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KORPSBLAD

Over(v)al commando
In het gedenkboek dat t.g.v. het 25-jarig bestaan
van ons Korps verscheen merkte de hoofdcommis-
saris van gemeentepolitie mr. F. Perrick o.m. op:
"In de gehele tumultueuze ontwikkeling rond het
vraagstuk der politie-organisatie heeft men zich van
Rijkspolitiezijde nauwelijks publiekelijk geuit en
zich opmerkelijk gereseJVeerd opgesteld. Dit moet
ongetwijfeld zelfbeheersing gekost hebben,
temeer waar van andere zijde het voortbestaan van
het Korps in zijn huidige vorm rauwelijks werd
opgeofferd."
Kennelijk dient die zelfbeheersing opgebracht te
worden tot in lengte van dagen, want wanneer
de Algemeen Inspecteur op uitnodiging van de
vaste Kamercommissies voor Justitie en Binnen-
landse Zaken over de reorganisatie een gesprek
met enkele kamerleden zal hebben dan weet
N.R.C./Handelsblad te melden dat in Den Haag
wordt gesproken van een "overval commando
der Rijkspolitie".
Wij laten die opmerking voor wat zij is: immers, wij
weten dat het de taak van de leiding is haar
standpunten in het belang van een gezonde politie-
organisatie en in dat van haar leden daar naar
voren te brengen waar dat noodzakelijk en kennelijk
wenselijk is, zoals de leden van ons Korps daar
hun taak verrichten waar dat meer dan 25 jaar
in den lande wenselijk en noodzakelijk was, is en
zal zijn.
Het Korps is een typisch OVERAL commando.

Redactie.

Foto omslag:

Artikel 28: "Hulp verlenen aan hen die deze behoeven ...
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De redaktie van het Korpsblad zal - nu de regeringscommissaris prof mr. J. M. Polak de voorbereidingen
voor de nota m.b.t. de uitgangspunten voor een nieuwe politie-organisatie achter de rug heeft en de indie-
ning van die nota door beide Ministers bij de Staten-Generaal binnenkort zal plaats vinden - haar lezers
zoveel als mogelijk informeren over de sta nd van zaken, mede aan de hand van commentaren, die de com-
municatiemedia met betrekking daartoe lanceren. Naar aanleiding van het redactioneel commentaar "over-
(v)al commando" publiceert het Korpsblad - bij wijze van start - een aantal berichten uit Algemeen
Dagblad en N.R.C.lHandelsblad. De enige opmerking die wij ons t.o.v. het gepubliceerde nog willen veroor-
loven is de volgende: De woorden die de Algemeen Inspecteur in het interview met Dave Heins van het
Algemeen Dagblad in de mond werden gelegd met betrekking tot boze stemmen die beweren dat Minister
Geertsema ... enz. zijn naar ons uit goede bron blijkt niet van de generaal afkomstig. In één van de ko-
mende nummers zal het standpunt van de generaal nader worden belicht.

NRC HANDELSBLAD
DINSDAG 14 DECEMBER 1971 BINNENLAND

"Overvalcommando ":terwijl alle andere organisaties
buitenspel zouden blijven, en
terwijl er nog niet één stuk over
het onderwerp ter tafel ligt.

Ook hebben zij mr.' Geurtsen
op het reglement van orde van
de Tweede Kamer gewezen,
waarin is bepaald dat ambtena-
ren niet zonder voorkennis van
de betrokken minister door com-
missies kunnen worden uitgeno-
digd.

Volgens ingewijden zou ook
minister Van Agt van justitie,
de directe chef van inspecteur-
generaal De Gast, niet van 'diens
acties op de hoogte zijn gesteld.
Anders, zo redeneert men, zou
deze er zeker ste)1ing tegen heb-
ben genomen, omdat de speciale
regeringscommissaris voor de
voorbereiding van een nieuwe
politiewet, proj. mr. J. M. Polak,
bezig is een nota met.vraagpun-
ten voor de Tweede Kamer op
te stellen. -

Des te groter moeten de be-
zwaren van het ministerie van
justitie tegen de uiteenzettingen
van de inspecteur-generaal voor B.
de Kamercommissie zijn, omdat departementale herindeling, zou let
zijn geprononceerde opvattingen de politie dan het best bij Bin- dit J.
over de politte-orgarusatie be- nenlandse zaken ondergebracht
kend zijn en omdat de rege- kunnen worden.
ringscommissaris reeds oriënte- Het a.r.-Tweede-Kamerlid mr. gun
rende gesprekken heeft gevoer<i. Schakel, die er in belangrijke DEN
met de top van de rijkspolitie, mate toe heeft bijgedragen dat
de 'politiehonden en de Vereni- het voorontwerp voor een nieu- bletencana

In Den Haag wordt gesproken I Niet Ol' de hoogte ging van Nederlandse Gemeen- we politiewet van het vorige ka- eindigt,'
van een "overvalcommando" ten. binet werd getorpedeerd, zei gis- . Deze w
van de rijkspolitie, om de poli- In elk geval zou minister teravond de opvattingen van in- ten in
tieorganisatie zo veel mogelijk Geertsema zijn co ega van jus- specteur-generaal De Gast gros- werkt zij
onder haar macht te krijgen. Leden van de oppositiefracties titie al over de voortijdige po- so modo wel te kennen. Bij de

Het protest van de minister en I hebben bij mr. Geurtsen (VVD), ging tot beïnvloeding van de Ze komen hierop neer, dat de teloord -
de organisaties heeft er al toe de voorzitter van de vaste com- Kamercommissie door de heer gemeentepolitie in het apparaat november
geleid, dát een gecombineerde missie voor justitie, bezwaar De Gast aan de tand hebben ge- van de rijkspolitie geïntegreerd een deel
vergadering van de Tweede-Ka- aangetekend tegen het ontvan- voeld, zou moeten worden, met een in moest daa
mercommlssies- voor justitie en gen van de inspecteur-generaal, districten opgebouwde, gedecen- brieken WI
binnenlandse zaken, die moril,en terwijl' de meeste commissiele- Afspraken traJiseerde organisatie, ressorte- . De prod
zou worden gehouden om de vi- den daar niet van op de hoogte rend onder het ministerie van was dit jal
sie van de inspecteur-generaal waren gesteld. Zoals bekend, is bij de kabi- justitie. rig jaar, n
te vernemen, is afgelast. Zelfs de ondervoorzitster van netsformatie afgesproken dat er De heer Schakel voelt er ech- was hoger

De heer De Gast, die zichzelf de commissie van justitie, me- in de nieuwe politiewet naar zal ter niets voor het gezag van de taal (750.()(
zonder voorkennis van minister juffrouw Goudsruit (D'66), wist worden gestreefd een nieuwe rijkspolitie aan de top. van de ker geprod
-Geertserna - één van de bij de er niets van. voor zij de convo- politie-organisatie te creëren, nieuwe organisatie te plaatsen. stand van·
politiewetgeving betrokken be- catie voor de vergadering ont- die de tot nu toe gescheiden ap- Hij is van mening dat de orga- afgelopen
windslieden - bij de Kamer- ving. Andere leden hebben be- para ten van de rijkspolitie en de nisatle niet in districten moet gmg. in h,
commissies had aangediend, zal zwaar gemaakt tegen de com- gemeentepolitie, respectievelijk worden verdeeld,. maar om meegebrac
nu alleen door enkele Kamerle- misslevergadering, omdat ze ressorterend onder de departe- praktische redenen moet worden De boer
den, waarschijnlijk van de rege- vonden <lat het niet in de haak .menten van justitie en binnen- geënt op de locale en regionale bieten een
ringspartijen, worden entvan- was één van de betrokkenen bij landse zaken, onder één noemer bestuurlijke eenheden (gemeen- de EEG-re
gen. de politie-organisatie te horen, zou breilgen. ten en toekomstige gewesten). verbeterde------------------------------------------------------------------------------------------------------------_I reldrnarkprijs v

maakt.

Volgens bet rapport van de
commissie-Van Veen over de Co

Politiechef
mengt zich

politiek•In
DEN HAAG, 14 dec. - Minister Geertsema van bin-

nenlantlse zaken, de organisaties van de gemeentepolitie
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn erg
boos op de inspecteur-generooi van de rijkspolitie, de.
heer W. de Gns«; die zich naar hun oordeel te vroeg'
mengt in de organisatorische en politieke discussie over
de vernieuwing VUIl de politieuetgeuing.

Inspecteur-generaal van de
rijks,olitie W. de Gast
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NRC
Van Agt wist van het
Door onze politieke redactie

DEN HAAG, 15 dec.
Minister Van Agt van justi-
tie zegt ervan op de hoogte
te zijn geweest dat de in-
specteur-generaal der rijks-
politie, de heer W. de Gast,
deze week door de Kamer-
commissies van justitie en
binnenlandse zaken ontvan-
gen zou worden om zijn
visie te geven over ..de op-
bouw van een nieuwe poli-
tie-organisatie.

De ruiruster heeft het verwek
van tevoren schriftelijk zel îs

1oedgekeurd, ondanks de be-
moeienissen van de regerings-
commissaris, prof. J. M. Polak,
me'! oe Pclitiewet.

Zoals wij gisteren hebben ge-
meld, is de gecombineerde com-
missievergadering afgelast we-
gens bezwaren die door ver-
schillende betrokkenen zijn
geuit. De inspecteur-generaal
zou vandaag wèl een informeel
gesprek met de voorzitters der"
telde commissies, de "heren
Geurtsen (VVD) en Fiévëz

bezoek van De Gast

(KVP) en enkele andere Kamer- De rijkspolitie, die in feite in
leden hebben. haar bestaan wordt bedreigd.

Mr. van Agt zei gisteren dat krijgt daar vee! minder kans
hij geen bezwaar heeft gemaakt voor, aldus de bewindsman,
tegen', het 'verzoek van de heer Mr. Geurtsen verklaarde van-
De Gast, omdat de uitnodiging morgen dat het idee om de heer
voor het gesprek van mr. Geurt- De Gast met de Kamercommis-
sen afkomstig was, en omdat hij si••5 te laten praten, enkele we-

'het rechtvaardig oordeelde dat ken geleden is geboren in een
de rijkspolitie ook eens haar tactman van. de rijkspolitie, de
oordeel zou kunnen geven,' heer Niermeijet. Deze had hem

De bonden van. de gemeente- gesuggereerd dat het Wellicht
politie timmeren al veel aan de een goed idee zou zijn als De
weg door reeds jaren congressen Gast de teneur van zijn rapport
te organiseren en pU,blil5atiesuit' aan regeringscommtssarts pro!.,
te geven. Polak zou uiteenzetten. '
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ADVERTENTIE

Voor een verlaten Braziliaansl
kind een liefdevo,J t'huis iJl Ael

Andri essen sust Hij vroeg om hoofdelijke
stemming over het wetsvoorstel
van oud-minister Beernink, ver-

f . • f _1 { • dedigd door de nieuwe bewinds-Wl~ _ O:1Tpr ue ~n~le~~...."m~"a,n van binnenlandse zake!l"

2" JAARGANGNo. 195

WOENSDAG 15 DECEMliR 1971 ."Algemeen Dagblad
"Dit is een politieke z.aak"

Kamerleden ]}OOS over
van chef rijlispolitie
Van onze parlementaire

redactie

DEN HAAG - In poli-
tieke kringen is enige dei.
ning ontstaan over een ge·
sprek dat de inspecteur.
generaal van de rijkspolitie,
W. de Gast, vandaag zou
hebben met de commissies
voor binnenlandse zaken en
justitie uit de Tweede
Kamer. Op aandrang van
enkele comimssieleden is de
vergadering inmiddels afge-
last.

De inspecteur-generaal, die
zeer uitgesproken opvattingen
heeft over de reorganisatie bij I
de politie, zou zelf het initiatief I
hebben genomen tot het 'gesprek,

Minister Nelissen
slaa t eerste paal

hoofdkantoor NMB

derlng afkomstig vaa mr. Geurt-
sen, die voorzitter van de Ka-
mercommissie voor justitie is.
"Het is misschien een Ibeetje
voorbarig dat we een vergade-
ring hebben uitgescrheven.jrnaar
ik ti! er persoonlijk niet zo
zwaar aan", meent de KVP'er,
,.Behalve enkele Kamerleden,

Ontstemming onder wie mje. Goudsmit (D'66),
. is ook de Vereniging van Neder-

Een woordvoerder van het mi- Iandsa Gemeenten slecht te
n~sterie van justitie ontekende spreken over het gesprek van de
!psteren dat het gesprek, van de rijkspolitie. Volgens de VNG
mspec~.eur-generaal Uitgegaan had de heer De Gast zijn beurt
zou zrjn. De heer I;'e Gast zou moeten afwachten tot een hea-
d~ de Kamerleden G~?rts~n ring waarop alle betrokkenen
(V D),en Fvieez (KVP) ZIJn ~t- kunnen worden gehoord.
~enodigd v,oo~ een. .persoonlijk I;'e Kamerleden Geurtsen en
eesprek. HIJ .r::~dhiervoor toe- F'iévez hebben vandaag nu een
st~mmmg van ZIJn,hO?~ste baas, persoonlijk gesprek met de in-
mintster Van Ag! (justitie). specteur-generaal, Andere Ka-

merleden zijn welkom, maar het
zag er gisteren niet naap uit dat
velen van ~de uitnodiging 'ge-
bruik zouden maken, '

volgens sommige Kamerleden is
het onaanvaardbaar dat de heer
De Gast zich inlaat met een po-
litieke kwestie. Over de hervor-
ming van het hele pclitieappa-
raat verschijnt namelijk binnen-
kort een nota van de regerings-
commissaris prof. J. M. Polak.

Niet zwaar
Volgens het Kamerlid Fiévez

Is het initiatief .voor een verga-

Weer
half

een
•laar

houding

Niet begrepen
Mr. Geurtsen begreep gister-

avond niet goed waarom sommi-
ge collega's zich zo druk maken.
"Wij doen niet anders dan een
brok feitelijke informatie verza-
melen. Het is toch verstandig
om naar iedereen te luisteren.

Het VVn-Kamerlid ontkende
niet dat er nog meer partijen
betrokken ;ûjn bij de reorgani-
satie van de politie dan alleen
de chef van de rijkspolitie. Hij
verwees naar een rapport van
de hoofdcommissarissen van po-
litie van anderhalf jaar geleden.

Het iniatief om de heer De
Gast in de Kamer te ontvangen
ontstond tijdens een gesprek dat
de heer Geurtsen had met de
public-relaticnsadvlseur vaa de
rijkspolitie. Mr. Geurtsen: "Ik
heb er echt niet aan gedacht dat
het allemaal zo zou uitpakken."

Nederland "adopteert"
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DONDERDAG 16 DECEMBER 1971

De politie
wacht maar

KVP do
uitlatinaf .van :.Wie
ge~rger

W. de Gast ziet nieuwe opzet van onze parlem en talre

DEN HAAG- In de-1

nog niet snel' komen !,~~er!:::!~~ !!~st!~•• f; felle aanval van de poli
der van de VVD, de he

_-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-~-:~;:;-;=-;';~;;:;=;::========:--;~z;olaalLLsS""'bb.oo.z~e;-Siste[ëiïmmuneêinillbe;evwVÊer;reenn.~I gel, op de KVP-defensi
door DAVE HEI NS Denk er wel aan dat zijn partij, list Van EIsen.

de VVD, ook een nationaal geor- "Dit is niet mijn stijl
ganiseerde politie wil", besluit :cussiëren", zei wa
de heer De Gast. 'tractielelder mr. Andri

Hij heeft gistermiddag overl- teren in Den Haag"
gens niet met één Kamerlid ge-
sproken. "Wij vonden het, ge- Mr. Andriessen .nam
zien de emoties, beter dat niet te sen in bescherming. Di
.doen." stellen (o.m. afstoting
niet, wij hebben met 22 ..000 man paalde delen van de
te-maken." macht) ~n alleen b

bijdrage aan de 'disc
de defensie in de KVP.
zal nog een nota indien
dOOrde regering inges
missie- Van Rijckevo .

De KVP is niet van
zich vèel' van de besch
Van Wiegel aan te tre
zullen gewoon onze me
Ven zeggen", alduS
Hij zag de sameewer'
kabinet door de .houdi
VVD overigens niet .

DEN,HAAG - Wat verbaasd en gelaten overziet W.
de Gast, Inspecteur-generaal van de rijkspolitie, het slag-
veld dat hij deze week achterliet" toen bleek dat twee
voltallige Tweede-Kamerconunissies waren opgeroepen
.om hem aan te horen over de 'reorganisatieplannen"van de
'politie.

"Er zal best wel weer een·
meneer. een ingezonden stuk
schrijven waarin iJ.r. als grote
boeman, als een soort Griek-
se .kolonel word afgèschü.
derd", zegt hij.

••Maar de aanvaarding van
een uitnodiging om met eni-
ge Kamerleden te spreken,
waal voor ik toestemming
had van mijn chef, de minis-
ter van justitie, zie ik niet
als een overval op anders-
de~enden om hen om te,
krijgen".

- U zou nogal uitgespro-
ken meningen hebben over
de nieuwe opzet.

"Ik vind dat er een landelijk
politie-apparaat moet komen
met gewesten, in tegenstelling
tot het landelijk contact van
hoofdcoQ;l.Inissarissen, dat regio's
wil die 'zelfstandig uknnen op-
treden."

Rechtspositie
"Mijn plan is niet alleen eco-

nomisch en financieel voordeli-
ger - door standaardisatie van
materieel bijvoorbeeld - het re-
.gelt de rechtspositie van de poli-
tieman ook beter."

"Hij is dan rijksambtenaar,
terwijl hij in het andere geval
noch rijks-, noch gemeente-,
noch provincie-ambtenaar is. Er
spelen ook nog zaken mee als de
invloed van de officier van jus-
titie, me in de autonome gewes-
ten veel minderzou worden dan
wanneer het beheer in centrale'
hand is." -

"Enfin, zolang de ministers
Van' Agt (justitie) en Geertsema
(binnenlandse zaken) nog m et
elkaar in gesprek zijn (de rijks-
politie valt onder de eerste, de
gemeentepolitie onder de laatste)
kunnen wij beter afwachten",
zegt de heer De Gast. "Er zullen
wel weer compromissen uit de
bus komen. Het is tenslotte al
een strijd van 120 jaar oud: zo-
lang'{ de Gemeentewet van
krac t IS."

, Zohlijven
"Wat mij betreft mag de bui-

dige situatie zo blijven, met hier
en daar verbeteringen zoals in
het voorontwerp op de Politie-
wet zijn voorgesteld, Die aan-
passingen zouden dan op het ge-
bied van de bijstand, de samen-
werking van de recherche en de
verkeerspolitie liggen."

"Want al zouden wij een heel
nieuwe opzet krijgen, dan nog
duurt het jaren voordat dat plan
kan worden uitgevoerd. Vergeet

Onderzoek in Rijnmond
•

,~~RVlE\I\I .D

Steun
Inspecteur-generaal De Gast

heeft alle steun van zijn hoofd-
offic,ieren. "De regeringscommis-
saris, prof. mr. J. M. Polak, die
in januari ztm.nota over de her-
ziening van de politie-organisa-
tie klaar wil hebben, heeft ook
mijn mening gevraagd. Die heb
ik gegeven."

"Een afschrift daarvan 'heb ik
aar. mijn districtscommandanten k------,,----I
(dertig in getal) gestuurd. Er is
unanieme adhesie op gekomen",
vertelt hij, breed zittend op de
bank in zijn half jaar oude
hoofdkwartier in Voorburg, eens
de zetel van de NAM (Neder-
landse bardolie . Maatschappij).
"Datzelfde àtschrift is ook naar
de mfnlster van, justitie gegaan,
maar die heeft. nooit gerea-
geerd."

Kamer te
extra verh
minimuml

Van onze parlementair
DEN HAAG - De

Kamer heeft zich gis
gesproken te,en e,en
van. de OppOSItie om 1
mumloon op korte ter
drie gulden per week
verhogen.

Ook tegen verdere
gen in 1972 in ver
prijsstijgingen keerde
zich,

Andere voorstellen
D'66 en PPR die we
worpen: opheffing va
terstelling van de 0
denper 1 januari, een
de werkgèlegenheid
met de beeldende k
over de nieuwe steunre

De Kamer keurde

Enige stukken
"Het zijn de erilge stukken die

ik ooit "kwijt kon, terwijl de'
hoofdcommissarissen hun visie
al bij de informateur en bij de
Kamercommissies hebben gede-
poneerd. Nu ik daarvoor word
uitgenodigd, wordt dat politiek
bedrijven genoemd."

,.Niemand kan zeggen wat het
moet worden als minister Geert-
sema de macht 'aan zich wil,.

waren gevormd. Aangezien on-
derzoekingen in de Verenigde
Staten hadden aangetoond. dat
vormin van dru eitjes zwa-
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kerstbijeenkomst
1971
Algemene Inspectie

Op 24 december 1971 werd bij de Algemene Inspec-
tie voor het eindigen van de dienst een korte
Kerstbijeenkomst gehouden. Hoewel verschillende
leden van de Inspectie met vakantie waren kon
opperwachtmeester J. van Luinen niettemin een 80
personen in de stemmig aangeklede vergaderzaal
begroeten. Nadat mevrouw P. van Oosterhout het
Kerst-Evangelie had voorgelezen hield generaal W.
de Gast een toespraak waarbij hij het - hiernaast
afgedrukte - gedicht van de inmiddels 78-jarige
oud-adjudant der rijkspolitie R. C. v. d. Bosch voor-
las. Door de nieuwe huisvesting zijn de jarenlange
verspreid ondergebrachte onderdelen van de Alge-
mene Inspectie verenigd, hetgeen de behandeling
van de dienstaangelegenheden aanmerkelijk ten
goede is gekomen. Anderzijds is gebleken dat de
verbeterde huisvesting inderdaad "verenigd" en
leidt tot een goede communicatie tussen allen die bij
de Algemene Inspectie werkzaam zijn.

Scheiden en verbeiden

Weer ging een jaar voorbij
Met alle denken, plannen, daden, rusten
Met al 't verdriet en vreugd en lusten
Het ging voorbij als vloed en ebgetij.

't Komen en zijn in 't menselijk bestaan
Ja, alles wat men mocht verbeiden
Het ging voorbij in ongetelde tijden
Langs ieders aardse levensbaan.

Maar één ding blijft in aller eeuwigheid
Dat is het Licht, dat 't duister doet verdwijnen
Dat in het liefdevolle hart blijft schijnen
En door Geloof en Hoop zal worden begeleid.

Het hoofd omhoog en daarbij doelgericht
Al gaat ge Uw weg alleen, toch niet versagen
Helpt anderen, in' nood, hun lasten dragen
Maakt zo voor medemens te zware lasten licht.

Treden we het nieuwe jaar blijmoedig tegemoet
Hetgeen het brengen zal, ligt nog verborgen
Maar voorspoed, vreugde, leed of zorgen
Ik wens U heel veel Licht, Geluk en Levensmoed.

Haarlem R. C. v. d. Bosch

Met bovenstaand gedicht richt oud-adjudant R. C.
v. d. Bosch zich tot allen - bekenden en onbe-
kenden - die deel uitmaken van het Korps Rijks-
politie waaraan hijzelf zoveel goede herinneringen
bewaart.

Ook in 1972 zal het Korps Rijkspolitie
op diverse grote middenstands- en be-
drijfstentoonstellingen met een stand
vertegenwoordigd zijn.

In de werkplaats te Delft leggen de
wachtmeesters 1e klasse J. J. den Dek-
ker en J. v. Es momenteel de laatste
hand aan de verfraaiing en vernieuwing
van de twee stands (een grote en een

. kleine), waarmede in het afgelopen jaar
op tentoonstellingen in geheel Nederland
veel succes werd geboekt.
De (voorlopige) kalender voor het eer-
ste halfjaar 1972 ziet er als volgt uit:
van 22 tlm 27 februari 1972, tentoon-
stelling "Flora" in Bovenkarspel, één
van de grootste middenstands- indus-
trie- landbouw- en huishoudtentoonstel-
lingen in Europa, met uiteraard een unie-
ke .Jlorav-show;
van 10 tlm 19 maart 1972, Hiswa, Am-
sterdam. Gelet op het karakter van deze
overbekende expositie, komt het accent
van de rijkspolitiestand hier op de rijks-
politie te water te liggen;
van 21 tlm 30 april 1972, RAl-huishoud-
beurs, Amsterdam;
van 5 tlm 14 mei 1972, Eurohal Valken-
burg-L., tentoonstelling "Alles voor Eva".
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Met ingang van 1 december 1971
zijn 17 rijkspolitieambtenaren benoemd
tot voorlichtingsambtenaar bij het
Korps Rijkspolitie. Over de totstand-
koming, de ontwikkeling en de
toekomstverwachtingen van dit voor
het Korps nieuwe instituut, had de
opperwachtmeester J. J. H. v. Aerssen
een gesprek met het hoofd van
het bureau Personeelsvoorziening van
het Korps Rijkspolitie, de dirigerend
officier der rijkspolitie 3e klasse
J. eh. Warneke. Het resultaat van
dit onderhoud treft u aan in de
volgende kolommen.

Hoofd bureau personeelsvoorziening:

"Tijdig bakens verzetten"

Majoor J. Ch. Warneke

Korpsblad: Wat is de aanleiding geweest tot het
benoemen van "tuil time" voorlichtingsambtenaren?

Majoor W.: Nadenkende over de opzet en de orga-
nisatie van het Korps Rijkspolitie, was de voor-
lichtingsambtenaar zoals we die tot heden bij het
Korps kenden, een "part time" functionaris. In fei-
te was hij in de eerste plaats politieman. De man
die surveilleerde, verkeersongevallen behandelde,
ter plaatse andere (politiële) zaken regelde en die
daarnaast dan - mits er nog tijd over was - ook
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nog voorlichtingsambtenaar kon zijn. Jarenlang heb-
ben we deze "mixture" van twee functies kunnen
realiseren, doch mede in verband met de toene-
ming, ik zou eigenlijk willen stellen, de verbreding
van de politietaak en het toch ook nog niet geheel
en al naar wens verlopende tempo van de aanvul-
lingen in het Korps (toevoer van wachtmeesters uit
de scholen), moesten we allengs wel tot de overtui-
ging komen, dat een voortgaande functionalisering
van activiteiten ook op dit gebied dringend noodza-
kelijk was, om aldus de beschikking te kunnen krij-
gen over mensen die zich volledig - als dagtaak -
zouden kunnen gaan bezighouden met misschien in
mindere mate voorlichting, doch in het bijzonder
het werven van politieambtenaren.
De vraag waarvoor we ons gesteld zagen was dus:
moeten er full time mensen komen, of moeten we
met het bestaande part time systeem verder gaan.
Gelet op wat ik reeds aanvoerde over verbreding
van de politietaak en vooral gelet op de positie die
we op de arbeidsmarkt moeten innemen willen we
meekomen, was er voldoende aanleiding om te
trachten tot full time ambtenaren te geraken. Om
echter de overgang van het huidige part time sy-
steem naar een volledig "professionalisme" te ver-
gemakkelijken, is gekozen voor een tussenfase,
waarbij per district één full time (wervings)voorlich-
tingsambtenaar wordt aangesteld, aangevuld met
een - van district tot district verschillend - aantal
part time functionarissen.
Het doel wat daarbij voor ogen staat is, te komen
tot een bundeling van deel krachten, waarmede een
zo efficiënt mogelijke en doelgerichte werving en
voorlichting kan worden bedreven. Daar echter over-
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schakeling van enig systeem en dus ook dit, op een
ander enige tijd vergt, stellen we ons voor dat om-
streeks mei 1972 met dit systeem van - ik her-
haal - full time ambtenaren, aangevuld met part
time functionarissen, de arbeidsmarkt efficiënt kan
worden bewerkt, om aldus een voldoend aantal ge-
schikte candidaten voor de politie te werven.

Korpsblad: De taak van een voorlichtingsambte-
naar is uiteraard het geven van voorlichting. Op
welke wijze gaan deze ambtenaren, wier voorlich-
ting uiteindelijk toch tot doel heeft het werven van
personeel, dit doen?

Majoor W.: In eerste instantie zullen ze dit gaan
doen op dezelfde - voortreffelijke - wijze, zoals
dit tot op heden werd gedaan. Ik wil er overigens
op wijzen, dat we niet iets gaan veranderen wat
niet goed was, maar dat iets wat goed was op een
gegeven moment aangepast moet worden aan zijn
tijd. Als we nu niet zouden veranderen en we moes-
ten over een aantal jaren constateren, dat we op
dit punt zijn verouderd, dan zijn we te laat.
Om bij te blijven moeten op tijd de bakens verzet
worden.
Maar al gaan dan de voorlichtingsambtenaren in
eerste aanleg op dezelfde wijze als voorheen hun
taak verrichten, met het nieuwe systeem kunnen ze
er vanzelfsprekend veel meer tijd aan besteden.
Mede als gevolg daarvan kunnen ze hun werk veel
intensiever doen en daarbij steunen op bepaalde
technieken waarin ze worden geschoold, zoals o.a.
spreekvaardigheid en discussietechniek. Ook kun-
nen ze bij deze scholing kennis nemen van de ach-
tergronden van het menselijk handelen, de wijze
waarop een psychologische test verloopt, public re-
lations en reclame, kortom: ze worden meer spe-

Het team van voorlichtingsambtenaren bijeen op de cursus in Amsterdam.

cialistisch voorbereid op de functie die zij straks
moeten gaan vervullen.
Tenslotte stel ik mij voor, dat door onderlinge in-
formatie en uitwisseling van gedachten in de loop
van de tijd een geleidelijke verfijning van technieken
kan ontstaan, waarmee de voorlichtingsambtenaren
- zoals ik reeds eerder stelde - de arbeidsmarkt
moeten gaan bewerken, ten behoeve van een grote-
re "stroom" van candidaten voor de politie.
Want daar moeten we uiteindelijk toch heen.

Korpsblad: Over welke eigenschappen en kwalitei-
ten moet volgens u een (wervings)voorlichtingsamb-
tenaar beschikken?

Majoor W.: Een zeer moeilijke vraag, die heel
wat stof kan doen opwaaien. Persoonlijk Z0U ik een
viertal eigenschappen of kwaliteiten willen noemen
en deze ook in een bepaalde volgorde willen zetten,
waarvan ik vind dat een .v.a." in meer of mindere
mate moet beschikken, namelijk: sociabiliteit, in-
telligentie, productiviteit en stabiliteit.
Onder sociabiliteit versta ik een bepaalde mate van
sociale gerichtheid, sociale vaardigheid en een stuk-
je verantwoordelijkheid, althans begrip voor ver-
antwoordelijkheid. Een .v.a." zal in staat moeten
zijn zich op een ander te richten en vaardigheid moe-
ten bezitten in het hanteren van de sociale spelre-
gels. Daarnaast, het vermogen om op anderen te kun-
nen inspelen.
Het intelligentie-niveau van een .v.a." zal in elk ge-
val zodanig moeten zijn, dat het hem in staat stelt
tot kritisch denken, het opbrengen van een zekere
distantie in de waarneming en concentratie. Als de
algemene intelligentie op een bepaald niveau ligt.
dan zie ik dit als een goed uitgangspunt. Waarbij ik
denk aan b.V. Mavo-niveau, daar de .v.a." straks
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Kandidaten in de "test kamer" .

juist de Mavo-leerlingen iets moet gaan brengen en
hij dan toch minstens op gelijk niveau moet kunnen
opereren.
Productiviteit vind ik belangrijk in die zin, dat we
niet alleen mensen krijgen die aardig en verstandig
zijn, maar dat er ook nog iets uit hun handen komt,
want dat is toch belangrijk. Met "kamergeleerd-
heid" krijgen we geen sollicitanten binnen.
En ten vierde dan stabiliteit. De .v.a." moet niet
al te snel geprikkeld zijn, zich niet al teveel laten
drijven door lnwend.qe prikkels, niet te impulsief han-
delen en een zekere souplesse kunnen opbrengen.
Allemaal aspecten, die ook wel bij de sociabiliteit
spelen en naar mijn mening dan ook een beetje in
elkaar overlopen.

Korpsblad: Vindt u, dat een voorlichtingsambte-
naar een bepaalde minimum of maximum leeftijd
moet hebben? .

Majoor W.: Dit is een aspect, dat zich niet zo gauw
in een nutshell laat vangen. Bepalend vind ik, dat

. de .v.a." aansluiting moet kunnen houden met jon-
gelieden (om de gedachten te bepalen, tussen 16 en
25 jaar) en dat hij "hun taal moet kunnen spreken".
Anderzijds moet hij kunnen omgaan met ouderen, zo-
als de ouders, schooldekanen, directeuren van ar-
beidsbureaus, enz., waarbij de ervaring een woordje
gaat meespreken. Hij moet zowel bij de jongeren
als bij de ouderen geaccepteerd worden. Een mini-
mum of maximum leeftijd daarbij aangeven, is
zeer moeilijk. Zou ik er mij toch aan wagen, dan
zou ik zeggen, in zijn algemeenheid tussen de 30 en
50 jaar, waarbij ik echter uitdrukkelijk stel, dat be-
langrijk is op welke wijze iemand zich manifesteert.
Leeftijd alleen is niet bepalend voor "jong" of "oud"
zijn. Ik ken voorlichtingsambtenaren van boven de
50, die het uitstekend doen en ik kan mij goed voor-

stellen dat iemand tot aan zijn pensioen .v.a." blijft.
De vraag is, in welke mate hij aansluiting weet te
houden bij zijn tijd. Ik zie het hier bij de candida-
ten. Er zijn jongelui van zestien, die zich demonstre-
ren als iemand van 22 en een man van zesentwintig
gedraagt zich vaak als iemand dle veel jonger is.
Van groot belang vind ik, hoe iemand zich opstelt
in de snel veranderende tijd en hoe hij er zich bij
aanpast. Is hij nog bereid de jeugd van vandaag te
beluisteren en is hij bereid en in staat nog op "hun
golflengte" te schakelen?

Korpsblad: Moet een voorlichtingsambtenaar per-
sé een politieman zijn of zou volgens u ook een niet-
politieman deze taak kunnen verrichten?

Majoor W.: Zo op het eerste oog lijkt het bijzonder
aantrekkelijk om voor deze functie te denken aan
een man uit b.v. de journalistiek, het reclamewe-
zen, de public relations-sector, of iets in die geest
en dan de kennis en ervaring van deze man "uit
het vak" aan te vullen met een dosis kennis en erva-
ring uit het politievak. Alleen .... en dat is de gro-
te maar, het gaat hier om een functie waarbij je niet
klaar bent met een summiere mondelinge toelich-
ting op een aantal min of meer onveranderbare aan-
stellingsvoorwaarden. Het is veel meer een functie,
waarin je het hele Korps, in al zijn geledingen, ver-
tegenwoordigt en waarin je vooral in staat moet
zijn op anderen een aantrekkelijk beeld van dat
Korps over te brengen.
Een dergelijke functionaris zal met kennis van za-
ken (en dat is in feite een groot deel praktische po-
litie-ervaring), anderen moeten kunnen inspireren
tot het kiezen van het beroep van politieman.
De .v.a." zal een grondig inzicht moeten hebben in
de politie-organisatie, hij zal iets moeten begrijpen
van de verhouding politie-publiek, hij zal verstand
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moeten hebben van de relatie politie-pers en hij zal
iets moeten weten van het beleid dat de Korpslei-
ding m.b.t. deze facetten wenst te voeren. Dat maakt
het, dacht ik, noodzakelijk dat deze functionaris
het beroep van politieman beleefd heeft en uit ei-
gen ervaring - als vakman dus - zijn toehoorders
kan adviseren. Het lijkt mij niet mogelijk, dit speci-
fieke aspect - de politie-ervaring - op een niet-po-
litieman over te brengen.
Deze overwegingen hebben er dan uiteindelijk ook
toe geleid, dat gekozen is voor personeel in een po-
litierang, met een ruime executieve politie-erva-
ring en dat met behulp van een aantal specialisten
op het gebied van spreekvaardigheid, discussietech-
niek, public relations, etc., in hun nieuwe vak zal
worden geschoold.
In dit verband volgen ze om te beginnen een cursus,
waarbij al deze onderwerpen aan 'de orde worden ge-
steld. Verder stel ik mij voor, dat we minstens een-
maal per maand met de voorlichtingsambtenaren bij-
eenkomen. Deze bijeenkomsten kunnen worden ge-
wijd aan het uitwisselen van informatiegegevens en
aan het permanent "bijschaven" door deskundige in-
leiders van bepaalde technieken t.a.v. de werving
en voorlichting van (toekomstig) politiepersoneel.

Korpsblad; ik meen, dat het in de bedoeling ligt de
"v.a.'s" in principe 6 jaar hun taak "tuil time" te
laten vervullen. Daarna zouden ze weer "in begin-
sel" in de executieve dienst terug moeten.
Bent u niet bang, dat ze bij hun terugkeer in de
executieve dienst de kans lopen niet volledig meer
te worden geaccepteerd, omdat ze te lang uit de
"praktijk" zijn geweest?

Majoor W.: Vooropgesteld: terug moe ten is
te boud gesproken. Ik geloof, dat we het meer in de
sfeer moeten zien van terug kun n enen terug
w i I I e n. Wat de beantwoording van uw vraag
betreft, wil het mij voorkomen dat een .v.a." een
bredere kijk krijgt op het totale politiebedrijf, om-
dat hij "districtelijk" werkt. Hij is in de gelegen-
heid om afstand te nemen en kennis en ervaring op
te doen van vele aspecten, waarmede vele van zijn

. collega's die in de executieve dienst als postcom-
mandant of anderszins werkzaam zijn, niet in aan-
raking komen.
De .v.a." heeft een brede ervaring over jaren. Hij
blijft werken op hetzelfde operatieterrein. Ook al
doet hij het werk dan niet zelf, hij ziet het wel. Hij
blijft dus "bij", door het zien.
Bovendien: als ik nu eens kijk naar een executieve
functie van b.v. postcommandant met een redelijk
aantal personeelsleden, dan valt te constateren, dat
het werk van deze postcommandant steeds meer
vanuit de "uitvoerderssfeer" naar de "opzichters-
sfeer" verloopt. Zo bezien meen ik, dat een .v.a."
over zes jaar wel eens breder geschoold kan zijn
voor een dergelijke functie dan een man die in een-
zelfde tak van dienst werkzaam is gebleven.
In elk geval zou ik willen stellen, dat een .v.a." bij

lO

De selectie-commissie: op de voorgrond een kandidaat,
links luitenant B. A. Lutken en rechts majoor J. Jorritsma.

open en vrije sollicitaties minstens gelijke kansen
heeft. Gelukkig is ook vastgelegd, dat daarbij (des-
gewenst) alle bemiddeling zal worden verleend. Zon-
der nu vooruit te willen lopen op de feiten, de tijd
zal het leren, heb ik er alle hoop op, dat een .v.a."
straks zonder enige twijfel zeker niet minder voor
de dag zal komen dan zijn "executieve" collega. Ik
dacht, dat daarvoor voldoende gronden aanwezig
zijn.

Korpsblad: Bent u tevreden met de huidige situatie
en wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de
werving?

Majoor W.: Allereerst wil ik opmerken, dat tevre-
denheid mij altijd een beetje doet denken aan roest
en gezapig neerzitten. In die zin moet je dus nooit
zeggen, dat je tevreden bent, want het kan altijd
wel beter.
Ik dacht echter, dat er met dit systeem (voorlopig)
voldoende, aan de eisen des tijds en de arbeids-
markt aangepaste, omstandigheden zijn geschapen,
om de werving voortgang te doen vinden.
Bekijken we de zaak echter in het licht van de to-
tale werving voor de politie, dan meen ik, dat we
dit niet moeten doen over een tijdsbestek van 1 á 2
jaar, maar over een wat langere termijn. En dan
dacht ik, dat we voor de gehele Nederlandse poli-
tie t.z.t. toch wel moeten komen tot één landelijke
werving. In dat geval kunnen namelijk de maten
waarmee moet worden gemeten, gelijk worden ge-
maakt.
Ik ben bang, als men te zijner tijd (als de geruchten
juist zijn en er één politie komt) de werving gaat
opsplitsen in een aantal regionale eenheden, die dan
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misschien wel gecoördineerd zijn, maar waarbij
de bevoegdheden bij de regio's liggen, dat dan de
onderlinge concurrentiepositie zó groot gaat wor-
den, dat het feitelijke doel - de aanvulling van het
personeelsbestand - eronder komt te lijden. Ster-
ker, ik ben er niet alleen bang voor, het' is tevens
mijn overtuiging. Waarbij ik nog voorbij ga aan de
financiële achtergronden. Als zes bedrijven reclame
moeten voeren, zesmaal een personeelsbezetting
moeten hebben om b.v. in de werving als zodanig te
voorzien, dan is dat in zijn totaliteit natuurlijk een
veel kostbaarder zaak dan wanneer dit gebeurt van-
uit één centrale, die uiteraard rekening moet houden
met allerlei behoeften en omstandigheden in de di-
verse regio's of hoe men die ook noemen wil.
Maar al meende ik dan, dat we straks moeten stre-
ven naar eenheid, op dit moment lijkt me dit nog
niet mogelijk, daar er rn.i. wezenlijke aspect-ver-
schillen bestaan tussen rijks- en gemeentepolitie.
Resumerend zou ik willen stellen, dat ik - mede
gelet op het centrale karakter van het systeem -
de situatie van dit moment voor het Korps Rijks-
politie zeker niet onbevredigend vind en zijn mijn
verwachtingen m.b.t. de werving dan ook optimis-
tisch gestemd.
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Dit zijn de voorlichtingsambtenaren, die per
1 december 1971 van start zijn gegaan:

J. H. Althuizen, opperwachtmeester, district Roer-
mond. B. Benedick, opperwachtmeester, district Alk-
maar. P. Bosma, opperwachtmeester, district Leeu-
warden. Th. J. Brouwer, opperwachtmeester, district
Utrecht. L. Damen, opperwachtmeester district Maas-
tricht. E. P. M. van Dooren, opperwachtmeester,
district Eindhoven. P. Gorissen, opperwachtmeester
district Amsterdam. G. J. Harmsen, opperwacht-
meester, district 's-Hertogenbosch. A. N. M. v. d.
Heijden, opperwachtmeester, district Middelburg.
A. Huizing, opperwachtmeester, district Dordrecht.
H. J. Kuiper, opperwachtmeester, district Gronin-
gen. C. van Loenhout, opperwachtmeester, district
Breda. W. van Middelkoop, opperwachtmeester, dis-
trict Apeldoorn. L. Th. Reijgersberg, opperwacht-
meester, district Zwolle. H. C. van Schilt, opper-
wachtmeester, district Nijmegen. F. Scholteris, op-
perwachtmeester, district Assen. J. J. v. d. Vlist, op-
perwachtmeester, district 's-Gravenhage. W. Derk-
sen, coördinator, adjudant, bureau Personeelsvoor-
ziening, Utrecht.
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. .. en loch zullen er 650 per jaar komen ...
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lezers schrijven ...

Enige tijd geleden heeft in ons Korpsblad een arti-
kel gestaan over de sporten bij de rijkspolitie. In dat
stuk werd ook gesproken over de proefgroep Ma-
rum in verband met het feit, dat wij in onze groep
zoveel buiten sporten. De schrijver van dat artikel
noemt dan, dat die nieuwe wijze van sporten in de
groep Marum redelijk voldoet. En· het is nu juist
om dat woord "redelijk" waarom wij graag op dat
artikel willen inhaken.
Om het meteen maar duidelijk te stellen, wij vinden
de nieuwe wijze van sporten niet redelijk, doch fan-
tastisch goed. Er wordt door alle leden van onze
groep aan die sport deelgenomen.

Wij sporten elke maandagmorgen, de jongeren van
half elf tot twaalf uur, de ouderen van elf tot twaalf
uur. De grens tussen deze ouderen en de jongeren
ligt rond de vijfendertig jaar. De keuze tot welke
groep je wilt behoren is vrij.
Er wordt gesport onder leiding van de i.l.o. van het
district Groningen, de owmr. R. Tienstra. Toen wij
met deze wijze van sporten begonnen, waren we
nieuwsgierig wat een instructeur als Tienstra, een
man die vrij veel tijd moest besteden aan zaalspor-
ten, met ons in de vrije natuur kon doen. Nou, in-
middels weten wij dat. De opper beschikt over een

12

vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid oefenstof. Hij
weet de mogelijkheden van het terrein goed uit te
buiten en vrijwel elke houtwal, afrastering of omge-
vallen boom wordt gebruikt om de spieren los te
werken. We hebben nu al ondervonden dat b.v. een
omgevallen of gezaagde boom hem zelden naar de
zin ligt. Wel wordt aan het einde van de sport alles
weer opgeruimd, zodat die boom dan toch weer
door de handen moet. Alle lof voor onze i.l.o.
Nu is het niet zo, dat elke verandering een volledi-
ge verbetering is. Het blijft altijd een kwestie van
geven en nemen. Een voordeel van onze huidige
sportbeoefening is dat er een groot enthousiasme
aan de dag wordt gelegd. Er wordt door alle leden
van de groep deelgenomen. Het laatste uur ge-
mengd, dus jong en oud door elkaar .... Dit bevalt
uitstekend en werkt bindend.
Er zijn geen lange reistijden meer en reiskosten wor-
den niet meer gemaakt.
Voor hen die werken in de richting van een sport-
diploma, hierbij denken wij aan het n.s.f- en k.i.v.-
diploma, heeft onze wijze van sporten het nadeel,
dat niet alle takken van sport, zoals b.v. touwklim-
men, boksen, judo en zwemmen, beoefend kunnen
worden. Voor hen blijft gespecialiseerde sportbe-
oefening noodzakelijk. Hier wordt in het zomersei-
zoen gedeeltelijk aan tegemoet gekomen op de atle-
tiekbaan te Groningen. Dit is voor de vrijwilligers.
Zoals de zaak nu ligt, missen wij als jongeren zo af
en toe toch wel een lekker robbertje zaalvoetbal of
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volleybal. Desondanks zijn wij het er over eens dat
de sport, zoals die momenteel in het oefencentrum
Marum draait, een zaak is die moet blijven bestaan
en die alleen maar gestimuleerd moet worden.
Bij erg slecht weer verkeren wij in de gelukkige
omstandigheid dat wij kunnen uitwijken naar een
opslagplaats van het Ministerie van Sociale Zaken.
Als laatste willen wij nog opmerken dat wij in de
groep Marum misschien ook wel een klein beetje
bevoorrecht zijn, omdat het ongeveer 3112ha grote
landgoed van de "Coendersborg" te Nuis in de di-

recte omgeving ligt. Dit overigens historische stuk
grond, dat centraal in de groep ligt, leent zich er
uitermate goed voor om de conditie van het perso-
neel wat bij te schaven en voor enkele jonge colle-
ga's om dit op peil te houden.
Of het vorenstaande in elke groep een haalbare
kaart is, kunnen wij uiteraard niet beoordelen.

De Wmr's 1e kl. der rijkspolitie,

G. de Leeuwen H. A. Bakker.

KlasT
in Arnhem
begraven

Reorganisatie kan zinvol zijn, maar leidt soms toch
tot minder prettige situaties. Dat was ook het geval,
toen in verband met modernisering van het onder-
wijs, aan de opleidingsschool te Arnhem twee do-
centen tijdelijk moesten worden vrijgemaakt, voor
het "inschieten" op het gebruik van een overhead
projector.
Dit had tot gevolg dat klas T moest worden "op-
gedeeld".
De bestaande klassen werden met enkele adspiran-
ten uitgebreid en de zaak leek afgedaan.
Wat op papier een eenvoudige kwestie scheen, bleek
voor de opgedeelde adspiranten van klas Teen le-
venszaak te zijn en zij lieten hun gevoelens duidelijk
blijken.
Op een dag, toen een 80-tal adspiranten te Arnhem
door de generaal werd beëdigd, vond er nog een
andere, indrukwekkende en droevige gebeurtenis
plaats.
Adspiranten van de ontbonden klas droegen in een
kist op een draagbaar symbolisch hun klas ten gra- .
ve. In de langzame pas marcheerden zij onder lei-
ding van de opperwachtmeester M. van der Maas
rond de gebouwen aan de Velperweg. Genodigden
en Korpsleiding waren ooggetuigen, van deze uit-
zonderlijke begrafenis, die met de gebruikelijke
Korpsceremonie gepaard ging.
Welk leed er voor de adspiranten van klas T werd
aangericht bleek ook uit de poëtische grafrede,
waaruit het volgende is geciteerd:
"Heden is van ons heengegaan klasse THEODOOR,
Het leven van Theo was volgens ingezetenen,

De adspiranten van ex-klas T.

gelijk een kinderhemd : kort en bescheten!
Maar desondanks kende hij tijden van vreugde en
verdriet
en had hij nog veel voor ons in het verschiet.
Hij had ons allen te zamen.
kunnen voeren naar het examen!"
Verder:
"Nu laat ik eerst de eer aan mijn maten,
om hun tranen de vrije loop te laten!"
En tenslotte:
"Mocht er ooit nog een Theo als jij herrijzen,
dan zullen wij hem naar jouw graf verwijzen."

Alléén voor leden van het
KORPS DER RIJKSPOLITIE

Auto-verzekering met GROENE KAART, RECHTSBIJSTAND,
alsmede W.A. tot 1 miljoen gulden, bijvoorbeeld:

Cat. waarde t.m. f 6.500,- AR f 335,- WA f 135,-
Cat. waarde t.m. f 8.000,- AR f 365,- WA f 145,-
Cat. waarde t.m. f 10.000,- AR f 405,- WA f 160,-
Cat. waarde t.m. f 12.000,- AR f 450,- WA f 175,-
Cat. waarde t.m. f 20.000,- AR f 640,- WA f 200,-
• NIMMER verlies van no-claim kortingen.
Zend mij alle gegevens betreffende auto-verzekering:

naam:
z
o
al

adres:

plaats:
tel.:

Ass. kantoor DE RIDDER, Berkenlaan 1d, Zeist
Telefoon 03404- 1 7550 - antwoordkaart machtiging no. 277
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nieuwe huisvesting
Intendance officieel
in gebruik genomen

Gesymboliseerd door een stevige handdruk droeg
mr. W. J. van Eijkern, Directeur Generaal van het
Ministerie van Justitie op 24 november j.1. het be-
heer van het nieuwe pand van de Intendance over
aan de heer G. J. Eckhardt, hoofd van de dienst.
Met deze handdruk heeft de Intendance de beschik-
king gekregen over een prachtige en doelmatige
nieuwbouw, waarmee men zeker de eerste jaren
weer vooruit kan.

Voor de symbolische overdracht plaats vond, had-
den enkele sprekers de geschiedenis van de Inten-
dance en van de totstandkoming van deze nieuwe
huisvesting uit de doeken gedaan.
Over de oude huisvesting zei mr. W. J. van Eijkern:
"Vele kleine ergernissen kunnen uitgroeien tot één
grote, als mensen te dicht op elkaar zitten. Nu deze
nieuwbouw is gereedgekomen, hoop ik dat spoedig
de vaart er weer in zit. Ik zeg dit mede namens
een goede klant, de rijkspolitie."
De heer G. J. Eckhardt herinnerde in zijn toespraak
aan de tijdsverschijnselen die niet nalaten hun stem-
pel ook op de Intendance te drukken. "Het steeds
meer overgaan op massafabricage, samen met de
moeilijkheden ten aanzien van de kwaliteitseisen en
de daarbij behorende prijsontwikkelingen zijn er de
oorzaak van dat. de Intendance in een dwangpositie
is komen te verkeren: Aan de ene kant, i.c. de Ne-
derlandse politie en aan de andere kant de fabri-
kant, die meestal niet zo onder de indruk is van de
relatief kleine opdrachten die daarbij ook nog veel
eisen bevatten." De heer G. J. Eckhardt pleitte
daarom voor meer uniformiteit in de kleding, ter-
wijl hij tevens voorstander was van een doelmatig
en toch stijlvol uniform.
Onder de vele genodigden bevonden zich onder
meer de heer Reijnders, namens het Koninklijk Huis,
waar de intendance 24 jaar gehuisvest is geweest
in de Koninklijke Stallen van paleis het Loo, de kolo-
nel J. R. Hoogkamer namens de Algemeen Inspec-
teur en verder vertegenwoordigers van het ministe-
rie van binnenlandse zaken en financiën, Rijks In-
koop Bureau, de Koninklijke Marechaussee, ver-
schillende gemeentelijke korpsen en de verschillen-
de geledingen van het korps Rijkspolitie.

G. H. Peterink.
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de mazen
van het
"Waddenzee-
sportvisnet

De kapitein J. G. W. Bär, commandant van het dis-
trict Leeuwarden van de Rijkspolitie te Water, zegt
over deze naakte feiten onder meer: "Volgens de
wet die de veiligheid van de staatsburger in vele
opzichten bijna waterdicht garandeert is er weinig
aan te doen als een opgelapte varende doodkist
zee kiest.

De Wet Openbare Vervoermiddelen, die met allerlei
regelingen de veiligheid van passagiers waarborgt,
dateert namelijk van 1880 en is gemaakt in de sfeer
van diligence en trekschuit. Voor het vervoer van
personen per auto en dergelijke zijn nieuwe wetten
gemaakt. De wet van 1880 onderscheidt het echte
intercommunale passagiersvervoer per schip maar
kent ook schepen met een zogenaamde bijzondere
bestemming, die bij gelegenheid passagiers ver-
voeren. Voor echte passagiersschepen bestaan al-
lerlei veiligheidsmaatregelen, maar op schepen met
andere bestemming, voor intercommunaal vervoer
van minder dan 30 passagiers is de wet niet van
toepassing. De lagere overheid is· intussen bevoegd
om het communale vervoer te regelen.

In de tijd waarin de wet van 1880 werd gemaakt
was geen sprake van sportvisserij op de wijde bin-
nenwateren, waartoe ook de Waddenzee behoort.
Toen de sportvisserij op de Waddenzee begon wer-
den veelal vaartuigen gebruikt, die niet meer ren-
dabel waren voor de beroepsvisserij. De accommo-
datie was niet zelden onvoldoende, de veiligheid
kon in het gedrang komen.

Rijden op de openbare weg met
een rotte auto mag niet. Varen met
een gammel schip op de Waddenzee
mag wel, mits er maar niet meer
dan dertig passagiers aan boord zijn.
Dit al jaren bestaande verwonderlijke
feit is nogeens bevestigd door een
recente kantonrechterlijke uitspraak,
waarbij een Waddenzeesportvisbedrijf
werd ontslagen van rechtsvervolging
na te zijn geverbaliseerd omdat
het bedrijf niet in het bezit was van een
volgens de Algemene Politieverordening
van Terschelling vereiste vergunning
voor het vervoeren van passagiers
met het bewuste schip.
Het is buiten alle twijfel dat de
kantonrechter niet van mening is dat
het er allemaal niet op aankomt
zolang het maximale aantal sportvissers
dat tegelijk in gevaar komt slechts
maximaal tweeënhalf dozijn beloopt
aangezien er toch nog sportvissers
genoeg overblijven. Het is even duidelijk
dat letterlijk iedereen kan beunhazen
in de sportvisserij met een
"ondermaats" schip en dat "men"
niet alleen z'n trip vergald kan zien
door gebrek aan accommodatie, maar
bovendien in levensgevaar kan
komen te verkeren.

Wieringen beet de spits af door te bepalen dat ver-
voer per schip van personen binnen de gemeente-
grenzen gebonden moest zijn aan een goedkeuring
van Burgemeester en Wethouders. Harlingen en
Terschelling volgden en namen in de Algemene Po-
litieverordening op dat het verboden is per schip
personen te vervoeren zonder vergunning van B. en
W. En, als men dan met een plezierbootje aankomt,
met enige vrienden aan boord? Juridisch rooide het
nergens naar, ook al omdat wie met een boot over
de Waddenzee gaat, zich beweegt over een plas
water, die niet gemeentelijk is ingedeeld.

Er ontstonden moeilijkheden, toen een sportvisserij-
schip werd afgekeurd door de Scheepvaartinspec-
tie. De schipper voer toch uit, kreeg een verbaal,
maar zette door met een advocaat. De kantonrech-
ter ontsloeg van rechtsvervolging omdat hij de ge-
meente ter zake niet bevoegd en dus de bewuste
bepaling uit de Politieverordening onverbindend
achtte. De Officier van Justitie ging in cassatie om-
dat hij de bepaling wel juist achtte op grond van
artikel 168 van de Gemeentewet. De uitspraak in
hoogste instantie is nog niet gevallen, maar de enige
oplossing lijkt artikel 15, lid 2 van de Wet Openbaar
Vervoer van 1880 te wijzigen door de grens van 30
passagiers te laten vervallen en het begrip "bedrijfs-
matig vervoer" in te voeren.
Tot zo lang vormen de Waddenzeesportvissers een
categorie in de Nederlandse bevolking wiens veilig-
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heid niet wordt gewaarborgd als gevolg van een
wettelijke lacune." _
Die wetswijziging blijft evenwel vermoedelijk uit om-
dat in een op stapel staande Binnenschepenwet en
een Binnenschepenbesluit alles zal worden gere-
geld. Maar, men vraagt zich al jaren af, waar die
blijven.
Inmiddels is het nog altijd de taak van de politie
om op te treden in situaties waarin mensen in ge-
vaar komen en te zorgen voor de daadwerkelijke
rechtsorde. De kapitein Bär zegt: "Als er op de va-
derlandse wateren, zoals op de Waddenzee dan ook
acuut gevaar bestaat, dan is er voor de Rijkspolitie
te Water maar één manier van optreden: de schip-
per op grond van artikel 28 van de Politiewet bevel
geven de vaart te staken en zo nodig het schip op te
slepen naar de dichtstbijzijnde haven. De schipper is
volgens het Vaarreglement verplicht de aanwijzin-
gen van de Rijkspolitie te Water voor de veiligheid
van de vaart op te volgen. Maar daarna moet wel-
licht de kantonrechter er zich andermaal over bui-
gen en in elk geval moet men van goede huize

Schipper L. P. Veltman:

komen wil men op deze wijze bepaalde schepen aan
de kade houden. Er drijft, aldus de heer Bär, dan
ook nogal wat rond dat niet best is. Enige troost
daarbij is dat de bewuste schippers zich ook niet
veel gelegen laten liggen aan de verantwoordelijk-
heid jegens zichzelf.
Feit is dat de bonafide schippers zich wel aan de
spelregels houden, hun schepen laten keuren, zor-
gen voor voldoende reddingsmateriaal per opva-
rende, lichtkogels enzovoort."
Enige advies aan sportvissers die het wijde Wad
op willen is dan ook: kijk uit op welk schip de
vistrip besproken wordt. Is er een vergunning, dan
is alles zeker in orde en heeft de schipper alleen
het belang van zijn passagiers (en daarmee op de
lange duur van zichzelf) op het oog en zoekt hij niet
de mazen van het juridische Waddenzeesportvisserij-
net. Voor de rijkspolitie is de in februari te verwach-
ten uitspraak van de Hoge Raad voorlopig interes-
santer.

B. den O.

,;Waddenzeesportvisserij heeft goede kansen"

"De belangstelling voor de Waddenzeesportvisserij
is in het afgelopen jaar met zeker 70% toegenomen
ten opzichte van 1970. Van vervuiling van het noor-
delijk Wad is mij nog niets gebleken en ik zie zeker
nog goede perspectieven voor de toekomst."
Dat zegt de Harlinger schipper L. P. Veltman (45),

Vertrek van de kade Zeepieren mee

telg uit een geslacht van vissers en behalve mossel-
kweker ook eigenaar van een van de grootste Wad-
denzeesportvisbedrijven. Vijf jaar geleden is hij met
de sportvisserij op de Wadden begonnen omdat hij
zijn mossel bedrijf moest uitbreiden terwijl er te wei-
nig mossel percelen in de Waddenzee beschikbaar

~"::~~:~',?!;i~~~J---..
_.""

... hij ving bot ...
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Ook dames gaan het Wad op

werden gesteld. Hij zegt: "Ik zag mogelijkheden in
de sportvisserij. Ik moest "om-polen" en dat kun je
niet alleen op basis van een grondige kennis van het
Wad, waar ik jaren op gevist heb. Er is ook veel geld
voor nodig en door de winst uit het mosselbedrijf te
gebruiken kon ik met de zeesportvisserij beginnen.
Ik begon met de mosselkotter HA 97, want die had
ik tenslotte. Maar dat schip bleek al gauw onvol-
doende en ik kocht de voormalige veerboot "Ame-
land", die van binnen en van buiten verbouwd en

20

aangepast zeer geschikt is: 30 meter lang, 6 meter
breed, ruime dekken, salon, bar, 15 zit- en slaap-
banken enzovoort."
Ook daarbij liet de heer Veltman het niet, want het
bedrijf groeide verder. In 1970 kocht hij het reeds
verbouwde vroegere IJsselmeerbeurtschip Noord-
vaarder, dat met een 160 pk machine, een grote sa-
lon en 18 kooien zeer geschikt is voor meerdaagse
tochten. Koeling, verwarming en sanitair zijn op
beide schepen up to date. Het bedrijf heeft boven-
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dien nog twee schepen achter de hand, die ook ge-
heel zijn ingericht en evenals de Ameland en de
Noordvaarder zijn goedgekeurd door de Scheep-
vaarti nspectie.
"Ik ben van plan nog een schip te kopen, maar dat
is een zaak van langere termijn, want tenslotte is
het een seizoenbedrijf: je ligt vijf maanden van het
jaar stil," aldus de heer Veltman, die zich er eigen-
lijk een beetje over verbaast dat met name de "Hol-
landse" zeesportvissers juist ophouden wanneer de
visserij beter wordt. Hij zegt: "In oktober, november
en december vang je vooral meer schar en gul
(jonge kabeljauw) van 1 tot meer dan 6 kilo. Daar
zit natuurlijk bij dat er tevoren gereserveerd moet
worden en dat men soms het risico van slecht weer
niet kan of wil nemen. Daarom maken we het bin-
nenkort mogelijk om pas de avond voor de geplande
tocht definitief te reserveren."
Alleen al in Harlingen zijn ongeveer 10 sportvisserij-
bedrijven, op Terschelling 2 en in Kornwerderzand 3.
Op de vraag of dat aantal de spoeling niet dun
maakt legt de heer Veltman uit, dat er per jaar enige
duizenden sportvissers het Wad op willen. "Ik ben
er niet bang voor. Vroeger ging men alleen op het
Wad vissen in de weekends, maar nu ook door-de-
week. Vroeger was men tevreden met elk schip,
maar nu begint men eisen te stellen. En de bedrij-
ven, die schepen met onvoldoende accommodatie
hebben, selecteren zichzelf uit. Voor de anderen is
voldoende emplooi en ik zie de anderen dan ook
niet als concurrenten. Ik ga m'n eigen weg en pro-
beer iets op te bouwen; ook door te voldoen aan de
eisen van de Scheepvaartinspectie. Zwemvesten,
brandblusapparaten, reddinggordels; het is er alle-
maal."
De heer Veltman heeft alle vertrouwen in de toe-
komst en in de Waddenzee. Over de door anderen
gesignaleerde vervuiling is zijn mening: "Er was een
vliegenier, die deze zomer schreef dat het Wad be-
dekt was met een laag vuil schuim. Maar dat is altijd
zo geweest. In het voorjaar, als de ansjovis en de
haring binnenkwam, als de warmte komt, dan begint
de zee te leven .. Wij zeiden dan altijd al: de zee
bloeit. Ik vind wel dat we goed moeten oppassen
wat er met de Waddenzee gebeurt. Er is al een ten-
dens dat bijvoorbeeld langs de glooiingen van de
dijken niet veel klapperwier meer groeit. Maar voor
de rest: in alle jaren dat ik op het Wad vaar en vis
heb ik nog geen vervuiling op het noordwestelijk
Wad geconstateerd. Van kwik enzo weet ik niks,
maar ik constateer wel dat bijvoorbeeld de mossels
op het Wad dit jaar prima van kwaliteit waren. Een
paar jaar terug werd er gezegd dat er geen kokkels

meer waren. Nu zijn ze er weer op verschillende
plaatsen. En wat de vis betreft (ik kan natuurlijk wel
wat zeggen, maar de vissers kunnen dat bevestigen):
er was veel makreel en heel veel greep, in het voor-
jaar veel bot. Garnalen waren er inderdaad weinig."
Het sterk teruglopen van de zeehondenstand ver-
klaart de heer Veltman met: "In het voorjaar van
1971 waren er in de Jetting bij de Blauwe Slenk 10
à 12 zeehonden. Later waren er maar 2. Dat komt
door toenemende onrust. Er is natuurlijk nogal wat
scheepvaart. Ook de pleziervaart neemt toe en zee-
honden houden niet van lawaai. Vis is er in elk geval
genoeg. We bevissen de hele noordwestelijke Wad-
denzee tot Vlieland en Terschelling. Er wordt vooral
makreel, geep, schar, bot, schol, paling, rog of zee-
forel gevangen. Verder ook grondhaaitjes van zo'n
halve meter tot een meter. Congeraal vang je nog
maar sporadisch. We weten natuurlijk de stekjes
waar de vis moet zitten. Voor makreel en geep varen
we bijvoorbeeld onder andere naar de splitsing van
West Meep en Vliestroom. Intussen vind ik dat de
techniek van het vissen nog veel verbeterd kan wor-
den. Op het Wad zit je niet passief op beet te wach-
ten zoals aan of op het binnenwater. Je moet voor
het Wad ook het goede materiaal hebben en natuur-
lijk ook pieren en dat is soms moeilijk. Op sommige
stukken van het Wad waar veel pieren gespit wor-
den raken ze uitgeput en dan moet je ze van de
platen gaan halen. Hoewel ze aan de Hollandse kust
al duurder zijn hebben wij ze nog altijd voor f 6,-
per honderd kunnen leveren. Voor wat het materiaal
betreft: dat moet je als sportvisbedrijf beschikbaar
kunnen stellen. Wij schaffen nu ook speciale rails
aan voor het vissen op grotere diepte. Een dagje
sportvissen op het Wad kost op zich nog altijd niet
meer dan f 13,50 tot f 15,- per persoon. En je moet
ervoor waken dat er niet teveel meegaan. Op zo'n
boot als de Ameland neem ik niet meer dan zo'n
25 man mee. Bij het sportvissen moet je rekenen op
minstens 2 meter railing per persoon."
Over de mogelijkheden van de zeesportvisserijbe-
drijven zegt de heer Veltman : "Wie service geeft op
een goed schip heeft geen klagen. Wel is het zo dat
het varen met schepen zonder voldoende accommo-
datie of gewoon met slechte schepen door lieden
die ook wel een graantje willen meepikken een weer-
slag kan geven op de zeesportvisserij als geheel. Er
zijn in de loop der jaren heel wat sportvissers ge-
desillusioneerd teruggekomen en dat moest uitge-
sloten worden. Wie op het Wad wil gaan vissen doet
wijs eerst te informeren op welk schip hij eigenlijk
terechtkomt.

Bas den Oudsten

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verpleging in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
ol bel ons kantoor toestel 234.
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De overste F. M. C. Offermans overhandigde tijdens een bijeen komst in het gemeentehuis van Uden het
speciale, aan deze gemeente gewijde nummer van het Korpsblad Rijkspolitie aan burgemeester drs G. J. A.
Schampers. Dat gebeurde uiteraard in het bijzijn van een delegatie van de groep Uden en de redactie-com-
missie van het Korpsblad, die samen het Uden-nummer tot stand brachten

Stagnatie in de aflevering van meldtafels voor de meldkamers op de districten, zette het personeel van de
meldkamer van het district Assen aan het werk. Twee personeelsleden, t.w. de wmr. 1e kl. S. J. Kruims en
het personeelslid van de meldkamer R. A. Huizing, ontwierpen een zeer overzichtelijk meldpaneel. Aan-'
gezien zij graag efficiënt willen werken lieten zij het niet bij het ontwerp en bouwden het meldpaneel ook
maar gelijk. Van ieder vast of mobiel station in het district Assen kan hierop worden aangegeven of dit in
bedrijf, buiten bedrijf of tijdelijk buiten bedrijf is. Het geheel maakt een zeer vakkundige indruk. Een ieder,
die aan dit paneel werkt, kan meteen zien "hoe laat het is", want in het midden van het paneel is een elek-
trische klok aangebracht. Op deze wijze wordt de wachttijd voor de plaatsing van de P-V-D-tafel door
en voor het personeel van de meldkamer Assen wat verzacht.
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HORIZONTAAL:

1 heldergele kleur.
11 dat wat lijkt op het echte,

maar het niet is.
12 de oudere (Latijn).
14 chemisch symbool.
15 zangstem.
17 flauw keelgeluid.
18 trekdier.
20 tussen twee voren. of grep-

pels gelegen stuk bouw-
land.

22 geheel gevuld.
24 oude vlaktemaat.
26 metalen putemmertje.
27 zure, donkerrode kers.
29 schaapkameel zonder

vetbult.
30 mannelijk dier.
31 harssoort.
33 hoofddeksel.
34 titel (afk.).
35 brander van gaslicht.
36 hoofddeksel van uiteen-

lopend model voor
vrouwen.

38 regiment infanterie (afk.).
39 loofboom.
40 onderdeel van een tennis-

partij.
42 insekteneter.
44 taaie lekkernij.
45 sierlijke fles' met wijde

buik.
47 kraaiachtige vogel.
48 vast deel van een boom.

49 gebeurtenis of omstandig-
heid waarvan de werkelijk-
heid vaststaat.

50 gehoorzaam, volgzaam
(van kinderen).

52 platte, vierkante vloersteen.
54 schermbloemige plant.
57 aanwijzend voornaamwoord.
59 troefkaart bij diverse

kaartspelen.
60 mannetjesbij.
61 persoonlijk voornaamwoord.
63 elementair bestanddeel van

een organisme (biologie).
65 bonkige verhevenheid in

een weiland.
66 waterloop in Friesland.
67 insekt.
69 iemand die zich streng

volgens de mode kleedt.
72 voorwerp waarmee men

schrijft.
73 sluittoestel aan deuren.
75 het aan een couponblad

gevoegd bewijs waarop
nieuwe coupons worden
afgegeven.

76 zijdeel van het gezicht.
77 vrachtschip voor de bin-

nenvaart.
79 lengte- en afstandsmaat.
80 rondgang door een

patrouille.
81 muzieknoot.
82 in een holte of kussen lig-

gend uiteinde van een as.
84 gesloten, dicht.

PUZZEL
VAN DE
MAAND
De winnaars van de kerst-puzzel werden:
le prijs: de heer R. Grit, Compagnonstraat
61, Gorredijk (Fr.) (platenbon);
2e prijs: de heer J. H. J. Verheijen, de Va-
luwe 16, Cuijk (boekenbon);
3e prijs: de heer C. Hospes, Prof. Vitringa-
straat 21, Franeker (boekenbon);
4e prijs: mej. H. W. v. d. Hoogen, Bureau
Korpsarts der Rijkspolitie, Hoofdstraat 69,
Driebergen (platenbon);
Se prijs: mevr. J. Beets-de Vries, Sluisweg
10, Anna Paulowna (platenbon).

*De oplossingen worden ingewacht
vóór 8 februari bij de
PuzzelredactIe Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie

. Versteegslraat 2
VOORBURG

*Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

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

Het briefporto is verhoogd tot
30 cent, doch een briefkaart voor
25 cent doet het ook.

85 oude lengteèenheid.
86 gehalteëenheid van goud.
89 familielid.
91 kleinhandelaar te water die

in allerlei waren doet.

VERTICAAL:

1 volksnaam van de kauw.
2 welriekende stof.
3 vervelend.
4 lokspijs.
5 behorende tot de Kerk

van Rome (afk.).
6 loofboom.
7 dwaas.
8 onvergelijkelijk, uniek.
9 vrucht van zekere boom.

10 soort onderwijs (afk.).
11 kleurling.
13 wijnglas voor rijnwijn.
14 plaats in 't Gooi.
16 deurwachter.
19 drievoet voor een

fotografietoestel.
21 biljartstok.
22 roofdier.
23 donkergrijs gesteente.
25 omslag voor papieren.
27 niet gepolijst.
28 water doorlatende.
31 niet raak.
32 getande uitwas op de kop

van hagedissen.
35 langs synthetische weg

bereide stof.

37 grote deurnis aan de in-
gang van een gebouw.

39 landbouwwerktuig.
40 bij el kaar.
41 meubelstuk.
43 muzieknoot.
45 huisdier.
46 vinnig, verbeten.
50 Europeaan.
51 en dergelijke (afk.).
53 misnoegd, knorrig.
55 nummer (afk.).
56 steel van een bloem.
58 rivier in Utrecht.
60 leeg omhulsel van iets

ronds.
62 door gal- of nierstenen

veroorzaakte pijn.
64 aandeel in een loterij.
65 kloosterzuster.
66 gelijk, hetzelfde.
68 kledingstuk.
70 dubbele damschijf.
71 samenhangende klomp

planten.
72 duinvallei.
74 oplosmiddel voor vetten

enz.
76 gramschap, razernij.
78 zonderling.
80 nuttige vogel.
83 onwrikbaar, onbeweeglijk.
84 gekuipt houten vat.
87 Amsterdams peil (afk.).
88 voorzetsel.
89 muzieknoot.
90 bijwoord.
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Verkeersschool
lichtte
rechterlijke
functionarissen
voor

Circa 250 gerechts- en parketsecretarissen hebben
in de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan
de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie.
Dit gebeurde op verzoek van de Hoofdafdeling Rech-
terlijke Organisatie van het ministerie van justitie.
Het bezoek vond plaats in groepen van 12 personen,
die een gehele dag de gasten waren van de Ver-
keersschool. Aanleiding tot het bezoek vormde het
feit, dat deze functionarissen bij hun taakuitoefening
regelmatig te maken krijgen met door de politie in
processen-verbaal gehanteerde terminologie op au-
to- en verkeerstechnisch terrein, zoals remvertra-
ging en rembekrachtiging, fuseéarm, stijve vooras,
e.d. waarvan een leek uiteraard weinig weet heeft.
Na een inleidend woord door de commandant van de

De heer Chr. Paling overhandigt overste c. W. Bloemers
de bloembakken.

Verkeersschool, overste C. W. Bloemers, werden
met behulp van de op de school aanwezige instruc-
tiemiddelen, de excursiegangers enigermate weg-
wijs gemaakt in het vaktechnisch jargon van mo-
torvoertuig en verkeer. Daarbij maakte de instruc-
tiefilm, die de juiste wijze van autorijden in het ver-
keer (het defensief rijden) vertoont, diepe indruk.
De invloed van weg- en weersomstandigheden op
het "gedrag" van het motorvoertuig werden uitvoe-
rig toegelicht.
De in de verkeersschool opgestelde opengewerkte
modellen en onderdelen van motorvoertuigen, zome-
de de demonstratie met het hydraulische- en me-
chanische remsysteem, trokken eveneens grote be-
langstelling.
Aan het eind van de dag ontving iedere deelnemer
een aantal brochures, handelende over onderwerpen
welke die dag aan de orde waren geweest.
Hoezeer deze voorlichting door de deelnemers aan
de excursies, alsook door het ministerie op prijs
werd gesteld, blijkt uit het feit dat op de laatste
dag van de excursies, door de heer Chr. Paling,
staffunctionaris aan de Hoofdafdeling Rechterlijke
Organisatie, aan de commandant van de Verkeers-
school een drietal plantenbakken werden aangebo-
den als blijk van erkentelijkheid voor het gebodene.
De bakken zullen een plaats krijgen in de onlangs in
gebruik genomen dependance van de Verkeers-
school in Bilthoven.

afscheid adjudant Th. J. Ophelders

In Gennep (L) nam adjudant Th. J. Ophelders af-
scheid als groepscommandant, in verband met
functioneelleeftijdsontslag op 1 december 1971.
In aanwezigheid van ondermeer de officier van ju-
stitie te Roermond, mr. W. C. Uiterwaal, wethou-
ders van de gemeente Gennep, collega's groepscom-
mandanten, naaste medewerkers en vele andere be-
langstellenden, werd het woord gevoerd door burge-
meester dr. J. H. Gillessen van Gennep, burgemees-
ter mr. E. A. Berger van Ottersum, dat onder de
groep Gennep ressorteert en de districtscomman-
dant Roermond, overste W. A. Hulsmans.
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afscheid adjudant K.Kok

De adjudant K. Kok, die per 1-1-1972 de Dienst der
Rijkspolitie te Water met functioneelleeftijdsontslag
heeft verlaten, trad op 1-3-1937 in dienst bij de
Rijksveldwacht.
Vanaf 1-10-1954 is hij verbonden geweest aan de
Staf van de Commandant der Rijkspolitie te Water,
waar hij belast is geweest met het toezicht op de
nieuwbouw en het onderhoud van de Rijkspolitie-
vaartuigen.
In dat jaar werd hij, door de toenmalige Minister van
Justitie en Verkeer en Waterstaat, als onbezoldigd
ambtenaar toegevoegd aan de Inspecteur voor de
Scheepvaart.
Aan de opbouw van de huidige Rijkspolitie te Water-
vloot heeft de adjudant Kok in de voorbije jaren
een zeer groot en verdienstelijk aandeel gehad.
Zijn verdiensten werden in 1959 erkend door toe-
kenning van de Eremedaille in goud, verbonden

De Commandant der Rijkspolitie te Water, de overste M. de Ruiter,
drukt de scheidende adjudant der Rijkspolitie K. Kok de hand.

aan de Orde van Oranje Nassau.
Als zijn opvolger is per 1-1-1972.aangewezen de
heer P. van Dord, technisch ambtenaar 1e klasse.

"WestI kampioen
in "Wageningen
door opperwachtmeester J. J. H. v. Aerssen te Nijmegen

Het onlangs in het sportfondsenbad te Wageningen
gehouden zwemkampioenschap van het Korps Rijks-
politie, is in feite een aangelegenheid geworden tus-
sen de afdelingen West I (Den Haag e.o.) en West II
(Amsterdam e.o.).
West I, met de oude rot W. P. v. Zijl, won uiteinde-
lijk nog met ruime voorsprong (81 tegen 60 punten)
het duel van West 11, waarin coming-man E. Drenth,
evenals zijn grote opponent Van Zijl een record ver-
beterde. Drenth stelde het record op de 100 meter
vrije slag, met een tijd van 56.3 zeer scherp, een
verbetering van 2.7 seconde en Van Zijl knabbelde
van zijn eigen schoolslagrecord een halve seconde
af. Nieuw record 1.17.1.
De afdeling Zuid volgde de "grote twee" op veilige
afstand (30 punten), terwijl Noord met 16 en Oost
met 13 punten in feite in het stuk niet voorkwamen.
De wedstrijden waren door de afdeling West 11, met
de gewaardeerde medewerking van directeur en
personeel van het sportfondsenbad, op uitstekende
wijze georganiseerd.
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspoli-
tie, generaal W. de Gast, woonde een groot deel van
de wedstrijden bij. Namens hem reikte overste J.
H. Ittman na afloop de prijzen uit, waarbij hij niet
vergat organisatoren, juryleden en overige medewer-
kers voor hun inzet dank te brengen.
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EINDUITSLAG:

1. en kampioen 1971:West I, 81 punten;
2. West 11, 60 punten;
3. Zuid, 30 punten.
4. Noord, 16 punten;
5. Oost, 13 punten.

De gedetailleerde uitslagen luiden:

3. Zuid
4. Noord

50 meter SCHOOLSLAG
1. J. Polderman, West I 37,3
2. H. v. d. Bie, West I 38,6
3. J. G. Buitinga, Noord 39,1

25 meter SCHOOLSLAG
(veteranen)

1. J. J. Wezenberg, Zuid 17,7
2. W. C. Wijnstok, Zuid 19,9
3. Bansema, Zuid 21,2
4. E. Tuin, Zuid 21,3

50 meter BORSTCRAWL
I. Th. Meuwesen, West 11 28,2
2. v. Maameren, Oost 29,4
3. Bergman, West 11 31,5

50 meter RUGSLAG
1. E. Drenth, West 11 32,2
2. L. W. Viersen, West I 33,6
3. R. H. v. Oorschot, Zuid 35,3

100 meter SCHOOLSLAG
1. W. P. v. Zijl, West I 1,17,1

nieuw reco rd
2. E. Drenth, West 11 1,19,1
3. Polderman, West I 1,25,1

25 meter RUGSLAG
(veteranen)

I. Bansema, Zuid 20,4
2. J. J. Wezenberg, Zuid 21,5
3. W. C. Wijnstok, Zuid 21,8

3 x 50 meter WISSELSLAG
ESTAFETTE

1. West 11 1,40,2
2. West I 1,41,

1,48,
2,04,5

POPDUIKEN
I. H. v. d. Bie, West I 19,1
2. C. M. Vermeer, West I 19,8
3. H. Oosterbaan, Zuid 20,4

100 meter BORSTCRAWL
I. E. Drenth, West 11 56,3

nieuw record
2. Th. Meuwese, West 11 1,05,4
3. v. Zijl, West I 1,08,1

60 meter GEKLEED ZWEMMEN
1. H. v. d. Bie, West 1 54,9
2. C. M. Vermeer, West I, 56,4
3. J. G. Buitinga, Noord 59,4

25 meter VRIJE SLAG
(veteranen)

I. Bansema, Zuid 16,1
2. W. C. Wijnstok, Zuid 16,5
3. J. J. Wezenberg, Zuid 17,5

3 x 25 meter WISSELSLAG
PERSOONLIJK

I. T. Meuwese, West 11 55,2
2. L. W. v. Viersen, West I 55,2
3. Polderman, West I 57,6
4. v. Maameren, Oost 1,01,4
5. H. Oosterbaan, Zuid 1,01,5
6. J. M. L. v. Dijk, West 11 1,02,2

5 x 50 meter VRIJE SLAG
ESTAFETTE

1. West I
2. West 11
9. Zuid

2,35,6
2,35,7
2,42,5
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afscheid adjudant J. Zoer

In verband met het bereikt hebben van de 60-jarige
leeftijd werd op 29 november 1971 afscheid genomen
van adjudant J. Zoer, commandant van de recher-
chegroep van het dis rict 's-Gravenhage.
Ongetwijfeld behorende tot degenen die het langst
districtsrechercheur zijn geweest - voor wie een
groepscommando niet was weggelegd - is hij door
de organisatiewijziging toch groepscommandant -
mogelijk het korts e van allemaal - geworden.
Vele sprekers gaven uiting aan hun waardering voor
de recherche-capacitei en en goede menselijke con-
tacten van de adjudan Zoer, o.a. de stafofficier
speciale diensten, adjudan T. W. Geense, eens als
districtsrechercheur medewer er van de scheiden-
de functionaris.

afscheid adjudant C.P. de Leeuw

Tijdens een dienstbijeenkomst, gevolgd door een
zeer druk bezochte afscheidsreceptie, in de recrea-
tiezaal van het bureau van de Gemeentepolitie te
Harderwijk, is op 17 december 1971 afscheid geno-
men van de groepscommandant der Rijkspolitie te
Water te Lelystad C. P. de Leeuw.
Op 1 januari 1972, de datum van ingang van het f.l.o.
kon adjudant De Leeuw terugzien op een bijna 37-
jarige vervulling van een functie bij de overheid.
Op de foto mevrouw De Leeuw, de scheidende func-
tionaris en de districtscommandant der Rijkspolitie
te Water te Leeuwarden J. G. W. Bär.

(foto: owmr. W. Drijfhout, districtsrecherche R.P. te Water

Leeuwarden).

Ambtsjubilea
DISTRICT ALKMAAR
Adjudant J. Gulmans, Den Burg

40 jaar op 4-1-1972
DISTRICT DORDRECHT
Wmr. le kl. A. A. M. Olsthoorn, Dordrech

25 jaar op 23- -1972

personalia

verplaatsingen
DISTRICT ALKMAAR
Per 6-11-'71: Owmr. H. van Heusden van
Oude Niedorp naar Heiloo; wmr. C. Bak-
ker van Heiloo naar Bergen Binnen.
Per 1-12-'71: Owmr. A. Meijland van Ur-
sem naar Stompetoren; wmr. le kl. J. K.
G. Lödel van Heiloo naar Alkmaar; wmr.
le kl. G. Appelman van Hoogkarspel naar
Ursem; owmr. J. H. Gerritse van Alkmaar
(verkeer) naar Alkmaar (Staf district).
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-10-'71: Wmr. A. Analbers van Heems-
kerk naar Woudenberg; wmr. G. W. F.

Neijgh v. Lier van Heemskerk naar Eerbeek.
Per 1-12-'71: Wmr. le kl. M. Hermans van
Uithoorn naar Dordrecht.
DISTRICT ASSEN
Per 22-11-'71: Wmr. P. A. Ellwanger van
Bergh (Nijmegen) naar Assen.
Per 1-12-'71: Owmr. W. Derksen van Rolde
naar Utrecht.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-11-'71: Owmr. C. Monster van Helle-
voetsluis naar Oud-Beijerland.
Per 15-11-'71: A. A. P. Smeets, adm. ambt
C 3, van Meerkerk naar Dordrecht.
Per 1-12-'71: B. Klok, adm. ambt. C 3, van
Dordrecht naar Hendrik-Ido-Ambacht.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-11-'71: Wmr. le kl. A. M. v. d. Zee
van Son eri Breugel naar Thorn.
Per 1-12-'71: Owmr. A. A. van Laarhoven
van Liempde naar Best.
DISTRICT GRONINGEN
Per 22-11-'71: Wmr. A. K. Kamminga van
Leeuwarden naar Groningen.
Per 1-12-'71: Wmr. le kl. R. Bergman van
Warffum naar Winsum; wmr. le kl. A. G.
Drent van Groningen naar Nieuwe Pekela;
wmr. le kl. J. Smit van Groningen naar
Oude Pekela.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 22-11-'71: Wmr. E. Th. Kooij van Was-
pik naar A.V.D. (Driebergen).
Per 1-12-'71: Adj. C. Zwaan van Boxtel
naar Bilthoven; wmr. le kl. G. J. Harrn-
sen van Cuijk naar 's-Hertogenbosch; wmr.
le kl. H. G. A. M. Greven van Schijndel
naar Heusden.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 17-11-'71: Wmr. G. M. v. Veen van
Joure naar Lemmer.
Per 22-11-'71: Wmr. A. K. Kamminga van
Leeuwarden naar Groningen.

Per 1-12-'71: Owmr. H. v. d. Woude van
Koudum naar Lienden (Nijmegen).
DISTRICT MAASTRICHT
Per 8-10-'71: Wmr. le kl. F. H. A. Tiethof
van Suste ren naar Nieuwstadt.
Per 9-10-'71: Wmr. le kl. W. H. Ritzen
van Maastricht naar Beek (L.).
Per 15-10-'71: Wmr. H. G. J. J. M. Gozé
van Beek (L.) naar Eoen.
Per 1-12-'71: Wmr. R. J. de Groot van
Meerssen naar Geulle.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-12-'71: Owmr. G. Bakkers van Horn
naar Gennep.
DISTRICT UTRECHT
Per 22-11-'71: Wmr. G. D. Donselaar van
Maarssen naar Bilthoven.
Per 29-11-'71: Adsp. C. Capiteins van Opl.
school naar Doorn. .
Per 1-12-'71: Wmr. M. de Man van Rhe-
nen naar Eist; wmr. le kl. J. F. Talens
van Bunschoten naar Westerhaar.
DISTRICT ZWOLLE
Per 9-11-'71: Owmr. G. Ziel van Wester-
haar naar Ruinerwold.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 22-11-'71: Owmr. D. van Beek van Arn-
hem naar Apeldoorn.
VERKEERSSCHOOL
Per 3-12-'71: Wmr. le kl. P. J. H. Otlen
van Deil-Enspijk naar Lochem.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-1-'72: Wmr. le kl. G. R. Noordhof
van Driebergen naar Groningen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'71: Owmr. Th. J. Wissing van
Delfzijl naar Nijmegen; wmr. le kl. A. Hui-
zino van Spijkenisse naar Dordrecht; wmr.
le kl. C. van Loenhout van Drimmelen
naar Breda; wmr. le kl. L. T. Reijgers-
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berg van Zutphen naar Zwolle; wmr. 1e
kl. B. Slikkerveer van Gouda naar Utrecht;
wmr. P. C. v. d. Linden van Amsterdam
naar Gouda.

aan wijzing voor funktie
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-11-'71: Adjudant C. Monster tot
groepscommandant te Oud-Beijerland.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-12-'71: Adjudant L. C. Bink tot
groepscommandant te Deurne.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'71: Adjudant M. W. de Kunder
tot commandant bereden groep te Boxtel.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-1-'72: Adjudant H. C. Timmer tot d.d.
stafofficier spec. diensten te Leeuwarden.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-12-'71: Adjudant G. Bakkers tot
groepscommandant te Gennep.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'71: Adjudant Th. J. Wissing tot
groepscommandant te Nijmegen.

bevorderingen
DISTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: J. K. G. Lödel te Alkmaar;
G. Appelman te Ursem.
DISTRICT AMSTERDAM
tot rijksambtenaar E:
Per 1-1-'72: J. Beer te Amsterdam.
DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-11-'71: R. B. v. d. Molen te Schoo-
nebeek.
DISTRICT DORDRECHT
tot adjudant:
Per 1-11-'71: C. Monster te Oud-Beijerland.
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'71: P. A. C. van Hoof te Alblas-
serdam.
DISTRICT EINDHOVEN
tot adjudant:
Per 1-12-'71: L. C. Bink te Deurne.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: A. P. H. Kuijs te Beek en Donk.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VElLIG HElD 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,
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DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot wachtmeester le klasse:
Per 1-12-'71: A. van 't Hof te Koudekerk
a. d. Rijn.
DISTRICT GRONINGEN
lot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: J. Smit te Oude Pekela;
A. G. Drent te Nieuwe Pekela.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-12-'71: M. W. de Kunder te Boxtel.
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: H. G. A. M. Greven te Heusden.
DISTRICT MAASTRICHT

-tot 'opperwachtmeester:
Per 1-10-'71: J. A. Schuurmans te Maastricht.
lot wachtmeester le klasse:
Per 1-12-'71: B. J. v. d. Linde te Valken-
burg ; J. L. Lutgens te Schinnen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'71: H. J. Vaessen te Stein.
DISTRICT ROERMOND
lot adjudant:
Per 1-12-'71: G. Bakkers te Gennep.
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'71: A. M. v. d. Zee te Thorn.
DISTRICT UTRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-12-'71: C. Capiteins te Doorn.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 1-11-'71: B. Klein te Rijssen.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot rijksambtenaar IV:
Per 1-10-'71: E. E. Alexander te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER
tol adjudant:
Per 1-12-'71: Th. J. Wissing te Nijmegen.
tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-10-'71: M. J. Schulz te Amsterdam.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-12-'71: H. J. Knecht, schrijver A te
Amsterdam.

DISTRICT ASSEN
Per 1-12-'71: J. Sikkens, a. a. C 3 te Assen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-10-'71: Mevr. K. Smulders-Wesse-
lius, typiste te Driebergen.
Per 15-12-'71: R. v. d. Bor, schrijver A te
Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'72: J. H. Raijmakers, adm. ambt.
C 3e kl. te Amsterdam.

ALGEMENE INSPECTIE
Per 15-11-'71: Y. Kettenis-Pet, schrijver A
te Voorburg.
Per 1-12-'71: L. Hupkens, opzichter C te
Voorburg; D. H. Overdijking, administra-
teur (Hoofd Inspectie Personeelszaken) te
Voorburg.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 16-10-'71: H. G. Kleinhof, rijksambte-
naar 111 te Arnhem.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve·wachtmeester bij
het Korps Rijkspolitie en ingedeeld bij de
hierna te noemen districten:
Per 15-12-'71: A. J. Speijdel te Alkmaar;
Th. W. M. van de Horst te Eindhoven;
N. P. H. Dieteren te Maastricht; H. P.
Reynen te Maastricht; A. J. Haak te Apel-
doorn; J. van der Weert te Apeldoorn;
L. de Wit te Groningen.
Per 1-1-'72: J. M. Kortekaas te 's-Graven-
hage; G. Lascaris te 's-Gravenhage;
A. C. E. J. van Ginneken te Breda; J. H.
Willems te Maastricht E. B. Hilkman te
Maastricht; B. Hoetink te Apeldoorn; A.
Rothman te Apeldoorn; H. D. Sluiter te

Zwolle; H. Wansink te Zwolle; G. Wan-
sink te Zwolle; T. Kooi te Groningen.

de dienst verlaten
DISTRICT ALKMAAR
Per 1·12-'71: J. Bakker, owmr. te Stompe-
toren.
DISTRICT ASSEN
Per 1-12-'71: A. v. d. Ploeg, adj. te Assen.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-12-'71: A. N. Th. Voets, adj. te Deurne.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'71: C. G. J. Thema, wmr. te
Schoon hoven ; J. Zoer, adjudant te 's-Gra-
venhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-12-'71: D. de Vries, adjudant te
Scheemda.
Per 1-1-'72: J. Pruis, wmr. 1e kl. te Gro-
ningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-11-'71: Mevr. M. A. G. v. d. Heij-
den-Hoevenaars, schrijver A te 's-Herto-
genbosch.
Per 1-12-'71: J. de Letter, owmr., Rosmalen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-12-'71: H. Lalkens, adj. te Dokkum.
Per 1-1-'72: H. van Dalfsen, adjudant te
Leeuwarden; P. G. de Veer-Schroor, adm.
ambt. C 2e kl. te -Terschelling.
DISTRICT ROERMOND
Per htZ;-'71: Th.:J_ Ophelders, adj. te Gen-
nep; -H. M. F, Palmen, wmr. te Baexem.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-12-'71: J. Timmer, adj. te Bilthoven.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-1-'72: D. van Winsen, adm. ambt.
C 3 te Driebergen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'71: P. Oldenburg, wmr. 1e kl. te
Amsterdam.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-12-'71: A. Kranenburg, adjudant te
's-Gravenhage; A. Nijenhuis, owmr. te Delft.
Per 1-1-'72: J. A. de Rooy, a. a. C 3 te Drie-
bergen; C. Stolk, a. a. C 3 te Voorburg.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Onderstaande adspiranten:
Per 6-10-'71: B. M. D. Elissen te Arnhem.
Per 11-10-'71: W. P. Possemis te Arnhem;
D. Mechielsen te Arnhem.
Per 15-10-'71: B. G. M. van Leuken en
H. de Jong te Arnhem.
Per 16-10-'71: P. G. Luijten en P. A. P.
Roes te Arnhem.
Per 19-10-'71: J. Harteman te Arnhem.
Per 20-10-'71: J. N. M. Groot te Arnhem.
Per 1-12-'71: C. H. v. d. Neut en S. Nauta
te Arnhem.
Per 1- 1-'72: R. H. N. J. Scholten en W.
Th. M. Wieland, a. a. C 3 te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Onderstaande adspiranten:
Per 6- 9-'71: P. Rauws te Horn.
Per 21- 9-'71: J. Leemhuis te Horn.
Per 13-10-'71: S. J. Boonstra en C. Reijn-
ders te Horn.
Per 14-10-'71: H. J. P. Janssen te Horn.
Per 1-11-'71: J. H. P. Raafs te Horn.

wij herdenken

Res. wmr. 1e kl.

A. de Lange

Ruinen

district Assen

1< 5- 2-1930

t 29-12-1971
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KORPSBLAD

TV-geweld:
Oorzaak of gevolg?
"Onze kinderen worden agressief," waarschuwen psycho-
logen van de Wisconsin Universiteit in Madison (USA).
En de Duitse psycholoog prof. Heinrichs meent een
oorzaak gevonden te hebben: "Ik acht het bewezen,
dat de bereidheid tot agressie door televisie-geweld
bijzonder sterk toeneemt."
In West-Duitsland - waar een opzienbarende reeks
bankovervallen, ontvoeringen en andere geweldsdelicten
grote ongerustheid heeft gezaaid onder de bevolking -
hebben uitspraken als die van Heinrichs geleid tot een
nogal vèr-gaande maatregel. Minister Jahn (van Justitie)
bereidt daar momenteel een wetsontwerp voor (§ 131
van het Strafgesetzbuch), tegen "het op gruwelijke
of anderszins onmenselijke wijze uitbeelden van geweld-
dadigheid jegens mensen". Met als sancties:
hechtenis (max. 1 jaar) en/of geldboeten.
Het lijkt een wat voorbarig ingrijpen van de overheid,
nu de discussie over de mogelijke invloeden van
TV-uitzendingen nog in volle gang is. In wetenschappelijke
kringen is men er dan ook bepaald niet gelukkig mee.
Men meent, dat de televisie als zondebok gaat fungeren.
Het Westduitse opinieweekblad Der Spiegel noemt het
huichelarij om alleen de TV verantwoordelijk te stellen
voor de toenemende agressie. "De TV-uitzendingen
zijn een afspiegeling van onze agressieve maatschappij,"
aldus Der Spiegel, "niet de oorzaak."
Om te voorkomen, dat ook in Nederland de rechter zou
gaan uitmaken welke Tv-produkties uitgezonden mogen
worden, ware het te wensen, dat onze omroepen zo lang-
zamerhand wat zuiniger zouden worden met de dosering
van de dagelijkse portie geweld in het "amusement" op
de beeldbuis. Want - zoals ook op de volgende pagina's
blijkt - het kan echt wel een beetje kalmer aan.

Redactie

Bij de omslagfoto:

Bloed op de beeldbuis (zie pag. 2-5).

Foto: Herman Stegeman, Persbureau AD
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bloed
op de
beeldbuis

Niet minder dan 104 moorden,
ernstige mishandelingen, schietpartijen
en andere gewelddaden.
Dat is de bloedige oogst van
één week kijken naar de
ontspanningsprogramma's op Nederland 1.
Bezorgd constateren opvoeders en
psychologen, dat er steeds meer
bloed op onze beeldschermen vloeit.
Zelfs in zeer realistisch rood,
voor wie een kleurenontvanger bezit.
In West-Duitsland wordt momenteel een
wetsontwerp voorbereid, waarin het
vertonen van dergelijk geweld
strafbaar is gesteld.
Wat staat Nederland te wachten?

In de Verenigde Staten, West-Duitsland en Enge-
land is in de afgelopen jaren intensief en op grote
schaal onderzoek verricht naar de mogelijke rela-
tie tussen het op de televisie vertoonde geweld en
de toenemende agressie, vooral bij kinderen. Maar
wie hoopte, dat na zoveel studie dan wel eindelijk het
verlossende woord gesproken zou worden, vergiste
zich.
Want er zijn nog steeds twee zeer uiteenlopende
standpunten. Enerzijds de opitmistische visie van
dr Joseph Klapper en vele medestanders, dat ge-
weldfilms geen nadelige invloed hebben op norma-
le kinderen in gunstige omstandigheden. Lijnrecht
daar tegenover de tegenstanders van al dat geweld
in de huiskamer, die zich beroepen op onderzoekers
als Wertham, Bandura, Berkowitz, e.a. Volgens de
Amerikaanse kinderpsychiater dr. Frederic Wert-
ham zou de voortdurende presentatie van tv-ge-
weid wel degelijk mede-oorzaak zijn van jeugd-
problemen. Bandura kwam tot de conclusie, dat
tv-geweld bij jonge mensen gewelddadigheid op-
roept.

2

Zowel beeldbuisbestormers as eel uisbescher-
mers kunnen hun standpu te ta e me de resul-
taten van gedegen we e sc a ï onderzoek.
De televisiekijker moe zei aa 'e dat hij er uit
komt. De ouders zullen ze ....,eoe eslissen en dat
is natuurlijk een goede. e oeilijke taak.
Zij kunnen hun houdi g de hand van
de beschikbare gegeve s, aan de situa-
tie in het eigen gezi aar zijn ze
wel voldoende geinfo

Prof. Heinrichs bekeerd

, Heribert Hein-
e Duitse scherm

gewelddadige
entaires, maar

TV-films, detec-
per dag. Prof.
a hij zijn vroe-
met de televi-

e en leren leven.
epen. Hij zegt

r en en andere
eebeleeft, wordt
s bepaalde kri-

a ee soort moorde-
eierlij e bereidheid

aarui een labiel mens
dader an worden".

Nederlandse TV

In ederland - met minder uren zendtijd - is de
gemiddelde kijkduur van kinderen niet veel lager
dan in Duitsland. Vooral onder de 10-13 jarigen is
de honger naar TV-voer moeilijk te stillen. Gemid-
deld kijken zij meer dan anderhalf uur per dag en
het aantal kinderen dat een volledig avondprogram-
ma (of een belangrijk deel ervan) meekijkt, neemt
toe. De meeste kinderen zitten in het week-end aan
de beeldbuis gekluisterd; tienduizenden (ook kleu-
ters) kijken zaterdags vaak meer dan vijf uren bijna
onafgebroken naar de TV. Er zijn schoolkinderen
die per week 25 uren tv kijken: evenveel uren als ze
ook op hun lagere school doorbrengen.
Gelukkig zijn dat uitzonderingsgevallen, maar on-
derzoekers hebben de indruk dat dit aantal toe-
neemt.
"TV kweekt domkoppen", heeft prof. L. Marsh,
rector van de Boston Universiteit eens gezegd en
hij is vaak geciteerd. De oorzaak ligt echter niet
bij de televisie, zoals de Hamburgse pedagoog Fritz
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Stückrath na een onderzoek concludeerde: "Hoe
dommer de leerling, des te meer zal hij TV willen
kijken". De Engelse socioloog James Ha/loran be-
vestigt dit: "Bij de begaafde leerling is het ver-

.zadigingspunt bij televisiekijken eerder bereikt dan
bij minder begaafde leerlingen".
En al die jeugdige kijkers krijgen ook in Nederland
enorme porties geweld op hun bord. De TV- mede-
werkster van Persburo AD registreerde in één -
rustige - week in januari j.1. op Nederland 1 niet
minder dan 104 getoonde gewelddaden. Als abso-
luut getal misschien niet eens zo verontrustend.
Dat wordt echter anders, wanneer men weet,
a. dat niet meegeteld werden: het NOS-journaal en
documentaires, waarin geweld als documentatie van
het wereldgebeuren wordt getoond;
b. dat voornamelijk gekeken werd naar zgn. ont-
spanningsprogramma's: films, familie-series, detec-
tives, westerns, e.d.
c. dat slechts naar één kanaal (Ned. 1) werd ge-
keken;
d. dat Nederland aanmerkelijk minder zenduren
heeft dan een land als West-Duitsland en (vooral)
Amerika.
Omgerekend naar het aantal gewelddaden per ka-
naal per dag, zien de cijfers er al heel anders uit:
West-Duitsland: 416 gewelddaden op 2 kanalen in
één week is bijna 30 gewelddaden per kanaal per
dag.
Nederland: 104 gewelddaden op één kanaal in één
week is bijna 15 gewelddaden per kanaal per dag.
Ver Staten: 852 gewelddaden op 12 kanalen in één
week is ruim 10 gewelddaden per kanaal per dag.
De vergelijking gaat voor een deel niet op, omdat
liefhebbers van geweld meestal niet naar één ka-
naal blijven kijken, maar van de ene film naar de
andere overschakelen. De Amerikaanse TV-kijker
zal daarom waarschijnlijk toch ver boven ons cijfer
uitkomen. Een feit blijft, dat we in Nederland echt
wel meekunnen in de geweld-consumptie. Vooral
door de stevige import van Amerikaanse misdaad-
films, westerns en andere bloeddorstige series.

a .':

3

"Huichelarij"

J6~~(~~
!J-V lJ-Lk I

Men kan erover twisten, in welke mate en voor wel-
ke mensen zoveel geweld een verkeerde uitwerking
kan hebben. Maar pedagogen en psychologen zijn
het er wel over eens, dat veel ouders wat kritischer
zouden moeten zijn bij het kiezen van de kijkpro-
gramma's.
Er zou ook best wat minder bloed op de beeldbuis
mogen spatten. Een ideale oplossing zou het zijn, in-
dien onze omroepen zelf vrijwillig tot enige beper-
king zouden overgaan. Dat het nog niet is gebeurd,
komt vooral omdat het zo verleidelijk is om met
weinig geld zoveel kijkers te kunnen paaien. Want,
het TV-mes snijdt aan twee kanten: de oude Ame-
rikaanse westerns en misdaadseries zijn vrij goed-
koop èn - zoals de cijfers steeds uitwijzen - ze ga-
randeren een grote kijkdichtheid.
Toch is een dergelijke, vrijwillige beperking noodza-
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kelijk, om te voorkomen wat nu in West-Duitsland
gaat gebeuren. Daar bereidt minister van justitie
Jahn een wetsontwerp voor (§ 131 van het Strafge-
setzbuch) tegen "het gruwelijke of anderszins on-
menselijke wijze uitbeelden van gewelddadigheid.
jegens mensen". Met als sancties: hechtenis van
maximaal een jaar en geldboeten.
Vooral door tv-makers en kunstenaars wordt ge-
vreesd, dat dit wetsartikel hun vrijheid in gevaar

vi'ltspanning met alle geweld

Gedurende één normale week - van 6 tot en
met 12 januari j.1. - volgde de TV-redactrice
van persburo AD alle ontspanningsprogram-
ma's die op Nederland I werden uitgezonden:
familieseries, speelfilms, westerns, e.d. (niet
meegerekend werden TV-journaal, actualitei-
tenprogramma's en documentaires, waarin ge-
weid als feitelijk wereldgebeuren wordt gepre-
senteerd).
In de als ontspanning bedoelde uitzendingen
van één week op één TV-kanaal signaleerde
zij 104 gewelddaden, en wel:
17 x moord of doodslag op een mens

7 x ernstige mishandeling (slaan, trappen,
vuistslagen) van mannen

3 x idem van vrouwen
2 x poging tot moord
4 x schietpartijen
7 x vechtpartijen met wapens

18 x losse schoten op mensen
18 x bedreiging met wapen

28 x ander geweldsdaad : gewapende over-
val, brandstichting, kneveling, geweldda-
dig binnendringen van woning, ontvoe-
ring, terechtstelling

Totaal 104 gewelddaden.

Voorts werd 9 maal op duidelijke wijze het lijk
van gewelddadig omgekomen personen ge-
toond.

zal brengen, wanneer rechters gaan bepalen welke
tv-produkties wel of niet mogen worden uitgezon-
den. Bovendien vreest men in universitaire kringen
dat hierdoor de indruk kan worden gewekt, dat de
oorzaak van de toenemende agressie zou zijn weg-
genomen. "Het zou huichelarij zijn bijna alleen de
TV daarvoor verantwoordelijk te stellen", aldus
verwoordt het Duitse opinieweekblad Der Spiegel
veier mening, "de schuld ligt eerder in onze samen-
leving, die uit is op het maken van zoveel mogelijk
winst en het vergaren van zoveel mogelijk bezit.
De TV is daarvan een afspiegeling, niet de oorzaak".

4

Kans op imitatie

Tenslotte enkele Nederlandse des undigen over TV
en geweld:

J. W. Rengelink, programmacommissaris van de
NOS: "Als je terugkeert tot de oude literatuur, dan
weet je dat elke klassieke roman en elk klassiek dra-
ma hartstikke vol geweld zit, dus op zichzelf schijnt
dat bij het dramatische reportoire te horen. Maar je
moet je daarbij wel afvragen, hoe je dat geweld
gaat brengen. Elke geweldscène die langer duurt
dan strikt noodzakelijk is, vind ik onjuist.... Mijn
ervaring met de Nederlandse televisie is overigens,
dat men met grote verantwoordelijkheid kiest en
beslist met grote voorzichtigheid".
Dat vindt stuntman Jan Vos uit Rotterdam, tot
zijn spijt ook. Jan Vos (35), bekend van de harde
Vic Singel-serie, vindt het allemaal veel te tam op
onze TV; hij wil alles zo realistisch mogelijk imi-
teren, compleet met rook, bloed en grote wonden.
Argumentatie: "Je kunt de kijkers geen slechte
imitaties voorzetten. Er moet geramd worden; het
bloed moet tegen de beeldbuis aanspatten" .

Drs. J. Lievense, socioloog en medewerker van de
Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezins-
vorming, vindt dat men niet alle geweld van de TV
moet uitbannen: "Om te voorkomen dat je een stuk-
je onnatuurlijke wereld krijgt. Daarmee voorkom
je ook het aankweken van een nieuw taboe, zoals
met sex is gebeurd. Daarmee pleit ik natuurlijk
niet voor een ongebreideld tonen van geweld. Je
moet goed beseffen, in welk verband je het laat zien.
Maar net zo min als de sex mogen we geweld uit-
sluiten bij de opvoeding".
Het lijkt ons goed dit artikel te besluiten met een uit-
spraak van drs. T. Fris, sociaal psycholoog, in dienst
bij de Amsterdamse politie. De heer Fris, die een
jaar geleden - in opdracht van de Nederlands Her-
vormde Kerk - een onderzoek instelde naar "Ge-
weid en televisie", zei hierover onlangs in de Va-
ra-gids: "Bij ons onderzoek is gebleken, dat geweld
op de TV wel degelijk onmiddellijke invloed had op
een aantal proefpersonen. Dat wil zeggen, dat de
kinderen direct na de uitzending van gewelddadige
beelden wat aggressiever waren, meer durfden, wat
opgewondener waren, maar daar staat tegenover
dat andere kinderen geen ènkele reactie vertoon-
den op de beelden."
Politie-psycholoog drs. Fris kwam niet tot een
duidelijke afwijzing van geweld op de televisie. Het
gaat er maar om, HOE het geweld op het scherm
gepresenteerd wordt: "Als bij een tv-film uiteinde- .
lijk blijkt, dat het geweld bij de schurk hoort en niet
bij de persoon die de kijkers veréren, dan heeft het
geen effect. Geweld heeft pas effect wanneer het
gepleegd wordt door de figuur met wie de mensen
zich vereenzelvigen èn als dat geweld wordt goed-
gepraat, in de trant van: die vent is in elkaar gesla-
gen en dat is maar goed ook, want het was een
schurk. Dàn is er kans op imitatie."
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Onder het hoofd "naar een nieuwe structuur van de
politie?" schreef professor F. Duynstee in de Te-
legraaf van 29 en 30 december 1971een tweetal inte-
ressante artikelen, waarin hij - meer dan tot nu
toe in het openbaar geschiedde - inging op het ju-
stitiële aspect van de politietaak.
Na gewezen te hebben op het automatisme dat aan
elke gemeente met 25.000 of meer zielen een eigen
politiekorps geeft stelt de hooggeleerde:

De verbrokkeling in kleine eenheden is in het
huidige systeem een niet te stuiten proces. In
combinatie met het dualisme op centraal niveau
zou dat in hoge mate de totstandkoming bemoei-
lijken van doeltreffende centrale regelingen en
voorzieningen, zelfs op punten, waar de wet
zulks toelaat.

Bij het ingaan op de onbevredigende inspraak die de
[ustitiêle autoriteiten op de recherche-afdelingen
van de gemeentelijke politiekorpsen en op de -
eveneens als onvoldoende gevoelde - zeggenschap
van de burgemeester t.a.v. het beheer van de rijks-
politie, wordt gesteld:

Dit probleem kan licht worden overschat, want
de vraag is ten slotte onontkoombaar geworden,
of de Politiewet niet te eenzijdig de openbare
orde ziet als een gemeentelijke zaak. Wettelijk
is een ordeverstoring in Amsterdam, Wassenaar
of Den Haag uitsluitend een gemeentelijke aan-
gelegenheid, tenzij de regering een uitzonderings-
toestand afkondigt. De ervaringen leren, dat dit
wettelijke uitgangspunt praktisch onbevredigend
werkt. Openbare orde en criminaliteitsbestrij-
ding hebben steeds meer landelijke aspecten: op
het niveau van de politietaak hangen deze beide
ook samen. De regering eist ook terecht verant-
wooi delijkheid voor zich op óók ten aanzien van
de bescherming en handhaving van de openbare
orde, en zulks niet uitsluitend ingeval een uit-
zonderingstoestand wordt afgekondigd.
Maar in de bestaande verhoudingen is m.i. èlke

6

oplossing onwerkelijk, welke zou miskennen, dat
de minister van Justitie de verantwoordelijke
minister is voor de opsporing en de criminali-
teitsbestrijding; en met betrekking tot het be-
leid ten aanzien van de openbare orde komt men
in onze verhoudingen onherroepelijk uit bij de
minister van Binnenlandse Zaken. Het gezag,
waaraan de politie ondergeschikt is, blijft zo-
doende steeds dualistisch: justitieel bestuur -
binnenlands bestuur.

Is dus ook in de toekomst de dualiteit, die bestaat
met betrekking tot het gezag over de politiezorg een
onontkoombaar gegeven, het derde gezagselement
- leiding, organisatie- en beheer - is in feite de
spil waar alles thans om draait; de drang om te ko-
men tot een enkelvoudige organisatie:

Men moet zich afvragen, of men bij de benade-
ring van het dualisme tussen Justitie en Binnen-
landse Zaken niet toch reeds te ver verwijderd is
geraakt van de rechtsstaatsgedachte. welke m.i,
meebrengt, dat de veiligheid van persoon en
goed gewaarborgd wordt door justitieel bestuur,
d.w.z. door bestuur, dat dit doet, zonder nu juist
primair acht te slaan op de plaatselijke omstan-
digheden en op de belangenafwegingen, welke de
rechtsstaatsgedachte kunnen te kort doen. Men
heeft m.i, deze primaire staatstaak te eenzijdig
in de sfeer gebracht van de gemeentelijke huis-
houding en van het gezag van de burgemeester.

Wie de geschiedenis van de politie enigszins kent,
weet dat het eerste lid van artikel 4 van de Grond-
wet - "allen, die zich op het grondgebied van het
Rijk bevinden hebben gelijke aanspraak op bescher-
ming van persoon en goederen" - wordt veronder-
steld te zijn de basis voor een politie. De regering
die verantwoordelijk was voor het op 17 december
1851 verschenen Koninklijk Besluit "houdende in-
stelling en regeling eener algemeene of rijkspoli-
tie", stelde zich daarboven op het standpunt dat "de
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natuur van een geordende samenleving noodzake-
lijkerwijze politie met zich brengt". Dat deze poli-
tie ook toen reeds in twee onderdelen kon worden
onderscheiden lezen wij in de Beweegredenen bij
eerdergenoemd besluit: en wel in één met de "alge-
meenen naam van politie" en in die welke in het
Rijkspolitiebesluit is vastgelegd en de naam kreeg
van PREVENTIEVE JUSTITIE, "welke voorkomt,
dat de openbare orde gestoord, en de regten van de
staat en van het individu gewelddadig aangerand
worden."
Prof. Duynstee zegt daar o.m. over:

Het justitiële aspect van de algemene bescher-
ming van persoon en goed komt onder meer nog
tot uitdrukking in de wettelijke regel, dat het
onder Justitie ressorterende Korps Rijkspolitie
het eerst aangewezene is voor het verlenen van
bijstand; de hiertoe gevormde mobiele eenheden
van de Rijkspolitie zijn in werkelijkheid wel-
haast de enige burgerlijke reserve ter bestrijding
van onlusten. Deze bij stands functies van de Rijks-
politie pleegt dan ook doelmatig te lopen. Breekt
men deze ingebouwde reserve af, dan zou het
met het verlenen van bijstand wel eens heel wat
moeilijker kunnen gaan lopen. Het resultaat zou
dan worden, dat de marechaussee als oproerpo-
litie moet gaan fungeren.

Na gewezen te hebben op het gevaar dat voor moge-
lijke nieuwe politieorganisatievormen nog geen
overheidslichamen zijn gerealiseerd, die op verant-
woorde wijze de politiezorg (mede) kunnen behar-
tigen, wordt het artikel als volgt besloten:

Als men een regeling maakt, waarin het gezag
over de politie en de beheersbevoegdheden on-
doeltreffend zouden zijn, dan zouden wij met de
politie-organisatie in ons land ontwikkelingen
gaan beleven, in vergelijking waarmee het hui-
dige bestel ideaal zou zijn. Persoonlijk betreur
ik het, dat men de herziening van de wet welke
door de ministers Polak en Beernink was voor-
bereid niet in overweging heeft genomen, maar
ook in dit voorstel waren de bepalingen over de
"politiekringen" m.i. vanuit staatsrechtelijk oog-
punt zeer aanvechtbaar en te weinig doelmatig.
Gaat men nu experimenteren met regionale po-
litie dan kan men een politie zien ontstaan, wel-
ke aan de ene kant zelf het gezag ter zake van
opsporing en van openbare orde tot zich trekt
en welke aan de andere kant onvoldoende doel-
treffend op een nieuw gewestelijk niveau wordt
beheerd.

LAM HANDJE

De sterke arm kan een lam handje worden als
de politie niet door een doeltreffende ook voor
de geldmiddelen verantwoordelijke bestuursor-
ganisatie is omringd. De politie-autoriteiten die
naar een gewestelijke organisatie verlangen. zou-
den tot hun schade kunnen merken, dat nu nie-
mand zich zelf meer waarlijk - zo wat de geld-
middelen betreft - verantwoordelijk voelt be-
halve zij zelf. Anderzijds, als de gezagsbevoegd-
heden niet efficiënt uitgeoefend kunnen worden,
zou de politie zelf over die aspecten beslissen,
iets wat overigens kan samengaan met een on-
doelmatige situatie op het terrein van het beheer.

~////ii//IIII\\\\\\\\\\\~~

~$POLI1\t~~

Op de ledenvergadering in januari j.1. werden als
bestuurslid herkozen B. Groeneveld en L. L. Carper,
terwijl als nieuwe bestuursleden werden gekozen
H. van Beusekom, K. Kortus, H. Mosk en L. Pakvis.
In 1971bedankten 6 leden; hun plaatsen werden aan-
gevuld door 8 candidaat-leden.
Betreurd werd dat in 1972 door concerten en optre-
den het contact met de Korpsleden niet kon worden
onderhouden zoals dit in het jubileum-jaar van het
Korps mogelijk was. Bijzonder goed contact was er
op de vormings-bindingsavond voor de reservisten
in het district Assen.
De Rijkspolitiekapel zal in 1972 te zien en te horen
zijn o.a. op 29 april bij het 10-jarig I.P.A.- Utrecht,
op 18 mei bij het N.P.B.-congres te Assen, op 25
mei tijdens het Politiemuziekfestival te Amster-
dam, op 2 juni bij een concert te Papendrecht, tij-
dens de Internationale Vierdaagse te Nijmegen in
juli, op 1 september te Almkerk en op 4 september
te Den Oever.
Voorts zal mogelijk in september worden opgetreden
te Coevorden, een nieuwe grammofoonplaat zal de
aandacht vragen en een optreden voor de N.C.R.V.-
T.v. is in voorbereiding. .
Tijdens de jaarvergadering mocht de voorzitter de
oud-adjudant G. van der Zanden, medeoprichter en
oud-bestuurslid van de Rijkspolitiekapel begroeten.
Deze sprak zijn grote vreugde uit over hetgeen thans
voor en door de Rijkspolitiekapel is bereikt. In het
prille begin was daarop door bestuur en leden wel
gemikt doch er waren toen zeer beperkte mogelijk-
heden tot ontplooiing.
Met de heer Van der Zanden zijn alle bij de Rijkspo-
litiekapel betrokkenen dankbaar, vooral jegens allen
in en buiten het Korps Rijkspolitie die hieraan in
welke vorm dan ook hun medewerking hebben ver-
leend.
De Rijkspolitiekapel beveelt zich ook in 1972 in al-
ler belangstelling aan en heeft het vaste voornemen
door optreden en concerten zich waar mogelijk in te
zetten voor het verhogen van de waardering voor de
goede klank en kleur van het Korps Rijkspolitie.
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121/2 jaar Korpsblad

Uitgever J. W. Brouwer:

"Wijzijn bezig
met vernieuwing

Twaalfenhalf jaar Korpsblad Rijkspolitie! Dat
is een bescheiden jubileum, maar het
betekent vooral: 150 nummers of rond 5.000
pagina's, de extra nummers niet meegerekend,
150 dagen vergaderen, brainstormen en
.hersenscbrebben" van een redactie, waarin
in de loop der jaren ettelijke figuren
kwamen en gingen, maar enkele van het begin
af - zelfs van het begin van de ongeveer
een jaar durende voorbereidingen die aan de
verschijning van het eerste nummer
voorafgingen - meedraaiden.
Dat zijn behalve de huidige voorzitter, de
majoor W. F. K. J. F. Frackers ook de
kapitein J. Ranselaar en de opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen, maar eveneens de
uitgever J. W. Brouwer, die door de jaren heen
ook vrijwel alle redactievergaderingen
bijwoonde, luisterde, suggesties op tafel
legde en er vervolgens ook nog voor zorgde
dat het Korpsblad elke maand verscheen.
En dat is niet slechts een bijzonderheid om de
terecht algemeen heersende mening dat de
uitgever of directie en redactie streng
gescheiden behoren te zijn, maar vooral omdat
er bij het Korpsblad uit die situatie nimmer
problemen zijn voortgekomen, integendeel.
Daaruit blijkt wederzijdse wijsheid en
tolerantie en een stuk teamgeest waarbij altijd
alleen het belang van het Korpsblad
Rijkspolitie primair is geweest.
Een en ander is zeker aanleiding om na 12!j2
jaar te praten en te bespiegelen met
diezélfde uitgever, alweer met de toekomst
van het Korpsblad voor ogen. Want jubileren
is heel aardig, maar het is snel weer
morgen of overmorgen en het Korpsblad moet
de tijd bijhouden. Het zal aan de
redactie maar ook aan de uitgever niet liggen.

"Er zijn twee commissies uit de redactie van het
Korpsblad aan het werk geweest, die diverse as-
pecten van de inhoud, de huidige positie en de toe-
komst van het Korpsblad hebben bekeken. Daaruit
is een rapport ontstaan dat van groot belang zal zijn

8

bij het streven en de noodzaak op tijd de bakens te
verzetten opdat de betekenis van het Korpsblad zo
mogelijk wordt vergroot. De vernieuwing zal ge-
leidelijk gebeuren, want je kunt nu eenmaal niet
van de vloer op de zolder stappen. Daar heb je een
duwtje bij nodig. Dat moeten de korpsleden en de
korpsleiding ons geven."

Aan het woord is de heer J. W. Brouwer (45), een
van de twee directeuren (broers) van de drukkerij
en uitgeverij Schaafsma en Brouwer te Dokkum, in
1904 opgericht als uitgeverij en drukkerij, die voort-
kwam uit een boekhandel, en sinds jaar en dag voor-
al bekend als bron van uitgaven op politiegebied.
De heer Brouwer, fors gebouwd, goedlachs, een
doener, die desnoods dag en nacht werkt als er bij-
voorbeeld een jubileumuitgave van het Korps Rijks-
politie op tijd moet verschijnen, was 12!j2 jaar ge-
leden niet van zins de uitgave van het Korpsblad
Rijkspolitie aan anderen over te laten. Tenslotte wa-
ren de zogenaamde "rode" jaarboekjes voor de po-
litie, later de politie-almanak, de Verzameling
Wetten, de politie-agenda en vele andere uitgaven
tot en met een bargoens woordenboek ten dienste
van de politie al vele jaren goede bekenden uit de
Dokkumer uitgeverij, om van de wetboeken van straf-
recht en strafvordering, de Wegenverkeerswetge-
ving e.d. maar niet te spreken. Naast deze uitgaven,
veel reclame- en handelsdrukwerk, kinderboeken of
bijvoorbeeld het magazine "Dit is Friesland", is
het Korpsblad een oude vertrouwde verschijning van
de Dokkumer persen.
Twaalfenhalf jaar geleden verscheen het eerste num-
mer (september 1959), met een voorwoord van de
generaal J. Gerritsen en in de redactie de majoor
G. van Dijk, de luitenant A. C. Vogel, de luitenant
W. F. K. J. F. Frackers, adjudant J. Ranselaar, opper-
wachtmeester J. J. H. van Aerssen en de wachtmees-
ter 1e klasse E. de Heus.
Maar, aangezien Dokkum bij het Korps Rijkspolitie
de dienst niet uitmaakt, rijst de vraag hoe het Korps-
blad Rijkspolitie in Dokkum terecht kwam, want er
zijn elders in het land ook nog een paar drukkerijen.
De heer Brouwer zegt: "Het was eigenlijk een sa-
menloop van omstandigheden. De zaak was aanhan-
gig gemaakt bij de Algemene Inspectie, er kwam
een commissie van voorbereiding onder voorzitter-
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schap van de overste P. C. Silver en er werden of-
fertes gevraagd. Het was voor ons een erezaak dit
blad te gaan uitgeven. En van het begin af is er een
uitstekende samenwerking geweest met de hele
rijkspolitie. Misschien komt dat omdat we in poli-
tiesfeer werken. Er groeide al gauw een situatie van
wederzijds vertrouwen. Dat blijkt ook uit het feit
dat er al heel vroeg een reglement van orde en sta-
tuten werden opgesteld, die wel ter goedkeuring in
Den Haag terechtkwamen, maar waar niemand ooit
meer van hoorde. Daaruit kan worden afgeleid dat
men ook bij de Algemene Inspectie voldoende ver-
trouwen had. Later is alleen een overeenkomst opge-
steld met enkele simpele zakelijke afspraken tussen
uitgever en redactie, omdat tenslotte iedereen ster-
felijk is en de continuïteit moet worden gewaar-
borgd. Het Korps en met name de Algemeen Inspec-
teurs hebben steeds meegewerkt om het Korpsblad
te stimuleren, onder meer door het verzenden van
mededelingen en aanbevelingen."

En dan komt een ietwat teleurgestelde opmerking
over de lippen van de heer Brouwer: "Maar nog
nooit is het zover dat alle korpsleden abonné zijn."
Daaruit rijst direct de vraag: Hoe komt dat? Zijn
de korpsleden niet voldoende solidair, niet geïnte-
resseerd in het wel en wee of in de toekomst van hun
korps of korpsblad, hebben ze geen tijd?

"De prijs", zegt de uitgever, "kan het niet zijn. Die
is welbewust altijd laag gehouden. Ik weet helaas
niet wat het wel is. Misschien is er te weinig saam-
horigheid. Misschien speelt de overbelasting een
rol; heeft men geen tijd om zich in het korpsblad te
verdiepen, hoewel de inhoud toch altijd gevariëerd
en waar mogelijk lichtvoetig is gehouden. En er is
in de loop der jaren toch heel wat aan veranderd en
verbeterd. We begonnen met een abonnementsprijs
van drieënhalve gulden voor twaalf hele nummers.
Die werden weliswaar gedrukt op simpel, zwaar
houthoudend papier, maar ze verschenen. Bij het
begin van de vierde jaargang schreef de toenmalige
voorzitter, de majoor G. van Dijk: Het is verwerpe-
lijk dat op vele groepen slechts één exemplaar van
het korpsblad op de leestafel ligt. Niettemin ging
het korpsblad op beter papier en met een mooier om-
slag de wereld in. Maar je blijft natuurlijk gebonden
aan inkomsten en uitgaven. Eigenlijk zou het korps-
blad aan elk korpslid moeten worden gezonden. Dan
kon het ook als officiëel mededelingenblad een be-
langrijke rol spelen en veel arbeid van het maken
van stencils en het verzenden daarvan vanuit de Al-
gemene Inspectie voorkomen. Nu keert de finan-
ciële wal vaak het schip van de vernieuwing. En
daar zijn ook "de niet-abonné's mede schuldig aan.

In 1963, toen de generaal op bezoek kwam in een re-
dactievergadering omdat de kolonel P. Oom de ma-
joor Van Dijk als voorzitter opvolgde (dat was met in-
gang van de vijfde jaargang) zei hij: "Het is teleur-
stellend dat er nog altijd beroeps rijkspolitiemensen
zijn die zich niet hebben qeabonneerd op het korps-
blad."

Bladerend in een stapel gebonden oude jaargangen
zegt de heer Brouwer: "Het is toch waarachtig in-
teressant nogeens te bekijken wat er allemaal ge-
beurd is. Een heleboel ben je nu al vergeten. Er zit
in de oude jaargangen ook een stuk geschiedschrij-
ving van het Korps en van de politie. En dan de ex-
tra nummers, zoals dat bij het 150-jarig bestaan van
het Koninkrijk in november 1963 en zo. Dat zoiets al-
lemaal mogelijk was en dat het blad nog steeds ver-
schijnt met veel foto's, is mee te danken geweest
aan de steun van meerdere trouwe en ook minder
trouwe adverteerders.

Je komt in die oude jaargangen namen tegen van
werkers van het eerste uur, die nog in de redactie
zitten en van anderen, zoals de majoor J. W. Buiten-
dijk, de majoor mr. A. J. Dek, oud-reserve-adjudant
F. de Jager, de wachtmeester 1e klasse A. J. Wil-
lems, P. H. Beuzenberg of wijlen de wachtmeester
J. M. van Leeuwen. En dan vergeet ik er natuurlijk
enige. Allemaal waren het toegewijde werkers, die
veel denkwerk en daadkracht inbrachten. Eigenlijk
was steeds alles mogelijk door een stuk inzet, getui-
ge het 164 pagina's tellende jubileumnummer."

Maar nu, na het "koperen huwelijk" tussen het korps-
blad en Dokkumer uitgeverij?
"We hebben heel wat beleefd. Enkele malen hebben
we het blad gemoderniseerd en in 1971 zijn al plan-
nen voorbereid, waardoor het korpsblad wellicht een
"magazine" zal worden. De vernieuwingsplannen
zijn wat vertraagd door het feit dat we een nieuwe
vakman-journalist als eindredacteur moesten zoeken.

Wat ik bijzonder belangrijk vind is dat we construc-
tief kunnen blijven werken in een merkwaardig ge-
noeg zeer on-ambtelijke sfeer. Dat moet blijven, wat
er ook gaat veranderen, omdat er in gedachtenwis-
selingen en plannenmakerijen buiten alle hiërarchie
om, waarin iedereen - ongeacht zijn rang - kan
zeggen wat hij meent en kan bijdragen wat hij kwijt
wil - ook harde waarheden en een vriendschappe-
lijke sfeer ontstaat die stimuleert om verder te
gaan. Nou, en daar zijn we dan na 12V2 jaar druk
mee bezig."

Voor wat de uitgever Brouwer betreft blijft er bij
zijn aandeel in het korpsblad en vele andere aktivi-
teiten nauwelijks tijd over om iets anders te doen
dan gewoon uitgeven. En hij blijft er blijmoedig on-
der, hetgeen hij dan gemeen heeft met alle leden
van de korpsbladredaktie ....

Bas den Oudsten.
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bij het

gaan en komen
van de

eindredakteur

In verband met zijn benoeming tot voorlichtings-
ambtenaar in de gemeente Smallingerland heeft de
heer B. den Oudsten zijn functie als eind-redacteur
1 februari j.1. neergelegd. Precies op de dag waar-
op hij - de voorbereidingstijd bij de oprichting van
ons blad niet meegerekend - 121f2 jaar die functie
heeft vervuld.
Terecht kan hij gezien worden als één van hen die
duidelijk gestalte wist te geven aan een periodiek
dat, behorend tot het grootste politiekorps, de eigen
leden van dat korps inzicht geeft in het veelomvat-
tende werk dat landelijk wordt verricht, dus in dat
van de collega's elders.
Vooral in de eerste jaren toen het blad nog "ge-
maakt" moest worden trok de heer Den Oudsten
gewapend met pen en camera er dikwijls op uit den
lande in. Zijn scherpe blik registreerde daarbij het
gehoorde op papier en het geziene op gevoeliger pa-

pier op buitengewoon indringende wijze. Zijn cri-
tische deelname aan de redaktie-bijeenkomsten mo-
gen dan wel eens als moeilijk ervaren zijn, ook bij
hem stond voorop dat elk nieuw nummer weer een
verbetering van alle voorafgaande diende te zijn.
En dan is 121f2 jaar - 150 nummers - een weg die
lang en vaak moeizaam genoemd mag worden, maar
ook een periode waarin mede dank zij hem het blad
duidelijk haar kinderschoenen ontgroeide.
Op zijn afscheid hopen wij in het maartnummer te-
rug te komen.
Een koperen korpsbladfeest behoort vooral met de-
ze jubilaris eerst gevierd te worden.
In overleg met de ta. Schaafsma en Brouwer, uit-
gever en drukker van ons blad, treedt sedert 1 fe-
bruari j.1. als eindredacteur op de heer A. K. Aart-
sma, geboren 1931, die zijn sporen op het journali-
stieke vlak ruimschoots heeft verdiend. Gedurende
vele jaren was de heer Aartsma werkzaam als ver-
slaggever, reporter en redacteur bij resp. de Friese
Koerier, Het Zeeuwsch Dagblad, Het Parool en de
Volkskrant. Ruim 10 jaren was de nieuwe eindredac-
teur verbonden aan het weekblad De Spiegel, waar
hij binnen- en buitenlandse reportages (Europa en
het midden-oosten in hoofdzaak) verzorgde, chef-
reportage, adjunct-hoofdredacteur en laatstelijk ver-
antwoordelijk hoofdredacteur was. Sedert 1971 is hij
hoofdredacteur van Persburo AD, dat zich ten doel
stelt uitgevers van nieuwe of aan vernieuwing toe-
zijnde tijdschriften te adviseren, alsmede de redac-
tie van periodieken te verzorgen.
Wij wensen de heer Aartsma een goede tijd bij het
Korpsblad toe in de hoop dat hij samen met de
redaktie in staat zal zijn de verdere uitbouw van ons
periodiek metterdaad te realiseren.

W. Frackers.

afscheid
kapitein
P. Compaan

Op Oudejaarsdag heeft de kapitein P. Compaan,
officier algemene dienst op de districtsstaf te Assen,
afscheid genomen van het Korps Rijkspolitie, in ver-
band met zijn benoeming per 1 januari 1972 tot
hoofdinspecteur-korpschef van de gemeentepolitie
te Delfzijl.
Op het districtsbureau te Assen vertolkte overste
L. P. Bergsma de waardering die de kapitein Com-
paan geniet bij zijn medewerkers en superieuren,
en bood hem een complete bureaulegger aan. Voor
mevrouw Compaan waren er bloemen.
Op 7 januari vond in Delfzijl de installatie plaats,
in aanwezigheid van vele autoriteiten, o.w. de Al-
gemeen Inspecteur, generaal W. de Gast.

Op weg naar de installatie werd deze foto gemaakt.
V.l.n.r. Burgemeester mr. A. P. J. van Bruggen, gene-
raal W. de Gast en de nieuwe korpschef P. Compaan.
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Communicatie is in deze tijd een veel voorkomend item. In Uden onderhoudt men
het contact met de aldaar woonachtige buitenlanders op een wel heel bijzondere
wijze: wie niet slim is moet "hand"ig zijn.
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Tubbergen:
om te 'gieren.

De rijkspolitiemannen die de Slag bij Tubbergen aan
het eind van 1971 meemaakten, zullen deze boeren-
oorlog niet licht vergeten. Het conflict over het wel
of niet doorvoeren van de ruilverkaveling vond z'n
hoogtepunt tijdens de openbare stemming in Tubber-
gen. Het begon met een spuitende gierwagen, maar
verloor weldra z'n gemoedelijk karakter en ont-
aardde in een dagenlange rel. Mobiele eenheden van
de rijkspolitie moesten vele malen ingrijpen om men-
sen en eigendommen te beschermen tegen al te
aggressieve agrariërs.

"Zij die gaan sterven, groeten u", stond er op een van de meege-
voerde spandoeken. Gelukkig kwam het zover niet.

Toen de boeren met een gierwagen de door de politie aange-
brachte hekken wegsleepten, werden 'zij door de' politie over enkele
akkers verspreid,

De tent waar de stemming moest plaats vinden werd door de politie
streng bewaakt, maar ook door de boeren die wilden voorkomen
dat iemand zou gaan stemmen,

De omgeving van de tent waar de stemming zou moeten plaats vin-
den werd door enkele boeren met een gierwagen vol mest bespoten
(geheel links de gierwagen).

's Morgens vroeg brachten enkele boeren via dit spandoek al onder
woorden hoe zij over de stemming en ruilverkaveling dachten.

13
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iedere abonnee
heeft een giro-acceptkaart
ontvangen met het verzoek
het abonnementsgeld '71-'72
te voldoen.

de meeste abonnees
hebben hieraan meegewerkt
en, zonder extra kosten
te maken, betaald.

enkele abonnees
betaalden nog steeds niet.

Om extra administratie-
en portokosten te voorkomen
verzoeken wij deze abonnees
vóór 10 maart a.s. het
abonnementsgeld ad f 13,50
over te maken op giro 833111
t.n.v; Schaafsma & Brouwer
te Dokkum met vermelding
KRP-71-72.

Bij voorbaat dank

de uitgevers.

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

VEENENDAAL

AALSMEER

ALPHEN 8. d. RIJN

Telefoon 02503 - 65 83

Telefoon 08385 - 1 21 64

Telefoon 02977 - 2 46 77

Telefoon 01720 - 56 67

14

Sport is
==

=

=

==

=

===

In aansluiting
op het interview

met de heer
R. Suvaal,
inspecteur

lichamelijke
oefening bij hel

Korps Rijkspolitie
(aug. 1971)

had het Korpsblad
een onderhoud meI

prof. dr.
C. Ch. F. Gordijn,
hoogleraar in de

lichamelijke
opvoeding aan de

Vrije Universiteit
te Amsterdam.

Aan dit gesprek
namen deel:

de kapitein
J. Ranselaar van

onze Algemene
Inspectie, de heer

H. Zeldenrijk
(docent lichamelijke

oefening aan de
Politie Akademie en

de opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
namens de redactie.
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voor politie een sociale voorziening

Kan de lichamelijke opvoeding wetenschap-
pelijk worden benaderd?

Prof. dr. C. Ch. F. Gordijn: Daartoe is allereerst een
terrein nodig, dat wetenschappelijk afgebakend kan
worden. Voor mij is dat het terrein "mens-bewegen".
Ik ben geïnteresseerd in het menselijk bewegen,
waar het zich ook voordoet. Bij blinden, doven, do-
minees, politiemannen, of wie dan ook. Voor het op-
bouwen van een (voor een wetenschappelijke bena-
dering noodzakelijke) methodiek dien ik mij in de
eerste plaats af te vragen; Welke rol speelt het be-
wegen in de daadwerkelijke betrokkenheid van ie-
mand? Welke rolspeelt het in zijn ontwikkeling en
in het zich bewust als mens gedragen? Gewoon door
het er "zijn" is de mens geroepen om perceptief en
actief tegelijk te zijn. Om dingen waar te nemen en
antwoord te geven. Vanaf de eerste zucht tot 'de
laatste neemt hij waar en geeft hij antwoord. In dat
vraag- en antwoordspel speelt het bewegen een rol.
Daarin komt het voor. Hiervan uitgaande kan licha-
melijke opvoeding dus zeer zeker wetenschappelijk
worden benaderd.

Hoe ziet u dit met betrekking tot politie-
ambtenaren?

Prof. G.: Als ik denk over oefeningen en het (zich)
bewegen van politiemannen, dan vraag ik mij eerst
af: Wie is die man? Wat doet het bewegen in zijn
activiteitsnoodzaak? Als beroep, maar ook als mens,
wel te verstaan. Het gaat erom dat politietaak en
politiemens onderscheiden worden. De man presen-

teert zich als politie in collectiviteit, maar is ook in-
dividu. De individu die niet mag opgaan in de col-
lectiviteit.
Bewegen is altijd terug te voeren tot eenzelfde kern,
of het nu gedaan wordt via sport, spel, dans of ge-
baar. Wil men dus iets zinnigs kunnen zeggen over
sport(beoefening) voor een politieman, dan moet
men zich afvragen: wat doet het hem in zijn leven?
Dat is een grondvraag. Het is dan ook geen randver-
schijnsel, maar een kernverschijnsel. Juist dat be-
wegen is voor de politieman in zijn presentatie, zijn
vakuitoefening, zo enorm belangrijk.
Het politieberoep wordt uitgeoefend in beroepska-
der, binnen regels en structuren die aan dat beroep
eigen zijn, Bij de politieman is het zo dat hij collec-
tief handelt, met individuele inzet. Met weinig keuze-
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Professor C. Ch. F. Gordijn in zijn werkkamer in Olterlo.

mogelijkheid en weinig persoonlijke presentatie. Hij
schuilt achter het uniform en het uniform optreden.
De politieman raakt, om het zo maar eens uit te
drukken, met het uniform zijn houding kwijt. Ik vind,
dat de strenge beroeps-cadrering het nodig maakt,
dat hij zich na zijn dienst kan hervinden en herne-
men als mens. Doch diezelfde noodzaak is er even-
zeer in zijn dienst, opdat hij zich binnen de cadrering
(omlijsting) van zijn opdracht en beroepsspanning
kan gedragen zoals hij is. Dat hij zichzelf kan blijven.
Daarom zie ik de sport ook als een s 0 c i a I e voo r-
zie n i n g binnen zijn beroep, waarvan de leiding
eenvoudigweg niet voorbij kan gaan. Sport kan de
man behoeden voor ondergang in zijn eigen beroep.
Bij dat alles vind ik competerend spelen binnen het
beroepsverband zeer belangrijk. De leiding dient er
m.i. voor te zorgen, dat de man sport kan beoefenen
binnen zijn beroepskwaliteit. Sport is een training,
om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Wil men
goede politiemannen hebben en houden, dan is het
nodig dat deze mensen zichzelf kunnen zijn in een
ruimer kader dan de beroepsuitoefening. Sport stelt
de politieman in staat zich als mens te hernemen.

Training

Bfj de training denk ik aan twee dingen: Ten eerste,
training op datgene wat hij binnen zijn beroepsnood-
zaak (motorisch) .moet kunnen. De directe vaktrai-
ning dus, waardoor hij in staat is dat te doen, wat hij
moet doen. En ten tweede moet men hem helpen
zichzelf te behouden. Opdat hij niet ondergaat in zijn
vak en alleen maar "politieman" wordt. Ook een po-
litieman is namelijk in de eerste plaats mens en dan
pas politieman. En niet andersom. Deze twee aspec-
ten zou ik niet graag uit elkaar gehaald zien.

Meer keuze-mogelijkheid

Wat ik in het artikel van de heer Suvaal terugvind is,
m.i. begrijpelijk, geboren uit "de nood der centen".
Wil men de man bijvoorbeeld anderhalf uur sport
laten bedrijven, dan kost dat een x-aantal minuten
aan paraatheid. Het gevolg daarvan is, dat er alleen
maar gelet wordt op somatische (lichamelijke) trai-
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ning. En die somatische training is nu net niet het
belangrijkste. Vanuit de politieman kijkende, moeten
we niet eerst OP zijn spieren letten. Vanzelfsprekend
moet de man "fit" zijn. Maar dat kost veel meer dan
drie minuten in de week. Daarvoor zal er echt ge-
speeld moeten worden. Voetbal, volleybal, basketbal,
enz. Dit is nodig, omdat de man in dienstsportver-
band in een wijder cadrering leeft als straks, als hij
weer op het rooster van zijn dienst staat. Natuurlijk
komen het vegetatieve en de spier racht er wel bij
tepas, maar ik heb niets aan een man met een goed
gevulde biceps, die zichzelf niet is.
Uit dit oogpunt bezien, heb ik ook beslist iets tegen
de zogenaamde .flttneskamers". De bedoeling van
de sport is m.i. namelijk de man te plaatsen in een
breder kader van hernemend mens zijn. En wat doen
we nu? We zetten hem in een soort behandelkamer,
net als bij de tandarts, waar hij als object fungeert.
Zonder een enkele keuze-reactie. De cadrering is er
nog nauwer dan in het vakgebied. Terwijl we juist
lichamelijke opvoeding moeten hebben waarin de
cadrering ruimte biedt tot persoonlijk kiezen en han-
delen, met ruime marge.

Zou u in grote lijnen kunnen aangeven, hoe
u zich sport(beoefening) voor politiemannen
voorstelt?

Prof. G.: Ik vind, dat er in eerste instantie geregle-
menteerd gespeeld moet worden binnen het dienst-
verband, naast individuele training ten aanzien van
de "redzaamheid". De organisatie van een en ander
is een andere zaak. Ik voel in dit verband ook alles
voor sportdiploma's, zoals het NSF-diploma en het
KLV (Korpsdiploma Lichamelijke Vaardigheid), waar-
bij de man moet weten, dat het behalen en onder-
houden van dergelijke diploma's wordt gewaardeerd.
Het behalen van sportdiploma's moet als het ware
met gejuich worden ontvangen. Daarnaast moet er
echter beslist gelegenheid zijn om gereglementeerde
spelen te spelen. Daarbij moeten spelen gekozen
worden, die in ons volk liggen, zoals: honkbal, voet-
bal, volleybal, e.d.
Grof gezegd, vind ik, dat sport nodig is om beroeps-
deformatie tegen te gaan. Zoals ik echter reeds eer-
der opmerkte, gaat het mij in de eerste plaats om
de keuze-reactie. Om binnen de beroepsnoodzaak
vrij te kunnen leven. Teamsporten vormen een enorm
belangrijke factor bij het zich hernemen als mens
binnen de cadrering.

Vindt u daarbij "prestatie" belangrijk?

Prof. G.: Sport waarin geen prestatie geëist wordt,
waarin niet de perfectie van de techniek is, die niet
competerend is en waar geen keuze-reactie is, is een
dood - om niet te zeggen stom - ding. Op grond
van mijn uitgangspunt, wijs ik sport zonder prestatie
af. Waar het echter telkens weer om gaat, is het her-
nemen van de persoonlijkheid. Voorkomen moet wor-
den, dat de man zich zodanig aan "het uniform ver-
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koopt", dat hij na 60 jaar steunen op het uniform,
zichzelf daarna niet meer kan vermaken en geen
eigen initiatief tot handelen meer kent. Hij ruilde dan
zichzelf voor zijn beroep.
Als het element van de prestatie niet in de sport-
beoefening aanwezig is, is het niets. Men kan echter
een prestatie verabsoluteren, apart stellen als een te
noteren resultaat, maar men kan ook zeggen, het
gaat om het pre s ter e n zelf. Plezier in de sport
is ondenkbaar, als je niet de optimale (niet te ver-
warren met maximale) technische bekwaamheid na-

streeft. Meedoen naar vermogen, daar gaat het om.
Een sportleider dient de perfectie te vragen, zonder
die te eisen daar waar de man deze, om welke reden
dan ook, niet aankan.
Als politieman moet de man presteren naar de eis
Van normen, die je van een pol i tie man mag ver-
wachten. Bij de sport is het al goed, als iemand opti-
maal is. Het zijn twee polen, het vak en de sport.
Zij zijn niet te scheiden. Het is mijn overtuiging, dat
de politie zichzelf en zijn mensen tekort doet, als dit
niet in "een gebeuren" wordt gevat.

Opleidingsscholen

In dit verband is er voor de opleidingsscholen, waar-
over ik in het bewuste artikel ook iets gelezen heb,
een taak weggelegd. Zij moeten de sport zodanig
voor later voorbereiden, dat de leerlingen perfect
bepaalde "sporten" kunnen spelen. Voetballen bij-
voorbeeld moet niet gebeuren op een veld met af-
Wijkende maten en ook niet met afwijkende regels.
De man moet reeds op de opleidingsschool ervaren,
dat sportbeoefening enorm plezierig is. Daarna moet
hem in dienstverband de kans geboden worden, dat
plezier ook daadwerkelijk te kunnen beleven. Dan
kan niet worden volstaan met alleen maar aan een
trimrek te gaan hangen.

Geld

Zoals ik reeds stelde, is sport een "sociale voorzie-
ning" voor het levenspatroon van een politieman.
Dat kost natuurlijk geld en ik kan mij goed voorstel-
len, dat op een bepaald moment iets niet "haalbaar"
is. Ik vind het echter fout, als je á priori, omdat er
;zogenaamd geen geld voor beschikbaar is, genoe-
gen neemt met een regeling, die idealiter anders zou
moeten zijn.

(In ons volgende nummer:
Leren leven met beroepsspanningen)
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Judosport bloeit
in district Utrecht

M. A. Pronk eerste kampioen

Beelden als hieronder - helaas -
in het verkeer een bijna dagelijks
verschijnsel geworden.
Bijgaande foto werd gemaakt
onder Zaltbommel, waar op
Rijksweg 2 (Den Bosch-Utrecht)
in de dichte mist een aantal wagens
op elkaar botste.
Gevolgen: één dode, gewonden,
grote materiële schade, urenlange
vertragingen en ... extra werk
voor het personeel van de groep
Zaltbommel.

Dankzij baanbrekend werk van de wachtmeester
1e klasse G. M. W. v. Kuyk, van de post Loosdrecht,
wordt in het district Utrecht van het Korps Rijkspo-
litie, momenteel druk de judosport beoefend.
De wachtmeester Van Kuyk (1e judo-dan) wist een
aantal collega's "op te peppen", om onder zijn lei-
ding de judosport te gaan bedrijven. Een en ander
met volledige medewerking van de districtscom-
mandant.
Het aantal deelnemers dat van start ging, breidde
zich snel uit. De wekelijkse trainingen hebben ertoe
geleid, dat een aantal rijkspolitiemannen van het dis-
trict reeds een judograad veroverde, terwijl binnen-

~---~-----_..,...-._- -._--~~._-_._--_._.._---
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kort een 15-tal anderen examen afleggen voor een
hogere band.
Inmiddels is men overgestapt naar de sportzaal van
de landmacht in Nieuwersluis, waar een geconcen-
treerder training mogelijk is.

Successen

Bij de in Amersfoort gehouden landelijke judokam-
pioenschappen van de NPSB, behaalde de wacht-
meester 1e klasse M. A. Pronk een eervolle vierde
plaats in de vierde Kuy.

Moment uit de finale-partij tussen M. A. Pronk en M. J. P. de Bruin.
(foto Ad Kon, Bilthoven)

Kampioenschap

Na voorwedstrijden, vonden tijdens de jaarlijkse con-
tactbijeenkomst voor reservisten van het district"
Utrecht, in de gemeentelijke sporthal de finales
plaats van de eerste kampioenschappen van het
district.
Inzet vormde de door kolonel jhr. B. W. F. de Beau-
fort beschikbaar gestelde wisselbeker. Een groot
aantal personen, waaronder een afgevaardigde van
de Commissaris der Koningin, de garnizoenscom-
mandant en een aantal burgemeesters zomede be-
roeps- en reservepersoneel, volgden belangstellend
de partijen, die met volledige inzet werden uitge-
vochten.
Tenslotte kwamen de volgende kampioenen uit de
bus:

lichtgewichtklasse: A. J. A. de Jong, groep Rhe-
nen;
zwaargewicht: C. Evertse, groep Breukelen.
Alle categorieën: M. A. Pronk, groep Breukelen.
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Kolonel Jhr. B. W. F. de Beaufort reikt de wisselbeker uit aan
districtskampioen M. A. Pronk. (foto Ad Kon, Bilthoven)

Pronk mocht dus uit handen van kolonel jhr. De
Beaufort de wisselbeker in ontvangst nemen, waar-
bij de districtscommandant zich met waarderende
woorden richtte tot de wachtmeester Kuyk, voor de
vele inspanningen en opofferingen die deze zich in
het belang van de judosport - door de kolonel van
groot belang geacht voor een politieman - in het
district, had getroost.

Het "Noorden"
aan de top bij
N.S.F.-diploma's

"Nergens in het Korps Rijkspolitie worden zoveel
NSF-diploma's uitgereikt, als in het noorden. Dat
komt, naast het stimulerende werk van de hoofd-
sportinstructeur, adjudant S. v. d. Sluis, mede door
het goede voorbeeld van de officieren."
Dit ondermeer zei generaal W. de Gast, toen hij op
21 januari j.l, in hotel Popma in Veenwouden, we-
derom aan vijftig noordelijke rijkspolitieambtenaren
het NSF-diploma mocht uitreiken.
De Algemeen Inspecteur had er, ondanks de slech-
te weersomstandigheden, prijs op gesteld zelf de
onderscheidingstekenen te overhandigen, daar hij
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het bezit van een dergelijk bewijs van lichamelijke
vaardigheid voor een politieman bijzonder belangrijk
vindt.
Overigens mocht hijzelf uit handen van NSF-official,
H. W. Handgraaf, de zilveren medaille van de NSF
in ontvangst nemen. Voor de vele en belangrijke ac-
tiviteiten op sportgebied door hem in de loop der
jaren verricht, zoals de heer Handgraaf, onder da-
verende bijval van de aanwezigen, meedeelde.
De oudste geslaagde (voor de 4e maal), overste J.
Rodenhuis, districtscommandant te Leeuwarden,
leidde de sfeervolle bijeenkomst in met een wel-
komstwoord.
Naast zijn collegae Elzinga en Bergsma, begroette
hij ondermeer de afgevaardigden van de NSF, de
heren H. W. Handgraaf en S. M. Lansink.
De heer Handgraaf deelde nog mede, dat de angst

voor een teruglopen van candidaten voor het NSF-
diploma, in verband met de invoering van het KLV-
diploma (Korpsdiploma lichamelijke vaardigheid),
achteraf gelukkig ongegrond was gebleken. De rijks-
politie spant op dit punt in den lande nog steeds de
kroon. Opvallend vond de heer Handgraaf, dat het
aantal niet-geslaagden juist het grootst is bij de
jongeren.
Bij alle vreugde van deze dag, vond de heer Hand-
graaf het heengaan van adjudant Van der Sluis, die
binnenkort met .Jlo" gaat, een groot verlies. Hij
juist was de grote animator in het noorden.
Overste Rodenhuis mocht de oudste geslaagde zijn,
zijn "tegenpool" werd gevormd door de 18-jarige
wachtmeester J. Bosma, die voor de tweede maal
het diploma behaalde. Als de voortekenen niet be-
driegen schuilt hierin een toekomstige recordhouder.

Generaal W. de Gast
reikte de

onderscheidings-
tekenen uit.

(foto:
leeuwarder Courant)

de geslaagden:

Het tussen ( ) geplaatste is de lee!tijd.

1 x - District Assen
luitenant F. Brink (21).

1 x - District Groningen
wmr. H. A. Bakker (25); wmr. E. de Haan
(27).

1 x - District Leëuwarden
wmr. J. P. Berghuis (23); majoor D. J.
Monsma (41).

2 x - District Assen
wmr. A. Jager (24); wmr. 1e kl. H. J. Une-
ken (29).

2 x - District Groningen
wmr. D. Bakker (20); wmr. M. Huizinga
(21); wmr. J. Maring (25); wmr. H. Top (21).

2 x - District Leeuwarden
wmr. Y. Veenstra (26); wmr. J. H. Visscher
(26); wmr. J. Bosma (18); owmr. J. Zijlstra
(45).

3 x - District Assen
wmr. J. Janssen (22); wmr. 1e kl. A. van
der Bijl (33); adj. O. H. Klevringa (53);
wmr. 1e kl. H. Rodenburg (50); wmr. 1e kl.
G. te Velde (36); wmr. 1e kl. L. Douwsma
(29); wmr. J. Koster (26); wmr. R. Ensink
(20); wmr. P. Frieling (37); overste l. P.
Bergsma (43); wmr. R. B. v. d. Molen (24);
wmr. W. H. Meertens (22).

3 x - District Groningen
wmr. 1e kl. J. C. J. v. Woudenberg (25).

3 x - District Leeuwarden
wmr. D. Veenstra (21); luitenant M. A. Beu-
ving (24); wmr. 1e kl. M. Walsweer (35);
wmr. 1e kl. Th. F. Bollen (45).

4 x - District Groningen
owmr. R. Tienstra (52).

4 x - District Leeuwarden
owmr. P. Bosma (40); wmr. C. J. Dokter
(24); wmr. J. P. R. G. 'Markus (24); wmr.
P. Nijmeijer (26); overste J. Rodenhuis
(58); wmr. A. Seubers (28); adj. H. C. tim-
mer (54); wmr. D. de Vries (25); wmr. J.
G. Buitenga (22).

5 x - District Groningen
wmr. 1e kl. G. de leeuw (26).

5 x - District Leeuwarden
res. wmr. 1e kl. H. A. Bergsma (54).

6 x - District Leeuwarden
adj. B. Reitsma (53).

7 x - District Leeuwarden
wmr. 1e kl. F. W. Schedeier (47); wmr. 1e
kl. P. de Jong (31).

8 x • District Leeuwarden
wmr. 1e kl. H. Woppenkamp (39); adj. J.
van Nieuwenhoven (53); owmr. G. J. Trag-
ter (47).
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groep
Oisterwijk
kreeg
nieuw bureau

"Richt het oude groepsbureau van de rijkspolitie
hier maar in als museum, dan kan men eens zien
hoe de politie NIET gehuisvest behoort te zijn," zei
overste W. H. L. van Nijnanten, districtscommandant
Breda, ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe groepsbureau in Oisterwijk. Waarmede de
noodzakelijkheid van nieuwe huisvesting voor de
rijkspolitie in die gemeente wel duidelijk werd aan-
getoond. Maar het huidige groepsbureau is dan ook
één der mooiste uit de omgeving.
In aanwezigheid van een groot aantal burgerlijke
en justitiele autoriteiten verrichtte burgemeester B.
Funk van Oisterwijk de feestelijke openingsplech-
tigheid. Hij gaf daarbij te kennen, dat het bureau
op een strategische plaats was gebouwd, in de
nabijheid van vier bankgebouwen. Hij zei verder

grote waardering te hebben voor de rijkspolitie in
Oisterwijk, die - ondanks de slechte huisvesting -
haar taak voortreffelijk-had verricht.
Overste Van Nijnanten deed het verder nog bijzon-
der deugd, dat ook de dames van de personeels-
leden bij de openingsplechtigheid aanwezig waren.
Namens deze dames bood mevrouw De Ridder,
echtgenote van de groepscommandant, enkele ge-
schenken aan ter verfraaïing van het interieur.
Rayoncommandant, opperwachtmeester G. A. C. van
Gestel, offreerde groepscommandant, adjudant J. de
Ridder, een lederen bureauset, uit erkentelijkheid
voor het vele werk dat door de groepscommandant
bij de totstandkoming van de nieuwe huisvesting
was gedaan. Hij had zijn toespraak, die getuigde
van veel humor, in dichtvorm verpakt.
Overste F. M. C. Offermans, districtscommandant
Den Bosch, dankte de groep Oisterwijk voor de
steun die in voorkomende gevallen werd verleend
aan de naburige groep Helvoirt van het district Den
Bosch.

Open dag

Het groepsbureau Oisterwijk is onder leiding van
architect Schuch, gebouwd door het aannemersbe-
drijf Brekelmans uit Oisterwijk.
Een goede gedachte was ongetwijfeld het houden
van een "open dag" voor de inwoners van Oisterwijk
en omliggende gemeenten. De plaatselijke harmonie
bracht een serenade en ongeveer tweeduizend in-
woners maakten van de gelegenheid gebruik het
bureau te bezichtigen, waarbij de ouderen op een
kopje koffie en de jeugd op een versnapering werden
getracteerd. Adjudant De Ridder ontving van de
zijde van de burgerij enkele fraaie geschenken.
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HORIZONTAAL:

2 hoog gelegen vertrek.
12 aardrijkskundige aan-

duiding (afk.).
14 makker, kameraad.

. 15 de gezamenlijke edelen.
16 geheel de uwe (afk. Latijn).
17 zeehond.
19 stof.
21 in korte tijd.
22 tot lange strengen in

el kaar gedraaid hennep-
of ander garen.

24 aaneensluitende reeks.
25 een vrij geri nge warmte-

graad bezittend.
26 onvergelijkelijk, enig in

zijn soort.
28 zeevis.
29 strafvaartuig in vroegere

jaren.
30 nauwsluitend.
32 de gezamenlijke bewoners

van een staat.
33 schaakterm (afk.).
38 per adres (afk.).
35 slecht en slordig werk.
39 boom.
41 stad in Frankrijk.
42 kerkelijke straf.
43 knevel.
45 stoomschip (afk.).
46 voorzetsel.
47 dichtbehaarde huid van

sommige roofdieren.

48 roomkleurig.
49 kleur.
50 drank.
51 muzieknoot.
53 chemisch symbool.
54 Italiaanse munt.
56 afgesloten loopplaats

voor kippen aan het hok.
57 stel vaatwerk voor het

gebruik bij maaltijden.
60 kloosterzuster.
61 bijwoord.
62 volksnaam voor de wilde

kamperfoelie.
64 1000 gr (afk.).
65 stad in Zwitserland.
66 inborst, karakter.
68 ten eerste (Latijn).
70 Ned. luchtvaart-

maatschappij (afk.).
72 overdekt onderaards kanaal

voor de afvoer van water.
74 vlotgrassoort.
75 met een dun laagje goud

of zilver overdekt metaal.
77 rivier in Westfalen.
78 bloeiwijze.
79 landschap van met rendier-

mos begroeide vlakten.
81 uitwas op de kop der

hoenders.
82 namelijk (afk.).
83 schoorsteenzwart.
84 plaatselijke hoornachtige

verdikking v. d. opperhuid.
86 voorzetsel. .

•

PUZZEL
VAN DE
MAAND
De winnares van de januari-puzzel werd:

Mevrouw W. VAN ROODELAAR-RAMAKER
Dreef 150
LEERSUM

*
De oplossingen worden ingewacht
vóór 6 maart 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?

Het briefporto is verhoogd tot
30 cent, doch een briefkaart voor
25 cent doet het ook.

87 plant met paarse bloemen.

VERTICAAL:

1 Europeaan.
3 voorzetsel.
4 jong van een schaap.
5 steekvlieg.
6 vocht dat zich bij

ontstekingen afscheidt.
7 niet overvloedig.
8 afscheidsgroet.
9 honingdrank .

10 oude lengteëenheid.
11 vreemde taal.
13 geldelijke vergoeding voor

verricht werk.
16 sport van een ladder.
18 lichaamsdeel.
20 het uitslijten van land door

de werking van wind enz.
21 stootwapen.
23 arbeid.
25 hoofdbestanddeel der

metselspecie.
27 rank vaartuigje.
29 zangvogel.
31 fijn, wit, half doorschijnend

aardewerk.
32 republiek aan de noordkust

van Zu id-Ameri ka.
34 schrandere hond.
36 schoenmakerspriem.
37 onbep. voornaamwoord.

38 soort houtzaagmolen.
40 veldgewas.
42 vrouwelijk roofdier.
44 klein hert met een kort

gewei.
47 onwrikbaar, onbeweeglijk.
50 opstapplank opzij of bij de

ingang van een voertuig.
52 één der leden van een

wet (afk.).
53 dunne balk onder een

vloer of zoldering.
55 Europeaan.
57 staketsel van bamboe voor

de visvangst.
58 jong van een paard.
59 zijrivier van de Moezel.
62 klipgeit.
63 telwoord.
65 licht alcoholische drank.
67 stuk geweven stof.
69 vreemde munt.
70 waardeloos gepraat.
71 mythologisch tovenaarster,

die Jason hielp het
Gulden Vlies bemachtigen.

73 sultanaat in Z.O.-Arabië.
75 groot rond zitkussen.
76 boordsel of oplegsel van

gevlochten goud- of
zilverdraad.

79 insekt.
80 zangstem.
83 muzieknoot.
85 voorzetsel.

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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Horn leverde
adspiranten af

KLAS A

Staand van links naar rechts:
owmr. G. W. Assendelft (docent L.O.).

adsp. W. H. Bijl, adj. J. Th. Lenior,
de adspiranten G. M. Been, G. G. van den

Berg, A. W. Brink, K. Dingemanse,
M. J. Augustijn, J. H. H. van Birgelen,

J. Dikken, W. J. Brouwer, A. Buizer,
G. A. Brouwer, R. E. van Dop, P. R. E.
van der Ben en owmr. J. N. van Kooten.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten J. J. van den Berg,

M. A. C. van Crabenbroek, J. J. S. M.
Dijkmans, A. M. W. M. van der Biezen,

J. J. M. Blox, H. P. Beekman, P. A. Claus,
R. H. van Driel, J. C. van den Berk,

W. Aarts en F. J. Bijdevier.

KLAS B

Staand van links naar rechts:
Owmr. Th. M. Boer, owmr. G. W. Assendelft,

de adspiranten J. de Fluiter, A. P. Ivens,
J. H. J. Engelaar, A. J. Knopert,

N. J. P. v. d. Hurk, J. A. H. Horsmans,
Th. B. Hoogendorp, H. M. G. J. Hurkmans,

G. Hol, G. J. J. Heinen, A. A. Kanselaar,
D. Jongerden, P. J. Groot, R. Grit,

C. B. Jongh, J. v. Elzelingen,
J. F. Keijzer en adj. J. v. d. Sande.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten E. M. D. Haak, J. Idsinga,

B. Feenstra, A. A. M. J. v. d. Griendt,
G. A. v. Eijk, J. C. Hoogendoorn,

J. C. Emmerik, M. J. Kievit en
J. P. M. Hoogstraten.

KLAS C

Staand van links naar rechts:
owmr. G. W. Assendelft, adsp. H. J. Koning,

adj. H. J. J. v. Mourik, de adspiranten
H. C. Jacobs, J. J. Maks, J. Kolijn,

P. H. J. Snaphaan. P. A. Kwakernaak,
E. A. L. Kint, M. H. A. Vrijsen,

J. H. v. Otterloo, G. Koster, R. H. J. Oudman,
G. H. de Man, H. Müller, D. H. Mezach

en owmr. J. C. Schipperijn.

Zittend van links naar rechts:
de adspiranten S. Postma, W. Kruijs,

A. A. Leurink, J. Pasman, A. H. J. Langen,
P. P. Janssen, P. M. Rood, H. Krijger,

P. J. G. Reijnders, H. F. Meijer en
J. G. v. Lambalgen

KLAS 0

Staand van links naar rechts:
owmr. G. W. Assendelft (docent L.O.),
adspiranten F. C. Snippe, J. Teerds,
J. Verkerk, B. W. Vervoorn, R. Stolk,

A. H. Staal, J. T. Thijssen, R. F. Wessing,
J. W. A. de Winter, C. J. F. Westrik,

J. Uitterlinden, J. Veenstra, A. van
Turnhout, J. V. Zoodsma, owmr. W. Vlot

en adj. G. L. M. Groot.

Zittend van links naar rechts:
adspiranten B. K. Lutgendorff, J. Smaling,

R. N. van Velsen, G. J. P. Tros,
F. J. M. Zeel en, S. T. Tuinsma,

J. W. H. Stouten, H. A. van der Wal,
B. A. van den Steenhoven, B. Vogel,

R. N. Spitsen en M. J. Storm.
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afscheid
adjudant
H. Schimmel
bij
Algemene Inspectie

.,."r
b-.~ •.t
V.l.n.r. kolonel C. H. Koning, generaal W. de Gast en adjudant H.
Schimmel.

Op 23 december 1971 werd wegens het vertrek met
f.l.o., bij de Algemene Inspectie afscheid genomen
van de adjudant H. Schimmel. Afkomstig van de
v.m. 1e Divisie van het Wapen der Koninklijke Ma-
rechaussee, kwam hij in de mei-dagen van 1940 in
Engeland. Na terugkeer in Nederland werd hij aan-
gesteld bij het Korps Rijkspolitie -, Een aantal jaren
was hij werkzaam bij de Afdeling Politie van het
Ministerie van Justitie, waarna hij werd geplaatst
bij de Algemene Inspectie. In verband met zijn
functie heeft hij een groot aantal jaren veelvuldige
contacten gehad met de staven van de v.m. Terri-
toriale Inspecties en van de districten.

Nederland,
trefpunt
in Europa

Onlangs verscheen bij uitgeversmij. H. J. W. Becht
te Amsterdam een boek, getiteld "Nederland, tref-
punt van Europa". Dit is het nieuwste boek van de
hand van de scheidende eindredacteur van het
Korpsblad, de heer Bas den Oudsten, en het is mede
daarom dat er aandacht aan wordt besteed.
In ruim 200 pagina's geeft dit boek in woord en
beeld, en beiden wel zeer rijkelijk, een indruk van
ons land. Of zoals de uitgever in de omslagtekst
zegt: "Dit boek wil een beeld geven van Nederland
in het verleden en heden met daarop aansluitend een
blik in de toekomst."
En het mag worden gezegd. Men is daar behooorlijk
in geslaagd. Wie het boek een keer in handen heeft,
krijgt al bladerend een goed beeld van wat Neder-
land was, is en bezig is te worden. En als men
nieuwsgierig geworden door de boeiende foto's van
de Zwitser Walter Imber, de tekst verkent, is het bij-
zonder moeilijk het boek weer uit handen te leggen.
Op luchtige wijze worden ons land en volk in een
wervelend tempo belicht, waarbij vrijwel nergens
een zwaarwichtige toon ontstaat. Wie de draad van
het verhaal te pakken heeft, zal het slechts met de
grootste moeite weer los laten. En gebeurt dat toch,
dan kost het wel even moeite om na de onderbreking
weer ongestoord verder te gaan. Want het boek-
werk kent slechts twee delen; Leven en Landschap,
en Rondgang door de provincies. Voor de rest is het
boek één letterzee, waarop het echter toch wel pret-
tig toeven is. De foto's zijn daarbij de schuimkoppen
die voorkomen dat het grauwe van de zee op den
duur te eentonig wordt.
Een bron van informatie vormt het boek. Niet al-
leen voor Nederlanders, die er naast veel bekends
toch ook voldoende nieuws in zullen vinden of gege-
vens die wel bekend maar reeds ten dele verzonken
waren, maar ook voor buitenlanders die op 'prettig
leesbare maar ook degelijke wijze een behoorlijk
beeld krijgen voorgeschoteld van ons land èn volk.
Daarom is er ook een Engelse, Franse en Duitse ver-
taling van het boek verschenen. Prijs: t 59,50, uit-
gegeven bij H. J. W. Becht's Uitgeversmij. NV. te
Amsterdam.

G. H. Peterink.

Conti Conti
ContiR60 TT715 ContiTS TT714

de grote Vier van
anti

Vraag inlichtingen bij:

(9ntinental Rubber nv.
POSTBUS 71 - AMERSFOORT

Tel. 03490-1 2934
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langs de weg
gezien e

Het rayon Oud Beijerland
heeft blijkens bijgaande
foto's, gemaakt door
de wachtmeester 1e klasse
J. Israël, enige bijzondere
aspecten.
Dat is bijvoorbeeld een
merkwaardige passagiere
van het streekvervoer,
een straat met een visverbod
en dan nog een nieuw
soort geuniformeerd
hoornvee.
Waarvan acte!

het slagersbloed
kruipt waar het
niet gaan kan

Mocht iemand van de lezers nog twijfelen aan de
spreekwoorden "oude liefde roest niet" en "een dub-
beltje kan raar rollen", zo zal hij bij het lezen van
het hierna volgende ware verhaal wel tot andere
gedachten komen.
Het gegeven: een forse wachtmeester der rijkspoli-
tie 1e klasse, belast met de dagelijkse contröle van
vrachtwagens, iemand die alles afweet van stuur-
inrichtingen, chassis, beladingsvoorschriften en wat
dies meer zij, leqt met goed gevolg het examen af
voor het. ... slaqersvakdlplorna!
Als jongeman had onze huidige wachtmeester maar
één hartewens: slager te worden, net als z'n groot-
vader. Opa ontving hem met open armen en gaf hem
een gedegen opleiding. Maar na enige tijd stierf de
oude man en met diens opvolger kon de slagers-
gezel het minder goed vinden. Daarom meldde hij
zich bij de Marine, want ook daar heeft men aan
boord eigen slagerijen.
Alle geheimen van het worst maken (voor bij de bor-
rel), de fijne rund- en varkensslagerij (koteletten en
kroketten), machinekennis (gehakt), etc., werden
hem zowel praktisch als theoretisch bijgebracht.
Maar het begeerde slagers-vakdiploma bleef uit,
omdat er één onderdeel ontbrak: het slachten van
dieren.
Toen de marine-tijd ten einde was, stapte de zee-
slager over naar de rijkspolitie. Daar viel evenmin
iets aan slachtvee te sleutelen; wel aan auto's. Hij

koos de auto-techniek en kwam tenslotte bij de AVO
terecht. Maar ergens bleef het verlangen naar het
ontbrekende deel van zijn oude liefde sluimeren.
Dus zette hij zich nog eenmaal aan de studie met het
gevolg dat hij zich nu de trotse bezitter van het sla-
gers-vakdiploma mag noemen.

Alhoewel ieder lid van de AVO hem de "bul" van
harte gunt, is er toch één in Driebergen, die het sla-
gers-instinct van onze wachtmeester maar matig
kan waarderen. En dat is de mascotte, de - even,
eens forse - bok .Alex", Alex genoot de reputatie
voor niemand uit de weg te gaan, maar nu voelt
Alex zich niet meer zo zeker van zijn zaak, wan-
neer de wachtmeester 1e klasse Leendert Verzijl
in z'n witte (slagers?) jas het domein van de AVO
betreedt.
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In Apeldoorn nam adjudant A. Kranenburg, hoofd van de Wapentechnische Dienst bij de Intendance der
Rijkspolitie, afscheid in verband met functioneelleeftijdsontslag. De scheidende functionaris werd o.m toe-
gesproken door de heer J. G. Eckhardt, intendant der rijkspolitie en kolonel mr J. P. v. d. Steur. Beiden pre-

. zen adjudant Kranenburg om zijn deskundigheid en toewijding. Op de zeer drukke afscheidsreceptie voer-
den verder nog sprekers uit het verenigingsleven het woord, daar de heer Kranenburg zich ook buiten dienst
op velerlei terrein bewoog. Geschenken vergezelden de lovende woorden, terwijl ook mevrouw Kranenburg
in het huldebetoon werd betrokken.

28

adjudant H. Zweepe
ten grave gedragen

Op de dag voor Kerst is adjudant H. Zweepe,
groepscommandant te Schoonebeek, onder zeer gro-
te belangstelling ten grave gedragen. Zijn plotse-
ling verscheiden bracht een schok tew eeg in de
groepsbijeenkomst op 20 december, waar hij onwel
was geworden en enkele ogenblikken later - op weg
naar het ziekenhuis - overleed. Adjudant Zweepe,
die 53 jaar is geworden, stond bekend als een hu-
maan mens en een deskundig groepscommandant.
Aan het graf werd het woord gevoerd door de dis-
trictscommandant te Assen, overste L. P. Bergsma
en ds. H. J. Zwarts, die ook de rouwdienst in de Ge-
reformeerde Kerk te Appingedam had geleid.
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J. MONSHOUWER

• RIOLERING

• WEGENBOUW

• ASFALTWERKEN

Neerpolderseweg 62 GIESSENBURG
Kantoor: Teleloon 01845- 3 22

Opslagterrein: Capelle a. d. l.Jssel, Tel. 01804- 3175

,.~-------------------------------------------------~=
1

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. MOllER
St. Catharlnastraat 1

EINDHOVEN
door de gem. EIndhoven geautoriseerd linancieringskantoor

J
Ià_ --------------------------------~~-----------_IIÎ=

AMBTENAREN•.• EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant gald.Bedragenvan1 500,-tot19000,- NVB
Aftosslng In max. 3 jaar. Geheelschriftelijke
behandelingmogelijk.
B.Y.: f 2500,20In handen.Affolling In 30X f 100,-par maand.

',-GravenhageRiviervismarkt4 070 - 843925
Amsterdam Westeinde10 020- 237271
Arnhem Marfênburgslr.10 085-427581

Nationale Elndhov8ft Kerkstraat17 040- 63148
VolUbank: Enschede Langestraat11 05420- 24388

Nijmegen v. Walderenstr.127 08800- 2e2OO
Rotterdam Maurftsweg45 010.135743
Utrecht Maliebaan67 030- 146311

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

is olie
Gulf Oil (Nederland)

Rotterdam - Tel. 111600

n.v.

personalia

verplaatsingen

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 ALKMAAR
Per 16-12-'71: Wmr. 1e kl. Sj. Haitsma van
Wieringerwerl naar Oostermeer.
Per 1-1-'72: De volgende adspiranten van
de opleidingsschool: G. M. Been naar
Wieringerwerl; H. P. Beekman naar Heer-
hugowaard; J. Idsinga naar Heerhugo-
waard; M. J. Kievit naar Blokker; J. C.
Verkerk naar Hoogkarspel; R. F. Wensing

naar Broek op Langedijk; P. M. Rood naar
Al kmaar (verkeer).
Per 16-1-'72: Owmr. B. Methorst van Bar-
singerhorn naar Vinkeveen en Waverveen.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-1-'72: Wmr. G. W. F. Neijgh v. Lier
van Heemskerk naar Eerbeek; wmr. G. J.
de Man van Diemen. naar Krommenie;
wmr. P. T. J. Hol van Blaricum naar Die-
men; wmr. L. J. W. v. Daal van Haarlem-
merliede naar Duivendrecht; adsp. olf.
H. J. Heeiing van Amsterdam (Staf distr.)
naar Zwolle (Staf distr.); de volgende ad-
spiranten van de opleidingsschool: R. H.
v. Driel naar Halfweg; G. A. v, Eijk naar
Aalsmeer; P. J. Groot naar Edam; M. J.
Sorm naar Kortenhoef; J. J. v. d. Berg
naar Volendam; J. F. Keijzer naar Blari-
cum; C. J. F. Westrik naar Purmerend;
B. K. Lutgendorlf naar Purmerend; J. de
Fluiter naar Purmerend; H. A. v. d. Wal
naar Purmerend; R. Stolk naar Weesp;
J. H. v. Otlerloo naar Diemen; P. P. Jans-
sen naar Amsterdam (verkeer); J. Kolijn
naar Amsterdam (verkeer); J. G. v. Lam-
balgen naar Amsterdam (verkeer); J. W. A.
de Winter naar Amsterdam (verkeer).
Per 10-1-'72: Wmr. F. M. Bustraan van
Amsterdam (verk.) naar Middelburg (verk.).
Per 1-2-'72: Adj. R. H. Brouwer van Am-
sterdam (verk.) naar Leeuwarden (verk.).
DISTRICT APELDOORN
Per 1-1-'72: Wmr. J. H. v. Dijk van Heerde
naar 't Harde; wmr. W. P. Cambé van
Nijkerk naar Ermelo; wmr. A. E. v. Schaik
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van Puiten naar Nijkerk; wmr. A. te Win-
kel van Twello naar Driebergen (A.V.D.);
wmr. 1e kl. B. Dallinga van Nunspeet
naar Apeldoorn;
de volgende adspiranten van de oplei-
dingsschool: P. L. Schouwstra naar Olde-
broek; A. W. Brink naar Voorst; G. A.
Brouwer naar Nijkerk; G. H. de Man naar
Heerde A. P. Ivens naar Twello; J. Dikken
naar Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
Per 1-1-'72: Wmr. J. Broersma van Roden
naar Schoonoord; wmr. M. J. Kaspers van
Buinermond naar Zuidwolde; wmr. A. J.
Knopert van Horn naar Buinermond.
Per 27-1-'72: Wmr. 1e kl. T. Fennema van
Gasselternijveen naar Rolde.
Per 1-2-'72: Wmr: 1e kl. G. W. Spanninga
van Zu id laren naar Wehe.
Per 26-2-'72: Owmr. B. J. Gerrits van
Nijeveen naar Roden.
DISTRICT BREDA
Per 4-12-'71: Owmr. L. Meeuwisse van
Rucphen naar Ulvenhout.
Per 16-12-'71: Wmr. 1e kl. J. Tabor van
Rijen naar Gilze.
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. H. de Leeuw van
Etten-Leur naar Aalten; de volgende ad-
spiranten van de' opleidingsschool: M. J.
Augustijn naar t. Willebrord; J. J. S. M.
Dijkmans naar Goirle; J. Uiterlinden naar
Standdaarbuiten.
Per 3-1-'72: Wmr. M. W. J. Brienesse van
Ulvenhout naar Bolsward.
Per 15-1-'72: Owmr. F. H. Schuurman van
Kruisland naar Deurne; wmr. 1e kl. F.
C. Borchardt van Standdaarbuiten naar
Sprundel-SL Willebrord.
Per 16-1-'72: Wmr. 1e kl. C. v. d. Wal van
Rijen naar Soestdijk (V.D.K.H.).
DISTRICT DORDRECHT
Per 15-11-'71: A. A. P. Smeets, adm. ambt,
C 3, van Meerkerk naar Dordrecht.
Per 16-11-'71: Wmr. G. de Lange van Ba-
rendrecht naar Schiphol.
Per 1-12-'71: Wmr. 1e kl. P. v. d. Giessen
van Rhoon naar Zuilichem; wmr. J. Spoel-
stra van Spijkenisse naar Urk; wmr. P.
v. d. Plaat van Alblasserdam naar Schip-
hoi; owmr. L. W. de Groot van Meeuwen,
plaat naar Breukelen; wmr. 1e kl. H. G.
Povrey van Spijkenisse naar Hoogmade;
wmr. D. Rorije van Nw. Lekkerland naar
Colijnsplaat.
Per 1-1-'72: Wmr. P. M. v. Tienen van Al-
blasserdam naar Barendrecht; wmr. A.
Schilder van Alblasserdam naar Rozen-
burg; wmr. T. C. Grinwis van Oud Beijer-
land naar H. I. Ambacht; wmr. A. J. v.
Rumpt van Oud Beijerland naar Meeuwen-
plaat.
Per 29-1-'72: Wmr. G. P. Vleugel van Al-
blasserdam naar Amsterdam.
Per 1-2-'72: Wmr. A. v. Strien van Meeu-
wenplaat naar Rhoon.
Per 4-2-'72: Wmr. J. L. F. Moens van Har-
dinxveld-Giessendam naar 's-Heerenhoek.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-1-'72: Wmr. L. H. M. Wig man van
Oirschot naar Son en Breugel; wmr. 1e kl.
H. B. van Luijn van Someren naar Eersel;
de volgende adspiranten van de oplei-
dingsschool: W. Aarts naar Someren; J. J.
M. Blox naar Budel; F. J. Bijdevier naar
Bakel; M. A. C. v. Cranenbroek naar Son
en Breugel; M. H. A. Vrijsen naar So-
meren.
Per 3-1-'72: Wmr. H. W. A. M. van Bree
van Best naar Nuenen.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 9-10-'71: Wmr. R. Boon van Berkel
naar Leimuiden.
Per 1-11-'71: Owmr. A. Hoogendonk van
Moerdrecht naar Bodegraven.
Per 16-11-'71: Wmr. 1e kl. J. Strijken van
Nieuwerkerk a. d. IJssel naar Wij he.
Per 22-11-'71: Owmr. A. v. d. Smit van
Boskoop naar Amsterdam; wmr. J. M.
Hoogkamer van 's-Gravenzande naar Drie-
bergen (A.V.D.); wmr. B. M. Keyzer van
Pijnacker naar Rijswijk (verk. gr. '-Gra-
venhage).
Per 25-11-'71: Wmr. R. Tameling van Pijn-
acker naar Hazerswoude-dorp.
Per 1-12-'71: Wmr. J. Stomphorst van Wa-
teringen naar Driebergen; wmr. P. J. J. de
Poorter van Voorschoten naar Oegstgeest;
owmr. J. J. v. d. Vlist van Rijswijk naar
's-G ravenhage.
Per 1-1-'72: Wmr. H. Th. M. v. Beek van
Wateringen naar Nieuwerkerk a. d. IJssel;
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wmr. A. Blom van Hillegom naar De Lier;
wmr. C. M. Vermeer van De Lier naar
Lisse; wmr. L. A. M. Willemse van Zoeter-
meer naar Voorschoten
Per 10-1-'72: Wmr. P. J. Moens van Bos:
koop naar Amsterdam.
Per 16-1-'72: Wmr. 1e kl. H. J. Theunissen
van Sassenheim naar Zaandijk.
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. G. Eerkes van
Maasland naar Schoonhoven; wmr. 1e kl.
L. v. d. Kruit van Bergschenhoek naar
's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-12-'71: Wmr. 1e kl. H. J. Kuiper
van Leek naar Groningen (voorl.ambt.).
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. G. Kingma van
Nieuwe Pekela naar Muntendam (R.C.);
wmr. J. A. Munneke van Wedde naar
Oude Pekela; wmr. A. J. Woddema van
Grootegast naar Leek; wmr. H. F. Meijer
van Horn naar Groningen (verkeer); wmr.
D. H. Mezach van Horn naar Opende;
wmr. H. Müller van Horn naar Groningen
(verkeer); wmr. (j.c.) G. J. P. Tros van
Horn naar 't Zandt.
Per 3-1-'72: Wmr. 1e kl. K. de Boer van
Oude Pekela naar Groningen (distr.rech.).
Per 10-1-'72: Wmr. J. Lourens van Gronin-
qen (verkeer) naar Alkmaar (verkeer).
Per 16-1-'72: Wmr. 1e kl. H. Dobben
van Groningen (verkeer) naar Soestdijk
(V.D.K.H.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'72: Wmr. W. van Breugel van
Sprang-Capelle naar Vlijmen; wmr. P. J.
Hol van St. Michielsgestel naar Uden;
wmr. N. J. G. v. d. Donk van Vlijmen
naar Veghel; wmr. J. L. v. Overdijk van
Rosmalen naar Mill; A. N. P. Vorsten-
bosch, adm.ambt. C 3, van 's-Hertogen-
bosch (staf distr.) naar Horn (opl.school);
wmr 1e kl. C. v. Dalen van Heusden naar
Dussen; wmr. 1e kl. J. W. M. de Jong
van Veghel naar 's-Hertogenbosch (rech.);
de volgende adspiranten van de oplei-
dingsschool: A. M. W. M. v, d. Biezen
naar Uden; A. Buizer naar Waspik; N. J.
P. v. d. Hurk naar Rosmalen; A. H. Staal
naar St. Michielsgestel.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-1-'72: Wmr. K. Groeneveld van Bois-
ward naar Wonseradeel; wmr. K. Groen
van Joure naar Franeker.
Per 1-2-'72: Owmr. B. v. d. Werf van Slo-
ten naar Lemmer.
Per 1-1-'72: De volgende adspiranten van
de opleidingsschool: B. Feenstra naar
Joure; R. Grit naar Ooststellingwerf; S.
Postma naar Wymbritseradeel; W. Veen-
stra naar Dantumadeel.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 15-12-'71: Wmr. R. Goldenbeid van
Schaesberg naar Borculo.
Per 27-12-'71: Wmr. J. G. Hamaekers van
Maastricht (verkeer) naar Bilthoven (ver-
keersschool).
Per 1-1-'72: Wmr. A. W. M. Domen van
Simpelveld naar Valkenburg ; wmr. J. R.
Jelten van Valkenburg naar Beek (L.);
wmr. 1e kl. J. L. F. Haenen van Bunde
naar Maastricht (staf distr.); de volgende
adspiranten van de opleidingsschool: P.
R. E. v. d. Ben naar Gulpen; R. E. v. Dop
naar Munstergeleen; G. J. J. Heinen naar
Maastricht; J. A. H. Horsmans naar Maas-
tricht; H. M. G. J. Hurkmans naar Schaes-

'berg; A. H. J. Langen naar Simpelveld;
B. Vogel naar Maastricht.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 10-12-'71: Wmr. 1e kl. P. J. de Koning
van Axel naar Koewacht.
Per 1-1-'72: Wmr. J. A. Elias van Bruinisse
naar Cadzand; wmr. C. N. Priem van
Kruiningen naar Bruinisse; owmr. S. P.
v. d. Velde van Middelburg naar Veere.
Per 1-2-'72: Wmr. E. M. Bogaert van
's-Heerenhoek naar Heinkenszand.
Per 4-2-'72: Wmr. J. Vermeij van Heinkens-
zand naar Hardinxveld-Giessendam.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 22-11-'71: Wmr. P. A. Ellwanger van
's-Heerenberg naar Assen (verkeer).
Per 1-12-'71: Wmr. 1e kl. J. v. Beek van
Druten naar Weert.
Per 4-12-'71: Owmr. W. Bos van Didam
naar Hengelo (Gld.).
Per 30-12-'71: Wmr. 1e kl. P. Boonstra
van Zaltbommel naar Peize.
Per 1-1-'72: Wmr. A. B. Pols van Laag
Keppel naar Doesburg; wmr. J. L. van

Kampen van Nijmegen (verkeer) naar
Halle; de volgende adspiranten van de
opleidingsschool: F. L. v. d. Berk naar
Eist; A. H. Kanselaar naar Geldermalsen;
J. Smaling naar Wehl; J. H. Thijssen naar
Malden; P. A. Claus naar Hedel; H. J.
Koning naar Zevenaar; H. C. Jacobs naar
Zeddam; J. Pasman naar Terborg; J. H. J.
Engelaar naar Nijmegen (verkeer); R. H. J.
Oud man naar Nijmegen (verkeer).
Per 10-1-'72: Wmr. R. Delwig van Nijme-
gen (verkeer) naar Bi Ithoven (verkeer);
wmr. Th. J. A. Hanssens van Nijmegen
naar Eindhoven.
Per 1-2-'72: Owmr. Th. W. v. Schaik van
Maurik naar Nijmegen; owmr. J. G. Rib-
bes van Nijmegen naar Arnhem; wmr. 1e
kl. A. G. Nieuwenhuis van Wijchen naar
Nijmegen.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-12-'71: Wmr. P. Th. L. Nellen van
Grathem naar Heel.
Per 1-1-'72: Wmr. A. H. M. Mutsaers van
Gennep naar Linne; wmr. 1e kl. J. v. d.
Brink van Venray naar Eindhoven (staf
distr.); P. J. G. Lalieu, adm. ambt. C 3,
van Roermond (staf distr.) naar Horn (op I.
school); Th. J. P. Cox, adm. ambt. C 3,
van Roermond (staf distr.) naar Horn (opl.
school); de volgende adspiranten van de
opleidingsschool: J. H. H. v. Birgelen
naar Linne; J. P. M. Hoogstraten naar
Baarlo; P. J. G. Reijnders naar Horn.
DISTRICT UTRECHT
Per 20-12-'71: Wmt. A. P. v. Dam van opl.
school naar Rhenen.
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. M. A. Pronk van
Breukelen naar Loosdrecht; de volgende
adsoiranten van de opleidingsschool: W.
J. Brouwer naar IJsselstein; A. A. J. M.
v. d. Griendt naar Jutphaas; J. C. Hoo-
gendoorn naar Vinkeveen; Th. B. Hoo-
oendorp naar Bunnik; R. N. v. Velsen naar
De Meern; A. P. v. Dam naar Rhenen.
Per 15-1-'72: Wmr. W. B. Wouters van De
Meern naar Nieuwkoop.
Per 1-2-'72: Owmr. G. Veenbrink van
Montfoort naar De Meern.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-11-'71: Owmr. H. Frederiks van
Goor naar Loppersum.
Per 22-11-'71: Wmr. W. Kaatman van IJs,
selmuiden naar Driebergen (A.v.D.); wmr.
B. H. Wiltink van Borne naar Alkmaar
(verkeer).
Per 1-12-'71: Wmr. 1e kl. Th. J. Brouwer
van Wanneperveen naar De Bilt; wmr. 1e
kl. W. Middelkoop van Wierden naar Apel-
doorn.
Per 16-12-'71: Wmr. 1e kl. S. Dam van
Stad Delden naar Albergen.
Per 1-1-'72: Wmr. T. ten Kate van Ommen
naar Vroomshoop; wmr. J. J. Bouman van
Vriezenveen naar Rijssen; wmr. R. Brand-
sma van IJsselmuiden naar Tuk; wmr.
H. A. Loo van Tubbergen naar Zwartsluis;
wmr. K. J. Talen van Zwartsluis naar
Wierden; wmr. 1e kl. H. Mulder van
Daimsholte naar Dalfsen; de volgende ad-
spiranten van de opleidinpsschool: S. T].
Tuinsma naar Zwartsluis; F. J. M. Zeel en
naar Tubbergen; J. W. Zoodsma naar Has-
selt; G. Koster naar Schalkhaar; R. N.
Spitran naar Wierden; F. C. Snippe naar
De Krim.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-1-'72: Wmr. 1e kl. B. D. Willems
van Driebergen naar Soestdijk (V.D.K.H.).
Per 29-1-'72: Wmr. G. A. Verhuist van
Drieberqen naar Middelburg (verk.); wmr.
M. A. A. Siemerink van Driebergen naar
Grathem (A.V.D.).
Per 1-2-'72: Techn. contr. H. Siersma van
Driebergen naar Alkmaar (A.I.).
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 15-12-'71: Owmr. B. Kref! van Arnhem
naar Apeldoorn (Opl.school).
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-1-'72: Wmr. D. Jongerden van Horn
naar Amsterdam (RP. t. W.); owmr. Th. M.
Boer van Horn naar Arnhem (Opl.school).
VERKEERSSCHOOL
Per 1-11-'71: Wmr. 1e kl. P. M. J. Habets
van Deil-Enspijk naar Bilthoven.
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. M. J. Boonman
Van Deil-Enspijk naar Bilthoven.
Per 1-2-'72 Owmr. W. G. Janssen van
Deil-Enspijk naar Bilthoven; wmr. 1e kl.
J. M. M. v. d. Kraan van Deil-Enspijk
naar Bi Ithoven.
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RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 7-12-'71: Wmr. le kl. C. J. v, Veld-
huizen van Wemeldinge naar Lemmer.
Per 16-1-'72: Wmr. le kl. H. J. M. Boom-
kamp van Zutphen n. Soestdijk (V.D.K.H.).
Per 1-2-'72: Adj. F. de Groot van Amster-
dam naar Lelystad.
Per 15-2-'72: Owmr. G. Wagen borg van
Wemeldinge naar Delfzijl.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'72: Adjudant A. Swart tot com-
mandant verk.gr. 's-Gravenhage te Rijs-
wijk (Z.H.).
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'72: Wmr. le kl. H. A. M. M. Mus-
ters tot speurhondgeleider te Schijndel.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'72: Owmr. F. v, d. Berg tot Staf
owmr Alg. dienst te Leeuwarden.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-1-'72: Adjudant S. P. v. d. Velde tot
groepscommandant te Veere.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-12-'71: Adjudant H. v, d. Woude tot
groepscommandant te Lienden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-2-'72: Adjudant F. de Groot tot
groepscommandant te Lelystad.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: G. M. Been te Wieringerwerf;
H. P. Beekman en J. Idsinga te Heerhu-
gowaard; M. J. Kievit te Blokker; J. C.
Verkerk te Hoogkarspel ; R. F. Wensing te
Broek op Langedijk; P. M. Rood te Alk-
maar (verk.).
DISTRICT AMSTERDAM
lot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: P. Gorissen te Amsterdam.
Per 16-1 '72: H. J. Theunissen te Zaandijk.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: R. H. van Driel te Halfweg;
G. A. v, Eijk te Aalsmeer; P. J. Groot te
Edam; M. J. Storm te Kortenhoef: J. J.
v, d. Berg te Volendam; J. F. Keijzer te
Blaricum; C. J. F. Westrik, B. K. Lutgen-
dorff, J. de Fluiter en H. A. v, d. Wal te
Purmerend; R. Stolk te Weesp; J. H. v,
Ollerloo te Diemen; P. P. Janssen, J. Ko-
lijn, J. G. v, Lambalgen en J. W. A. de
Winter te Amsterdam (verkeer).
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: W. v, Middelkoop te Apel-
doorn en H. W. Kempers te Groenlo.
tot wachtmeester:
Per 1-12-'71: P. L. Schouwstra te Olde-
broek.
Per 1-1-'72: A. W. Brink te Voorst; G. A.
Brouwer te Nijkerk; G. H. de Man te
Heerde; A. P. Ivens te Twello; J. Dikken
te Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: F. Scholtens te Groningen
(staf).
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: A. J. Knopert te Buinermond.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71. C. v . Loenhout te Breda (st.).
Per 16-12-'71: J. Tabor te Gilze.
Per 1-1-'72: H. A. v . d. Velden en W. J. A.
v, d. Anker te Breda (staf).
tot wachtmeester:
Per 101-'72: M. J. Augustijn te St. Wille-
brord; J. J. S. M. Dijkmans te Goirle;

J. Uillerlinden te Standdaarbuiten.
DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: A. Huizing te Dordrecht.
tot adm. ambt. C 1:
Per 1-10-'71: H. C. d. Boer te Dordrecht.
tot adm. ambt. C 2:
Per 1-10-'71: F. R. Tap te Vianen.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: B. A. v, d. Steenhoven te
Oud-Beijerland; B. W. Vervoorn en J.
Teerds te Alblasserdam.
DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: E. P. M. v, Dooren te Eind-
hoven (voorl.ambt.).
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: W. Aarts en M. H. A. Vrijsen
te Someren; J. J. M. Blox te Budel; F. J.
Bijdevier te Bakel; M. A. C. v, Cranen-
broek te Son en Breugel.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-2-'72: A. Swart te Rijswijk (Z.H.).
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: G. G. v, d. Berg te Pijnacker;
W. H. Bijl te Voorschoten; J. C. Emmerik
te Boskoop; G. Hol te Hillegom; .C. B.
de Jongh te Leiderdorp ; W. Kruijs te.
Nieuwerkerk a. d. IJssel; P. A. Kwaker-
naak te Lisse; A. A. Leurink te Krimpen
a. d. IJssel; J. J. Moks te Rijnsburg; J. W.
H. Stouten te Schoonhoven; A. v. Turn-
hout te Waddinxveen.
DISTRICT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: H. J. Kuiper te Groningen.
Per 1-1-'72: G. Kingma te Muntendam.
Per 1-2-'72: G. W. Spanninga te Wehe.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: H. F. Meijer en H. Müller te
Groningen; D. H. Mezach te Opende; C. J.
P. Tros te 't Zandt.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: G. J. Harmsen te 's-Herto-
qenbosch (voorl.ambt.).
Per 1-1-'72: H. H. v, d. Dolder te 's-Her-
togenbosch (staf distr.); C. J. J. Suderée
te 's-Hertogenbosch (Parketgr.); C. van
Dalen te Dussen.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: A. M. W. M. v, d. Biezen te
Uden; A. Buizer te Waspik; N. J. P. v, d.
Hurk te Rosmalen; A. H. Staal te St.
Michielsgestel.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'71: Sj. Haitsma te Oostermeer.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: B. Feenstra te Joure; R. Gril
te Ooststellingwerf; S. Postma te Wym-
britseradeel ; W. Veenstra te Dantu madeel.
DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: L. Damen te Maastricht (vrl.
ambt.).
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: P. R. E. v. d. Ben te Gulpen;
R. E. v, Dop te Munstergeleen; G. H. J -.
Heinen en J. A. H. Horsmans te Maas-
tricht; H. M. G. J. Hurkmans te Schaes-
berg; A. H. J. Langen te Simpelveld; B.
Vogel te Maastricht.
DISTRICT MIDDELBURG
tot adm. ambt. C 3:
Per 1-9-'71: J. Oosting te Tholen.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: E. H. D. Haak te Klooster-
zande; E. I. L. Kint te Breskens; H. Krij-
ger te Kruiningen; J. v, Elzelingen te
's-Heerenhoek; K. Dingemanse te St.
Maartensdijk; P. H. J. Snaphaan te Kloos-
terzande.
DISTRICT NIJMEGEN
tot adjudant:
Per 1-12-'71: H. v . d. Woude te Liemden.
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: J. v, Beek te Weert; P. v, d.
Giessen te Zuilichem.
Per 1-1-'72: J. W. Ribbers te Bredeweg.
Per 1-2-'72: G. Swets te Varik.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: J. C. v. d. Berk te Eist; A. A.

Kanselaar te Geldermalsen; J. Smaling te
Wehl; G. Th. Thijssen te Malden; T A.
Claus te Hedel; H. J. Koning te Zevenaar;
H. C. Jacobs te Zeddam; J. Pasman te
Terborg; J. H. J. Engelaar en R. H. J.
Oud man te Nijmegen.
DISTRICT ROERMOND
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: J. H. H. van Birgelen te Lin-
ne; J. P. M. Hoogstraten te Baarlo.
DISTRICT UTRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: T. J. Brouwer te Utrecht.
Per 1-1-'72: A. v, d. Sluis te Utrecht.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: W. J. Brouwer te IJsselstein;
A. A. J. M. v, d. Griendt te Jutphaas;
J. C. Hoogendoorn te Vinkeveen; Th. B.
Hoogendorp te Bunnik; R. v, Velsen te
De Meern; A. P. v, Ban te Rhenen.
DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'71: J. F. Talens te Westerhaar:
L. Th. Reygersberg te Zwolle.
Per 16-12-'71: S. Dam te Albergen.
tot wachtmeester 1e klasse:
Per 1-1-'72: H. Mulder te Zwolle.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: S. T. Tuinsma te Zwartsluis;
T. J. M. Zeel en te Tubbergen; G. O. Zood-
sma te Hasselt; G. Koster te Schalkhaar;
R. N. Spitzen te Wierden; F. C. Snippe
te De Krim.
BIJZONDERE DIENSTEN
tot dlr. 011_1e klasse:
Per 1-2-'72: E. A. Mackay te Voorburg
(A.I.).
tot adjudant:
Per 1-12-'71: W. Derksen te Utrecht (A.I.).
Per 1-1-'72: B. Kwak te Voorburg (A.I.);
H. A. Gieske te Driebergen (A.V.D.).
Per 1-2-'72: D. H. Scholtens te Exloo
(C.O.N.E.).
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'72: W. G. Janssen te Deil-En-
spijk (VKS.).
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: D. Jongerden te Amsterdam
(RP.t.W.).
tot adm. ambt. C 1:
Per 1-10-'71: M. J. Schulz te Amsterdam
(RP.tW.).
tot contr motormaterieel:
Per 1-2-'72: H. Siersma te Alkmaar (A.I.).

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-1-'72: N. L. Snel, schrijver i.t.d. Hei;
100; M. v. d. Berg Wilgenburg, schrijver
i.t.d. te Heerhugowaard.
Per 1-1-'72: C. v. d. Munnik, schrijver A
op a.c. Al kmaar (staf).
DISTRICT AMSTERDAM
Per 16-1-'72: M. Th. Niese, ambt. C 3 i.t.d.
Amsterdam (staf).
Per 1-2-'72: F. de Ridder, rijksambt. 11 i.t.d.
Amsterdam (staf); W. H. M. v. d. Braak,
ambt. C 2 te Haarlem.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-12-'72: J. A. Vermeulen, E. v, d.
Streek en A. Albertus, schrijvers C 3 te
Apeldoorn.
Per 1-1-'72: G. A. Prins, schrijver A te
Apeldoorn; T. Schuurman, schrijver A te
Elburg.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-1-'72: R. H. Kern, adm. ambt C 3 te
Dordrecht. .
Per 1-2-'72: M. de Voogd, telex-telefonist
te Dordrecht; B. J. v, d. Schee en J. Vat,
parketwachters te Rollerdam.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-1-'72: I. J. Radeseij, schrijver te
Eindhoven (stat).
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'71: A. Verkaik, schrijver A te
Haastrecht.
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Per 15-12-'71: P. v. Spronsen, fotograaf}
laborant te 's-Gravenhage.
Per 1-2-'72: R. de Graaft, onderh.monteur
te Rijswijk (Z.H.); D. Burghoorn en B. J.
Houwer, parketwachters te 's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-2-'72: H. de Boer, wachtmeester te
Adorp.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'72: A. C. M. v. d. Bosch, wacht-
meester 1e klasse te Schijndel.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-11-'71: W. S. Witvoet, schrijver i.t.d.
te Koudum.
Per 1-1-'72: R. Ewouds, schrijver i.t.d. te
Terschelling.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-1-'72: A. H. M. L. Blanken, schrijver
te Valkenburg.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-2-'72: P. G. Heuft, schrijver A te
Geldermalsen.
DISTRICT ROERMOND
Per 15-12-'71: L. F. P. Manders, schrijver
A te Roermond (staf).
DISTRICT UTRECHT
Per 1-1-'72: A. J. Th. B. Hazelaar, schrij-
ver A te Utrecht; L. Wittink, opzichter D
te Bilthoven.
Per 1-2-'72: J. de Jong, schrijver A te
Utrecht.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-1-'72: W. P. R. Pigmans, adm. ambt.
C 3 te Raaite; Th. T. Ch. LeIen, schrijver
te Vriezenveen; R. G. Oude Engberink,
adm. ambt. C 3 te Weerselo.
BIJZONDERE DIENSTEN
Per 1-1-'72: K. Tewarie, adm. ambt. C 3 te
Voorburg (A.I.-Fin. Zaken).
Per 1-1-"72: E. P. H. Conradi, adm. ambt.
C 3 te Voorburg (A.I.-Fin. Zaken).
Per 1-1-'72: R. J. Gerritsen, schrijver A te
Arnhem (Opl.school).
Per 1-11-'71: Mej. S. N. Rusch, adm. ambt.
C 3 te Schiphol (LUVA).
Per 8-12-'71: Mej. J. M. v. Zanten, rijks-
ambt. I te Driebergen (A.V.D.).
Per 1-1-'72: Mej. S. M. de Vries, schrijver
te Driebergen (A.V.D.).
Per 10-1-'72: Mej. F. Middeldorp, schrijver
te Driebergen (A.V.D.).
Per 1-2-'72: J. H. Th. Gorissen, rijksambt.
II te Horn (Opl.school).
Per 1-2-'72: G. L. Gill, adm. ambt. C 3 te
Voorburg (Fin. Zaken).
Per 1-2-'72: J. W. H. v. Herwijnen, contr.
motormatereel te 's-Hertogenbosch (A. 1.-
Mat. Zaken).
Per 1-2-'72: A. T. v. d. Toorn-Klaver, rljks-
ambt. II te Voorburg (A.I.-Kantine).
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
het Korps Rijkspolitie en ingedeeld bij de
hierna te noemen districten:
Per 15-1-'72: N. J. J. Huijskens te Breda'
A. J. M. v. d. Putten te Eindhoven; W
v. d. Velden te 's-Gravenhage; G. M
Markvoort en J. Hovenkamp te Zwolle.
Per 1-2-'72: J. G. M. Berentsen te Apel·
doorn; J. M. E. Dielis te Eindhoven.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-1-'72: A. Cammaert, dir. oft. 1e kl
te Alkmaar.
Per 1-2-'72: J. Gulmans, adjudant te Den
Burg.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-2-'72: B. Sietsma, adjudant te Uit-
geest.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-12-'71: S. Sijperda, owmr. te scner-
penzeel; J. A. Vermeulen, wmr. 1e kl. te
Brummen; E. v. d. Streek, owmr. te Apel·
doorn.
Per 1-1-'72: M. Kamphuis, wmr. 1e kl. te
Warnsveld.
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DISTRICT ASSEN
Per 1-1-'72: P. Compaan, off. 1e kl. te
Assen, benoemd tot korpschef van ge-
meentepolitie te Delfzijl.
Per 16-2-'72: T. Duker-Guichelaar, adm.'
ambt. C 2 te Assen.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-1-'72: A. A. P. Smeets, adm. ambt.
C 3 te Dordrecht (thans adsp.); A. Vrle-
ling, wmr. le kl. te Barendrecht.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-11-'71: W. A. v. d. Meij. owmr. te
Den Haag; V. Vierbergen, wmr. le kl. te
Voorschoten.
Per 31-12-'71: J. Warnaar, owmr. te Schip-
luiden.
Per 1-1-'72: Mej. M. H. Kiezebrink, adm.
ambt. C 3 te 's-Gravenhage.
Per 1-2-'72: J. Timmerman, adj te 's-Gra-
venhage; T. Groenenberg, adj. te Rijswijk
(Z.H.); G. B. A. Jakes, wmr. le kl. te
Wassenaar; J. Boer, wmr. le kl. te 's-Gra-
venhage; B. P. Tiel, wmr. te Schoonhoven.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-2-'72: J. v. d. Land, parketw. te Gro-
ningen; M. L. J. de Jong, oft. 2e kl. te
Groningen.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-1-'72: J. v. Houwelingen, adj. te
Veere.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-12-'71: E. J. W. Marks, wmr. le kl.
te Zevenaar.
Per 1-1-'72: J. J. C. Willemsen, wmr. 1e
kl. te Gameren.
Per 1-2-'72: J. W. Obrink, owmr. te Arn-
hem.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-1-'72: H. J. Westerhof, owmr. te
Neer.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-12-'71: R. Heerdink, owmr. te Leus-
den.
Per 1-1-'72: A. H. Koeman, owmr. te
V'veen-W'veen.
Per 1-2-'72: A. L. v. d. Sluis, adjudant te
Maarssen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-2-'72: A. B. P. Smidt, wmr. le kl.
te Ootmarssum.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-1-'72: Mevr. P. M. Zadel-Paagman,
typiste A te Driebergen; C. H. Polhout,
techno contr. te Driebergen; G. A. V. d.
Sluis, owmr. te Driebergen.
Per 1-2-'72: A. G. Dekkrng, wmr. te kl. te
Driebergen.
Per 1-3-'72: J. Wismijer, schrijver te Drie-
bergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'72: R. W. C. Bor en W. Boreel,
adspiranten te Arnhem.
Per 11-1-'72: C. H. J. M. V. Nieuwenhoven,
adspirant te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-1-'72: J. J. P. V. Oosterhout, F. J.
Schrale, R. Baarslag, A. G. v. Bruchem,
H. W. C. Clausen, adspiranten te Horn.
Per 6-1-'72: W. V. Ginkei, adspirant te
Horn. .
Per 19-1-72: H. Doornewaard, adsprrant
te Horn.
Per 1-2-'72: N. de Jong, owmr. te Horn en
B. G. Stegink, adspirant te Horn.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'72: K. Kok, adjudant te Amster-
dam; C. P. Leeuw, adjudant te Lelystad.
BIJZONDERE DIENSTEN
Per 1-1-'72: H. Schimmel, adjudant te
Voorburg (A.I.- Insp. U.D.).
Per 1-2-'72: Mr. J. P. V. d. Steur, dir. oft.
le kl. te Voorburg (A.I.); M. Heinen, adj.
te 's-Gravenhage (A.I.).
Per 1-4-'72: A. V. d. Zwan, rijksambt III
te Voorburg (A.I.).

ambtsjubilea
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Opperwachtm. G. W. J. Ooms te Beers

25 jaar op 17-2-1972
RIJKSPOLITIE TE WATER
Wachtmeester le kl. A. F. Kievits

25 jaar op 20-2-1972

wij herdenken

Wmr. le kl.
J. S. Kuipers

Oosterend
district Alkmaar*: 16-11-1923

t 23- 1-1972

Owmr.
B. W. Kouw

Winkel
district Alkmaar*: 13-10-1919

t 29- 1-1972

Adjudant
H. Zweepe

Schoonebeek
district Assen*: 30- 6-1917
t 20-12-1971

Wmr. le kl.
C. A. V. d. Hoven

parketgr.
distr. 's-Hert.bosch*: 18- 1-1915

t 23- 1-1972

Wmr. le kl.
A. J. Arens

parketgr.
distr. 's-Hert.bosch*: 24- 7-1916

t 6- 2-1972I

Owmr.
J. A. V. Westerop

Driebergen
A. V. D.*: 18- 9-1917

t 31- 1-1972

\

Wmr. le kl.
A. Scherpenisse

Puttershoek
district Dordrecht*: 13-11-1918

t 25- 1-1972

Adjudant
G. Dragtsma

Helvoirt
distr. 's-Hert.bosch*: 19-11-1913

t 2- 2-1972

Wmr. le kl.
N. Scheer
Bilthoven

distr. Utrecht*: 26-12-1918
t 3- 2-1972

adm. ambt C le kl.
J. A. M. Beaux

Arnhem
Opl.school
*: 1- 9-1916
t 6- 2-1972

schrijver A
J. G. Mulder

Voorburg
A. I. (staf)
*: 27- 9-1913
t 8- 2-1972
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Beheersing, beheerst, beheer

Bij het gesprek, dat de Algemeen Inspecteur op
19 oktober 1971 met de Regeringscommissaris voor de
behandeling van voorstellen betreffende een nieuwe
Politiewet, Prof. Mr. J. M. Polak, had, heeft de generaal
niet alleen volstaan met het geven van een algemene visie
op de problematiek van de Nederlandse politie-
organisatie, maar overhandigde hij tevens een door hem
persoonlijk ontworpen politiewet.
Uit het ontwerp - dat elders in .dit nummer integraal is
opgenomen - blijkt op welke doordachte wijze een
landelijke politie gestalte kan worden gegeven.
Aangezien zowel de bestuurlijke als de justitiële zeggen-
schap over en de controle van de politie in dit voorstel
voldoende en op de juiste wijze verankerd zijn, wordt de
beheersing van deze landelijke politie op democratische
wijze gewaarborgd. Het gehele ontwerp maakt overigens
een beheerste indruk; voldoende rekening wordt
gehouden met de specifieke verantwoordelijkheden
van het plaatselijke niveau en van de rijksoverheid.
Uiteraard is ook hier sprake van een compromis, maar
dan toch zo, dat het niet ondenkbaar moet worden
geacht, dat velen - zeker waar het de grote lijnen van
dit voorstel betreft - elkaar thans mogelijk meer dan
voorheen zullen kunnen vinden. Een gelukkige gedachte
is het vastleggen van het begrip beheer; het concept
verstaat daaronder:
• de zorg voor

- de doelmatigheid van de organisatie, gericht op een
doeltreffende vervulling van de politiedienst;

- de instandhouding, de paraatheid en de aanpassing
aan de maatschappelijke en technische
ontwikkelingen;

• de behartiging van de stoffelijke en geestelijke
belangen van de politie ambtenaar en

• het toezicht op de wijze waarop de politiediensten
worden verricht.

Aan duidelijkheid laat dit niets te wensen over; eenieder,
die gestalte geeft aan dan wel op andere wijze betrokken
wordt bij de verwezenlijking van het toekomstig politie-
bestei, zal in deze interpretatie als algemeen richtsnoer
steun kunnen vinden.

Redactie

1
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De politie
op weg.
"Waarheen?

,,11 sera établi un Corps de Maréchaussée,
destiné à maintenir I'ordre, à assurer
I'exécution des lois et à vei lier à la sûreté
des frontières et grandes routes".
Aldus luidde artikel 1 van het besluit van
26 oktober 1814, van Willem, souverein
vorst van de Verenigde Provincies der
Nederlanden.
Slechts één volzin, bevattende drie
werkwoorden - handhaven, verzekeren en
waken - was ruim 150 jaar geleden
voldoende om doelstelling en taak van een
politiekorps duidelijk te omschrijven.
Wanneer dr. A. C. Germann, professor in de
criminologie aan de universiteit van Long
Beach, in 1971 een beeld geeft van de
huidige politieman, dan constateert hij dat deze
is: "the darling of the Establishment, the bête
noir of the Movement, the cause of frustation
and violence, the sine qua non of orde red
liberty, the necessary instrument of social
control, the embodiment of fascist oppression,
the shame and the pride of the nation."
Beide citaten geven een helder beeld van de
opvattingen t.a.v. plaats en taak van de
politie een 150 jaar geleden en nu.
Toen een maatschappij zeer nationaal
ingesteld, functionerend volgens strakke
opvattingen en vaste lijnen.
Nu een maatschappij in toenemende mate
opgenomen in internationale verbanden,
onderhevig aan gedurig wijzigende
opvattingen, en sedert decennia in beweging,
waarbij niet te voorspellen valt wanneer
dit kristallisatieproces zal eindigen en hoe
de maatschappij er dan uit zal zien.
De organisatie van de politie - maar vooral

ook de instelling van de individuele
politieambtenaar - kan bij de veranderingen
van de maatschappij niet achterblijven. Een
beschouwing over het politieapparaat in
Nederland over het tijdvak 1930-1970 zal
duidelijk aantonen dat voortdurend gewerkt
is aan verbetering en aanpassing van de
organisatie van de politie aan de eisen van
de tijd.
Regering en volksvertegenwoordiging
overwegen thans wijziging te brengen in de
Politiewet 1957.
Niet ondenkbaar is dat daarbij ook gedacht
zal worden aan de bepalingen van het Verdrag
van Rome (bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden)
waartoe Nederland sedert 31 augustus 1954
is toegetreden. In dit verdrag verbinden
partijen zich o.m. een uiteenzetting te
verschaffen van de wijze waarop hun
nationaal recht een daadwerkelijke uitvoering
waarborgt van de in genoemd verdrag
aan de individuele burgers toegekende rechten
en vrijheden.
Het toekomstige politieapparaat zal derhalve
zodanig moeten worden opgebouwd, dat
aan de verplichtingen van het Verdrag van
Rome - voor zover het terrein van de politie
betreft - wordt voldaan.
Discussies tussen en adviezen van
politie-vakmensen kunnen een positieve
bijdrage leveren tot het verkrijgen van een
aanvaardbare oplossing.
De Redactie heeft daarom gemeend -
naast de maandelijkse publicaties van hetgeen
rondom de reorganisatie van de politie
wordt gezegd en geschreven - dit nummer
van het Korpsblad hoofdzakelijk te wijden
aan de voorstellen van de Algemeen
Inspecteur, Genetaal W. de Gast.
Daarbij staat de wens voorop dat het
standpunt van de Rijkspolitie, in deze
publicatie weergegeven, tezamen met de
zienswijze van de gemeentepolitie, vertolkt
in adviezen door het Landelijk Contact
van Hoofdcommissarissen en Commissarissen,
op de vraag "Waarheen", boven dit artikel
geplaatst, tot het antwoord zal leiden,
.Dáárheen: EEN NEDERLANDSE POLITIE·'.

J. Ranselaar

3
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wat gaat
er met onze
politie
gebeuren?

Prof. mr. J. Polak heeft als

regeringscommissaris onlangs zijn rapport
over een nieuwe politieorganisatie ingediend
bij de ministers van Binnenlandse Zaken en
van Justitie. En zeer binnenkort
zullen de excellenties Geertsema en Van Agt
hun visie in een gezamenlijke nota aan de
Tweede Kamer kenbaar maken.
Wat gaat er aan de Nederlandse politie
veranderen?
Krijgen we een regionale of een landelijke
politie? Of wordt het misschien een
tussenvorm, zoals inspecteur-generaal
W. DE GAST (63) van het Korps Rijkspolitie
voorstaat en in een compleet ontwerp van
een Politiewet-De Gast heeft uitgewerkt?
Onze nieuwe eindredacteur Koen Aartsma had
met de generaal een langdurig gesprek,
waaraan ook werd deelgenomen door de
majoor W. F. K. J. F. Frackers, hoofd van
het vaktechnisch en politiéel vormend
onderwijs aan de Ned. Politie Academie en
voorzitter van onze redactie.

4

Generaal, mag ik meteen met de deur in huis val-
len? Terwijl de (Hoofd-) commissarissen en com-
missarissen van de gemeentepolitie (verenigd in het
Landelijk Contact) en de politievakbonden ijveren
voor de totstandkoming van een éénsoortige regio-
nale politie, hebt u een ontwerp gemaakt voor een
complete nieuwe Politiewet waarin gesproken wordt
van een éénsoortige landelijke politie. Wat ziet u
als de belangrijkste voordelen van uw systeem
voor de Nederlandse samenleviag? En voor de po-
litieman persoonlijk?

GENERAAL DE GAST: In de eerste plaats is er
het punt van de efficiency. Doordat je met één po-
litie-apparaat werkt, kom je in belangrijke mate
tegemoet aan standaardisatie. En dat levert econo-
mische voordelen op.

Het Landelijk Contact zegt daar ook naar te stre-
ven. In hun systeem van regionale politie zal de mi-
nister wel uitmaken wat voor type auto's zij bijvoor-
beeld moeten hebben. Daar ontstaat dan dus ook
standaardisatie ....

GENERAAL DE GAST: .... Daar bewijzen de com-
missarissen mee, dat ze gezag boven zich willen heb-
ben om dat te kunnen doorvoeren. Want ook nu al
kunnen ze in onderlinge afspraken tot bepaalde mer-
ken komen, maar als het er op aan komt, dan ge-
beurt het niet. ... Men kan natuurlijk wel afspraken
met elkaar maken en van goeden wille zijn als com-
missaris, maar hij moet tenslotte toch weer terug
naar zijn burgemeester en dan gaan er allerlei be-
langetjes spelen voordat er een besluit valt. En dan
merk je dat er een verscheidenheid aan automate-
rieel bij de gemeentepolitie in gebruik is, omdat er
geen standaardisatie is. Wij als landelijke organisa-
tie werken met een veel kleiner aantal typen.

Het is duidelijk dat een dergelijke standaardisatie
kostenbesparend kan werken. Zijn er nog andere
economische voordelen aan uw systeem?

WdG: Ik denk, dat de politiedienst indien landelijk
georganiseerd, waarschijnlijk verricht zou kunnen
worden met minder totale mankracht. Een voor-
beeld: neem de gemeente Spijkenisse (Z.H.) met
zo'n 25.000 inwoners. Daar staat aan het hoofd een
inspecteur, die naast zich heeft als plaats vervanger
een zgn. F-adjudant. Verder zes brigadiers en een
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totale sterkte van 35 man. De gemeente Voorscho-
ten daarentegen, met bijna eenzelfde aantal inwo-
ners, heeft een organieke sterkte van 26 man rijks-
politie onder leiding van een adjudant ....

Bedoelt u te zeggen, dat Spijkenisse teveel perso-
neel heeft? Of dat Voorschoten een te geringe sterk-
te heeft? ...

WdG: Wij kunnen' alleen maar stellen, dat we -
ondanks de tekorten die er toch overal zijn - op
een vrij redelijke basis in de politiediensten kunnen
voorzien. Ik meen, dat dit ook een facet is dat door
een landelijke organisatie mogelijk ook met minder
mankracht hetzelfde resultaat bereikt kan worden.

Snellere promoties
U hebt nu enkele voordelen voor de schatkist - en
dus voor onze samenleving - genoemd. Ziet u in uw
systeem ook voordelen voor de individuele politie-
man?

WdG: Het hangt er maar van af, van wel k stand-
punt men uitgaat. Als men in een bepaalde gemeente
wil blijven wonen en daar beslist niet vandaan wil
dan moet je natuurlijk pleiten voor een gemeen-
telijk politiekorps. Maar wanneer ièmand bereid
is om de nadelen die zo'n landelijke organisatie

heeft - doordat je wel eens verplaatst wordt -
te accepteren, dan kan dat betekenen dat zo iemand
snellere promoties maakt. Dat zien wij bij het korps
Rijkspolitie inderdaad gebeuren.

Een voordeel voor de man die carrière wil maken.
Maar een nadeel voor de man die aan zo'n stand-
plaats gehecht is, en vaak ook voor z'n vrouwen
kinderen die gedwongen worden van relaties,
school, e.d. te veranderen.

WdG: Dat nadeel kun je natuurlijk wel beperken,
door die verplaatsingen in beperkte gebieden te
laten plaatsvinden. In die richting gaat mijn ont-
werp ook duidelijk. En wat de huidige verplaat-
singspolitiek bij het Korps Rijkspolitie betreft -
daarover doen' soms de wonderlijkste verhalen de
ronde - wil ik toch nog wel een opmerking ma-
ken. Zolang een rijkspolitieman nog niet kan solli-
citeren naar de functies van opperwachtmeester,
kan het gebeuren dat hij van dienstwege en om
dienstredenen verplaatst wordt. Maar wanneer hij
zover gekomen is, dat hij kan solliciteren naar op-
perwachtmeesterfuncties, dan is het allemaal ei-
gen wil. En ook bij het overgrote deel van de ver-
plaatsingen van de wachtmeesters is er toch een
behoorlijke voorbereiding en inspraak. De verplaat-
singen geschieden niet zonder dat de man volledig
de gelegenheid heeft gehad om hierover van gedach-
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ten te wisselen met zijn chefs en eventuele nadelen
voor hem heeft kunnen etaleren.

W. FRACKERS: Ik herinner me een geval, waarbij
we eerst ook met de vrouw gingen praten, omdat
een verplaatsing voor de man nogal eens aanvaard-
baar is, maar voor de vrouw vaak moeilijker te ver-
teren, vooral omdat ze in kleine gemeenschappen
leeft en zich daarin heel snel moet weten aan te pas-
sen. Hetgeen voor de man door z'n werk natuurlijk
altijd toch wat gemakkelijker gaat.

WdG: Het gebeurt meermalen dat een man in een
bepaalde situatie in een kleine gemeente minder goed
op z'n plaats is. Dat kan aan hemzelf liggen, het kan
ook uit de omstandigheden voortkomen. Hoe het
ook zij, een verplaatsing kan in zo'n geval een oplos-
sing bieden. Dat is niet zo gemakkelijk bij een ge-
meentepolitie.

Dat voordeel is er bij de regio's toch ook? ...

WdG: Inderdaad, maar er is verschil tussen wat
het Landelijk Contact wil en wat ik wil. Mijn idee
is, dat ik tussen de regio's en de rijksoverheid nog
een beheerslaag heb zitten ....

Fr: .... En bovendien zijn uw eenheden groter, ge-
neraal, als u tenminste praat over de directies. Ik
dacht, dat u een verplaatsingsbeleid binnen de direc-
ties zag. (De generaal knikt instemmend). En u
hebt dus directies in de grootte van 1900 tot 3400
man, waarbinnen natuurlijk ook een wat redelijker
overplaatsingsbeleid kan worden uitgevoerd ....

WdG: Inderdaad ben ik er van uitgegaan, dat we
één Nederlandse politie krijgen, maar in feite ge-
organiseerd in vijf "korpsen" plus de drie .Jcorpsen"
van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dat

6

"Wie per se opper wil
worden, hoeft z'n vinger
maar op te steken"

woord "korps" gebruik ik in mijn ontwerp niet, maar
in wezen is het wèl zo. Het zijn grote eenheden, die
zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen opere-
ren op beheersgebied. En dat deel ik in regio's in.
En daar krijgen we het verschil. De commissarissen
kennen alleen regio's.

Onder Binnenlandse Zaken

Wat is de rechtspositie van de politieman in uw
conceptie?

WdG: In mijn systeem worden alle politiemensen
door de rijksoverheid aangesteld. De gemeentepoli-
tie wil, dat die mensen worden aangesteld door die
regionale besturen. Dat is het verschil. In het sy-
steem van het Landelijk Contact wordt de politie-
man benoemd door het regionale bestuur. Het zijn
dan geen gemeenteambtenaren, geen provinciale
ambtenaren en geen rijksambtenaren. Dan krijg je
een nieuw soort ambtenaar: de regio-ambtenaar. Ik
vraag me af, waarom je daartoe zou moeten over-
gaan, terwijl er nog niet eens een gewestelijk be-
stuur is. Het begrip Gewest bestaat bij de wet nog
niet. De bedoeling is, dat een gewest uit zelfstandige
gemeenten bestaat die alleen een samenwerkings-
verband met elkaar hebben aangegaan op het gebied
van geneeskundige diensten, brandweer, woning-
bouw, e.d .....

Fr: Bovendien hebt u in uw plan wel aansluiting ge-
zocht bij het bestuur, in die zin dat u van de be-
staande territoriale verdeling (in vijf ressorten)
bent uitgegaan die we al meer dan honderd jaar
kennen ....

WdG: Maar naar beneden zie je dat het toch ook
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"Geef het beheer van
de politie aan
Binnenlandse Zaken.
Mits "

aansluit bij de gemeenten. Ik heb hier de bepalingen
met betrekking tot de burgemeester zoals die in
mijn wetsvoorstel voorkomen, bij elkaar gevoegd en
dat beslaat nogal wat (zie elders bij dit artikel af-
zonderlijk afgedrukt). Dus hier wordt alle eer aan
de burgemeesters gegeven.

Fr: Het opmerkelijke van het voorstel van de ge-
neraal is, dat hij op een gegeven moment heeft ge-
zegd: ja, maar de landelijke politie zoals ik die zie,
zal beheerstechnisch komen onder de minister van
Binnenlandse Zaken. Daar bent u althans geen te-
genstander van, generaal. Misschien is het goed, dat
u daar nog eens iets over zegt. Ik dacht dat vooral
de mensen van ons korps dit bijzonder zal interes-
seren.

WdG: Al sinds een eeuw hebben we hier een lande-
lijk politieappara"at, dat is de rijkspolitie. In het be-
gin klein; vooral na 1945 is dat een groot apparaat
geworden. Dat heeft altijd onder de minister van
Justitie geressorteerd en tot volle tevredenheid.
Maar ik dacht, dat de hele stemming momenteel
zo is, dat er een algemeen verlangen bestaat dat de
totale politie onder het beheer van de minister van
Binnenlandse Zaken komt. En dat kàn wel .... Mits
maar waarborgen worden geschapen, dat de minis-
ter van Justitie - die verantwoordelijkheden heeft
inzake de bestrijding van de criminaliteit - vol-
doende invloed kan uitoefenen op de politie. Want
hij moet zijn verantwoordelijkheid op het terrein
van de criminaliteitsbestrijding kunnen dragen.

Vakbonden

Uit het feit, dat u pleit voor een landelijke politie, zou
men de conclusie kunnen trekken, dat u uit de prak-

~~.z.x;,::::...,.--

tijk bij de rijkspolitie hebt ervaren, dat er met een
landelijke organisatie op bevredigende wijze ge-
werkt kan worden

WdG: Inderdaad. Ik ben afkomstig uit de gemeen-
tepolitie, dus ik kan beide systemen beoordelen. In
de ruim 25 jaar ervaring bij de rijkspolitie heb ik
kunnen constateren, dat je met een landelijk politie-
apparaat behoorlijk kunt werken.

En u hebt weinig vertrouwen in een regionale politie,
zoals die met name door de gemeentepolitie wordt
voorgestaan?

WdG: Ik zie het zo: Wanneer men in den lande X
zelfstandige regionale politiekorpsen zou hebben,
dan gaat onmiddellijk de behoefte ontstaan naar
goede samenwerking op basis van vrijwilligheid.
Dat systeem bestaat nu ook al. Op basis van vrij-
willigheid kunnen wij nu allerlei samenwerking heb-
ben. Maar in de praktijk blijkt, dat deze niet altijd
goed tot z'n recht komt en dat is nu juist een van de
redenen geweest waarom er een reorganisatie moet
komen. En daarom verwacht ik, dat - al zou men
nu tot zo'n X aantal zelfstandige regionale politie-
korpsen komen - we over een aantal jaren om de-
zelfde redenen toch weer om de tafel moeten gaan
zitten. En daarom geloof ik, dat - nu we toch die
grondige reorganisatie krijgen - we maar beter
meteen naar een landelijk apparaat kunnen gaan.

De vakorganisaties hebben zich tot dusver uitge-
sproken vóór een regionale politie en niet voor een
landelijke organisatie, zoals u die zich voorstelt.
En dat terwijl toch zeer veel leden van de drie poli-

7
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Een ranglijst voor
alle officieren?
in gemeentepolitie-kringen
moeilijk verteerbaar ....

tiebonden - de meeste rijkspolitiemannen - een
ander standpunt huldigen. Hoe ziet u dit?

WdG: Vergeet u niet, dat er nu eenmaal tweemaal
zoveel gemeentepolitie is als rijkspolitie. Boven-
dien vindt een vergadering van de vakbond meestal
plaats in grotere gemeenten, waar gemeentepolitie
is. Die mensen zijn uiteraard talrijker vertegenwoor-
digd, terwijl de rijkspolitieman bijna altijd daarvoor
moet reizen. Dit alles is, zeer begrijpelijk, van in-
vloed op de besluitvorming. Deze situatie is op alle
niveaus gelijk. Ook in de Vereniging van Hogere
Politie Ambtenaren (V.H.P.A.). De enige organisatie
waarin uitsluitend rijkspolitieambtenaren aan het
woord komen, is de Rijkspolitievereniging, een cate-
gorale bond die is toegelaten tot het georganiseerd
overleg. De R.P.V. heeft op mijn ontwerp positief
gereageerd. De andere organisaties hebben in het
geheel (nog) niet gereageerd. .

Centraal personeelsbeleid

Fr: Het is duidelijk, dat een landelijke politieorga-
nisatie die in haar totaliteit over grotere samen-
werkingsverbanden kan beschikken, ook meer spe-
cialisme tot stand kan brengen en waarschijnlijk ook
meer de juiste man op de juiste plaats kan brengen.
In uw plan is toch ook sprake van een centraal
personeelsbeleid, uiteraard met een stuk waarbor-
gen voor al te veel overplaatsingen, maar wel zoda-
nig dat je toch de juiste man op de juiste plaats kunt
gaan brengen. En dat de man die ergens niet past,
kan worden overgeplaatst naar een functie of stand-
plaats waar hij wèl past.

WdG: Dat centrale personeelsbeleid bestaat uit het
aangeven van de grote lijnen door de top. Volgens

8

die lijnen zal men op directieniveau moeten hande-
len, waarbij natuurlijk de regio's grote inspraak
hebben. Ik heb er geen behoefte aan om een man uit
zijn regio naar een andere regio te verplaatsen. Zo-
lang hij nog niet brigadier (opperwachtmeester)
is, wil ik hem in die regio laten. Maar stel nu, dat
hij in zijn eigen regio nog geen brigadier kan wor-
den, en in een andere regio bestaat die mogelijk-
heid wèl, dan moet die man kunnen switchen. En
als ik nu zo'n groot apparaat heb als zo'n directie,
dan kan ik wel van tevoren zeggen, dat voor ieder-
een de kansen om tot de hoogste rangen door te
dringen, gewaarborgd is. Hoe groter die eenheid is,
des te gemakkelijker dat wordt. Bij de gemeentepoli-
tie van nu, en vooral bij de kleinere korpsen loopt
men vaak heel erg vast. De man die bij mij in
Zeeuwsch-Vlaanderen zit en die per sé opperwacht-
meester wil worden, die hoeft z'n vinger maar op te
steken als er een vacature is in Roodeschool of in
Koog aan de Zaan. Dan neemt-ie de verplaatsing op
de koop toe. Maar zegt zo'n man: ik kan niet weg
uit Zeeuwsch-Vlaanderen, want mijn vrouw wil niet
verhuizen, dan blijft hij zitten als wachtmeester.

Criminaliteitsbestrijding

U stelt, als een soort compromis, voor om de na-
tionale politie uit uw systeem onder het beheer van
de minister van Binnenlandse Zaken te brengen.
Mits - zegt u erbij - mits bepaalde verantwoor-
delijkheden voor de Minister van Justitie gewaar-
borgd worden. Welke bijvoorbeeld?

WdG: De justitie heeft er natuurlijk belang bij, dat
er een goede bestrijding van de criminaliteit plaats
vindt, vooral nu deze steeds ernstiger vormen aan-
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neemt. De minister zal dus willen bekijken, hoe de
recherchediensten in elkaar zitten. Nu moet hij bij
zijn collega van Binnenlandse Zaken aankloppen om
die te bewegen aan de burgemeesters van de ge-
meentelijke politiekorpsen een brief te sturen met
het verzoek of ze asjeblieft wat meer aandacht wil-
len besteden aan de bestrijding van de criminaliteit
en wat meer mensen willen aanwijzen die recherche-
werkzaamheden gaan doen. De burgemeester ont-
vangt die brief en overlegt met z'n korpschef wat
men kan en wil doen. En dan is de minister van Ju-
stitie helemaal afhankelijk van wat die burgemees-
ter en z'n korpschef bereid zijn te doen. Er zullen
gemeenten zijn, waar men alle aandacht aan het ver-
keer gaat besteden en waar de recherche of de
vreemdelingendienst onvoldoende aandacht krijgt.
Het is duidelijk, dat de minister van Justitie op der-
gelijke punten iets te zeggen wil hebben.

Fr: Het dualisme op het terrein van de politie(zorg)
kan natuurlijk nooit verdwijnen. We zouden er zelfs
geen baat bij hebben, als alles in handen van één
man kwam ....

WdG: Het zijn twee departementen, die allebei van
een en hetzelfde politieapparaat gebruik maken. En
dan heb je natuurlijk altijd het gevecht om de mees-
te invloed op dat apparaat. En daarom zeg ik nog-
maals: het is naar mijn overtuiging de meest aan-
trekkelijke vorm, wanneer beide ministers nog be-
heerder blijven over de politie. En misschien is dat
te vinden door die (wat ik in mijn voorstel genoemd
heb) 'commissaris-generaal', die voor beide minis-
ters optreedt. Maar dan krijg je al de moeilijkheid
dat deze autoriteit administratief ergens onderge-
bracht moet worden. Hij moet benoemd worden, hij
moet betaald worden. En dan heb je de kans, dat de

". . . . . . en dan merk je
dat er veel
verschillende typen in
gebruik zijn"

invloed van dat departement het grootst wordt dat
zijn broodheer is.

Wat zou toch de voornaamste reden zijn, dat de
commissarissen pleiten voor een regionale politie.
Verwachten zij toch een grotere zelfstandigheid als
uitvoerend politiechef te hebben, wanneer zij ver-
antwoording schuldig zijn aan een aantal burge-
meesters, die uiteraard ieder hun eigen visie heb-
ben en in de prakrijk wel veel aan de politiecom-
mandant zullen overlaten?

WdG: Misschien wel. Maar er is nog een ander punt.
Wij hebben in 1969 een voorontwerp gehad van de
herziening van de Politiewet. Een van de problemen,
waar Binnenlandse Zaken mee zat, was dat ze voor
die kleine korpsen geen chef konden vinden, om de
eenvoudige reden dat wie daar naar toegaat, van te-
voren nooit weet of hij er ooit weer vandaan komt.
Men heeft toen op een gegeven moment een bepa-
ling in het ontwerp opgenomen, die luidde dat alle
politieofficieren - zowel van rijks als van gemeen-
tepolitie - in één klap allemaal rijksambtenaren
zouden worden en dus in één ranglijst zouden ko-
men. Dit bleek in gemeentepolitiekringen moeilijk te
verteren te zijn, want dan zouden de korpschefs
verplaatst kunnen worden.

Tenminste vijf jaar
Dezer dagen heeft de regeringscommissaris prof.
Polak zijn rapport uitgebracht, dat de basis is van
het overleg tussen de ministers Geertsema en Van
Agt, en zeer binnenkort zullen de beide excellenties
een gezamenlijk ondertekend stuk aan de Tweede
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Kamer aanbieden. Hebt u enig idee wat er uit de
bus zal komen?

WdG: Ik heb het gevoel, dat men er nog niet hele-
maal uit is. Het zou wel eens kunnen zijn, dat men
voorlopig de status quo (de bestaande situatie) hand-
haaft, totdat de gewestvorming duidelijker uit de verf
is gekomen. U weet, dat er een Wet op de Gewest-
vorming in voorbereiding is. De minister van Buiten-
landse Zaken heeft een ontwerp naar beneden ge-
stuurd en advies gevraagd. Daar is het laatste woord
nog lang niet over gesproken.

U verwacht niet, dat er in dit stadium al beslissingen
zullen vallen?

WdG: Ik heb het gevoel dat voorlopig de zaak blijft
zoals ze is, maar dat wel wat startpunten worden ge-
geven voor een toekomstige ontwikkeling. Ik denk,
dat men doodeenvoudig wil wachten tot de gewest-
vorming van de grond gekomen is, om daar dan de
organisatie van de politie aan vast te knopen. Ik ge-
loof namelijk niet, dat het idee dat ik naar voren ge-
bracht heb, op dit moment al een haalbare zaak is.

Fr: De voorgangers van beide ministers hebben in
hun laatste nota over dit probleem ook duidelijk ge-
zegd, dat zij liever wilden wachten tot er een stuk
gewestvorming had plaatsgevonden, omdat de politie
zich niet leent voor experimenten. Eerst nu in regio's
en over twee of drie jaar weer in gewesten waarbij
de politie dan weer opnieuw moet organiseren, C.q.
reorganiseren.

Verwacht men in belekiskrinçen, dat de nieuwe or-
ganisatievorm van de politie al binnen vijf jaar zijn
beslag zou kunnen krijgen?

10

"Er doen soms de
wonderlijkste verhalen de
ronde over de huidige
verplaatsingspolitiek"

WdG: Nee, dat zal op z'n minst nog vijf jaar duren.
Hoe het ook zij, welke nieuwe politieorganisatie er
ook zal komen, de uitvoering ervan zal bijzonder veel
zorgen geven.

Generaal, zou u tenslotte nog in enkele zinnen wil-
len formuleren wat nu het wezenlijke verschil is
tussen uw (landelijke) systeem en dat van de gewes-
telijke politie?

WdG: Waar het om gaat is: wie heeft het beheer
over de politie? Ik zeg: geef het beheer van de
politie aan de minister van Binnenlandse Zaken, dat
wil zeggen: de aankoop van materialen, het benoe-
men van personeel, het inzetten van personeel, en-
zovoorts. Het beheer van de politie ligt in mijn visie
duidelijk bij de minister van Binnenlandse Zaken
bij de directeur van politie die bevoegdheden heeft
en dan bij het regiohoofd en vervolgens de plaatse-
lijke politiechef. In het systeem van de andere kant
ligt het beheer bij een bestuur van de regio, bestaan-
de uit gezamenlijke burgemeesters en is de politie-
chef, voor wat het beheer betreft, ondergeschikt aan
deze burgemeesters.
Het merkwaardige is, dat wij met het systeem van
de rijkspolitie kunnen zeggen: hier hebben we 25 jaar
en tot tevredenheid mee gewerkt. De gemeentepo-
litie wil zichzelf opheffen. Maar nu willen ze niet naar
dat systeem dat al bewezen heeft in de loop der
jaren goed te functioneren, nee dat vooral niet. Men
zoekt nu naar een zelfstandig regionaal systeem. Ik
zei het al eerder: de mogelijkheid voor samenwer-
kingsverbanden tussen een aantal gemeenten die
gezamenlijk een politiekorps willen exploiteren, be-
staat allang. Maar ze is nog nooit op vrijwillige basis
gerealiseerd.
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2. Het lijkt mij gewenst dat een omschrijving wordt gegeven van het
begrip "beneer", zoals dat in de politiewet wordt bedoeld. In de hui-
dige politiewet en ook in het ontwerp politiewet 1969 worden de be-
grippen beheer en organisatie als afzonderlijk begrip gebruikt naast
algemene leiding, dan weer eens als onderdeel van de leiding. De
door mij ontworpen tekst dekt naar mijn mening het gehele beheers-
complex, zowel cornptabel-, materieel- en als personeelsbeheer.

Ontwerp van Politiewet
door W. de Gast,

Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie

(1971)

Titel I

INLEIDENDE BEPALINGEN.

ARTIKEL 1.

1. Deze wet verstaat onder

ONZE MINISTER : Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

ONZE MINISTERS : Onze Ministers van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken gezamenl ijk;

ONZE COMMISSARIS : Onze Commissaris in de provincie;

PROCUREUR-GENERAAL : de procureur-generaal bij het Gerechts-
hof;

POLITIE : de gezamenlijke politie-ambtenaren,
hetzij een organieke eenheid;

POllTIE·AMBTENAAR: : degene die hetzij door Ons, hetzij door
Onze Minister is benoemd om in een in-
gevolge de Wet vastgestelde politie-
rang de pol i ti etaak te verri chten;

POllTIE·DIENST : de werkzaamheden voortvloeiende uit de
politietaak;

RECHERCHETAAK dat deel van de politietaak dat gericht
is op de bestrijding van de criminaliteit;

BEHEER : a. de zorg voor:
le. de doelmatigheid van de organisa·

tie, gericht op een doeltreffende
vervulling van de politiedienst;

2e. de instandhouding, de paraatheid
en de aanpassing aan de maat·
schappelijke en technische ont-
wikkelingen;

: b. de behartiging van de stoffelijke en
geestelijke belangen van de politie-
ambtenaren;

: c. het toezicht op de wijze waarop de po-
I itiediensten worden verricht.

2. In deze wet worden onder "recherchetaak" mede verstaan recher-
che-werkzaamheden, verricht door kinder- en zedenpolitie.

TOELICHTING.

1. Uit de omschrijving van de bepaling "politie-ambtenaar"' blijkt
dat wordt uitgegaan van een politie-organisatie uitsluitend bestaande
uit van rijkswege aangestelde ambtenaren, derhalve van een lande-
lijk politie-apparaat met een éénsoortige politie.

ARTIKEL 2.

Voor zover in deze wet niet anders is bepaald, geschiedt de voor-
dracht tot door Ons krachtens deze wet te nemen besluiten door On-
ze Minister.

Titel 11.

ORGANISATIE EN BEHEER.

Hoofdstuk I

ORGANISATIE.

ARTIKEL 3.

1. De politie bestaat uit;

a. de algemene politie;
b. de politie belast met bijzondere taken;
c. diensten, door Onze Minister ingesteld bij een krachtens arti-

kel 24 getroffen voorziening;
d. politie-ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Binnenland-

se Zaken.
e. politie-ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Justitie;
f. politie-ambtenaren werkzaam bij de gerechten;
g. politie-ambtenaren werkzaam bij de procureur·generaal;

2. De algemene politie is onderverdeeld in de even zo vele zelfstan-
dige eenheden als er ressorten zijn overeenkomstig het gestelde
in artikel 7.

3. De politie belast met bijzondere taken is onderverdeeld in;

a. de politie te water;
b. de centrale verkeersdienst;
c. de luchtvaartpolitie;
d. andere diensten.

4. De diensten, bedoeld in lid 1 onder c en de ambtenaren bedoeld
in lid 1 onder d. e, en f •.ijn in beginsel niet belast met feitelijke
uitvoering van de politietaak.

TOELICHTING:

In dit artikel wordt de organisatie in grote lijn omschreven. Opge-
merkt zij, dat in mijn gedachtengang de aIgemene pol it ie is onderge-
bracht in een aantal zelfstandige eenheden, men zou kunnen zeggen
"korpsen". Van deze organisatie uitgaande zal een nadere interne
organisatie moeten worden vastgesteld. Zie hiertoe de artikelen 17
en 20. Bij de algemene politie zijn uiteraard onderdelen met een ge-
specialiseerde taak aanwezig.

Hoofdstuk 11.

BEHEER.

ARTIKEL 4.

1. Het algemeen beheer van de politie als bedoeld in artikel 3 lid 1
onder a, b, c en d berust bij Onze Minister, die zich daarbij doet bij-
staan door de Commissaris-Generaal voor het politiewezen.
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2. Het beheer over de met een recherchetaak belaste onderdelen en
de hierbij tewerk gestelde politie·ambtenaren vindt plaats in overleg
met Onze Minister van Justitie.

TOELICHTING:

Uitgaande van de taak van de politie (zie art. 34). n.1. de daadwer-
kelijke handhaving van de rechtsorde zou beredeneerd kunnen wor-
den dat de Minister van Justitie die een dezelfde taak heeft, de al-
gemene leiding over de politie zou dienen te hebben. Ik meen dat op
grond van de ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog, mede gelet
op de situatie in de meeste landen buiten ons, de keuze thans wel-
I icht het beste kan vallen op de Minister van Binnenlandse Zaken.
De Minister van Justitie dient dan wel zoveel inspraak-mogelijkhe-
den te hebben, dat de belangen, welke hij behartigt en waarvoor hij
de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt ( bestrijding van de cri-
minaliteit) ruimschoots verzekerd zijn. De Minister van Binnenlandse
Zaken is derhalve de belangrijkste beheersautoriteit. Wat onder be-
heer moet worden verstaan is te vinden in artikel 1. Hij doet zich bij
de uitvoering van die taak bijstaan door de Commissaris-Generaal.
Gedacht wordt wel iswaar aan een centraal beheer maar toch met zo
groot mogelijke delegatie naar beneden, in het bijzonder naar de na-
der te noemen directeuren van politie. Een centraal beheer biedt naar
mijn mening de meeste waarborg voor een efficient en economisch
beleid. Op materieel gebied zal standaardisatie een economisch be-
heer bevorderen.

ARTIKEl 5,

Het beheer van de politie als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder e. fen
g berust bij Onze Minister van Justitie.

ARTIKEL6.

1. De kosten terzake van het beheer van de politie als bedoeld in
artikel 4 worden opgenomen in het hoofdstuk van de rijksbegroting
betreffende het ministerie van binnenlandse zaken, met uitzondering
van die welke verband houden met de vervulling van de recherche-
taak, welke in het hoofdstuk van de rijksbegroting van het ministe-
rie van justitie worden opgenomen.

2. De kosten terzake van het beheer van de pol itie als bedoeld in
artikel 5 worden opgenomen in het hoofdstuk van de rijksbegroting
van het ministerie van justitie.

TOELICHTING:

In de artikelen 4, 5 en 6 is in grote lijnen het beheer over de poli-
tie vastgesteld. Het lijkt een duidelijke zaak dat de Minister van
Justitie, die omdat het onder zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid
optredende O.M. het grootste belang heeft bij de organisatie, sterkte
en activiteiten van dat deel van de politie dat zich in het bijzonder
bezig houdt met de recherchetaak, maar ook omdat hij geacht mag
worden de hoogst verantwoordelijke autoriteit te zijn m.b.t. de be-
strijding van de criminaliteit, een grote invloed heeft op het beheer
juist van dat deel van de politie dat een recherchetaak vervult.
Ik acht het dan ook juist dat hem het beheer wordt toevertrouwd van
die politie-organen en politie-ambtenaren die hetzij op zijn departe-
ment hetzij bij een procureur-generaal uitsluitend bepaalde werk-
zaamheden t.b.V. de justitie verrichten. Ook lijkt het mij niet voor
discussie vatbaar dat hem het beheer wordt toevertouwd over de
onderdelen die uitsluitend diensten bij de gerechten verrichten.

(Ik vraag mij wel af of het ongeveer 350 hoofden tellende personeel
van deze diensten gedeeltelijk uit politie-ambtenaren moet bestaan.
Het zouden ook allen niet-politie-ambtenaren kunnen zijn, die indien
nodig onbezoldigd politie-ambtenaar zijn). Teneinde de verantwoor-
delijkheid van de Minister van Justitie duidelijk tot uitdrukking te
brengen. heb Ik gemeend hem een eigen begroting op dit stuk te moe-
ten geven. Juist door middel van een eigen begroting is hij in staat
een zeker eigen beleid, gebaseerd op een eigen verantwoordelijk-
heid, te voeren.

ARTIKEl 7.

Ter uitvoering van het gestelde in artikel 4 is voor wat betreft de
algemene politie het land verdeeld in een aantal ressorten.

ARTIKEL8.

1. Onze Minister bepaalt het aantal en de grenzen van de ressorten
in overleg met Onze Minister van Justtue Onze Commissaris en de
Procureur-Generaal gehoord, met inachtneminq van het gestelde in
het volgende lid.

2. a. Elk ressort omvat tenminste één provincie.
b. De gemeenten Amsterdam •• s·Gravenhage en Rotterdam vormen,

met de door Onze Minister met inachtneeninq van het gestelde in
het eerste lid aangewezen naastliggende gemeenten, elk een
afzonderlijk ressort.

TOELICHTING:

De tekst van de artikelen 7 en 8 geeft alle mcqehjkheden tot vorming
van ressorten. Men kan van elke provincie een ressort maken maar
men kan ook meerdere provincies tot een ressort verklaren. In mijn
gedachtengang wordt het land verdeeld in 8 ressorten, te weten: de
3 stedelijke ressorten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam met
aangrenzende op die steden gerichte gemeenten en 5 territoriale res-
sorten. Niet alleen wordt hiermede min of meer aangesloten bij de
historisch gegroeide ontwikkelinq anderzijds zou bij bijvoorbeeld
provinciale ressorten een aantal naar mrjn rnenmç een te kleine om-
vang hebben (Zeeland. Drenthe, Groningen. Te bedenken valt dat
deze verdeling bedoeld is ter uitvoering van de beheerstaak.

ARTIKEl 9.

Met uitzondering van de in artikel 8 lid 2 onder b genoemde res-
sorten zijn de ressorten verdeeld in regio's.

TOELICHTI NG:
Daar de hier bedoelde ressorten In feite de agglomeratie van de
genoemde steden vormen komt het mi j voor dat een verdel ing in
regio's achterwege kan blijven.

ARTIKEl 10.

1. Onze minister bepaalt het aantal en de grenzen van de regio's
in overleg met Onze ~linister van Justitie. Onze Commissaris
en de Procureur-Generaal gehoord, met inachtneming van het
gestelde in het volgend lid.

2. a. Een regio omvat één of meer aan elkaar grenzende gemeen·
ten in dezelfde provincie gelegen;

b. Zoveel mogel ijk wordt rekening gehouden met de grenzen van
de arrondissementen;

c. Tot een regio behorende gemeenten dienen zoveel mogelijk
een natuurlijke samenhang te vertonen;

d. De voor de regio. op basis van de door Onze Minister te han-
teren normen, te bepalen sterkte aan politie-ambtenaren is zo
groot, dat aan alle facetten van de politiedienst binnen de regio
op doeltreffende wijze uitvoering kan worden gegeven.

3. Een ingevolge de Wet op de Gewestvorming tot stand gekomen
gewest vormt een regio in de Zin van deze Wet.

ARTIKEL 11.

In daartoe aanleiding gevende gevallen kan Onze Minister. Onze
Commissaris en de Procureur-Generaal gehoord. gemeenten binnen de
regio's verenigen tot een afdeling.

TOELICHTI NG;

Vooral ten plattelande zal zeker aanleiding bestaan om tot vorming
van afdelingen te geraken. Deze afdelingen dienen een zodanige be-
heerseenheid te vormen, dat een hoger politie-ambtenaar de leiding
van de afdeling kan worden gegeven.

ARTIKEl 12.

1. In elk ressort is een eenheid van de algemene politie werkzaam.
2. In elke regio is een deel van de in lid 1 bedoelde eenheid werk-
zaam.
3. In elke gemeente zij" een of meer politie·ambtenaren tot de in
lid 1 bedoelde eenheid behorende. werkzaam.

Rp.org_KB1972_03_mrt_Nr.07 68



TOELICHTING:

Uit de tekst van dit artikel moge wederom blijken (zie toelichting
artikel 3\ dat ik uitga van grote, zelfstandige beheerseenheden, zelfs
zo zelfstandig dat deze eenheden voor wat betreft het personeel een
eigen ranglijst hebben, een zelfstandig personeelsbeheer voeren,
uiteraard in overeenstemming met het algemeen beleid van de
Minister. Deze eenheden zullen een personeelssterkte hebben van
± 2000 tot 4000 hoofden, groot genoeg om het personee I binnen het
ressort een goede loopbaan te kunnen verzekeren. Het personeel dat,
komende van de opleidingsschool bij deze eenheid wordt ingedeeld,
blijft gedurende zijn gehele loopbaan in beginsel bij deze eenheid.
Natuurlijk moet het mogelijk zijn naar een andere eenheid over te
gaan. Hiertoe zullen rechtspositioneleregels ontworpen moeten wor-
den.

ARTIKEl 13.

1. In elk ressort is een door Ons aan te wijzen directeur van politie
met inachtneming van de door Onze Minister te geven aanwijzingen
belast met het beheer van de binnen het ressort werkzame eenheid
van de algemene politie.
2. Met betrekking tot bij algemene maatregel van bestuur nader te
bepalen onderwerpen het beheer betreffende pleegt hij overleg met
Onze Commissaris en de Procureur-Generaal.

TOELICHTING.

Door mij is aansluiting gezocht bij historische benamingen. De direc-
teur van pol itie zal in deze conceptie zijn taak vrijwel uitsluitend in
het beheersvlak vinden. Hij behoeft naar mijn mening niet per sé een
politie-ambtenaar te zijn, alhoewel ik hieraan wel voorkeur geef. Wel
dient hij wat niveau betreft de gesprekspartner van de Commissaris
der Koningin en de Procureur-Generaal te zijn. Mogelijk kan hem van-
Uit een andere gezichtshoek nog neventaken worden opgedragen,
nauw verband houdend met veiligheidsaspecten.

ARTIKEL 14.

1. In elke regio is een hoofd van de regio in ondergeschiktheid
aan de directeur van politie en met inachtneming van de door
deze te geven richtlijnen en aanwijzingen belast met het beheer
van het binnen de regio werkzame deel van de in artikel 13 be-
doelde eenheid.

2, Met betrekking tot bij algemene maatregel van bestuur nader
te bepalen onderwerpen het beheer betreffende pleegt hij over-
leg met de betreffende burgemeesters.

ARTIKEL 15.

1, Indien overeenkomstig het gestelde in artikel 11 gemeenten
zijn verenigd tot een afdeling, is het hoofd van de afdeling in
ondergeschiktheid aan het hoofd van de regio en met inachtne-
ming van de door deze "te geven richtlijnen en aanwijzingen be-
last met het beheer van de politie, binnen de afdeling werkzaam.

2. Het gestelde in lid 2 van het vorige artikel is van overeen-
komstige toepassing.

ARTIKEL 16.

1, In elke gemeente is een plaatselijke chef van de politie, in
ondergeschiktheid aan het hoofd van de regio of de afdel ing en
met inachtneming van de door dezen te geven richtlijnen en aan-
wijzingen, belast met het beheer van de pol itie binnen de ge-
meente.

2. Met betrekking tot bij algemene maatregel van bestuur nader
te bepalen onderwerpen het beheer betreffende pleegt hij over-
leg met de burgemeester.

ARTIKEL 17.

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt met inachtneming van
het gestelde in artikel 4 lid 2, de inteme organisatie van de in arti-
kel 12 lid 1 bedoelde eenheid vast.

2. Onze Minister van Justitie stelt op voorstel van de Directeur van
Politie, gehoord de procureur-generaal, op grond van de criminaliteit

de minimumsterkte van de pol itie-ambtenaren, welke uitsluitend met
een recherchetaak zijn belast vast,

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt, met inachtneming van
het gestelde in het tweede lid, de totale sterkte aan pol itie-ambte-
naren en de rangindeling van de in artikel 12 lid 1, bedoelde eenheid
vast, op voorstel van de directeur van politie, Onze Commissaris en
de betreffende burgemeesters gehoord.

ARTIKEL 18.

1. Onze Minister stelt, gehoord Onze Commissaris en de Procu-
reur-Generaal, de standplaatsen vast van de directeuren van po-
litie, de hoofden van de regio's en de hoofden van de afdel ingen.

2. De benaming van de ressorten, regio's en afdelingen zijn die
van de standplaatsen van de in lid 1 genoemde functionarissen,
met dien verstande dat de benaming van de in artikel 8 onder
2 b bedoelde ressorten wordt vooraf gegaan door het woord" ste-
delijk" en die van de overige ressorten door het woord "territo-
riaal",

ARTIKEl 19.

Met het beheer over de politie met bijzondere taken i s een door
Ons aan te wijzen directeur van politie van bijzondere diensten
met inachtneming van door Onze Minister te geven aanwijzingen
belast.

TOELICHTING:

Er zijn politietaken te verrichten op een bijzonder terrein en/of
waartoe een bepaald specialisme vereist is. Ook kan het zijn
dat de uit deze taak voortvloeiende werkzaamheden niet te be-
perken zijn tot een bepaald deel van het grondgebied. Hiertoe
behoren diensten als de politie te water, de luchtvaart-politie,
de autosnelweg-politie, parketdiensten, jachtdetachementen,enz.
Deze gezamenlijke diensten waren onder het beheer te stellen
van een directeur van politie. Het beheer van deze diensten spe-
ciaal wat het zeer uiteenlopende soms kostbare materieel be-
treft, maar ook van de vele gespecialiseerde ambtenaren, vereist
een van de algemene dienst afwijkende benadering. Deze geza-
menlijke diensten tellen ongeveer 1100 à 1200 man. Het perso-
neel van deze diensten, die een specialistisch karakter dragen,
zal gerecruteerd moeten worden uit de personeelsbestanden van
de ressorten. Hieromtrent zullen rechtspositionele regelen ont-
worpen dienen te worden,

ARTIKEl 20.

1. Onze Minister stelt in overleg met Onze Minister van Justitie
bij algemene maatregel van bestuur de bij zondere taken van de
onderdelen vast.

2. Onze Minister stelt op voorstel van de directeur van politie
als bedoeld in artikel 19 en met inachtneming van het gestelde
in artikel 4 lid 2 de interne organisatie, de sterkte aan politie-
ambtenaren en de rangindel ing van de pol itie te water, de cen-
trale verkeersdienst, de luchtvaartpol itie en de overige onderde-
len vast.

3. Tevens stelt hij de standplaatsen van de hoofden der onder-
scheidene diensten en onderdelen vast.

ARTIKEL21.

Bij algemene maatregel van bestuur worden voor de pol itie-amb-
tenaren rege Ien gegeven omtrent:
a. de rechtspositie, de beëdiging, de rangen en de bezoldiging;
b. de tucht;
c. de eisen van benoembaarheid;
d. de eisen waaraan voor de bevordering tot bepaalde, daarbij
aangewezen rangen moet worden voldaan.

ARTIKEL 22.

Bij de politie kunnen ook andere ambtenaren dan politie-ambte-
naren in de zin van deze wet te werk worden gesteld. Bij algeme-
ne maatregel van bestuur worden nadere regelen gegeven om-
trent de rechtspositie en de bezoldiging van deze ambtenaren,
zomede voor zover nodig omtrent de overige in artikel 21 genoem-
de onderwerpen.
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ARTIKEl 23.

Onze Minister geeft voor de politie regelen omtrent de eisen voor
de indeling in bepaalde functies.

ARTIKEl 24.

Onze Ministers geven regelen en treffen voorzieningen omtrent:
a. de werving;
b. de keuring en de controle op de lichamelijke en geestelijke
geschiktheid;
c. de opleiding en de vorming;
d. de kleding, de bewapening en de overige uitrusting.

ARTIKEl 25.

1. De opleiding van politie-ambtenaren geschiedt van rijkswege.

2. Zij die tot de opleiding zijn toegelaten. worden door Onze Mi-
nister aangesteld in tijdelijke dienst voor de tijd dat zij die op-
leiding volgen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gegeven
omtrent toelating en rechtspositie.

ARTIKEL26.

1. De pol itie-ambtenaren beneden een bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen rang worden benoemd, geschorst en ont-
slagen
a. door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, indien zij behoren
tot een van de categorieën bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a. b,
c en d;
b. door Onze Minister van Justitie, indien zij behoren tot een
van de categorieën bedoeld in artikel 3 lid 1 onder e. fen g.

2. De overige politie-ambtenaren worden door Ons benoemd, ge-
schorst en ontslagen op voordracht van die minister, die het be-
heer voert over de categorie van politie-ambtenaren, waartoe de-
ze politie-ambtenaren behoren.

3. Indien het een politie-ambtenaar van bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen rang betreft, geschiedt de voordracht door
de Minister die het beheer voert over de categorie van ambtena-
ren waartoe de politie-ambtenaar behoort, in overeenstemming
met zijn Ambtgenoot.

ARTlKEl27.

De Commissaris-Generaal en de Directeur van Politie worden
door Ons benoemd, geschorst en ontslagen op voordracht van de
Minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met Onze
Minister van Justitie.

TOELICHTING:

De artikelen 26 en 27 regelen de benoeming. bevordering en het
ontslag van de Commissaris-Generaal tot de laagste rang van de
politie-ambtenaar. Deels worden de betreffende ambtenaren en
dat zijn de belangrijkste functionarissen door de Kroon benoemd
waarbij beide ministers een rol hebben te vervullen. deels door'
de Kroon. waarbij alleen de Minister van Binnenlandse Zaken op-
treedt en deels alleen door de Minister van Binnenlandse Zaken.

ARTIKEl 28.

1. De aanwijzing van een politie-ambtenaar tot plaatselijk chef
van de politie geschiedt door:

a. de directeur van politie. wanneer het een gemeente betreft,die
niet tevens standplaats is van een hoofd van een afdel ing of
hoofd van een regio en aan de functie een rang beneden een bij
algemene maatregel van bestuur bepaalde is verbonden;
b. Onze Minister. wanneer in het geval als bedoeld onder a aan
de functie een hogere rang is verbonden;
c. Onze Minister, wanneer het een gemeente betreft die als stand-
plaats van het hoofd van een afdeling is aangewezen;
d. Ons, wanneer het een gemeente betreft. die als standplaats
van het hoofd van een regio is aangewezen.

2. De aanwijzing als bedoeld in lid 1 onder a geschiedt in over-

eenstemming met de procureur-generaal na verkregen instemming
van de betrokken burgemeester. Bij gebreke van overeenstemming
beslist Onze Minister.

3. De aanwijzing als bedoeld in lid 1 onder b en c geschiedt in
overeenstemming met Onze Minister van Justitie na verkregen
instemming van de burgemeester.

4. De aanwijzing als bedoeld in lid 1 onder d geschiedt op voor-
dracht van Onze Minister in overeenstemming met de Minister
van Justitie, na verkregen instemming van de betrokken burge-
meester.

TOELICHTING;

Dit artikel regelt de aanwijzing van de beheersfunctionarissen
waarbij afhankelijk van de belangrijkheid van de functie. de di-
recteur van politie. de Minister van Binnenlandse Zaken of de
Kroon bevoegd is tot aanwi jzinq. In de leden 2 tfm 4 wordt be-
paald welke autoriteiten overigens bij deze aanwijz inqen betrok-
ken dienen te worden. Voor het doen aanwijzen van vorenbedoel-
de functionarissen zullen procedures moeten worden vastgesteld.

ARTIKEl 29.

1. De plaatselijke chef van de politie in de gemeente die als
standplaats van een hoofd van een afdeling is aangewezen. is
tevens hoofd van de betreffende afdeling.

2. De plaatselijke chef van de politie in de gemeente die als
standplaats van een hoofd van een regio is aangewezen is tevens
hoofd van de betreffende regio.

3. De plaatsel ijke chef van de pol itie in de gemeenten Amster-
dam. 's-Gravenhage en Rotterdam kan tevens als Directeur van
Politie in het betreffende ressort worden aangewezen.

TOELICHTING:

Teneinde te voorkomen dat een topzware beheersorganisatie ont-
staat, zijn door dit artikel een aantal daarvoor in aanmerking ko-
mende functies in één persoon verenigd. Ten aanzien van de ste-
delrjke ressorten. waarbij het grootste gedeelte van de beheers-
eenheid in één gemeente, met een plaatselijke chef van de poli-
tie In een van de hoogste politierangen werkzaam is. is de moge-
lijkheid geopend om de functie van plaatselijk chef van de poli-
tie te koppelen aan die van directeur van pol itie.

ARTIKEl 30.

De aanwijzing van het hoofd van de politie te water. de centrale
verkeersdienst en de luchtvaartpol itie geschiedt door Ons op voor-
dracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister
van Justitie.

ARTIKEl 31.

De indeling van de overige pol itie-ambtenaren geschiedt door de
directeur van politie na overleg met de betrokken burgemeester.

ARTIKEL32.

Bevordering of bestraffing van de ambtenaar als bedoeld in arti-
kel 31 geschiedt na overleg met de betreffende burgemeester.

ARTIKEl 33.

Onze Minister kan voor de pol itie regelen geven en voorzieningen
treffen met betrekking tot de verre berichtgeving.

Titel lil

UITVOERING VAN DE POLITIETAAK.

ARTIKEl 34.

1. De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd
gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen te
zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en
het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
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2. Zij is dienstbaar aan de bestuurl ijke en justitiele organen bij
de door deze organen uit te voeren wettelijke voorschriften, voor
zover deze dienstbaarheid in overeenstemming is met het gestel-
de in het vorige lid en de politie daartoe het meest aangewezen
orgaan te achten is.

TOELICHTING:

De taakomschrijving voor de politie is overgenomen uit de huidi-
ge politiewet. Al worden dan tegen deze redactie hier en daar be-
zwaren ingebracht, een betere taakomschrijving is nog niet ge-
vonden. Ik meen dat het aanbeveling verdient aan deze taakom-
schrijving een zodanige toevoeging te geven, dat duidelijk vast-
staat dat de politie bij de uitvoering van het bestuur door de be-
stuurl ijke en justitiele organen een rol speelt.

ARTIKEL35.

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een instructie voor
de pol itie-ambtenaren vastgesteld.

2. Onze Minister stelt nadere regelen vast betreffende de dienst-
vervuil ing. Voor zover deze betrekking hebben op de vervuil ing
van de recherchetaak, geschiedt dit in overleg met Onze Minister
van Justitie.

ARTIKEL36.

1. Bij de instructie, bedoeld in artikel 35 wordt het gebruik van
geweld door de politie-ambtenaar bij het vervullen van zijn taak
geregeld. Omtrent dit onderwerp kunnen geen nadere regelen als
bedoeld in dat artikel worden gegeven.

2. De krachtens het voorgaande lid te geven regelen dienen te
zijn gegrond op de volgende beginselen:
a. geweld wordt gebruikt wanneer het daarmede beoogde doel dit,
mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren,
rechtvaardigt en dat doel niet op andere wijze kan worden bereikt;
b. het geweld mag de perken van redel ijkheid en gematigdheid
niet te buiten gaan;
c. aan gebruik van geweld gaat, zo mogelijk, een waarschuwing
vooraf.

ARTIKEL37.

1. De politie-ambtenaar is tot uitvoering van de politietaak in
het gehele land bevoegd.

2. De politie-ambtenaar onthoudt zich in het algemeen van de
uitvoering van zijn taak buiten de regio waartoe hij behoort.

ARTIKEL38.

Het bepaalde in artikel 37, 2e lid lijdt uitzondering met betrek-
king tot:
a. gevallen van noodzaak;,
b. het verlenen van bijstand als bedoeld in Titel V;
c. de voldoening aan door het openbaar ministerie verstrekte op-
drachten ter ui tvoeri ng van de bepal ingen van het Wetboek van
Strafvordering;
d. werkzaamheden op de door Onze Minister na overleg met de
betrokken burgemeesters en bestuurlijke organen aangewezen
vaarwateren en luchtvaartterreinen.

TOELICHTING:

De artikelen 35, 36, 37 en 38 zijn - aangepast - overgenomen uit
de huidige politiewet en/of voorontwerp politiewet 1969.

ARTIKEL39.

1. Onze Minister kan regelen geven omtrent samenwerking tussen
de politie-organen van verschillende regio's en met die politie-
organen behorende tot een van de onderdelen van de in artikel 3
lid 3 genoemde diensten.

2. Voor wat de recherchetaak betreft geschiedt zulks in overleg
met Onze Minister van Justitie.

3. Alvorens krachtens lid 1 regelen te geven hoort Onze Minister
de betrokken burgemeesters.

TOELICHTING.

Dit artikel opent de mogelijkheid tot het geven van richtlijnen en
aanwijzingen ter bevordering van de samenwerking tussen de
verschillende politie-onderdelen. Speciaal op het gebied van de
recherche zullen op grond van dit artikel regelen tot samenwer-
king kunnen worden gegeven.

ARTIKEL40.

In elke gemeente is de plaatselijk chef van de politie belast met
de leiding van de politiedienst, met inachtneming van de door
het hoofd van de regio, en als de gemeente ingevolge het gestel-
de in artikel 11 tot een afdel ing behoort, het hoofd van de afde-
ling gegeven richtlijnen en aanwijzingen.

ARTIKEL41.

Het hoofd van een ingevolge het gestelde in artikel 11 ingestelde
afdeling is belast met de algemene leiding van de politiedienst
binnen de afdel ing met inachtneming van de richtl ijnen en aanwij-
zingen van het hoofd van de regio.

ARTIKEL42.

1. Het hoofd van de regio is belast met de algemene en coördine-
rende leiding van de politiedienst binnen de regio.

2. Hij waakt voor de richtige opsporing.

3. Ter uitvoering van het gestelde in de vorige leden geeft hij
richtlijnen en aanwijzingen aan de hoofden van de afdelingen en
de plaatselijke chefs van politie. Indien deze de uitvoering van
de pol itiedienst betreffen en van invloed zijn op de beschikbaar-
heid van de politie in de gemeenten, pleegt hij tevoren overleg
met de burgemeesters, tenzij dit niet kan worden afgewacht, in
welk geval hij terstond hierna de burgemeester in kennis stelt.

4. In de standplaats van het hoofd van de regio en aan hem on-
dergeschikt bevinden zich de centrale diensten ten behoeve van
de politiedienst binnen de regio. Een van deze diensten is in het
bijzonder met een recherchetaak belast.

ARTIKEL43.

Het gestelde in het vorig artikel is van overeenkomstige toepas-
sing op de stedelijke directeur van politie.

ARTIKEL44.

De hoofden van de onderdelen als bedoeld in artikel 3 lid 3 zijn
met inachtneming van door Onze Ministers nader te geven richt-
lijnen, belast met de algemene en coördinerende leiding van de
pol itiedienst binnen het onderdeel.

TOELICHTING:

In de artikelen 40, 41, 42 en 47 wordt niet alleen duidelijk vast-
gelegd bij wie de leiding van de politiedienst berust, maar ook
hoe de verhouding van de verschillende politiefunctionarissen is
tegenover de andere autoriteiten die gezag hebben ten aanzien
van de politie, te weten' de burgemeester en de officier van justi-
tie. Duidelijk is dat de plaatselijk chef van de politie met drie
autoriteiten te maken heeft bij de uitoefening van zijn functie:
1e. de burgemeester;
2e. de officier van justitie;
3e. de lijnchef te weten het hoofd van de regio c.q. de directeur
van politie.
Het hoofd van de regio heeft als zodanig een belangrijke coördi-
nerende functie in het pol itievlak gelegen. In artikel 42 is ge-
tracht de hoofdlijnen van zijn taak aan te geven. In een nadere
instructie kan een en ander nog worden gepreciseerd. Aandacht
vraag ik voor de laatste zin van lid 4 van artikel 42. Ik acht het
van belang dat deze bepaling hier zijn plaats krijgt. Dit vormt de
basis voor een regionale recherche.

ARTIKEL45.

De stedelijke en territoriale directeuren van politie zijn belast
met de leiding van de centrale hulpdiensten welke ten behoeve
van de politiedienst binnen het ressort in de standplaatsen van
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die directeuren van politie zijn gevestigd. Een van deze hulp-
diensten is in het bijzonder met een recherchetaak belast.

ARTIKEl 45.

De commissaris-generaal is belast met de leiding van de centra-
le hulpdiensten welke ten behoeve van de algehele politiedienst
in de standplaats van de commissaris-generaal zijn gevestigd.

TOELICHTING:

In de artikelen 45 en 46 worden de directeur van politie en de
commissaris·generaal enigermate bij de executieve politietaak
betrokken in die zin dat zij leiding geven aan hulpdiensten ten
behoeve van de politie binnen het ressort c.q, ten behoeve van
de gehele politie. Ook in artikel 45 is de bepaling opgenomen
dat een van de hulpdiensten in het bijzonder met een recherche-
taak is belast. Deze bepaling vormt de basis voor de oprichting
van een rayon-centrale. De mogelijkheid om ten aanzien van de
recherche tot een goede opbouw te komen met bi j de commissari s-
generaal een landelijke recherchecentrale is hiermede geopend.

ARTIKEL 47.

De plaatselijke chef van politie. het hoofd van de afdeling. het
hoofd van de regio en de hoofden van de onderdelen als bedoeld
in artikel 3 lid 3 oefenen hun functies als bedoeld in de artike-
len 40. 41. 42. 43 en 44 uit met inachtneming van de taken. be-
voegdheden en aanwijzingen van de burgemeesters en de officie-
ren van j usti ti e.

Titel IV

DE BURGEMEESTER.

ARTIKEL 48.

1. De plaatsel ijke chef van de pol itie zorgt:

a. dat de opgemaakte processen-verbaal inzake strafbare feiten
in de gemeente gepleegd. terstond ter kennis van de burgemees-
ter worden gebracht. voorzover deze daartoe de wens te kennen
heeft gegeven:
b. dat de burgemeester onverwij Id op de hoogte wordt gesteld
van belangrijke strafbare feiten. in de gemeente gepleegd:
c. dat de burgemeester ook overigens op de hoogte wordt gehou-
den van hetgeen in de gemeente met betrekking tot de pol itie
en de uitvoering van haar taak voorvalt en waarvan de burgemees-
ter het van belang acht kennis te dragen.

2. De plaatselijke chef van de politie pleegt over de uitvoering
van de politietaak bij voortduren met de burgemeester het nodi-
ge overleg. De dienstrooster van het in de gemeente dienstdoen-
de personeel stelt hij vast in overeenstemming met de burgemees-
ter. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkzaamheden ten
dienste van de justitie en ter uitvoering van wettelijke voorschrif·
ten met de uitvoering waarvan Onze Minister van Justitie is be-
last.

3. De burgemeester kan aan de plaatselijke chef van de politie
zodanige onderzoeken opdragen als hij ten dienste van de ge-
meente of van de hem bij wettelijke voorschriften opgedragen
taak nodig acht en waarvoor de pol itie het meest aangewezen or-
gaan is.

ARTIKEL 49.

De burgemeester kan de plaatsel ijke chef van de pol itie. het
hoofd van de afdeling en het hoofd van de regio advies vragen
in politie-aangelegenheden.

ARTIKEL 50.

De plaatselijke chef van de politie. het hoofd van de afdeling en
het hoofd van de regio kunnen ook ongevraagd de burgemeester
adviseren in politie-aangelegenheden.

ARTIKEL 51.

1. De burgemeester stelt. wanneer hem blijkt dat de politie haar
taak niet op de juiste wijze vervult en overleg terzake met het
hoofd van de regio niet het door hem gewenste resultaat oplevert.
Onze Commissaris daarvan in kennis.

2. Hij verstrekt aan onze Commissaris en aan de procureur-gene'
raai met betrekking tot de politie en de vervulling van haar taak
de gewenste inlichtingen en doet hem ook ongevraagd mededeling
van hetgeen terzake van belang is.

ONZE COMMISSARIS EN DE PROCUREUR·GENERAAL.

ARTIKEl 52.

Onze Commissaris ziet er op toe dat de politie haar taak met be-
trekking tot de handhavi ng van de openbare orde naar behoren
vervult.

ARTIKEl 53.

De procureur-generaal ziet toe. dat de politie haar taak ten dien-
ste van de justitie en ter uitvoering van wettelijke voorschriften.
met de uitvoering waarvan Onze Minister van Justitie is belast.
naar behoren vervu lt.

ARTIKEl 54.

1. Onze Commissaris en de procureur-generaal plegen bij voort-
duren het nodige overleg met betrekking tot de politie en de ver-
vuiling van haar taak. Bij dit overleg wordt zoveel mogelijk de
directeur van politie betrokken.

2. Zij verstrekken elkander hieromtrent de gewenste inlichtingen
en doen elkander ook ongevraagd mededel ing van hetgeen terzake
van belang kan zijn.

ARTIKEL 55.

1. Onze Commissaris stelt. wanneer hem blijkt dat de politie
haar taak niet op de juiste wijze vervult. Onze Minister daarvan
in kennis.

2. De procureur-generaal stelt. wanneer hem blijkt dat de politie
haar taak niet op de juiste wijze vervult. Onze Minister van Jus-
titie daarvan in kennis.

Titel V

Hoofdstuk I

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDEDE HANDHAVING VAN

DE OPENBAREORDE.

ARTIKEl 56.

De burgemeester is met betrekking tot de handhaving van de
openbare orde als bedoeld in artikel 29 van de Gemeentewet.
hoofd van de plaatselijke politie. Uit dien hoofde geeft hij voor
die handhaving met inachtneming van het gestelde in het laatste
lid van vorenbedoeld artikel. bevelen aan de in de gemeente
dienstdoende politie. indien nodig en mogelijk na overleg met de
officier van justitie.

ARTIKEl 57.

Onze Commissaris ziet toe. dat de burgemeester ter handhaving
van de openbare orde de gewenste maatregelen treft en de pol i-
tie de daartoe noodzakelijke bevelen geeft.

ARTIKEL 58.

1. Zijn ten aanzien van de handhaving van de openbare orde voor
het gebied van meer dan één gemeente bijzondere voorzieningen
nodig. dan treft Onze Commissaris. in overleg met de Directeur
van Politie. zoveel mogelijk door tussenkomst van de burgemees-
ter de vereiste maatregelen. Hij kan alsdan de bevelvoering rege-
len.
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2. Zo mogelijk pleegt hij tevoren overleg met de procureur-gene-
raai-

3. In het geval als in het eerste lid bedoeld. stelt hij Onze Mi-
nister van de door hem getroffen maatregelen ten spoedigste in
kennis.

ARTIKEL59.

1. Onze Minister treft na overleg met Onze Minister van Justitie.
Onze Commissaris en de burgemeester van de betreffende gemeen-
te bijzondere voorzieningen ter handhaving van de openbare orde,
wanneer de verstoring van die orde voor wat betreft karakter,
tijdsduur en/of omvang van dien aard is, dat hierdoor nationale
belangen of verplichtingen in ernstige mate in gevaar kunnen
worden gebracht.

2. In het geval als bedoeld in het eerste lid stelt hij de volksver-
tegenwoordiging binnen 24 uur van de door hem getroffen voorzie-
ningen in kennis

TOELICHTING.

De artikelen 56, 57, 58 en 59 trachten een sluitend geheel te ma-
ken voor wat betreft de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor
de handhaving van de openbare orde. Nieuw in dit geheel is dat
ook de rol van justitie-autoriteiten wordt vastgelegd. Deze auto-
riteiten kunnen bij het bepalen van het beleid met betrekking tot
het politieel optreden niet gemist worden. Ook nieuw is het ge-
stelde in artikel 59. Ik meen dat deze bepaling wenselijk is, nu
bij herhaling blijkt dat initiatieven tot het treffen van voorzie-
ningen ter handhaving van de openbare orde door de Minister van
Binnenlandse Zaken worden getroffen, althans bevorderd. Tenslot-
te merk ik op dat in het begrip" hoofd van plaatselijke politie",
in art. 56 "politie" zal moeten worden beschouwd als "politie-
zorg".

ARTIKEL60.

1. Indien de gewoonlijk in de gemeente dienstdoende politie voor
de handhaving van de openbare orde tijdelijk versterking behoeft,
komt daarvoor in de eerste plaats in aanmerking personeel en uit-
rusting van de regio waartoe de gemeente behoort.

2. Indien de benodigde versterking zijdens de regio niet of niet
geheel kan worden ter beschikking gesteld, komt daarvoor vervol-
gens personeel en uitrusting van de andere regio's in de provin-
cie in aanmerking.

3. Indien op deze wijze nog niet kan worden voorzien in de be-
hoefte komen de regio's in de andere provincies binnen het res-
sort voor het ter beschikking stellen van personeel en uitrusting
in aanmerking.

4. Indien ook op deze wijze in de behoefte niet kan worden voor-
zien, komen de andere ressorten voor het ter beschikking stellen
van personeel en uitrustinq in aanmerking.

ARTIKEL61.

1. De burgemeester richt in overleg met de plaatselijke chef van
de politie zijn verzoek om bijstand tot het hoofd van de regio.

2. Deze is bevoegd ten hoogste 1/7 deel van de gezamenlijke
in de overige gemeenten van de regio feitelijk dienstdoende po-
litie-ambtenaren voor het verlenen van bijstand aan die gemeen-
ten te onttrekken.

3. Bij zijn beslissing hiertoe dient hij zich te overtuigen dat een
zo goed mogel ijke di enstve rvu 11 ing van de politie in de overige
gemeenten verzekerd blijft.

4. Van het verlenen van bijstand geeft hij ten spoedigste kennis
aan Onze Commissaris en de directeur van politie.

TOELICHTING.

In het tweede lid van dit artikel wordt bepaald dat 1/7 deel van
de gezamenlijke dienstdoende politie-ambtenaren aan de overige
gemeenten mag worden onttrokken. Waarom 1/7 deel , Dit houdt
verband met het feit dat gemiddeld per dag 2/7 deel van het per-

soneel vrij IS. Voorbeeld. In een regio met een totaal sterkte aan
politie-ambtenaren van 500 dient aan een gemeente met een sterk-
te van 150 man 100 man bijstand te worden geleverd. Het hoog-
ste aanta I aan de overige gemeenten te onttrekken personeels le-
den bedraagt dan (500 - 150) : 7 is 50 man. De overigen dienen
van elders te komen.

ARTIKEL 62.

Wanneer het hoofd van de regio niet of niet geheel kan voldoen
aan de gestelde eisen voor wat betreft het aantal personeelsle-
den en de gewenste uitrusting, wendt de burgemeester zich tot
Onze Commissaris.

ARTIKEL63.

Onze Commissaris kan in dat geval in overleg met en door tus-
senkomst van de directeur van pol itie:
a. het in artikel 61 bedoelde hoofd van de regio machtigen ten
hoogste 2/7 deel van de gezamenlijke in de overige gemeenten
van de regio feitelijk dienstdoende politie-ambtenaren voor het
verlenen van bijstand aan de gemeenten te onttrekken;
b. hoofden van andere tot zijn provincie behorende regio's opdra-
gen personeel en uitrusting voor het verlenen van bijstand aan
te wijzen met dien verstande dat ten hoogste 1/7 deel van de in
die regio's feitelijk dienstdoende politie-ambtenaren aan de ge-
meenten voor het verlenen van bijstand mag worden onttrokken.

ARTIKEL64.

De hoofden van de regio's als bedoeld in artikel 63 onder b, hou
den bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van bij-
stand rekening met het gestelde in artikel 61 lid 3.

ARTIKEL65.

Wanneer Onze Commissaris niet of niet geheel kan voldoen aan
de gestelde eisen voor wat het aantal personeelsleden en ge-
wenste uitrusting betreft, wendt hij zich tot Onze Minister.

ARTIKEL 66.

Onze Minister kan met inachtneming van het gestelde in artikel
60 Onze Commissaris in de andere provincies opdragen personeel
en uitrusting uit de tot die provincies behorende regio's voor het
verlenen van bijstand te doen aanwijzen.

ARTIKEL67.

1. Onze Commissaris, een opdracht als bedoeld in artikel 66 ont-
vangen hebbende, geeft hieraan uitvoering in overleg met en door
tussenkomst van de betreffende directeur van politie.

2. Het gestelde in artikel 64 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL68.

1. In bijzondere gevallen richt Onze Commissaris een vordering
tot bijstand van in zijn provincie gelegerd personeel der Konink-
lijke Marechaussee tot de betrokken divisiecommandant Hij doet
van de vordering mededeling aan Onze Minister van Binnenlandse
Zaken, de procureur-generaal en de directeur van politie.

2. In zodanige gevallen kan Onze Commissaris voorts een aan-
vraag tot het verlenen van bijstand door buiten de provincie ge-
legerd personeel der Koninklijke Marechaussee richten tot Onze
'I.1inister van Binnenlandse Zaken. Hij doet van de aanvraag mede-
deling aan de procureur-generaal en de directeur van politie.

3. Op een aanvraag beslist Onze Minister van Binnenlandse Za-
ken zo mogel ijk na overleg met Onze Minister van Justitie. Bij
inwilliging van de aanvraag wendt hij zich tot Onze Minister van
Defensie, die terzake tie nodige voorzieningen treft.

4. In zeer spoedeisende gevallen kan de burgemeester een vor-
dering tot het verlenen van bijstand rechtstreeks tot de betrokken
districtscommandant richten. Hij stelt Onze Commissaris onver-
wijld daarvan in kennis. Deze licht Onze Minister van Binnen-
landse Zaken, de procureur-generaal en de directeur van politie
in.
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Beschouwingen
over een nieuwe
politie -organisatie

door W. de Gast
Algemeen Inspecteur
van het Korps Rijkspolitie

Nu het stadium is aangebroken dat verwacht mag
worden, dat door de bij de politie-organisatie betrok-
ken ministers, in overleg met de volksvertegenwoor-
diging, belangrijke principiële beslissingen ten aan-
zien van de politieorganisatie zullen worden geno-
men, moge ik mijn gedachten hieromtrent in het na-
volgende tot uiting brengen.
Ik betreur het, dat het voorontwerp politiewet,. dat
een verbetering beoogde van de politiewet 1957, een
wet die na uitvoerige studie (rapport Langemeijer)
met veel moeite tot stand is gekomen en duidelijk
een compromis is van alle bij de politieorgani-
satie betrokken partijen levende opvattingen, zo'n
slecht onthaal heeft gekregen en eigenlijk alleen,
omdat het evenwicht werd verstoord geacht en de
indruk werd verkregen dat "justitie" winst geboekt
had ten koste van "binnenlandse zaken", daar ver-
schillende kleine gemeenten hun eigen gemeentelijk
politiekorps dreigden kwijt te raken, hetgeen een
statusverlies inhield. Het voorontwerp werd een prooi
van belangen-groeperingen, die het voorontwerp als
een onaanvaardbaar werkstuk om hals brachten.
Nog voor alle antwoorden van degenen die waren
uitgenodigd hun beschouwingen te geven, waren
binnengekomen, sprak de volksvertegenwoordiging,
zonder een rustige beschouwing van het voorontwerp
- immers dat ontwerp was nog niet aan de 2e Ka-
mer aangeboden - zich via een motie tegen het
ontwerp uit. Men verlangde geen verbetering van de
politiewet 1957, doch een geheel nieuwe opzet,
waarbij het begrip "eensoortige politie" meer dan
eens werd gehanteerd.
De ministers van justitie en binnenlandse zaken,
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zich gedrongen voelende het reeds zo vroegtijdig
omstreden voorontwerp politiewet in te trekken,
verklaarden bij hun mededeling daartoe, dat zij
van mening waren, dat het dualisme in de politieor-
ganisatie diende te verdwijnen.
Deze uitspraak, mede gebaseerd op adviezen van
onder meer de Raad voor de Territoriale Decentra-
lisatie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
het landelijk contact van (hoofd)commissarissen van
politie en politievakorganisaties heeft het "politie-
vraagstuk" in feite geen stap nader tot een allen be-
vredigende oplossing gebracht. Dit acht ik overi-
gens in de bestaande verhoudingen uitgesloten.
Wederom zullen dezelfde partijen die zich betrokken
achten bij de nederlandse politieorganisatie hun ui-
terste best doen een voor hen aanvaardbare oplos-
sing tot stand te brengen. Daar de "belangen" en op-
vattingen niet steeds dezelfde zullen zijn, zal weder-
om een compromis gevonden moeten worden, zij het
dat het uitgangspunt nu anders is, nu de beide mi-
nisters verklaard hebben, dat het dualisme in de
politieorganisatie zal moeten verdwijnen.
Ik waag het te betwijfelen of dit wel geheel kan wor-
den doorgevoerd.
Het ziet er naar uit, nu bij velen het verlangen uitgaat
naar een "eensoortige politie, straks een keuze zal
moeten worden gemaakt uit één van de drie volgen-
de oplossingen:

A. landelijke (nationale) politie onder beheer van
de Minister van Justitie;

B. landelijke (nationale) politie onder beheer van
de Minister van Binnenlandse Zaken;

c. regionale politie (de regio vormt een zelfstandig
orgaan) onder leiding van een regionale politieraad
en algemeen beheer t.a.v. verschillende onderwerpen
van de Minister van Binnenlandse Zaken.
(Ik ga voorbij aan de mogelijkheid van een regiona-
le politie onder algemeen beheer van de minister
van justitie, daar zulks voor beide ministers onaan-
vaardbaar zal zijn en aan een opzet waarbij een "ge-
rechtelijke politie" onder het beheer van de Minis-
ter van Justitie en de overige politie onder het be-
heer van de Minister van Binnenlandse Zaken zou
vallen, daar dan wederom 2 soorten politie zouden
ontstaan).
Te verwachten valt, dat men in justitiekringen sterk
geinteresseerd zal zijn in de oplossing genoemd
onder A en dat men in bestuurlijke kringen de oplos-
sing genoemd onder C bijzonder aantrekkelijk zal
vinden.
Beide kringen zullen voor en nadelen van de oplos-
singen genoemd onder A en C in den brede naar
voren brengen.
Alleen een compromis-oplossing als bedoeld onder
B, waarbij beide partijen elkaar halverwege tege-
moet komen, lijkt dan nog mogelijk.
Persoonlijk acht ik deze oplossing wel aanvaardbaar,
mits in de Wet de Minister van Justitie een zodanige
invloed wordt toegekend, dat hij zijn verantwoorde-

lijkheid voor de bestrijding van de criminaliteit ten
volle kan dragen.
In de loop der jaren is overigens door onderscheide-
ne commissies reeds gepleit voor één politie-appa-
raat onder beheer en gezag van één Minister.
Ik ben bepaald tegenstander van de oplossing onder
C genoemd, daar deze oplossing n.m.m. de verant-
woordelijke ministers niet voldoende mogelijkheden
biedt om zelfstandig in bepaalde in de wet te om-
schrijven gevallen, met vele waarborgen omklede
maatregelen te treffen in het belang van het land of
de gemeenschap. In feite ontstaat hierbij dezelfde
situatie als in 1851 toen de gemeentewet tot stand
kwam, zij het dat de regio's (door een aantal ge-
meenten gevormd) de plaats innemen van de "ge-
meenten". En wederom zal er dan aanleiding zijn
om een apart Rijkspolitieapparaat te vormen.
Bovendien is de tendens sinds 1852 geweest dat aan
de aan het Rijk toebedachte eigen politietaak, ge-
stalte gegeven in de term "rijkspolitiezorg", is uit-
gebreid. Bij verschillende bijzondere wetten werden
in de loop der jaren steeds meer onderdelen van
politiezorg tot rijkszorg gestempeld. Het Rijkspo-
litiebesluit 1935 accentueerde deze ontwikkeling uit-
drukkelijk door alle politiezorg, voor zover niet bij
of krachtens de gemeentewet tot gemeentelijke po-
litiezorg gemaakt, tot Rijkspolitiezorg te verklaren.
In het hiernavolgende, moge ook ik in een aantal op-
merkingen mijn zienswijze omtrent een nieuwe poli-
tie-organisatie weergeven.
Aan de hand van deze opmerkingen heb ik gepoogd
in een aantal ontworpen "wettelijke bepalingen" mijn
gedachten te concretiseren, waarbij ik gaarne heb
gebruik gemaakt van de tekst van het voor-ontwerp
politiewet 1969, zij het uiteraard aangepast aan mijn
gedachten.

algemene opmerkingen

1. Nu moet worden afgezien van de huidige opzet,
dat naast gemeentelijke politiekorpsen een rijkspo-
litie-apparaat onder de bevelen van de centrale over-
heid (Ministerie van Justitie) bestaat, waardoor de
centrale overheid in staat is om in bijzondere om-
standigheden (anders dan oorlog of oorlogsgevaar
(art. 48 Pw) geëigende maatregelen te nemen, acht
ik het, vooral gelet op de huidige maatschappelijke
en technische ontwikkelingen, onjuist de totale poli-
tie op te delen in ± 50 afzonderlijke onderdelen die
niet onder het algemeen beheer (de bevelen) van
de centrale overheid staan.
Het mag mijns inziens niet zo worden als met de hui-
dige gemeentepolitie, dat de centrale overheid af-
hankelijk is van de welwillende medewerking van
gemeentelijke en regionale functionarissen voor het
doen verrichten van politiële taken in bijzondere ge-
vallen, waarbij landelijke belangen aan de orde zijn
(hetzij liggende in het vlak van de handhaving van
de openbare orde, hetzij in het vlak van de crimina-
liteitsbestrijding) .
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Ik denk hierbij aan "bijstandsverlening" in bijzon-
dere gevallen en moge in het bijzonder verwijzen
naar de situatie in Amsterdam, waar tijdelijk bijzon-
dere maatregelen (oneigenlijke bijstand) moesten
worden genomen in verband met het structueel te-
kort aan politiepersoneel en uit de gezamenlijke ge-
meentelijke politiekorpsen met veel moeite een aan-
tal politie-ambtenaren kon worden aangetrokken,
dat de helft bedroeg van het aantal dat het Korps
Rijkspolitie leverde, niettegenstaande dit Korps
zeer gedisloceerd is en verhoudingsgewijs een veel
groter tekort heeft dan de gezamenlijke gemeente-
lijke politiekorpsen (waarvan het potentieel boven-
dien nog ruim 2 x zo groot is als dat van het Korps
Rijkspolitie).
De feitelijke situatie dat de centrale overheid over
een eigen apparaat en de middelen beschikt om -
zij het uiteraard met inachtneming van rechtsregelen
en procedures - in het landsbelang snel bepaalde
noodzakelijke maatregelen te nemen, bestaat al vele
jaren.
Kennelijk heeft de wetgever met de introductie van
het begrip "rijkspolitiezorg" in een heel wat minder
gecompliceerde maatschappij onderkend, dat de
centrale overheid een politiële taak heeft te vervul-
len en de mogelijkheid moet hebben, om in het
landsbelang min of meer zelfstandig geëigende po-
litiële maatregelen te nemen.

In 1852 tijdens de behandeling van de begroting
antwoordde de toenmalige minister o.a. dat het be-
staan van Rijkspolitie voortvloeide uit het begrip
"Staat"; dat een "Staat" niet denkbaar is zonder
Algemene handhaving van orde, Veiligheid en rust
- welke algemene handhaving tot de bijzondere roe-
ping der Politie behoort - en dat de Rijkspolitie
bovendien, zowel in de Grondwet als in de Gemeen-
tewet wettelijk wordt erkend.
Naar mijn mening zal - nu de gedachten, neerge-
legd in het voorontwerp Politiewet 1969 niet blijken
te worden aanvaard - het alternatief moeten zijn
dat een landelijk politie-apparaat wordt gevormd
onder algemeen- beheer en bevel van de centrale
overheid en mede dienstbaar aan redelijke gemeen-
telijke wensen met betrekking tot de door de politie
te verrichten werkzaamheden. Deze werkzaamheden
behoeven naar mijn mening in beginsel niet minder
te zijn dan thans reeds het geval is zodat aan het
zogenaamde "bestuurlijke aspect van de politie"
geen afbreuk behoeft te worden gedaan.

2. Welke organisatie men ook voor een landelijk
politie-apparaat kiest, men zal er niet aan kunnen
ontkomen dat rekening moet worden gehouden met
de op dat moment bestaande bestuurlijke en/of jus-
titiële organisatie (t.w.: provincies, gemeenten, res-
sorten en arrondissementen).

3. Het algemeen beheer over dit apparaat zal dan,
als zijnde een taak van de centrale overheid, in be-
ginsel aan één minister moeten worden opgedragen.
Hier zal een keuze gemaakt moeten worden tussen

Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van
Justitie.
Aan die Minister die niet het algemeen beheer over
het apparaat heeft, dient dan wel zoveel invloed te
worden gegeven, dat de belangen, welke hij behartigt
en waarvoor hij de uiteindelijke verantwoordelijk-
heid draagt, ruimschoots verzekerd zijn.

4. De werkzaamheden het algemeen beheer betref-
fende, welke thans bij de beide Directies worden
verricht, dienen naar mijn mening ondergebracht te
worden in een speciaal orgaan, hierna te noemen
"Commissariaat-Generaal voor het Politiewezen".
De beide directies dienen te blijven bestaan als be-
leidsorganen ten behoeve van de Ministers.

5. Onder politie-ambtenaar ware te verstaan: de-
gene die van rijkswege is aangesteld om in een in-
gevolge de wet vastgestelde politierang de politie-
taak te verrichten.

6. Onder politie ware te verstaan: de gezamenlijke
politie-ambtenaren, hetzij een organieke politie-een-
heid.

7. Onder politiedienst ware te verstaan: de werk-
zaamheden, voortvloeiende uit de politietaak.

8. Onder beheer ware te verstaan:
a. de zorg voor:

1e de doelmatigheid van de organisatie gericht op
een doeltreffende vervulling van de politietaak;

2e de instandhouding, de paraatheid en de aan-
passing aan de maatschappelijke- en technische
ontwikkelingen;

b. de behartiging van de geestelijke- en stoffelijke
belangen van de politie-ambtenaren;

c. het toezicht op de wijze waarop de politiediensten
worden verricht.

9. In de nieuw te ontwerpen politiewet ware duide-
lijk vast te leggen dat:

1e de burgemeester de zorg heeft voor de hand-
having der openbare orde binnen de gemeente;

2e de commissaris der Koningin de zorg heeft
voor de handhaving der openbare orde binnen de
provincie en er op toeziet, dat de burgemeesters
hieraan de juiste aandacht geven en de geëigen-
de maatregelen treffen (zie ambtsinstructie Com-
missaris der Koningin art. 14);
3e de minister een taak heeft met betrekking tot
de handhaving der openbare orde binnen het rijk
in Europa, waartoe de Commissarissen der Ko-
ningin hem regelmatig informeren;

10. In elke gemeente zal een functionaris (plaatse-
lijke chef) moeten zijn die belast is met de feitelijke
leiding van de politiedienst in die gemeente.
De boven hem gestelde niveaus hebben minder di-
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rect met de executieve dienst te maken en dan is
dit nog van een andere orde.
De beheerstaak neemt echter toe naarmate het ni-
vaeu hoger is. Een en ander is tot uitdrukking ge-
bracht in onderstaand schema:

Commissaris-Generaal voor het Politiewezen

0'
co
:T
co
co
'"

directeur van politie .>
hoofd van een regio .........

----
hoofd van ;en atdelinq~.> politie-ambtenaar

11. De in de gemeente aan het politie-apparaat lei-
ding gevende functionaris (plaatselijke chef) ver-
vult deze taak met inachtneming van de wensen
(bevelen) van:

a. de burgemeester op het stuk van de handhaving
der openbare orde en met betrekking tot het verrich-
ten van die diensten waarvoor de politie het meest
aangewezen orgaan is;

b. de officier van justitie op het stuk van de crimi-
naliteitsbestrijding en met betrekking tot het ver-
richten van die diensten ten behoeve van de justitie,
waarvoor de politie het meest aangewezen orgaan
is;

c. de naasthogere lijnchef op het stuk van het beheer
van het apparaat en de samenwerking en coördina-
tie met andere politie-organen.

Op basis van de hieraan voorafgegane opmerkingen
meen ik dat de volgende opzet tot een mogelijke op-
lossing van het vraagstuk zou kunnen leiden.

1. Onder de minister is in feite een "commissaris-
generaal voor het politiewezen" belast met het alge-
meen beheer van de politie.

2. De politie bestaat uit:
a. "algemene politie" verdeeld in

1e stedelijke directies (beheerseenheden) in
die gemeenten waar de organieke politiesterkte
1500 of hoger is, i.c. te Amsterdam, 's-Gravenhage,
Rotterdam;

2e territoriale directies (beheerseenheden) t.w.:
een directie omvattende de provo Noord-Holland
minus Amsterdam, provo Utrecht;
een directie omvattende de provo Zuid-Holland mi-
nus 's-Gravenhage en Rotterdam en provo Zee-
land;
een directie omvattende de provo Noord-Brabant
en provo Limburg;
een directie omvattende de provo Gelderland en
Overijssel;
een directie omvattende de provo Groningen, Fries-
land en Drenthe.
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b. de "politie belast met bijzondere taken" onder-
gebracht in één beheerseenheid.

co
xco
oê:
co
<co
a.
co
::l
Cf)
M'

Hiertoe behoren:
de politie te water
de luchtvaartpolitie
de centrale verkeersdienst en andere onderdelen
(te denken ware aan een eenheid welke steeds
paraat is om in dringende bijzondere omstan-
digheden te kunnen worden ingezet (gedacht
wordt aan ± 100 man)

iedere directie onder leiding van een (stedelijke,
territoriaal) directeur van politie voor wat de al-
gemene politie betreft en een "directeur van politie
van bijzondere diensten" voor wat de politie met
bijzondere taken betreft.

3. Een territoriale directie bestaat uit:
a. een staf;

b. regio's of districten (what is in a name)

4. Een regio of district bestaat uit:
a. een regio c.q. districtsstaf;

b. afdelingen;

C. gemeenten.

5. Afdelingen omvatten:
meer dan één gemeente.

6. Het hoofd van een afdeling en het hoofd van
een regio zijn plaatselijk chef van de politie in de
gemeente waar zij standplaats hebben.

7. In iedere overige gemeente behorende tot een
afdeling als onder 5 bedoeld, is een plaatselijk chef
(in de rang van (hfd.) insp.v.Pol., adjudant of bri-
gadier/opperwachtmeester).

In de hierbijgaande bijlagen is getracht het voren-
staande visueel weer te geven.

Bijlage a geeft naar mijn mening duidelijk weer hoe
ik de verhoudingen tussen de verschillende autori-
teiten die met de politie van doen hebben zie.

Duidelijk zijn 3 niveaus te onderscheiden.

1. het niveau van de beide ministers en de commis-
saris-generaal voor het politiewezen;

2. het niveau van de commissaris der Koningin, de
procureur-generaal en de directeur van politie;

3. het niveau van de burgemeester, de officier van
justitie en het hoofd van de regio.
De functionarissen van het niveau onder 3 geven
ieder op hun terrein zo nodig leiding aan de plaat-
selijke chef. Dit is het niveau van de feitelijke poli-
tiedienst.
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Commis-
sarlaat-
Generaal
voor het
Politiewezen

I I I I I I I I
Stede- Stede- Stede-

Terrlto- Territe- Territo-
lijke lijke lijke Territo- Territo- Directie

Directie Directie Directie riale riale riale riale riale Bijz.

A'dam R'dam 's-Hage Directie Directie Directie Directie Directie Diensten

±2500
man

± 2200
man

± 1900
man

± 3450
man

±3050
man

±4200
man

±3350
man

± 2100
man

± 1100
man

b

Staf
Territoriale
Directie

I I I I 1
Regio Regio Regio Regio Regio Regio

c

Staf
Regio

I I I I
Afdeling Afdeling Afdeling

gemeente gemeente gemeente (meer gemeenten) (meer gemeenten) (meer gemeenten)

plaat- plaat- plaat-
selijk selijk selijk
chef chef chef

d
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opmerking

Het lijkt aan te bevelen dat in dit systeem de plaat-
selijke chef van politie in de gemeenten Amsterdam,
's-Gravenhage en Rotterdam tevens stedelijk direc-
teur van politie is. Deze functionaris heeft zowel met
de autoriteiten van niveau 2 als van niveau 3 direct
te maken. De samenstelling van deze directies is
uiteraard anders dan die van de territoriale direc-
ties.

In bijlage b is aangegeven hoeveel politie-ambte-
naren bij benadering iedere Directie telt (uitgaande
van de per 1 januari 1969 geldende organieke sterk-
ten).

Bijlagen c en d spreken naar mijn mening voor zich-
zelf.

In de door mij gedachte opzet wordt de politie in
feite ondergebracht in 9 directies, waarvan één de
bijzondere diensten omvat.
leder van deze directies is zo groot dat het volledig
self-supporting kan zijn, zowel wat materiaal betreft
als de opbouw van het personeelsbestand.
Er dienen naar mijn mening zodanige regelingen te
worden ontworpen, dat het personeel in beginsel bij
één directie carrière maakt. Daarbij moet de over-
gang van de ene .naar de andere directie in bijzon-
dere gevallen mogelijk zijn.
In het bijzonder zal dit voor het hogere kader dienen
te gelden.

Aan de directies en de daaronder ressorterende re-
gio's dienen zoveel mogelijk bevoegdheden te wor-
den gegeven op beheersgebied, uiteraard met in-
achtneming van de door de Minister te geven alge-
mene richtlijnen.
Wanneer de door mij gedachte grote lijnen als uit-
gangspunt zouden kunnen worden aanvaard, zou na-
der kunnen worden bezien hoe de verdere organisa-
tie dient te zijn.
Met name bij de organisatie van het recherche-ap-
paraat zou aansluiting kunnen worden gevonden
bij de directies.
Er zouden 8 rayoncentrales kunnen worden gevormd
met daarboven een onder de Commissaris-Generaal
ressorterende landelijke centrale, waar o.a. de af-
deling Criminele Zaken, zou kunnen worden onder-
gebracht.

In de hierboven geschetste opzet heb ik het alge-
mene beheer van de politie aan de minister van bin-
nenlandse zaken laten toevallen.
Wanneer men op wetenschappelijke wijze het pro-
bleem van de politieorganisatie benadert komt
men, en zeker in het huidige tijdsgewricht, nu steeds
meer onderdelen van politiezorg tot rijkspolitiezorg
zijn gestempeld en ook in aanmerking nemende, dat

de Staat een grote taak op dit gebied heeft te ver-
vuilen en zulks temeer gelet op de ontwikkelingen
op bestuurs- en technisch gebied, waarbij steeds
meer een beroep moet worden gedaan op een lan-
delijk beleid, tot de conclusie dat er één landelijk
politieapparaat dient te komen. De vraag welke mi-
nister dan het beheer dient te hebben wordt dan
vrijwel steeds beantwoórd met: "de minister van
justitie", omdat de taak van de politie in zo hoge
mate als een preventieve justitie is te beschouwen.
Onder de indruk van de sinds 1966 in heviger mate
plaatsvindende ordeverstoringen is het accent in het
bijzonder verplaatst naar de handhaving van de
openbare orde, dat is opgedragen aan de burge-
meesters. Vanuit die kringen, daarbij gesteund door
het landelijk contact van hoofdcommissarissen van
politie wordt thans geijverd de minister van binnen-
landse zaken het beheer te geven. Men beroept zich
dan in het bijzonder ook op de bestuurlijke taak van
de politie.
Ik heb de indruk dat - ook in politieke kringen -
de opvatting dat de minister van binnenlandse za-
ken nu maar eens de politie moet gaan beheren
reeds zodanig heeft aangeslagen, dat ernstig reke-
ning gehouden moet worden dat de Volksvertegen-
woordiging zich in die richting zal uitspreken.
Maar dan zal het een moeilijke opgave zijn de posi-
tie van de Minister van Justitie zodanig te veran-
keren, dat hij toch zijn verantwoordelijkheid met na-
me op het terrein van de criminaliteitsbestrijding
kan dragen.

Overigens moet geconstateerd worden dat het mi-
nisterie van justitie van oudsher ervaring heeft met
het beheren van landelijke georganiseerde diensten
(o.m., gevangeniswezen, rijkspolitie) een ervaring
die het Ministerie van Binnenlandse Zaken mist.
Uiteraard vormt het vorenstaande slechts een ruwe
schets.

Ik ben mij er van bewust, dat in feite door mij geen
oorspronkelijke ideeën naar voren zijn gebracht.
Waar het mijns inziens om gaat is dat voor het sa-
menstellen van een nieuwe politiewet alle erbij be-
trokken partijen h,et eens moeten zijn over een aan-
tal grote lijnen.

Zoals reeds eerder door mij werd opgemerkt is door
mij een poging gewaagd de hierboven geschetste
zienswijze in een aantal "wetsartikelen" vast te leg-
gen er van uitgaande dat de Minister van Binnen-
landse Zaken de beheerder van de nederlandse po-
litie zal zijn (uitgezonderd een klein aantal politie-
ambtenaren dat onder beheer van de minister van
justitie zal moeten blijven).

Tenslotte wil ik mij gaarne aansluiten bij de door
Mr Perrick in zijn "Pleitnota voor een nieuw politie-
bestel" opgeworpen gedachte een nationale politie-
raad in te stellen.
Moge dit stuk een bijdrage vormen tot een verdere
dieper gaande gedachtenwisseling.
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Gezag

Gezag uitoefenen wil zeggen overwicht op anderen
hebben: "het voor het zeggen hebben". Het rust
op twee peilers. Een uitwendige, waar het betreft
onze bevoegdheden die ons de mogelijkheid bieden
macht aan te wenden. En een innerlijke, die door
de persoon en de integriteit van de gezagsdrager,
vertrouwen creëert. Gezag dat grotendeels door
het aanwenden van macht wordt gehandhaafd, zal
niet gemakkelijk aanvaard worden. Gezag dat
alleen berust op macht is in feite geen gezag omdat
de factor vertrouwen ontbreekt. Vertrouwen in de
gezagsdrager, omdat hij het is, zal vooral en
speciaal in kritieke ogenblikken zijn gezag
acceptabel maken.
Werkelijk vertrouwen, aldus Barak, kan slechts
verworven worden door oprechte toewijding,
volkomen eerlijkheid en rechtvaardigheid tot in de
kleinste dingen; vertrouwen moet verworven worden
door het gedrag en kan niet veroverd worden door
bedrog, noch door demagogie, noch door
propaganda, die vergiftigde vorm van vertrouwen
die het geloof in de waarde van een daad en de
eerbied voor het geweten vervangt door een soort
geestelijk imperialisme, bestaande uit vleierij en
misleiding van het geweten met het oogmerk het te
overheersen, he.tgeen tenslotte met vertraging leidt
tot allerlei verschrikkelijke reacties, maar bovendien
tot het in diskrediet brengen van de zedelijke
waarden ... "

Redactie

Bij de omslagfoto:

Macht is thans niet meer een zaak
van alleen uiterlijke vormen.

(foto: Rijksveldwacht 1905)
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Sociaal-ethicus drs. H. E. S. Woldring:

Drs. H. E. S. WOLDRING, wetenschappelijk
medewerker (in de sociale ethiek) aan de Vrije
Universiteit te Amsterc'am, heeft onlangs
in een kadercursus voor groepscommandanten
van de rijkspolitie een voordracht gehouden
over' Legitimering van macht' en de daarop
betrekking hebbende aspekten van
ordehandhaving en progressiviteit. In verkorte
vorm geven wij de meest interessante
gedeelten weer van deze lezing, waarin
drs. Woldring een sociaal-wijsgerige
achtergrond van deze problematiek belicht.

Soms vraag je je af:

Wïe is dan
de overheid?
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de regering?
het parlement?

of zijn het de hoge
ambtenaren?

Het woord "Gezag" wordt veel gebruikt en mis-
bruikt. Maar altijd dient men voor ogen te houden,

. dat het functioneren van het gezag gericht moet
zijn op de belangen van de burger.

Gezag komt van "zeggen". Mensen van het gezag
moeten dan ook iets te zèggen hebben, - in tweeër-
lei betekenis. Gezagsdragers moeten hun positie
wáár maken en dan krijgen ze steun. Want gezag
heeft steun en erkenning nodig. Daarom is gezag:
erkende, innerlijk (zonder dwang) aanvaarde macht.
En als zodanig heeft de overheid macht.

Het overheidsqezaq is een erkend vermogen om iets
te "zeggen", te. doen en uit te voeren. Dat kan op
verschillende manieren. De overheid kan op zeer
vreedzame wijze macht uitoefenen door het opstel-
len van wetten en verordeningen. De overheid kan
ook macht uitoefenen door middel van geweld. Maar
dat geweld is alleen gerechtvaardigd als het ten
doel heeft het belang van de burgers te behartigen.
Waar uitsluitend sprake is van erkende macht, is
geen geweld nodig. Maar waar de erkenning van
de macht van de overheid begint te kraken, daar
ontstaat gebruik van geweld.
Nu gaat het er maar om, op welke manier machts-
middelen en geweld worden aangewend. Dat is erg
belangrijk om het optreden van de overheid ethisch
te kunnen beoordelen. En ook om de geloofwaar-
digheid ervan te beoordelen.
In een demokratie gaat het namelijk niet alleen om
de manier waarop een meerderheid gevormd wordt,
maar ook om de manier waarop de- minderheden
ontzien worden. Wanneer het beginsel van "de helft

plus één" door dik en dun wordt doorgevoerd (en
er een diktatuur van de meerderheid ontstaat!)
moet men niet meer over demokratie spreken. Zo
kan - door een bepaalde manier van geweIdge-
bruik - het gezag zichzelf vernietigen. De essen-
tie van elk overheidsoptreden is namelijk: erkende
macht. En niet het gebruik van geweld!
Soms vraag je je af: Wie is de overheid eigenlijk?
Kun je die aanwijzen? Is het de regering? Het par-
lement? Of zijn het (zoals Burnham stelt) de pro-
fessionele bewindvoerders, die aan de touwtjes
trekken? Zoals de topambtenaren op de departemen-
ten, van het Centraal Planbureau en andere over-
heids- en semi- overheids-instellingen. Heeft de
overheid een bepaald gezicht?

Naar mate de overheidstaak steeds meer funkties
omvat, meer regelend moet gaan optreden en voor
de meeste burgers in haar beleidsvorming ondoor-
zichtiger wordt, neemt het aantal pressiegroepen
toe. Zij willen en moeten in de beleidsvorming een
rol spelen.
Het proces van de demokratische beleidsvorming
is geen neutraal proces. Integendeel! Er moet ge-
streefd worden naar een strijdbare demokratie,
waardoor het kontakt tussen bestuurders en be-
stuurden optimaal kan worden gerealiseerd .

Willen wij een chaos en een daaruit voortkomende
diktatuur vermijden, dan is een strijdbare demokra-
tie nodig. De burgers moeten van hun demokrati-
sche gezindheid en hun burgerzin blijk geven door
voor hun vrijheden en rechten en voor de waarden
van de demokratie te willen vechten. Men moet de
demokratie verdedigen tegen de aanvallen van mi-
litante en intolerante minderheidsgroeperingen.
Wanneer men art. 28 van de Politiewet onder de
loep neemt, dan ziet men enerzijds de ondergeschikt-
heid van de politie aan het bevoegd gezag en het
moeten handelen in overeenstemming met de gel-
dende rechtsreqels: anderzijds moet de politie de
openbare orde handhaven en hulp bieden aan de
mensen, die dat nodig hebben.
Enerzijds kijkt de politie naar de overheid en an-
derzijds naar de burgers. Zij zit er tussen in. Het is
niet juist te zeggen, dat de politie zonder meer aan
de kant van de gevestigde orde staat.

Om dit duidelijk te maken, moeten wij de diskrepan-
tie onder ogen zien die er bestaat tussen het gekodi-
ficeerd recht (onze wetten) en het rechtsgevoel.

• In de vorige eeuw bestond er een verbod van
vakverenigingen. Het rechtsgevoel ging verder en
vond dit verbod onredelijk. Later werd het toege-
staan en gekodificeerd.

• Het ontslaan van personeel was vroeger zonder
vorm van proces mogelijk. Op staande voet nQg
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wel! Het rechtsgevoel kon dit moeilijk aanvaarden:
kan dit zomaar? Later werden de ontslagprocedures
gekodificeerd.

~ Er bestaat in ons land een verbod van het kraken
van leegstaande huizen. Het rechtsgevoel van ve-
len vraagt echter: is dit redelijk met zoveel leeg-
staande woningen en een grote woningnood?

Men doet er verstandig aan, de protesten serieus
te nemen, want ze komen voort uit bepaalde breuk-
verschijnselen in de samenleving. Men moet oog heb-
ben voor de oorzaken die aan de protesten en de-
monstraties ten grondslag liggen.
Daar komt bij, dat wij in de tot stand gekomen wet-
geving veel te danken hebben aan de demonstra-
ties en protesten uit het verleden.

In al deze zaken zit de politie vaak tussen twee
vuren. De politie moet de verschijnselen en de ont-
wikkelingen in de samenleving begrijpen en zij moet
dat laten blijken. En omdat er zoiets bestaat als "de
ruimte die de wet laat" en het niet altijd gemakke-
lijk vast te stellen is of iets echt wettelijk ontoelaat-

baar is, stel ik dat bepaalde buitenparlementaire
akties en andere handelingen van burgers die niet
legaal zijn, in een demokratie wel duldbaar kunnen
zijn.
In de manier waarop de politie op dit moeilijke ter-
rein optreedt, bepaalt zij het gezicht van de over-
heid en kan zij mee werken aan het demokratise-
rings-proces en de ontwikkeling van de burgerzin
en daarin werkt zij mee aan het legitimeringsproces
van de overheidsmacht.

Het voorgaande komt er eigenlijk op neer, dat het
optreden van de politie niet tegenover de burgers
moet zijn, maar samen met de burgers. Wordt dit
niet belemmerd door de hiërarchische organisatie
van de politie? Een strakke hiërarchische orde bin-
nen de politieorganisatie belemmert de goede sa-
menwerking van de politiemensen met de burgers.
Een soepeler situatie, waarin de bevelsituatie meer
plaats maakt voor een overlegsituatie, zal het kon-
takt met de burgers ook soepeler doen verlopen.

De politie komt direkt in aanraking met de uitingen
van de mensen, zoals die voortkomen uit maatschap-

"de politie is niet blindelings onderworpen aan het bevoegd gezag". . (drs. H. E. S. WOLDRING)
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pelijke breukverschijnselen of knelpunten. Zij voelt
de geladen sfeer. Dit zou binnen de politieorganisa-
tie besproken moeten worden en doorgespeeld naar
de hogere regionen (zowel het hogere kader van
de politieorganisatie, als naar burgemeester, offi-
cier van justitie en overheidsinstanties). In de door
de overheid gemaakte verordeningen moet de infor-
matie van de kant van de politie naar voren komen.
Waar dit geprobeerd wordt, blijkt het inderdaad
te kunnen! Daarom is de politie niet blindelings
onderworpen aan het bevoegd gezag:

1e. is het onmogelijk, omdat de politie op het mo-
ment moet handelen.

2e. is het onwenselijk omdat zij met mensen te
maken heeft.

Van de kant van de overheid wordt altijd gesproken
in "getallen-taal" en in "regels"; de politie moet
dit vermenselijken. Daarom heeft de politie een ze-
kere beleidsvrijheid.

Er is wel eens gezegd: het middenkader van de poli-
tie moet lastig zijn, naar boven en naar beneden!

Ook naar beneden! Hoofdcommissaris K. Heijink uit
Groningen zei onlangs: "Je kunt je mensen niet
meer ongemotiveerd op straat laten lopen". Ook met
het lager personeel moet het beleid van het poli-
tie-optreden besproken worden.

Wanneer de politie inzicht heeft en toont in bepaal-
de maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelin-
gen, wanneer zij haar informatie zo veel mogelijk
doorspeelt, dan helpt zij mee aan maatschappelijke
veranderingen. D.m.v. een flexibel politieapparaat
wordt niet alleen de orde gehandhaafd, maar ook
meegewerkt aan het maken van die orde in de sa-
menleving.
Dit betekent een maatschappelijke en politieke ge-
ëngageerdheid van de politiemensen. Zowel "poli-
tiek" als "politie" komen van het woord "polis",
griekse stadstaat. Het staatsbestuur en het hand-
haven ervan gaan samen.

Oog hebbend voor de moeilijkheden, die in de prak-
tijk aan deze zaken vast zitten, betekent het reële
resultaat waarschijnlijk niet meer dan: vooruitmili-
meteren. Hoe langzaam het ook moge gaan, het be-
tekent ook dat orde-handhaving niet tegengesteld
is aan progressiviteit. Mits alle mogelijke midde-
len worden uitgebuit. •

6

Wie meldt zich
als tamboer ?

De Rijkspolitiekapel gaat het nieuwe seizoen in met
een gedeeltelijk nieuw repertoire. Nadat in verband
met het optreden in 1971 in Wenen .An der schöne
blaue Donau" en de Radetzkimars in studie waren
genomen, volgden Trumpet Tango en Golden Tango,
Canadian Sunset, Negro Spirituals een selectie uit
Porgy and Bess en enkele andere composities.

Om zoveel mogelijk Korps!eden met deze nieuwe
muziek kennis te doen maken, worden mogelijkheden
gezocht voor degenen die in de omgeving wonen
waar een concert wordt gegeven, kaarten beschik-
baar te stellen.

Er zit dus genoeg muziek in, maar door verschillen-
de omstandigheden ontbreken thans een aantal tam-
boers. In afwijking van andere vacatures waar-
voor verlangd wordt dat men op een bepaald instru-
ment geoefend is, kunnen nieuwe tamboers geheel
worden opgeleid. De Rijkspolitiekapel blijft mar-
cheren als u dat wilt, mits gegadigden voor tamboer
zich melden bij de secretaris van de Rijkspolitieka-
pel, B. Groeneveld, Versteegstraat 2 te Voorburg,
tel. 070-694021.

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verzekering in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234.
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Foto v.l.n.r.: burgemeester Van Knobelsdorff, het echtpaar
Den Oudsten en generaal De Gast.

waardering
en weemoed
bij afscheid
eindredacteur
Bas den Oudsten

In de gemeentelijke schouwburg "De Lawei" in
Drachten hebben redactie en uitgevers op 10 maart
j.1. afscheid genomen van de heer B. den Oudsten,
die vanaf de oprichting als eindredacteur aan het
Korpsblad Rijkspolitie verbonden was. Met ingang
van 1 februari 1972 is de heer Den Oudsten, die een
functie als voorlichtingsambtenaar in de gemeente
Smallingerland heeft aanvaard, opgevolgd door de
heer A. K. Aartsma.

De bijeenkomst, die tevens gold als herdenking van
het 12V2 jarig bestaan van het Korpsblad, werd bij-
gewoond door de Algemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie, generaal W. de Gast, de burgemeester
van Smallingerland, drs. W. E. baron van Knobels-
dorff en de darnes van de redactieleden.

Redactievoorzitter, majoor W. F. K. J. F. Frackers,
memoreerde de geschiedenis van het Korpsblad en
het grote aandeel dat de scheidende eindredacteur
daarin heeft gehad. Niet alleen als schrijvend en re-
digerend, maar vooral in de beginjaren ook als
fotograferend journalist. Uit de woorden van ma-
joor Frackers bleek duidelijk de groei en de ge-
daantewisseling die het Korpsblad in de loop der
jaren, mede onder druk van de tijdsomstandigheden,
heeft ondergaan. De- wil tot vernieuwing leeft in
de boezem van de redactie, hetgeen tot uiting komt
in de ophanden zijnde reorganisatieplannen, welke
ondermeer beogen het Korpsblad bij het begin van
de nieuwe jaargang in september in "Magazinevorm"
te doen verschijnen.
Onder het eindredacteurschap van de heer Den
Oudsten kwamen een aantal bijzondere nummers tot
stand, zoals het Koninkrijksnummer, het herdenkings-

nummer mei '65, 500 jaar Staten-Generaal, het huwe-
lijk van prinses Beatrix en het jubileumnummer t.g.v.
het 25-jarig bestaan van het Korps Rijkspolitie. Na-
mens uitgevers en redactie bood majoor Frackers
de heer Den Oudsten vier delen van de nieuwe
WP-encyclopedie (als "eerste aanzet") en een door
de oud-opperwachtmeester Gerard te Ootmarsum
gegoten tinnen tafelbel aan.

"Politie-Pers-Publiek"

Generaal W. de Gast zei, gaarne op de bijeenkomst
aanwezig te hebben willen zijn om, enerzijds uit-
drukking te geven aan zijn gevoelens van dank en
waardering voor het werk van de heer Den Oudsten
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en anderzijds de waardering van de korpsleiding
tot uitdrukking te brengen voor het werk van de
redactie in zijn geheel. De Algemeen Inspecteur be-
nadrukte het grote belang, dat de korpsleiding
hecht aan het Korpsblad uit het oogpunt van de
in- en externe binding in het Korps Rijkspolitie en
de voorlichting.
Hij hoopt en vertrouwt, dat met medewerking van de
heer Aartsma nieuwe wegen zullen worden gevon-
den, om de verhouding politie-pers-publiek te ver-
beteren. De korpsleiding zal daaraan gaarne, voor
zover in haar vermogen ligt, meewerken. In dit
verband memoreerde hij nog eens, dat het Korps-
blad door de directeur-generaal van politie, mr. W.
J. v. Eijkern, een "parel onder de korpsbladen" was
genoemd.

jO

"Teveel"

De heer Den Oudsten zei in zijn dankwoord, dat hij
met enige weemoed afscheid nam. Door zijn werk
voor het Korpsblad was er een band gegroeid met
het Korps Rijkspolitie. Desondanks meende hij, dat
deze wisseling van eindredacteuren verfrissend zou
kunnen werken. De aan hem gebrachte - vooral de
stoffelijke - blijken van waardering vond hij allemaal
,;teveel", al werden zowel de loffelijke woorden als
de geschenken door hem en zijn echtgenote, op
zeer hoge prijs gesteld. •

. . . hoera voor de bel van oud-opper Gerard ...

adjudant H. Persoon
chef werkplaats Motoren P.T.D.
met f.l.o.

Auto's en motoren hadden op vrijdagmiddag 25 fe-
bruari 1972 in de werkplaats P.T.D. te Delft plaats
moeten maken voor een indrukwekkende schare be-
langstellenden t.g.v. de afscheidsreceptie aangebo-
den aan de adjudant H. Persoon.
De voortschrijdende motorisering van het Korps -
waarbij de auto's aanvankelijk de motoren dreigden
te verdringen - brachten velen in contact met de
adjudant Persoon door zijn functie als Chef Werk-
plaats Motoren. Dat zovelen waren gekomen om bij
het afscheid aanwezig te zijn kwam niet zozeer door
het langdurig ambtelijk contact, als wel door de
persoonlijkheid van de scheidende funktionaris.
Hulpvaardig, sociaal-voelend, zakelijk, zeer deskun-
dig, warme belangstelling tonend zowel in mens als
motor, rustig en evenwichtig, zo vervulde hij in alle
eenvoud zijn dageljjkse taak.
Naast het tegenwoordige hoofd "P.T.D. de heer F.
A. A. van West gaven ook de vm. hoofden P.T.D.,
de heren A. Blokzijl en J. Swartjes door hun aan-
wezigheid blijk van hun waardering terwijl een nog
ouder vm. hoofd P.T.D., de heer A. Overeijnder
schriftelijk van zijn belangstelling deed blijken.
Wie zich de problemen realiseert de politie in de
bezettingstijd "rijdende" te houden, bovendien terug-
denkt aan de moeizame opbouwperiode na de be-
vrijding, verneemt dat de adjudant Persoon ver-
anderingen heeft aangebracht aan het smeersy-
steem van de Matchlessmotoren welke door de fa-
briek zijn overgenomen en dat hem op 30 april 1968
de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau werd toegekend, is overtuigd dat
dit waardig afscheid op zijn plaats 'en volkomen
verdiend was.
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VEILIG VERKEER EIST DE BESTE WEG

Hoofdkantoor:

Driepoortenweg 22, Arnhem

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf
Telefoon 085- 62 91 00 *

v---------------------~~=
I 1

DISCREET GELD OPNEMEN?
bedragen tot t 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. MOllER
St. Catharlnastraat 1

EINDHOVEN
door de gem. Etndhoven geautoriseerd IInanclerlngskantoor

J
~ -------------------_.:

STOOF BREDA N.V.
VEILINGKADE 15

BREDA

TELEFOON 01600 - 2 20 21 (10 lijnen)

ZWAAR TRANSPORT
MONTAGE EN DEMONTAGE

Alléén voor leden van het
KORPS DER RIJKSPOLITIE

Auto-verzekering met GROENE KAART, RECHTSBIJSTAND,
alsmede W.A. tot 1 miljoen gulden, bijvoorbeeld:

Cat. waarde t.m. f 6.500,- AR f 335,- WA f 135,-
Cat. waarde t.m. f 8.000,- AR f 365,- WA f 145,-
Cat. waarde t.m. f 10.000,- AR f 405,- WA f 160,-
Cat. waarde t.m. f 12.000,- AR f 450,- WA f 175,-
Cat. waarde t.m. f 20.000,- AR f 640,- WA f 200,-
• NIMMER verlies van no-claim kortingen.
Zend mij alle gegevens betreffende auto-verzekering:

naam:
z
o
IC

adres:

plaats:
tel.:

Ass. kantoor DE RIDDER, Berkenlaan 1d, Zeist
Telefoon 03404- 1 75 50 - antwoordkaart machtiging no. 277

10

wachtmeester 1ekl.
J. G.Kampkuiper
op de kansel
in verkeersmis

•

"Politieman celebreert verkeersmis in r.k.-kerk"
Met deze vette kop in De Telegraaf is de heer J. G.
Kampkuiper (wachtmeester 1e klasse) niet erg in-
genomen. "Natuurlijk heb ik geen mis gecelebreerd"
zegt de Hengeveldese rayoncommandant (groep
Delden), "al heb ik er wel een daadwerkelijk aan-
deel in gehad."

Hoe belandt een rayoncommandant van de rijks-
politie op een kansel?
"Het is allemaal begonnen met een jongerenweek
hier in Hengevelde. Een groepje jongens en meis-
jes, in de leeftijd van 14-15 jaar, wilde wel eens na-
der met de politie kennis maken. Ik heb hen hier ont-
vangen en met hun gepraat. In de loop van het ge-
sprek kwam toen ook het thema van de jongerenweek
"Ik en de ander" aan de orde. Dat heeft me niet
losgelaten.
Met het zoeken naar een manier om de jeugd zelf
in beweging te krijgen - wat overigens heus niet
zo moeilijk is, als je maar op de goede golflengte
zit - maar veel meer misschien nog om "de grote
massa" achter de televisie vandaan te halen, kreeg
ik de ingeving om via een op het verkeer afgestem-
de kerkdienst, het publiek wakker te schudden.
Want het gaat juist om die massa. Daarom moet
wat hier in Hengevelde heeft plaatsgevonden, ook
op grote schaal navolging vinden. Het zit erin, want
dat deze wijze van benadering de mensen aanspreekt
heeft een stortvloed van positieve reacties wel be-
wezen.

Jeugdpastor H. A. Bruggeman liep meteen warm
voor het idee, evenals de districts-consulente van
Veilig Verkeer Nederland, mej. C. Wiel inga.
Pastor Bruggeman heeft toen, samen met de jonge-
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· .. "natuurlijk gaat er bij zoiets ook altijd iets fout" ...

rengroep, een geheel op het verkeer afgestemde
kerkdienst samengesteld, waarin hij voorging met
als thema "ik en de ander, of ieder voor zich?"
De parabel van de Barmhartige Samaritaan, in
moderne versie gegoten, speelde daarin een hoofd-
rol. Zelf heb ik in een toespraak, mede aan de hand
van praktijkgevallen, gewezen op de enorme mate-
riële en geestelijke schade die het moderne verkeer
toebrengt en ieders persoonlijke verantwoordelijk-
heid in deze. Ook deze toespraak was geënt op bij-
belteksten, zoals "gij zult niet doden" en teksten
over o.a. de liefde, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Natuurlijk gaat er bij zoiets ook altijd iets fout.
Toen namelijk in een passage van mijn toespraak,
de drietonige hoorn van de in het kerkgebouw opge-
stelde KSA voor een passend geluidseffect moest
zorgen, vertikte 'dÊne het. Gelukkig heeft het geen
afbreuk gedaan aan het verloop van de dienst.

Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen.
De St. Petrus en Pauluskerk was met meer dan
duizend belangstellenden, waaronder zeer veel jon-
geren, tot aan de nok gevuld.
Iedereen was enthousiast over de wijze waarop het
was gebracht. Dat kwam duidelijk tot uitdrukking
in de antwoorden van kerkgangers op vragen van
een verslaggever van een NOS-televisieploeg, die
opnamen van de dienst heeft gemaakt.
Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat uit ver-
schillende delen van het land niet alleen talrijke bij-
valsbetuigingen zijn binnengekomen, maar ook ver-
zoeken om elders aan een dergelijke verkeersmis
mee te werken."

Enthousiast en vol lof voor het initiatief van wacht-
meester Kampkuiper is ook burgemeester J. G.

MENSEN ... MENSEN ...

A nv erG 0 I d b erg uit Tel Aviv vond onder
de ruitenwisser van zijn auto een bekeuring.
Woedend verscheurde hij deze
.overnekisrekeninç", Had hij het maar niet
gedaan, want prompt moest hij behalve
de oorspronkelijke boete ook nog een
geldstraf wegens straatvervuiling voldoen.
Een politieman had zijn opgewonden
gebaar gadegeslagen.

* * *
Agente van politie E dna Th 0 m p s 0 n
in de Engelse plaats Tornaby-on- Tees kreeg
van een stille aanbidder een onverwachte
bloemenhulde. Op het (niet getekende)
kaartje stond laconiek: "U ziet er beter uit
dan verkeerslichten".

* * *
In het Zuidafrikaanse Johannesburg liet een
vrouw zich scheiden, omdat haar man het
te druk had met het zich steeds omkleden als
(reserve)politieman om daarna het verkeer
(maar niet het sexuele) te kunnen gaan
regelen. Die man is textielfabrikant en
meervoudig miljonair Ri c har d Ho y I e. "Hij
heeft wel dertig uniformen in zijn kast
hangen", vertelde mevrouw Hoyle. "Iedere
morgen trekt hij een ander aan en
scheurt dan op zijn motor weg". Hoyle staat
om half zes op en verschijnt twee uur later
op "zijn werk": een druk verkeerspunt in de
binnenstad. Daar blijft hij tot half negen.
Van half vijf tot zes uur is hij opnieuw op zijn
vrijwilligerspost. Sinds kort krijgt hij een
bescheiden vergoeding: ongeveer een tientje
per uur. De scheiding kostte hem echter
iets meer: zeshonderdduizend gulden aan
alimentatie.

Buijvoets van Amt Delden, die tegenover ons ver-
klaarde onder de' indruk te zijn gekomen van de kerk-
dienst.
Pastor Bruggeman, naar zijn oordeel gevraagd,
meent dat de grote publiciteit rondom de alterna-
tieve kerkdienst wat afbreuk heeft gedaan aan de
dienst als zodanig. Dat bleek o.a. uit de reacties
van de ondervraagden, van wie sommigen "het wel
leuk" vonden. Het Christendom beleven en betrek-
ken in de praktische dingen van alledag, daar gaat
het om, zegt hij. Daaronder valt zeer zeker ook het
verkeer.
Overigens vindt de pastor het gebeuren volledig ge-
slaagd en is hij realist genoeg om te beseffen, dat
aan een bepaalde mate van publiciteit nu eenmaal
niet te ontkomen valt.

J. J. H. v. Aerssen.
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RIJKSPOLITIE l:f GEMEENTE POLITIE tof REGIONALE POLITIE ,:< NATIONALE POLITIE
~ ~
§ -commentaren ~
~ POLITIE STRUCTUUR -feiten ~
~ IN .meningen ~
ê BEWEGING -ontwikkelingen ~
&3 ·inzichten ~
~>:< NEDERLANOSE POlITIE>:<REPRESSIEVE POllTIE;~ PREVENTIEVE POllTIE>:<~

In ons vorig nummer besteedden wij uitvoerig aandacht aan
het standpunt van de Rijkspolitie t.a.v. een nieuwe Politie-
wet. Hieronder drukken wij de visie af van het Landelijk
Contact van Hoofdcommissarissen en Commissarissen van
Gemeentepolitie.

Commissarissen
van gemeentepolitie:

voorstanders van
eensoortige,
regionale politie

Aan de RegeriJ:tgscommissaris voor de behandeling van voorstellen betreffende een nieuwe Politiewet te 's-Gravenhage.

1. Gaarne betuigen wij U onze erkentelijkheid voor de gelegenheid die U ons geboden hebt om op 5 oktober 1971 onze
zienswijze met betrekking tot het stelsel van een nieuwe Politiewet nader toe te lichten. Als bases hiervoor dienden de Be-
schouwingen van het Landelijk Contact van 22 april 1969 en van onze brief van 11 september 1969 aan de Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken.

2. De allenvege geconstateerde behoefte aan schaalvergroting manifesteert zich ook duidelijk bij de politie. Enerzijds is
de handhaving van de openbare orde, waaronder de zorg met betrekking tot het verkeer en anderzijds de criminaliteits-
bestrijding door de maatschappelijke ontwikkelingen zoals de grotere mobiliteit van de bevolking van zodanige aard ge-
worden, dat de beperkte begrenzing van vele lokale gemeenschappen een ernstige belemmering vormt voor een doelmatige
uitoefening van de politietaak. De geringe korpssterkte in de kleinere gemeenten maakt het bovendien onmogelijk een
efficiënte organisatie op te zetten met de steeds noodzakelijker wordende specialisatie, terwijl het aanschaffen van kost-
bare apparatuur ten behoeve van te kleine eenheden dikwijls geldverspilling betekent. Het verlangen naar het vormen van
grote politiekorpsen van een zodanige omvang dat een doelmatige taakuitoefening verzekerd is mag dan ook alleszins ge-
rechtvaardigd worden geacht.

3. Voor de organisatievorm dient men uit te gaan van het wezen van de politie en haar voornaamste taken, globaal te
omschrijven als handhaving der openbare orde (in de meest ruime zin) en de criminaliteitsbestrijding/opsporing van straf-
bare feiten. Een beschouwing van de onderwerpen waarmede de politie bemoeienis heeft, al mede van haar historische
achtergronden leert dat de politie een onderdeel is van het bestuur, zodat zij hierin ook duidelijk geïncorporeerd behoort
te zijn. Dat zij, ook ter handhaving van de openbare orde, frequent tot de opsporing van strafbare feiten geroepen wordt
betekent niet dat het justitiële aspect van haar taak primair is. De politie heeft in de eerste plaats een hel pende, steunende
en dienende taak en haar streven zal er allereerst op gericht dienen te zijn strafbare feiten te voorkomen door regelen,
waarschuwen, vermanen en toezicht houden. Zij is in de eerste plaats instrument in handen van het bestuur en helpt
dit een goed leefklimaat te bevorderen en in stand te houden.
Als medium om deze taken te vervullen kan zij het strafrecht en haar justitiële bevoegdheden hanteren. Dit aspect van
haar taak is evenwel in beginsel ultimum remedium.

4. Het Landelijk Contact is van mening dat de oplossing van het vraagstuk niet gezocht moet worden in het creëren van
één korps nationale politie, doch in het scheppen van een politieapparaat dat duidelijk, ook op lokaal niveau geïnte-
greerd dient te zijn in het bestuur. De eisen van schaalvergroting enerzijds en de noodzaak van integratie in het bestuur
anderzijds hebben het Landelijk Contact doen opteren voor eensoortige regionale politie, gesubordineerd aan een regionaal
of kringbestuur. Dit kan bestaan uit een regionale raad of kringraad - in welk verband in de eerste plaats gedacht is aan
burgemeesters uit de regio - en een dagelijks bestuur gevormd door een als zodanig benoemde voorzitter, welke taak ver-
vuld zou kunnen worden door de burgemeester van de centrumgemeente. alsmede twee tot vier door de kringraad geko-
zen/aangewezen burgemeesters. In iedere gemeente blijft de burgemeester verantwoordelijk voor de plaatselijke openbare
orde en zal hij aan de gemeenteraad verantwoording afleggen, terwijl het dagelijks bestuur van de kring zulks zal doen
ten opzichte van de kringraad. Het Landelijk Contact meent dat op deze wijze het best tegemoet wordt gekomen aan eisen
van democratie.

5. Teneinde rekening te kunnen houden met de eisen van interne organisatie en specialisatie, personeelsbeleid, mobiele
eenheden, verbindingen e.d. zal het in de regel nodig zijn regio's te formeren met een korpssterkte van tenminste 400-500
man. In uitzonderlijke gevallen zou de sterkte van een regionaal korps in verband met sociaal-geografische omstandigheden
beneden deze minimum-sterkte kunnen worden vastgesteld. Te bezien ware of te zijner tijd de politieregio's zouden kunnen
samenvallen met in ontwikkeling zijnde en later te vormen bestuurlijke gewesten doch de reorganisatie der politie zou
hier zeker niet op mogen wachten.
Door het scheppen van grote eenheden als vorenbedoeld zou bereikt kunnen worden dat een politieapparaat ontstaat van
hoog niveau, dat hoewel gedecentraliseerd van opzet, in het gehele land het voeren van een modern personeelsbeheer toe-
laat en op doelmatige, uniforme wijze is toegerust.

6. Op nationaal niveau dient de zorg voor het politieapparaat onder verantwoordelijkheid te staan van de Minister van
Binnenlandse Zaken.

7. Hoewel de politiedienst in beginsel gedecentraliseerd in de regio's zal worden uitgevoerd en het dagelijks bestuur hier-
van belast is met de algemene leiding, organisatie en beheer van de regionale politie, dient een aantal onderwerpen cen-
traal door de Minister van Binnenlandse Zaken te worden geregeld.
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Hier mogen worden genoemd:
a. rechtspositie (met inbegrip van zaken als beëdiging, bezoldiging, rangen en tucht);
b. eisen voor aanstelling en bevordering;
c. eisen voor indeling en plaatsing in bepaalde functies;
d. financiën;
e. landelijke ambtsinstructie met aanvullende bevoegdheid voor het dagelijks bestuur van de kring;
f. eisen met betrekking tot de organisatie en inrichting der korpsen;
g. vaststelling van de sterkte en formatie van de korpsen;
h. benoeming van (hoofd)commissarissen van politie;
i. werving en selectie;
j. opleiding en vorming:
k. voorlichting;
I. research ten behoeve van de kringkorpsen (onderzoek, planning, wetenschappelijke begeleiding en wetenschapstoepas-

sing);

m. kleding, bewapening en overige uitrusting (instelling van een intendance voor de gehele politie);
n. verbindingen;
o. centraal gebruik van computers;
p. centrale inspectie op het nakomen van ministeriële regelingen;
q. vorming van een begeleidingsorgaan voor de o.m. onder k. en I. genoemde onderwerpen, bedoeld om de korpsen van

advies te dienen.

8. Er zullen, waar nodig, interregionale voorzieningen dienen te worden getroffen met betrekking tot de politie te water
en in de lucht, de verkeerszorg op de autosnelwegen en andere zeer belangrijke doorgaande verbindingen, terwijl centrale
hulpdiensten, w.o. een centrale identificatiedienst en laboratoria, onder beheer van de Minister van Binnenlandse Zaken de
regionale korpsen op het stuk van de criminaliteitsbestrijding ten dienste behoren te staan.

9. Zowel op plaatselijk, regionaal als op nationaal niveau dienen strikte garanties geschapen te worden dat de dienstbaar-
heid van het politieapparaat aan de justitie verzekerd is. Hiervoor waren duidelijke regelen te stellen. Met het Ministerie
van Binnenlandse Zaken ware een geïnstitutionaliseerde binding tot stand te brengen, opdat de Minister van Justitie zijn
verantwoordelijkheid waar kan maken. De instelling van een Raad voor de Politie ware te overwegen.

10. Met betrekking tot de recherche zou de Minister van Justitie o.m. betrokken moeten worden bij:
a. de organisatie, formatie en inrichting van de recherche;
b. de opleiding ten behoeve van de recherche;
c. de eisen voor plaatsing bij de recherche;
d. het gebruik van verbindingen en andere technische hulpmiddelen ten behoeve van het recherchewerk;
e. de samenwerking tussen de recherche-onderdelen van de regionale korpsen, onder andere op het gebied van de herken-

ningsdiensten ;
f. de regeling en coördinatie van de recherchebijstand;
g. het geven van aanwijzingen voor de alarmering ten dienste van de opsporing.

11. Onder handhaving van het uitgangspunt dat de burgemeester belast blijft met de handhaving van de openbare orde
in zijn gemeente, dient op dit terrein een zodanige regeling te komen dat de Minister van Binnenlandse Zaken in het lands-
belang coördinerend kan optreden en in bepaalde gevallen de burgemeester aanwijzingen kan geven. Voor wat betreft
de opsporing van strafbare feiten/criminaliteitsbestrijding lijkt ons, gelet op de artikelen 140 en 148 van het Wetboek van
Strafvordering en mede gezien het gestelde in de punten 9 en 10 van deze brief, ee!1 verruiming van de bevoegdheden van
de Minister van Justitie niet noodzakelijk.4

12. Met de inhoud van Uw verslag d.d. 7 oktober 1971 kunnen wij ons in het algemeen verenigen. Wij willen echter
gaarne nog een enkele opmerking maken.
Punt 4 wekt de indruk dat een tegenstelling wordt gezien tussen bestuur en justitie. Het Landelijk Contact is van mening,
dat die tegenstelling niet aanwezig is; de justitie is een onmisbaar complement van het bestuur. Wel zijn wij van oordeel
dat met betrekking tot het handhaven van de openbare orde in engere zin - en in geval van verstoring het herstellen
daarvan - het accent behoort te liggen bij het bestuur. Het toepassen van sancties wordt dienstbaar geacht aan de hand-
having van de desbetreffende normen. Met betrekking tot de 2e alinea. van ditzelfde punt moge worden opgemerkt dat het
hier gestelde te simplistisch is weergegeven. Krachtens het Wetboek van Strafvordering heeft de officier van justitie thans
ruimere bevoegdheden en wij hebben niet bedoeld deze aan te tasten.

Op Uw verzoek voegen wij als bijlage 1 hieraan toe een model van een regionaal politiekorps zoals dit naar onze mening
zou kunnen worden geformeerd en als bijlage 2 een afschrift van een brief van het Landelijk Contact d.d. 18 mei 1971 nr.
U79171 aan de Kabinetsformateur.

Met verschuldigde gevoelens van hoogachting verblijven,

2 november 1971
H. J. GIELENS, Secretaris
MR. J. F. E. HOPMAN, Voorzitter
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Prof. dr. C. Ch. F. Gordijn:

Beroepsspanningen
NIET afreageren
via de sport

... de politieman moet
er mee leren leven

Sport is van groot
belang voor de
politieman, maar niet
om er de in zijn
beroep opgedane
spanningen mee af. te
reageren. Dat is de
mening van prof. dr.
C. Ch. F. Gordijn,
hoogleraar in
gymnastiek en sport
(officieel: in de leer
van het menselijk zich
bewegen) aan de
Vrije Universiteit en
oud-rector van de
Chr. Academie voor
Lichamelijke
Opvoeding (CALO)
te Arnhem

VRAAG: Kan "sportbeoefening" een rol spelen bij de beoor-
deling van een politieman?

PROF. GORDIJN: Bewegen is niet een bewegings-
vorm, maar een gedragspatroon. Zoals iemand slor-
dig kan denken, zo kan hij zich ook slordig bewe-
gen. Met andere woorden: zijn bewegingsbeeld
is niet het beeld van zijn beweging, maar van zijn
"zo-zijn". Het uit zich ook in zijn verhoudingswijze,
zijn agressiviteit of volgzaamheid, speelsheid of
exactheid, evenals zijn technisch kunnen. Daarom
zou ik zeer zeker "sportbeoefening" in het beoor-
delingsbegrip willen opnemen, omdat dit een vak
is waarbij conditie, redzaamheid, inzet en optreden
een rol spelen. Iemand is duidelijk te herkennen
aan de manier waarop hij sport beoefent. Als ik
iemand zou moeten beoordelen, zou ik beslist eens
gaan kijken hoe hij bijvoorbeeld voetbalt. Hoe hij
zich daar in een ruimer kader gedraagt: werkelijk
dienend, overheersend of hoe dan ook. Ook bij
bepaling van promoties zou men de moed moeten
hebben, om deze dingen mee te laten tellen.

Kunnen .beroepssoenninqen" door middel van de
sport worden afgereageerd?

Prof. G.: Dit vind ik nu juist één van de duidelijke
punten om sport voor politiemannen als een nood-
zakelijkheid centraal te stellen. Een politieman
wordt "aangesproken" als groep, maar hij is ver-
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antwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen indi-
viduele optreden. Daar liggen juist de spanningen.
Ik wil echter nadrukkelijk stellen, dat via de sport
beroepsspanningen niet moeten worden afgerea-
geerd, maar dat er - integendeel - juist op moet
worden ingegaan. De politieman moet met die span-
nlnqen leren leven en er zich als het ware in thuis-
voeien.

Vindt u, dat het deelnemen van politiemensen aan
sportgebeurtenissen buiten politieverband, de ver-
houding burgerij-politie gunstig kan beïnvloeden?

Prof. G.: Ik geloof niet direct dat deelneming van
politiemensen aan burger-sportevenementen grote
invloed zal hebben op de image van de politie. Toch
ben ik er vóór, mits dit gebeurt in zijn kwaliteit
als mèns, en niet als politieman. Het optreden van
de Nederlandse Politie Sportbond als sportbond in
het burgerleven, zou een voorbeeld daarvoor kun-
nep zijn.

De structuur van het Korps Rijkspolitie maakt het
deelnemen aan de sport wel eens moeilijk. Stel:
een man op een eenmanspost staat gepland voor de

Sinds Aristoteles neemt men aan, dat
agressie in de sport of op het toneel als
een soort uitlaatklep fungeert. Er zou
een bevrijdende werking van uit gaan op
de toeschouwers. "Maar tegenover
deze opvatting komt de laatste tijd een
andere veronderstelling naar voren".
aldus pro f. dr. P. C. K u i per,
hoogleraar in de psychiatrie aan de
Amsterdamse universiteit, "namelijk dat
het vóór-doen van agressie juist
stimulerend werkt en het tegendeel is van
een uitlaatklep". En voor sportjournalisten
die in hun verslagen nogal strijdlustige
termen gebruiken, zegt hij: "Ik vind dat ook
journalisten moeten stimuleren dat
agressie binnen gesublimeerde vormen
blijft. Datgene waarvan verleiding uitgaat
tot directe, destructieve agressie, moet
op schrift niet worden aangemoedigd".

sport en plotseling vindt er een aanrijding plaats.
Dan kan hij gewoon niet weg.

Prof. G.: Een man op een eenmanspost heeft een
veel groter keuze-reactie in zijn handelen dan iemand
die in groter verband werkt. Al bestaat natuurlijk
ook voor hem de noodzaak om "fit" te blijven. In
grotere personeels-concentraties is de behoefte aan
het zich "hernemen als mens" veel klemmender.
Als buitenstaander kan ik moeilijk oordelen over de
organisatie van sportbeoefening voor politiemensen,
maar als ik zie dat rijks- en gemeentepolitie over

... "Iemand is duidelijk te herkennen aan de manier waarop hij sport beoefent" ... (prof. Gordijn),
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afzonderlijke sportaccommodaties beschikken, dan
vraag ik mij toch af, of één accommodatie voor de
gehele Nederlandse politie, het deelnemen aan li-
chamelijke oefeningen niet heel wat eenvoudiger
zou maken.

Sport verbroedert, wordt wel beweerd. De Engelse
schrijver Shaw daarentegen moet gezegd hebben,
dat sport eerder haat dan verbroedering kweekt.
Hoe denkt u daarover?

Prof. G.: Naar mijn mening gaat sport haat kweken
als het alleen om de prestaties gaat; als deze ver-
absoluteerd wordt. Het is te vergelijken met beurs-
noteringen, waar ook alleen maar winst belangrijk
is. Dat werkt bepaald geen verbroedering in de hand.
De inzet bij de sport moet zijn: het plezier van de
totale persoonlijke inzet om optimale prestaties te
halen.

Vindt u dat de spelverruwing en de agressie van de
laatste tijd (vooral op de voetbalvelden, maar ook
in andere takken van sport) een tijdverschijnsel is,
of acht u dit iets wat noodzakelijk uit de sport zelf
voortkomt?

Prof. G.: Spelverruwing is, evenals haat, een gevolg
van verabsolutering. Het is te vergelijken met de
verabsolutering van de economische groei in de
maatschappij, die hetzelfde effect tot gevolg heeft.
Haat, agressie en spelverruwing behoeven niet nood-
zakelijkerwijs uit sport voort te komen, maar wel uit
het maatschappelijk gebeuren. Dáár wordt die men-
taliteit opgebouwd.
Hier ligt een duidelijke taak voor sportleraren, trai-
ners en andere leiders, ook bij de politie. Op kader-
cursussen bijvoorbeeld zou het "waarom" van de
sport duidelijk moeten worden uiteengezet. Daarin
mag rustig een flinke dosis maatschappij-kritiek wor-
den verwerkt.

Meer mèns
De fout is, dat arbeid en spel, uniform en mens in
de huidige maatschappij als tegenstellingen worden
ervaren en dat zou het nu net niet moeten zijn. De
arbeid lukt beter naarmate de man plezier vindt in
zijn spel, en het uniform "lukt beter" naarmate de
man meer mèns is. Datzelfde geldt voor de actieve
dienst en de pensionering. In aldeze gevallen wordt
men teruggeworpen op zichzelf. Daarom is de mo-
gelijkheid tot het zich hernemen als mens een
sociale voorziening en behoort het tot de plicht van
de overheid (in dit geval de politie-overheid) deze
mogelijkheid te scheppen.
Zeker in een geleide sport, als de politiesport toch
is, liggen kansen te over om de "vernummering"
als mens tegen te gaan. Die kansen moeten worden
benut, aldus besluit prof. Gordijn dit gesprek: •
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Het eerste gedeelte van het interview met prof.
Gordijn (Korpsblad febr. 72) was voor de heer
Suvaal aanleiding tot onderstaande reactie.

R. Suvaal (L.O. en Sport):

'Waarom ons Korps nog niet toe is aan
lichamelijke opvoeding

De hoofdlijn in het betoog van Prof. Gordijn is mij
duidelijk. Ik onderschrijf vanzelfsprekend de door
de hoogleraar genoemde waarden die lichamelijke
oefening tot lichamelijke opvoeding maken.
Om praktische redenen (o.a. verspreidheid Rijks-
politie, aanzienlijke personeelstekorten tegen de
achtergrond van soms zeer drukke diensten, het niet
kunnen beschikken over de door ons te huren sport-
accommodaties op door ons gewenste plaatsen en/
of tijden, de reisafstanden) zie ik echter geen kans
veel verder te komen dan lichamelijke oefening.
Daarom spreek ik in dit verband ook niet over li-
chamelijke opvoeding.
Ik ben n.1. op de eerste plaats realist, d.W.Z. trach-
ten voor liefst 100% te bereiken wat haalbaar is,
niet trachten voor b.V. 50% te bereiken wat buiten
bereik is.

Ik heb (zie Korpsblad van augustus 1971), reke-
ning houdend met de mogelijkheden bij de RP, ge-
kozen voor:

a. konditietraining;

b. instructie van voor de politieman noodzakelijke
technieken (zelfverdediging, zwemmen, zwem-
mend redden).

Ik heb hiervoor' enkele m.i. plausibele redenen:

1e. het fysieke aspect is zeer voornaam voor de
politieman, die een groot deel van zijn diensten
zittend verricht;

2e. dit zijn zeer konkrete zaken, zowel voor deelne-
mers als ook voor hun commandanten (stimu-
leren, motiveren).

Wat betreft de "fitness-kamer" nog dit: het is een
voor mij verre van ideaal alternatief, maar als er
op een gegeven moment en op een bepaalde plaats
moet worden gekozen tussen niets resp. hoegenaamd
niets (b.v. een oefenfrekwentie van 1 x per 6 weken)
en deze fitness-kamer, dan is mijn keuze niet moei-
lijk. Dat is iets geheel anders dan" .... a priori .... "
enz.

Tenslotte zou ik toch ook nog een kritische kantte-
kening plaatsen bij de .gedachten van Prof. Gordijn.

Zonder dat ik ook maar iets wil afdoen aan de door
hem genoemde waarden van b.V. het spelen, vraag
ik mij af of het gevaar van beroepsdeformatie van
de politieman in deze tijd nog wel zo groot is. Is
dat gevaar groter dan bij b.V. een onderwijzer, een
vertegenwoord iger, enz.?

M.i. is een Rijkspolitieman juist een functionaris die
dikwijls individueel zal optreden (m.u.v.) het op-
treden in M.E.-verband), waarbij de persoonlijke
presentatie juist heel goed mogelijk is.
Weegt in dit verband de zin "Sport kan de man be-
hoeden voor ondergang in zijn eigen beroep" niet
wat erg zwaar?

R. Suvaal, Voorburg
Bureau L.O. en Sport.
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K.L.V. werd in 1971
412 maal uitgereikt

In het afgelopen jaar slaagden 412 leden van het
Korps Rijkspolitie voor het Korpsdiploma Licha-
melijke Vaardigheid (KL V).
Opvallend was het - landelijk gezien - dat er toch
nogal wat kandidaten sneuvelden op de 3 km duur-
loop en op sommige zwemproeven (b.v. het onder
water zwemmen en het bordje duiken), terwijl dit
toch onderdelen zijn waarvoor ook op eigen gele-
genheid kan worden geoefend.
Dit laatste wordt door de instructeurs lichamelijke
oefening steeds geadviseerd en gestimuleerd, voor-
al in die oefencentra waar de regelmatige deelna-
me wel eens te wensen overlaat.
Niettemin was het eerste jaar van dit Korpsdiplo-
ma Lichamelijke Vaardigheid (onderdelen: atle-
tiek, zwemmen en zwemmend redden, touwklimmen,
zelfverdediging t.w. boksen en jiu jitsu) zonder
meer een succes, ondanks de handicap dat eerst in
de maanden mei-juni een aanvang met het afnemen
van de proeven kon worden gemaakt.

R. Suvaal

De KLV-diploma's werden in het afgelopen jaar als
volgt verdeeld: Alkmaar 5; Amsterdam 1; Apel-
doorn 30; Assen 26; Breda 18; Dordrecht 46; Eind-
hoven 3; Den Haag 58; Groningen 17; Den Bosch 31;
Leeuwarden 37; Maastricht 17; Middelburg 35; Nij-
megen 20; Roermond 0; Utrecht 22; Zwoll.e 0; Opl.
school 15; Verkeersschool 0; C.O.M.E. 0; Dienst
Luchtv. Schiphol 1; A.V.D. 30.

VOOR BREDE EN BRAVE BORSTEN

Onder het motto "ere wIe ere toekomt" biedt
een "internationale grootorde" nog enkele
ridderorden te koop aan, kompleet met
oorkonden en versierselen. Want - aldus
haar advertentie in het (Duitse) Neues
Herner Handelsblatt in Hannover - "bij
feestelijke gelegenheden een ridderorde
te dragen, is representatief en waarborgt
hoog aanzien en succes". Belangstellende
politiemannen ("alleen serieuze personen"
- die uiteraard niet op een honderdje
meer of minder behoeven te letten) kunnen
zich melden onder nummer 2021 bij
genoemde krant, postbus 4707, 3 Hannover,
-1, West-Duitsland.
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Nieuwe
politiegeneratie
bracht
groepscommandant
op een idee ...

... en sindsdien draait
Rosmalens rijkspolitie
elke week mee in De Molen

In Rosmalen en omgeving hoeft niemand zich van
de domme te houden, als hij of zij door de rijkspoli-
tie op de vingers wordt getikt. Want in het plaatse-
lijk weekblad De Molen (oplaag 6.000) geeft diezelf-
de politie niet alleen tekst en uitleg van haar doen en
laten, zij verstrekt daarbij ook (gratis) adviezen.
Van milieuverontreiniging (het laten slingeren van
afval) tot verkeersproblemen en snelheidscontrö-
les toe en alles wat daartussen ligt.
Waarom deze publicaties van politiezijde?
"Om verschillende redenen", zegt de groepscomman-
dant, adjudant G. F. v. d. Berg.
"Afgezien van het feit, dat een politiebureau "van
huis uit" toch al geen erg gewilde uitspanning is
voor het publiek, ligt het bureau hier wat afgele-
gen. Daarnaast dragen de auto-surveillances ook al
niet bij tot een goed kontakt met de bevolking. En
dan was er het feit, dat - vooral van de zijde van
mijn jonge medewerkers - nogal eens bedenkingen
werden aangevoerd tegen "klakkeloos" verbalise-
ren. De mensen weten dikwijls niet waar het om gaat
zeggen ze en moeten wij ze dan maar direct op de
bon slingeren? Er is een duidelijke mentaliteitsver-
andering merkbaar, ook bij de "politiejeugd". Ik
kan hun gedachtengang wel volgen en sta dan ook
achter hun dikwijls gerechtvaardigde bezwaren."

Beter contact met burgerij

Deze dingen hielden mij allang bezig, tot ik het vo-
rig jaar plotseling op de gedachte kwam om te
trachten langs de weg van de publiciteit het kontakt
tussen burgerij en politie te verbeteren. Mijn aan de
redactie van De Molen gericht verzoek om een we-
kelijkse rubriek voor de rijkspolitie, viel in goede
aarde. In november van het vorig jaar zijn we er-
mee gestart en sindsdien verschijnt er elke week
huis-aan-huis onder de titel "de rijkspolitie tot uw
dienst" een artikel in De Molen. Die titel refereert
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DE MOLEN bui$:asn huls
verspreiding

REOAlITIE

WEEKBLAD VOOR ROSMALEN EN OMGEVING

ADMlNlSlltATIE - AD~; BREDJSTRMT 26 - ROSMALEN _ TEl.E1'OON0<192- 2470

:1februari 1912

;,Rijkspolitie tot Uw dienst !"
.. een kwinkslag doet het bij

de gemoedelijke Brabanders
beter dan strenge
terechtwijzingen ... " (adj. v. d. Berg)

W!j weten, dat cns land vele echte \'ugélnienden tijk 11;

en dat: in dil land veel mindec vogcls w<mten gevangen
dan in 8dgiê of funktijk. Toch me-Jun wiJ onse con-
trole rernceten verscherpen, wij zijn 'VOOtMIDetI$ eerss-
<lugs ten kijkje te gaan nemen in de \,oUètt$ \'tltl1tt)$~\a•.'

Jen en Kuland. U weet nu welke ~ U"1)l()Ojt he
~_ ...~_rgen Toontd.1t~ e~!~~\3Lltt!lMJ;~
- ~~-

Vogelbescherming

min of meer aan artikel 28 van de Politiewet: hulp
verlenen aan hen die deze behoeven."

- Is het initiatief bij de bevolking aangeslagen?

"De bevolking blijkt de publicaties zeer op prijs te
stellen", zegt adjudant Van de Berg. "Als we een be-
paalde actie beginnen, weet de bevolking wat ze
boven het hoofd hangt, al laten we vanzelfsprekend
niet altijd het achterste van onze tong zien. We lich-
ten in De Molen het "hoe en waarom" toe. Het gek-
ke is, dat er sindsdien ook veel meer uitkomt. Mijn
mensen kunnen nu met een gerust hart allerlei uit-
vluchten van "ik heb het niet geweten" van de hand
wijzen. Zij staan er zelf ook veel meer achter, het
blijkt uit de resultaten. Neem bijvoorbeeld de onlangs
- vooraf toegelichte - actie met betrekking tot de
vogelbescherming. Zeventien beschermde vogels en
een aantal netten werden in beslag genomen, al heb-
ben we de juffrouw die een lijster liefdevol had op-
genomen en verpleegd, rustig in het bezit van het
beestje gelaten." Dat wèl,
Dergelijke publicaties werken ook preventief, want
op verschillende plaatsen viel duidelijk te constate-
ren, dat netten waren verwijderd.
Dan de publicatie over de gladde banden. We hadden
in De Molen uiteengezet wat nu feitelijk een "gladde
band" is. Resultaat: dat vijf mensen zich met hun
motorvoertuig op het bureau vervoegden. Vier ban-
den bleken "glad" te zijn en werden dan ook prompt
vernieuwd.
We wijzen de mensen op de gevaren die aan soms in-
gewortelde gewoonten vastzitten. Boeren die met
hun trekkers de weg soms tot een ijsbaan maken,
zonder dat zezelf in de gaten hebben welke gevaren
ze veroorzaken. Het voeren van verlichting, venten en
collecteren, het plaatsen van voor kinderen gevaar-
lijke voorwerpen op galerijen van flatgebouwen, raad-
gevingen aan bromfietsrijders, parkeren in parkeer-
vakken, onafgesloten auto's, zorg voor loslopende
honden en ga zo maar door.

Verder geven we van tijd tot tijd een overzicht over
verkeers- en andere ongevallen en zelfs publiceren
we in De Molen het aantal processenverbaal wegens
misdrijf of andere delicten.
Met kermissen, carnaval en andere "hoogtijdagen"
waarschuwen we het publiek voor de gevaren van de
drank in het verkeer. Daarbij proberen we vooral
niet bedillerig te zijn. Een kwinkslag doet het bij
de gemoedelijke Brabantse bevolking beter dan
strenge terechtwijzingen.
De rijkspolitie tot uw dienst, daar gaat het om.
Gelukkig staat het gehele personeel achter dit stre-
ven en gezamenlijk proberen we er het beste van te
maken. Hetgeen ons tot op heden aardig is gelukt,
dacht ik."

Positief

"Ik juich het initiatief van adjudant Van de Berg bij-
zonder toe", zegt burgemeester J. C. Molenaar.
De sportieve wijze waarop in de publicaties de rijks-
politie de burgerij tegemoet treedt, draagt naar
mijn mening veel bij tot een goede verstandhoudlnq
tussen bevolking en politie. De manier waarop al-
lerlei zaken gepresenteerd worden, is prettig en in-
dringend. Uit verscheidene reacties van de zijde van
de Rosmalense bevolking is mij gebleken, dat de-
ze vorm van kontakt en voorlichting op prijs wordt
gesteld."
Ook de districts-commandant, kolonel F. M. C. Of-
fermans staat er volledig achter. De wijze waarop
adjudant Van de Berg deze zaak heeft aangepakt,
vindt hij voortreffelijk. Zelfs heeft hij er aanleiding
in gevonden, de wijze waarop in Rosmalen voorlich-
ting wordt gepleegd, in het district bekendheid te
geven, in de hoop dat het goede voorbeeld in deze
of andere vorm navolging zal vinden.

J. J. H. v. Aerssen.
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langs de weg e gezien

Dit bord aan de Meeldijk bij het Zeeuwse Burgh,
gefotografeerd door de wachtmeester S. A. Bil
impliceert niet dat ter plaatse een manspersoon
genaamd Kees argeloze voorbijgangers molesteert.
Ofschoon in dit goede vaderland geen dieren
meer voorkomen die de mens belagen, blijkt Burgh
de uitzondering op de regel te vormen.
Daar lopen niet alleen schapen, die zich door
voorbijgangers laten aanhalen, maar ook de ram
Kees en die steekt niet in een vriendelijk vel.
Vandaar dit uitzonderlijke waarschuwingsbord ...

Als het sneeuwt, sneeuwt het goed in Prinsenbeek.
En dat kan wel eens heel welkom zijn bij een
Rijkspolitie die momenteel toch al niet verwend
wordt met nieuwe politiebureaus.
Wachtmeester 1e kl. J. Th. M. Rabelink legde met
zijn camera vast, hoe deze tijdelijke nieuwbouw
bij de post te Prinsenbeek (groep Etten-Leur)
werd gerealiseerd.

20

"West I
tafeltenniskampioen

In Berkel en Rodenrijs werd West I tafeltenniskam-
pioen van het Korps Rijkspolitie. De westelijken
versloegen in een uiterst spannende finale het ster-
ke oostelijke team met 5-2. Het district Noord leg-
de beslag op de derde plaats, vierde werd RPSZ
(zuid). Jammer genoeg had West 11verstek laten
gaan.

In het (door opperwachtmeester Sj. Visser van de
RPSV Luctor) uitstekend georganiseerde toernooi,
startte West I met een overwinning op Noord 5-1,
terwijl oost, ondanks het ontbreken van Bol en Scher-
penhuizen, zuid er met 5-0 onderhield. Het sterke
spel van Boer viel hier op.
In de tweede ronde klopte West met dezelfde cijfers
5-0 zuid en wees oost het noorden met 5-1 terug.
In de strijd om de derde en vierde plaats, bleven de
noordelijken met 5-2 baas over de zuidelijken.
De finale tussen West en Oost werd met inzet van
alle krachten gespeeld.
Het was een op technisch goed niveau staande strijd,
waarin Potman (West) en Boer (Oost) glansrollen
vervulden. De partij tussen de twee matadoren was
adembenemend. Potman slaagde er uiteindelijk
met veel moeite in Boer in 3 games te kloppen.

De einduitslag luidt:

1. en kampioen 1972 West I gewonnen 3, games-
stand 15-3, setstand 31-7

2. Oost gewonnen 2, gamesstand 12-6, setstand
25-16;

3. Noord gewonnen 1; gamesstand 7-12, setstand
17-23;

4. Zuid gewonnen 0, gamesstand 2-15, setstand
5-32.

Leiding in Horn
lichamelijk vaardig
Aan de opleidingsschool in Horn gaf de leiding het
goede voorbeeld met betrekking tot het behalen
van het onlangs ingestelde .Korpsdlplorna Licha-
melijke Vaardigheid".
Met aan het hoofd de commandant van de school,
majoor P. J. H. Leers, legden de navolgende staf-
leden met succes de proeven af: luitenant J. H.
Haisma, de adjudanten H. J. J. van Mourik en G. L.
M. Groot en de opperwachtmeesters J. Dolmans,
W. Vlot, P. Knoors, G. J. M. Kusters, J. Schipperijn,
D. Smit en G. W. Assendelft. Hoofddocent L. 0.,
adjudant L. C. H. van der Gouw, nam de proeven af.
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PUZZEL
VAN DE
MAAND

Horizontaal:
1 N.V. (Franse

afk.)
3 bevestigings-

middel
6 uiteinde der

aardas
ij de somma van

11 plaats in
Italië

13 bouwmateriaal
15 Europese

hoofdstad
17 onbewoonbare

woning
18 bestemming
19 jongensnaam
20 jongensnaam
23 onaangenaam
24 land in

Europa
26 exclusief

genootschap
28 meisjesnaam
31 kloosterzuster
33 bevestigings-

middel
37 inhoudsmaat
38 familielid
40 soort

verlichting
41 zoogdier
42 Frans pers.

voornaamw.
43 plaats in

Drente
44 plaats der

oudheid
45 weidedieren
47 briefaanhef

(afk.)
48 onderofficier

(afk.)
50 dun
53 glazen uitbouw
55 meisjesnaam

De winnaar van de februari-puzzel werd:
De heer N. DE KROON
Van Nes van Meerkerklaan 1
's-GRAVENHAGE

57 gewas
59 levenslucht
61 zijrivier v.d.

Donau
63 zuivelprodukt
65 plaats in

Duitsland
67 onbehaard
70 koraaleiland
71 plaats in

Noordholland

72 beschaafde
vrouw

74 dwaze
77 heilige stier
79 voegwoord
80 aanzien
81 plaats in

Duitsland
82 deel v.d.

bijbel (afk.)

AMBTENAREN ••• EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant geld.BedragenvanI 500.-totl 9000,-NVB
Afteeslng In max. 3 jaar. GeheelSChriftelijke
beh.n~.lInl mogelijk.
I.Y.: 125110,20 In handen. Aflolling In 30 x /1oe,- per mun'"

'.-GravenhageRivierviamarkt4 070 - 84!S125
Amsterdam Wastelnda10 020 - 297271
Arnhem Marl6n_ur;s!r.10 eas - 427Wl

NeUonaJe Eindhovart Kera!r •• ! 17 040 - as,.
VelUbank: Enschede Langestraa!11 0542f)- 208t

Nijmegen Y. W.I4Ierenllr. 127 eeaeo - 282Ce
Aetterdam MlIlA'Itowe;45 010 -1SS'O
Ulrectrt Man.han 67 030 - 141!138

Verticaal:
1 boom
2 tandeloos

zoogdier
3 zuivel-

bewerking
4 bloem
5 inhoudsmaat

(afk.)
6 per' expresse

(afk.)

7 voorzetsel
8 piaats a.d,

Vecht
9 reeds

10 voorzetsel
12 sportaritkel
14 einde (Eng.)
16 groente
21 boom
22 elektrisch ge-

laden deeltje

25 boom
27 vallei
28 pers.

voornaamw,
29 rondhout
30 jong dier
32 lichaamsholte
34 zuinig
35 en andere (afk.)
36 met betaald

antwoord (afk.)
39 lokspijs
40 techno natuur-

wetenschap-
pelijk onder-
zoek (afk.)

45 deel V.
Amerika (afk.)

46 water in
Friesland

47 onderricht
49 bid (Lat.)
51 landbouw-

werktuig
52 Frans lidwoord
54 fijn netwerk
55 Duitse

badplaats
56 Duits pers.

voornaamw.
58 hevige storm
60 Ned. vliegveld
62 plaats in,

Friesland
63 walmuur
64 oude vocht-

maat
66 zangnoot
68 eenh. v.

stroomsterkte
(afk.)

69 druk
73 meisjesnaam
75 voorzetsel
76 bergplaats
78 voorzetsel

De oplossingen worden ingewacht vóór 6 mei 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?

•
Het briefporto is verhoogd tot 30 cent, doch een
briefkaart voor 25 cent doet het ook.
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nieuwe
groepscommandanten

Op 1 januari 1972:
Adjudant S. P. van de Velde
groepscommandant te Veere.
Hij werd geboren op 14-9-'19 te
Sluis en was sedert 16 december
1965 plv. groepscommandant
van de verkeersgroep Middelburg.

Op 1 februari 1972:
Adjudant F. de Groot
commandant van de groep
Lelystad der R.P. te Water.
Hij werd geboren op 17 oktober
1915 te Jorwerd en was vanaf
1 december 1957 commandant
van de groep I der R.P. te Water
te Amsterdam.

Op 1 februari 1972:
Adjudant M. de Vries groeps-
commandant te Maarssen.
Hij werd geboren op 29 december
1916 te Driebergen. Sedert
1 november 1964 districtsrecher-
cheur in het district Utrecht.

Op 1 februari 1972:
Adjudant W. F. Spits
groepscommandant te Oudewater.
Hij werd op 8 mei 1920 te

. Rotterdam geboren en was vanaf
1 april 1960 resp. plv. groeps- en
postcommandant te Oirschot.

Op 1 februari 1972:
Adjudant J. A. C. de Bruijn te
Heeze. Hij werd op 23 mei 1914
te Dinteloord geboren en was
sedert mei 1959 plv. groeps-
tevens rayoncommandant
te Heeze.

Op 1 februari 1972:
Adjudant D. Vonk te IJsselstein.
Hij werd op 24 december 1919
te Barendrecht geboren en was
vanaf 1 november 1966 plv.
groeps- tevens rayoncommandant
Reimerswaal (Kruiningen).

. Op 1 februari 1972:
Adjudant A. Pronk commandant
van de recherchegroep district
's-Gravenhage. Hij werd op 29
augustus 1914 te 's-Gravenhage
geboren en sedert 1 mei 1960
districtsrechercheur te
's-Gravenhage.

Op 1 februari 1972:
Adjudant T. F. Zuid broek
commandant van de recherche-
groep Dordrecht. Hij werd op
29 augustus 1920 te Polsbroek
geboren en was vanaf 1 november
1969 districtsrechercheur staf
district 's-Gravenhage.

Op 1 maart 1972:
Adjudant P. G. Roos
groepscommandant te Wijchen.
Hij werd geboren op 11 januari
1920 te Nieuwerkerk a.d. IJssel
en was groepscommandant te
Wamel.

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
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Op de voorgrond
het in 1964

gereedgekomen
gedeelte van het

Polizei Institut
en op de achter-

grond één van de
oudere

lesgebouwen.

Kennismaking
Ter gelegenheid van een 3-daagse studiebijeenkomst
over "Verhoging van de effectiviteit van de politie
door wijziging van de structuur, taak en werkverde-
ling" (waarover later meer), waren wij in de gelegen-
heid kennis te maken met de opzet en inrichting van
het Polizei Institut Hiltrup.

Hiltrup (samenstelling van .Htl" = heuvel en "trup"
afkomstig van .Torp" = dorp) ligt enkele kilometers
ten zuiden van de universiteitsstad Münster (West-
falen) aan de belangrijke Bundesstrasze 54. Het
dorp is zeer oud (ge eeuw) en omstreeks 1200 werd
een aanvang gemaakt met de aanleg van genoemde
verkeersweg, welke in 1810 onder keizer Napoleon
werd uitgebreid. Bijzonder gunstig gelegen nabij het
kultuurrijke Münster en een ring van bezienswaar-
dige "Waterburchten", heeft het Polizei Institut Hil-
trup alle mogelijkheden, optimaal te fungeren als
studiecentrum.

Koninklijke
Nederlandsche
Papierfabriek

Toen na de ineenstorting van Duitsland in 1945 een
aanvang werd gemaakt met de opbouw van een
nieuwe politie in de verschillende deelstaten was
er allereerst behoefte aan goed opgeleide instruc-
teurs. In opdracht van de toenmalige Britse Bezet-
tingsautoriteiten, werd toen in het (in 1938 voor de
gemotoriseerde Gendarmerie gebouwde) complex te
Hiltrup, de "Centrale politieschool voor de Britse
Zone" ingesteld. Daar werden tevens politie-officie-
ren opgeleid, die op de politiescholen in de deel-
staten van de Britse Zone, inbegrepen West-Berlijn,
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Dr. Otto Rückert, sedert 1 december
1969 direkteur van het Polizei Institut,

begroet steeds zeer enthousiast de
congresgangers en toont zich een

bijzonder hartelijk gastheer.

met het Polizei Institut Hiltrup
met de opleiding werden belast. Vervolgens werden
daar ook voortgezette opleidingen (vanaf 1946) en
bevorderingscursussen voor politieofficieren gehou-
den.

In 1-947 werd het toezicht op de centrale politie-
schooi door de Britse militaire bezetting praktisch
overgelaten aan de Minister van Binnenlandse Za-
ken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Er werd
gewerkt aan verbetering van het algemene leerplan
en de methodiek .. Er kwamen voordrachten door do-
centen uit alle takken van wetenschap, de regering

Ingang Polizei Institut. De poort is nog altijd fun~lioneel: binnen de
poort ,",ordt gedacht over oplossingen voor proble

. - ---- - .~-,;.;-".~- ~~--"=---~ ~=------= ct·;e

en uit politiekringen. Ook werd een aanvang ge-
maakt met cursussen voor de hoogste officiersran-
gen. Tenslotte werden regelmatig werkcongressen
georganiseerd. (Seminare = 5 werkdagen, Arbeits-
tagungen = 3 werkdagen en Lehrer-seminare = 4
weken).

In 1948 werd door de verschillende deelstaten over-
eenstemming bereikt over de status van de school,
neergelegd in een Statuut, nadien enkele malen ge-
wijzigd en aangevuld. Daarmede werd tevens de
mogelijkheid geopend voor buiten de Britse Zone
gelegen deelstaten, hun leidinggevende politieamb-
tenaren aan de centrale politieschool te laten deel-
nemen. In feite werd daarmede de traditie overge-
nomen van het Politie Instituut Berlijn-Charlotten-
burg, waar tot 1933 politieofficieren hun opleiding
ontvingen. Thans is bij een commissie van het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken een wijziging van
de status van de centrale opleidingsschool in voor-
bereiding om te komen tot een .Polizei-Führunqs-
akademie".

Wanneer men kennis neemt van de aktiviteiten van
het Polizei Institut, komt men tot de conclusie dat
het gebodene reeds thans is afgestemd op de toe-
komstige status. Zo is het Polizei Institut te Hiltrup
een gemeenschappelijke instelling geworden van de
Bondsrepubliek Duitsland en haar deelstaten. De
kosten voor de inrichting en het onderhoud worden
volgens een verdeelsleutel gezamenlijk gedragen,

25
Rp.org_KB1972_04_apr_Nr.08 104



Mr.... P. Frima bezocht als directeur van het v.m. Rijksinstituut
voor opleiding van Hogere Politieambtenaren het Polizei Institut en
in de bibliotheek hangt dit levensgroot portret.

de Minister van Binnenlandse Zaken van de deel-
staat Nordrhein-Westfalen is belast met het ambte-
lijk toezicht, terwijl een Curatorium verantwoordelijk
is voor het vaktechnisch toezicht.

Een zeer belangrijk onderdeel van de doelstelling
van het Instituut is de mogelijkheid van het vergaren
van wetenschappelijke kennis op het gebied van de
politie en het zelfstandig verrichten van onderzoe-
kingen. Door samenvatting van de resultaten en het
doen van aanbevelingen wordt een gelijk afgestemde
wetsuitleg op het gebied van openbare orde en
veiligheid en t. a. v. praktisch politie-optreden, in
sterke mate bevorderd. Na inwerkingtreding van de
thans in voorbereiding zijnde nieuwe status, wordt
verwacht dat aan dit facet meer aandacht zal kun-
nen worden besteed. Buitenlanders worden uitge-
nodigd aan de leergangen deel te nemen, zodat
regelmatig internationale contacten het belang van
de cursussen verhogen.

De cursisten worden in principe in het Instituut ge-
huisvest en van voeding voorzien. Regelmatig is er
behoefte aan uitbreiding van het complex. Na een
ingrijpende verbouwing en belangrijke uitbreiding
voltooid in 1964, konden 270 cursisten worden on-
dergebracht. In 1966 had men reeds behoefte aan
450 plaatsen. Uiteraard is er ook een sportpark en
sportzaal. De 11 deelstaten van de Duitse Bonds-
republiek mogen dan weliswaar afwijkende politie-
uniformen hebben, de opleiding voor alle politie-
officieren is in elk geval "uniform".
(Tekst en foto's: J. Ranselaar)

gemeente "
spijkenisse

Bij de administratieve dienst van het in
oprichting zijnde korps Gemeentepolitie
kan worden geplaatst een

Medewerker
in de rang van COMMIES-A

Naast het bezit van hot diploma
G.A. I dient de te benoemen kandidaat
te beschikken over ruime ervaring in
de politie-administratie.

Salaris maximaal f 1882,- per maand.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen
zijn van toepassing.

Voor het verkrijgen van passende
woonruimte wordt medewerking
verleend.

Sollicitaties binnen 10 dagen aan de
burgemeester, Koningin Julianapleln 1,
onder vermelding van
vakaturenummer 388.

Begrafenis wmr. le kl. N. Scheer
Onder grote belangstelling vond op 8 februari de
begrafenis plaats van de tijdens de dienst plotseling
overleden wachtmeester 1e klasse N. Scheer, oud
53 jaar, te Bilthoven.
Wmr. Scheer, die sinds 1948 was ingedeeld bij de
bereden groep Bilthoven, genoot grote bekendheid,
ook buiten politiekringen, door zijn regelmatig op-
treden als jurylid bij de landelijke ruiterverenigingen.
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langs de weg ~
gezien ~

Tja, waar zit de melk nou?

Dit probleem in het Friese land

werd vastgelegd door de

wachtmeester 1e kl. H. Dijkstra

en de wachtmeester T. B.

Roeleveld te Joure.

Ambtsjubileum
DISTRICT DORDRECHT
25 jarig ambtsjubileum:
Op 3·3-'72: T. J. Brouwer, owmr. te Lan-
gerak.

personalia

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM
Per 31-1-'72: Wmr. J. H. Reimus van Vo-
lendam naar Bennebroek.
Per 16-1-'72: Wmr. 1e kl. H. J. v. d. Heu-
vel van Techn. rech. Asd. naar V.D.K.H.
Per 21-2-'72: Wmr. R. A. J. Eekels van
Ouderkerk aid Amstel naar A.V.D.

DISTRICT APELDOORN'
Per 21-2-'72: Wmr. J. Zwaan van Ermelo
naar Driebergen (A.V.D.).

DISTRICT ASSEN
Per 26-2·'72: Wmr. 1e kl. K. de Vries van
Peize naar Zuid laren.

DISTRICT BREDA
Per 1-2-'72: Adjudant S. v. d. Wulp van
Terheijden naar Breda (s af distr.); wmr.
1e kl. Th. H. Jansen van Goirle naar
's-Hertogenbosch (techn. recherche).

Per 26·2-'72: Owmr. P. J. Engelaar van
Dinteloord naar Woensdrecht.

DISTRICT DORDRECHT
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. Tj. Boersma van
Alblasserdam naar Dordrecht.
Per 15-2-'72: Wmr. G. Meppelink van
Rozenburg naar Brielle.
Per 26-2-'72: Owmr. J. Wolters van Ouden-
hoorn naar Aalten .

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. E. A. J. de Kleine
van Gemert naar Eindhoven (distr. rech.);
wmr. 1e kl. G. Lamme van Deurne naar
Eindhoven (distr. rech.); wmr. 1e kl. E.
H. G. Wiggers van Mierio naar Eindhoven
(distr. rech.).
Per 1-2-'72: Owmr. W. F. Spits van Oir-
schot naar Oudewater (distr. Utrecht).
Per 1·2·'72: Wmr. 1e kl. C. H. Renkens
van Eindhoven (rech.gr.) naar Boekel;
wmr. 1e kl. G. H. M. Vervoort van Best
naar 's-Hertogenbosch (Postale recherche).
Per 21·2-'72: Wmr. G. A. Buijsse van Eind-
hoven (verk. gr.) naar Breda (verk. gr.).

DISTRICT GRONINGEN
Per 21-2-'72: Wmr. N. Wol til van Gronin-

de grote Vier van
@nll

Vraag Inlichtingen bij:

@ntinental Rubber n.v.
POSTBUS 71 - AMERSFOORT

Tel. 03490·12934

gen (vrg) naar Driebergen (S.A.S.).
Per 26-2-'72: Owmr. J. Timmer van Sau-
werd naar Rolde.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'72: Owmr. W. Muilwijk van Lisse
naar ;S-Gravenhage; Owmr. T. F, Zuid-
broek van 's-Gravenhage naar Dordrecht;
Owmr. J. v. d. Sluis van Bodegraven
naar Exloo.
Per 21-2 '72: Wmr. A. Broere van Lisse
naar Rijswijk (Z.H.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. G. Swets van
Sprang-Capelle naar Varik (distr. Nijme-
gen); wmr. N. J. G. v. d. Donk van Veg-
hel naar Heeseh; wmr. J. P. F. M. v. d.
Steen van Waspik naar Sprang-Capelle.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-9-'71: C 2e kl. H. Keijzer van Gro-
ningen naar Dantumadeel.
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. R. H. Brouwer
van Verk. gr. Asd. naar Verk. gr. Lwd.;
Wmr. 1e kl. J. W. Gehasse van Makkinga
naar Apeldoorn.
Per 16-2-'72: Owmr. J. Meinema van Hal-
lum naar Koudurn; wmr. D. Bakker van
Hallum naar Koudurn.
Per 21-2-'72: Wmr. 1e kl. K. Werkman
van Lemmer naar Verk. gr. Assen.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-12-'71: Oft. 1e kl. W. A. de Kraker
van Maastricht naar Opl. school.
Per 1-1-'72: Wmr. 1e kl. A. J. H. Dijks van
Meerssen naar Maastricht (reeh'. gr.).

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. T. F. H. Klein
van Kapelle naar Koudekerke; Owmr.· D.
Vonk van Kruiningen naar IJsselstein.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-2-'72: Wmr. 1e kl. P. Looyenga van
Zeddam naar Nijmegen; wmr. 1e kl. J. D.
Loor van Groesbeek naar Nijmegen.

27
Rp.org_KB1972_04_apr_Nr.08 106



DISTRICT ROERMOND
Per 1-1-'72: Wmr. le kl. G. J. A. v. d.
Aar van Echt naar Roermond (distr. rech.).
Per 1-2-'72: Wmr. le kl. M. A. Reijnders
van Heijthuijzen naar Baexem.
Per 26-2-'72: Owmr. N. Nagtzaam van Heel
naar Horn.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-2-'72: Wmr. W. P. v. Kuijk van Mij-
drecht naar Bunschoten.
Per 8-2-'72: Owmr. J. Schot van Verk.
groep Utr. naar Rech. groep De Bilt.
Per 15-2-'72: Wmr. H. P. M. Sjollema van
Oudewater naar Abcoude.
Per 15-2-'72: Wmr. le kl. J. van Soeren
van Vleuten naar De Bilt.
DISTRICT ZWOLLE
Per 29-1-'72: Wmr. le kt. K. Geertsma
van Zwolle naar Groningen.
Per 21-2-'72: Wmr. D. Ruiter van Zwolle
naar Driebergen.
BIJZONDERE DIENSTEN
Per 9-2-'72: Owmr. M. Th. Berendsen van
Arnhem (opl. school) naar Apeldoorn
(op I. school); wmr. le kl. Jac. de Jong
van Gorinchem (R.P.t.W.) naar Drimmelen
(R.P.tW.).

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT DORDRECHT
Per 1-2-'72: adjudant T. F. Zuidbroek tot
commandant van de recherchegroep te
Dordrecht.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'72: adjudant A. Pronk tot com-
mandant van de recherchegroep te
's-Gravenhage.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'72: J. v. d. Worp te Bennebroek.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-10-'71: I. J. Balk te Monnickendam.
Per 1-1-'72: C. A. Hili te Aalsmeer.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Umburg 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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DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'72: B. Dollinga te Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'71: Mej. G. H. Torenbos te Gieten.
DISTRICT DORDRECHT
tot adjudant:
Per 1-2-'72: T. F. Zuidbroek te Dordrecht.
DISTRICT EINDHOVEN
tot adjudant:
Per 1-2-'72: J. A. C. de Bruijn te Heeze.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'72: C. H. Renkens te BoekeI.
tot adm. ambt C 3e kl.:
Per 1-10-'71: W. Th. A. Ettro te Mierio.
DISTRICT 's·GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-2-'72: A. Pronk te 's-Gravenhage.
tot adm. ambt. C. 2e kl.:
Per 1-10-'71: J. de Mos te Bergambacht.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot dir. oH. der R.P. le kl.:
Per 1-7-'71: F. M. C. Offermans te 's-Her-
togen bosch.
DISTRICT MAASTRICHT
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-5-'71: H. J. Schormans te Ubach
over Worms.
DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'72: M. A. Reijnders te Baexem.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'72: P. J. G. Reijnders te Horn.
BIJZONDERE DIENSTEN
tot rijksambtenaar IV:
Per 1-7-'71: P. Steil aard (A.V.D.) te Drie-
bergen.
tof adm. àmbt. C 2e kl.:
Per 1-5-'71: Mej. J. H. van Hest (V.K.S.)
te Bilthoven.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-2-'72: Th. Woudwijk, parketwachter
te Haarlem; S. L. Boom, parketwachter te
Amsterdam; P. Boot, parketwachter te
Amsterdam; W. H. M. v. d. Braak, par-
ketwachter te Haarlem; J. v. Bussel, par-
ketwachter te Amsterdam; L. Hendriks,
parketwachter te Amsterdam; J. H. Hll-
kan, parketwachter te Amsterdam; H. P.
M. v. Leeuwarden, parketwachter te Am-
sterdam; A. Meske, parketwachter te Am-
sterdam; J. H. Rijmers, parketwachter te
Amsterdam; V. v. Strijbos, parketwachter
te Amsterdam.
DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'72: A. Cupido, schrijver te Uden.
Per 15·2-'72: B. H. Knoop, schrijver te
Cuijk.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-2-'72: J. Amkreutz, schrijver te Stein.
Per 1-2-'72: W. F. L. H. Creusen, parket-
wachter te Maastricht (parketgroep) ; A.
J. Hoenen, parketwachter te Maastricht
(parketgroep); W. Th. Martens, parket-
wachter te Maastricht (parketgroep).
DISTRICT ROERMOND
Per 1-2-'72: J. Severens, parketwachter te
Roermond (parketgroep); C. G. M. Eve-
raerts, parketwachter te Roermond (par-
ketgroep).
DISTRICT UTRECHT
Per 1-2-'72: W. v. d. Meulen, parketw.
C 2e kl. te Utrecht; M. Schilperoort, par-
ketw. C 2e kl. te Utrecht.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-2-'72: J. H. A. M. Langens te
Nijmegen; C. Hoorn te Assen; H. J.
Meints te Assen.
Per 1-3-'72: J. van Marsbergen te Amster-
dam; Chr. H. Messink te Nijmegen; A. P.
Hetterscheid te 's-Hertogenbosch; G. J.

Jong te Breda; G. F. L. M. Kuijten te
Eindhoven; W. Chr. H. Kostons te Maas-
tricht; Th. H. P. Wolfs te Maastricht; G.
van Ree te Assen; A. B. VI iet te Leeuwar-
den; J. Y. Drost te Leeuwarden.
Per 15 maart '72: H. J. M. Offermans te
Nijmegen; J. H. W. Berns te Maastricht.

de dienst verlaten

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-2-'72: A. J. van Kuijk, schrijver te
Eersel.
DISTRICT 's·GRAVENHAGE
Per 15-1-'72: H. P. C. Janssen, parketw.
te 's-Gravenhage.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-2-'72: P. C. Teekens, owmr. te Val-
kenburg.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-2-'72: J. Lindhout, wmr. le kl. te
Renesse.
Per 1-2-'72: M. S. v. d. Stijl, wmr. te
Oosterland.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-2-'72: J. A: J. Lichteveld, owmr. te
Stevensweert.

wij herdenken

Wmr. le kl.
W. R. Huiskamp

Nieuwenhage
district Maastricht

* 3-12-1919
t 5-2-1972

Adjudant
J. Goedhart

Zaandam
R.P. te Water

':. 9- 6-1914
t 12- 3-1972

Dhr. P. Goedheer
groep Borsele

district Middelburg
* 8-10-1919
t 24-2-1972

I>.dm.ambt. C ze kl.
F. C. L. Berends
Gilze en Rijen
district Breda
* 24-10-1925
t 24-2-1972

Wmr. le kl.
T. F. Jagersma
Surhuisterveen

district Leeuwarden
<. 22- 3-1915
t 1- 4-1972

Parketwachter
G. B. van Gelder

Rotterdam
district Dordrecht

t 25-2-1972

Rp.org_KB1972_04_apr_Nr.08 107



Rp.org_KB1972_05_mei_Nr.09 108



Officieel orgaan voor het
:{orps Rijkspolitie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

13e jaargang

No. 9 - mei 1972

Verschijnt 1 x per maand

redactie

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

Mejuffrouw M. P. Baars
te 's-Gravenhage

Kapitein J. G. W. Bär te Leeuwarden

J. M. A. Kasprowlcz
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

Opperwachtmeester J. A. Schuurmans

le Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink te Neede

redaotle-secretarlaat

Van Peltlaan 100, Nijmegen
Telefoon 08800 - 5 13 39

eindredactie

Koen Aartsma,
Persburo AD, Amersfoort

Privé:
Salverdaplein 6, Wageningen

advertenties

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

uitgave

Schaafsma & Brouwer, Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190 - 23 21
Giro 83 3111

Abonnementsprijs f 13,- (incl. B.T.W.) per
jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 1,36 per stuk

KORPSBLAD

Primaat
Op 14 april j.1. werd door de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer de lang verwachte nota met vraagpunten over
herziening van de Politiewet aangeboden. Het Korpsblad
zal - in 4 afleveringen - deze nota allereerst integraal
afdrukken (zie pag. 15), alvorens nader in te gaan op de
commentaren, die door de lange in het vooruitzicht
gestelde weg naar de gewestelijke politie zeker zullen
worden uitgelokt.
In deze, door prof. mr. J. M. Polak als regerings-
commissaris voorbereide, nota worden o.a. behartens-
waardige woorden gezegd over de dualiteit m.b.t. het
gezag over de politie en het nodige samenspel van vele
betrokkenen, die, elk vanuit hun specifieke beroeps-
functies, bijdragen dienen te leveren opdat in de
uitvoering van de politietaak dat dualisme als eenheid
beleefd kan worden:

••....... daarom zou het onjuist zijn uit te gaan van een of
ander primaat. Noch het bestuur en de verantwoordelijkheid voor
de openbare orde, noch de justitie en de verantwoordelijkheid voor
de justitiële taak, moeten voorrang krijgen. De wet dient zich van
een dergelijke keuze te onthouden. Veeleer moet zij ervan uitgaan
dat het om twee kanten van een en dezelfde zaak gaat en dat wat
onder justitie wordt verstaan ook als bestuur (in functionele zin)
dient te worden aangemerkt.
Ook in ander opzicht zal de betekenis van de nieuwe wet niet
moeten worden overschat en zal ·zij zich moeten hoeden voor te
vergaand ingrijpen en detaillering. Hoewel behoefte bestaat aan
enkele duidelijke voorschriften zal toch moeten worden erkend dat
de wetgever maar een bescheiden rol kan spelen als het gaat om
het voorkomen en oplossen van moeilijkheden. Het huidige tijds-
gewricht kenmerkt zich door spanningen die juist de politie en de
voor haar verantwoordelijke autoriteiten raken. Verbeteringen in
wetgeving en organisatie alleen zijn onvoldoende om de spannin-
gen weg te nemen of te verminderen. Zij zijn daartóe zelfs niet
het belangrijkste middel. In. dit verband rnoge worden herinnerd
aan het denkbeeld in de nieuwe wet een plaats in te ruimen voor
een Raad voor de Politie. Een dergelijk college zou naar de mening
van de ondergetekenden kunnen bijdragen tot beter begrip indien
daarin elkaar zouden ontmoeten representanten van de maat-
schappij, beoefenaren van de gedragswetenschappen en functiona-
rissen uit het politiebestel. ••

Het is duidelijk, dit dient het primaat te zijn: hoe dan ook
de politieambtenaar in staat te stellen zijn moeilijke taak
in een zich steeds sneller veranderende samenleving -
optimaal en met vertrouwen in het boven hem gestelde
gezag - uit te oefenen.

Redactie

Omslagfoto: Wmr. le kl. D. Schoneveld, Apeldoorn
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Koninklijke
onderscheiding
voor 44 korpsleden

Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de
Koningin werden dit jaar 44 korpsleden koninklijk
onderscheiden, sommigen van hen bij bevordering.
Daar de verjaardag van H.M. dit jaar op zondag viel,
vonden de uitreikingen reeds op vrijdag plaats.
In Den Haag en Utrecht reikte de Algemeen
Inspecteur persoonlijk de onderscheidingen uit,

officier in de
Orde van
Oranje-Nassau

D. v. Bennekom
Montfoort

2

Jhr. B. W. F.
de Beaufort

Utrecht

H. P. v. d. Bosch
Veghel

J. ten Brink
Weesp

respectievelijk aan de heer J. M. A Kasprowicz,
hoofd van het bureau reserve-rijkspolitie en kolonel
jhr. B. W. F. de Beaufort, districtscommandant te
Utrecht en de adjudant M. M. van der Werft te
De Bilt. Elders gebeurde dit, zoals gebruikelijk,
door de districtscommandanten, al dan niet in
tegenwoordigheid van burgerlijke autoriteiten.
Hierbij de "galerij" van onderscheidenen, die
uiteraard door de redactie zeer hartelijk worden
gefeliciteerd met de aan hen betoonde Koninklijke
waardering voor hun werk en optreden.

ridder in de
Orde van
Oranje-Nassau

eremedaille
verbonden aan
de Orde van
Oranje-Nassau
in goud

H. v. d. Broek
Groesbeek

c. W. Docters
van Leeuwen

Rijnsburg

B. P. Emmelkamp
De Bilt
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A. Gebuis
Breda

J. Oosting
Leeuwarden

J. W. Schipper
Brielle

H. de Jager
Zierikzee

J. S. v. d. Water
Castricum

P. D. Hofman
Groningen

S. Sikkema
Assen

P. A. Kemper
De Bilt

K. v. d. Weerd
Wierden

A. G. Kein Ikkink
Zwolle

J. E. E. Smits
Amsterdam

A. Kuipers
Oegstgeest

M. M. v. d. Werff
De Bilt

Th. H. Kock
Raalte

D. N. W. Tits
Assen

D. Louwerse
Arnhem

Th. J. Ophelders
Gennep

eremedaille
verbonden aan
de Orde van
Oranje-Nassau
in zilver

D. Lub
Amsterdam

H. A. Th. Tol
Cuyk

P. Northausen
Nunspeet

J. Stoel horst
's-Gravenhage

J. v. Altena
Enkhuizen

(bij bevordering)

H. Meijer
Holten

J. v. Vliet
Maarssen

3
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L. Berga
Zuidlaren

J. Oostdijck
Steenbergen

J. Gatsma
Nijkerk

M. L. Roozekrans
Nieuweqein

G. Hendriks
Uitgeest

G. Trip
Puiten

eremedaille
verbonden aan
de Orde van
Oranje-Nassau
in brons

J. Huts
Maasbree

J. A. Veldhuis
Denekamp

G. J. Jurjcns
Schoonebeek

H. Visscher
Rijssen

J. Koopman
Amsterdam

J. A. F. Winkenius
Dordrecht

Op de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie
in Den Haag reikte generaal W. de Gast de Konink-
lijke Onderscheiding uit aan de heer J. M. A. <as-
prowicz. De heer Kasprowicz, die hoofd is van het
bureau reserve-rijkspolitie, werd benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau. Ten overstaan van
het personeel van de Inspectie gaf de Algemeen In-
specteur een overzicht van de motieven die hadden
geleid tot verlening van de onderscheiding. Hij
noemde daarbij de heer Kasprowicz een integer en
zeer verdienstelijk ambtenaar, die de hoge Konin-
klijke waardering ten volle toekwam.
De redactie van het Korpsblad Rijkspolitie is bijzon-
der ingenomen met de onderscheiding van één van
haar redactieleden. De heer Kasprowicz is temidden
van de soms felle redactionele debatten een oase
van rust, maar zijn oordeel is steeds weloverwogen
en draagt veel bij tot de uiteindelijke besluitvorming.
Gaarne betuigt de redactie haar mede-redactielid en
mevrouw Kasprowicz haar hartelijke gelukwensen
met deze hoge onderscheiding.
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"Gezamenlijk moeten wij waarmaken, dat Bromsnor niet meer
bestaat, maar dat daarvoor in de plaats is gekomen: een mo-
derne politieman waar men "U" tegen zegt." Aldus adjudant
E. A. Boesaard, die zijn adspiranten op de school in Velp in
deze geest opleidt. Helaas sluit de praktijk daar dikwijls niet op
aan.

weggooitijd
"Wij leven in een kraterige en kritische tijd, waarin
tradities, conventies, geijkte opvattingen en normen
allereerst getoetst worden op uiterlijke en innerlijke
waarde en houdbaarheid. Wij hebben de neiging
voortdurend te herzien cq. af te schaffen; wat dat
betreft zou men welhaast zeggen dat wij leven in
een "weggooitijd".
Ik meen, dat in herzien een verfrissend gezond ele-
ment ligt en dat daardoor vastroestende, dwang-
matige en hinderlijke sleur in ons leven voorkomen
kan worden. Koningin Juliana heeft dat zo duidelijk
gezegd toen zij opmerkte dat tradities niet als een
blok aan het been door de mensen meegezeuld mo-
gen worden.

Toch kan niet elk uiterlijk vertoon en niet elke
formaliteit zonder meer als waardeloos gezien
worden: ook conventionele gebruiken hebben een
bestaansgrond en kunnen wel degelijk wezenlijke
waarde hebben. Geen menselijke gemeenschap
kan leven en leeft ook zonder geestelijke levens-
beschouwende en fatsoensnormen. Geen gemeen-
schap kan werkelijk leven zonder omgangsvormen,
zonder respect jegens het individu, zonder
normen in vreugdebetoon en in medeleven op die
ogenblikken waarop het leven dat vraagt.

Wij dienen ons bewust te zijn van de waarde van
datgene, waar wij afstand van willen doen en daarbij
wel te bedenken, dat voor die waarden andere nor-
men en vormen in de plaats dienen te komen. Zo is
er een gedurige toetsing en beoordeling en géén
formalisme, géén sleur, géén . . . nutteloos vast-
houden, maar wèl een behouden wat maatschappe-
lijk waardevast en aantrekkelijk is. Wèl een behou-
den wat voor mens en gemeenschap karakteristiek
en zinvol kan zijn."

(Jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, voorzitter van de Raad van Bestuur

van de Ned. Politie Academie, in zijn rede bij de promotie van

3e jaars afgestudeerde studenten in 1970)

Hoe
hoffelijk

kan/mag/moet
een politie-

ambtenaar wel zijn?

De Nijmeegse hoofdcommissaris, mr. F. P. M. Per-
riek, heeft een van zijn stokpaardjes - "Handhaving
van de disciplinaire vormen" - in de afgelopen
maanden tot driemaal toe in het openbaar bereden:

• Als lid van de begeleidingscommissie van het
opleidingsinstituut te Heerlen richtte mr. Perriek het
verzoek tot de directeur van dit instituut om aan zijn

,~l
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leerlingen "een zekere overmaat aan disciplinaire
vormen te geven, vanwege de onvermijdelijke nivel-
lering daarna door de praktijk in de korpsen".

• Vervolgens wendde mr. Perrick zich tot zijn col-
lega's-korpschefs in Brabant en Limburg (die bij het
instituut te Heerlen zijn aangesloten) om "die nivel-
lering in de korpsen tot het onvermijdelijke te beper-
ken" en daarmee ook van hun kant "de positieve
follow-up te geven die vereist is, wil de vorming aan
het instituut inderdaad effect sorteren".

• Eenzelfde beroep werd op het eigen Nijmeegse
politiepersoneel gedaan, tijdens de eerste "brug-
lunch".
Mr. Perrick (wij citeren met toestemming uit "Appel",
het korpsblad van de gemeentepolitie Nijmegen) zei
hiervoor verschillende aanleidingen te hebben: "de
waarneming van bepaalde vervlakkingsverschijnse-
len in de praktijk" - "de invloed van de anti-autori-
taire gedachtengang" - "de begripsverwarring over
het begrip democratisering" - "de veranderingen
in dit opzicht in het leger".
De Nijmeegse korpschef pleit ("bewust en over-
tuigd") voor handhaving van het voorschrift Eerbe-
wijzen en Beleefdheidsvormen. Niet voor het klakke-
loos overnemen van militaire vormen en ook niet
voor het handhaven van de militaire discipline. Want
- aldus mr. Perrick - "tussen de taak van de pc-
litieman en die van een militair (hoewel beiden
overwegend in uniform optredende) bestaan diep-
gaande verschillen, die ik dacht door niemand beter
getekend zijn dan door Broekhoff in zijn gerenom-
meerde, vlak na de bevrijding verschenen: "Enkele
aspecten van het politievraagstuk" (zie elders op
deze pagina, Red.) ... Het is daar natuurlijk wat
extreem tegenover elkaar gesteld, maar ik dacht dat
het wezenlijke ook nog voor vandaag geldend was."

de soldaat

Taak: bestrijding van de vijand.

Zijn opleiding heeft ten doel: zijn
individualiteit te doen opgaan in
de geleide massa.

Leeft in kazerne.

Ontwikkeld zijn bij hem: gevoel
voor tucht, voor saamhorigheid,
voor zelfopoffering, ter bereiking
van het gestelde militaire doel.

Niet ontwikkeld zijn: het gevoel
voor zelfstandig optreden en het
nemen van zelfstandige beslissin-
gen.

(Uit: Broekhoff (vm. commissaris van politie te Amsterdam)!
"Enkele aspecten van het politievraagstuk" (1945)

en mocht u nog willen reageren, hier is mijn kaartje met
naam en telefoonnummer."

Mr. Perrick concludeert hieruit, dat "de discipline
- die ook in een politiekorps moet leven - anders
geaard is dan die in een militair. verband. De disci-
pline in een politiekorps moet overwegend ten doel
hebben: de politiefunctionaris tot een zo groot mo-
gelijke zelfstandigheid in denken en handelen te
voeren en zij veronderstelt politiechefs die het ver-
schil tussen militaire en politiële discipline duidelijk
aanvoelen."
Na gesteld te hebben, dat het steeds vaker vereiste
optreden-in-verband "een geestelijke en ook uiter-
lijke aanpassing" vraagt, zegt de hoofdcommissaris:
"Het handhaven van de interne discipline is juist
voor de politie van een zo eminent belang, omdat
die gemeenschappelijke taak van ons niet primair
gericht is op het bedwingen, maar op het dienen
van de gemeenschap. Deze instelling van dienst-
baarheid, van service, van dienstvaardigheid, zal de
politie in haar openbare houding moeten (en ook te
beter kunnen) demonstreren door een instelling die

de politieman

Taak: het voorkomen van stoornis
der openbare orde, aan de hand
van een goede verhouding tot de
bevolking.

Zijn opleiding heeft ten doel: zijn
individualiteit te ontwikkelen, hij
moet zelfstandig kunnen denken
en handelen, ter uitvoering van de
hem bij de wet opgelegde plichten.

Woont zelfstandig.

Ontwikkeld zijn bij hem: zelftucht,
zelfstandig denken en handelen.

Niet ontwikkeld zijn: het opgaan
in groter verband, het gevoel van
saamhorigheid.

6
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gedragen wordt door disciplinaire verhoudingen bin-
nen het korps."
Dit onderwerp verder nog in een meer algemeen
kader vattende, stelt mr. Perrick: "De Nederlandse
politie is te lange tijd getekend geweest (en is het
ten dele helaas nóg) door een gebrek aan bescha-
ving en daarin aan hoffelijkheid. Nu ben ik me ervan
bewust, dat de disciplinaire voorschriften slechts
een deel (nI. het gereglementeerde deel) zijn van
het geheel van normen en ook van vormen, die te-
zamen het beeld der hoffelijkheid opleveren. Zij zijn
intussen wel een goede basis waarop het groter ge-
heel voor een beschaafd, hoffelijk optreden mede
kan worden geforme~rd (... ) Ik doe dus een beroep
op u om de disciplinaire vormen te handhaven."

"Zal ik uw [as even weghangen?"

Liever "Omgangsvormen"

Hoe wordt hierover gedacht in kringen van de Rijks-
politie?
"Ik heb waardering voor het standpunt van mr. Per-
riek," zegt kapitein J. Ranselaar van de Algemene
Inspectie in Den Haag, "al heb ik wat moeite met
de enkele malen gebruikte benaming "disciplinaire
vormen". Zou de (zowel intern als extern omvatten-
de) aanduiding "omgangsvormen" niet acceptabeler
zijn?" Overigens is kapitein Ranselaar van me-
ning, dat er alle aanleiding is om dit onderwerp zo
met nadruk aan de orde te stellen (zie elders op
deze pagina's).
Besteedt de opleiding van de Rijkspolitie hier wel
voldoende aandacht aan?
"Daar besteden wij heel wat lesuren aan", aldus
adjudant E. - A. Boesaard, docent aan de Oplei-
dingsschool te Velp, (die trouwens ook liever de term
"omgangsvormen" gebruikt), "en dat is ook zeer
gewenst, want overheidsdienaren munten niet uit
door hoffelijkheid." Adjudant Boesaard geeft drie
voorbeelden:

• De manier waarop ambtenaren zich in brieven
tot het publiek menen te kunnen richten, zonder

"noblesse
oblige"
ook voor de drager
van het politieuniform

Sedert het einde van wereldoorlog II is de
maatschappij op explosieve wijze in bewe-
ging - op zich een goede zaak. Maar zoals
vaak bij medicijnen wordt geconstateerd
dat de genezende werking wordt begeleid
door schadelijke bijverschijnselen, die -
indien niet tijdig afgeremd - het werk van
het medicijn ten iet doen, zo zien wij ook
nadelige nevenverschijnselen van de turbu-
lente ontwikkeling van de maatschappij.
In het kader van het onderwerp zouden we
hier willen noemen: de vervlakking, ver-
schraling, aantasting van de goede vormen
in eigen kring, met als gevolg dalende waar-
dering van het publiek voor het politieappa-
raat als geheel. Reeds zo vaak heeft de
slogan geklonken "voor mij hoeft het niet
meer", dat men zich afvraagt: als "niets
meer hoeft", wat blijft er dan nog over om
wèl te doen? Of komt er dan een "renais-
sance" van de goede vormen?
Ondanks alle openheid en vrijheid van nu,
blijft er altijd nog de gerechtvaardigde ver-
wachting van correct optreden en welle-
vendheid. Nog steeds geldt de uitspraak
van De Freycinet: "la discipline n'est pas
senlement le nerf des armées; elle est aussi
le ciment des sociétés civilisees".
Veertig jaren geleden was een belangrijke
eis om bij de politie te komen: flink ge-
spierd te zijn. Nu reeds jaren naast een
goede lichamelijke conditie andere maat-
staven (met name t.a.v. beschaving) gelden,
dient o.a. door het in acht nemen van de
goede vormen, zowel onderling als naar
buiten, getoond te worden dat aan de nieu-
were eisen volkomen wordt voldaan.
Met belangstelling zullen we eventuele res-
ponse volgen in de overtuiging dat "no-
blesse oblige" niet alleen bedoeld is voor
de adel, maar ook voor de man in de over-
all en de drager van het politieuniform.

J. Ranselaar

groet of behoorlijke aanhef (in plaats van "Geachte
Mevrouw" of i.d.), vaak met botte, dreigende zinnen;

• de manier waarop menig ambtenaar het publiek
tegemoet treedt aan de telefoon, zich grommend
meldt als "Belastingen" of "Postkantoor" of "Poli-
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blik ... s ... kater nog aan toe!

dat is uw eerste reactie

wanneer u als goede rijder een

schade maakt

misschien is het geen "totaal

verlies" van uw auto

maar door domme pech bent u in

één keer uw moeizaam opgebouwde

no claim-korting kwijt

heeft u wel eens uitgerekend

hoeveel méér premie u dat

in de komende jaren gaat

kosten?

wij wel

en wij vonden het niet billijk

daarom hebben wij voor personen-

auto's in onze autopolis bepaald

dat u na zo'n schade 20% no claim-

korting behoudt, mits u 4 jaar of

langer achtereen schadevrij hebt

gereden

de autopolis met de vele pluspunten

onze verzekeringsadviseurs kunnen

u er alles over vertellen

8

tie", maar vergeet daarbij z'n naam te noemen, laat
staan er een "Goede morgen" bij te voegen;

• de manier waarop wachtende mensen aan een
overheidsloket worden behandeld. Wat is er bij der-
gelijke contacten nog over van het begrip "dienst-
baarheid" bij de overheidsdienaar?

KORPS RIJKSPOLITIE

U hebt op ~t9 M;!/ /91.2. ge.proken_t

. ()~HR, i5~f(('/tll?l"fIM~
SI.f DI.ITlC! : AA d
(adres) 1"1/)!9-;> TRIÇ"i-(r

(plaats) :f;/)'-I()NS.Sr~. '1'-', 1?/J/lS,t?/clfr

Tel. 10 'td - 11&6'1/.

Een goede relatie politie-publiek stoelt op de presentatie van de
individuele gezagsdrager.

Schoonheidsfouten

Meer toegespitst op de politie-praktijk maakt adju-
dant Boesaard zijn adspiranten opmerkzaam op
schoonheidsfouten, vaak het ontbreken van kleine
attenties, die echter met "stijl" te maken hebben.
"Ik noem zomaar willekeurig een paar puntjes op:

• Is er bij de kapstok een hangertje om de natte
jas van een bezoeker op te hangen? Ligt er bij het
toilet een stukje zeep en hangt daar een schone
handdoek?

• Is de verhorende politie-ambtenaar wel in de ge-
legenheid om bij een langdurig verhoor iemand een
kopje koffie aan te bieden?

• Wordt de bezoeker in een ordelijke omgeving
ontvangen? Kan hij daar vrij ademen of is hij ge-
noodzaakt in de dichte rook van zware shag te ver-
toeven? Alleen al een pet die het karakter van oud-
heid draagt kan een schrijfbureau ontsieren, zeker
als hij verkeerd om ligt. Een openstaande kast KAN
een lust voor het oog zijn, is het echter meestal
niet."
Van de pas afgestudeerde jonge wachtmeesters
mag verwacht worden, dat hun de nodige omgangs-
vormen zijn bijgebracht. Daar zorgen de docenten
op de opleidingsscholen wel voor. Maar wat komt
er van terecht, als de dagelijkse praktijk hier niet op
aansluit? Daarom zou adjudant Boesaard zich tot
àlle politiemensen willen richten, als hij zegt: "De
nieuwe collega moet zich aan de ervaren politie-
mensen kunnen spiegelen. Gezamenlijk moeten wij
waarmaken, dat "Bromsnor" niet meer bestaat, maar
dat daarvoor in de plaats is gekomen: een moderne
politieman waar men "U" tegen mag zeggen."

. (A KA)

Foto's: Fotodienst AVO en H. L. van Harrevelt/BPV
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Noord werd verdiend
kampioen volleybal
in toernooi te Almelo

Onder opmerkelijk geringe publieke belangstelling
organiseerde de SRGA (sportvereniging van de af-
deling oost) in de schitterende sporthal te Almelo,
op 26 april j.1. het toernooi om het Korpsvolleybal-
kampioenschap. Gelukkig leden de wedstrijden niet
onder de flauwe belangstelling van korpszijde voor
dit kampioenschap. Er is met volledige inzet en op
hoog technisch niveau, strijd geleverd. Voor verre-
weg de meeste wedstrijden waren drie sets nodig
om tot een beslissing te komen. Hoe spannend het
er toe ging, blijkt uit het feit dat uiteindelijk het aan-
tal gewonnen sets de doorslag moest geven. Noord
en Zuid haalden namelijk hetzelfde aantal match-
punten, maar doordat Noord minder "tegenpunten"
had, ging het kampioenschap naar de noordelijken.
Een verdiend kampioenschap, daar Noord over het
algemeen het beste technische spel vertoonde. Ook
Oost leverde een goede prestatie. De derde plaats,
met 6 matchpunten, mag als een uitstekend resul-
taat worden gezien. West I en West II bleven tech-
nisch wat bij de overige ploegen achter, maar wisten
deze toch door hun inzet het vuur na aan de sche-
nen te leggen. Majoor Th. v. Dolderen, voorzitter van
de SRGA, reikte na afloop de prijzen uit. Hij bracht
daarbij dank aan de organisatoren, de scheidsrech-
ters en met name aan de opperwachtmeester W.
Leidekker, die de leiding van de organisatie in han-
den had.

De einduitslag luidt:

1. en kampioen 1972, de afdeling Noord, 7 punten;
2. Zuid, 7 punten; 3. Oost, 6 punten; 4. West I, 4 pun-
ten en 5. West 11,2 punten.

De gedetailleerde uitslagen luiden:

Noord-West 1115-5, 15-9, (2-0); Zuid-Oost 15-13, 2-15,
13-15 (1-2); West I-Noord 12-15, 15-9, 10-15 (1-2);
West II-Zuid 14-16,7-15 (0-2); Oost-Noord 10-15, 5-15
(0-2); West I-West 11 15-5, 10-15, 15-7 (2-1); Zuid-
Noord 15-12, 9-15, 15-11 (2-1); West I-Oost 11-15,
15-12,12-15 (1-2); West II-Oost 6-15,16-14,9-15 (1-2);
Zuid-West I 15-5, 15-7 (2-0).

Alléén voor leden van het
KORPS DER RIJKSPOLITIE

Auto-verzekering met GROENE KAART, RECHTSBIJSTAND,
alsmede W.A. tot 1 miljoen gulden, bijvoorbeeld:

Cat. waarde t.m. f 6.500,- AR f 335,- WA f 135,-
Cat. waarde t.m. f 8.000,- AR f 365,- WA f 145,-
Cat. waarde t.m. f 10.000,- AR f 405,- WA f 160,-
Cat. waarde t.m. f 12.000,- AR f 450,- WA f 175,-
Cat. waarde t.m. f 20.000,- AR f 640,- WA f 200,-
• NIMMER verlies van no-claim kortingen.
Zend mij alle gegevens betreffende auto-verzekering:

naam:
z
o
al

adres:

plaats:
tel.:

Ass. kantoor DE RIDDER, Berkenlaan 1d, Zeist
Telefoon 03404- 1 7550 - antwoordkaart machtiging no. 277

MOBIELE KRANEN
hefvermogen tot 400 ton

hijshoogte tot 170 meter

ZWAAR TRANSPORT
laadvermogen tot 1000 ton

VAN TWIST - DORDRECHT·
Postbus 229 - Tel. 01850-43077"' - Telex 25170
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Korpsblad
krijgt

versterking
van Info's

op alle
centrale

R.P.-punten

Vooruitlopende op de gedaanteverwisseling die het
Korpsblad met ingang van september a.s. zal on-
dergaan, starten wij een nieuwe rubriek waarin het
nieuws van en voor mensen van de Rijkspolitie
wordt bijeengebracht. Daarvoor wordt een beroep
gedaan op de medewerking van alle Korpsblad-
lezers.
Om het contact met de over heel Nederland ver-
spreide RP-mensen te vergemakkelijken, heeft de
redactie gezocht naar vaste informatiebronnen (In-
fo's) in elk district, op de scholen, bij de vliegende
en varende collega's, bij de AVD en op de Algemene
Inspectie. Op 22 centrale punten vonden wij colle-
ga's bereid als informatie- en contactpersoon voor
het nieuwe RP-Magazine te fungeren (er zijn nog
drie vacatures). Hun namen en adressen staan hier-
onder vermeld. Daarbij is ook uw Info, tot wie u zich
kunt wenden voor het doorgeven van informaties
en foto's die interessant kunnen zijn voor Korps-
collega's. Als coördinator van de Info's zal optreden:
de luitenant M. A. P. Dierckx te Nijmegen. De eerste
berichten van onze Info's leest u op de pagina's 12,
13 en 14. (Red.)

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. 2e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020-63311 (thuis: 02977-27075).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN
J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748-666.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
A. DE JONG, owmr. docent
School: Velperweg 158, Arnhem
tel. 085-455351 (thuis: 030-760328).

. KADEROPLEIDINGSSCHOOL
B. M. van HARSKAMP, owmr. docent
School: Sarphatistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART
H. J. A. REMERS, wmr. 1e kl. vlieger
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020-174555 (thuis: 02968-3404).

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. LEENDERS, owmr. staf AVO
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438-4242.

ALGEMENE INSPECTIE
J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Den Haag
tel. 070-694021 (thuis: 070-670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
F. KOCKELMANN, adj. hoofd sectie
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030-784848 (thuis: 030-784945).

even noteren: naam, adres en telefoonnummer van uw Info!

DISTRICT ALKMAAR
L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200-16444 (thuis: 02207-1787).
DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020-359821 (thuis: 02990-21052).
DISTRICT APELDOORN
J. KORING, adj. alg. dienst
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760-13344 (thuis: 05752-2166).
DISTRICT ASSEN
F. SCHOL TENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920-17777 (thuis: 05920-14594).
DISTRICT BREDA
H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600-24061 (thuis: 04250-701 81).
DISTRICT DORDRECHT
Nog vacant.
DISTRICT EINDHOVEN
E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau; Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040-512038 (thuis: 040-62791).
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Nog vacant.

DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Verl. Herenweg 163, Groningen
tel. 050-133542 (thuis: 05945-2798):

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
W. F. STOMP, adj. alg. dienst
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 04100-24481 (thuis: 04100-46176).

DISTRICT LEEUWARDEN
J. OOSTING, adj. hld. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100-22345 (thuis: 05100-26040).

DISTRICT MAASTRICHT
L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043-1 1888 (thuis: 043-31890).

DISTRICT MIDDELBURG
A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180-2788 (thuis: 01180-8080).

DISTRICT NIJMEGEN
M. A. P. DIERCKX, adsp. off.
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 08800-28273 (thuis: 08896-1327).

DISTRICT ROERMOND
J. H. ALTHUIZEN, owmr. v.a.
Bureau: Andersenweg 46, Roermond
tel. 04750-5252 (thuis: 04750-7916).

DISTRICT UTRECHT
Nog vacant.

DISTRICT ZWOLLE
C. A. v. d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200-34841 (thuis: 05200-14258).
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Lauwerkrans
voor
topscorer
Moen

ARNHEM - Heel het gezin van de adspirant o.c.
G. J. Moen deelde in de lauweren, toen bleek dat
hij niet alleen het examen voor het politiediploma
met succes had doorstaan, maar ook nog het hoog-
ste aantal punten van zijn opleiding in de wacht had
weten te slepen. Het werd een compleet familie-
kransje.

Twents team op
spoor van
internationale
auto- en wapensmokkel

WEERSELO - Toen medio maart j.1. een attente ad-
spirant-koper op een auto markt de legitimatie van
"verkoper" verzocht, kon hij niet bevroeden, dat
hiermede het begin van opsporing van een inter-
nationale auto- en wapensmokkel was losgewoeld.
Het begon zo: Koper X bleek geïnteresseerd in een
Mercedes, op welks bijbehorend kentekenbewijs
een inwoner uit het oosten des lands als eigenaar

12

Aan. de samenstelling van deze
Info-rubriek werkten deze keer
mee:

c. v. d. Horst, Zwolle
A. de Jong, Arnhem
J. Oosting, Leeuwarden
A. L. van Ooyen, Arnhem
L. Otten, Alkmaar
B. Roomer, Amsterdam
Techn. Recherche, Groningen

]

vermeld stond. Toen koper echter zag dat op de
kwitantie met een andere naam getekend werd,
vroeg hij verkoper, zich te legitimeren. Maar wat
geschiedde? Verkoper en zijn assistent gingen -
met achterlating van de Mercedes - op de vlucht.
Via-via kwam men terecht bij een autohandelaar in
Twenthe, die - nog maar net aan het begin van zijn
criminele loopbaan - meteen begon door te slaan.
Zijn verklaring had tot gevolg dat een team van vier
man gevormd werd, bestaande uit de owmr. Jansen
en de wmrs. 1e kl. Lucassen, Jochems en Martena.
Het gastvrije groepsbureau te Weerselo werd als
uitvalsbasis gekozen en dank zij de stimulerende
middelen die daar door mevrouw Heerink in de
vorm van goede koffie werden verstrekt, werd er
danig op ingehakt.
Het spoor liep naar Duitsland en in nauwe samen-
werking met de Kripo te Nordhorn zijn meerdere
verdachten aangehouden en is reeds een tiental au-
to's inbeslaggenomen. De auto's bleken alle uit
Duitsland afkomstig. De meeste waren door hun
eigenaren bij de Duitse bendeleider gebracht, waar-
na zij door een valse aangifte van vermissing de
verzekeringspenningen konden innen. Via de groene
grens vonden zij hun weg naar Nederland.
De contacten die Jansen bij een vorige autozwendel
met de Kripo gelegd had, bewijzen thans weer hun
goede diensten. Trouwens de Kripo vaart er wel bij.
want in de nacht dat één der auto's werd gestolen,
werd tevens ingebroken bij een wapenhandelaar,
waar een grote hoev.eelheid vuurwapens werd buit
gemaakt. Enkele wapens zijn inmiddels achterhaald;
inmiddels is gebleken dat meerdere vuurwapens hun
weg naar de Nederlandse afnemers hebben gevon-
den. Zelfs de vaar- en duikerschool wordt ingescha-
keld, omdat vermoedelijk wapens "te water" zijn
gelaten. Het kleine maar kordate team werkt met
bezieling en heeft voorlopig nog wel "brood op de
plank".
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Bastiaan- een
kind uit duizenden

HEERHUGOWAARD - Op vrijdag 14 april jl. werd
het gezin van de wachtmeester der rijkspolitie, B. C.
Bouman te Heerhugowaard, verblijd met de geboor-
te van een zoon. Een kind-uit-duizenden, want toen
vader zijn zoontje als Bastiaan wilde laten inschrij-
ven, bleek deze de 20.000ste inwoner van Heerhugo-
waard te zijn. Dat werd, in aanwezigheid van talrijke
genodigden - o.w. de pasgeborene - op 19 april
nog eens officieel overgedaan op het gemeentehuis,
waar de burgemeester voor Bastiaan een spaar-
bankboekje overhandigde met een saldo van 20.000
centen.

Ameland:
van slot tot
postbureau

NES (Ameland) - Dat Ameland een mooi eiland is,
is tot ver over onze landsgrenzen bekend. Dat er
goede verhoudingen bestaan tussen het gemeente-
bestuur en het korps Rijkspolitie is een algemeen
bekend feit. Deze twee zekerheden zijn met een
tweetal uitgebreid n.1. dat het gemeentebestuur bij-
zonder gastvrij kan zijn en dat de post Rijkspolitie
op het eiland een riant en praktisch ingedeeld bu-
reau heeft gekregen. Het nieuwe onderkomen werd
op 11 april j.1. door generaal W. de Gast officieel

geopend. Voor dit gebeuren waren verschillende
autoriteiten - o.w. de Procureur-Generaal, mr. W.
C. van Binsbergen - naar het eiland gekomen. Het
gezelschap werd ontvangen in hotel "Ameland" en
vervolgens met burgemeester mr. J. Siderius als
gids rondgereden over het eiland.
Na de bezichtiging van het nieuwe bureau, dat qua
bouwstijl zo goed aansluit bij de omringende be-
bouwing, bood de burgemeester generaal de Gast
het eerste exemplaar aan van een speciaal voor de
opening door de gemeentearchivaris W. T. Keune
geschreven boekwerkje getiteld: "Van slot tot post-
bureau, rechtsgeding en politietaak op Ameland in

de loop der tijden" Ook de postcommandant, de
opperwachtmeester E. Kalverda, zorgde voor een
verrassing. Hij bood aan een viertal aanwezigen
deels gevulde albums (de completering volgt nog)
met foto's aan van politiegebeuren en -gebouw op
Ameland. Het was al avond toen de veerboot de
gasten weer naar de vaste wal bracht.
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Bennebroek kreeg
nieuw groepsbureau

BENNEBROEK - Op 12 april werd het nieuwe
groepsbureau der Rijkspolitie te Bennebroek offi-
cieel geopend door de directeur-generaal (hoofd
van de directie politie) van het ministerie van justitie,
mr. W. J. van Eikern. De foto werd genomen tijdens
de geanimeerde receptie, waaraan werd deelgeno-
men door o.a. B. en W. van Bennebroek, de Officier
van Justitie te Haarlem, de districtscommandant en
de officier voor Jeugdzaken te Amsterdam en uiter-
aard de glunderende gastheren van de groep Ben-
neb roek zelf.

Examenkandidaat Dalhuizen
in de watten gelegd
ZWOLLE - Het werd een vrolijk ziekenbezoek in het
Zwolse ziekenhuis "De Wezelanden", waar de ad-
spirant C. Dalhuizen zijn dagen moest tellen in ver-
band met een door een verkeersongeval opgelopen
gecompliceerde beenbreuk. Drie politiemensen kwa-
men hem vertellen, dat zijn in het ziekenhuis afge-
legde mondeling examen voor het politiediploma
met succes was bekroond. Het waren dezelfde
heren die hem tevoren als examencommissie stevig
aan de tand hadden gevoeld. Op de foto v.l.n.r.:
examinator E. Leurink (owmr. RP), slachtoffer C.
Dalhuizen, gecommiteerde G. W. Klaassen (CvP te
Kampen) en examinator C. van Dolderen (adj.RP).

Kettingbotsingen - hoe onaangenaam ook voor de betrokkenen -
betekenen voor u steeds meer uitdeukwerk, waarbij u handen
tekort komt. Als u in het bezit bent van zo'n handige PORTO-
POWER-set, kunt u alles aan. PORTO-POWER brengt voortdu-
rend nieuwe listige hulpstukken, altijd passend op de basis-uit-
rusting. PORTO-POWER is toonaangevend op het gebied van
hydraulisch plaatwerkgereedschap. PORTO-POWER, het meest
verkocht. .• het snelst terugverdiend.

14

MET EEN DOZER KUNT U ZELFS
EEN "TOTAL.LOSS" NOG REDDEN

TECHNISCHE
HANDELMAATSCHAPPIJ
VAN ROOY DORSMAN N.V.
A'DAM SPAKLERWEG 69
TEL. 020- 94 32 71

vdsn paal
DPsman----
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herziening
van de
politiewet

nota van de Ministers
aan de
Tweede Kamer

In vier afleveringen zal in het
Korpsblad de iang verwachte
Nota met vraagpunten over
herziening van de Politiewet
publiceren, die op 14 april 1972
door de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken aan
de Tweede Kamer werd
aangeboden.
Wij zullen deze nota integraal
afdrukken. Wij beginnen in dit
nummer met de eerste aflevering
bevattende: de inleiding van de
nota (met o.a. de grondgedachten
van het compromis in de huidige
Politiewet-1957) en de paragraaf
over de huidige positie van
de politie in ons staatsbestel.

1. Inleiding
1.1. Nederland kent twee soorten politie: gemeentepolitie,

waarvan de algemene leiding, de organisatie en het beheer bij
de burgemeester berusten, en rijkspolitie, die op die onderde-
len onder de Minister van Justitie is gesteld. Aldus de Politie-
wet van 1957.

Dit dualisme heeft een lange en vaak bewogen voorgeschie-
denis. Daar deze al vaak is beschreven en voor de oplossing
van de huidige vraagstukken niet van directe betekenis is,
moge terstond worden overgegaan tot een bespreking van de
tegenwoordige situatie zoals deze in de Politiewet is vastge-
legd.

'1.2. Aan de Politiewet van 4 juli 1957 Stb. 244 ligt een
compromis ten grondslag. Omdat zulks voor een goed begrip
van het politievraagstuk wenselijk is, volgen hier woordelijk de
grondgedachten waarop volgens de memorie van toelichting
dit compromis is gebaseerd:

a. een politie-apparaat onder het gezag van één be-
windsman strookt in ons land niet met de historische ontwik-
keling, noch met de volksaard, die over het algemeen afkerig
is van concentratie van macht;

b. een duidelijke afbakening van het gezag over de politie is
om die reden een eerste vereiste;

c. in overeenstemming met de bestaande toestand beruste
de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare
orde in de gemeente bij de burgemeester en de verantwoorde-
lijkheid voor de vervulling van de justitiële politietaak bij het
openbaar ministerie; .

d. gelet op de eisen, die onder de huidige omstandigheden
aan de politie moeten worden gesteld, is het niet mogelijk, in
elke gemeente een zelfstandig politiekorps te hebben, hetwelk
uit een oogpunt van organisatie, opleiding, samenstelling en
beheer aan redelijke eisen voldoet;

e. in die gemeenten, waar een zelfstandig politiekorps ver-
antwoord kan worden geacht, zij gemeentepolitie;

f. in de andere gemeenten zij een politie die, hoewel cen-
traal georganiseerd en beheerd en met verplaatsbaar personeel,
nochtans niet los sta van het gemeentelijk organisme en zich in
haar optreden weinig onderscheide van gemeentepolitie;

g. voor de vervulling van taken waarvoor het centraal gezag
rechtstreeks verantwoordelijk is, beschikke het mede over een
eigen apparaat (bijv. parketwacht, waterpolitie bij de grote
vaarwegen, verkeerspolitie mede bestemd voor bijstand bij on-
geregeldheden, e.d.);

h. de mobiliteit van de misdaad en ook de mogelijkheid van
ordeverstoringen e.d. in meer gemeenten en provinciën tegelijk
doen een zekere eenvormigheid met het oog op de nodige sa-
menwerking en dus ook op een zekere inmenging van hoger
gezag bij de plaatselijke vervulling van de politietaak en de or-
ganisatie van de plaatselijke politie geboden zijn.

1.3. De in 1957 tot stand gekomen regeling bleek al vrij
spoedig in de praktijk bezwaren te ontmoeten. De voorgangers
van de ondergetekenden hebben daarom in de memorie van
toelichting bij de begroting van hun departementen voor 1968
een nader onderzoek van het in de Politiewet neergelegde be-
stel, dat zou kunnen leiden tot wijziging of vernieuwing van de
wet, toegezegd.

1.4. De toezegging van de ministers resulteerde in 1969 in
de publikatie van een voorontwerp van wet met memorie van
toelichting. Daarbij stond voorop dat, zo enigszins mogelijk,
niet mocht worden afgeweken van de hoofdtrekken van het
huidige politiebestel. De nadruk kwam vooral te liggen op een
aanpassing aan de schaalvergroting van onze samenleving. In
dit licht moet men zien het voorstel korpsen voor groepen van
gemeenten te vormen. Ook de vele andere wijzigingen zijn
sterk doortrokken van de noodzaak de efficiency te bevor-
deren.

15Rp.org_KB1972_05_mei_Nr.09 122



1.5: Het voorontwerp werd ter bestudering en voor advies
voorgelegd aan: de Commissarissen der Koningin; de procu-
reurs-generaal, fungerend directeuren van politie; de Raad voor
de Territoriale Decentralisatie; de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten; de Nederlandse Politiebond; de Bond van Christe-
lijke Politie-ambtenaren; de Katholieke Politiebond ·"St. Mi-
chaël"; de Vereniging van Hogere Politie-ambtenaren;' 'de
Rijkspolitievereniging.

De reacties waren in het algemeen afwijzend. Het dualisme
in het beheer werd vrijwel unaniem veroordeeld. Ook bij an-
deren en met name in de beide Kamers van de Staten-Gene-
raal bleek een vergaande eenstemmigheid te bestaan in zo-
verre, dat werd aangedrongen op een geheel andere opzet. Die
zou dan volgens een aantal bestrijders van het voorontwerp
moeten zijn een regionaal gedecentraliseerde politie.

1.6. Het zijn deze reacties geweest die de voorgangers van
de ondergetekenden ertoe hebben gebracht bij brief van 15
juli 1970 (Zitting 1969-1970 - 10 124, nr. 2). aan de Tweede
Kamer te berichten dat zij tot de conclusie waren gekomen dat
het onjuist zou zijn de indiening te bevorderen van een wets-
ontwerp tot wijziging van de Politiewet in de trant van het
voorontwerp. In de brief wordt vervolgens gesteld. dat een veel
verdergaande herziening van de Politiewet nodig is en dat het
bestaande dualisme van' een over een aantal korpsen verdeelde
gemeentepolitie en een korps rijkspolitie moet verdwijnen.
Daarvan uitgaande worden, na enkele algemene overwegingen,
enige aspecten van regionalisatie besproken. De brief besluit
met de toezegging dat aan de Tweede Kamer een nota met
vraagpunten zal worden aangeboden en dat de vraagpunten
vergezeld zullen gaan van een voorlopig antwoord van de
beide bewindslieden.

~? Nadat gebleken was dat de voorbereiding van een der-
gelijke nota zoveel overleg en studie vereiste dat de toenmallee
bewindslieden niet nog tijdens hun ambtsperiode deze gereed
konden krijgen, is als uitvloeisel van de overeenkomst bij de
kabinetsformatie bij Koninklijk besluit van 15 september 1971
nr. 29 prof. mr. J. M. Polak te Ede aangewezen als commis-
saris bedoeld bij artikel 120, tweede lid, van de Grondwet, met
de opdracht de Ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken bij te staan bij de behandeling van voorstellen betref-
fende een nieuwe Politiewet in de vergaderingen der Staten-
Generaal.

Overeenkomstig de instructie die aan de Tweede Kamer
schriftelijk ter kennis is gebracht 1), heeft de Regeringscom-
missaris achtereenvolgens gesprekken gevoerd met

- een vertegenwoordiging van het Landelijk Contact van
hoofdcommissarissen en commissarissen van gemeentepolitie
in Nederland

- een vertegenwoordiging van de in de centrale van politie-
organisaties samenwerkende politiebonden, de Rijkspolitiever-
eniging en de Vereniging van Hogere Politie-ambtenaren

- een delegatie uit de Raad voor de Territoriale Decentrali-
satie

- de Commandant van het Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee

- de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie
- een vertegenwoordiging van de procureurs-generaal, fun-

gerend directeuren van politie, en een officier van justitie,
hoofd van een arrondissementsparket

- een delegatie van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten

- een vertegenwoordiging van de Commissarissen der Ko-
ningin

- het bestuur-van de Marechausseevereniging

1) Brief van de beide ondergetekendenvan 2/16 november i971,
zitting 1971-1972 - 11500, VI, VII, nr. 12.
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- mr. Chr. J. Enschede, raadsheer in de Hoge Raad en de
hoogleraren mrs. F. H. van der Burg, J. van der Hoeven, D.
Simons en Th. W. van Veen.

Met de organisaties die hun advies over het voorontwerp
openbaar hebben gemaakt alsmede met de Marechauseever-
eniging is afgesproken dat van het gesprek een' verslag zou
worden opgemaakt en vastgesteld dat voor publikatie in aan-
merking kan komen. Deze verslagen en de daarop gevolgde
schriftelijke reacties zijn onder de bijlage opgenomen.

Met de hierbij aangeboden nota en vraagpunten beogen de
ondergetekenden een uitspraak te krijgen van de Tweede
Ka.mer over de uitgangspunten voor de toedeling en organi-
satie van het beheer over de politie. Uiteraard heeft die uit-
spraak voor de Regering een oriënterend karakter. Zij zal er
toe bijdr~.gen, dat in deze moeilijke .en netelige materie de weg
wordt vrijgemaakt voor de voorbereiding van een wetsontwer.p,
dat grote kans van slagen heeft. .

De ondergetekenden hebben ernaar gestreefd in een zeer
beperkt a~ntal vraagpunten tot een zo zuiver mogelijke pro-
bleemste~~mg te geraken. Om die reden hebben zij ook ver-
meden bIJ de vraagpunten af te dalen in details van staatsrech-
telijke, bestuurlijke of politie-technische aard. In dit stuk is de
aandacht vooral gericht op de beheersproblematiek. Vele an-
~ere vragen, die zich bij het ontwerpen van een nieuwe Poli-
tr~wet zullen voordoen, zijn in deze nota en de vraagpunten
met verwerkt.
..Deze werkwijz~ die ook door de Regeringscommissaris in

ZIJn gesprekken IS aangehouden, betekent dat over vraag-
stukken als verb~~ering van de regeling van de bijstand pas in
het twe~de stadium een standpunt kan worden bepaald. Dit
neemt .met weg dat de ondergetekenden iedere opmerking of
suggestIe over andere delen van de politiewetgeving zullen
toejuichen. Ze zijn met name geïnteresseerd in de opvattingen
over een aantal belangrijke wijzigingen die destijds in het voor-
ontwerp zijn voorgesteld. Doordat de aandacht bijna geheel
geconcentreerd is geweest op de bestrijding van het dualisme
is betrekkelijk weinig licht gevallen op de vele andere onder~
werpen.

2. De politie in ons staatsbestel

2.1. Naast het dualisme in het beheer dat in deze nota cen-
traal staat, kenmerkt het politiebestel zich door een dualisme
in het gez~g en de verantwoordelijkheid. Zoals in de geciteerde
passage lilt de memorie van toelichting bij de Politiewet wordt
vastgesteld, moet onderscheiden worden tussen de verantwoor-
delijkheid van de burgemeester voor de handhaving van de
openbare orde en die van het openbaar ministerie voor de jus-
titiële politietaak.

De taak van de burgemeester wordt omschreven in artikel
35 van de Politiewet: Voor de handhaving van de openbare
orde treedt de burgemeester op als hoofd van de politie ter
plaatse; voor die handhaving staat de in de gemeente dienst-
doende politie onder zijn bevelen. De gemeentewet brengt
deze fun~tie niet met zoveel woorden tot uitdrukking, zulks in
tegenstelling tot het ontwerp voor de herziene gemeentewet
(1971), dat in artikel 158 (nieuw) bepaalt dat de burge-
meester belast is met de handhaving van de openbare orde in
de gemeente.

Het openbaar ministerie - in ondergeschiktheid aan en
onder politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Jus-
titie - draagt blijkens het Wetboek van Strafvordering de ver-
antwoordelijkheid voor het opsporingsonderzoek. Artikel 148
geeft de officier van justitie die belast is met de opsporing van
strafbare feiten bevelsbevoegdheid ten aanzien van de politie.

Ingevolge de Vreemdelingenwet is de Minister van Justitie
voorts rechtstreeks verantwoordelijk voor de vervulling van de
taak van de politie bij het vreemdelingentoezicht en de grens-
bewaking. Overigens wordt op landelijk niveau de handhaving
van de openbare orde gerekend tot het domein van de Minister
van Binnenlandse Zaken; hiervoor is echter geen algemeen
wettelijk fundament. De feitelijke positie van deze Minister
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komt vooral in politicis tot uiting in gevallen van ernstige or-
deverstoringen die het gehele volk bezighouden. Het parle-
ment pleegt in dergelijke gevallen de Minister van Binnen-
landse Zaken over het aspect van de handhaving der openbare
orde om inlichtingen en beschouwingen te vragen. (zie hierna
3.1) .

Verder blijkt van een verantwoordelijkheid van deze Mi-
nister naar stellig staatsrecht uit diens taak bij de regeling van
bijstand van grote omvang ter handhaving van de openbare
orde (artikel 44, vierde lid, artikel 47, tweede lid, en artikel
48, eerste lid van de Politiewet) en voorts in diens bevoegd-
heden, neergelegd in de Wet buitengewone bevoegdheden bur-
gerlijk gezag. Anderzijds vloeit uit het systeem van de Poli-
tiewet voort dat de Minister van Justitie een medeverantwoor-
delijkheid draagt indien bijstand van grote omvang moet wor-
den geregeld.

Deze nota beperkt zich tot de "gewone" politie. Buiten be-
schouwing blijven dus diensten en organen die opsporingsbe-
voegdheid bezitten en derhalve mede een politietaak in het op-
sporingsvlak verrichten. Voorbeelden zijn de Koninklijke Ma-
rechaussee, de Arbeidsinspectie, de Economische Controle-
dienst, de Algemene Inspectiedienst, de Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst, de Veeartsenijkundige Dienst, de Rijks-
verkeersinspectie, e.d. De taken van deze diensten liggen op
gebieden, waarvoor de rijksoverheid verantwoord is. Het be-
heer rust bij de minister tot wiens bijzondere verantwoordelijk-
heid het betrokken gebied behoort.

De Politiewet heeft in artikel 28 de taken van de gewone
politie, die wel in preventief en repressief optreden plegen te
worden onderscheiden, als volgt samengevat: De politie heeft
tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in
overeenstemming met de geldende rechtsregelen te zorgen
voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven.

2.2. De burgemeester draagt verantwoordelijkheid voor de
openbare orde in zijn gemeente. In deze nota kan buiten be-
schouwing blijven wat precies onder openbare orde moet
worden verstaan. Plaatselijke omstandigheden spelen in elk
geval een belangrijke rol bij de bepaling van de inhoud van het
begrip. In zoverre staan de gemeenten niet alle gelijk en moet
met plaatselijke verschillen worden rekening gehouden.

Dit neemt niet weg dat ook van openbare orde en van hand-
having daarvan in een ruimer verband kan worden gesproken.

Hierop werd hierboven reeds de aandacht gevestigd, waarbij
de positie van de Minister van Binnenlandse Zaken in het licht
werd gesteld. Ook aan de Commissaris der Koningin is in dit
verband een plaats ingeruimd. De Politiewet erkent nl. deze
vorm van schaalvergroting bij de handhaving van de openbare
orde o.a. in artikel 51 dat de commissaris in de provincie aan
wie is opgedragen toe te zien dat de politie haar taak met be-
trekking tot de openbare orde naar behoren vervult, bevoegd
verklaart maatregelen te treffen indien "ten aanzien van de
handhaving van de openbare orde voor het gebied van meer
dan een gemeente bijzondere voorzieningen nodig zijn". Met
deze bepaling wordt overigens niet alleen voorzien in het geval
van verstoring of gevaar voor verstoring van de openbare orde
in meer dan één gemeente. Ook de plaatselijke orde in één ge-
meente is niet volledig een gemeentezaak. De memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer bevestigt deze bovengemeen-
telijke taak uitdrukkelijk "zodat in voorkomend geval ook 10-
cale moeilijkheden, wegens hun boven de locale gemeente uit-
gaande belang, de aandacht van de commissaris der Koningin
verdienen" .

2.3. De justitiële politietaak bestaat vooral uit de opspo-
ring van. strafbare feiten. Daarbij kan men dan onderscheiden
de eigenlijke recherchetaak die alleen of in hoofdzaak bestaat
uit het opsporen van feiten, strafbaar gesteld als commuun
misdrijf en het opsporen dat zich voordoet in combinatie met
het vervullen van andere deeltaken van de politie. Het is wen-
selijk deze onderscheiding te maken omdat voor beide taken
niet dezelfde eisen gesteld moeten worden. De Politiewet kent

het verschil trouwens ook. Zo worden voor wat de gemeente-
politie betreft in artikel 5 de verantwoordelijkheden van de'
Minister van Justitie en het openbaar ministerie, op het stuk
van de recherchewerkzaamheden erkend. In ditzelfde artikel
wordt tevens het toezicht op vreemdelingen als bijzondere jus-
titiële politietaak vermeld. .

2.4. Er is een dualisme in gezag en een dualisme in beheer.
Het behoeft geen betoog dat een zodanig bestel dat voor velen
weinig doorzichtig is, een verhoogde kans op conflicten biedt.

De wetgever is daarvan doordrongen geweest. Vandaar een
aantal voorschriften die tot doel hebben door overleg en sa-
menwerking die conflicten te vermijden. Voor wat het beheer
betreft, wordt in ettelijke voorschriften overleg en samenwer-
king van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
voorgeschreven (artikelen 2, lid 4,4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18,
19, 21, 22, 23, 24). Dank zij een amendement-Van Doorn c.s.
moet het openbaar ministerie over voor' een bepaalde ge-
meente te geven algemene aanwijzingen met betrekking tot het
opsporingsbeleid -die plaatselijk de handhaving van de open-
bare orde raken, tevoren het gevoelen van de burgemeester in-
winnen. Zo wordt gepoogd aan het dualisme in het gezag een
rnogelijke scherpte te ontnemen. Aan de commissarissen in de
provincie en de procureurs-generaal wordt in artikel 54 voor-
gehouden bij voortduring het nodige overleg te plegen met be-
trekking tot de politie en de vervulling van haar taak. Zij ver-
strekken - zo vervolgt het artikel - elkander hieromtrent de
gewenste inlichtingen en doen elkaar ook ongevraagd medede-
ling van hetgeen ter zake van belang kan zijn.

Samenwerking tussen rijkspolitie en gemeentepolitie is verder
voorzien in artikel 30. Een ver uitgewerkt stelsel van samen-
werking van gemeente- en rijkspolitie bij het verkeerstoezicht
is vervat in de artikelen 34a-34i, ingevoegd bij de wet van
20 december 1968 Staatsblad 734.

In het volgende

nummer van het

Korpsblad zal de

2e aflevering worden

afgedrukt met o.a.

§ 3. Nieuwe ontwikkelingen

§ 4. Uitgangspunten
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problemen
uit de
praktijk

De personenauto stond voorgesorteerd om linksaf
te slaan, doch dit had de bestuurder van de bestel-
auto blijkbaar te laat in de gaten: met een smak bot-
ste zijn auto tegen de linker achterzijde van de per-
sonenauto. De bestuurder van de bestelauto - Kees
- stapte vlot uit en bood de bestuurder van de per-
sonenauto - Jan - zijn welgemeende excuses aan.
Terwijl Jan en Kees nu samen stonden te beraad-
slagen of er wel of niet politie bij moest komen, za-
gen zij opeens dwars achter de bestelauto van Kees
een personenauto staan van Nederlands fabrikaat.
De bestuurder hiervan - Bert - draaide het por-
tierraam naar beneden en zei: "Dat is niet zo mooi,
dat zal geld kosten." Kees en Jan begrepen er niets
van en vroegen of Bert zich eens nader wilde ver-
klaren.
Bert vertelde toen, dat hij vlak achter de auto van
Kees had gereden. Voordat Kees en Jan met elkaar
in botsing kwamen, zou Kees nogal krachtig hebben
geremd, waardoor zijn auto "dook". Toen Kees het
voetrempendaal los liet, zou de auto zijn opgespron-
gen en terug gekaatst tegen de auto van Bert. Bert
vertelde zo terloops nog, dat hij in overheidsdienst
was, vermoedelijk om zijn verhaal wat geloofwaar-
diger te doen voorkomen. Kees had echter van terug
kaatsen niets gemerkt en ook niet gevoeld, dat zijn
auto tegen die van Bert was gebotst. Kees vond het
verhaal maar raar en geloofde er niet veel van. De
schade aan het linker portier van Berts auto wees
in een heel andere richting, meende Kees. Door dik
en dun bleef Bert echter volhouden, dat Kees de
schade aan zijn auto had veroorzaakt en stelde hem
zonder meer daar aansprakelijk voor. Omdat Kees
en Jan het verhaal niet geloofden, stelden zij voor
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Uit het (door opperwachtmeester
H. C. van Schilt te Nijmegen)
beschreven praktijkgeval blijkt
waartoe iemand in staat is wan-
neer hij in moeilijkheden verkeert.
Het toont tevens aan, hoe
belangrijk het kan zijn dat schade
en sporen bij een aanrijding
goed worden bekeken en
vastgelegd.

de moord
zonder lijk

om de politie dan toch maar te laten komen. Bert
ging met dit voorstel akkoord.
Er verscheen weldra een politieman. Toen hij de
schade aan de auto van Bert eens goed bekeek,
kwam hem diens verklaring ook ongeloofwaardig
voor. Hij probeerde Bert te overtuigen, dat de scha-
de nooit veroorzaakt kon zijn door een terugkaat-
sende auto. Bert was echter niet te bewegen en
bleef volharden in zijn verklaring. De politie nodigde
de bestuurders uit, mee naar het bureau te gaan,
waar dan de verkeersgroep zou worden ontboden.
De voertuigen konden op eigen kracht het bureau
bereiken en zo stonden deze daar al spoedig op
een rijtje. De mannen van de verkeersgroep beke-
ken de schade en maakten er foto's van. Ook zij
stelden niet veel vertrouwen in de verklaring van
Bert omtrent de opgelopen beschadigingen aan zijn
auto. Hij werd wat nader aan de tand gevoeld en
toen hem zonder meer gezegd werd, dat de schade
moest zijn ontstaan, doordat hij met een geopend
portier achteruit ergens tegen aan was gereden,
ging hij door de knieën. Dat dàcht men althans.
Bert vertelde, dat hij "op een weg langs rij ksweg 12"
met zijn auto tegen een betonnen paal was gereden.
En dat hij het verhaal van die terugspringende auto
van Kees maar verzonnen had. Toen hij de auto's
van Jan en Kees tegen elkaar zag staan, had hij
gedacht: dit is de kans van mijn leven.
Dat was het dus. Maar de man van de verkeersgroep
vertrouwde ook dit verhaal niet en nodigde Bert uit.
mee te gaan naar die weg langs rijksweg 12. Toen
Bert ook dit niet waar kon maken, zou hij nu de
echte waarheid maar vertellen: Op de parkeerplaats
te B. had hij inderdaad met een geopend portier

Rp.org_KB1972_05_mei_Nr.09 125



achteruit gereden tegen een betonnen paal. Sert
werd weer uitgenodigd om de parkeerplaats en de
betonnen paal aan te wijzen, in verband met de re-
constructie. Maar op de parkeerplaats kon hij geen
enkele betonnen paal vinden, die het voor hem op-
nam. Met geopend portier vloog Sert achteruit, doch
het hielp allemaal niets. Het zweet brak hem uit en
hij voelde wel, dat ook dit verhaal niet geloofd werd.
Tenslotte gaf hij zich gewonnen en biechtte - voor
de derde maal - de echte waarheid op: Inderdaad
was hij op de parkeerplaats te S. met het geopende
linker portier achteruit gereden. Hij had dat gedaan
om naar achteren wat meer zicht te hebben. Hij was
toen tegen een auto gereden, waardoor het linker
portier werd ingedeukt. Jammer voor de politie,
maar het merk van de auto en het kenteken wist
Sert niet. Hij kon zich alleen nog herinneren dat het
een donkere auto was. Met behulp van een toevallig
passerende kaasboer had hij zijn auto vrij getrokken,
was weggereden, maar had vergeten zijn adres en
naam achter te laten. De politie had nu een moord
zonder lijk. Een oproep in de streekbladen ("wil de-
gene wiens auto op onverklaarbare wijze is bescha-
digd, zich melden") leverde ook niets op.
Het zat die mannen van de verkeersgroep toch niet
lekker. Zou die donkere auto maar één keer te S
komen? Iedere surveillance reed men door het
plaatsje en na een week werd dit al beloond. Want
op de parkeerplaats stond een donkere Volvo, waar-
van de bumper naar achter was ontzet. Onmiddellijk
werd de wacht betrokken bij het voertuig. Niemand
echter kwam bij de auto, zodat ook dat al tegen
begon te zitten. Via opsporing en bijstand kwam
men er achter dat de eigenaar te W. woonde. Toen

(foto: H. L. van Harrevelt)

deze werd opgebeld en er werd gevraagd hoe of
hij aan die schade kwam, werd het even stil aan de
andere kant van de lijn. Hij begreep er niets van en
informeerde voorzichtig wat die vraag te betekenen
had. Hem werd toen verteld, dat de politie met een
moord bezig was, waarbij echter het lijk nog ont-
brak. Opeens werd het hem allemaal duidelijk. Hij
was inderdaad met zijn auto op de parkeerplaats te
S. geweest. Hij herinnerde zich nog, dat het reeds
donker was toen hij bij zijn auto kwam. Omdat hij
aan de linkerzijde was ingestapt, had hij de schade
niet gezien. Bi] thuiskomst was hij echter door huis-
genoten op de schade gewezen. Het stond voor
hem dan ook zonder meer vast, dat hij de schade
op die parkeerplaats te S. had opgelopen. Hij was
gaarne bereid om zijn volle medewèrking te verle-
nen en voor reconstructie naar S. te komen.
Sert had echter zijn auto al laten repareren, zodat
reconstructie wat moeilijker werd. Wat de bescha-
digingen betrof en de hoogte daarvan, dat was al
wel gecontroleerd en de maten klopten aardig. De
donkere Volvo werd bij Sert voor de neus gereden
en toen hij die zag, zei hij: "Ja dat zou die donkere
wagen wel eens kunnen zijn, alleen is hij nu veel
mooier dan toen." De auto was voor deze plechtig-
heid inderdaad netjes gewassen en in de was gezet.
Sert bekende overigens verder maar moeilijk, maar
hij begreep wel, dat hij zijn verzekeringsmaatschap-
pij moest inlichten omtrent de schade aan de Volvo.
De eigenaar van de Volvo sprak nog een waarde-
rend woord tot de onderzoekende ambtenaar, die
weer eens bewezen had gezien, dat de waarde van
sporen en eventuele schade niet onderschat mag
worden. H. C. van Schilt
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Flevoland
Zuid:

36 inwoners
en
drie politiemannen

Per 14.000 ha één politieman lijkt
erg weinig. Per 12 inwoners één
politieman lijkt erg veel.
Twee extreme gegevens, die echter
beide gelden voor het unieke
RP-rayon Flevoland-Zuid.
Wachtmeester G. H. Peterink
ging er voor het Korpsblad een
kijkje nemen.

Nog maar enkele jaren geleden werd dit hele gebied
van 43.000 hectare overspoeld door miljoenen liters
IJsselmeerwater. Toen kwamen - in 1967 - de
dijken gereed en kon de Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders (RIJP) beginnen met de droogmaking
en ontginning van Zuid-Flevoland. Plassen water en
uitgestrekte rietvelden bedekken nu nog voor een
groot gedeelte de bodem. Hier en daar is men al
een stap verder met het cultiveren. Op de plaats
waar in de toekomst het dorp Zeewolde zal moeten
verrijzen, strelen nu uitgestrekte, bloeiende koolvel-
den het oog. Hier doorsnijden kanalen en vaarten in
kaarsrechte lijnen het land. Maar op enkele honder-
den meters afstand is men nog druk doende met het
graven van kanalen en het aanleggen van wegen.
Toch wonen er in dit onherbergzame gebied al men-
sen. Het zijn er welgeteld 36. Over hen en Flevoland-
Zuid waken drie rijkspolitiemannen. Met twee van
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hen rijden we door hun uitgestrekte rayon: opper-
wachtmeester H. A. Esseling en wachtmeester 1e kl.
E. F. A. de Jong. Gezamenlijk, elkaar aanvullend,
vertellen zij van hun ervaring.
... Drie politiemensen voor 36 inwoners ... is dat
niet een wat erg royale bezetting?
"Dat lijkt op het eerste gezicht inderdaad veel",
geeft de polderpolitie onmiddellijk toe, die deze
vraag wel meer heeft beantwoord, "maar daar staat
tegenover dat het hele gebied bijzonder uitgestrekt
is: ruim 43.000 ha. En behalve die 36 mensen leven
hier ook nog eens duizenden vogels en miljoenen
vissen. Een bijzonder aanlokkelijk terrein voor wild-
en (vooral) vis-stropers, die zo actief zijn dat hier
ook nog drie jachtopzieners de handen vol hebben.
Het aantal inbeslaggenomen vuurwapens en de hoe-
veelheid munitie geven daarvan het duidelijke be-
wijs." In het afgelopen jaar werden meer dan 50
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vuurwapens (variërend van luchtbuksen met tel es-
coopkijkers tot de zwaarste karabijnen) in beslag-
genomen. En een aanzienlijke hoeveelheid munitie.

Geen sociale problemen

"Toch - het klinkt misschien vreemd - bestaat
een zeer belangrijk gedeelte van ons werk uit ver-
keerswerkzaamheden. Ongeveer 70% van onze tijd
is hiermee gevuld. Er gebeuren namelijk veel ver-
keersongevallen op de weg die van Lelystad naar
Muiderberg en Amsterdam, langs het Oostvaarders-
diep loopt. Dit is een lange rechte weg, waar de
meeste ongevallen ontstaan door het foutief inhalen.
Meestal met flinke schade, want er wordt hier hard
gereden en doordat de weg eigenlijk niet meer is
dan een dijk, waar de auto's erg gemakkelijk af-
vallen. De afstanden spelen hier een erg belangrijke
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op dit kaartje is in beeld gebracht, hoe de
plannenmakers zich de nieuwe polder in de nabije
toekomst voorstellen: woonkernen (18'10),
recreatiegebied (25'1o!), industriekernen en voor
de rest landbouwgrond. Aan het IJmeer,
tegenover Amsterdam, zal een moderne slad
verrijzen, de enige in Flevoland-Zuid.
Langs die stad komt de vierbaans Rijksweg 6,
die de afstand Amsterdam-Groningen (via
Muiderberg, Lelystad en Emmeloord) voor
haastige automobilisten met tientallen kilometers
zal bekorten.

rol. Als er in de .avonduren eens een aanrijding ge-
beurt en er is verder geen auto op de weg, dan
duurt het soms wel ruim een half uur voor er politie
is. Daarom zijn er 5 politie-auto's voor de hele groep
Flevoland, waar in totaal 15 politiemensen werken."
Waar wonen de 36 bewoners van Zuidelijk Flevo-
land?
"Deze mensen wonen allemaal op de grens van Oos-
telijk en Zuidelijk Flevoland. Langs het Oostvaar-
dersdiep. De meesten werken bij het gemaal dat
hier staat. Ook woont de beheerder van het café-
restaurant er met zijn gezin. Je zou kunnen stellen
dat wij - in afwijking van de dienstvoorschriften -
niet in ons eigen rayon wonen. Wij wonen namelijk
in Lelystad waar ook het groepsbureau is gevestigd.
De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat wij met de
inwoners van ons bewakingsgebied nauwelijks of
geen moeilijkheden hebben. Als er al eens moeilijk-
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heden zijn, worden zij veroorzaakt door mensen die
van buiten deze polder komen. Burenruzies en der-
gelijke sociale probleempjes kennen we hier niet
Maar ondanks de grote oppervlakte speelt vrijwel
alles wat voor ons van belang is, zich toch af op een
erg klein gedeelte. Dat gedeelte omvat vrijwel alleen
de wegen, die of al gereed zijn of waarmee men be-
zig is. De totale lengte van dit V{.egennet,voor ons
dus patrouillegebied, is ± 100 km.
En ook daar gebeurt genoeg.

Overnachten

Talloze voorbeelden zijn er te geven van mensen
die, doordat ze onvoldoende van de polder afwisten
in moeilijkheden raakten of dreigden te raken. Meer-
dere malen is het al gebeurd dat mensen dachten
dat ze wel even naar Nijkerk of Amsterdam konden
lopen, vanaf de plaats waar ze zich bevonden. Door
de vlakte schatte men dan de afstand volkomen ver-
keerd. In plaats van enkele minuten lopen, bleek
dan dikwijls dat men nog zo'n 15 km was verwijderd
van de lichtjes die zo dichtbij leken. Zo heeft er al
eens een man overnacht in een werkkeet die mid-
den in het riet stond, omdat hij helemaal was ver-
dwaald."
Hebt u bemoeienis met de bodemschatten die on-
getwijfeld uit dit moerassige gebied tevoorschijn
komen?
"Regelmatig gebeurt het dat wij objecten die ergens
zijn aangetroffen, moeten bewaken. Niet zozeer van-
wege de kans op diefstal of vernieling, maar meer
om het gevaar dat eraan is verbonden. In de periode
1969-1971werden de volgende voorwerpen in Zui-
delijk Flevoland gevonden: 22 granaten, 12 bommen,
4 brandbommen, 2 raketten, 2 bommenwerpers, 3
vliegtuig restanten, 1 schietstoel, 1 rubberbootje, 1
zuurstofcilinder, 2 benzinetanks en 1 oliekoeler.
Hoe is het gesteld met de recreatie in dit gebied?
"Momenteel is er nog vrijwel geen recreatie, of beter
gezegd; kan die er nog niet zijn, omdat de nodige
voorzieningen voor de opvang van de mensen nog
ontbreken. Maar als die straks klaar zijn, zal Neder-
land er o.a. weer een aanzienlijke lengte aan strand
bij hebben, langs het Veluwemeer. Veel mensen die
's zomers de Veluwe-stranden aan de overkant be-
zoeken, hebben er nu nog geen flauw idee van dat
aan deze kant van het Veluwemeer minstens zulke
mooie en grote stranden liggen.
Maar ook nu zijn er al mensen die recreatie zoeken
in Zuidelijk Flevoland. De woestenij is namelijk
vooral voor natuurliefhebbers een waar paradijs. Nu
kunnen deze mensen nog genieten van de volkomen
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Wmr. 1e kl. De Jong en owmr. Esseling, twee
van de drie politiemannen van rayon Flevoland
Zuid, op patrouille door de polder
(wegennet: 100 km).

stilte en van zeldzame bloemen en planten. Zonder
gestoord te worden door enig menselijk of door
mensen veroorzaakt geluid kan men hier nog de
absolute stilte ervaren. In ons dichtbevolkte land is
dit welhaast onvoorstelbaar, maar juist daarom is
het ook zo uniek."
(Tekst en foto's: G. H. Peterink)

Wat rijdt daar? Opper Esseling richt de kijker
om polshoogte te krijgen. Samen met drie
jachtopzichters loert de rijkspolitie van
Flevoland Zuid op de wild- en visstropers,
die hier graag hun slag slaan.
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nieuwe groepscommandanten
Op 1 maart 1972
Adjudant S. Zwart als commandant
van de recherchegroep
Groningen. Hij werd geboren te
Vriezenveen op 30 augustus 1918.
Sedert 1 maart 1967 districts-
rechercheur te Groningen.

Op 1 mei 1972
Adjudant G. A. Wouterse als
groepscommandant te Helvoirt.
Hij werd geboren op 15 maart
1918 te Breda. Vanaf 1 mei 1962
plv. groeps- tevens
rayoncommandant te Helvoirt.

Op 1 april 1972
Adjudant J. A. Winkel
commandant van de groep Texel.
Hij werd op 29 september 1918
te Nijmegen geboren en was
sedert 16 september 1966
plv. groeps- tevens
rayoncommandant te Stein.

Op 1 mei 1972
Adjudant J. Mast als
groepscommandant te Uitgeest.
Hij werd op 27 september 1917
te Rilland Bath geboren en was
sedert 1 februari 1965
opperwachtmeester op de
groep Alblasserdam.

Op 1 mei 1972
Adjudant P. Hazewinkel als
groepscommandant te Ermelo.
Hij werd geboren op 11 juni
1916 te Amsterdam en was sedert
16 juli 1965 groepscommandant
te Finsterwolde.

Op 1 juni 1972
Adjudant G. Olsder als
groepscommandant te Scheemda.
Hij werd geboren op 1 september
1918 te Nieuwe Pekela en was
sedert 1 oktober 1968
groepscommandant te
Grootebroek.

kei en Rodenrijs naar Oegstgeest; wmr.
J. F. M. Strampraad van Oegstgeest naar
Krimpen a. d. IJssel; wmr. P. v. d. Wer-
ken van Waddinxveen naar Hazerswoude;
wmr. J. J. Verheijen van Voorschoten
naar Berkel en Rodenrijs; wmr. A. M.
Wassenaar van Voorschoten naar Lisse;
wmr. G. H. Lankester van Zoetermeer
naar De Rijp; wmr. R. Sloof van Zoeter-
meer naar Drunen; wmr. G. J. Oosterhof
van Zoetermeer naar Losser; wmr. A. J.
Dijkshoorn van Zoetermeer naar Eerbeek.
Per 4-4-'72: Wmr. R. K. de Hoog van Bo-
degraven naar Dordrecht.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-4-'72: Wmr. A. M. Greven van Ma-
rum naar Slochteren; wmr. J. Huizenga
van Schildwolde naar Slochteren; wmr.
A. Padje van Grijpskerk naar Siddeburen;
wmr. H. J. Sterringa van Blijham naar
Zoutkamp.
Per 4-4-'72: Wmr. M. D. Bieze van Leek
naar Maastricht (verk.).
Per 1-5-172: Adj. P. Hazewinkel van Fin-
sterwolde naar Ermelo (Apeld.).
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'72: Wmr. te kl. P. A. van Re-
mortel van St. Jansteen naar Hooger-
heide.
Per 15-4-'72: Wmr. 1e kl. S. J. Boorsma
van Zierikzee naar Heerhugowaard.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'72: Wmr. J. v. Wieringen van
Zevenaar naar St. Oedenrode; wmr. P.
Schiltman van Eist naar Asten.
Per 4-4-'72: Wmr. G. A. M. v. Mameren
van Zevenaar naar Driebergen (AVD).
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-4-'72: Wmr. P. G. Lutke Veldhuis
van Vriezenveen naar Raaite; wmr. R. W.
J. Groenhuijzen van Raalte naar Tubber-
gen; wmr. J. A. Kneuromp van Tubber-
gen naar Zwolle (verk); wmr. 1e kl. B. J.
Vaanholt van Tubbergen naar 's-Heeren-
berg.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. A. Verveer van
Gorinchem naar Wemeldinge; wmr. A.
Dijkhuizen van Amsterdam naar IJmuiden;
wmr. 1e kl. T. Ferwerda van Amsterdam
naar Nigtevecht.
Per 10-4-'72: Wmr. M. H. D. Schouten van
Terneuzen naar Gorinchem.

wmr. S. Kamer, wmr. S. Klink, wmr. N.
Koppelaar, wmr. 1e kl. J. J. Nieuwstra-
ten, wmr. H. Otten, wmr. A. den Ouden,
wmr. 1e kl. M. Slegtenhorst, wmr. H. J.
Venrooij, owmr. A. Verhoef, owmr. C.
Vis, adm. ambt. C3 G. Kievit.
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. A. Visser van
Spijkenisse naar Rockanje; wmr. L. C.
v. d. Pols van Spijkenisse naar Rockanje;
wmr. c. Twigt van Spijkenisse. naar Heer-
jansdam; wmr. P. C. Lagendijk van Spij-
kenisse naar Numansdorp; wmr. N. Buth
van Spijkenisse naar Oostvoorne; wmr.
L. A. v. Donge van Spijkenisse naar Oost-
voorne; wmr. c. v. Esch van Spijkenisse
naar Brielie; wmr. J. J. R. v. d. Linden
van Spijkenisse naar Vianen; wmr. C. J.
R. v. Duinen van Brielie naar Rockanje;
wmr. L. H. Hendriksma van Oude Tonge
naar Hardinxveld-Giessendam; wmr. G.
Boender van Oude Tonge naar Putters-
hoek; owmr. E. Bos van Spijkenisse naar
Brielie; owmr. G. H. Veenvliet van Amei-
de naar Elburg; wmr. 1e kl. A. Aarnoudse
van Oostvoorne naar Zwartewaal; wmr. 1e
kl. D. Stout van Nw. Lekkerland naar
Hardinxveld-Giessendam; wmr. 1e kl. T.
Noordhoek van Nw. Lekkerland naar
Is-Gravendeel.
Per 4-4-'72: Wmr. C. Schep van Vlanen '
naar Rozenburg; wmr. R. Venekamp van
Rozenburg naar Driebergen.
Per 7-4-'72: Wmr. 1e kl. J. Kolft van Al-
blasserdam naar Dirksland; wmr. A. Top
van Dirksland naar Alblasserdam.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 15-3-'72: Wmr. J. Kleine van Valken-
burg (Z.H.) naar Rijnsburg; wmr. G.
Schipper van Rijnsburg naar Valkenburg
(Z.H.).
Per 1-4-'72: De volgende personen van
Zoetermeer naar 's-Gravenhage: owmr.
G. Starre, wmr. 1e kl. W. Vermeulen,
owmr. D. E. Sauer, owmr. J. Haarman,
adj. G. W. Verbeek, wmr. H. Hoekstra,
wmr. J. v. d. Lee, wmr. J. S. P. Over-
goog. wmr. 1e kl. F. Spier, wmr. 1e kl.
R. Hateman, adm. ambt. C2 R. Paul,
wmr. G. Th. C. Möllers, wmr. H. J. Ho-
geveen, wmr. J. G. C. Melker, wmr. R. H.
ten Tusscher.
Per 1-4-'72: Wmr. P. v. d. Zouwen van
Zoetermeer naar Rijnsdijk; wmr. A. R. J.
v. Dun van Zoetermeer naar Sassenheim;
wmr. J. G. Scheer van Hillegom naar
Voorschoten; wmr. J. L. Stotijn van Ber-

personalia

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN
Per 1-4-'72: Wmr. J. Huiskamp van Gor-
sel naar Wansveld; wmr. B. J. Luimes
van Ruurio naar Nieuwerkerk a. d. IJssel;
J. W. B. Huijting van Oldebroek naar
Cuijk; J. W. Beers van Aalten naar Vlij-
men; Ch. P. Schmidt van Almen naar
Voorschoten; A. R. de Jong van Ermelo
naar Ouderkerk a. d. Amstel; S. R. L.
Lancée van Eibergen naar Gorssel.
Per 4-4-'72: Wmr. C. Keizer van Brum-
men naar Driebergen (A.V.D.).
DISTRICT ASSEN
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. H. J. Schröder
van Schoonoord naar Assen; adsp. M.
Koers van Arnhem (opl.sch.) naar Roden;
adsp. L. Ottens van Arnhem (opl.sch.)
naar Eelde.
Per 7-4-'72: Wmr. 1e kl. J. Aardema van
Assen naar Groningen.
Per 1-5-'72: Owmr. G. Lubborts van 2e
Exloërmond naar Beilen.
DISTRICT DORDRECHT
Per 25-3-'72: Wmr. 1e kl. A. J. Schakel
van Alblasserdam naar Zundert.
Per 1-4-'72: De volgende personen van
Spijkenisse naar Dordrecht: wmr. C. Arl-
man, wmr. 1e kl. J. Beeke, owmr. L.H.
Berkelaar, wmr. 1e kl. L. G. Bogaert,
wmr. A. Boogaard, adj. W. v. d. Broeke,
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ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 25-3-'72: Wmr. 1e kl. G. J. Slot van
Driebergen naar Nijmegen (verk.).
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-5-'71: Owmr. F. Togni van 's-Her-
togenbosch naar Nunhem.
Per 4-4-'72: Adj. T. Feenstra van 's-Her-
togenbosch naar 's-Hertogenbosch (Staf
district).
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-4-'72: Adsp. H. Dikkers van Arnhem
naar Nijmegen (RPtW); adsp, M. G. de
Jong van Arnhem naar Dordrecht (RPtW);
adsp. P. Schouten van Arnhem naar Ter-
neuzen (RPtW); adsp. H. Treilers van
Arnhem naar Delfzijl (RPtW).

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot adjudant:
Per 1-4-'72: J. A. Winkel te Den Burg.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: W. Boersma te Alkmaar (rech.).
Per 1-5-'72: F. Hofman te Groet; C. Rode
te Barsingerhorn.
lot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-3-'72: S. Jongen te Anna Paulowna.
Per 1-5-'72: J. F. Deux te Wieringen; H.
J. Schouten te Bergen.
DISTRICT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-4-'72: T. F. Harkema te Amster-
dam (rech.).
tot schrijver A:
Per 1-2-'72: A. Hoogeveen te Amsterdam.
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: A. v. d. Kleut te Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: M. Koers te Roden; l. Ot-
tens te Eelde.
DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: A. Aarnoudse te Zwartewaal ;
D. Stout te Hardinxveld-Giessendam; T.
Noordhoek te 's-Gravendeel.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-72: C. G. v. d. Plas te Rijswijk

(Z.H.).
DISTRICT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-4-'72: J. Elzinga te
v. d. Wal te Groningen.

Groningen; G.

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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DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: S. v. d. Kuur te Leeuwar-
den (verk.).
DISTRICT NIJMEGEN
tot adjudant:
Per 1-4-'72: J. Renshof te Nijmegen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: l. J. Müris te Druten; B. J.
Vaanholt te Nijmegen; J. ter Brug te Nij-
megen.
DISTRICT UTRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: H. Lodders te Leusden; S.
Gaastra te Utrecht (post. rech.); H. J.
Jansen te Utrecht (verk).
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-12-'71: R. P. Broos te Utrecht.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 1-4-'72: F. A. Steendam te Zwolle;
A. Kramer te Zwolle.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: B. J. Vaanholt te 's-Heeren-
berg.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot rijksambtenaar 111:
Per 1-1-'72: D. C. Hovestadt te Nijmegen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: A. Verveer te Wemeldinge.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: H. Dikkers te Nijmegen; M.
G. de Jong te Dordrecht; P. Schouten te
Terneuzen; H. Treilers te Delfzijl.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-6-'71: J. A. v. d. Put te Driebergen.
Per 1-12-'71: C. F. Kraan te Driebergen.
tot schrijver:
Per 1-5-'72: mej. J. M. van Zanten te
Driebergen.
ALGEMENE INSPECTIE
tot hoofdcommies A:
Per 1-2-'72: B. W. Speel berg te Zwolle.
Per 1-3-'72: J. M. A. Kasprowicz te Voor-
burg.
tot adjudant:
Per 1-4-'72: J. van Luinen te Voorburg.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
tot rijksambtenaar 111:
Per 1-8-'71: J. P. J. Jacobs te Horn.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-1-'72: mevr. H. L. de Graaf-v. Dijk
te Bilthoven.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: G. de Vogel te Bilthoven.

in dienst getreden

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-5-'72: Mevr. H. M. Voerman-Lange-
land, schrijver te Groningen.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'72: J. l. Eggenhuizen, schrijver
te Groesbeek.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-4-'72: H. A. Koops, hoofdcommies
te Voorburg.
Per 1-3-'72: A. Braun, adm. hoofdambt.
te Voorburg.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'72: W. de Rooy, adm. ambt. C
3e kl. te Willemstad; F. A. I. Mulder,
schrijver te Nijmegen.
Per 16-5-'72: Chr. A. Leben, rijksambt. 111
te Amsterdam.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'72: J. H. Paulissen, rijksambt. II
te Arnhem.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-4-'72: R. G. M. P. Bouwmeester;
J. H. Diteweg; R. H. Ensing; A. J. H.
Koevoets en W. G. B. Morelissen, wacht-
meesters 1e kl. te Bilthoven.
LUVA SCHIPHOL
Per 1-5-'72: C. Battja, rijksambt. 111 te
Schiphol (Luva).

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
het Korps Rijkspolitie en ingedeeld bij de
hierna te noemen districien:
Per 15-3-'72: J. v. Otterdijk te Eindhoven;
J. Mahn te Middelburg; J. D. Vincent te
Zwolle.
Per 1-4-'72: H. v. d. Kruk, T. Regnerus te
Apeldoorn; D. Hendriks te Assen; A. G.
Koeken te Breda; R. P. Vries te Gronin-
gen; A. M. v. Gaal te 's-Hertogenbosch;
B. F. Sanders te Nijmegen.
Per 15-4-'72: W. Burgij te Dordrecht; H.
Fikse te Apeldoorn; A. Bakx te Breda;
S. A. v. Wijngaarden te Groningen; J. H.
M. Fitters, A. P. Rooy, A. F. Weijts te
's-Hertogenbosch; W. G. v. d. Berg, T.
Lodewijks, C. Schippers te Leeuwarden;
J. Hokke te Middelburg; J. A. Horssen te
Nijmegen.
Per 1-5-'72: F. W. Landzaat te Amster-
dam; J. Brink, O. Dijkstra te Apeldoorn;
B. Soetens te Breda; A. H. J. Bogers,
G. M. Heuvel, A. J. v. Honk, P. J. H.
Kirkels, H. J. M. G. H. A. Peters te
Eindhoven; J. Stoutjesdijk te Middelburg;
A. Bogerd, B. Peil eg rom, G. v. Tuijl te
Nijmegen.

de dtenst ·verlaten

DISTRICT APELDOORN
Per 1-4-'72: Owmr. J. Veeneman, te Eefde.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-4-'72: Adm. ambt. C 2e kl. N. v. d.
Berg te Rozenburg.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. H. Souer te Hilie-
gom; wmr. 1e kl. A. v. d. Velde te
's-Gravenhage; wmr. 1e kl. A. J. Verbout
te lisse; owmr. M. B. v. Muiken te Noot-
dorp; adm. ambt. C 2e kl. M. de Roy
van Zuydewijn te Noordwijkerhout; wmr.
1e kl. A. R. Appelhof te Oegstgeest; adm.
ambt. C 2e kl. J. J. M. Reestman te
's-Gravenhage.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-3-'72: Owmr. J. v. d. Wetering te
Arnhem.
Per 1-4-'72: Adm. ambt. C 3e kl. A. J. M.
v. d. Vegt te Wamel.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-5-'72: Schrijver mej. M. Boer te
Driebergen.
Per 1-6-'72: Schrijver A mevr. I. de Haan-
de Kroon te Driebergen ; schrijver mevr.
E. J. Messchendorp-van Ommen te Drie-
bergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-4-'72: De volgende adspiranten: P.
D. Aker, A. R. v. Breugel, H. E. Buiten-
dijk, S. S. Bijzet, B. Dijkstra, J. G. Scho-
terman, R. Stiemsma, H. G. J. Smits en
H. Vos.
Per 13-4-'72: De volgende adspiranten: E.
Coenders, R. Dragstra, C. H. Meijer en
G. Breukelman.
Per 20-4-'72: Adsp. H. J. W. Tubée.
Per 24-4-'72: De volgende adspiranten: C.
l. Appels, R. C. Bakker en B. l. G. Lo-
man.

wij herdenken

Res. wmr. 1e kl.
T. van Schepen

Dokkum
distr. Leeuwarden*: 10- 6-1916

t 17- 4-1972

Wmr. 1e kl.
J. de Groot

Kamerik
distr. Utrecht*: 27- 7-1918
t 24- 4-1972
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KORPSBLAD

rndIJr~~
dF@&Jl1r~~

Man en paard

"Niemand van ons weet precies wie nu
eigenlijk onze chef is."
"Wij hebben geen chef, die terzake kundig is en
die voor onze problemen een gewillig oor heeft."
Deze uitspraken van bereden rijkspolitieambtenaren
- in de jubileumuitgave Korps Rijkspolitie
1945-1970- waren aanleiding voor het samenstellen
van dit op politieruiter en politiepaard gericht
nummer.

Bij de bereden groepen blijkt nog steeds en in
toenemende mate verlangen te bestaan naar een
mogelijkheid om op een centraal punt binnen
de organisatie van het korps met deskundigen
regelmatig van gedachten te wisselen over de
specifieke behoeften en belangen van het eigen
métier.

Op die wijze hoopt men, zoals dat voor de
verkeersgroepen reeds vele jaren gebeurt, een
meer op de bijzondere aspecten van de twee-
eenheid man en paard afgestemde
belangenbehartiging te realiseren.
Het Korpsblad tracht in dit nummer deze kleine,
maar selecte en onmisbare schakel in het
politiegebeuren nader tot d'e lezer te brengen..

Redactie

Foto omslag:

"Ouwe Kees", met zijn 24 jaren de nestor van de
RP-paarden, is nog jong van hart en altijd bereid om als
cover-boy voor dit speciale Beredenen-nummer op te treden.

(foto: H. L. v. HarreveltlBPV)
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Wie zijn die
zes-maal-elf politiemannen

die zich op vier
benen door hun rayon
plegen te verplaatsen?
Wat doen die mannen

zo hoog te paard?
Hoe functioneert zo'n elftal

combinaties? Wat is een
beredene eigenlijk:

politieman te paard of
ruiter met

politie-opdracht?
Owmr. J. J. H. van Aerssen,

zelf oud-cavallerist,
begaf zich voor het

Korpsblad gedurende
enkele weken onder het

"paardenvolk" van de
rijkspolitie, om een

antwoord te krijgen op
bovenstaande en

andere vragen
Op de pagina's 5 tlm 12

noemt hij
man en paard.

de
"beredenen~':
zes-maal-elf
gelukkige
combinaties

Wij hebben er zes: in Bergen (N.H.), Bilthoven,
Boxtel, Hoogeveen, Hulsthorst en Wassenaar. Zes
bereden groepen, met elk een organieke sterkte
van elf man en elf paarden.
Het blijven buitenbeentjes. Voor de dagelijkse
dienstuitvoering ressorteren ze rechtstreeks onder
de districtscommandanten. Maar ze kunnen ook in
bijzondere gevallen buiten het district worden inge-
zet. Daarover beslissen naast in eerste instantie de
Algemeen Inspecteur in het kader van de bijstand
ook de procureurs-generaal, fungerend directeuren
van politie. En wat het materiële beheer betreft: dat
geschiedt onder supervisie van het Hoofd Inspectie
Materieelzaken van de Algemene Inspectie (de heer
D. de longh), die zich daarbij 'bedient' (zoals dat
in ambtelijke termen heet) van de aan deze dienst
verbonden 'controleur Jevende have', de heer M.
Punt.

Er springen een paar dingen naar voren:

• De 'bereden' politieman is in de eerste plaats
politieman als elk ander.

Wel brengt deze functie uiteraard specifieke taken
met zich: de oefening en verzorging van het paard
en het optreden in groter verband, zoals het ver-
lenen van assistentie bij massale gebeurtenissen of
ordeverstoringen, maar ook het zgn. 'escorte-rijden'
zoals dat o.a. op Prinsjesdag plaatsvindt.
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• Er bestaat geen wezenlijk FUNCTIONEEL ver-
schil tussen een landgroep (te voet) en een be-
reden groep.

Daar zijn zowel de beredenen zelf alsook hun
districtscommandanten (blijkens een Korpsblad-en-
quête) het wel over eens. Het verschil ligt in de taak-
velden en in de wijze van dienstuitvoering.
Een ruim taakveld vindt de bereden groep in het
toezicht op de naleving van een aantal bijzondere
wetten. Zoals: de Veewet, Runderhorzelwet, Bosctr
wet, Jachtwet, Visserijwet, Vogelwet, Nuttige dieren-
wet, Paardenwet, Veiligheidswet (schrikdraden) en
Arbeidswet. Verder in de controle op het veevervoer,
geregeld in het W.v.R. en de Veewet.
Maar ook provinciale verordeningen (vwb kamperen,
landschapsschoon, ontgronding en schadelijke die-
ren) en reglementen (stieren, wegen - vuil storten
buiten de bebouwde kom -) behoren tot de com-
petentie van de beredenen. Evenals het toezicht
op de dierenbescherming (waak- en heemhond),
overtredingen betreffende de veldpolitie (W.v.Str.),
afpaling van weiden, natuurbescherming, toestand
van wegen en bruggen, hooibroei, zwembaden, bos,
heide en duin, voeding en drenking van dieren, on-
kruidbestrijding, brandbeveiliging, overlast, balda-
digheid, verontreiniging van lucht, bodem en water,
bescherming van bomen en planten en bestrijding
van de onzedelijkheid.

• De bereden groepen hebben enkele bijzondere
taakvelden:

o.a. surveillances in natuurgebieden die voor de
landdienst ontoegankelijk of te tijdrovend zijn; ge-
regeld toezicht op maneges en ponybanen; zomer-
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bijstand in de kustgebieden; assistentieverleningen
bij massale evenementen; 'harde bijstand' en het
zgn. escorte-rijden.

• Een bereden politieman moet méér zijn dan een
politieman die goed kan paardrijden.

Een verantwoorde inzet van een politieruiter vereist
een 'eenheid' tussen ruiter en paard. Hij moet zijn
paard onder alle omstandigheden onder controle
kunnen houden. Ook bij orde-verstoringen, muziek-
festiviteiten en in optochten. Het politiepaard zal
dan ook gewend moeten raken aan lawaai-verkeer
muziek-paraplus-vlaggen-vuurwerk-Iuchtbedden enz.
enz.

• Een politieruiter is tegelijkertijd autoriteit en stal-
knecht.

Uiteraard verzorgt hij zijn eigen paard zelf, maar
ook de verzorging van harnachementen en de stal-
len behoort tot zijn dagelijks werk en dat vergt vele
diensturen. Bij de bereden groepen bestaat dan ook
duidelijk behoefte aan burgerhulpkrachten die der-
gelijke (niet-politiële) werkzaamheden kunnen over-
nemen, zodat de politiële inzet van man-en-paard
aanmerkelijk groter zou kunnen zijn.

• De bereden groepen hebben geen eigen 'baas'.

Ze ressorteren rechtstreeks onder de districtscom-
mandant die de eerste verantwoordelijkheid voor
hen draagt, maar over inzet elders en het materiële
beheer beslissen andere autoriteiten. En met de
voor hun paardenwerk zo specifieke behoeften en
belangen kunnen ze eigenlijk nergens terecht. Van-
daar hun algemeen levende verlangen naar een
centrale, volledig deskundige instantie die in zaken
als ME-tepaard, kleding, bewapening e.d. maar ook
over opleiding, vorming en dienstuitvoering zou kun-
nen adviseren.
Van de zes districtscommandanten onder wie een
bereden groep ressorteert, onderschrijven er vijf dit
verlangen. En kolonel G. J. Botterweg (Apeldoorn)
- die meent dat genoemde zaken meer passen in
de algemene beleidslijnen - vindt dat men aan de
wensen van het bereden personeel tegemoet zou
kunnen komen door de dienstcommissies uit te
bouwen.

• Alleen politiemensen kunnen politieruiter worden

Er worden geen ruiters klaargestoomd tot politie-
man. De beredenen worden gerecruteerd uit de
eigen korpsgelederen. De rijkspolitieman die ambitie
heeft, kan - als er behoefte aan nieuwe politie-
ruiters bestaat en hij een geschiktheidstest heeft
doorstaan - een opleiding tot geoefend ruiter krij-
gen op het hippische centrum in Deurne (N.Br.).
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een paard
is als
een vrouw

"Wie soeckt peert of wijf
sonder gebreecken;
die mag het werck wel
laten steeckenf" (Cats)

door owmr. J. A. v. d. Kamp
(bereden groep Hulshorst)

De oude Arabieren, vergelijken het paard vaak met
de vrouw. Volgens deze paardenkenners bij uitstek
is het dikwijls moeilijker de juiste man op het juiste
paard te krijgen dan de juiste man bij de juiste
echtgenote.
Paardenvriend mr. dr. Benno Stokvis deelt man en
paard qua temperament in vier groepen in: san-
guinisch, melancholisch, cholerisch en flegmatisch.
In vele gevallen correspondeert het temperament
met de kleur van het haar. Bij mensen zijn blonde
typen vaak tleqmatisch en zwarte sanguinisch (fel).
Bij paarden ligt dat anders. Daar vertonen de brui-
ne vaak sanguinische karaktertrekken, de vossen
cholerische (opvliegende), de schimmels flegma-
tische, terwijl juist de zwarte paarden dikwijls me-
lancholisch van aard zijn. Zoals bij de mensen va-
riëert ook bij paarden het karakter van tempera-
mentvol tot lui-apathisch, waarbij ook nog goed-
moedige, vurige en boze of valse paarden te onder-
scheiden vallen.

"Tien ogen"

Bij het aankopen van paarden, zal men zich van te-
voren terdege moeten afvragen, waarvoor de paar-
den bestemd zijn. Voor dressuur, springen, terrein-
rijden, samengestelde wedstrijden, "joyriding", ren-
rijden, of .... als all-round politiepaard, voor de all-
round politieman. Evenals dit met de ruiter zelf
het geval is, moet het paard goed bruikbaar zijn

Owmr. J. A. v. d. Kamp (Hulshorst)

voor het doel waarvoor het bestemd is. Het is in dit
verband zaak, dat een angstige ruiter geen schrik-
achtig paard krijgt, een gemakzuchtig ruiter geen
lui paard, een driftig ruiter geen gevoelig paard, een
ruw ruiter geen bloedpaard, een grote en zware rui-
ter niet wordt gecombineerd met een klein licht
paard en andersom een lichtgewicht ruiter niet op
een groot en zwaar paard wordt gezet.
Elke ruiter heeft voorkeur voor een bij hem passend
paard.
De aankoopcommissie zal daarom vaak met "tien
ogen" moeten kopen, wetende dat er geen paarden-
markt is zonder ezel en dat "degeen die een paard
verkoopt maar één oog heeft, maar hij die het
koopt, zijn twee niet genoeg".

Wederzijdse gevoelens

De taak van een africhter, is een moeilijke en verant-
woordelijke. Het is werk van hoofd en hart, van ge-
voel en verstand. Zonder liefde voor het individuele
dier is geen dressuur mogelijk. Het innerlijke kon-
takt tussen man en paard is alleen mogelijk in een
sfeer van wederzijds vertrouwen, wederzijds begrip,
wederzijds respect en wederzijdse genegenheid.
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De africhter zal over gaven moeten beschikken van
intelligentie, ijver en geduld, takt en volharding,
moed en tegenwoordigheid van geest, een ijzeren wil
en koelbloedigheid, zelfbeheersing en zelfverzekerd-
heid, vastberadenheid en zelfbewustzijn, concentra-
tievermogen en redelijkheid. Kort samengevat: de
kracht van een man, het geduld van een moeder en
de zachtheid van het kind.
Als de politieruiter in de praktijk wordt geconfron-
teerd met obstakels als muziek, vlaggen, sch ieten,
vuurwerk, juichende of joelende menigten, relschop-
pers en bierblikwerpers, zal hij beseffen, dat de eer-

ste opleiding wel goed, maar nog lang niet teereikend
is. Hij zat moeten leren zijn kalmte te bewaren, waar-
bij hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn paard in

bedwang moet kunnen houden. Hij mag niet alleen
zijn hoofd, maar zeker ook niet zijn "zit" verliezen.
De politieruiter mag niet te vlug "op zijn paard ra-
ken", hij moet het klappen van de zweep kennen,
vast in het zadel zitten en de teugels kunnen laten
vieren .Maar evengoed moet hij de teugels strak in
handen kunnen houden. Hij zal met vader Cats moe-
ten weten, dat .waer ongelijcke paerden trecken,
kan noyt tot eenigh voordeel strecken".
Tenslotte een uitspraak van kolonel Handier van de
beroemde Spaanse rijschool in Wenen, die zegt: "De
mens die te paard zit, vergeet zijn lichamelijke te-
kortkomingen, terwijl ook zijn psychische verkrampt-
heid verdwijnt".

ons feitelijke
werk wordt

lang niet
overal

onderkend

Op de bereden
groep Hulshorst

vertellen de
groepscommandant

adjudant W. Vochteloo
en de wachtmeesters

1e klasse A. B. Groothuis
en G. Hogendorp,
iets over hun werk

6

Adj. W. VOCHTELOO
. fabeltje ...

Hoe verloopt een normale werkdag
van een beredene?

Wmr. 1. Groothuis: "Om acht uur
begint de staltijd. Dat betekent:
paarden en stallen verzorgen,
hoefmechanisme nakijken, e.d. Om
negen uur begeeft een deel zich
op de geplande patrouilles. Een
ander deel houdt zich bezig met
het verder africhten van jonge
paarden en andere voorkomende
werkzaamheden. Om twaalf uur is
het voeren, waarna tot één uur de
paarden absolute rust hebben. Om
één uur beginnen de middag-pa-
trouilles.
Bij thuiskomst worden allereerst de
paarden verzorgd en de stallen
voor de nacht in orde gebracht."

Voelt u zich in de eerste plaats
ruiter, of politieman?

Wmr. 1 Hogendorp: "Een gewe-
tensvraag. De dagelijkse omgang
met paarden geeft mij enorme vol-
doening, maar ook het werk als
politieman.
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Wmr. 1e kl. A. B. GROOTHUIS
. . . achtergesteld .••

Ik kan dus zeggen, dat mijn werk feitelijk ook mijn
hobby is. Ik vind ook, dat een slecht ruiter geen
goede beredene kan zijn, omdat hij niet onder alle
omstandigheden zijn paard in bedwang heeft."
Adj. Vochteloo: "Wat is feitelijk een goed ruiter?
Een politieman bij een bereden groep moet de baas
zijn over zijn paard. Zowel bij patrouilles als het be-
geleiden van b.v. een muziekkorps. Daarom hoeft hij
nog geen hogeschoolruiter te zijn of op een concours
hippique "hoog in de boom" te zitten. Daarnaast
moet hij als politieman de juiste maatregelen kunnen
nemen, als hij op onregelmatigheden stuit. Ik kan
met een gerust hart zeggen, dat in mijn groep (en
voorzover mij bekend ook elders), zowel de oude-
reren als de jongeren, op politiëel gebied hun man-
netje staan. Hun politiële kennis doet in het alge-
meen beslist niet onder voor die van een niet-bere-
dene. Dat zo hier en daar verspreide fabeltje moet
maar eens de wereld uit."

Wat trekt u aan in het vak van beredene?

Gr.: "Zowel het hippische als het politiële. Een be-
redene is een politieman-te-paard. Het één is niet
van het andere te scheiden. De beredene moet
daarom, zowel politiëel als hippisch, bijblijven. De
voor hem belangrijke wetten en verordeningen moet
hij bijhouden, maar ook zijn kennis van het paard.

Moet een beredene zijn eigen paard verzorgen?

H.: "Zonder enige twijfel. Ik zou het zelf niet anders
willen, want daar groeit juist de eenheid tussen rui-
ter en paard. Ook de (politie)africhting moet bij de
politieruiter zelf liggen."

Geeft het werk als beredene u ook "politiële" vol-
doening?

Gr.: "Het is niet los te zien van elkaar. Iemand, die
niet voor de volle 100% politieman is, kan nooit een
goed politie-beredene zijn en omgekeerd."

Vindt u het "escorte-rijden" uit de tijd?

H.: "Men kan wel zeggen ,dat het overbodige franje
is, maar het bepaalt toch een zekere sfeer. Het is
een traditie. Nu behoeven voor mij wel niet direct
alle tradities gehandhaafd te blijven, maar gebeur-
tenissen waarbij wij escorte-rijden (staatsiebezoe-
ken, Prinsjesdag e.d.) geven toch zeker ook een be-
paalde binding aan ons volk en zijn volgens mij een
manifestatie van volks-eenheid. Ik voel mij bij het
escorte-rijden zeker niet als een harlekijn."

V.: "Dergelijke gebeurtenissen demonstreren de

Wmr. 1e kl. G. HOGENDORP
... gewetensvraag ...

7
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••Ik voel me bij het escorte-rijden zeker geen harlekijn."

verbondenheid tussen volk en vorstenhuis. Het hoort
erbij en voor mij mag het zo blijven."

Vindt u, dat de bereden groepen worden achterge-
steld bij andere onderdelen in het Korps Rijkspo-
litie?

Gr.: "Ja. Dat komt doordat lang niet overal het fei-
telijke werk van "de beredene" wordt onderkend.
Ik wil daar niemand de schuld van geven. Naar mijn
mening is dat het gevolg van het ontbreken van een
top-instantie, die niet alleen voor de volle honderd
procent op de hoogte is met het wel en wee van
de beredenen, maar die ook in staat is zich volle-
dig en met kennis van zaken voor de belangen van
de beredenen in te zetten. Evenals dit bijvoorbeeld
bij de Algemene Verkeersdienst het geval is.

aanwezigheid
van beredenen
heeft sterk
psychologisch effect
op een menigte
(èn op de politie)

"Persoonlijk vind ik het psychologisch effect van
beredenen op volksmenigten en samenscholingen
die op kwaadwilligheid zouden kunnen uitdraaien,
van zeer grote betekenis."
Dat is de mening van kolonel jhr. W. B. F. DE
BEAUFORT, districtscommandant te Utrecht, die
jarenlang het toezicht over de bereden groepen uit-
oefende en die ook nu nog een bereden groep bin-
nen zijn district heeft.
"Als bijstands-eenheid is de bereden groep voor
een districtscommandant van niet minder grote
betekenis. Een eenheid van elf goedgetrainde men-
sen is een machtig wapen. Zij kan zowel te voet als
te paard worden ingezet bij bijvoorbeeld bankover-
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vallen, speelholen, e.d. In het district Utrecht is dit
meerdere malen overduidelijk aangetoond. Ik zou
de bereden groep in mijn district dan ook gewoon
niet kunnen missen. Helaas worden de inzet-moge-
lijkheden niet overal en altijd onderkend."
Jhr. De Beaufort zou graag zien, dat de mobiliteit
wat groter werd: "De bereden groepen zouden wat
meer self-supporting moeten zijn. De thans in ge-
bruik zijnde transport-auto's kunnen twee paarden
vervoeren. Dat is te weinig. Grotere vervoerscapa-
citeit (van bijv. 4 á 6 paarden) zou het nuttig rende-
ment aanzienlijk verhogen."
Ook het aanstellen van burgerpersoneel, voor het
verrichten van niet-politieel werk, is iets wat kolonel
De Beaufort toe zou juichen: "Ik denk dan aan stal-
wachten en stalwerkzaamheden. Eén ding echter
zouden zij nimmer mogen overnemen en dat is de
verzorging van de paarden. Dat moet onder elk be-
ding door de ruiter zelf gebeuren, want mede hier-
door komt de onmisbare band tussen ruiter en paard
tot stand. Hier zou echter ook verbetering in de
bouw van de stallen uitkomst kunnen brengen. Ik
denk aan afgesloten boxen die bewaakt kunnen
worden met behulp van een gesloten televisie-cir-
cuit. De stalwacht zou dan kunnen vervallen. Zoiets
kost natuurlijk geld, maar anderzijds zou het op de
duur tot een aanmerkelijke kostenbesparing leiden."

Politie-opleiding uitbreiden

Kolonel b.d. A. CAMMAERT, voormalig comman-
dant van het district Alkmaar vindt, dat de beredene
een politieman is als elke andere:
"Evenals bijvoorbeeld de leden van de SAS en de
RP te water verricht hij dagelijks zijn surveillan-

Rp.org_KB1972_06_jun_Nr.10 140



"Daarom bijzonder blij met assistentie van de beredenen in de zomermaanden" (Adj. H. v. d. Broek)

cediensten, zij het dan op een geheel ander terrein."
De heer Cammaert is van mening, dat er bij de be-
reden groepen behoefte bestaat aan "een centrale,
deskundige figuur met jarenlange dagelijkse erva-
ring op zowel paarden- als politieterrein. Iemand
die de specifieke behoeften en belangen van de be-
reden groepen weet te behartigen."
Zijn persoonlijke ervaringen met de bereden groep
Bergen zijn van dien aard, "dat ik deze zonder meer
gunstig kan noemen, alhoewel een meer uitgebrei-
de politie-opleiding wellicht aanbevelenswaardig
zou zijn. Deze zou tot gevolg kunnen hebben, dat het
gevoel van onbehagen (dat de bereden man ten op-
zichte van zijn collega van de landdienst wellicht
heeft) hierdoor gaat verdwijnen of in sterke mate
zal kunnen verminderen. Anders gezegd: de bereden
man moet er ook zelf aan meewerken om naast zijn
ruiter-zijn, ook volwaardig politieman te blijven.
Daarnaast zou een verjonging van het personeel
een goede zaak zijn."

Vele dankbetuigingen

Kolonel G. J. BOTTERWEG,.districtscommandant te
Apeldoorn, ziet de bereden groep als 'een welkome
aanvulling' op de taak van de landgroepen. In het
bijzonder op die plaatsen die moeilijk begaanbaar

en bereikbaar zijn: het veld, bossen, duinen en stran-
den. "Hier is in de zuiver executieve politietaak vol-
doende arbeidsterrein aanwezig. Dit geldt in het bij-
zonder in het zomerseizoen in recreatiegebieden,
wanneer de landgroepen reeds overvoerd zijn met
andere politiewerkzaamheden."
De ervaringen met de bereden groep Hulshorst wor-
den, aldus de heer Botterweg, 't beste gekenschetst
uit de vele dankbetuigingen van de diverse com-
mandanten en hoötden van plaatselijke politie, i.v.m.
verleende bijstand, en de vele aanvragen om bij-
stand die jaarlijks worden ingediend.

Steun in de (politie)rug

Overste L. P. BERGSMA, districtscommandant te
Assen, ziet voor de bereden meerdere taakvelden
liggen.
"In (natuur)gebieden, die voor de landdienst niet
of nauwelijks te besurveilleren zijn, maar die wel
zijn opengesteld voor het publiek. Drenthe heeft bij-
voorbeeld nog 11 staatsboswachterijen! Verder is
er een geregeld toezicht noodzakelijk op maneges,
(Drentse) huifkarverhuurbedrijven, ponybanen, enz."
Ook de vele incidentele assistentieverleningen bij
zeer uiteenlopende (sport)evenementen: "Om mij
tot het district Assen te beperken: de TT, motorter-

9
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H. van den Hoorn

H. van den Hoorn
een kwart eeuw hoefsmid
bij de rijkspolitie

In Nunspeet geniet de oud-hoefsmid H. van den
Hoorn van een welverdiend pensioen. Meer dan 25
jaar reisde hij door Nederland, om de rijkspolitie-
paarden van "maat-schoen werk" te voorzien. Vóór
hij aan die periode begon, diende hij vele jaren de
cavallerie - als hoefsmid natuurlijk. In die tijd werd
hij - in 1936 - uitverkozen om de paarden van de
Olympische ruiters in Berlijn te beslaan. Een zeer
verantwoordelijke taak, want één foutje en de kan-
sen op een "plak" zijn verkeken. Een verkeerd be-
slagen paard kan namelijk niet alleen kreupel wor-
den, maar het kan er zelfs volledig door worden
uitgeschakeld.
In zijn tijd maakte Van den Hoorn lange dagen. Van
verschuivingstoelage en dergelijke was toen nog
geen sprake. Vaak 's morgens om vijf uur op en dan
op de fiets naar het station Nunspeet, om met de
trein naar Groningen, Boxtel of Bergen te reizen en
er Kees, Ronny of hoe ze ook mochten heten, van
passend schoen werk te voorzien. Van den Hoorn
kende zijn "klanten" met al hun goede en kwade
eigenschappen. Hij wist precies voor welk paard hij
een rottetie drop moest meebrengen en welk paard
een beetje harder moest worden aangepakt.
De hoefijzers werden door hemzelf vervaardigd.
Ook daar ging een behoorlijk aantal uren inzitten,
want het beslag van ooittiepeerden slijt harder dan
van trekpaarden. De harde wegen en het gewicht
van de ruiter maken het nodig, dat de paarden om
de zes weken worden beslagen. Meestal zijn de ijzers
dan zo dun als blik.
Vormen de hoefsmeden een uitstervend ras? Onge-
twijfeld is de belangstelling voor het vak met de
voortschrijdende motorisering afgenomen, maar zo-
lang er paarden zijn, blijft er ook behoefte aan hoef-
smeden. En een mooier vak is nauwelijks denkbaar.
Praat maar eens met mensen als Van den Hoorn.

10

Na het vertrek van hoefsmid H. v. d. Hoorn is de heer
W. Hazenbroek belast met het beslaan van de rijkspolitiepaarden.
Ook hij bedient zijn klanten aan huis.

De verzorging van de paarden moet altijd door de ruiter
zelf gebeuren", aldus jhr. De Beaufort, "want mede

daardoor komt de onmisbare band tussen ruiter en paard
tot stand'. Dat begint al bij 'de eerste opleiding in

Deurne. waar op de foto wmr. Geertsma zijn paard verzorgt.

Hoe komen we aan onze
politiepaarden ?
zie daarvoor het artikel op pag. 24.
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"Grotere vervoerscapaciteit zou het nuttig rendement aanzienlijk
verhogen". (Kol. De Beaufort)

reinraces (in Norg, Borger, Roden en Dwingelo),
bloemencorso's (in Eelde en Frederiksoord), gan-
zen markt teCoevorden, paarden- en jaarmarkten (in
Roden, Zuid laren en Rolde), vliegfeesten te Eelde,
belangrijke paarden- en springconcoursen, jachtrit-
ten en concoursen hippique. Inzet van beredenen bij
de zogenaamde "harde bijstand, heeft ook op de po-
litie zelf die bij ongeregeldheden is betrokken, een
groot psychologisch effect, waaraan veel waarde
wordt gehecht. Het geeft de opererende politie naast
de daadwerkelijke steun, ook een psychologische
steun in de rug". De heer Bergsma is tevreden met
de huidige opzet en indeling bij de districten: "Dit
biedt een districtscommandant de mogelijkheid tot
een snelle inzet van beredenen bij calamiteiten, tot
een goede inpassing van surveillances in het overi-
ge surveillancepatroon van de land- en verkeers-
dienst en een juist gebruik bij allerlei soorten vreed-
zame assistentieverleningen.
Voor de uitoefening van de gehele politietaak zou ik
in Drente de bereden groep niet kunnen missen:
"GEEN DAG", bij wijze van spreken

Transportmiddel nodig

Kolonel W. M. REHORST, districtscommandant te
's-Gravenhage, is van mening, "dat er naar moet
worden gestreefd de politieruiter zoveel mogelijk in
de normale politiedienst te integreren. Hiervoor komt
in de eerste plaats de veldpolitie in aanmerking,
doch ook surveillances in de meer stedelijke gedeel-
ten van landgroepen dienen te worden bevorderd.
Daarvoor is een paardentransportmiddel, om de
paarden ter plaatse te brengen ,nodig."
"Gezien de constellatie van dit district, zijn surveil-
lancegebieden vrijwel uitsluitend te vinden in de be-
bouwde gedeelten van rijkspolitiegemeenten", aldus

de heer Rehorst, "er is een surveillancesysteem
in ontwikkeling, waarbij regelmatig in de groepen
gesurveilleerd zal worden. De eerste proefnemingen
met dit systeem zijn hoopgevend. Voor de ontvan-
gende landgroep is in deze tijd van personeelste-
kort een extra surveillancedienst een welkome aan-
vulling. De ervaringen op executief gebied met de
onder mij ressorterende bereden groep Wassenaar
beperkten zich tot heden vrijwel tot seizoen-inzet op
de stranden. Deze ervaringen zijn gunstig."

Kolonel F. M. C. OFFERMANS, die dezer dagen
afscheid nam als commandant van het district 's
Hertogenbosch, ziet een duidelijk verschil tussen
een "gewone" landgroep en een bereden groep. De
laatste heeft "een specialistische inslag, waardoor
haar werkterrein duidelijk gericht is op het platte-
land en niet op de gemeentekernen en het verkeer.
De leden van een bereden groep kunnen executief
werkzaam zijn op het gebied van een groot aantal
bijzondere wetten, waarvan de onderwerpen nage-
noeg niet door de landgroepen behartigd kunnen
worden. Het werkterrein van de bereden groepen is
ruim voldoende voor de executieve taak, ofschoon
duidelijk anders gericht dan de landgroepen", al-
dus de heer Offermans.
"Mijn ervaringen met de bereden groepen zijn ver-
houdingsgewijs (gelet op de vele bijkomstige werk-
zaamheden) niet ongunstig. Wil echter de bereden
groep meer tot zijn recht komen, dan zal meer aan-
dacht nodig zijn voor de opvang van de vele bijkom-
stigheden (burger krachten), terwijl de vorming van
en leiding aan de leden van de groepen sterk dienen
te worden verbeterd."

Blij met assistentie

En tenslotte - na de zes districtscommandanten -
nog de stem van een groepscommandant, in wiens
gebiEJd zich uitgestrekte bossen bevinden.

"Ik zie veel nut in het surveilleren te paard", zegt
adjudant H. v. d. BROEK, groepscommandant te
Groesbeek, in wiens gebied zich uitgestrekte bossen
bevinden. "Een voordeel is, dat tepaard rustiger
wordt gesurveilleerd. Een motorvoertuig hoort men
reeds van ver aankomen. Bovendien zijn voor een
ruiter plaatsen bereikbaar, die met een fiets - laat
staan met een auto -'- vrijwel onbereikbaar zijn.
Door zijn "hoge positie" overziet een ruiter het ter-
rein ook veel beter. Van zijn aanwezigheid gaat naar
mijn mening een onmiskenbaar preventieve werking
uit, al valt dit dan ook niet altijd in tastbare resul-
taten aan te tonen.
Tenslotte betekent de inzet van beredenen voor mijn
groep een grote ontlasting voor het personeel. Ster-
ker nog, aan surveilleren in de bossen kom ik bij de
huidige bezetting gewoon niet toe, hoe noodzake-
lijk het ook is. Ik ben daarom bijzonder blij met de
assistentie van de beredenen in de zomermaanden.
Mijn enige "grief" is, dat het niet nog frequenter
kan gebeuren."
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Temidden van de bossen in het prachtige Brabantse
landschap in Deurne, ligt het Nederlands Hippisch
Centrum. Hier krijgen sinds twee jaar de rijkspoli-
tieruiters hun eerste opleiding. Zij zijn daarmede
de enigen die er een eerste rijopleiding ontvangen,
want voor het overige is het Centrum alleen maar

.toeqankelijk voor "gevorderden".
Het Centrum is een initiatief van de kolonel b.d. der
cavalerie K. J. Schummelketel. Samen met dr. Huub
van Doorne, de grondlegger van de DAF-automo-
bielfabrieken en fervent paardesportliefhebber, gaf
hij de stoot tot de oprichting. Zelf werd hij eerste
directeur. Het Centrum, dat wordt beheerd door
een Stichting, wordt thans geleid door de heer J.
Bardoul.

Rij-opleiding
in het hippische
centrum te
Deurne (N.B.)

12

Het zowel nationaal als internationaal centraal ge-
legen Centrum beslaat een oppervlakte van bijna 13
hectaren. Het gebouwencomplex omvat, behalve
stalling voor circa 50 paarden en logiesaccomodatie
voor 30 cursisten, nog een overdekte manege van
65 x 25 meter, een restaurant, een theorielokaal, film-
zaaltje en een gymnastiekzaal.
Op de uitgestrekte terreinen bevinden zich onder-
meer een buiten-manege en wedstrijdterreinen voor
hippische evenementen.
De burger-cursisten dienen - alvorens zij aan het
toelatingsexamen kunnen deelnemen - tenminste
zes maanden in een erkende of goedgekeurde ma-
nege gewerkt te hebben. Verder moeten zij voldoen
aan een aantal eisen met betrekking tot de rijkunst
en algemene ontwikkeling.

Er bestaat aan het Centrum gelegenheid tot het
volgen van de cursussen leerling-pikeur pikeur en
een opleiding tot instructeur 3e en 2e klasse. De
laatste is het hoogste niveau, waartoe momenteel
in Nederland kan worden opgeleid.

Hoefsmid E. J. Oosten-
dorp (74) van het Hippisch

Centrum beoefent al 56
jaar lang dit moeilijke vak.

Met zijn vier zonen reist
hij als hoefsmedenfamilie

langs de maneges, in
een auto met aanhanger

waarin alle gereedschappen
- tot het smidsvuur toe -

zijn ondergebracht.

Instructeur U. van Meeteren
en drie van zijn politie-
ruiters-in-opleiding: de
wachtmeesters (v.l.n.r.) P.
Dijkstra, T. Geertsma en
M. Meuleman.

Onder leiding van de aan het Centrum verbonden
instructeur U. van Meeteren, krijgen de rijkspolitie-
ruiters een eerste opleiding van zes maanden. Hier-
in wordt naast de rijopleiding, ook veel aandacht
besteed aan theorie en lichamelijke conditie, zowel
van ruiter als paard. Er zijn 9 paarden aan het
Centrum gedetacheerd.
De eerste opleiding kan, na een praktijkperiode van
een jaar op een bereden groep, worden gevolgd
door een cursus leerling-pikeur (2 maanden) en een
cursus pikeur, eveneens 2 maanden.
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uit de Joegoslavische hoofdstad terug. Mèt een
tevreden glimlachende wachtmeester I van de groep
Rijssen, L. Kroeze, die deze Mavo-leerlingen hier-
voor had opgeleid.
Aan de landelijke wedstrijd - op 15 april te Dron-
ten - namen tien ploegen, alle winnaars van regio-
nale wedstrijden, deel. Negen teams waren opgeleid
door de gemeentepolitie in hun woonplaatsen; het
enige team dat door de rijkspolitie was opgeleid,
ging met de kampioensvlag strijken.
Op 23 mei vertrok de Nederlandse kampioensploeg
(ook nu weer begeleid door de heer Kroeze) vanaf
de vliegbasis Twente - via Schiphol - naar Bel-
grado om met 16 andere landen, w.o. Japan en

INFO
Aan de samenstelling van deze Info-rubriek werkten mee: E. van Dooren (Eindhoven), C. A. v.d. Horst (Zwolle), E. W.
Klop (Klaaswaal), J. Oasting (Leeuwarden), W. F. Stomp (Den Bosch), P. v.d. Werken (Hazerswoude), Foto Brouwer (Rijssen)

en Techn. Recherche Groningen.

Internationaal succes
voor de pupillen
van wachtmeester I Kroeze

BELGRADO - Na eerst de regionale en vervolgens
de landelijke wedstrijden in verkeerskennis te heb-
ben gewonnen, nam het team van de Chr. Mavo-
school uit Rijssen (Ov.) deel aan de tiende Coupe
Scolaire Internationale in Belgrado. Met de zilveren
Cup en een bronzen plak keerden de Nederlanders
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Tunesië, te strijden om de internationale schoolcup.
Het eerste gedeelte van de wedstrijd, de schriftelijke
proef, verliep - door ziekte van een der Neder-
landse deelnemers - wat teleurstellend: een tiende
plaats. Maar bij de praktische proef in de Verkeers-
tuin had ons land meer succes: de eerste plaats.
Op de derde dag volgde de behendigheidsproef.
Rijssen werd derde en behaalde ook in het totaal-
klassement - na Zwitserland en Joegoslavië - de
derde plaats.
Terug in Nederland, werd de ploeg ontvangen door
B. en W. van Rijssen. Ook de groepscommandant uit
Rijssen, adjudant B. Klein, was daarbij aanwezig.
Wmr. Kroeze, die de ploeg vijf maanden had opge-
leid en getraind, kon tevreden zijn. "Gedurende
anderhalf uur per week hebben we geoefend," aldus
de heer Kroeze, "dit gebeurde merendeels in eigen
tijd van de jongens. Er werd geoefend op fietsen.
En natuurlijk heb ik uitgebreid lesgegeven in de
verkeersregels". De wedstrijden werden georgani-
seerd door Veilig Verkeer Nederland en (in Bel-
grado) de Prévention Routière Internationale.

Rijssense wachtmeester
als verkeersagent in Belgrado

BELGRADO - "Je zou zweren, dat het een
Nederlandse politieman was," zei een
Vlaardingse mevrouw tegen haar man, toen
ze op 25 mei jl. door het hartje van
Belgrado liepen te wandelen.
Het behoefde geen meineed te worden,
want het wàs een Nederlandse politieman
die daar het verkeer stond te. regelen:
wachtmeester 1e klas L. Kroeze, van de
Rijkpolitie te Rijssen.
Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan de
Joegoslavische hoofdstad (zie elders in
deze rubriek), op verzoek van de politie
in Belgrado. Met nog negen andere
politiemensen uit evenzovele landen,
regelde hij daar gedurende een half uur
het verkeer.
Heel Joegoslavië kon daar getuige van
zijn, want 's avonds werd dit gast-optreden
op de TV uitgezonden.
Zo droeg de rijkspolitie nog een steentje
bij aan de feestviering in Belgrado. Het
was nl. op 25 mei: de verjaardag van
het staatshoofd, president Tito.

14

Opper Tj. Rijpma
werd scheepsbouwer

KLAASWAAL - Waar de meeste collega's te water
nooit aan toekomen, presteerde een landrot in een
jaar tijds: het bouwen van een ruim acht meter lang
zeiljacht en dat zonder een gedetailleerde tekening.
Samen met zijn twee zonen (een scheepswerktuig-
kundige en een 5e jaars HTS-er) heeft opperwacht-
meester Tj. Rijpma, postcommandant van de rijks-
politie te Klaaswaal, dit fraaie kajuit jacht gebouwd,
zowel de opbouw alsook het casco, dat eveneens
geheel van hout is.
Onder grote belangstelling van collega's en andere
toeschouwers werd het ca. 3 ton wegende vaartuig
in het haven te Numansdorp op 20 mei jl. te water
gelaten.
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Den Bosch vindt het
de hoogste tijd

~

DEN BOSCH - Het is soms nonchalance, vaak ech-
ter ook onwetendheid van het publiek, dat inbrekers
en dieven zoveel gelegenheid wordt geboden hun
slag te slaan. Nu het aantal inbraken - evenals
andere misdrijven - toeneemt, zijn er bij de rijks-
politie in Brabant stemmen opgegaan om het pu-
bliek erop attent te maken dat heel veel misdrijven
kunnen worden voorkomen. Er is nu in het district
's Hertogenbosch een 'werkgroep crime prevention'
samengesteld, die zal gaan bestuderen op welke
wijze het publiek kan worden voorgelicht: via de
regionale pers, met affiches, stickers, e.d. Omdat
het voorkomen van misdrijven ook de openbare
orde raakt, zullen de gemeentebesturen worden be-
naderd en geanimeerd om enige inbreng te geven
bij het realiseren van activiteiten van de werkgroep.

wrnr. Blokker gewond
bij aanhouding van inbrekers

BUDEL - "Er wordt vermoedeijk ingebroken in het
Esso-benzinestation op rijksweg 68, in de gemeente
Budel", meldde een wegenwachter. De GSA van de
groep Budel, die in de buurt was, reed naar het
tankstation. Wmr. Blokker (j.c.) ging naar binnen en
trof er drie mannen aan. Voor hij kon ingrijpen,
werd hij door een van de inbrekers aangevallen.
Daarbij werd het glas van zijn bril vernield en ver-
wondde een scherf zijn oog. Desondanks zag hij
kans een van de inbrekers te overmeesteren; de
andere twee ontkwamen. Gelukkig was het oog van
wmr. Blokker niet al te ernstig beschadigd, zodat
hij na een week zijn werk weer kon hervatten.

Joure onder dak

JOURE - De Friese gemeente Haskerland (13.000
inwoners) heeft in haar residentie Joure een nieuw
groeps- en rayonbureau gekregen, dat op 18 mei [l.
officieel werd geopend. Het spreekt vanzelf dat
adjudant J. Stil en zijn mannen bijzonder tevreden
zijn over de moderne en doelmatig ingerichte be-
huizing.

Doeltreffend

Het Academisch Ziekenhuis te Leiden heeft een zeer
doeltreffende methode ontwikkeld om foutparkeer-
ders op het AZL-terrein op te voeden: de portier
legt zulke wagens letterlijk aan de ketting. Sleutel
afhalen bij de portier.

Het leek zo duidelijk: auto in de sloot, man
aan het stuur met alcohol in het bloed.
Maar voor de politierechter in de Duitse stad
Hamm verklaarde de bestuurder: "Mijn
vrouw reed de wagen in de sloot, ik
probeerde haar al/een maar vrij te krijgen".
Maar die verklaring was niet eens nodig.
Want de rechter was van mening dat een
sloot geen openbare weg is en sprak de
verdachte vrij.
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herziening
van de
politiewet

nota van de Ministers
aan de
Tweede Kamer

3. Nieuwe 'ontwikkelingen

3.1. Sinds de totstandkoming van de Politiewet hebben
zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die, als men de
huidige situatie moet beoordelen en tot wijzigingen in de wet
wil komen, moeten worden geanalyseerd en geschetst. In het
kader van deze nota moge worden volstaan met enkele glo-
bale beschouwingen. Er' zal zeker nog gelegenheid bestaan
deze nader uit te werken.

De wijzigingen blijken in de eerste plaats de openbare or-
de te betreffen. De neiging bestaat de aandacht vooral te richten
op die verstoringen, van de orde die raakvlakken hebben met
het justitiële beleid. Het gebied van de openbare orde wordt
echter voor een belangrijk deel gevormd door normen en
praktijken die met grenssituaties niet van doen hebben. In
deze normen en praktijken is veel veranderd. De vaak storm-
achtige ontwikkelingen die juist de laatste jaren ons maat-
schappelijk bestel kenmerken, weerspiegelen zich in de opvat-
tingen over wat de openbare orde inhoudt en in het werk van
de burgemeester en van de onder zijn verantwoordelijkheid
functionerende politie. Het is niet toevallig dat de gedrags-
wetenschappen zich voor deze problematiek beginnen te in-
teresseren en dat omgekeerd van de zijde van de bestuurlijke
autoriteiten op beoefenaren van deze disciplines meer en meer
beroep wordt gedaan. Wat de verstoring van de openbare
orde betreft, valt vooral op dat plaatselijke voorvallen in toe-
nemende mate ook regionaal en vaak zelfs landelijk van bete-
kenis zijn. Pers, radio en vooral televisie brengen plaatselijke
ordeverstoringen waaraan enig algemeen aspect te ontwaren
valt, terstond onder de algemene aandacht. Wat plaatselijk
gebeurt, wordt landelijk van belang. De laatste jaren hebben
de Staten-Generaal dan ook bij herhaling over ernstige
plaatselijke ordeverstoringen, gepaard gaande met het plegen
van misdrijven, met de Regering van gedachten gewisseld.
Herinnerd moge worden aan de gebeurtenissen op 13 en 14
juni 1966 te Amsterdam die aanleiding zijn geweest om de
commissie van onderzoek Amsterdam in het leven te roepen.

Voorts zij gewezen op de nota, houdende inlichtingen betref-
fende gebeurtenissen in Amsterdam (o.a. invoering van 'het
zgn. slaapverbod en de actie van het marinepersoneel) van
31 augustus 1970 (zitting 1969-1970 -10800) die op 2 sep-
tember 1970 in de Tweede Kamer is behandeld alsmede - naar
aanleiding van de gebeurtenissen welke zich op 31 augustus
1970 in en om de ambtswoning van de Indonesische Ambassa-
deur te Wassenaar hebben afgespeeld - de verklaring van
de Minister-President en de behandeling van die verklaring
door de Tweede Kamer daags tevoren.

In situaties als deze legt de Minister van Binnenlandse Za-
ken - te zamen met diens ambtgenoot van Justitie voor het
justitiële aspect - aan de volksvertegenwoordiging verantwoor-
ding af voor hetgeen plaatselijk door de politie is gedaan.

Ook in de plaatselijke verantwoordelijkheid van de burge-
meester is verandering gekomen. Bij de Wet van 13 novem-
ber 1969, Stb, 535 is aan' de gemeentewet een artikel 129 toe-
gevoegd dat - voorzover te dezen van belang - inhoudt dat
de burgemeester voor deze ordehandhaving aan de raad ver-
antwoording schuldig is en te, dien aanzien alle door de raad
verlangde inlichtingen geeft, een en ander voor zover zulks niet
strijdig is met het openbaar belang. Met deze wijziging die
overigens in zoverre niet nieuw is dat burgemeesters reeds
voordien inlichtingen plachten te, verstrekken, heeft de wet-
gever - naar de woorden van de memorie van antwoord aan
de Tweede Kamer - wiJlen tegemoetkomen aan "een alge-
meen verlangen naar verdere democratisering en meer open-
heid van bestuur op het lokale vlak".

3.2. Het justitiële beleid zoals dat heden ten dage wordt
gevoerd, verschilt ingrijpend van dat ten tijde van de totstand-
koming van de Politiewet. Voor een deel moet dat worden toe-
geschreven aan gewijzigde inzichten binnen het openbaar mi-
nisterie zelf. Anderdeels zijn het de' grote problemen waarmede
onze samenleving wordt geconfronteerd die tot een andere
aanpak dwingen.

Dit verschil weerspiegelt zich duidelijk in het - als bijlage
IV bij de memorie van toelichting bij de begroting 1972 van
het Departement van Justitie gevoegde - jaarverslag open-
baar ministerie 1970 dat door de procureurs-generaal bij de ge-
rechtshoven is uitgebracht. Met verwijzing naar dit verslag mo-
ge te dezer plaatse de aandacht worden gevestigd op enkele
punten die van belang zijn om de huidige positie van het
openbaar ministerie, speciaal in verhouding tot de burgemees-
ter met diens verantwoordelijkheid voor de openbare orde,
nader te bepalen.

In de eerste plaats dient dan te worden vastgesteld dat het
door het openbaar ministerie te voeren beleid als een deel
van het totale overheidsbeleid wordt beschouwd. Deze in-
tegratie vertoont verschillende aspecten. Niet alleen wordt
nagegaan of en zo ja, welk ingrijpen noodzakelijk is gelet op
de vele andere belangen die naast het belang van wetshand-
having in het totale overheidsbeleid moeten worden afgewo-
gen. Als overheidsoptreden geboden is, is daarmee nog niet
beslist dat dit langs de weg van de strafrechtspleging dient
te geschieden. Het, inzicht wint veld dat de wetshandhaving
ook met andere middelen en andere sancties kan worden ver-
zorgd. Zo kunnen de vele administratieve sancties die onze
wetgeving rijk is, vaak doelmatiger zijn dan straffen. En dan
bedenke men nog - zoals nog eens in het verslag wordt onder-
streept - dat de officier van justitie steeds meer middelen ten
dienste staan om ongeoorloofd gedrag op andere wijze effec-
tief te corrigeren dan door het betrekken van de rechter in een
zaak. Bij deze afweging of en zo ja, op welke wijze moet wor-
den opgetreden neemt het openbaar ministerie een centrale
positie in. Het waakt overigens niet alleen voor de inpassing
in het totale overheidsbeleid, het zorgt er ook voor dat een-
heid en rechtsgelijkheid in acht worden genomen. Hiervoor
(3.1) is opgemerkt dat de massacommunicatiemiddelen plaat-
selijke ordeverstoringen landelijke bekendheid en betekenis
geven. Zij zorgen er ook voor dat plaatselijke verschillen in
opsporing, vervolging en berechting terstond opvallen en twij-
fel oproepen of het belangrijke rechtsgoed dat de rechtsgelijk-
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heid is, wel voldoende is gewaarborgd. Het is wel zeker dat
de kritiek waaraan het recht en de rechtsbedeling sinds en-
kele jaren bloot staan, vooral op de rechtsongelijkheid of wat
men daar voor aanziet, is gericht. Vandaar het belang van een
goede coördinatie zoals die door de in het verslag besproken
instanties van beleidsoverleg binnen het openbaar ministerie
wordt bevorderd.

Het huidige justitiële beleid staat verder in sterke mate on-
der invloed. van een aantal nieuwe verschijnselen. Daartoe
mag men rekenen de inbreuken op de rechtsorde die verband
houden met kritiek op onze samenleving en die door de bedrij-
vers daarmee gerechtvaardigd geacht worden. Zij vragen van
het openbaar mir.isterie en dus ook van de politie extra aan-
dacht en zorgvuldigheid, waarbij ook bijdragen van de gedrags-
wetenschappen van belang zijn.

De criminaliteit is sterk toegenomen'. De cijfers spreken
duidelijk en .verontrustende taal. De bekende criminaliteit
vertoont al sinds een aantal jaren een stijging van circa 10 pct.
per jaar. Daarbij valt op dat de zwaardere criminaliteit ster-
ker toeneemt dan de lichtere. In 1950 vormde het aantal ge-
kwalificeerde diefstallen 6.8 pct. van het totale aantal misdrij-
ven. In 1970 was dit tot 20.6 pct. opgelopen. Het ophelderings-
percentage van deze groep misdrijven daalde in die periode
van 55.8 tot 35.1 terwijl het algemene ophelderingspereen-
tage van 63.1 tot 40.6 daalde.

Dit verschijnsel noopt tot bijzondere aandacht voor de re-
cherche. Weliswaar houdt de Politiewet rekening met deze
specifieke politietaak maar het is de vraag of niet verder moet
worden gegaan op de weg van bijzondere organisatorische
voorzieningen voor dit onderdeel. Voorzieningen die dan voor-
al op centraal niveau moeten worden getroffen omdat zo het
best de nodige slagvaardigheid kan worden bereikt mede met
het oog op de voortschrijdende mobiliteit van de misdaad.
Aanzetten hiervoor zijn al aanwezig. Er is de Centrale Re-
cherche-Informatiedienst (vroeger: Onderafdeling Opsporings-
bijstand) bij de Directie Politie van het Ministerie van Justitie
die sinds 1969 wordt begeleid door de actieve Recherche Ad-
vies Commissie waarin de departementen van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn.

De Politiewet besteedt ook afzonderlijk aandacht aan het
toezicht op vreemdelingen. Dit onderdeel van de politietaak
waarvoor weer de Minister van Justitie de verantwoordelijk-
heid draagt, treedt meer en meer op de voorgrond. Sinds 1957
zijn immers grote veranderingen ingetreden. Het aantal in Ne-
derland verblijvende vreemdelingen is bijna verdrievoudigd en
bedraagt thans ongeveer 320000. Sedert de zestiger jaren zijn
als nieuwe categorie de gastarbeiders gekomen. De op 1 ja-
nuari ,1967 in werking getreden nieuwe Vreemdelingenwet
heeft het administratieve werk sterk verzwaard. Al met al is
het begrijpelijk dat ook op dit punt op specialisatie en eigen
organisatorische voorzieningen wordt aangedrongen.

3.3. Ook binnen het politie-apparaat zelf hebben zich na
1957 belangrijke ontwikkelingen voltrokken. De eisen die vol-
gens de memorie van toelichting van 1954 aan de politie uit
een oogpunt van organisatie, opleiding, samenstelling en be-
heer moeten worden gesteld, dringen heden ten dage veel
sterker nog naar schaalvergroting. Een groot aantal van de
korpsen van gemeentepolitie is te klein om aan de moderne
verlangens naar specialisatie te kunnen voldoen. Een voor-
beeld is de recherche. In de brief van 15 juli 1970 wordt er op
gewezen hoe de recherche zich steeds verder specialiseert, in
het bijzonder ook op het gebied van de administratieve en
technische recherche. Ook in andere opzichten worden de na-
delen van de huidige situatie sterk gevoeld. Zo bij het perso-
neelsbeheer en de aanschaf van kostbare apparatuur.

Van verschillende kanten is daarom op grotere beheerseen-
heden aangedrongen. Daarbij wordt er steeds van uitgegaan
dat ons land in 40 à 50 regio's kan worden ingedeeld die
korpsen van gemiddeld 500 man sterk zullen hebben.

3.4. In de memorie van toelichting, die het ontwerp VOOI"

de- Politiewet vergezelde, is de gedachte van een functionele
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scheiding van de politie waarbij het openbaar ministerie, onder
verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie, en ander-
zijds de burgemeester en commissaris der Koningin, onder ver-
antwoordelijkheid van de lini ter van Binnenlandse Zaken,
elk over een eigen apparaat met een eigen taak zouden be-
schikken, uitdrukkelijk afgewezen. De beide bewindslieden te-
kenden daarbij aan dat de handhaving van de openbare orde
en de beteugeling van strafbare gedragingen te nauw met
elkaar zijn verweven dan dat een dergelijke scheiding compe-
tentie-geschillen met alle gevolgen van dien zou voorkomen.
En dan volgt een zin die later bij vers hiliende gelegenheden
met instemming is geciteerd, en hier daarom wordt nage-
schreven: Bovendien zou aan dit stelsel het grote bezwaar
kleven, dat de enige werkelijke eenheid, welke sinds 140 jaar
bij de politie in Nederland te "inden is geweest, nl. bij de poli-
tie-ambtenaar zelf, die in zich alle tegenstellingen tot oplossing
brengt, teniet zou worden gedaan.

Hebben de hier aangegeven ontwikkelingen op dit punt een
wijziging teweeg gebracht? De Commissie van Onderzoek Am-
sterdam heeft de eenheid die bij de politie-ambtenaar zelf te
vinden zou zijn, zo verstaan dat de politieman door de wijze
waarop hij b.v. in rel situaties te werk gaat in feite zijn chef
kiest. De voorgangers van de ondergetekenden hebben in hun
brief van 3 oktober 1967 naar aanleiding van de aanbieding
van het tweede interimrapport en het slotrapport van de com-
missie (zitting 1967-1968 - 9125) die stelling tegengesproken.
Ook de ondergetekenden menen dat de huidige situatie zo niet
juist is· geschetst. Dat deze gedachte kan opkomen, bewijst
overigens wel dat meer dan vroeger aandacht moet worden be-
steed aan duidelijke richtlijnen en aan goede samenwerking. In
de bedoelde brief worden dan ook de bepalingen die zich daar-
mede bezig houden (artikelen 37, 40, 41 en 54) ter sprake ge-
bracht. Zonder de betekenis van deze voorschriften te willen
ontkennen en met volledige erkenning van wat de verantwoor-
delijke autoriteiten ook vaak langs informele weg weten te be-
reiken, menen de ondergetekenden dat in een nieuwe wet deze
verbindingslijnen nog meer nadruk moeten krijgen. Met name
het rechtstreekse contact tussen burgemeester en officier van
justitie dient te worden bevorderd. Wel schrijft artikel 41 voor
dat het openbaar ministerie over de voor een bepaalde ge"
meente te geven algemene aanwijzingen met betrekking tot het
opsporingsbeleid die plaatselijk de handhaving van de open-
bare orde raken, tevoren het gevoelen van de burgemeester
moet inwinnen, maar het spiegelbeeld ontbreekt. De Com-
missie van Onderzoek Amsterdam signaleert terecht, dat voor
de burgemeester aan de ene kant en de commissaris in de pro-
openbaar ministerie overleg te plegen wanneer hij algemene
aanwijzingen geeft tot de handhaving van de openbare orde,
waarbij de opsporing van strafbare feiten kan zijn betrokken.
De artikelen 37 en 40 lid 2 die volgens de beide ministers in
hun brief van 3 oktober 1967 als de pendant van artikel 41
kunnen worden beschouwd, trekken verbindingslijnen tussen
de burgemeester aan de ene kant en de commissaris in de pro-
vincie en de procureurs-generaal aan de andere kant. Een echt
tweerichtingsverkeer wordt zo niet verkregen. Burgemeester en
officier van justitie dienen op gezette tijden rechtstreeks con-
tact te hebben en het beleid in onderlinge overeenstemming uit
te stippelen en te voeren. Daarbij dient uiteraard de korpschef
aanwezig te zijn. Aan een dergelijke samenwerking dient de
voorkeur te worden gegeven boven de situatie dat het de
korpschef is die de zorg en verantwoordelijkheid voor een
goed samenspel geheel alleen draagt.

4. Uitgangspunten

4.1. De brief van 15 juli 1970 vermeldt dat de beide be-
windslieden van toen geen aanleiding zagen het dualisme in het
gezag ten principale opnieuw ter discussie te stellen. De ont-
vangen adviezen - aldus de brief - houden ook geen aanwij-
zing in dat de wens daartoe zou bestaan, hetgeen begrijpelijk i>
omdat de bestaande verhoudingen van ondergeschiktheid van
de politie aan hoger gezag aansluiten bij en verweven zijn met
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de verschillende gebieden van overheidszorg die aan de ver-
schillende organen van hoger gezag zijn toevertrouwd.

De ondergetekenden onderschrijven dit. standpunt. Zij
menen dat bij de behandeling van deze nota met vraagpunten
moet worden uitgegaan van enkele vaststaande gegevens,
waartoe gerekend kunnen worden de zorg van de burgmeester .
voor de handhaving van de openbare orde en zijn verantwoor-
dingsplicht ter zake aan de raad van zijn gemeente alsmede de
zorg en verantwoordelijkheid van openbaar ministerie en Mi-
nister van Justitie voor de opsporing van strafbare feiten. Be-
staat hierover eenstemmigheid, in toenemende mate gaat men
zich afvragen of de handhaving van de openbare orde de uit-
sluitende verantwoordelijkheid van de burgemeester behoort te
zijn en of niet daarnaast aan het centrale gezag bepaalde be-
voegdheden dienen te worden toegekend. Zoals blijkt uit de
onder 1.2 geciteerde memorie van toelichting heeft reeds de
wetgever van 1957 met de mogelijkheid van ordeverstoringen
in meer gemeenten rekening gehouden en een zekere inmen-
ging van hoger gezag gewild. De onder 2.2 vermelde bepaling
van artikel 51 lid 2 is er het gevolg van. Voorts is in de loop
der jaren, vooral bij de discussies over geruchtmakende orde-
verstoringen in één bepaalde gemeente (3.1.), bij herhaling de
vraag aan de orde gesteld of het centrale gezag niet onder be-
paalde voorwaarden aanwijzingen aan de burgemeester moet
kunnen geven, zulks' als een noodzakelijk complement op de
verantwoording tegenover de Staten-Generaal. De ondergete-
kenden mogen in deze nota volstaan met het signaleren van dit
vraagstuk.

4.2. Er is een tweede uitgangspunt. De nieuwe Politiewet
zal zodanig moeten worden opgezet en uitgewerkt dat zij de
onder 3 geschetste ontwikkelingen zoveel mogelijk bevordert
en in elk geval niet belemmert. Reeds daarom zou het onjuist
zijn uit te gaan van een of ander primaat. Noch het bestuur en
de verantwoordelijkheid voor de openbare orde, noch de justi-
tie en de verantwoordelijkheid voor de justitiële taak, moeten
voorrang krijgen. De wet dient zich van een dergelijke keuze
te onthouden. Veeleer moet zij ervan uitgaan dat het om
twee kanten van een en dezelfde zaak gaat en dat wat onder
justitie wordt verstaan ook als bestuur (in functionele zin)
dient te worden aangemerkt.

Ook in ander opzicht zal de betekenis van de nieuwe wet
niet moeten worden overschat en zal zij zich moeten hoeden
voor te vergaand ingrijpen en detaillering. Hoewel behoefte
bestaat aan enkele duidelijke voorschriften zal toch moeten
worden erkend dat de wetgever maar een bescheiden rol kan
spelen als het gaat om het voorkomen en oplossen van moei-
lijkheden. Het huidige tijdsgewricht kenmerkt zich door span-
ningen die juist de politie en de voor haar verantwoordelijke
autoriteiten raken. Verbeteringen in wetgeving en organisatie
alleen zijn onvoldoende om de spanningen weg te nemen of te
verminderen. Zij zijn daartoe zelfs niet het belangrijkste
middel. In dit verband moge worden herinnerd aan. het denk-
beeld in de nieuwe wet een plaats in te ruimen voor een Raad
voor de Politie. Een dergelijk college zou naar de mening van
de ondergetekenden kunnen bijdragen tot beter begrip indien
daarin elkaar zouden ontmoeten representanten van de maat-
schappij, beoefenaren van de gedragswetenschappen en func-
tionarissen uit het politiebestel.

In het voorgaande is reeds gewezen op het groeiend besef
dat allen die op enigerlei wijze bij het functioneren van het po-
litie-apparaat betrokken zijn, moeten samenwerken. Tevens is
erop gewezen dat de huidige Politiewet betrekkelijk karig is
met het opleggen van verplichtingen tot inwinnen van advies
en plegen van overleg. Hoewel de praktijk voorbeelden laat
zien van informele contacten met vruchtbare resultaten, zal de
nieuwe wet dit proces moeten stimuleren door aanknopings-
punten en houvasten daarvoor te geven.

4.3. Tussen gezag en beheer zal een nauwe samenhang
moeten bestaan. Een oplossing van het politievraagstuk die
daaraan voorbijgaat, is reeds om die reden veroordeeld. Zelfs
zou de stelling kunnen worden verdedigd dat beide in één hand

moeten zijn. De redenering is dan deze dat in de praktijk de
beheerszeggenschap zwaarder weegt dan de verantwoordelijk-
heid voor het optreden. De politie voelt zich, zo wordt gezegd,
in de eerste plaats loyaal tegenover en solidair met de autori-
teit die beheerszeggenschap over haar heeft.

Dit betoog is in zoverre overtuigend dat het de vinger legt
op reële gevaren van een onvoldoende samenhang. Als niet
wordt gezorgd dat de met het gezag en de verantwoordelijk-
heid belaste autoriteiten aanmerkelijke invloed op het beheer
hebben, kan de bevelsbevoegdheid niet naar behoren worden
uitgeoefend. Nog gevaarlijker wordt de situatie indien de toe-
deling van bevoegdheden aan beide kanten - gezag zowel als
beheer - zo uitvalt dat geen van beide aan zijn trekken komt.
Immers, dan zou .het gevolg zijn een verzelfstandiging van de
politie. Een dergelijk technocratisch toekomstbeeld is zonder
meer verwerpelijk.

Ook al onderkent men deze gevaren dan behoeft de con-
clusie nog niet te zijn dat bevel en beheer bij één orgaan ge-
concentreerd moeten zijn. Het is bepaald geen uitzondering in
ons staatsbestel dar degene die gezag uitoefent en daarover
verantwoording schuldig is, geen directe zeggenschap iri het
beheer heeft. Trouwens, het huidige politiebestel kent die voor-
beelden ook. De burgemeester van een gemeente met rijkspo-
litie mist het beheer maar heeft wel gezag en verantwoordelijk-
heid voor de handhaving van de openbare orde. De officier
van justitie die beroep moet doen op gemeentepolitie wordt
eveneens geconfronteerd met deze verdeling van bevoegd-
heden. En de Minister van Justitie moet de beheersbevoegd-
heden ten opzichte van enkele categorieën van bijzondere op-
sporingsambtenaren overlaten aan ambtgenoten, zoals hier-
boven (2.1) is gebleken.

Dit alles neemt niet weg dat - zoals gezegd - een nauwe sa-
menhang moet bestaan tussen beide bevoegdheden indien zou
blijken dat het niet mogelijk is aan één orgaan beide toe te ver-
trouwen. Er moeten waarborgen zijn dat de met gezag en ver-
antwoordelijkheid beklede functionarissen voldoende greep op
het politie-apparaat hebben. Dat kan langs verschillende
wegen worden bereikt. Het is mogelijk een gedeelte van het
beheer aan deze functionarissen toe te kennen. Behalve mede-
beheer staan nog andere constructies ten dienste. Alvorens
deze te kunnen beoordelen, is het nodig het begrip beheer
nader te analyseren.

In het volgende

nummer van het

Korpsblad zal de

3e aflevering worden

afgedrukt met o.a.

§ 5. Het beheer
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een "grand merci"
voor en van
kolonelOffermans

In het gemeenschapshuis
te Heesch (N-Br.) heeft op
26 mei j.l., kolonel
F. M. C. Offermans, districts-
commandant 's-Hertogenbosch,
afscheid genomen van de
dienst in verband met
functioneelleeftijdsontslag.

Met het vertrek van kolonelOffermans heeft een
zeer bijzonder en hoog gekwalificeerd officier het
Korps Rijkspolitie verlaten. Een officier met een
enorme werklust en grote organisatorische gaven,
die hij op tal van plaatsen in ons korps aanwendde:
als commandant van de politie-reserve direct na de
oorlog, als eerste toegevoegd officier, als hoofd van
het bureau verkeerszaken aan de Algemene Inspec-
tie, als voorzitter van de Rijkspolitiekapel en zeker
niet op de laatste plaats als districtscommandant.
Een officier, die zich volledig - zonder op tijd of
moeite te letten - voor het Korps inzette en dit over-
al en altijd op waardige wijze vertegenwoordigde en
hooghield."
Zo schetste de Algemeen Inspecteur, generaal W.
de Gast, de scheidende districtscommandant. De
generaal zei niet naar Heesch te zijn gekomen om
een aantal dikwijls bij een afscheid gebruikelijke
gemeenplaatsen te geven, maar een eerlijke repor-
tage.
"U en ik", zo zei hij, "zaten en zitten nog steeds op
dezelfde golflengte, ondanks de verscheidenheid van
karakters. Ik heb steeds achter en vóór u gestaan
en andersom. Natuurlijk hebt u ook fouten gemaakt,

Tijdens de receptie gaven de Brabantse burgemeesters
(met als woordvoerder mr. Dosker) blijk van hun
erkentelijkheid.

want hij die werkt maakt fouten. Uw openheid en
impulsiviteit brachten u wel eens in conflict. Ik dank
u voor de wijze waarop en de stijl waarmede u het
Korps hebt hooggehouden."
Namens het gehele personeel vertolkte overste J.
M. Vrijhoef de gevoelens van grote erkentelijkheid.

De carnavalsvereniging "De Blau Boksen" bracht
plezier, vertier en een onderscheiding, waarvoor de
Bossche commandant het hoofd moest buigen.

Ook hij wees op de openheid en menselijke bena-
dering van de heer Offermans. Kostbare cadeaus,
aangeboden door de wachtmeester C. D. Steenkuyl,
onderstreepten de woorden van dankbaarheid en
waardering van het personeel.
Namens de voor het gebouw opgestelde en musice-
rende Rijkspolitiekapel sprak kapitein J. Ranselaar
en bood een geschenk onder couvert aan.
Opperwachtmeester J. Schouren vertolkte de ge-
voelens van de sportvereniging en de' carnavalsver-
eniging de .Blau Boksen" maakte op geheel eigen
wijze haar opwachting.
Tijdens de druk bezochte receptie, waar tal van au
toriteiten afscheid kwamen nemen, was de burge-
meester van Heesch, mr. J. J. M. Dosker, de woord-
voerder van de collegae uit het district Den Bosch.
Hij hoopte in de toekomst, als de reorganisatie van
het politiewezen aan bod komt, nog eens van de
grote gaven van de heer Offermans te mogen pro-
fiteren.
Een bewogen maar uiterst dankbare kolonel Offer-
mans wimpelde in zijn dankwoord veel van de hem
toegezwaaide lof af op zijn medewerkers van hoog
tot laag. "Samen", zo zei hij, "kunnen we alles, al-
leen kan ik niets. Een "grand merci" voor alles wat
mij deze middag is ten deel gevallen". (vA)
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afdeling Noord werd
kampioen- voetbal 1972

veelbelovende techniek van
West I

De afdeling Noord is Korpskampioen geworden bij
het voetballen. In Den Bosch in het stadion De Vliert
bleken de noordelijken wel niet over de technisch
beste ploeg te beschikken, maar wel over een team
met duidelijk meer inhoud dan de overige. Technisch
kwam het team van West I het best voor de dag.
Het districtsteam van Dordrecht bleek echter over
nog te weinig ervaring te beschikken, maar het zal
in de toekomst zeker nog veel van zich laten horen.
Overigens gaven de elftallen elkaar in sterkte wei-
nig toe. Bij het ingaan van de' laatste ronde (er
werd een halve competitie gespeeld) bestond nog de
mogelijkheid, dat drie ploegen gelijk in punten zou-
den eindigen, zodat er aan spanning geen gebrek
was. Noord en West II hadden op dat moment 5
punten verzameld, Zuid stond op 3. Zou Zuid van
West 11verliezen en zag West I kans Noord achter
zich te laten, dan zouden West 11,Zuid en Noord
elk op 5 punten eindigen en zou het doelgemid-
delde uitkomst moeten brengen. Zover liet Noord
het echter niet komen. Het won van West I en daar
Zuid zich door West 11een puntje liet afsnoepen,
behoefden de rekenaars niet in actie te komen.
Noord werd met deze resultaten voor de anderen
onbereikbaar en legde beslag op het Korpskam-
pioenschap 1972.

Op het overigens glad verlopen toernooi
ontstond enige deining over "neutrale"

grensrechters. Adjudant C. G. van
Os bracht de gemoederen

tot rust.

Heimwee

Overste P. J. Plattel reikte na afloop de prijzen uit,
waarbij hij met enig heimwee herinnerde aan de
dagen van weleer, toen het korpsvoetbaltoernooi nog
veel belangstelling wist te trekken. Desondanks ver-
heugde hij zich toch ook weer over de inzet van vele
jeugdige korpsleden voor dergelijke, naar zijn me-
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Spel momenten voor het doel van
Zuid. Ondanks de "muur" wist
Noord toch één keer te scoren.

Uitslagen

Foto onder: West I (witte shirts)
was technisch de beste ploeg,
maar miste nog ervaring. Daarom
moest het met de tweede plaats
genoegen nemen.

Zuid-Oost
West I-West 11
Oost-Noord
Zuid-West I
West II-Noord

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

West I-Oost
Zuid-Noord
West 1I-0ost
West I-Noord
Zuid-West 11

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

Eindstand
ning voor het Korps waardevolle sportgebeurtenis-
sen, waaraan het behoefte heeft. 1. Noord 4 3 1 0 3-0 7 punten
Het toernooi was door de RPSZ uitstekend georga- 2. West 11 4 2 2 0 3-1 6 punten
niseerd. De voorzitter, adjudant F. Geraedts, dank- 3. Zuid 4 1 2 1 3-3 4 punten
te organisatoren, scheidsrechters en deelnemers 4. Oost 4 1 0 3 3-5 2 punten
voor hun inzet. v. A. 5. West I 4 0 1 3 1-4 1 punten
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Hoe komen we aan
onze politiepaarden
en waar blijven ze?

Voor het aankoopbeleid van de Rijkspolitiepaarden
is verantwoordelijk de zogenaamde aankoopcom-
missie. Deze commissie bestaat uit kolonel jhr.
B. W. F. DE BEAUFORT (voorzitter), de heer D.
DE lONG, hoofd Inspectie Materieelzaken van
de Algemene Inspectie en de heer M. PUNT, con-
troleur levende have van de Algemene Inspectie.
De aankoopcommissie beschikt over een aantal over
het land verspreide kontaktpersonen, die bemidde-
ling verlenen bij de aankoop van voor de rijkspolitie
geschikte paarden.
Eén van deze kontaktpersonen is de heer L. J. Ko-
rewijk uit Nistelrode (N-Br.).
Op de dag van ons bezoek had de heer Korewijk
een zestal paarden in zijn stallen verzameld, die
door de commissie uitvoerig werden getest.

Wie van de drie?

Waar let de commissie op bij het testen?

Kol. De Beaufort: "Naar een bepaald ras wordt niet
gekeken. De meest geschikte politiepaarden zijn
feitelijk de zogenaamde "Ieren", die vroeger ook
bij de cavalerie werden gebruikt. Deze paarden be-
schikken namelijk, naast andere goede eigenschap-
pen, over een hard beenderengestel, doordat ze
steeds buiten lopen. Ze zijn echter voor ons zonder
meer te duur. Door de hoge kosten van het vervoer
en de verzekering, komen ze 30 tot 40% duurder dan
een hier gefokt paard. In het leger werden de leren
in grote contingenten (enkele honderden) aangekocht
en per schip naar Nederland vervoerd. Bij ons is
het jaarlijks verloop ongeveer 10 paarden en dat
loont de moeite niet.
Daarom zijn wij aangewezen op in Nederland of
Duitsland gefokte kruisingen en ook wel zuivere in-
landers. De Gelders-Engelse kruisingen leveren
doorgaans de beste politiepaarden op, maar ook bij
de Duitse en de Inlanders komen uitstekende politie-
paarden voor. .
We letten er in de eerste plaats op, dat het paard
een goede stokhoogte (maat) heeft, een goede gang
en een goed beenderengestel. Een politiepaard moet
namelijk veel dienst doen op harde wegen. Het moet
verder een gedekte kleur hebben en niet al te ner-
veus van karakter zijn. Wat overigens niet wil zeg-
gen, dat een politiepaard geen "bloedpaard" zou
mogen zijn. Het ligt er maar helemaal aan, hoe het
wordt opgevoed.
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Wat gebeurt er als eei1 paard na aankoop onge-
schikt blijkt voor de politiedienst?

De heer D. de longh: "Hoe zorgvuldig wij ook bij
het testen tewerk gaan, vanzelfsprekend blijft er al-
tijd de mogelijkheid dat zich na aankoop "verbor-
gen gebreken" openbaren. Temeer, daar deze bij de
boer gefokte paarden, die als ze bij ons komen tus-
sen de 4 en 6 jaar oud zijn, verkeerd aangeleerde en
voor een politiepaard ongewenste gewoonten kunnen
hebben, die er niet of nauwelijks meer zijn uit te krij-
gen. Tegen dit risico hebben we ons echter zo goed
mogelijk gedekt, door bij de koop te bedingen dat
het paard kan worden teruggegeven als achteraf
mocht blijken, dat het (door "verborgen gebreken")
voor de politiedienst ongeschikt is. Bovendien wor-
den alle aangekochte paarden, voordat de koop
definitief wordt, aan de Veeartsenijkundige hoge-
school te Utrecht aan een uitgebreide gezondheids-
keuring onderworpen."

Zou het, om dergelijke "verborgen gebreken" te
voorkomen, niet wenselijker zijn jonge paarden te
kopen en deze in "eigen beheer" voor de politie-
dienst at te richten?

"Inderdaad. Het zou waarschijnlijk niet alleen voor-
deliger zijn, maar het is in elk geval zekerder. Aller-
lei omstandigheden maken dit echter voorshands
onmogelijk."

De aankoopcommissie tijdens een test in Nistelrode (v.l.n.r.)
controleur M. Punt, hoofd inspectie materieelzaken D. de long
en kol. De Beautort.

In Bilthoven worden de aangekochte paarden gedurende negen maanden onderhanden genomen door een speciaal africhtingsteam.
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Wat kost een politiepaard?

"De prijzen liggen momenteel tussen de drie- en vier-
duizend gulden."

Waar vindt de verdere africhting tot politiepaard
plaats?

"Op de bereden groep Bilthoven, waar we over een
uitstekende binnen-manege beschikken. Een speciaal
uit politieruiters samengesteld africhtingsteam van
drie man neemt de aangekochte paarden 9 maanden
onder handen. Na afloop van de africhting moet het
paard voldoen aan een aantal minimum-eisen voor
een politiepaard in de praktische dienst. De verdere
opleiding vindt plaats op de bereden groep waar het
paard daarna wordt ingedeeld.'

Is er een bepaalde leeftijd waarop politiepaarden
hebben afgedaan en waar blijven de paarden bij hun
"ontslag" uit de politiedienst?

Kol. De B.: "Voor het zogenaamde "reform stellen",
een mooi woord voor afkeuring voor de politiedienst,
zijn de paarden globaal in twee categorieën in te de-
len:

a. versleten of ongeneeslijk zieke paarden en

b. paarden die nog enkele jaren op "zachte grond"
meekunnen.

De onder a. genoemde paarden worden afgevoerd
voor de slacht, de onder b. genoemde paarden wor-
den verkocht aan een "goed tehuis", onder verbod
van doorverkoop. We willen daarmede voorkomen,
dat deze paarden op "hun oude dag" voor beulswerk
worden gebruikt. Een humane dood achten wij te
verkiezen boven afbeuling op oude leeftijd, waar
dan ook.
Een bepaalde "ouderdom" voor afvoering is moei-
lijk te stellen. Oude(re) paarden zijn voor de dienst
nog zeer wel te gebruiken voor inzet bij volksmenig-
ten en voor het lessen van jonge ruiters. Zij zijn na-
melijk over het algemeen veel rustiger geworden.

En het bejaardentehuis voor paarden in Soest?

"Prachtig, maar uit financiële overwegingen is dat
voor ons gewoon niet haalbaar: Eén politiepaard
(Mentor) slijt zijn laatste levensdagen in dat bejaar-
dentehuis voor paarden. Een actie uit de burger-
maatschappij heeft dit mogelijk gemaakt.
Het zou mooi zijn als alle politiepaarden, die gedu-
rende een reeks van jaren de Staat en de gemeen-
schap trouw hebben gediend, in het bejaardentehuis
het "genadebrood" zouden mogen eten. Maar dat
is te duur. (v. A.)

Mentor is het enige oud-politiepaard dat z'n laatste levensdagen slijt in het bejaardentehuis - voor - paarden in Soest.
Meestal is dat te duur.
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PUZZEL
VAN DEMAAND

HORIZONTAAL:

1 kleur
6 beladen
11 elke
13 voorzetsel
15 kuststrook
18 windrichting

(afk.)
20 op de wijze

van
21 rivier in

Italië
22 de somma van

(afk.)
23 vogel
25 snuiter
27 al
29 lengtemaat

(afk.)
31 soort vis
33 tandeloos

zoogdier
34 ontkenning
35 dwingeland
37 vernissen
40 onbekende
41 Spaanse titel
42 als eerder

(afk.)
43 spil
44 ieder
46 de dato (afk.)
47 comfort
50 stilstaand
water

52 zoogdier
54 voorzetsel
55 vaak (eng.)
57 voorzetsel
58 halfedelsteen

De winnares van de april-puzzel werd:

Mevrouw C. BUITELAAR - v. BOVEN
v. Steten Wiegmanstraat 11
DORDRECHT

61 draagvat
63 vlugger
65 meisjesnaam
66 zangnoot
67 gewicht
68 dubbelklank

69 kwaadsprekerij
71 stofmaat VERTICAAL:
73 vroeger
75 waard
76 heimelijk

wegnemen

5 eerwaarde
heer (lat. afk.)

6 kledingstuk
7 water in
Friesland

8 anno (afk.)

De oplossingen worden ingewacht vóór 15 juli 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?

•
Het briefporto is verhoogd tot 30 cent, doch een
briefkaart voor 25 cent doet het ook.

2 deel v, d. dag
3 nootje
4 gelofte

9 bewaren
10 aanblik
12 slot (eng.)
14 wijze van
verbinden

16 meisjesnaam
17 begin
19 meisjesnaam
23 plant
24 als eerder

(afk.)
26 slede
2B peinzen
30 deel v. d. dag
32 bevel
33 grote bijl
36 ambtshalve

(lat. afk.)
38 kleurling
39 op geen plaats
42 vlaktemaat
45 fr. lidwoord
46 om die reden
48 wondvocht
49 en omgekeerd

(afk.)
51 rovers
53 tekengerei
56 tot en met

(afk.]
59 meisj esnaam
60 hitte
62 maand
64 aanzien
66 zangnoot
69 bijb. naam
70 eng. lidwoord
72 chin. maat
73 voegwoord
74 titel

(afk.)

AUéén voor leden van het
KORPS DER RIJKSPOLITIE

Auto-verzekerIng met GROENE KAART, RECHTSBIJSTAND,
alsmede W.A. tot 1 milJoen gulden, bIJvoorbeeld:

Cat. waarde t.m. f 6.500,- AR f 335,- WA f 135,-
Cat. waarde t.m. f 8.000,- AR f 365,- WA f 145,-
Cat. waarde t.m. f 10.000,- AR f 405,- WA f 160,-
Cat. waarde t.m. f 12.000,- AR f 450,- WA f 175,-
Cat. waarde t.m. f 20.000,- AR f 640,- WA f 200,-
• NIMMER verlies van no-claIm kortIngen.
Zend mij alle gegevens betreffende auto-verzekering:

naam:

Ass. kantoor DE RIDDER, Berkenlaan 1d, Zeist
Telefoon 03404- 1 7550 - antwoordkaart machtiging no. 277

z
o
m

adres:

plaats:
tel.:

27
Rp.org_KB1972_06_jun_Nr.10 157



KLAS P

Achterste rij, van links naar rechts:
De adspiranten Daane, v. Groningen
Stoffels, Roeten, Bikker en Berkhout.

Middelste rij, van links naar rechts:
Owmr. Leurink, de adspiranten de Vos,

Adamczak, Kuipers, v. d. Wiel, v. d. Voorde,
Janssen, v. Duijn en de adj. v. Dolderen.

Voorste rij, van links naar rechts:
De adspiranten Lichter, Pelle, Colijn,

v. Bijnen, de Jong, v. Pelt en Altens.

KLASQ

Staande van links naar rechts:
Owmr. Berendsen, de adspiranten Feddes,

v. d. Graaf, Reurink, Splinter, Masseus,
Houtman, Kersten, v. Eldik, Ernste,

Gronest, v. Driel, v. Kampen, Hazenberg
en de adjudant Geuze.

Zittend van links naar rechts:
De adspiranten v. Hunnik, Stubbe,

ten Nijenhuis, Verstappen, Schouten, de
Jong en de Vries

KLAS R

Staande van links naar rechts:
Owmr. D. v. Beek, de adspiranten

J. J. v. Hunnik, R. v. Laar, E. Velthuijsen,
A. v. Loon, M. Koers, A. H. M. Splinter, J. E.

de Lange, Th. W. de Lijster, I. J. H.
Klaassen, J. L. de Jong, J. Stekelenburg,

H. Treffers, G. B. A. v. d. Wulp, H. G. F.
. v. Miltenburg en adjudant

J. W. K. Coenraadts.

Knielend van links naar rechts:
De adspiranten J. v. d. Meulen,

G. J. Leloux, A. J. Lindgreen, G. A. v.
Laere, W. Jansen, P. Schouten en

J. P. M. Maas.

KLAS S

Staand, achterste rij, van links naar rechts:
De adspiranten P. J. M. v. d. Hadelkamp,

D. H. Wiggers, N. Zagwijn, J .' Palland,
J. A. v. Niekerk, F. Post, A. H. Meijer en

H. Poolman.

Staand, middelste rij, van links naar rechts:
De adspiranten R. Zwakenberg, G. J.

Moen, L. Ottens, J. Oosterveld, W. H.
Nijsten, W. M. Naber, G. A. de Roock,

G. E. A. A. Schouten en adjudant
S. Procee.

Gehurkt, voorste rij, van links naar rechts:
Owmr. H. Keizer, de adspiranten

H. Dikkers, B. R. Bolt, S. M. Regeling,
C. H. A. v. Thiel, F. J. Roos, R.

Meems en M. Oostrum.
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fraaie successen
van Rijkspolitieruiters

op nationaal
concours hippique

Op een door de Rotterdamse gemeentepolitie op
30 en 31 mei j.1. georganiseerd nationaal concours
hippique voor politieruiters, behaalde een equipe
van de rijkspolitie fraaie successen.
De equipe bezette in het onderdeel springen de
eerste plaats. In de cross country werd een tweede
plaats bereikt. Met een derde plaats in de samen-
gestelde wedstrijd, een vijfde in de afdeling dressuur
en een zesde plaats bij het patrouillespringen, kwa-
men de rijkspolitieruiters uitstekend voor de dag.
Naast de rijkspolitie namen alle bereden brigades
van de gemeentepolitie en een equipe van de mili-
taire ruitervereniging "Te Paard" uit Amersfoort, in
totaal 40 combinaties, aan het concours deel.

De uit negen combinaties geselecteerde rijkspolitie-
equipe werd gevormd door: de wachtmeesters 1e
klasse R. P. A. M. Leussink (met Goudster) en G.
Hogendorp (met Prins) van de bereden groep Huls-
horst; wachtmeester 1e klasse W. Noordhof (met
Frank) van de bereden groep Bilthoven en de wacht-
meester 1e klasse H. van Barneveld (met Monty)
van de bereden groep Boxtel.

Onder leiding van de chef d'équipe, adjudant W.
Vochteloo, oefenden de ruiters veertien dagen op
het voor de ruitersport uniek gelegen landgoed
"Huize Hulshorst" te Hulshorst.

Amsterdam, Westeinde 10, O?O·237271. Arnhem, Mariënburgstr.10, 085~427561.
Elndhov~~. K~rkstraat 17, 040 - 631 46. Enschede, Langestraat 11, 05420- 2 43 98. Oen
Haag, Rlvlervlsmarkt 4. 070 - 6439 25. Nijmegen, v. Welderenstr. 127,06800 -2 62 00.
Rotterdam, Mauritsweg 45, 010-13 5743. Utreçht, Maliebaan 67, 030- 3146 36. Zaandam
WestzIJde2a,02980-66910 '

Geld lenen? Binnen enkele dagen van
f 500,- tot f 9.000,- contant in
de hand. Aflossing in maximaal 3 jaar.--NVB, bank voor
persoonlijke lening

Doornbos Transport n.v.
voor bijzondere transporten

per dieplader

door geheel Europa

ROTTERDAM
Breevaartstraat 3-5 Telefoon 155066

30

KOMT U NIET VOORUIT ZOALS U WILT?

Mankeren u de nodige financiën? Stel u dan in verbinding
met Iinancleringskantoor E. J. Möller in Eindhoven. Als u
zich een nieuwe toekomst wilt opbouwen vindt u bij hem
de sleutel naar uw geluk. Stel u tel. (040-254 72 of 66633)
na 18 uur 04105-3039) ol schriftelijk in verbinding met dit
vertrouwensadres, waar reeds duizenden voor u zijn ge-
slaagd. Bedragen van 11.000,- tot f 10.000,- toe, worden
u discr. ter beschikking gesteld. Aflossing kan plaats vin-
den in 12, 24, 36 of 48 maanden. Neem die kans! NU!

E. J. Möller, St. Catharinastraat 1, Eindhoven,
het door de gemeente Eindhoven toegelaten
fi nanci eringskantoor.

VEILIG VERKEER EIST DE BES T E WEG

Hoofdkonloor:

Driepoorlenweg 22, Arnhem

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf
Teleloon 085- 62 91 00 *
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De gedetailleerde resultaten luiden als volgt:

Cross country voor équipes:Individuele dressuur:

Rijkspolitie, 2e plaatsCombinatie Van Barneveld/Monty,
Noordhof/Frank
Leussink/Goudster
Hogendorp/Prins

ge

20e
25e
27e

Springen voor équipes:

Rij kspolitie, 1e plaats

Cross country individueel:

Combinatie Hogendorp/Prins
Leussi nk/Goudster
Noordhof/Frank

gediskwalificeerd de combo Van

Patrouillespringen:

Rijkspolitie, 6e plaats
5e
7e

15e
Barneveld/Monty. Samengestelde wedstrijd voor équipes:

Rijkspolitie, 3e plaats
Springen individueel:

Combinatie Leussink/Goudster
Noordhof/Frank
Van Barneveld/Monty

5e
8e

15e

Puntentotaal individueel, samengestelde wedstrijd:

Combinatie Leussink/Goudster, 294.75 pnt., ge pl.
Hogendorp/Prins, 294.25 pnt., 10e pl.
Noordhof/Frank, 287.75 pnt., 11e pl.

Dressuur equipes:

Rijkspolitie, 5e plaats v. A.

drukwerk

vanaf het eerste vage idee

tot en met de totale afwerking

teksten, grafische vormgeving,

tekeningen, reklame fotografie

boekdruk èn offset

en alles wat komt kijken

bij modern drukwerk

DRUKKERIJ SCHAAFSMA & BROUWER - DOKKUM

Telefoon 05190 - 2321

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 15-3-'72: Wmr. 1e kJ. F. Massolt van
Abcoude naar Amsterdam.
Per 4-4-'72: Wmr. J. Krol van Purmerend
naar Assen; wmr. J. Malenstein van Enk-
huizen naar Driebergen (AVD).
DISTRICT AMSTERDAM
Per 15-4-'72: Wmr. 1e kJ. A. J. G. Timmer
van Bennebroek naar Uithoorn.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'72: Owmr. A. Boer van Oisterwijk
naar Breda; wmr. J. H. A. Houben van
Dongen naar Zevenbergen.
Per 4-4-'72: Wmr. C. A. M. de Mooy van
Steenbergen naar Middelburg.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-4-'72: Wmr. te kJ. P. C. J. de Jongh
van Budel naar Zevenbergen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl, W. J. Kranen-
burg van Drunen naar 's-Hertogenbosch;
wmr. N. A. M. V. Casteren van Berghem
naar Lilh; wmr. H. M. Krechling van Cuijk
naar Berghem; wmr. J. C. Pellicaan van
Mill naar Heusden.
Per 15-4-'72: Wmr. 1e kJ. J. G. Theunissen
van Ravenslein naar Heilig Land.
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DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'72: Wmr. J. Bouma van Bols-
ward naar Grouw.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-4-'72: Owmr. J. A. Winkel van Stein
naar Den Burg; wmr. L. de Beer van
Maastricht naar Nijkerk.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'72: 011. 1e kl. M. P. Baars van
Nijmegen naar Voorburg.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-12-'71: Adjudant J. M. Timmermans
van Grathem naar Heijthuijsen.
Per 17-3-'72: Wmr. A. H. M. Mutsaers van
Linne naar Nederweert; wmr. F. R. We-
ver van Nederweert naar Linne.
Per 29-3-'72: Wmr. 1e kl. J. M. A. Klaus
van Horst naar Maasbracht (veldpcl.),
Per 1-4-'72: Wmr. A. v. Dorland van Gen-
nep naar Maasbracht.
DISTRICT UTRECHT
Per 25-3-'72: Wmr. A. C. Rehe van Bilt-
hoven naar Zevenaar.
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. L. J. Müris van
Wouden berg naar Druten; wmr. J. G. W.
v. Asperdt van IJsselstein naar Alkmaar.
Per 4-4-'72: Wmr: R. Th. Stange van Leus-v
den naar Bilthoven.
Per 22-4-'72: Wmr. C. E. v. Wely van de
Meern naar Doorn.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-4-'72: Wmr. 1e kl. H. J. Janssen
van ZWolle naar Bilthoven.
OPLEIDINGSSCHOOL
Per 17-4-'72: Adjudant H. Bouwman van
Arnhem naar Apeldoorn.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-4-'72: J. Ê. Mouwes te Langedijk.
DISTRICT APELDOORN
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-3-'72: A. v. d. Molen te Nijkerk.
tol opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: A. Hein te Ermelo.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: C. Dalhuisen te Apeldoorn;
Chr. v. Hunnik te Almen; G. A. de Roock
te Ermelo; D. H. Wiggers te Ruurio.
DISTRICT ASSEN
tol adjudant:

'Per 1-4-'72: J. Nagelhout te Assen.

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 opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: A. de Haan te Assen; E. H.
Mulder te Assen.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: B. S. Bruijn te Oisterwijk:
P. C. J. de Jongh te Zevenbergen.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: C. F. J. F. Adamczak te Bre-
da; J. E. de Lange te Dinteloord; A. v.
Loon te Berkel Enschot; C. M. F. v. Peil
te Zevenbergen; J. Stekelenberg te UI·
venhout.
DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: W. van Rij te Dordrecht.
DISTRICT EINDHOVEN
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-9-'71: J. H. Posthumus te Eindhoven.
tol opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: J. F. M. A. Baijens te Budel.
tol wachtmeester:
Per 1-4-'72: F. J. Roos te Best;, H. J. Ver-
stappen te Deurne.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-1-'72: G. P. H. Plomp te 's-Gra-
venhage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: J. Wasserman te 's-Graven-
hage.
DISTRICT GRONINGEN
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'72: J. v. d. Stoep te Groningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOCH
tot adjudant:
Per 1-4-'72: W. F. Stomp te 's-Hertogen-
bosch; C. Knöps te 's-Hertogenbosch.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'72: P. A. v. Doornink te Boxtel.
Per 1-4-'72: H. I. Altena te Drunen; G. H.
Rozendal te Rosmalen; B. H. W. Stokman
te 's-Hertogenbosch.
lot wachtmeester:
Per 1-4-'72: B. R. Bolt te Boxmeer; J. J.
v. Hunnik te Vlijmen; Th. W. de Lijster
te Dussen ; A. H. Meijer te Schijndel ; K.
Pelle te Helvoirt; G. E. A. A. Schouten
te 's-Hertogenbosch; C. H. A. v. Tiel te
's-Hertoqenbcsch.
DISTRICT MAASTRICHT
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-10-'71: J. v. Domburg te Meerssen;
N. Pleijers te Wittem.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-2-'72: G. J. Lutgens te Vaals.
tot adjudant:
Per 1-4-'72: A. Gootjes te Maastricht; C.
J. Verhoeven te Maastricht.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: J. H. S. Janssen te Meerssen;
H. J. Kersten te Bocholtz; M. J. Masseus
te Beek; W. H. Nijsten te Stein; J. Oos-
terveld te Stein; M. Oostrum te Schaes-
berg; R. Zwakenberg te Valkenburg.
DISTRICT MIDDELBURG
tol adjudant:
Per 1-4-'72: A. A. Bliek te Middelburg.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: P. A. Blaakman te Middelburg.
DISTRICT NIJMEGEN
tol opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: W. H. J. Baakman te Beek.
DISTRICT ROERMOND
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-3-'72: M. L. M. Niessen te Roer-
mond.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'72: J. B. F. Versteegen te Roer-
mond.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: K. G. F. Ernste te Helden-
Panningen; J. P. M. Maas te Gennep;
P. P. M. Richter te Swalmen.
DISTRICT ZWOLLE
tot wachtmeester:
Per 1-4-'72: R. Altena te Zwolle; H. G. M.
Horenberg te Zwolle; J. Palland te Tuk;
H. Pool man te Borne; Fr. Post te Wier-
den; S. M. Regeling te Ommen; A. Roe-

ten te Raaite; W. de Vries te Vriezenveen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-3-'72: Mevr. H. M. Timmerman-Pou-
wiel te Arnhem.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-8-'71: A. A. Bruijnooge te Wemel-
dinge; R. Veersma te Kampen.
Per 1-4-'72: H. S. Grot te Utrecht.

in dienst getreden

DISTRICT APELDOORN
Per 1-3-'72: W. Toller, adm. ambt. C 3e
kl. te Ermelo.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-5-'72: F. M. M. Jaspers, adm. ambt.
C 3e kl. te Eersel.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'72: J. Mast, opperwachtmeester
te 's-Gravenhage.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-1-'72: J. Pruis, rijksambt. 11 te Gro-
ningen.
Per 1-5-'72: D.· Wassing, adm. ambt. C
3e kl. te Slochteren.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'72: J. L. Eggenhuizen, schrijver
te Groesbeek.
Per 1-5-'72: Th. M. MolI, schrijver te Haal-
ten; A. W. J. Weyers, schrijver te Brakel.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
het Korps Rijkspolitie en ingedeeld bij de
hierna te noemen districten:
Per 15-5-'72: Chr. H. A. Moors te Eind-
hoven en H. W. G. Langens te Nijmegen.
Per 1-6-'72: A. C. Verhees te Breda en
G. H. M. Knoop te Eindhoven.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-3-'72: Rijksambt. 11 F. de Ridder te
Amsterdam.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'72: Telex telelonist A. M. G. F.
Mallait te Breda.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'72: alf. 1e kl. P. v. d. Molen te
Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 13-4-'72: De volgende adspiranten: G.
Breukelman, E. Coenders, R. Dragstra,
C. H. Meijer.
Per 20-4-'72: Adspirant H. J. N. Tubée.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 24-4-'72: De volgende adspiranten: C.
L. Appels, R. C. Bakker, B. L. G. Loman.

wij herdenken

Owmr.
E. Snoep

Papendrecht
distr. Dordrecht'* 4-6-1925

t 13-5-1972
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Olympische
gedachten

Weer staan er Olympische Spelen voor de deur:
op 26 augustus beginnen ze in München.
Aan het nut en de betekenis van topsport - hetzij
als actieve, hetzij als vrijetijds besteding -
behoeft niet meer getwijfeld te worden.
Toch rijst er de laatste jaren kritiek tegen de
Olympische Spelen. Vooral van jeugdige zijde,
ook van topsporters.
- "Is het nog wel waar", wordt gevraagd, "dat

de Olympische Spelen meewerken aan
verbroedering van de jeugd of verscherpen
zij eerder de tegenstellingen?"

- "Is het wel waar", wordt ook gevraagd,
"dat de OS zich verre van de poltiek houden
of is het I.O.C. gedoemd zich door de politiek
te laten gebruiken?"

- "Wat is de waarde van een Olympische eed",
vragen velen, "als er zoveel staatsamateurs
meedoen die in feite pure profs zijn?"

Vragen die hard aankomen, omdat ze de kern
van de Olympische gedachte raken.
In een artikel op de pagina's 22-29 wordt
getracht daar een antwoord op te geven.

Redactie

Foto omslag:

Mieke Sterk - hier in actie op de Olympische Spelen in
Mexico (1968) - is een van de kritische topsporters die vindt
dat er heel wat moet veranderen in dit gebeuren.
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"Het nog maar korte tijd bestaande
instituut van de groepsrechercheurs bij
de rijkspolitie heeft zijn grote
waarde bewezen", aldus adjudant
L. Reitsma, commandant van de groep
Dantumadeel, wiens mensen
- mede dank zij hun plaatselijke
bekendheid en in samenwerking met de
recherchegroep - de opzienbarende
dubbelmoord in het Friese dorp
Damwoude in zeer korte tijd wisten op
te helderen.

Op vrijdag 5 mei 1972, om kwart over zeven des
avonds rinkelt de telefoon bij de rayoncommandant
te Damwoude, owmr. L. Steensma.
"Kan de politie meehelpen bij het zoeken naar twee
kleuters, die sinds half zes vermist zijn in de wijk
Dantumawoude?"
Opper Steensma en wmr. 1e kl. S. Visser begeven
zich onmiddellijk per GSA naar de aangeduide plek.
Daar horen zij van de ouders, dat twee buurmeis-
jes - Marja de Witte (7) en Baukje de Jong (5) -
omstreeks half vijf die middag op het fietsje van
Marja de Trekweg waren opgegaan, een rustige
weg waaraan beide gezinnen wonen. Toen ze een
uur later nog niet terug waren, hadden de moeders
zich ongerust gemaakt en was men begonnen de
omgeving af te zoeken.
Iemand uit het dorp herinnert zich, het fietsje te
hebben zien staan, vlak bij de Trekweg, op een plaats
waar een brede tochtsloot via een duiker deze weg
kruist. Daar wordt 's avonds om 23.00 uur - nadat
vier politiemensen en een grote groep vrijwilligers
hun zoekactie in de wijde omgeving hebben voortge-
zet - door de brandweer van Damwoude inder-
daad het bewuste fietsje opgedregd. Met nieuwe

2

dubbelmoord
in Damwoude

ijver wordt in deze tochtsloot gedregd, geholpen door
twee wachtmeesters van de inmiddels gealarmeer-
de Rijkspolitie te Water uit Leeuwarden, die over
beter dregmateriaal beschikt. Alle inspanningen blij-
ven echter zonder resultaat.
's Nachts omstreeks 02.00 uur geeft de groepscom-
mandant, adjudant L. Reitsma, opdracht het zoeken
tijdelijk te staken, om bij daglicht en met meer per-
soneel de gehele omgeving nog eens nauwkeurig en
gericht te gaan afzoeken naar mogelijke sporen van
de verdwenen kinderen. De mogelijkheid wordt na-
melijk niet uitgesloten geacht, dat hier misdrijf in
het spel zou kunnen zijn. Mede op grond van die
overweging vraagt de groepscommandant die nacht
om assistentie: van de Recherchegroep, Rijkspolitie
te Water, speurhondgeleider en personeel van om-
liggende groepen. Van het personeel van de eigen
groep zijn inmiddels alle vrije dagen ingetrokken.
De volgende ochtend, zaterdag 5 mei, om 7.00 uur
zijn pl.m. 20 man Rijkspolitie op het groepsbureau
aanwezig. Na te zijn ingelicht en geïnstrueerd, wordt
de zoekactie voortgezet, versterkt met tien man
van de plaatselijke brandweer die zich op deze vrije
zaterdag opnieuw beschikbaar stellen. Systematisch
zoekt men de gehele omgeving af; in verscheidene
sloten wordt gedregd. Intussen licht de qroepscorn
mandant zijn districtscommandant en de officier van
justitie te Leeuwarden in over de vermissing en de
getroffen maatregelen. Op het groepsbureau zit een
wachtmeester gereed om telefoongesprekken en
eventuele tips of mededelingen op te nemen.
Aan de redacties van de Leeuwarder Courant en
het Friesch Dagblad wordt voor de middagedities
het bericht van de vermissing met het signalement
van de meisjes doorgegeven, alsmede een oproep
aan het publiek om eventuele bijzonderheden aan
de politie te melden.

Twee slipjes

In de vroege ochtend wordt een bezoe gebracht aan
een bejaarde inwoner, van wie in de afgelopen nacht
verteld werd dat hij die vrijdagmiddag iemand in
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de tochtsloot had zien zwemmen. De 76-jarige man,
een rustend veehouder, vertelt dat hij omstreeks
17.00 uur gezien heeft dat iemand zich ontkleed in
het water van de tochtsloot bevond en dat er een
donker kledingstuk in een boompje hing. Op de
plaats die hij aanwijst, maakt de tochtsloot een korte
bocht, waar twee andere sloten in uitkomen, 225
meter van de T.rekweg, aan het einde van de langs
die tochtsloot lopende boomsingel.
Onmiddellijk wordt opdracht gegeven hier te dreg-
gen. Om 9.15 uur komt in de dreksloot, pl.m. 15
meter van het punt waar deze in de tochtsloot uit-
mondt, het lijkje van Marja de Witte boven water.
Tien minuten later wordt ook haar vriendinnetje op-
gedregd. Op dezelfde plaats worden ook twee slip-
jes uit het water opgehaald, niet van deze kinde-
ren, maar van oudere personen.
De omstandigheden waaronder de beide slachtof-
fertjes worden gevonden en de vrij nauwkeurige ver-
klaring van de oude boer, bevestigen het eerder
gerezen vermoeden, dat hier een ernstig misdrijf
heeft plaatsgevonden: moord of doodslag op twee
onschuldige kinderen.
Direct wordt het opsporingsonderzoek naar de da-
der(s) ter hand genomen. In overleg met de inmid-
dels gearriveerde officier van justitie (mr. H. W.
Kuipers), de districtscommandant (overste J. Ro-
denhuis), de commandant recherchegroep adj. J.

Het einde van de boomsingel, een geliefde speelplaats voor .
de kinderen uit de omgeving van de Trekweg. Rechts de tochtsloot,
waar de jeugdige F. V.d. W. de beide kleuters liet verdrinken.
Links de dreksloot, waarin de lijkjes waren verborgen.

(Foto's Technische recherche Groningen)

Miedema en de groepscommandant Dantumadeel,
wordt besloten een rechercheteam te vormen, be-
staande uit: 8 man van de groep Dantumadeel, de 4
man van de recherchegroep en 10 groepsrecher-
cheurs van diverse groepen uit het district Leeuwar-

op 23 mei verzamelden alle medewerkers aan de oplossing van
de moordzaak zich opnieuw in het gemeentehuis van Dantumadeel,
op uitnodiging van burgemeester E. Talstra (ltnks).
De foto werd genomen tijdens de toespraak van de
groepscommandant, adj. L. Reitsma.
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den, geassisteerd door de Technische recherche uit
Groningen.
Terwijl de alarmering van deze mensen plaats vindt
wordt een aktieplan opgesteld, alsmede een voor-
lopige opzet van de eerste onderzoeken. Bij de inde-
ling van de koppels wordt ervoor gezorgd, dat zo-
veel mogelijk bij elk koppel een personeelslid van
de eigen groep is, met het oog op hun bekendzijn
met omgeving en bevolking. (Achteraf is deze in-
deling van groot nut gebleken bij het gehele onder-
zoek).
Omstreeks 13.30 uur is het onderzoekteam compleet
aanwezig. Na de instructie gaat men op pad, elk
koppel met een gerichte opdracht.
Op het groepsbureau zorgen de beide adjudanten
voor het bijhouden, uitwerken en coördineren van al-
le binnenkomende berichten. Daarbij is ook het re-
sultaat van de sectie, die dr. Zeldenrust die middag
op de slachtoffertjes verricht. Het blijkt, dat beiden
door verdrinking om het leven zijn gekomen en dat
daarbij vrij zeker enig geweld moet zijn gebruikt.

'Naaktloper'

Ook komt een mededeling binnen, dat enkele dagen
tevoren - op 1 mei - een meisjesbadpak van een
waslijn is verdwenen. Dit lijkt aan te sluiten op een
reeds eerder die week ontvangen mededeling, dat
in de weilanden, in de omgeving van dezelfde Trek-
weg een 'naaktloper' was gesignaleerd, die daar een
meisjesbadpak, twee meisjesslipjes en een meisjes
schoudertas had achtergelaten, welke voorwerpen
aan het bureau waren gebracht. Het gevonden bad-
pak blijkt identiek te zijn met het vermiste, zodat
aangenomen kan worden dat de gesignaleerde 'naakt-
loper' met de diefstal te maken heeft.
Het recherchekoppel dat dit spoor volgt, ontdekt dat
eén 14-jarige jongen uit Damwoude, zekere F. v. d.
W., op het tijdstip van de vermissing van het bad-

Het complete dossier van de moordzaak trok uiteraard
de belangstelling van vele leden van het voor deze zaak
geformeerde rechercheteam.

- -
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pak in de omgeving van de betreffende waslijn was
gesignaleerd.
De bij dit koppel ingedeelde wachtmeester van het
eigen rayon, die deze jongen wel kent, constateert
dat het signalement van de 'naaktloper' wel enigs-
zins overeenkomt met dat van de jeugdige F.
Diezelfde middag komt nog een melding binnen
over de vermissing van meerdere damesslipjes te
Damwoude in de afgelopen weken.
Het onderzoek naar deze tip leidt naar dezelfde F.
v. d. W. als mogelijke dader van de diefstallen. Dus
een fetischist aan het werk? Het vinden van de slip-
jes in de sloot wees ook al in die richting, toen vast-
stond dat deze niet van de beide slachtoffertjes af-
komstig konden zijn. F. is de jongste uit een normaal
goed gezin, die sinds anderhalf jaar bij de politie
bekend is i.v.m. enkele diefstallen, samen met een
aantal andere jongens van zijn leeftijd.
Die zaterdagmiddag omstreeks 18.00 uur wordt de
1<l-jarige F. van huis gehaald om gehoord te worden
over zijn mogelijke aandeel in d.e diefstal van het
badpak, de damesslipjes en de 'naaktloperij'. Tevens
zal hij met een alibi voor de vrijdagmiddag moeten
komen. F. wordt van zijn ouderlijke woning gehaald
met de mededeling, dat de politie even met hem
wil praten. Om de dorpsbewoners en de aanwezige
journalisten geen voorbarige conclusies te laten
trekken, vindt het verhoor plaats op een naburig
groepsbureau.
Tijdens het verhoor bekent de jongen de diefstal
(van het badpak en de damesslipjes) en de 'naakt-
loperij'. Gevraagd naar zijn alibi van de vrijdagmid-
dag, toen hij vrij van school was, vertelt hij dat hij
op de fiets naar Dantumawoude was gereden om
rond te neuzen of hij ook ergens damesslipjes zag
hangen, want hij wilde er weer een paar meenemen.
Op de Trekweg had hij toen de beide kleine meisjes
met hun fietsje gezien. Hij had ze opgewacht bij de
tochtsloot en hen toen meegelokt naar het einde van
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de boomsingel (een geliefde speelgelegenheid voor
de kinderen uit de omgeving, waar zij kuilen graven
en hutten bouwen).
Inmiddels was bij hem - zo vertelt F. heel rustig en
gedetailleerd, tot ontzetting van de verhorende
ambtenaren - het plan opgekomen om de beide
kleuters te doden. Dat plan had hij ook uitgevoerd.
Onverhoeds had hij hen het water ingeduwd en was
hen vervolgens achternagesprongen. Nadat hij zijn
afschuwelijke daad volbracht had en de slachtoffers
in de dreksloot onder water verstopt waren, was
hij naar huis gegaan. En passant had hij het fietsje
van Marja in de tochtsloot gegooid, om ook dat spoor
uit te wissen.
Het bericht van deze bekentenis slaat op het groeps-
bureau te Damwoude in als een bom. Hoewel deze
14-jarige jongen wel min of meer als verdachte werd
beschouwd, had toch niemand serieus gedacht dat
hij wel eens de dader van een dubbele kindermoord
zou kunnen zijn.
Als via het late NOS-journaal in de huiskamers van
Damwoude en omgeving medegedeeld wordt, dat
de vermoedelijke dader is aangehouden en bekend
heeft, halen vele ouders opgelucht adem. Men had
zich onder de bevolking al afgevraagd, welk kind
het volgende slachtoffer zou kunnen zijn.

Op 23 mei verzamelen alle team leden zich opnieuw
op het gemeentehuis te Driesum (Dantumadeel),
daartoe uitgenodigd door burgemeester E. Talstra,
die met zijn wethouders ook de officier van justitie
(mr. H. W. Kuipers), de districtscommandant (over-

De dreksloot, waar behalve de twee slachtoffers ook twee slipjes
werden opgedregd, die - mede dank zij binnengekomen tips en
de bekendheid van de politie in het eigen rayon - spoedig leidden
naar de eerste verdachte: een 14-jarige jongen.

ste J. Rodenhuis) en de officier algemene dienst
(overste D. J. Monsma) kon verwelkomen.
"In de criminele geschiedenis van ons land zijn wei-
nig vergelijkbare gevallen te vinden, zoals zich in
Damwoude heeft afgespeeld," aldus de burgemees-
ter, "naar mijn overtuiging zal deze zaak in de vak-
literatuur nog wel de nodige aandacht krijgen en
naar mijn mening terecht."
Alvorens zijn dank uit te spreken over de wijze waar-
op de politie deze zaak heeft aangepakt en opge-
lost ("Helaas komt het ook in Nederland voor, dat
in dergelijke gevallen bepaalde autoriteiten de eer
van een dergelijke geruchtmakende zaak voor zich
opeisen. Gelukkig is dat hier niet gebeurd"). ver-
tolkt de burgemeester de gevoelens van velen in
zijn gemeente, die zich afvragen welke straf de da-
der zal ondergaan.
Burgemeester Talstra: "Persoonlijk vind ik dat
een bijzonder moeilijke zaak. Wij hebben hier met
een mens te maken, bijna nog een kind, met nog
een leven vóór zich. Een gestoorde weliswaar, maar
toch een mens. Voor zijn leven uit de maatschappij
verwijderen? De meest verschrikkelijke straf! Na
verloop van tijd weer terug in de maatschappij?
Is dat zonder risico? Laten wij hopen en vertrouwen
dat de justitie tot een beslissing komt, die in het be-
lang van deze beklagenswaardige jongen èn in het
belang van de gemeenschap is."
Mr. H. W. Kuipers dankt het onderzoekteam voor de
snelle en efficiente wijze waarop het onderzoek was
aangepakt. Mede daardoor was het mogelijk tot een
zo snelle oplossing van deze zaak te komen.
Adjudant J. Miedema, commandant recherchegroep
Leeuwarden geeft vervolgens een zeer instructief
overzicht van de genomen maatregelen, waarna ten-
slotte adjudant L. Reitsma, commandant van de
groep Dantumadeel, alle teamleden bedankt voor
hun persoonlijke inzet en toewijding.
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het
fatale
halfuur

waarin jaarlijks
600 mensen sterven
die waarschijnlijk
gered hadden
kunnen worden

Nog deze zomer wil het Academisch
Ziekenhuis te Utrecht de weg opgaan
met de eerste "rijdende operatiekamer"
voor verkeersslachtoffers, aldus
heeft prof. dr. P. Wittebol laten weten.
Daarmee wordt dan in Nederland
een nieuw instituut ingevoerd: de ge-
specialiseerde ambulance-met-chirurg.
Een prachtig initiatief.
Eindelijk wordt er dan iets gedaan tegen
het "fatale halfuur" (na het ongeval),
dat voor een-op-de-vijf verkeers-
slachtoffers onnodig de dood betekent.
En dat terwijl toch al vele jaren door
vooraanstaande medische deskundigen
wordt geroepen om doeltreffender
eerstehulp-verlening in het verkeer.

6

Het aantal verkeersongevallen in ons land is in de
afgelopen jaren opgelopen tot zo'n 300.000 per jaar,
waarbij meer dan 3000 doden en rond 50.000 zwaar-
gewonden te betreuren waren. Getallen die zich nog
steeds in stijgende lijn bewegen.

Volgens de internationale medische pers had 20 pro-
cent van de overleden verkeersslachtoffers gered
kunnen worden, indien zij vóór de aankomst in het
ziekenhuis op de juiste wijze waren behandeld en
verzorgd. Dat betekent, dat er in Nederland het af-
gelopen jaar alleen al 600 verkeersslachtoffers on-
nodig zijn gestorven ....

Zeven jaar geleden reeds publiceerde dr. J. Dijk-
stra, chirurg te Woerden, een opzienbarende artike-
lenreeks in de medische vakpers over de behande-
ling van verkeersslachtoffers tijdens het eerste uur
na het ongeval.

Dit schreef dr. Dijkstra reeds in 1965:

••.... Bij levensbedreigde posttraumatische toestan-
den kan en moet de verantwoordelijkheid der pré-
klinische urgentiebehandeling overeenkomstig de
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medische opvattingen betreffende de klinische be-
handeling, niet door de verpleger of EHBO-er wor-
den gedragen, doch enkel en alleen door de ervaren
ongevallen-arts, zonder dat deze specialist in de
chirurgie behoeft te zijn."

En ook dit:

" .... Dat in de grote steden met een onder de G.G.
en G.o. ressorterende ongevallen-dienst de patiënt
in het algemeen binnen kortere tijd naar het zieken-
huis kan worden vervoerd, maakt stellig de onge-
vallenarts niet overbodig. Oe moraliteit tijdens het
"eerste uur" ligt in de grote stad niet gunstiger
dan elders. Trouwens, de stelling dat ieder verkeers-
slachtoffer recht heeft op deskundige medische ver-
zorging vóór en tijdens het transport, kent geen we-
tenschappelijk verdedigbare uitzondering".

En dit:

" .... Tegen een geiaagd vervoer dient ernstig te
worden gewaarschuwd. Tegenover de zeer weini-
gen wier leven slechts door ijlvervoer kan worden
gered, staan de zeer velen die tengevolge van de
bijkomende belasting van ondeskundig vervoer in
een vroeger of later stadium het leven lieten, doch
ondanks latere aankomst in de kliniek hadden kun-
nen worden gered, indien zij van tevoren op ade-
quate wijze waren behandeld en op verantwoorde
wijze vervoerd"!

Nog altijd wordt het verkeersslachtoffer gedurende
het eerste halfuur - vaak duurt het ook een uur -
na het ongeval aan zijn lot overgelaten. Niet alleen
op de weg, maar ook in de ziekenwagen. Want de
mannen van de ambulance mogen dan indrukwek-
kende witte jassen dragen, zij zijn geen artsen, vaak
zelfs geen verpleger. In het gunstigste geval - zo-
als in grote steden waar een GGD is - arriveert de
ziekenauto met als bemanning een verpleger en een
chauffeur met een EHBO-diploma. Medici zijn van
mening, dat het al een belangrijke stap in de goede
richting zou bete.kenen, indien elke ambulance be-
mand zou worden met twee personen, van wie er al-
thans één een medisch deskundige zou moeten zijn.
Het liefst een arts natuurlijk, maar wanneer dat
voorlopig nog teveel problemen zou opleveren voor
de toch al overbelaste en onderbezette staven van
onze grote ziekenhuizen, dan zou het ook een ver-
pleger kunnen zijn die een voortgezette opleiding
heeft gehad. Zodat hij tenminste in staat is de mo-
derne beademingstechnieken toe te passen en de
daarvoor benodigde apparatuur te gebruiken.

Verder zou in de ziekenhuizen waar de verkeers-
slachtoffers heen worden getransporteerd, een veel
betere opvangmogelijkheid moeten zijn. Het Acade-
misch Ziekenhuis te Utrecht is daar in voorgegaan
door kortgeleden een "crashroom" in gebruik te ne-
men. In deze ongevallenkamer - die centraal staat
in de vernieuwde heelkundige afdeling - worden
de patienten onmiddellijk nadat ze met de ambulan-
ce zijn binnengebracht, behandeld.

... zo gebeurde hel ...
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Rijdende chirurgen

Utrecht gaat nog een stap verder, door deze zomer
enkele gespecialiseerde ambulances - uitgerust
met chirurgische assistenten - gereed te houden
voor ernstige verkeersongevallen.
Dat is iets nieuws voor Nederland en daarmee komt
Utrecht als eerste. tegemoet aan de wensen van
medici als dr. Dijkstra c.s.
In West-Duitsland heeft men daar enkele jaren er-
varing mee. Het verst is de stad Keulen, waar
men jaarlijks geconfronteerd wordt met een 7000 á
8000 ernstige verkeersongevallen.

In Keulen besloot de stedelijke overheid in 1965
twee "Notarztwagen" aan te schaffen: twee rijdende
operatiekamers van een experimenteel type, uitge-
rust met alles wat voor een operatie nodig is. Twee
van deze wagens bleek echter al spoedig onvoldoen-
de voor de vele ernstige ongevallen in deze stede-
lijke agglomeratie, gelegen aan een drukke Auto-
bahn. Twee jaar later besloot de stad dan ook acht
nieuwe Notarztwagens te bestellen. Kosten: ruim
f 100.000,- per stuk, en dat is meer dan het dubbe-
le van wat wij in Nederland gewend zijn neer te tel-
len voor een moderne ambulance.
Bij elke melding van een ernstig ongeval rukt zo'n
rijdende operatiekamer uit. In de eerste jaren nam
elke keer een chirurg naast de chauffeur plaats. Nu
gaat deze arts niet met de ambulance mee, maar
begeeft hij zich gelijktijdig met een eiqen (personen)
auto naar de plaats van het ongeval.
Zodra in Keulen hetnoodnummer112wordtgedraaid,
rukt één van de acht rijdende o.k.'s uit, met aan
boord twee mannen die in dit werk zijn gespeciali-
seerd. Tegelijkertijd vertrekt een van de chirurgen
met z'n auto. Al rijdende hoort hij (via de mobilo-
foon in zijn auto) of zijn aanwezigheid nodig is. Is dat
niet het geval, dan keert de chirurg met z'n auto
meteen terug naar de centrale. Vaak gebeurt het,
dat hij op terugweg alweer wordt opgeroepen om
zich op weg te begeven naar een ander verkeerson-
geval. Zo wordt op de meest efficiënte wijze ge-
bruik gemaakt van de aanwezigheid van de chirur-
gen en zo kan men dan ook volstaan met drie van
deze specialisten voor in totaal acht operatiewagens.
Deze chirurgen zijn afkomstig van de beide acade-
mische ziekenhuizen in Keulen.

Complete o.k.

Meestal komen de chirurg en de rijdende operatie-
kamer ongeveer gelijktijdig op de plaats van het on-
geval aan. De "Notarztwagen" wordt in de berm of
op de vluchtstrook geparkeerd en de chirurg kan
meteen aan het werk, zodra de patiënt met de bran-
card door de aan de wagen verbonden lift op de ope-:
ratietafel is getild. De chirurg behoeft geen minuut
te verliezen, want in de "Notarztwagen" is letter-
lijk alles aanwezig, wat voor een operatiekamer ver-
eist is.
Met complete chirurgische apparatuur ("bestek-
ken") voor borstkasopening (bij hartmassage bij-
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voorbeeld), voor luchtpijpsnede (bij verstikkingsge-
vaar) en voor algemene operaties. In de rijdende
o.k. zijn ook apparaten voor narcose en beademing,
er is een toestel (devibrilator) waarmee de hartslag
weer op gang kan worden gebracht, er zijn talrijke
flessen met vloeistoffen voor injecties en infusen, en
een pakket voor noodverlossingen aan boord.
Terwijl de chirurg zich over de patiënt buigt en met
de eerste hulp begint, heeft het verkeer zijn norma-
le loop alweer gekregen, doordat de weg snel kan
worden vrijgemaakt. En elke politieman weet uit
ervaring, dat het voor de verkeersveiligheid van
het grootste belang is, als een opstopping - vooral
op een autosnelweg - zo snel mogelijk wordt ver-
holpen. Ook dat spaart mensenlevens.
Zodra de chirurg alles heeft gedaan, wat op dat mo-
ment noodzakelijk is voor het welzijn van zijn pa-
tiënt, en hij het verantwoord acht het slachtoffer
te laten vervoeren, kan de Notarztwagen terugrijden
naar het ziekenhuis. Dat kan dan heel rustig gebeu-
ren, want "het fatale halfuur" is al voorbij. De wa-
gen is bovendien zo geveerd, dat zelfs de patiënten
met ernstig hersen letsel kunnen worden getranspor-
teerd.
Het zou goed zijn, wanneer de verantwoorde-
lijke directeuren-geneesheren van onze grote zieken-
huizen met deskundigen van hun staf eens een kijkje
gingen nemen bij hun collega's in Keulen. En critici,
die bezwaren uiten tegen de plannen van prof. Wit-
tebol en zijn vooruitstrevende staf, zouden eens moe-
ten praten met één van de Keulse standby-chi-
rurgen, dr. Reidemeister bijvoorbeeld, die ons zei:
"Ik ben in één etmaal negen keer met de Notarzt-
wagen uitgerukt. Dat was veel, maar telkens waren
het ook ernstige verkeersongevallen. Dankzij de
wagen en de aanwezige apparatuur heb ik toen drie
mensen in leven kunnen houden, die in een gewone
ambulance-wagen beslist dood bij het ziekenhuis
zouden zijn aangekomen".

Hannie Willems (AD)

KORPSBLAD

HEEFT

GROTE PLANNEN

zie pag. 31
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INFO
Deze week samengesteld door: P. v.d. Spek (Edam), J. G. Olten (Edarn), B. Roomer (Amsterdam), J. Glas (Joure). J. Oosting
(Leeuwarden) J. Quint (Montfoort), J. H. Althuizen (Roermond), J. A. Remers (Schiphol). B. Schmidt (Amsterdam), H. J. Kuiper

(Groningen), RP Dienst Luchtvaart, E. P. M. van Dooren (Eindhoven), F. Scholten (Assen) e.v.a.

Edammer speeltoren
zag het niet meer zo...

door owmr. P. v. d. Spek, Edam-Volendam

"Meneer, mag ik ook alstublieft een ausweissie",
vroeg de oude man toen hij het rayonbureau van de
rijkspolitie in Edam binnenslofte. "M'n poes haar
vretensbakkie moet nodig gevuld worden en ik woon
in het sperrgebied, ziet U".
Hij kreeg zijn bewijs van toegang "om voor eigen
risico de gevaarlijke sector te betreden" en verliet
het bureau. Bij de deur keerde hij zich echter nog
even om zei: ,,'t Lijkt net oorlog meneer", met welke
gevoelens hij meteen zijn "kennis" van de duitse
taal had verklaard.
Een beetje oorlogsstemming was er zo hier en daar
inderdaad toen op 2 mei jongstleden de in het hart
van Edam staande Speeltoren tekenen ging ver-
tonen het moede hoofd in de schoot te willen leg-
gen.
Enkele vlak bij de toren wonende autochtonen had-
den een vrij ernstige scheur in één van de bijna zes-
honderd jaar oude gevels ontdekt. Met behulp van
een over de scheur vastgekit stukje glas was ver-
volgens proefondervindelijk bewezen dat de oude
metselstenen steeds verder uit elkaar barstten en
men behoefde beslist niet de begaafdheid van wijlen
Pascal te bezitten om te kunnen uitrekenen hoe kort
het nog maar zou duren voordat ook Edam kon wor-
den bijgeschreven achter de calamiteiten-accolade.
Vanzelfsprekend was ook reeds de zondebok ge-
boren, want hij - en door een in aantal steeds
groter wordende, zich op de wal verdringende stuur-
lui, werd gedoeld op de burgemeester - had er
voor gezorgd dat een tegen de toren staand bouw-
val onlangs was gesloopt. En dat steuntje had die
45 meter lange old-timer nou net niet kunnen mis-
sen.
Even vanzelfsprekend beleefde men tevens de ge-
boorte van een aktiecomité, want waar blijf je in
1972 als er rond een actualiteit die het T.V.-journaal
haalt geen actie- of protestcomité wordt opgericht.
Tussen gebalde vuisten en dreigend opgestoken
wijsvingers door nam de burgemeester onmiddellijk
maatregelen, welke in de eerste plaats bestonden
uit het doen ontruimen van de door instorting van
de toren bedreigde woningen binnen een straal
van 50 meter. Tegelijkertijd moest worden gezorgd

r
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if

dat niemand de gevaarlijke sector meer mocht be-
treden, terwijl ook toezicht diende te worden ge-
houden op door evacuatie onbeheerd geraakte wo-
ningen.
Een bij elkaar voorlopig levensgrote taak voor de
rijkspolitiemannen uit Edam en Volendam, samen
de groep Edam vormend.
Reeds gauw werd ingezien dat bijstand van andere
groepen noodzakelijk was, omdat afzetting van het
bedreigde gebied en surveillance daarbinnen wel
eens lang kon gaan duren en dat dit door "eigen"
personeel, ondanks intrekking van alle vrije dagen,
niet kon worden volgehouden.
Toen dan ook precies een week later de laatste
assistentie het bureau in Edam verliet, waren er door
haar alleen al 177 man-dagen van 11 à 12 uur per
dag dienst verricht, terwijl voor de groep zelf nog
eens een totaal van 566 overuren werd genoteerd
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bij een personeelsbestand van 17 man. Alle binnen
het district Amsterdam liggende groepen hebben
hier hun (restauratie-) steen aan bijgedragen.
Met een leger hoofd- en handwerkers is het ten-
slotte gelukt om de toren van de dwalingen zijns
weegs te doen terugke.ren.
Eerst werd een ijzeren stutbalk aangebracht, ge-
volgd door een 4 cm dikke stalen kabel die als een
lasso rond het bovenste gedeelte werd gelegd.
De kabel en andere materialen die met de bevesti-
ging daarvan direct verband hielden, moesten uit
Rotterdam en Delft worden aangevoerd. Dank zij de
voortreffelijke medewerking van de Algemene Ver-
keersdienst van ons Korps kon een zucht van ver-
lichting worden geslaakt toen de tonnen zware

Illustratie:
Wmr I J. G. Otten, Edam

vrachten, voorafgegaan door twee Porsches op tijd
in het "bedreigde gebied" arriveerden.
Nadat dit EHBO-werk tot ieders tevredenheid was
voltooid werden rond de patiënt 4 betonnen palen
de grond in gepulst. Heien was uit den boze omdat
iedere bijzondere trilling moest worden vermeden.
De las-ploeg zorgde voor uitermate solide verbin-
dingen en toen de laatste lasser nog maar nauwe-
lijks zijn bril had afgezet werden de nodige camera-
lenzen gericht op een zich als aap gedragende
torenbestormer, die via steigers en staalconstructies
het hoogst bereikbare punt "veroverde" en daar de
nederlandse driekleur plantte.
De speeltoren was voor Edam behouden.
Iedereen was blij. Het gemeentebestuur want hij had
de schade toch binnen redelijke grenzen kunnen
houden; de aannemers omdat ze de krachttoer tot
een succesvol eind hadden gebracht en de geëva-
cueerden daar zij de benen weer onder eigen tafel
(met daar op een hun door het gemeentebestuur
aangeboden bloemstukje) konden steken.
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Ook de politie had alle reden om zich voldaan te
tonen omdat haar afzettingen op alle fronten waren
gerespecteerd en er met de surveillances was be-
reikt dat niets op onrechtmatige wijze van eigenaar
was verwisseld.
Tevreden waren ook de tien M.E.-ers toen bleek
dat zij niet behoefden op te treden tegen mogelijke
rust- en ordeverstoorders.
En de negentiende eeuwer uit het begin van dit
verhaal? Hij kwam dagelijks trouw zijn "ausweis-
sie" halen en tijdens één van die bezoeken zei hij:
"Nou meneer, ze hebben wel hoog van de toren
geblazen hè?" en hij bedoelde het aktie-comité, dat
overigens bij de geboorte al bloedarmoede vertoon-
de en beter nog even tussen de warme kruikjes had
kunnen blijven!

Belangstelling tijdens ••open huis" te Joure

groep Haskerland
kreeg nieuwe
huisvesting

LEEUWARDEN - De 18e mei werd te Haskerland het
nieuwe groepsbureau officieel in gebruik genomen.
Bij deze ingebruikneming ging Pluvius zo te keer
dat de ceremonie van het vlaghijsen werd verstoord.
Gelukkig kon de ruime hal van het gebouw de ge.
nodigden herbergen. Hier verrichtte de burgemees-
ter van Haskerland Ph. Houben de opening na een
welkomstwoord van de districtscommandant.
Volgens de burgemeester vervult het bureau qua
ligging in letterlijke en figuurlijke zin een voorpost'
funktie. Er werd gewezen op de goede verhouding
en het juiste samenspel tussen de Rijkspolitie en
het lokale bestuur. De eerste burger attendeerde de
burgerij er op dat het nieuwe bureau niet alleen
opgezocht moet worden bij moeilijkheden, maar
wekte de aanwezigen op de politie ook de nodige
informatie te verschaffen, om zodoende er aan mede
te werken dat misdrijven vorden voorkomen. Als
geschenk van de gemeen e bood de burgemeester
een rode esdoorn aan, welke door hem zelf werd
geplant.
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Dat de verhouding tussen de Rijkspolitie en de bur-
gerij van Joure goed is bleek uit veel bloemstukken
maar kwam ook 's avonds tot uiting toen "open
huis" werd gehouden. Ieder die kwam kon het ge-
bouw bezichtigen, kreeg koffie en kon voertuigen
en verbindingen van dichtbij bezien. Na een aarze-
lend begin werd het "open huis" de gehele avond (foto: wmr. J. Quint te Montfoort)

een "vol huis". Veel vragen werden gesteld en be-
antwoord. Dat wat niet begrepen werd, werd nader
toegelicht. De voorlichtingsman van het district ont-
brak niet om zo nodig "het ijzer te kunnen smeden
als het heet is". Ondanks de aanvankelijke regen is
.iet een geslaagde opening geworden. De band po-
litie-publiek is er door verstevigd.

"

ta.
·~.·~'''''"~

""ev' .•••.~
~,; ,

f)to: J. Glas, Joure

Voorzitter W. Weijmans
verlaat bestuur
van St. Michael

Adjudant W. Weijmans, groepscommandant te Mier-
10, heeft op 57-jarige leeftijd zijn voorzitterschap van
de R.K. politie bond St. Michael neergelegd. Hij be-
kleedde deze funktie sinds 1964. Voor het vele en
goede werk werd hij bij zijn afscheid 31 mei jl. te
Utrecht door mr. Fonteijn, namens de Minister van
Justitie, geridderd in de Orde van Oranje Nassau

adjudant D. van Bennekom,
ereburger van Montfoort,
bij functioneelleeftijdsontslag

MONTFOORT - Tijdens drukbezochte recepties van
Rijks- en Gemeentelijke autoriteiten en bevolking,
nam adjudant D. van Bennekom, groepscommandant
Montfoort op 26 mei 1972 afscheid van de politie-
dienst. Door burgemeester Middelweerd van Mont-
foort werd als blijk van waardering voor zijn 17-jarig
dienstverband te Montfoort aan de scheidende
groepscommandant de zilveren legpenning van het
ereburgerschap van Montfoort toegekend.
Op de foto feliciteert districtscommandant Utrecht,
jhr. De Beaufort adjudant Van Bennekom met zijn
onderscheiding, onder aanbieding van de bekende
enveloppe. Rechts op de foto mevrouw Bennekom.

f 100.000 in Echt

ROERMOND- "De groep Echt deed de beste vangst
sinds jaren." Met deze kreet verspreidde zich op
1 juni 1972 het nieuws in het district Roermond dat
het gezamenlijke personeel van de groep Echt, in
totaal 18 man sterk de honderdduizend had gewon-
nen in de Nederlandse Staatsloterij. Met de verhui-
zing van de groepscommandant, het huwelijk van
de wachtmeester Janssen en de vakantie voor
de overige leden van de groep in het vooruitzicht is
het bedrag van ongeveer f 4700,- dat ieder te ont-
Justitie benoemd tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
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uit de lucht gegrepen

Een inval op een woonwagenkamp bij Breda, was
mede aan de hand van luchtverkenningen en lucht-
foto's voorbereid. Bij deze actie werden o.a. diverse
kleuren t.v.-toestellen uit een manshoog korenveld
gehaald, die vanaf de grond niet, maar vanuit de
lucht wel zichtbaar waren en zelfs op de luchtfoto's
duidelijk te herkennen waren, ondanks het feit dat
ze ook nog onder een autodak verborgen lagen.

wist U dat ...
• bij een enquete onder diverse Gemeentepolitie-
korpsen gebleken is dat een aantal van de geënque-
teerde korpsen zo eerlijk waren.. dat zij bekenden
niet op de hoogte te zijn met de mogelijkheid om
bij de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
een vliegtuig met bemanning aan te vragen voor
assistentie vanuit de lucht;
• men door dezelfde dienst luchtfoto's voor "jus-
titiële doeleinden" kan laten maken;
• op lange, doch ook op korte termijn aange-
vraagd kan worden;
• dit niet langs allerlei duistere, papier, schrijfma-
chine en man-uren verslindende wegen hoeft;
• wij, gezien onze beperkte klantenkring, er niet
van overtuigd zijn, dat deze mogelijkheden in ons
eigen korps wel algemeen bekend zijn;
• er wekelijks assistentie verleend wordt aan de
Rijkspolitie te Water, district Nijmegen, om varende
watervervuilers te betrappen waarna al dan niet ge-
wapend met papier en potlood getracht wordt hen
van hun verkeerde en watervervuilende handelwijze
te doordringen;
• dit regelmatig nodig blijkt te zijn;
• dit sinds kort ook boven het t.Isselmeer gebeurt;
~ diverse gemeentepolitie-korpsen bij bankroven
een vliegtuig aanvragen en dit ook krijgen;

• ook bij bosbranden een vliegtujg "percelen be-
houdend" kan werken;
• een korpschef van Gemeentepolitie samen mei
een wethouder een vlucht boven zijn bewakingsge-
bied maakte teneinde hem de noodzaak te laten
zien van bepaalde verkeersmaatregelen ...

opper G. Timmer kent ZIJn
streekgenoten, inclusief
de pyromaan
't ZAND - De oplettendheid van een inwoner van
Uithuizen en de plaatselijke bekendheid van opper-
wachtmeester G. Timmer hadden tot gezamenlijk
resultaat, dat de noordgroningse pyromaan Tjark N.
die kort tevoren zijn derde boerderijbrand in 't Zand
had gesticht, snel kon worden aangehouden. De
rijkspolitiegroepen van Appingedam, Bedum, Leens,
Loppersum en Uithuizen werkten gezamenlijk aan
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de ontmaskering van de pyromaan, die extra paniek
zaaide onder de bevolking door zijn anonieme tele-
foontjes. Het was op 16 maart begonnen, toen de
boerderij van Perdok in Godlinze in vlammen op-
ging. Na de tweede nachtelijke brand - een land-
bouwschuur in 't Zand - reden er elke 'lacht twee
patrouilewagens door het gebied, zes dorpen over
een afstand van 15 kilometer. Welke boerderij zou
de volgende worden? Opper Timmer gokte op de
boerderij van Kalk in 't Zand. "Ik heb nog met de
gedachte gelopen, deze schuur permanent te laten
bewaken, zodat we de pyromaan wellicht op heter-
daad konden betrappen", aldus de heer Timmer,
"maar daarvoor ontbrak de mankracht".
Opper Timmer had goedgegokt. Op het nachtelijk
uur, dat de derde brand daar een feit werd, was de
patrouillewagen ongeveer 500 meter van de schuur
verwijderd. Een inwoner van Uithuizen was echter
nóg dichterbij: hij zag de kentekenletters DZ op de
auto van de brandstichter, die zich uit de voeten
maakte. Dat klopte precies met het kenteken van
Tjark N., die door opper Timmer als de vermoede-
lijke pyromaan was getipt. De man bekende de da-
der van alle drie de branden te zijn.
Waarom was de 27-jarige Tjark N. als dader getipt?
Opper Timmer in een interview met de Winschoter
Courant: "De plaatselijke bekendheid heeft hier een
grote rol gespeeld. Ik woon nu zo lang in 't Zand,
dat ik de meeste mensen ken. Een andere oost-
groninger pyromaan had tot zijn verbeelding ge-
sproken. Bovendien was Tjarks verloving verbroken.
Met een beetje geluk hebben we dit snel kunnen
ophelderen. Heel belangrijk zijn de tips van de bur-
gers geweest. Het was een drukke week. Gelukkig
niet voor niets. De gedachte dat de rust is weerge-
keerd in 't Zand, is voor iedereen bijzonder gerust-
stellend."

Politie [oure lost met andere
corpsen die/stallen .op

(Uit:
Leeuwarder
Courant)

~•• ik heb er· .weer éérill .:._
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van boven bekeken ... Kleinpolderplein
Rotterdam

foto: R.P. Dienst Luchtvaart
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uit - goed voor u

In Drunen is een permanente tentoonstelling van
meer dan 300 oude automobielen waaronder bijv.

Mercedes 1934
Deze wagen was eigendom van de Duitse keizer
tijdens zijn verblijf in Doorn.

,
Spij ker 1904.
Deze Spijker vervulde een hoofdrol in de film "Genevieve".

Holsman 1902.

14

Het Autotron is te bereiken:

Vanaf Gorinchem richting Breda, afslag Waalwijk, na
Waalwijk afslag Drunen, volgen borden .Autotron";

Vanaf Den Bosch richting Waalwijk, afslag Drunen,
daarna volgen borden .Autotron":

Vanaf Tilburg richting Waalwijk, na Waalwijk rich-
ting Den Boseh, afslag Drunen, daarna volgen bor-
den .Autotron",

Het "Autotron" is geopend van 10.00-18.00 uur op
alle zon- en feestdagen. Op alle werkdagen met uit-
zondering van de maandag.

Entreeprijzen: f 4,- per persoon; Kinderen t.m. 12
jaar f 2,- p.p. Groepen ± 25 personen: reductie
25% op bovenvermelde prijzen.

uit de krant ...

Belgen menen:

"VOOR POLITIEMAN
HEB JE NIET VEEL
HERSENS NODIG

LEUVEN - Veel men-
sen worden politieman
omdat zij gezag willen
afdwingen door uni-
form en wapens, je
hebt er niet veel
hersens voor nodig
en je hoeft niet hard
te werken.
Deze motieven gelden
volgens het Belgische
publiek waneer iemand
overweegt om bij de
politie of rijkswacht te
gaan. Ze werden via
een enquête verzameld
door studenten in de
kriminologie in Leuven.
Met name de rijks-
wacht komt er slecht
af in het onderzoek.
57,2 pct. vindt dat de
rijkswacht overdreven
repressief is. Ze ademt
militarisme en onder-
worpenheid aan ge-
vestigde machten. Ze

treden vaak verkeerd
op en zijn daarbij
schrikaanjagend en
autoritai r. De pol itie
komt er iets beter af.
Maar ook hier vindt
38,8 procent dat de
politie een instrument
is in handen van be-
paalde groepen, dat ze
niet genoeg rekening
houdt met de situatie
en de brutaal optreedt.
Omdat de ver-
wachtingen
hooggespannen zijn,
is de kritiek op politie
en rijkswacht tamelijk
sterk. Men vindt dat
de politie een groot
aanpassingsvermogen
moet hebben, een
sterk rechtvaardig-
heidsgevoel en plichts-
besef. Men vindt in
feite dat de politie en
rijkswacht vaak
onvolwassen is en
onbekwaam. Daarbij
komen verwijten als
vriendjespolitiek en
omkoopbaar regel-
matig naar voren.

<"De Limburger")
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KORT

Niets is op het
ogenblik in Hollywood
zo moeilijk als het
vinden van figuranten
voor soldaten en
politie-agenten. Ze
moeten namelijk kort
haar hebben. De
meeste leden van de
bond van figuranten
dragen hun haar lang.

VORIG JAAR 125
POLITIEMANNEN IN
VS VERMOORD

WASHINGTON - In
1971 werden in de
Ver. Staten 120 politie-
mannen gedood door
vuurwapens en vijf op
andere wijze zo heeft
de Ameri kaanse
recherche in een
rapport bekendge-
maakt. Dit totaal is
25% hoger dan dat
van 1970.

AMSTERDAMSE
POLITIE-
PSYCHOLOOG
DR. T. FRIS:

Ik hou van boksen, ik
hou van het voeten-
werk en de taktiek,
maar ik zit ook op die
ronde te wachten, -
waarin die ene harde
klap valt, en dat zeg
kan aantonenn heb je
ka naantonen heb je
toch wel een beetje
het idee van: heeft de
oude meester Freud
dan toch gelijk met
zijn opvatting dat
agressie een funda-
menteel kenmerk is
van het gedrag van
levende wezens.

'm OM HEBBEN

Het Tijdschrift voor
de Politie heeft een
goede raad aan alle
automobilisten:
"ZORG DAT JE 'M
OM HEBT ... "
Bedoeld wordt de
autogordel.

aanslag op
vliegtuig op
Schiphol

(foto Dienst Luchtvaart)

Op 22 juni 1972 werd de Dienst Luchtvaart van het
Korps Rijkspolitie opgeschrikt door het op misda-
dige wijze beschadigen van een vliegtuig tijdens de
start. Het vliegtuig was gedwongen, onmiddellijk na
de start te landen, waarna de schade opgenomen
kon worden. Het bleek verstandig de schade aan
het vliegtuig te herstellen, alvorens het opnieuw in
te zetten. Dit was niet het werk van "EI Fatah",
doch de aanslag kwam van een kant waar wij niet
op gerekend hadden.
Het was ons bekend, dat een groep gevederde
dieren, zeer tot hun ongenoegen, kennis hadden

genomen van de menselijke vorderingen op lucht-
vaartgebied. Zij vonden het nodig om stappen te
ondernemen, teneinde hun min of meer behaarde
concurrenten onder hun neus te wrijven dat het ver-
schil in vliegervaring een honderdtal eeuwen be-
droeg. Deze groep was echter een minderheid en
het overgrote deel der gesnavelden wees er op dat
in hun eigen kring families waren die moederaarde
boven het luchtruim als verblijfplaats hadden geko-
zen, waarbij de families kwartel en kip met name
genoemd werden. Onze groep heethoofden spraken
hun afkeuring uit over het "dwalen van deze families
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en wezen op de kwalijke consequenties zoals "het
snot" waarmee de familie kip geteisterd werd. Bo-
vendien waren ze van mening, dat als de Schepper
er mee akkoord was gegaan dat het mensenvolk
van het luchtruim gebruik zou maken, deze schep-
selen ongetwijfeld voorzien zouden zijn geweest van
vlerken in plaats van platvoeten in diverse maten.
Op genoemde donderdag kwam het tot een uitbars-
ting. Er werd besloten het politievlieqtuiq aan de
grond te houden. Er werd nogmaals op de gevaren
voor de uitvoerder gewezen, waarbij het verschui-
ven van de tussenwervelschijven en een ontvelling
van de krop als voorbeeld werden gegeven. Na een
kort doch grondig beraad met zijn gezinsleden, bood
een bejaarde mantelmeeuw aan de stoute schoenen
aan te trekken en het rijkspolitievliegtuig, desnoods
ten koste van zijn eigen vogelleven te beschadigen.
Aldus geschiedde. Kort na de start van het vlieg-
tuig deed de bejaarde mantelmêeuw een aanval op
de vleugel van het vliegtuig. Ondanks dat de man-
telmeeuw bijziend was, en zijn corrigerende glazen
in verband met mogelijke oogkwetsuren had thuis
gelaten, mikte hij zorgvuldig en trof de vleugel "vol".
Het vliegtuig was gedwongen onmiddellijk te lan-
den. De vogel ook; met dit verschil, dat het voor
hem de laatste landing werd. Hij ruste in vrede ...

Twee dagen feest
bij de groep Budel

BUDEL - "Ik ben een gelukkig mens, om dit gebouw
te mogen beheren," sprak de groepscommandant
te Budel, adjudant J. H. J. Gresel, "tevreden ben ik
echter pas als door personeelsuitbreiding de prak-

Burgemeester Boudrie neemt de sleutel voor opening van het
bureau in ontvangst van de jongste dochter van de
jongste wachtmeester uit Budel.

16

Om in het bezit te komen van een eigen vingerafdruk,
had men er graag een zwarte vinger voor over.

ti sc he dienst nog efficienter kan worden uitgevoerd
en de steeds zwaarder wordende last van mijn per-
soneel hierdoor wat wordt verlicht."
Dus toch gelukkige mensen, daar in Budel, waar op
16 juni burgemeester J. A. M. Boudrie de officiële
opening van het nieuwe groepsbureau verrichtte.
Met muziek van de Rijkspolitiekapel, veel autoritei-
ten en een goed glas werd een feest begonnen dat
twee dagen zou duren. Bij het officiële gedeelte wa-
ren gasten uit drie landen aanwezig: de officier van
justitie mr. J. M. Hulleman, die districtscommandant
overste J. Vermeulen, kapitein J. Ranselaar (Alg.
Inspectie), de commandant van de Duitse leger-
plaats in Budel, overste F. K. Krutzmann en kapitein
Stevens van de Belgische Rijkswacht.
De tweede dag was voor de bevolking van Budel en
Maarheeze, die het nieuwe gebouw kon bezichtigen,
waar ze door de rijkspolitiemannen ingelicht werden
over de nieuwste snufjes van de techniek wat be-
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\:,
Zalig, eens te zitten in een echte rijkspolitieporche.

treft verkeer, opsporing en verbindingen. Aan alle
bezoekers - vele honderden - werd gastvrij een
consumptie aangeboden en met een zwarte wijs-
vinger (ieder mocht zijn eigen vingerafdruk produ-
ceren op een speciaal daarvoor ontworpen formu-
lier) en prettige herinneringen aan de politie ging
men huiswaarts. Het waren twee prachtige dagen
in Budel, die de toch al goede contacten met de
bevolking nog eens extrc hebben versterkt.

wmr. le klas
G. Hummel
speelt rol in
televisie-feuilleton
van de NCRV

ASSEN - In de komende wintermaanden zal op de
T.V. een feuilleton verschijnen met als titel "Bartje".
Het betreft hier de verfilming van het boek met de
gelijke betiteling. Regisseur Willy van Hemert heeft
met zijn staf van mensen dit jaar in de provincie
Drente vele audities gehouden om een juiste rolbe-
zetting (uit louter amateurs) rond te krijgen. Voor
één dezer audities werd ook aangezocht de wmr.
der rijkspolitie 1e kl. G. Hummel van de groep Zuid-
laren. Hummel, een Drent in hart en nieren voelde
wel iets voor e'en dergelijk filmdebuut en bezocht
bedoelde auditie. Thans is Hummel officieel op de
hoogte gesteld, dat hij in de feuilleton de rol van
veldwachter zal spelen. De opnamedagen zijn vast-
gesteld, zodat het spel kan gaan beginnen. Het com-
merciële in dezen is voor Hummel van geen belang.
Het is voor hem als volbloed Drent een grote eer,
dat hij mag meewerken aan de verfilming van een
boek (een Drents boek), dat hij nagenoeg geheel uit
zijn hoofd kent. Wat dat betreft handelt Hummel in
dit Olympische jaar helemaal in de Olympische ge-
dachte, dat het meedoen belangrijker is dan het
(ge)winnen.

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, 011. 2e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020-63311 (thuis: 02977-27075).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN
J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748-666.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
A. DE JONG, owmr. docent
School: Velperweg 158, Arnhem
tel. 085-455351 (thuis: 030-760328).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL
B. M. van HARSKAMP, owmr. docent
School: Sarphatistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART
H. J. A. REMERS{ wmr. le kl. vlieger
Bureau: Schiphcl, postbus 7577
tel. 020-174555 (thuis: 02968-3404).

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. LEENDERS, owmr. staf AVD
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438-4242.

ALGEMENE INSPECTIE
J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Den Haag
tel. 070-694021 (thuis: 070-670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
F. KOCKELMANN, adj. hoofd sectie
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030-784848 (thuis: 030-784945).

even noteren: naam, adres en telefoonnummer van uw Info!
DISTRICT ALKMAAR
L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200-16444 (thuis: 02207-1787).

DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatislfaat 110, Amsterdam
tel. 020-359821 (thuis: 02990-21052).

DISTRICT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760-1344 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld).

DISTRICT ASSEN
F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920-17777 (thuis: 05920-14594).

DISTRICT BREDA
H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600-24061 (thuis: 04250-70181).

DISTRICT DORDRECHT
Nog vacant.

DISTRICT EINDHOVEN
E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040-512038 (thuis: 040-62791).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Nog vacant.

DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER, owmr. v.a.

Bureau: Verl. Herenweg 163, Groningen
tel. 050-133542 (thuis: 05945-2798).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
W. F. STOMP, adj. alg. dienst
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 04100-24481 (thuis: 04100-46176).

DISTRICT LEEUWARDEN
J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureua: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100-22345 (thuis: 05100-26040).

DISTRICT MAASTRICHT
L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043-1 1888 (thuis: 043-31890).

DISTRICT MIDDELBURG
A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Midelburg
tel. 01180-8080 (thuis: 01180-4491).

DISTRICT NIJMEGEN
M. A. P. DIERCKX, adsp. off.
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 08800-28273 (thuis: 08896-1327).

DISTRICT ROERMOND
J. H. ALTHUIZEN, owmr. v.a.
Bureau: Andersenweg 46, Roermond
tel. 04750-15252 (thuis: 04750-17916).

DISTRICT UTRECHT
Nog vacant.

DISTRICT ZWOLLE
C. A. v. d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200-34841 (thuis: 05200-14258).
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herziening
van de
politiewet

nota van de Ministers
aan de
Tweede Kamer
-3-

5. Het beheer
5.1. Onder beheer is te verstaan de zorg en de verantwoor-

delijkheid voor de politie als ambtelijk apparaat. Om zijn taak
behoorlijk te vervullen zal de politie kwantitatief en kwalitatief
voldoende moeten zijn bemand, doelmatig intern georganiseerd
en naar de eisen des tijds uitgerust. Evenzeer behoort tot het
beheer te waarborgen dat de politie plichtsgetrouwen ethisch
verantwoord optreedt, derhalve de handhavinz van de disci-
pline en de zorg voor de mentale vorming. o

Aldus de br!ef van 15 juli 1970. die met deze omschrijving
meer opheldering verschaft dan de Politiewet die van "de alge-
mene leiding, de organisatie en het beheer" spreekt (artikelen
3 .en 11) zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat deze be-
grippen stuk voor stuk en in onderling verband betekenen. Wel
blijkt .uit. andere artikelen welke onderwerpen in elk geval tot
orgarnsatie en beheer gerekend moeten worden. Er is een dui-
delijke tendens om waar dat pas geeft. het beheer aan centrale
voorschriften te onderwerpen om zo tot uniformiteit en rechts-
z~kerheid te komen. Zulks is niet alleen in het belang van de
dienst maar ook van de politie-ambtenaren zelf. Voorts valt te
constateren dat meer en meer bepaalde voorzieningen landelijk
worden getroffen. Dit neemt niet weg dat ter plaatse waar het
beheer moet worden uitgevoerd, vele en belangrijke beheers-
we~kzaamheden te verrichten zijn. Onderscheidt men organi-
satie, personeel, materieel, public relations en financiën. dan is
het niet moeilijk bij deze onderdelen voorbeelden van beslis-
singen te vinden die duidelijk maken dat de vraag of naast de
centrale overheid nog gemeentelijke of regionale beheerders
moeten worden erkend, zeker niet van louter technische aard
is.

5.2. Bestaat er eenstemmigheid dat het beheersdualisme
van de huidige Politiewet moet verdwijnen, de meningen zijn
verdeeld over de oplossing die daarvoor in de plaats moet
treden. Laat men details terzijde dan kan in het algemeen on-
derscheid worden gemaakt tussen twee modellen. Aan de ene
kant staan concepties om tot regionalisatie te komen waarbij
de regio's of gewesten eigen beheersbevoegdheden krijgen en
van territoriale decentralisatie sprake is. Zij komen vooral van
gemeentelijke zijde waar men vertrouwd is met de decentrali-
satiegedachte en de - vaak te kleine - gemeentelijke eenheden
alleen maar wil inruilen als die gedachte behouden blijft. Daar
tegenover zou eraan kunnen worden gedacht het beheer over
het politie-apparaat aan de centrale overheid toe te vertrouwen
en door deconcentratie aan plaatselijke omstandigheden tege-
moet te komen.

Het regio-decentralisatiemodel kent verschillende varianten.
In de eerste plaats zijn er verschillen voor wat de keuze van de
regio's betreft. Tegenover het voorstel om geheel bij de ko-
mende gewestvorming aan te sluiten en reeds dadelijk ieder
verschil in indeling van ons land uit te sluiten, is het standpunt
verdedigd dat wel de gewestvorming en met name de binnen-
kort verschijnende structuurschets tot uitgangspunt moet
worden genomen maar dat daarvan zo nodig moet kunnen
worden afgeweken. De redenen voor die afwijking zijn weer
verschillend. Het argument kan zijn dat afwijking gerechtvaar-
digd is omdat uit politietechnisch oogpunt de gewestgrenzen
niet doelmatig zijn. Daarnaast wordt ontkoppeling verdedigd
indien en in zoverre de urgentie van de herziening van het po-
litiebestel ertoe dringt met de regionalisatie van het politiebe-
heer vooruit te lopen op de bestuurlijke gewestvorming.

Ook ten aanzien van de bestuursvormen van de regio's zijn
varianten verdedigd. In hoofdzaak komen de voorstellen
hierop neer dat het beheer over het korps in handen is van een
(dagelijks) bestuur bestaande uit enkele burgemeesters met de
burgemeester van de centrumgemeente als voorzitter die ver-
antwoording ter zake van dat beheer verschuldigd zijn aan een
raad waarin personen zitting hebben die door en uit de partici-
perende gemeenteraden worden aangewezen:

Alvorens verder op de modellen in te 'gaan om zo tot een
onderlinge vergelijking en afweging te kunnen komen, is het, nu
dit verband zo nadrukkelijk wordt gelegd, nodig de huidige
stand van zaken met betrekking tot de gewestvorming te ver-
melden.

5.3. Zoals de tweede ondergetekende aan de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld (zitting
1971-1972 - 11246 nr. 4) - hetgeen later tijdens de open-
bare beraadslaging in de Tweede Kamer over de begroting
van zijn departement door hem is herhaald - zal hij aan de
hand van het, inmiddels o!, 22 maart 1972 vastgestelde, voor-
lopig verslag over het ontwerp van wet houdende voorschrif-
ten met betrekking tot de gewesten (11 246)" zijn standpunt
nader bepalen. Aan -de voorbereiding van de structuurschets
voor de bestuurlijke indeling wordt inmiddels verder gewerkt.
Blijkens de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken
van 10 december 1971 (zitting 1971-1972 - 11 500 VII,
11 246) wordt, aangenomen dat de provinciale en de ge-
meentebesturen tijdig de van hen gevraagde medewerking
verlenen, de publikatie van een concept-structuurschets rond
de jaarwisseling 1972/1973 verwacht.

Voorts mag eraan worden herinnerd dat de structuurschets
geen imperatieve betekenis heeft in die zin dat daarvan niet
zou mogen worden afgeweken. Zij is indicatief, met dien ver-
stande dat de daarop aangegeven aanduidingen slechts zul-
len worden losgelaten daar waar de noodzaak daartoe is aan-
getoond.

5.4. Er mag derhalve van worden uitgegaan dat binnen
afzienbare tijd een structuurschets ter beschikking is die, hoe-
wel niet bindend, toch duidelijk de richting wijst. Een rich-
ting ook voor een eventuele regionalisatie van de politie. De
voorstanders van die gedachte zijn het erover eens dat niet
dan om gegronde redenen van de in de schets aangegeven
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grenzen mag worden afgeweken. Mag men dus verwachten
dat de grenzen komen vast te staan, het is onzeker in welk
tempo de gewesten zullen worden gevormd en op welke wijze
zij hun bestuur zullen inrichten. Het is deze onzekerheid die
voorstanders van regionalisatie van het beheer ertoe heeft
gebracht voor te stellen desnoods niet te wachten en voor de
politie bij voorbaat een eigen gewestvorming met een eigen
bestuursvorm uit te werken.

Zoals onder 4.3 is opgemerkt, zal de toetsing van een der-
gelijke opzet in belangrijke mate worden bepaald door het
antwoord op de vraag of de met gezag en verantwoordelijk-
heid belaste autoriteiten hun taak naar behoren kunnen ver-
vullen. Zij zullen de zekerheid moeten hebben dat het beheer
zodanig wordt gevoerd dat die taakvervulling generlei belem-
mering ondervindt. Zij zullen daarom de nodige invloed moe-
ten hebben. Tevens zal moeten vaststaan dat de organen die
bestuursbevoegdheden ter zake van het beheer hebben, over
genoegzame bestuurskracht beschikken om de reeds genoem-
de verzelfstandiging van de politie te voorkomen.

Op deze punten bestaat wel enige twijfel. De burgemeester
-van een gemeente met gemeentepolitie 2aat er in zoverre op
achteruit dat hij het beheer voortaan met anderen moet delen.
'De officier van justitie krijgt in de regionale bestuursopbouw
geen' plaats. Ten hoogste zou men hem in een commissie van
advies of overleg kunnen halen. Daar tegenover staat niet
een bestuursstelsel waarvan bij voorbaat de kracht verzekerd
is. Hoewel thans informeel reeds veel door overleg en samen-
werking bereikt wordt, is het geenszins zeker dat bij forma-
lisering waarbij wellicht geheel andere samenwerkingsverban-
den naar voren komen, dezelfde gunstige resultaten zullen
worden geboekt. In elk geval ontbreekt, anders dan ten aan-
zien van andere, met de politie niet vergelijkbare takken van
regionale overheids:i:org, de nodige ervaring. De organen die
voor het beheer verantwoordelijkheid gaan dragen, zien zich
voor een geheel nieuwe taak gesteld die, omdat zij niet in
combinatie met andere taken wordt verricht en bovendien
uitdrukkelijk tot het beheer beperkt is, niet bijzonder aantrek-
kelijk voorkomt. Omdat degenen die in deze organen zitting
moeten nemen, reeds in hun gemeenten functies vervullen,
bestaat het gevaar dat zij voor deze regionale taak niet de
nodige aandacht opbrengen: Dat zou een wezenlijke achter-
uitgang ten opzichte van de huidige situatie betekenen.

Dergelijke bezwaren kleven de regionalisatie van de politie
die geheel aansluit bij de gewestvorming volgens de toekom-
stige wettelijke regeling niet aan.

Ervan uitgaande dat ons land in 40 à 50 gewesten wordt
ingedeeld waaraan korpsen van gemiddeld 500 man sterk kun-
nen worden toegekend, is aan de uit politietechnisch oogpunt
bestaande noodzaak tot schaalvergroting voldaan, Indien een
taken- en bevoegdheden pakket van de nodige zwaarte en
omvang voorhanden is (met belangrijke bevoegdheden b.V.
op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuis-
vesting) en de inrichting van het bestuur (b.v. ten aanzien
van de wijze van verkiezing van de organen) genoegzame
waarborgen geeft van democratische controle, behoeft niet
te worden gevreesd, dat de bestuurskracht op het stuk van
een zo gedetailleerde bemoeiing als het beheer van een poli-
tiekorps, onvoldoende is. Alleen als aan deze voorwaarden
is voldaan, is toedeling van het beheer van de politie aan een
gewest verantwoord.

Aan de specifieke verantwoordelijkheid van de burgemees-
ters en de officier (en) van justitie binnen het gewest zou
recht gedaan moeten worden door deze functionarissen in
een college van advies en overleg inspraak te geven over het
beheer. Met een dergelijke aanvulling die geenszins in strijd
is met de gedachten over de gewestvorming wordt de aan-
vaardbaarheid van deze oplossing groter.

De ondergetekenden zijn van oordeel dat het bestaande
dualisme in het beheer door deze wijze van regionalisatie ver-
antwoord kan worden opgeheven. Zij geven daaraan de voor-
keur boven de deconcentratiegedachte, ook als deze zo zou
worden uitgewerkt dat volledig de grenzen van de structuur-
schets in acht genomen zouden worden. .

20

Wel is het mogelijk het gedecentraliseerde stelsel van ge-
westelijke politie in een deconcentratiemodel dicht te bena-
deren. Zo valt te denken aan de aanwijzing van de burge-
meester van de gemeente die in het gewest centrumgemeente
zal zijn tot "gevolgmachtigd beheerder". Deze beheerder
wordt bijgestaan door een college van bijstand waarvan de
overige burgemeesters in de regio en de officier van justitie
deel uitmaken. Uit de burgerij wordt een adviesraad, b.v. te
benoemen door de gemeenteraden, gevormd waaraan inlich-
tingen moeten worden verstrekt. Maar er blijven belangrijke
verschillen, met name op het stuk van de verantwoordings-
plicht en de financiën.

5.5. Aansluiting bij de komende gewestvorming betekent
dat .met een tussenfase moet worden rekening gehouden. De
gewesten die aan de onder 5.4 omschreven voorwaarden vol-
doen zullen immers niet alle in hetzelfde tempo tot stand
komen. De ondergetekenden verwachten dat spoedig na het in
werking treden van de Wet op de gewesten regelingen tot in-
stelling van een gewest voor Koninklijke goedkeuring zullen
worden voorgedragen. Als dan de nieuwe organen zijn samen-
gesteld, kun op korte termijn - te denken valt aan twee jaar -
het beheer V2D de politie worden ingebracht.

Deze geleidelijke overgang zal niet te lang mogen duren. De
ondergetekenden menen dat in een periode van tien jaren na
de inwerkingtreding van de Wet o!, de gewesten de gewestvor-
ming haar beslag moet hebben gekregen. Wel zal dan nog niet
het gehele land met gewesten zijn overdekt, maar de ontbre-
kende gewesten zullen dan, zo mag men aannemen, to-h niet
meer dan een derde van het totaal uitmaken. Het is daarom
verantwoord na ommekomst van deze periode van tien jaar de
tussen fase te beëindigen door in de gebieden waar de gewesten
nog niet zijn ,gevormd, het beheer toe te kennen overeenkom-
stig het eigen decentralisatiemodel dat hierboven onder 5.4 als
algemene en blijvende oplossing is afgewezen. Het huidige du-
alisme is dan over de gehele linie opgeheven en aan de vol-
tooiing van in gewesten geïntegreerde politie -kan ongestoord
verder worden gewerkt.

Zou evenwel blijken dat het aantal niet gerealiseerde ge-
westen meer dan een derde van het totaal zou bedragen dan
blijft er geen andere oplossing over dan in de resterende ge-
bieden het beheer te deconcentreren. Een langer voortduren
van de overgangsfase is niet verantwoord.

5.6. Wat er overigens zij van decentralisatie of de-oncen-
tratie van beheer, algemeen wordt ingezien, dat niet alle deel-
taken van de politie uitsluitend in het organisatorische verband
van een bestuursgewest 'of een daarmede vergelijkbare territo-
riale eenheid kunnen worden uitgeoefend. Dit wordt reeds op-
gemerkt in de eerder genoemde brief van 15 juli 1970 en is
eveneens in door de regeringscommissaris gevoerde ge-
sprekken naar voren gekomen.

Het gaat hier om die deeltaken. welke hetzij wegens de in
het geding zijnde belangen hetzij wegens de feitelijke inhoud
van de taak een nationaal of althans een het gewestelijk ver-
band te buiten gaand karakter hebben. Als zodanig zijn te be-
schouwen bepaalde recherchetaken. de beveiliging van het Ko-
ninklijk Huis, de parketpolitie, de luchthavenrecherche en
luchtvaartpolitie (tezamen het werkterrein van de huidige
Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie), het verkeers-
toezicht op de grote doorgaande wegen en de politie op de
grote waterwegen. Deze - in de nieuwe wet te preciseren -
taken dienen dan ook te worden vervuld door diensten in
rechtstreeks beheer bij de centrale overheid.

Voor wat de recherche betreft zou de dienst dienen te be-
staan uit één centraal landelijk onderdeel en territoriaal ge-
spreide onderdelen. Het centrale onderdeel zou ongeveer de-
zelfde functie dienen te vervullen als thans de Centrale Re-
cherche-Informatiedienst (vroeger: Onderafdeling Opsporings-
bijstand) van het Ministerie van Justitie.

De territoriaal gespreide onderdelen zouden gebieden moe-
ten omvatten, aanzienlijk groter dan een bestuursgewest,
b.v. het ressort van een gerechtshof, dan wel twee of meer ar-
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rondissementen. Elk onderdeel zou in, overeenkomstig bij de
wet nader uit te werken, nauwe samenwerking met de geweste-
lijke korpsen, die taken kunnen vervullen, waarvan de beharti-
ging in het kader van een gewest minder doelmatig zou zijn of
waarvoor de politie van een gewest niet voldoende groot is om
daarin genoegzaam te voorzien. Om de gedachten te bepalen
mogen hier worden genoemd werkzaamheden als "criminal in-
telligence" (recherchewerk gericht op het verkrijgen van ken-
nis van criminele milieus) en het observeren van personen, die
over grote gebieden criminele operaties uitvoeren. De territo-
riale onderdelen zouden tevens een potentieel kunnen zijn voor
assistentie aan de gewestelijke politie in die zaken, die veel
mankracht of bijzondere specialisatie vergen. Ten slotte
zouden zij door het openbaar ministerie kunnen worden inge-
schakeld om coördinerend tussen gewestelijke korpsen te
kunnen optreden.

Tevens zou de thans bij de procureurs-generaal, fgd. direc-
teuren van politie ingedeelde zg. postale recherche in deze on-
derdelen een plaats kunnen krijgen. Wellicht kan er ook aan-
leiding zijn bepaalde administratieve recherchetaken bij zulk
een onderdeel onder te brengen.

Ten overvloede zij nog vermeld, dat de thans bestaande
rijksrecherche met het oog op de haar opgedragen bijzondere
taak in het nieuwe bestel dient te worden bestendigd. Zij zal
op dezelfde voet als tot dusverre buiten het normale organisa-
tiepatroon van de politie moeten blijven.

5.7. Ook als het decentralisatiemodel zou worden gekozen,
blijft de centrale overheid in het beheer participeren. De
daartoe vereiste centrale bevoegdheden berusten thans bij de
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

In het rapport van -de Commissie interdepartementale taak-
verdeling en coördinatie (zgn. commissie-Van Veen) wordt
voorgesteld de verantwoordelijkheid voor wat deze commissie
het opperbeheer van de politie noemt aan één minister toe te
kennen. Dit zou de Minister van Binnenlandse Zaken moeten
zijn. "De omstandigheid dat deze minister toeziet op de ambts-
verrichting van de burgemeesters onder meer met betrekking
tot de openbare orde, alsmede het feit dat de handhaving van
de openbare orde in wezen behoort tot het terrein van het bin-
nenlands bestuur, maakt hem tot de meest gerede partij"
(p. 94).

Ook in adressen over het voorontwerp en tijdens de ge-
sprekken met de Regeringscommissaris is voorkeur voor op-
perbeheer van het departement van Binnenlandse Zaken uitge-
sproken. De argumentatie stemt overeen met die van het geci-
teerde rapport: de handhaving van de openbare orde over-
weegt. •

Hierboven (4.2)' hebben de ondergetekenden uiteengezet
dat zij niet van een primaat van bestuur of justitie willen uit-
gaan. In zoverre staan beide departementen gelijk en kan,
gelet op de koppeling van gezag en beheer (4.3), worden
overwogen alle centrale beheersbevoegdheden door de beide
ministers gezamenlijk te doen uitoefenen en daartoe het beheer
van de politie onder te brengen in een gemeenschappelijk di-
rectoraat.

Tegen een dergelijke oplossing bestaan echter praktische be-
zwaren.

Het verdient daarom de voorkeur de bevoegdheden
zoveel mogelijk uit te splitsen naar de specifieke verantwoor-
delijkheden van elk der betrokken ministers. Enkele vitale be-
heersbevoegdheden blijven dan aan beide ministers gemeen-
schappelijk, zoals ten aanzien van de totale sterkten van de ge-
westelijke korpsen (en van hun recherche-afdelingen en vreem-
delingendiensten) en van de landelijke diensten, alsmede de
belangrijkste benoemingen. Voor de vaststelling van de
sterkten dienen de ministers gemeenschappelijk normen te ont-
wikkelen. Mochten deze niet tijdig gereed zijn, dan dient de
concrete bepaling van de sterkten gemeenschappelijk te ge-
schieden, totdat. de normen zijn vastgesteld.

Alle niet ingevolge de hier genoemde criteria in te delen
centrale beheersbevoegdheden betreffende de gewestelijke
korpsen zouden ~~n de Minister van Binnenlandse Zaken, die

betreffende de landelijke diensten aan de Minister van Justitie,
kunnen worden toegedeeld.

Aldus leidt het uitgangspunt, dat er geen gronden zijn voor
een beheersprimaat van bestuur of justitie, om praktische re-
denen tot de situatie, dat de centrale beheersbevoegdheden in
overwegende mate toevallen aan de Minister van Binnenlandse
Zaken, waarbij de positie van de Minister van Justitie is ge-
waarborgd door gemeenschappelijke uitoefening van enige vi-
tale bevoegdheden en door toekenning van een bepaald aantal
eigen bevoegdheden in de uitsluitend of overwegend justitiële
sfeer.

In het volgende

nummer van het

Korpsblad zal de

laatste aflevering worden

afgedrukt met

§ 6. Invoering en overgang

I~

en

§ 7. Vraagstukken

Alléén voor leden van het
KORPS DER RIJKSPOLITIE

Aula-verzekering meI GROENE KAART, RECHTSBIJSTAND,
alsmede W.A. lol 1 miljoen gulden, biJvoorbeeld:

Cat. waarde t.m. f 6.500,- AR f 335,- WA f 135,-
Cat. waarde t.m. f 8.000,- AR f 365,- WA f 145,-
Cat. waarde t.m. f 10.000,- AR f 405,- WA f 160,-
Cat. waarde t.m. f 12.000,- AR f 450,- WA f 175,-
Cat. waarde t.m. f 20.000,- AR f 640,- WA f 200,-
• NIMMER verlies van no-claim kortingen.
Zend mij alle gegevens betreffende auto-verzekering:

naam:

adres:

plaats:
tel.:

z
o
m

Ass. kantoor DE RIDDER, Berkenlaan 1d, Zeist
Tel. 03404-17550b.g.g. 13904 of 20670 - anlw.k. mach!. no. 277
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OLYMPISCHE SPELEN

München: 26 augustus 12 september 1972

Overzicht van het Olympiade-gebied bij München:

1. Olympisch Stadion (80.000 toeschouwersplaatsen),
2. hal voor diverse sporten (12.000), 3. zwemhal
(8.000), 4. bokshal (7.000), 5. wielerbaan (5.000),
6. volleybalhal (3.500), 7. hockeyvelden (10.000), 8.
trainingsvelden, 9. Olympisch Dorp, 10. radio en TV-
centrum (voor 12.000 personen), persstad voor 4.000
journalisten en 2.500 technici van radio en TV),
12. spoorstation, 13. metro-station, 14. TV-toren, 15.
kunstmatig meer, 16. openlucht-theater (Theatron),
17. uitzichtberg (Alpinum), 18. parkeerplaatsen (voor
10.000 voertuigen), 19 Olympia-bouwmaatschappij.
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Het publiek is in extase. Het ziet er naar uit, dat
Kleomedes (van het Griekse eilandje Astypalaia) de
bokswedstrijd zal gaan winnen. Een onstuimige
reeks keiharde slagen daalt neer op Ikkios ... hij
wankelt ... stort neer. Het publiek juicht: Leve Kleo-
medes! Ikkios komt niet weer overeind. Hij is K.O.
- voor altijd. Ikkios is dood.
Het gebeurde tijdens de Olympische Spelen, in 496
vóór onze jaartelling, dus meer dan 24 eeuwen ge-
leden. Wreedheid en agressie in de sport is bepaald
niet iets van de laatste tijd. Ook tijdens de antieke
Olympische Spelen gingen de deelnemers niet erg
zachtzinnig met elkaar om. Winnaars konden im-
mers rekenen op uitzonderlijke voorrechten in de
samenleving van die tijd. Om te winnen was dan
ook vrijwel alles geoorloofd, behalve totale "vernie-
tiging". (Kleomedes was dan ook te ver gegaan. Hij
had Ikkios gerust tot bloedens toe mogen slaan,
maar doodslag zou van hem een uitgestotene ma-
ken). Omkoperij en intimidatie behoorden tot de wèl
geoorloofde activiteiten. Deze situatie bleef vele
eeuwen bestaan, totdat het verval zo sterk was ge-
worden, dat de Romeinse keizer Theodisios in het
jaar 394 van onze jaartelling besloot de Spelen te
verbieden.

Van Spel naar Prestatie

In de jaren daarna bleef men op bescheiden schaal
aan sport doen, minder hardvochtig, vreedzamer,
sportiever. Meer en meer kwam de nadruk op het
"spel" te liggen. Pas tijdens de Renaissance-periode
krijgt de mens echt belangstelling voor zijn licha-
melijke vorming. Maar het wedstrijdelement blijft
ontbreken. Het komt er pas weer bij, als in de 1ge
eeuw het tijdperk van de industrialisatie is begon-
nen. Men leert elkaar in prestatie te vertouwen. Niet
alleen in de fabriek, maar ook na werktijd blijft die
prikkel van de competitie. Kansen liggen er vol-
doende op het terrein van de lichamelijke vorming
en zo ontstaan er - vooral in Engeland, waar de
industrialisatie begon - een hele serie sporten. En
dan wordt de tijd rijp om de aloude Olympische Spe-
len te doen herleven.

Bij Olympische
Spelen in de
oudheid was
(bijna) alles
geoorloofd

Een eerste poging daartoe - in 1859 - mislukte
jammerlijk. Wij memoreren het toch even, omdat het
wellicht de eerste confrontatie is van de politie met
de topsport, zij het dan in negatieve zin. De organi-
satie van de (Griekse) initiatiefnemer Zappas bleek
namelijk niet bestand tegen de overweldigende be-
langstelling voor dit nieuwe, maar tegelijk zo oude
sportevenement. Vrijwel niemand wilde genoegen
nemen met de rol van toeschouwer; bijna iedereen
wilde zelf meedoen, van knaap tot grijsaard. Er ont-
stond aan de startplaats op het Louisplein in Athene
(een stadion was niet beschikbaar) zo'n gedrang,
dat velen onder de voet werden gelopen. De politie
moest ingrijpen. In het wilde weg werden mensen
opgepakt, vooral de "deelnemers" die vooraan ston-
den en door het gedrang in de handen van de poli-
tiemensen werden gedreven. Het duurde vele uren
voordat rust en orde waren hersteld. Zappas kon
zijn Spelen vergeten. De Franse baron Pierre de
Coubertin had meer succes. Hij was het die - na
een "tussen pauze" van 15 eeuwen - de Olympische
Spelen opnieuw invoerde: in 1896.

Niet van De Coubertin

Pierre de Coubertin - de vader van de moderne
Spelen - was vel~ejaren voorzitter van het Interna-
tionale Olympische Comité. "Het is minder belang-
rijk te winnen, dan deel te nemen", is een befaamde
uitspraak die nog altijd wordt geciteerd en die aan
De Coubertin wordt toegeschreven. Ten onrechte
echter, want - aldus de Duitse atletiekhistoricus
Ekkehard zur Megede - het was de bisschop van
Pennsylvania die deze woorden sprak tijdens. een
preek die hij in 1908 in Londen hield. Woorden, die
indruk maakten op De Coubertin, zodat hij ze later
- tijdens een banket van de Engelse regering -
citeerde, toen hij een toast moest uitbrengen. De
woorden bereikten de Engelse pers, die daarbij ver-
gat te vermelden dat ze eigenlijk van de bisschop
afkomstig waren. Sindsdien geniet De Coubertin de
eer van deze inmiddels legendarisch geworden uit-
drukking, die ook nu nog regelmatig in publikaties
wordt geciteerd.
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lndividuële
topsport verscherpt
juist de
tegenstelling

topatlete
Mieke Sterk:

Is het verantwoord om voor zo'n sportmanifestatie,
die nauwelijks veertien dagen duurt, 2500 miljoen
gulden uit te geven? Die vraag wordt de laatste ja-
ren steeds vaker gesteld. Maar sportenthousiaste-
lingen overal ter wereld wijzen de (vaak jeugdige)
kritici er dan op, dat - zoals De Coubertin het des-
tijds stelde - "sport de jeugd van alle landen ver-
broedert". Is dat wel zo? Er zijn kritische topspor-
ters die dit bestrijden. Zoals de Nederlandse atlete
Mieke Sterk, die in 1968 naar de Olympische Spelen
in Mexico werd afgevaardigd. Zij meent dat sport
verre van "verbroedert"; de Olympische Spelen ze-
ker niet. Mieke Sterk: "Sport verscherpt juist de te-
genstellingen. De Olympische gedachte kan je ook
wel op je buik schrijven. Ik heb in Mexico niets van
enige verbroedering gemerkt. Het was er zelfs zo
erg, dat de Amerikaanse kogelstoter Randy Matson
(een blanke) kwaad op de grond spuwde, toen een
zwarte Amerikaan de 400 meter horden won. Dat
zijn dan landgenoten. Ach, de verbroedering vind je
misschien in de teamsporten, maar niet in de indivi-
duele sport. Dat iedereen lief en aardig voor elkaar
zou zijn, is maar schijn. Je wilt gewoon zelf winnen
en als een landgenote zou winnen en jijzelf zou
tweede worden, dan denk je heus niet vol gevoel
aan het rood-wit-blauw, maar je hebt er de pest over
in dat jezelf niet eerste werd. Dat willen ze dan nog
wel eens gezonde naijver noemen, haha."

"Noodzakelijk voor mij"

Waarom ze dan toch blijft doorgaan?
"Omdat er behalve veel negatieve dingen ook veel
positieve punten over de sport gezegd kunnen wor-
den," aldus Mieke Sterk, "zoals: tegen je zenuwen
opboksen. De wil om te winnen. Het is een heerlijk
gevoel als je een wedstrijd goed hebt gedaan. Dan
ben je 's avonds toevallig wel in een apart sfeertje.
Dan ben je zogezegd zeer tevreden met jezelf. Er
gebeurt van alles op zo'n veld: je ziet mensen, de
spanning is er en dan 's avonds heb je eindelijk de
rust om op je gat te zitten. Heerlijk. Ik vind het zalig
om te lopen. Als ik hard getraind heb, denk ik: zo,
dat heb ik toch maar weer gepresteerd. Ik vind het
leuk om iets met mijn lichaam te doen. Ik heb altijd
teveel energie. Je kan dus zeggen, dat sportbeoefe-
ning voor mij noodzakelijk is."

'24

Topsporters worden dikwijls met straffe hand geleid
door trainer en coach. Een persoonlijke inbreng
wordt heel vaak niet geduld. De voetballer, de wiel-
renner, de volleyballer, heeft zich maar zonder mor-
ren te schikken naar de wensen van zijn leiders. En
dat botst nog wel eens. In Eindhoven voetbalde zo'n
15 jaar geleden een zekere Jan Lauwers, een zeer
begaafde speler, maar ook een koppige kerel. Hij
trok eens, toen hem iets tijdens de wedstrijd niet
zinde, demonstratief zijn schoenen uit. En als hij
werd uitgefloten, dan maakte hij wel eens een vies
gebaar naar de tribune. Maar ging alles bij hem
naar wens, dan voetbalde Jan Lauwers briljant. Op
zekere dag werd hij uitgenodigd voor een training
van het nationale elftal. Tegenover de bondscoach
liet hij echter meteen merken, dat hij diens manier
van trainen wat kinderachtig vond. Hij sprak over
"slome spelletjes". Jan Lauwers is nooit in het Ne-
derlands elftal uitgekomen. Hij kon zich niet voegen.

Conflict met de leiding

En dat weegt zwaar in de hoge regionen van de
sport. Topsporters moeten een deel van hun per-
soonlijkheid prijsgeven. Wie dat niet wil, komt on-
herroepelijk in conflict met de "leiding": de bonds-
officials, de clubbestuurder of de trainer.
Mieke Sterk is zo'n sportvrouw die haar mondje
roert, wanneer haar iets niet aanstaat. Ze is hele-
maal niet onder de indruk van het gezag dat de
officials zich graag toekennen. Zij streeft hartstoch-
telijk naar wat meer democratie in het soms wat
conservatief grijze sportwereldje. Mieke Sterk: "Ik
vind dat men mij mijn persoonlijke vrijheid hoort te
laten. De mensen in de organisaties hoeven me he-
lemaal niet aardig te vinden, maar ze moeten je als
sportvrouw wel in je waarde laten. Als je in het veld
staat, moet je het ook alleen waarmaken. 't Is te gek
als meneer huppeldepup moet voorschrijven wat ik
doen moet. Dat weet ik zelf het beste."
Zo'n mening wordt niet gewaardeerd. Vandaar dat
juffrouw Sterk al meer dan eens met haar leiders
overhoop lag. Toch heeft haar halstarrige houding
hier en daar wel voor enige verbetering gezorgd.
Mieke Sterk: "De tijd dat de bestuurders 's avonds
in je kamer kwamen kijken of je wel in bed lag, is
nu wel voorbij."
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-De zwijgende demonstratie van Smith en Carlos

sport en
politiek hebben
niets - en alles-
met elkaar
te maken

"Sport heeft niets met politiek te maken," zeggen
sportidealisten. Maar zoals alle internationale sport
ontkomen ook de Olympische Spelen niet aan de we-
reldpolitiek. Daar zijn helaas maar al te veel voor-
beelden van te noemen.
Driemaal moesten de Olympische Spelen worden
afgelast, omdat Duitsland met andere Europese
landen oorlog voerde. Toen kon de sport de jeugd
van de volkeren niet verbroederen, omdat de jeugd
gebruikt werd om zich minder vreedzaam met echte
wapens te bekampen!
En de nazi's schroomden niet om in 1936 de O.S. in
Berlijn te misbruiken voor hun politieke propagan-
da voor het Derde Rijk.
Secretaris-generaal van het toenmalige organisa-
tie-comité was Carl von Diem, die later in 1940
tijdens de veldtocht naar Frankrijk sprak: "Oorlog
is de voornaamste, origineelste sport".

Na de vrede in 1945 werd de heer Von Diem hoog-
leraar en leidde hij de Duitse sporthogeschool in
Keulen.
Maar ondanks het dreigende nazisme in Duitsland,
nam Nederland welgemoed deel aan de Spelen in
Berlijn. (En won er zes gouden, vier zilveren en 7
bronzen medaljes). In 1956 echter presenteerde Ne-
derland zich niet bij de O.S. in Melbourne, omdat
de Sovjet-Unie zojuist de Hongaarse opstand bloe-
dig had onderdrukt. Het NOC wenste niet tegelijk
met de Russen uit te komen in de 'verbroederings-
spelen' van Melbourne. Hoewel de Nederlandse equi-
pe al in Australië verbleef, moest men onverrichter-
zake terugkeren. Pijnlijke noot: de Hongaren namen
wèl aan de Spelen deel.
Ook in 1968 raakten sport en politiek elkaar weer da-
nig. Meer dan 200 mensen - vooral studenten -
verloren hun leven tijdens demonstraties (in Mexico-
stad) tegen de Olympische Spelen die daar toen aan
de gang waren. Soldaten schoten met mitrailleurs in
het wilde weg op betogers, die de aandacht wilden
vestigen op het onrechtvaardige, dat in een arm ont-
wikkelingsland bijna een miljard gulden werd uitge-
geven om een prestige-object als de O.S. te kunnen
betalen. President Diaz Ordas liet de protesten niet
toe. Sport heeft immers niets met politiek te maken?
Er gebeurde echter nog meer. Twee Amerikaanse
atleten, Tommy Smith en Juan Carlos, nummer 1
en 3 op de 200 meter hardlopen, hielden voor het
oog van de wereld een kleine demonstratie voor de
Black Powerbeweging. Zij staken een zwart gehand-
schoende vuist omhoog, toen zij op het erepodium
stonden. Om - zoals ze later verklaarden - te de-
monstreren, "dat het zwarte volk zich eindelijk heeft
verenigd en steeds dichter bijeen zal zijn."
Tommy Smith: "In Amerika krijgen we alleen maar
vertrouwen, als we een olympisch kampioenschap
behalen."
Na dit onverwachte gebaar moesten beide negers
de officiële Amerikaanse ploeg verlaten. Want sport
en politiek hebben niets met elkaar te maken.

De volleybal hal in München met 3500 zitplaatsen.
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Alleen amateurs mogen deelnemen aan de Olym-
pische Spelen. Dat betekent, dat de topsporter vrij-
wel alles zelf moet bekostigen. En dat is nogal wat.
Voordat hij uiteindelijk wordt uitverkoren moet hij
jaar-in-jaar-uit hebben getraind, vele uren per dag.
Dat kost zeeën van tijd en ook veel geld. Maar ter-
wijl de meeste topsporters in landen achter het IJze-
ren Gordijn evenals de Verenigde Staten wèl wor-

Bijverdienste

Wel mag de sportende amateur die een baantje heeft,
een schadeloosstelling aanvaarden wanneer tijdens
trainingskampen en (grote) wedstrijden zijn loon
niet wordt doorbetaald.
Die vergoeding mag echter niet hoger zijn dan zijn

De zwemhal in München met 8.000 zitplaatsen

Olympische eed
van veel amateurs
is eigenlijk
een meineed

den betaald (bijv. doordat ze in 'staatsdienst' zijn
opgenomen), moeten de meesten vrijwel alles zelf
bekostigen.
Ard Schenk: "Heel Nederland vindt het fijn, dat wij
zo goed schaatsen. Duizenden mensen reizen ons
achterna door Europa om ons aan het werk te zien.
Wat geven die allemaal wel niet uit? En hoeveel
bedrijven profiteren daarvan? Er gaan enorme som-
men om. Alleen wij verdienen niets. Alleen zakgeld
krijgen we. Daar sloof je je dan zo voor uit. En dan
te bedenken dat we werkelijk enorm veel zouden kun-
nen verdienen."
Ard Schenk is evenwel amateur en accepteert hij een
beloning voor geleverde sportprestaties, dan is hij
geen 'amateur' meer, in de zin van de Olympische
voorschriften, en wordt hij uitgesloten.
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normale salaris. Verder is het de top-amateur toe-
gestaan aan te nemen: huisvesting tijdens training
(en wedstrijden), voeding, vervoer, sportuitrusting
en -installaties, coaching, medische verzorging en
(binnen bepaalde grenzen) zakgeld om kleine bij-
komende kosten te bestrijden. Vaak komt dat neer
op maar een paar gulden per dag. De amateur is
aan straffe regels gebonden. Handige sporters we-
ten nog wel eens een gaatje te vinden om aan die
reglementen te ontsnappen. Zij geven lezingen, ope-
nen winkels en bedrijven met veel zwier, laten on-
der hun naam stukjes schrijven in kranten, laten zich
betalen voor interviews, e.d. Maar het zijn alleen de
zeer populaire sportlieden die zulke kansen krijgen.
De anderen betalen hun amateur-status zuur en duur.
En dat terwijl iedereen weet, dat er tientallen 'ama-
teurs' aan de Olympische Spelen deelnemen die
eigenlijk pure profs zijn. Maar even hardnekkig als
de IOC-heren blijven volhouden dat de grote politiek
de Spelen niet raakt, blijven ze ook vasthouden aan
de eis van het (schijn)amateurisme. En ook nu
weer betekent dat, dat de Olympische eed die wordt
afgelegd, in vele gevallen een meineed is.

Ard Schenk: "Er gaan enorme sommen om. Alleen wij verdienen niets."--- - ...~

Maar de oude Avery Brundage, een Amerikaanse
miljonair van over de tachtig jaar, maar nog altijd
voorzitter van het IOC, wil de Spelen 'zuiver' hou-
den. Voortdurend ligt hij met topspelers overhoop,
omdat de oude idealist zijn ogen voortdurend geslo-
ten houdt voor nieuwe ontwikkelingen in het sport-
wezen en omdat hij geen inspraak duldt. Hij wil koste
wat het kost de commercie buiten de Olympische
Spelen houden, omdat het voor een miljonair als hij
moeilijk te begrijpen is dat een topsporter die toe-
vallig wat minder rijke ouders heeft, al die kosten on-
mogelijk kan betalen. Om een voorbeeld te stellen,
liet Brundage in februari j.1. de Oostenrijkse skiër
Karl Schranz van de O.S.-Winterspelen in Sapporo
verwijderen. Want Schranz is in vaste dienst van een
ski-materialenfabriek en maakt daar reclame voor.
Schranz is geen amateur meer. Maar de staats-
amateurs uit de Oosteuropese landen of de Ame-
rikaanse amateurs in overheidsdienst blijven èchte
amateurs. Zij worden weliswaar stevig betaald door
een fabriek, een universiteit of de overheid en kun-
nen zich de gehele dag aan hun sport wijden, maar
- zo wil het IOC - het blijven amateurs.
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Bram Leeuwenhoek :

Vakidioten
heb je overal,
- ook in de sport

Mieke Sterk komt tot haar atletische topprestaties,
omdat ze het een uitdaging vindt en er plezier aan
beleeft. Maar er zijn ook topsporters, die nauwelijks
kunnen vertellen waarom ze zich zo tot de sport aan-
getrokken voelen. De Franse socioloog Georges
Magnane, die een onderzoek hiernaar instelde, con-
cludeert: "Hoe sterker en spontaner de aantrek-
kingskracht van de sport op topsporters is, des te
minder kunnen ze deze beschrijven. Voor deze men-
sen is het een uitgemaakte zaak, waarover niets valt
te zeggen."
En dat is dan een uitspraak die dankbaar wordt ge-
citeerd door degenen die de sport 'niet zo zien zit-
ten' en die topsporters (inclusief zij die er hun be-
roep van maken) maar domme, zielige figuren vin-
den, die niet kunnen denken, maar alleen in staat
zijn een prestatie met het lichaam te leveren. Maar
socioloog Magnane (zelf atleet, roeier en judoka)
heeft niets tegen sport en training op hoog niveau,
mits de beoefenaren "weten wat ze doen en dit naar
eigen vrije keuze doen. Zelfs als ze zich de hardste
ontberingen opleggen, is er geen aanleiding om zich
ongerust te maken."
Waarom topsporters zich vaak zo moeilijk kunnen
uiten over hun passie? Meestal omdat ze zich niet
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durven uiten tegenover buitenstaanders die geen per-
soonlijke ervaring hebben in de topsport. Ze zijn
bang uitgelachen te worden, op onbegrip te stuiten.
Vandaar dat topsporters nogal eens 'gesloten' (dom,
denken velen dan) overkomen bij mensen die hun
verrichtingen bij voorbaat afwijzen omdat ze meer
waardering hebben voor geestelijke prestaties.
"Je kunt niet zomaar beweren, dat een topsportman
of -vrouw op een ander terrein niets presteert of
weet," aldus een arts van de Ned. Sport Federatie,
die veel van deze mensen begeleidt, ook mentaal,
"als je met ze spreekt, kom jE;l·er achter dat het
vaak lang geen onbeduidende figuren zijn. Het zijn
jongens en meisjes die veel hebben te doorstaan
tijdens een proces van jaren. En die toch maar in
staat zijn geweest daar te komen, waar ze wilden
komen. Ze hebben echter in maatschappelijk op-
zicht natuurlijk bepaalde concessies moeten doen.
Een promotie werd opgeschort, een carrière in een
bedrijf stagneerde, een studie ging niet zo snel of
moest worden onderbroken .... "
Niettemin zijn er ook topsporters die zich als ware
maniakken met 'hun' sport bezighouden, die aan
niets anders meer denken, die helemaal los van de
maatschappij komen te staan.
"Inderdaad", beaamt Bram Leeuwenhoek, chef van
de Nederlandse Olympische ploeg bij de Spelen in
München, "die zijn er, dat geef ik onmiddellijk toe.
Maar zulke mensen tref je niet uitsluitend in de
sportwereld aan. Datzelfde fanatisme zie je bij veel
meer lieden: bij kunstenaars, onder artsen heb je
vreemde vogels, onder leraren, onderwijzers, jour-
nalisten en ook onder politiemensen, afijn overal ko-
men vakidioten voor. Het is zo: als je iets beter wilt
doen, wat dan ook, dan moet je geloven in datgene
waar je mee bezig bent. En dan kan er een begin
van enige bezetenheid ontstaan."
Die drang tot verbetering, verhoging van de pres-
taties, zijn uiteraard het sterkst bij degenen die iets
van nationale of internationale bekendheid hebben
verworven. Zij voelen zich gevleid door a'le aan-
dacht die ze krijgen. Een bekende (Nederlandse)
sportman: "Door de sport geniet ik maatschappe-
lijk een veel hoger aanzien dan door mijn werk. Dat
wil ik voorlopig zo houden. Bij een baantje in de
fabriek was ik anoniem gebleven, nu kent iedereen
me. Daar voel ik me uitermate prettig bij."
Deze jongeman is bereid alles te geven om zijn po-
pulariteit maar te kunnen handhaven. "Maar,"
voegt hij er wel meteen aan toe, "ik doe het voor
mijn lol, niet voor mijn verdriet. Ik stop, zodra het
niet meer gaat."

Albert Eikenaar (AD)
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De wielerbaan in München met 5.000 zitplaatsen. In het midden: vier tennisbanen.

SAMEN UIT-VECHTEN ...
GOED VOOR U

Af en toe een fikse ruzie tussen
echtelieden is goed voor een
huwelijk. Dat is de conclusie
van de Amerikaanse psycho-
loog George Bach, nadat hij
maar liefst twintigduizend scè-
nes bij zijn patiënten had ge-
observeerd. Dr. Bach moet
niets hebben van geniepige
'koude oorlog' tussen partners.
maar is wel een warm voorstan-
der van echte woede-uitbarstin-
gen, omdat deze de waarheid
aan het licht brengen. Bach:
"Hoe kan iemand zich in de
liefde laten gaan, als hij niet
geleerd heeft zijn haat te han-
teren?" Dr. Bach gaf groeps-
therapie aan 250 echtparen, die
hij een aantal regels meegaf

voor 'eerlijk vechten'. Volgens
Bach zou 85% van hen nà die
training-in-echtelijke-ruzies ple-
zieriger leven dan daarvoor.

DE DIKSTEN DE BESTEN

"Al die moderne kletspraat over
de slanke man is onzin" be-
weert de Amerikaanse prof.
Thaddeus Kostrubala. "Slanke
mannen stellen niets voor. Door
de eeuwen heen zijn dikke
mannen altijd de beste echtge-
noten en minnaars geweest".
Als voorbeelden noemt hij: Bal-
zac, Orson Welles, Mao Tse-
toeng, Boedha, Churchill, Peter
Ustinov en Aga Khan. Nog een
kleinigheidje: prof. Kostrubala,
1 meter en 78 cm lang, weegt
zelf bijna tweehonderd pond ..

VRIJ (ON)GEZELLIG

Volgens gegevens van de grote
ziekenhuizen in Amerika moe-
ten ongehuwde mannelijke pa-
tiënten gemiddeld negen dagen
langer onder behandeling blij-
ven dan zieke mannen die ge-
trouwd zijn.
Reden: zij worden minder snel
beter, omdat ze weten dat er
thuis niemand is die op hen
wacht om hen liefdevol te ver-
zorgen. Ook leven vrijgezellen
gemiddeld korter en lijden zij
meer aan neurotische ziekten
dan gehuwde mannen. Al met
al voldoende reden voor de slo-
gan: "Samen naar het stadhuis
- ja, gezond ... !" althans voor
de man.
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PUZZEL
VAN DEMAAND

Horizontaal:
1 bron van

elektrische
energie

6 vrouwelijk
zoogdier

11 de ouder (afk )
12 plaats op de

Veluwe
14 ik (Lat.)
16 bever
19 hetzelfde

(afk.)
20 bekende

scheepvaart-
maatschappij

22 geestelijke
25 wapen
26 vrouwelijk

zoogdier
28 schoenmakers-

werktuig
29 jongensnaam
31 goud (Fr.)
32 vreemde

munt tafk.)
33 vochtig ~oud
35 bezoldiging
37 achtervolgen
40 niet (Eng.)
41 academische

graad (afk.)
42 biljartgerei
43 rangtelwoord
44 lidwoord
46 als eerder

(afk.)
47 deel v.e, boom
49 borrel
52 vloer-

bedekking
54 meisjesnaam
56 deel van de

bï.;bel

De winnaar van de juni-puzzel werd:

De heer J. E. KARO
Loosboerstraat 11
MARKELO

57 windrichting
60 wiel
58 soort dans
62 soort doctor

(afk. Lat.)

63 god van het
vuur

64 rente
d7 telwoord

6 delfstof
7 oude stofmaat
8 kledingstuk
9 onb.

voornaamw.
10 landbouw-

werktuig
11 rein
13 meisjesnaam

78 adelijke
personen

79 plaats in
Spanje

69 rivier in
Brabant

. 70 bergnimf

72 rivier in
Oostenrii'r

74 verdiepingen
(afk.)

77 rijksreglement

Verticaal:
1 spoedig
2 rekening
4 vogel
5 goud (Fr.)

De oplossingen worden ingewacht vóór 15 augustus
bij de

Puzzelredaètie Korpsblad
Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie
Versteegstraat 2
VOORBURG

15 weekdier
18 muziekdrama
17 sportartikel
21 vorm van

ploeteren
23 luchtstrijd-

krachten (afk.)
24 de onbekende
27 godsspraak
30 engets

telwoord
32 makkelijke

stoel
34 vrouw

geboortig
van Ierland

36 plaats in
België

38 jongensnaam
39 deel v d. hals
40 netto (a Ik.)
45 oude stofmaat
46 plant
48 administratie

(afk.)
50 voorzetsel
51 slik
53 vorm van

erkennen
54 vrucht
55 vlaktemaat
59 bouwkundig

ingenieur
(afk.)

61 plaats in
Zwitserland

62 bevel
65 dag (Duits)
66 muziekteken
68 hevig
71 spoedig
73 windrichting

(Eng. afk.)
75 voorzetsel
76 titel (afk.)

Als prijs ligt er weer een boekenbon klaar.

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

•
Het briefporto is verhoogd tot 30 cent, doch een
briefkaart voor 25 cent doet het ook.

30

Wenst u een exacte voorlichting over een
verzekering voor de kosten van
verzekering in een hogere klasse?
Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234.
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KORPSBLAD HEEFT GROTE PLANNEN

15 september: R.P.-Magazine

met méér lees- en kijkinhoud, méér informatie,
méér nieuws, méér ontspanning!
Ook voor uw vrouw!

Het stond er maar met enkele summiere woorden - in het interview
dat de scheidende eindredacteur Bas den Oudsten bij het 121/2-jarig
bestaan van het Korpsblad Rijkspolitie met uitgever J. W. Brouwer
had - maar velen blijken het te hebben onthouden: het Korpsblad
gaat veranderen. Men is wat nieuwsgierig geworden. "Wát gaat er
veranderen?" wordt er gevraagd. "En wanneer?"

Nu is het zeker niet onze be-
doeling om onnodig geheimzin-
nig te doen, al is het verleide-
lijk om een verrassing zo lang
mogelijk te bewaren. Goed dan
- dit gaat er gebeuren: met in-
gang van het nummer van 15
september wordt ons maand-
blad een 'magazine'. En een
'magazine' (er is helaas geen
goed Nederlands woord voor dit
begrip dat uit de Anglo-Ameri-
kaanse wereld stamt) is een
tijdschrift met veel variatie en
een bepaalde vorm. Time,
Newsweek en Der Spiegel zijn
een paar bekende buitenlandse
voorbeelden; in Nederland ken
nen we Elseviers Magazine en
de Haagse Post.
Een magazine heeft een paar
speciale kenmerken:

• Het heeft een handig formaat
(ca. 281

! X 211
,! cm), maar dat

had 't Korpsblad (241
! x 181/2

cm) al. Het magazine is dus
een ietsje groter.

• Het magazine heeft een di
kleurig omslag met daaro
een omslagfoto die betrek-
king heeft op de 'coverstory'

(omslagverhaal), zoals de be-
langrijkste reportage of do-
cumentaire in elk nummer
wordt genoemd. In zo'n ver-
haal worden vele aspecten
van een onderwerp belicht
en komen veel meningen en
mensen aan bod.

• Het magazine biedt een grote
variatie aan inhoud: gedegen
en luchtige artikelen, com-
mentaren, rubrieken, foto's
illustraties, cartoons, infor-
matie, nieuws, in óns maga-
zine uiteraard beperkt tot die
terreinen die u als politieman
raken.

• Ons magazine zal in het hart
van elk nummer 8 pagina's
(op duidelijk kenbaar, iets
anders gekleurd papier)
hebben, die speciaal gewijd
zijn aan wat er zoal omgaat
op de posten, de groepen, de
speciale diensten; 25 info's
uit alle districten en diensten
fungeren daarbij als onze
'ogen en oren'.

• Ons magazine presenteert
ook enquêtes, waarin elke
RP-man (one man, one vote)

an meepraten over zaken
die hem en ons allemaal
raken.

• Ons magazine zal regelmatig
een praktijkgeval dat de aan-
dacht trekt, uitvoerig recon-
strueren, waarbij vooral de
wachtmeester en de opper
die als eersten met een zaak
werden geconfronteerd aan
het woord komen.

• In ons magazine zullen des-
kundigen van recherche, ver-
keer, jeugdzaken, luchtvaart,
enz. (we zijn nu eenmaal een
korps met zeer veel specia-
lisaties) regelmatig 'n kolom
aangeboden krijgen om hun
kennis of nieuw opgedane
ervaringen door te geven.

Er komen enkele vaste 'colum-
nisten'; anderen wisselen el-
kaar af.

OOK VOOR UW VROUW

Dit kunnen we er voorlopig over
zeggen. Maar u moet het zién.
Dan zult u merken, dat het RP-
Magazine (zoals het Korpsblad
gaat heten) een fraai tijdschrift
is geworden, waarin méér te
lezen en te kijken valt dan voor-
heen. Dat u er iets aan hebt als
u op de hoogte wilt blijven van
nieuwe ontwikkelingen, maar
ook als u zich thuis lekker wilt
ontspannen. RP-Magazine wordt
zodanig samengesteld, dat ook
uw gezin - en met name uw
vrouwen de grote kinderen -
in 't blad zullen gaan snuffelen.
In het augustusnummer (het
laatste in de oude stijl) zullen
we u er nog iets meer over ver-
tellen. En dan - als de vakan-
ties achter de rug zijn, de avon-
den beginnen te lengen en het
leesseizoen weer aanbreekt,
zult u aangenaam verrast zijn:
15 september - 'RP-Magazine'.
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personalia

verplaatsingen

ÓISTRICT ALKMAAR
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. J. Olthof van
Heemskerk naar Ommen; wmr. 1e kl.
F. Hofman van- Schagen naar Groet.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-5-'72: AAC 2 R. Giesche van Castri-
cum naar Utrecht.
Per 2-5-'72: Wmr. B. Koning van Lands-
meer naar Biddinghuizen.
Per 20-5-'72: Wmr. A. Benedictus van
Monnickendam naar Purmerend; wmr. B.
E. Statius van Amsterdam naar Nijmegen;
wmr. 1e kl. G. J. Reurs van Marken naar
Broek in Waterland; wmr. J. H. Scholten
van Landsmeer naar Marken

DISTRICT BREDA
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. J. F. de Jonge
van Breda naar Alkmaar; wmr. 1 kl. C.
Roode van Kaatsheuvel naar Barsinger-
horn.
Per 15-5-'72: Owmr. C. R. de Birk van
Zevenbergschehoek naar Heeze.
Per 20-5-'72: Wmr. J. E. C. M. Polane
van St. Willebrord naar Breda.

DISTRICT DORDRECHT
Per 1-5-'72: Owmr. C. stroo van Rockanje
naar Ouden hoorn.

DISTRICT GRONINGEN
Per 29-5-'72: Wmr. H. F. Meyer van Gro-
ningen naar Maaslricht.

DISTRICT 's HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. A. P. van Dore-
malen van Mill naar 's Hertogenboseh;
wmr. A. J. G. de Nobel van Dussen naar
Ravenstein.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-5-'72: Owmr. G. W. Nijland van
Rauwerd naar Joure; Owmr. J. Pottjewijd
van Kootstertille naar Wychen.
Per 20-5-'72: Wmr. R. Grit van Ooster-
wolde naar Bolsward.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'72: Owmr. J. Co enen van Schaes-
berg naar Bom; wmr. 1e kl. J. J. van
Noortwijk van Schaesberg naar Maas-
tricht.
Per 29-5-'72: Wmr. B. Vogel van Maas-
tricht naar Driebergen AVD.

DISTRICT ROERMOND
Per 19-5-'72 Wmr. P. T. H. L. Nellen van
Heel naar Henthuysen.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. A. Ekelmans van
Driebergen naar Maurik; wmr. P. J. Ben-
ders van de Meern naar Vleuten.
Per 5-5-'72: Wmr. H. E. Mooibroek van
de Meern naar Leek.
Per 16-5-'72: Wmr. 1e kl. C. van Woer-
kom van Breukelen naar Leersum.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. C. B. Langen-
doen van Ridderkerk naar Wemeldinge.
Per 5-5-'72: Wmr. M. G. de Jong van
Dordrecht naar Spijkenisse.

32

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: H. P. Kater te Amsterdam.

DISTRICT ASSEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: P. Frieling te Coevorden.

DISTRICT DORDRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: C. Stroo te Oudenhoorn.

DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: B. A. Klein Gebbink te
Liempde.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-5-'72: G. A. Wouterse te Helvoirt.

DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'72: G. W. A. van Kuyk te Meers-
sen.

DISTRICT ROERMOND
tot A.A. C 2
Per 1-5-'72: A. J. W. Janssen te Roer-
mond.

RIJKSPOLITIE TE WATER
tot adjudant:
Per 1-5-'72: I. D. Vink te Amsterdam.

in dienst getreden

ALGEMENE INSPECTIE
Per 15-5-'72: A. A. van Gooi, adm. ambt.
C 2e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-5-'72: G. W. Zoetelief, rijksambt.
te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL
Per 15-5-'72: M. de Vries, rijksambt. II te
Arnhem.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
het Korps Rijkspolitie en ingedeeld bij de
hierna te noemen districten:
Per 15-6-'72: G. Tebbenhof te Amsterdam;
J. de Ruiter te Alkmaar; J. van Rossum
te 's-Gravenhage; W. Naber te Assen.
Per 1-7-'72: P. N. P. Deen te Alkmaar;
G. Ligt te 's-Gravenhage; L. H. G. Jes-
sen te Maastricht.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. T. W. van de
Haak te Amsterdam; adm. ambt. C 3e kl.
B. Kerkhoven te Blaricum; schrijver A I.
M. Plesman-Lamers te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. G. A. Zuidwijk te
Brummen.

DISTRICT ASSEN
Per 1-5-'72: Owmr. J. Oosting te Nieuw
Roden; wmr. 1e kl. H. Ophof te Smilde.

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-5-'72: Owmr. L. S. Carper te Zout-
kamp.

DISTRICT '-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'72: Owmr. D. R. Piebes te 's-Her-
togenboseh; wrnr. 1e kl. R. H. A. Simons
te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-5-'72: Adj. A. Visser te Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'72: Adj. L. C. J. V.d. Vloet te
Maastricht; owmr. J. J. Grijsbach te Born.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-5-'72: Owmr. G. V.d. Weerden te
Wychen.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-5-'72: Owmr. J. V.d. Vliet te Maars-
sen.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-5-'72: Wmr. 1e kl. W. Zunnenberg
te Zwolle; adrn, ambt. C 3e kl. G. J. J.
Altena te Avereest.

OPLEIDINGSSCHOOL
Per 1-5-'72: Adsp. J. Buikema te Arnhem;
adsp. F. van Dijk te Arnhem.

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-5-'72: Adj. S. V.d. Sluis te Gronin-
gen.

DIENST LUCHTVAART
Per 1-5-'72: Owmr. H. H. C. Langenhein
te Schiphol.

aan wijzing voor
funktie

RIJKEPOLITIE TE WATER
tot groepscommandant:
Per 1-5-'72: Adj. I. D. Vink te Amsterdam.

DIT EMBLEEM UW WAARBDRG
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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INSPRAAK
Inspraak houdt verband met inspreken. Sinds
de politie beschikt over teletoon-antwoordqevers
zijn velen vertrouwd met "inspreken".
Wanneer een bureau tijdelijk onbezet is,
wordt een tekst op een band ingesproken en
wanneer het publiek het bureau dan opbelt
wordt het ingesprokene onberispelijk weerqeqeven.
Soms vraagt men zich af of deze wijze van
inspraak ook op ander terrein wordt verwacht.
Men heeft toch recht op inspraak, waarom
wordt dan niet geheel gehandeld overeenkomstig
het "ingesprokene"?
Anderzijds wordt ook wel gehandeld alsof er .
inspraak is geweest, terwijl die in het geheel
niet heeft plaatsgehad.
Daarop werd de Redactie door een meelevende
abonnee geattendeerd en wel n.a.v. een
vraaggesprek tussen de Redactie en de
Algemeen Inspecteur. Daarbij werd n.1. een
aantal vragen voorgelegd betreffende positie,
verplaatsing, bevordering e.d. waarbij de
vraagstelling zo geweest zou zijn
alsof daarin de mening van de korpsleden
werd weergegeven.
"Hoe weet de Redactie zo precies dat het
personeel daar zo over denkt" "beschikt de
redactie over voldoende gegevens?", zo
werd gevraagd.
Hierop moest het antwoord ontkennend luiden.
Wel heeft de Redactie goede contacten in het
Korps zodat verondersteld mag worden dat
zij op de hoogte is met wat onder het
personeel leeft, maar concrete gegevens ontbreken.
Daar wil de Redactie nu iets aan doen en
zij rekent daarbij op de medewerking van velen.
Abonnees en niet abonnees hebben gelegenheid
voor die informatie aan de Redactie door de
in dit nummer afgedrukte enquête.
Inspraak door informatie! Vul de enquête in
en zoek niet-abonnees op en wek hen op
dit ook te doen. Redactie

Omslagfoto: Zomer 1972, druk werk aan de stranden, ook voor
wachtmeester Schilder te Rockanje. (foto Regio Pers)
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wat is er
met onze
maandag

aan de hand?•

maandagmorgen
en voetbal.

Voetbaluitslagen zijn belangrijke gespreksstof
op maandagmorgen. Dat denkt ook Joh a n
Cru y f t. Hij zei in een recent interview met
De Volkskrant: "Ze zeggen op maandagmor-
gen heb je aan de arbeiders niks, want dan
praten ze alleen maar over voetbal en niet
over hun huisvesting of milieuhygiëne."
Een woordvoerder ven een Rotterdams be-
drijf (die zijn naam niet genoemd wilde zien)
zei ons: "Ik ben van mening dat het ongun-
stige competitieverloop voor Feyenoord, voor-
al nadat de club de kans op het kampioen-
schap door de nederlaag tegen Ajax verloren
zag gaan, het werktempo in veel ondernemin-
gen, ook de onze, heeft gedrukt."
Dat idee kreeg ook de heer K. W. V i n k,
procuratiehouder bij de (Amsterdamse) han-
delsmaatschappij Scholtz en Co. Maar hij
werd slechts één keer met minder hard wer-
kend personeel geconfronteerd. Dat was toen
Ajax van Go Ahead Eagles verloor.

.

2

• Maandagmorgen in
ze automobilisten rep
sief naar hun werk e
meer ongelukken dan 0
dere ochtend dan ook.

e . e an-

Ruim dertig procent van he aa al
wekelijkse ziekmeldingen word de
eerste uren van de werkweek gere-
gistreerd.
De wachtkamers bij de huisartsen zit-
en opvallend vol met mensen die zich

..nie le er" voelen.

00 i e
maan ag
len. zoals
en bui enla

edrijven gebeuren op
e de meeste ongeval-
e e ingen in binnen-

e e aar ge 00 d.

Is de maa a
ochtend dan e
mens dan ander .

a ere
e

"De mens is op maandag or e ze--e' a
op andere ochtenden", mee dr.
(37), psycholoog te Alkmaar.. aa
je dan onderscheid moet ma er -~ssen c? -= s
met een geestelijke of lic a e
mens die een zucht van ver c· ; _ aa
het weekeinde weer voorbij s. e ce -c _. ca-
vooral mensen in, laten we zeg e
roepen nogal zwaar ege e
aanhikken en dat de mense e
zitten, daarentegen juist zeg e
lekker weer aan de slag. Da ee't,
ken met de relatie en verhoud g usse ar e u e
het besteden van de vrije ijd. Da laa s e
de zin van: wat doe je precies. maar in de zin a :
hoe beleef je, hoe onderga je die vrije tijd? Voor
iemand die zijn vrije uren met moeite vult, kan .e
een hele opluchting zijn als op maandag de we -
ker afloopt. Een man of vrouw echter die zie
zaterdags en zondags werkelijk ontspant, ziet aar-
schijnlijk meer tegen het begin van de wee op.
Het beeld dat ik nu zo schets is natuurlijk nie
zonder meer volledig aan beroepsgroepen te rela-
teren, maar het geldt wel in grote lijnen. Maar: er
zullen bijzonder veel personen zijn die na een goed
weekeinde niettemin opgewekt naar fabriek of an-
toor gaan.
En verder speelt ook dit mee: mensen die zich
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zaterdag of zondag niet zo best vermaken, ervaren
's maandags heel sterk dat ze eigenlijk een rot
weekeinde achter de rug hebben. Er was ruzie
thuis die niet op tijd bijgelegd of uitgepraat kon
worden. Gevolg: men gaat met afschuwelijk de pé
in aan het werk. En weer anderen, de meesten
veronderstel ik, hebben er gewoon even moeite
mee om na zo'n korte vakantie van twee dagen
opnieuw in het ritme van alledag te komen. Het
kost een paar uurtjes om het normale tempo te
pakken te krijgen."

Gevaarlijke dag
Vroeger dacht men dat bijvoorbeeld een vakarbei-
der al zijn handgrepen blindelings beheerste, zo
dat hij ze zelfs in zijn slaap zou kunnen uitvoeren.
Hij zou ze dan ook op maandagmorgen zonder
problemen meteen in de juiste volgorde moeten
kunnen verrichten. Medici en arbeidsanalisten kwa-
men bij onderzoekingen tot een heel andere con-
clusie: na twee dagen pauze heeft ieder mens kor-
tere of langere tijd nodig om zijn gewone hand-
vaardigheid te herwinnen. Ook werkers met de
"geest" hebben een aanloopje nodig totdat de her-
senen het volle gebruikelijke prestatievermogen
bereikt hebben.
De maandag is dus ook een gevaarlijke dag. Er
gebeuren dan de meeste ongelukken, zowel in het
verkeer als in het bedrijf. Dat kan geen toeval zijn.
Waardoor is de mens uitgerekend op maandag
zo onvoorzichtig?
Bedrijfspsychologen voeren deze reden aan: het
weekeinde is voor veel Nederlanders lang niet zo
ontspannend als het eigenlijk behoorde te zijn. Veel
mannen werken "zwart". Zij willen meer verdienen
om meer te kunnen kopen of ze ontvluchten hun
gezin. Op maandagmorgen voelen ze zich dan alles-
behalve uitgerust, vooral niet als in het weekeinde
ook nog flink wat bier of andere drank hebben
genuttigd. Ze draaien zich maandagmorgen nog
graag een keer om onder de behaaglijke dekens

maandagmorgenauto

Reeds heel lang bestaat de term "maandag-
auto". Dat zou een auto zijn waarvan de

kwaliteit opvallend minder is omdat er aan
gesleuteld is door arbeiders in een maan-
dagmorgenroes.

T. S c h a a p vel d, chef van de DAF-pers-

dienst: "Elke auto passeert een aantal contro-

lestations. Een foutje gemaakt door iemand

met een zwaar hoofd van de pils wordt er
onherroepelijk uitgehaald. Ik geloof niet dat

er op maandag meer foute handelingen wor-

den gepleegd dan op andere dagen. We
hebben althans nooit iets van een verschil
gemerkt."

ook al heeft de wekker al gerateld. De verloren
miniuten dienen dan later door een haastig (of
geen) ontbijt en op weg naar het werk te worden
ingehaald. Het lichaam kan niet lekker soepel op
toeren komen, zoals het gezondst zou zijn. Som-
migen slapen nog half als ze de deur uitgaan.

Mentale spanningen
De grauwsluier die bij velen over de maandag(mor-
gen) zweeft, kan ook worden veroorzaakt door
mentale spanninqerî: veel vrouwen overvallen hun
echtgenoten met de problemen die ze een week
lang moesten opsparen en die ze in het weekeinde
willen bespreken. Maar de mannelijke wederhelft
toont doorgaans geen interesse. Resultaat: een
flinke woordenwisseling en een paar uur chagarijn.
De kinderen ergeren zich aan deze sfeer, laten dat
blijken door huilbuien en andere uitbarstingen. Re-
sultaat: nog meer ruzie. Uiteraard is de man die na
zo'n turbulent weekeinde in zijn auto stapt onder de
indruk van al die taferelen thuis. Er hoeft onder-
weg maar iets niet naar zijn zin te zijn of hij zal
daar heftig op reageren.
Opperwachtmeester Th. Leenders van de AVO-staf
te Driebergen zegt: "Ik heb inderdaad stellig de
indruk dat veel automobilisten 's maandags agres-
siever, onbeheerster rijden. Trouwens ik kan wel
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zeggen dat het hele verkeer die dag een ander
beeld vertoont. Maar door welke invloeden dat zo
is, kan ik u niet vertellen want ik heb geen con-
crete gegevens. Ik ga nu af op mijn ervaring en die
van mensen die dagelijks in de Porches langs de
weg zitten. We merken het vooral aan de reacties
van mensen die aangehouden worden. Die tonen
zich vervelender. Neem de mensen die een grote
stad uit moeten. Ze zijn vaak te laat vertrokken en
raken dan bovendien in een spitsuuropstopping. In
de meeste gevallen gaan deze mensen, eenmaal op
de autoweg, onverantwoord jakkeren. Andere man-
nen reageren zich af na het zondagse spelevaren
met moeder die toen niet sneller dan 70 wilde. Zit
zo'n man weer alleen achter het stuur dan rijdt hij
ineens lekker stevig door. In zijn algemeenheid kun
je best zeggen: het verkeer is een duidelijke af-
spiegeling van het menselijk gemoed. Dat is op
maandagmorgen heel duidelijk."

Ook thuis

Niet alleen op weg en in het bedrijf, ook thuis
vinden op maandagochtend meer ongelukken plaats
dan op andere morgens. Dat wees althans een
onderzoek van het Duitse ministerie van Arbeid uit.
De heer J. J. Desta van het Veiligheidsinstituut in
Amsterdam verklaart: "Een vrouw krijgt in het
weekeinde vrij veel rommel en ze heeft soms geen
zin om dat allemaal prompt op te ruimen. Ze zit
op maandagmorgen vaak met een vrijwel onover-
zichtelijke afwas en ook nog met de gewone was.
Ze wil alles haastig schoonmaken, is wellicht op
een gegeven moment onachtzaam en dan is een
ongelukje zo gebeurd. Terzijde: orde en netheid
zijn de beste preventie tegen ongevallen."
Dan is er verder op maandagmorgen een groot aan-
tal ziekmeldingen: ruim een derde deel van de
mensen die van het werk thuis blijven, verzuimen
het eerst op maandag. Daarbij zijn mannen en
vrouwen met een simpele kater en verkoudheid,
maar ook de ontevredenen, die mensen die zich
niet meer happy voelen in hun baan en de mensen
die onder een andere (psychische) druk leven. Vaak
wordt juist op maandagmorgen de beslisslrrq geno-
men niet naar het werk te gaan. Na twee dagen
-prettige- onderbreking van die sleur is die
drempel te hoog.
"Dat cijfer van ruim dertig procent ziekrneldinqen
is wel enigszins geflatteerd door het feit dat je
zaterdags en zondags geen bericht kunt doorgeven,
zodat zij die zich op die dagen al ziek voelden op
de maandag worden geregistreerd," aldus dr. Phi-
lipsen, deskundige op het terrein van het ziekte-
verzuim en verbonden aan het Instituut voor Pre-
ventieve Geneeskunde te Leiden.

laatkomers

En hoe staat het met de laatkomers, de werknemers
die op het laatste nippertje besloten toch maar het

4

maandagmorgen
en echtscheidingen

Een onderzoek onder Duitse advoca en wees
uit dat op maandag verreweg de meeste ver-
zoeken om echtscheiding worden ingediend,
vooral door vrouwen. Deze toonden zich onte-
vreden - voor de zoveelste keer - over het
verloop van het weekeinde.

bevel van de wekker op te volgen? Zijn het er veel
maandagmorgen?
Een enquête bij een aantal grote bedrijven en over-
heidsinstanties in Amsterdam, Rotterdam, en Den
Haag brengt aan het licht dat inderdaad veel men-
sen een paar minuutjes smokkelen op maandag-
ochtend.
"Maar", zegt een personeelschef (Turmac-Amster-
dam) wij denken dat het verkeer daarvan ook oor-
zaak is. Dat zeggen die laatkomers althans altijd
en laten we het daarop maar blijven houden."

ALBERT EIKENAAR/AD

(REGEL)MATIG
LEVEN

De Utrechtse hoogleraar prof.
L. A. Hulst (64) internist en
levensgenieter, geeft de volgen-
de algemene regels voor een
gezond leven: "Be happy, wees
gelukkig. Geniet veel van de
natuur. Eet op tijd. Maak van
elke maaltijd een feest. Eet ech-
ter sober, maak er geen zwelg-
partij van. Wees verder vrien-
delijk tegen elkaar, doe gezel-
lige dingen. Neem ook voldoen-
de nachtrust. Gebruik het week-
end goed. Rook en drink matig.
Het allerbeste recept is: een
matig èn regelmatig leven."
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SPORTRECORDS

hoelang
gaan ze
(nog)
mee?

We zitten midden in de
Olympische Spelen 1972.
Weer sneuvelen er records.
Steeds scherper worden de
afstanden en tijden.
Zal er dan nooit een
onherroepelijke grens
bereikt worden?
Zal een mens ooit nog harder
kunnen lopen dan 9.9 seconde
over 100 meter?
Zal een schaatser ooit nog
sneller dan in 38 seconde
500 meter kunnen afleggen?
Albert Eikenaar sprak hierover
met dr. Frits Kessel, sportarts
bij het KNVB-centrum te Zeist.

Bijna tachtig jaar was er nodig om negentiende
seconde sneller vooruit te komen. Dat klinkt wel-
licht een beetje vreemd, maar we hebben het over
het wereldrecord op de 100 meter hardlopen.
De Amerikaan Luther Cary bracht dat op 4 juli 1891
in Parijs op 10.8 seconde - een grandioze presta-
tie. Door de jaren heen knabbelden langzaam maar
zeker andere "spurters" steeds een stukje van dat
record van Cary af.

Van 10.7 kwam het via via op 10.2. Dat gebeurde
op 20 juni 1936. In Chicago. Toen deed de legen-
darische Jesse Owens - had u overigens ooit van
Cary gehoord? - zijn pezige lichaam zo verschrik-
kelijk exploderen, dat men 10.2 seconden later de
mechaniek van de chronometers nauwelijks durfde
geloven. De wijzers gaven het echter onomstotelijk
en duidelijk aan: 10.2 seconden. Men twijfelde. Men
dacht aan zinsbegoocheling. Maar het was gewoon
de waarheid. Een klei harde weliswaar, twintig jaar
lang. Tot 3 augustus 1956. Want toen draafde Willy
Williams - ook Amerikaan - in 10.1 seconde van
start naar finish. Een dag herhaalde sprinter Ira
Murchison deze ongelooflijke krachtsontploffing.
William liet het er· niet bij zitten en sjouwde op zijn
beurt de volgende dag geprikkeld weer 100 meter.
En weer in die magistrale 10.1 seconden.

De grens van tien seconden "rond" lokte meer dan
ooit. De Westduitser Armin Hary bereikte hem het
eerst. Op 21 juni 1960 had hij precies 10 secon-
den nodig om 100 meter verder te komen: elke se-
conde tien meter. En op 20 juni 1968 was het zover'
dat maar liefst drie mensen tegelijk die bijkans on-
neembare barriere van tien seconden doorbraken:
Jim Hines, Ronny Ray Smith en Charlie Greene ren-
den zo hard dat ze de dansende cijfertjes van de
elektronische tijdwaarneming onverbiddelijk op 9.9
seconden konden laten stilstaan.
En die 9.9 geldt nog steeds. Uitdagend? Miraculeus?
Eeuwig?

Weer een stukje verder terug in het verleden. In
1894 schaatste de Nederlander Jaap Eden over
10.000 meter 19 minuten en 12.4 seconden. Een
nieuw wereldrecord. Een jaar later zorgde hij voor
grote opschudding; 17.56.0 was toen de wonder-
baarlijke tijd die hij voor dezelfde 10.000 meter nodig
had.
Dezelfde 10.000 meter? Men vroeg het zich serieus
af. Sommigen vermoedden namelijk dat de potige
Nederlander stiekem een paar rondjes had overge-
slagen. Maar het bewijs was niet te leveren. Dat
kon ook niet, want wielrenner-schaatser Eden legde
wel degelijk 10.000 meter af. Een geweldige verbete-
ring van zijn eigen wereldrecord.

Nu, bijna tachtig jaar later, zou Ard Schenk zijn
"sportopa" Jaap Eden met drie minuten en 0.1 se-
conde kloppen. Dankzij betere schaatsen, betere
voeding, betere techniek, betere psychische en me-
dische begeleiding is de "Viking" uit Anna Pau-
lowna drie minuten sneller dan de in 1895 zo formi-
dabele Jaap Eden. Nu anno 1972 zou deze tussen
de krabbelaars zijn rondjes moeten zwieren.
Ard Schenk, schaatsreus, houder van alle schaats-
records, minus sprintvierkamp en de 500 meter. Hoe
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lang nog? En hoe vaak zullen hij of de anderen nog
eerder dan voorheen het geval was, de eindstreep
halen?

Prikkel

Wanneer zullen de record-grenzen definitief, abso-
luut, voor altijd zijn bereikt? Want ergens zullen ze
toch op een keer niet verder kunnen, die machtige
mannen op spikes en hoge noren?

Dr. Frits Kessel (34), als sportarts verbonden aan
KNVB-sportcentrum te Zeist, zegt: "Daar is op zich
weinig zinnigs over te zeggen - je weet het nooit,
wat er allemaal nog zal gebeuren. Soms staat een
bepaalde prestatie vele jaren op eenzame hoogte
en dan plotseling wordt ze radicaal overtroffen.

Neem de honderd meter vrije slag zwemmen. Een
lange periode was het record van Dawn Fraser on-
aantastbaar. En dan komt daar ineens zo'n onbe-
kende Shane Gould die de tijd van Fraser evenaart.
Daar kan zo'n stimulans van uitgaan dat ze op niet
al te lange termijn die 58.9 zal overschrijden. Kijk,
naar het schaatsen op de 500 meter. Keiler bezit
het wereld record; met 38 en een paar tienden van
een seconde. Linkovesi start op een gegeven mo-

ment en rijdt die 500 me er i seconden blank.
Een Keiler wordt daardoor zo 0 eladen dat hij
nauwelijks een paar dagen la er 00 op precies 38
uitkomt, weliswaar officieus, maar och niet te
loochenen.
Die prikkel die Linkovesi uitdeelde was kennelijk
sterk genoeg om Keiler zo'n 0.3 seconde sneller
te laten zijn. Dat heeft allemaal met wat je zou
kunnen noemen "psychische bovenkamerinbreng"
te maken. Want hoe komt een record tot stand? In
eerste instantie is de aanleg van de topsporter be-
palend. Dat is althans het basisgegeven. Daarboven
komt het milieu waarin hij zijn sport beoefent. Dat
milieu bestaat uit de technische faciliteiten, de
trainingsomstandigheden, het materiaal wat ge-
bruikt wordt en de sfeer waarin hij leeft".

In evolutie

De aanleg is een factor waaraan je niets of nauwe-
lijks iets kunt veranderen, maar al"die overige zaken
zijn in evolutie. Ik denk aan het maken van nieuw
schoeisel, het creëren van de tartanbaan. Al die
verbeteringen kunnen iemand een zodanig zetje
geven dat hij de grens van een record passeert.
Verder is er dan nog de medische begeleiding die
steeds belangrijker wordt. Neem de sporten waarbij

progressief
modern
superieur in kapaciteit en kwaliteit
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symmetrisch moet worden gewerkt. Met 2 armen
of met 2 benen tegelijk bijvoorbeeld. Bij deze spor-
ten krijg je met een spieronderzoek een voortref-
felijk inzicht in de kracht van benen en armen. Je
ziet dan een arm met een knijpkracht van 104 kilo.
De ander komt niet verder dan 96 kilo. Nu weet je
iets en vervolgens kun je dan de achtergebleven
arm speciaal gaan trainen. Had je deze cijfers niet
dan zou je algemene oefeningen zijn blijven doen
met als gevoolg dat de sterkere arm steeds sterker
was geworden in verhouding tot die andere arm.
Maar de prestaties worden juist bepaald door die
zwakke arm. Dus die training zou uiteindelijk geen
effect hebben geresulteerd. Na een meting is zoiets
te voorkomen. De gegevens ervan kunnen vol-
doende zijn om een sportman nét dat éne steeds
weer ontbrekende stukje verder te helpen," aldus
dr. Kessel.
"Medisch gezien moet er zeker een keer een eind
komen aan records, maar wanneer dat het geval
zal zijn is met geen mogelijkheid vast te stellen. Het
record op de 100 meter sprint staat volgens des-
kundigen nu vreselijk scherp op 9.9 seconde."
"Maar," meent dr. Kessel, "onder ideale omstan-
digheden met een ideale vent is er toch wel weer
een verbetering te verwachten, vast wel. Of er is
plotseling een aanpassing in de technische sector.
Of er is een verandering in de medisch-fysiolo-
gische aanpak doorslaggevend".

"Het moet klikken"

Zou men kunnen stellen, dat de wetenschap de
records eigenlijk vestigt?
"Nee, ontkent dr. Kessel, "het is nog altijd zo dat
de man - of vrouw - het allemaal moet doen. Er
valt van tevoren niets met zekerheid te zeggen.
Denk aan de psychische omstandigheden waarin de
sportman voor de start verkeert. De een wordt door
de concurrentie, de opgewonden afmosfeer, gesti-
muleerd, de ander knapt er totaal op af. Ook op

dat terrein ligt er een taak voor deskundigen, psy-
chologen. Een vraag is echter weer of je die direkt
of indirekt dient in te schakelen. Maar hoe dan ook:
tussen hen en de topsporters moet het wel inter-
menselijk "klikken". Anders blijf je nog nergens.
Je kunt zonder meer stellen dat psychologen nuttig
werk kunnen verrichten indien de topsporters er
zich ontvankelijk voor toont. En onder psychologen
versta ik ook de trainers, coaches en anderen die
de zogenaamde praktische psychologie goed toe-
passen. Kort gezegd: de wetenschap maakt geen
records, ze probeert alleen de sportman goed ge-
prepareerd aan de strijd te laten beginnen".

Ard Schenk: methodes

Dat er factoren buiten het normaal menselijk top-
sportersbewustzijn een rol spelen, heeft Ard Schenk
al eens duidelijk verklaard.
"Je kunt je", zo zei hij, "fysiek naar een optimale
conditie werken. Daar zijn allerlei goede methodes
voor, van voedings- tot bewegingsleer. Maar wat je
zelf meestal niet direkt in de hand hebt, is je geeste-
lijke instelling, die uitermate variabel kan zijn. Voor-
al door je onderbewustzijn, waarin zoveel dingetjes
zijn ondergebracht. Daarover heb je totaal geen
overzicht. Je weet niet wat er in een bepaalde
situatie uit voort kan komen. Dat kan negatief zijn
of positief".

Tikjes uit het onderbewuste

Ard Schenk had er bij de laatste Europese kam-
pioenschappen zelf mee te maken. Hij was al win-
naar in het algemeen klassement toen hij tegen Jan
Bols op de vierde afstand, de 10.000 meter, moest
uitkomen. Geruime tijd reed Ard voor Jan, maar op
de helft van de ris passeerde de Hoogeveener Ard.
En die had toen onvoldoende "spirit" om terug te
knokken. "Als ik verlies, maakt dat voor de eind-
stand toch niks meer uit, dacht ik, hoewel ik bij de
start nog van plan was werkelijk alles te geven.
Want ik wilde alle vier afstanden wel pakken. Maar
schelen".
Een van die tikjes uit het onderbewuste. Ze maken
de sport zo boeiend, de prestaties zo onbereken-
baar. En de records ontstaan daardoor zo onver-
wacht.

KORPSBLAD

HEEFT

GROTE PLANNEN

zie pag. 29
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BROOD EN SPELEN

"Sport mag niet louter
weerspiegeling worden van de
wedijver-van-allen-tegen-allen
in de samenleving. Zij moet
de mens juist uit die wedijver
bevrijden", aldus J. Noordmans,
hoofdredacteur van de
Leeuwarder Courant, als hij
het boekje Sport und Industrie-
gesellschaft van Graf von
Krockow bespreekt.

In Nederland doen 2,5 miljoen mensen actief aan
sport. Een veelvoud leeft als toeschouwer - of
"in natura" op de tribune, of via de tv - "passief"
mee met sportgebeurtenissen. Sport wordt in onze
samenleving steeds belangrijker. Door toename van
vrije tijd, welvaart en sportvoorzieningen en een
groeiend begrip voor de medische en vormende,
lichamelijke en geestelijke waarde van sportbeoefe-
ning voor "de gejaagde en bewegingsarme" mens
van vandaag. Sport wordt één van de belangrijkste
onderwerpen van gesprek en takken van nieuws.
De moderne sport is niet los te denken van onze
moderne industriële samenleving. Zij weerspiegelt
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de maatschappij, o.a. in prestatie- en concurrentie-
zucht, en staat er mee in voortdurende wisselwer-
king. Linkse sociologen en activisten, die de maat-
schappij radikaal willen vernieuwen, zien in sport
een middel om de kapitalistische maatschappij-
orde in stand te houden: Sport leidt de aandacht
af van wat er scheef zit in die maatschappij. Zij
eist tijd, aandacht en energie op, die aan de ver-
nieuwing van de maatschappij zou moeten worden
gewijd. Sport werkt zo als opium voor het volk.

Sport werkt ook als een bliksemafleider voor de
ontevredenheid in de samenleving, voor opgekropt
onbehagen en voor de agressie in de mens, zo
redeneren de radikalinski's. Die agressie zou nut-
tiger kunnen worden gericht op omverwerpen van
het "boze kapitalistische systeem". Sportmanifesta-
ties wekken de valse schijn van gelijkheid - met
ministers en zelfs vorsten op de tribune, zij het
dan in een ereloge en tussen "pommeranten" ver-
pakt. Sport kan de mens van zijn ware bestemming
vervreemden en zelfs van zijn lichaam, dat tot een
record-machine wordt en hem met name in de top-
sport tot slaaf van publiek en chronometer maken.

In de kapitalistische landen begint de commercie
steeds meer macht over de sport te krijgen, con-
stateren de linkse sport kritisi. In Nederland kunnen
zij wijzen naar het verschijnsel, dat sportclubs
steeds meer op sponsors gaan drijven en naar de
combinatie Shell-Albert Heijn, die een miljoen gul-
den voor de topsport garandeert met de verkoop
van het boek "Sport en Spel". Kapitalisme en com-
mercie profiteren op allerlei wijze van de sport,
zeggen de linkse sportdenkers: Zij bouwen een
markt op in de sportindustrie, bedrijven reclame
via de sport en scheppen in de sport zelf een buf-
fer tegen krachten, die hun systeem willen onder-
mijnen.

De linkse sport-kritisi, die vooral in Duitsland age-
ren en daar een dankbaar objekt hebben in de
Olympische Spelen in München, keren zich vreemd
genoeg, (of ook 'weer niet zo vreemd) niet tegen
de wijze waarop de communistische landen de
sport misbruiken voor propagandistische, ideolo-
gische en politieke doeleinden. Zij lijken in veel op
onze calvinistische vaderen, die sport als lichtzin-
nig en zondig afwezen.
Dit constateert Christian Graf von Krockow in een
pasverschenen boekje "Sport und Industriegesell-
schaft": Sport maakt de mens blind voor het kwaad
en de zonde in mens en wereld, leerden die vade-
ren tot voor kort. Sport leidt de aandacht van de
mens af van het enig ware en het enig nodige:
ommekeer en bekering. De mens mag zich niet
overgeven aan vluchtig genot van het ogenblik. Dat
zijn inblazingen van "de satan", de boze machten,
die mens en samenleving "manipuleren". De mens
moet zich met zijn lichaam en ziel richten op het
komende rijk. Wee de mens, die zich in deze boze
wereld gelukkig voelt!
De mens moet zich hoeden voor sportverheerlijking

en -verdwazing. Sport kan niet alleen schenker
van kracht en vitaliteit en schepper 'van orde, dis-
cipline, zelftucht, onthouding, wilskracht, moed, ka-
meraadschap, hulpvaardigheid en sportiviteit zijn.
Zij kan ook verdwazing, verslaving, verruwing en
ontwaarding van de mens scheppen en blind natio-
nalisme en chauvinisme bevorderen. Niets mense-
lijks is de sport vreemd. Vooral in de topsport schui-
len grote gevaren. Waar het spel, het hart van de
sport, in dienst wordt gesteld van geld, macht, pro-
paganda, commercie of arbeid, daar dreigt het ge-
vaar van ontaarding en verzieking van de sport.

Echte sport is niet zo zeer nuttige vulling dan wel
overtollige versiering van het leven, vindt Graf von
Krockow. Mensen die sport bedrijven doen meer
dan wat zij hoeven, zoals de vogels, die veel meer
zingen dan hun volgens Darwin is toegestaan, heeft
dr. Buytendijk opgemerkt. Deze mensen willen al-
tijd meer dan zij hoeven - in sport en spel, muziek
en andere kunsten, in ontdekkingstochten en ruim-
tevaart. Zij willen zichzelf telkens weer testen en
nieuwe grenzen overschrijden. In sport zit een stuk
gelukservaring in het heden. Waarom dat de mens
niet gunnen?

Sport mag niet louter weerspiegeling worden van
de wedijver van allen tegen allen in de samen-
leving. Zij moet de mens juist uit die wedijver be-
vrijden. Mensen moeten steeds meer met en voor
elkaar spelen - een paradijselijk ideaal. Zij spelen
te veel met medemensen als inzet en gokken als
gekken met eigen leven en toekomst én die van
de wereld. Zij zijn, zonder het zelf vaak te beseffen,
gewikkeld in een wedloop met de tijd: Wordt de
mens nog de tijd, ruimte en lucht gelaten om te
spelen? Of zijn wij bezig alles te verspelen. Als de
sport de aandacht voor die levensvragen uitdooft,
is zij inderdaad opium voor het volk. Dan leven wij
inderdaad in de tijd van brood en spelen, die naar
de ondergang voert. N.

9
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Hoe weet u
wat de politieman
ervan denkt?

Geachte redactie,

.... Ik ben geen voorstander van gemeente-
politie. Toch vraag ik mij af, op wat voor
gronden in het interview met generaal De
Gast de nieuwe eindredacteur stelt: " .... en
dat terwijl toch zeer veel leden van de drie
politiebonden - de meeste rijkspolitiemannen
- een ander standpunt huldigen."
Hier moet ik toch de objectiviteit van de in-
terviewer in twijfel trekken .Hoe weet hij, welk
standpunt de rijkspolitiemannen huldigen bij
de vraag wat voor soort politie er in de toe-
komst moet komen? Heeft hij een enquête
gehouden onder de mensen die aangesloten
zijn bij een politievakbond? Of is het mis-
schien de mening van de redactiecommis-
sie? ....

L. VERKAlK, Amsterdam

wat vindt de rijkspolitieman

Opper Verkaik (zie brief hierboven) heeft gelijk. De
redactie wéét niet precies, hoe er door de mannen
(en vrouwen) van de rijkspolitie over allerlei zaken
wordt gedacht. Trouwens niemand weet dat met
enige mate van nauwkeurigheid, want in ons korps
zijn nooit opiniepeilingen of enquêtes gehouden.
Daar wil het Korpsblad dan maar eens een begin
mee maken. Waarom zou er - in een tijd waarin
democratisering, medezeggenschap en inspraak aan
de orde komen in vrijwel elke organisatie - bij de
rijkspolitie geen ruimte kunnen zijn voor ieders
mening? Moeten leidinggevende instanties niet we-
ten, of hun mensen werkelijk denken, zoals zij den-
ken dat ze denken? Moeten wij dat ook niet van
elkaar weten? Het gaat er niet om te weten, hoe
een bepaalde politieambtenaar denkt. Daarom wordt
bij onze enquête ook geen naam of adres gevraagd.
leder blijft anoniem. Het gaat namelijk om het ge-

10

heel. Om de vraag: hoe groot is de groepering die
zus denkt of zo wil en hoe groot is het percentage
dat er geheel anders over denkt.

In deze eerste enquête beperken wij ons tot enkele
vragen, betreffende de nieuwe politie-organisatie,
maar ook zijn er enkele vragen bij die een indruk
kunnen geven hoe de meeste politie mensen tegen-
over hun beroep, hun werk, e.d. staan.

Hiernaast vindt u de vragen. Het is van belang, dat
alle abonnees de vragen beantwoorden, uitknippen
en opsturen naar onze redactie. Om onze enquête
over het gehele korps rijkspolitie te doen uitstrek-
ken, hebben wij achterin dit nummer (op pag. 31)
nog een extra enquêteformulier afgedrukt. Wilt u
zo vriendelijk zijn ook die vragenlijst uit te knippen
en vervolgens te geven aan een collega die géén

Rp.org_KB1972_08_aug_Nr.12 204



er zelf van?

abonnee is? Op die maner kunnen we alle
RP-mensen bereiken.

Vult u s.v.p. alle vragen zo volledig mogelijk in
al zegt u misschien bij een bepaalde vraag:
wat kan dat nou schelen? Hoe vollediger inge-
vuld, des te waardevoller de resultaten van de
enquête. En daar bent ook u mee gebaat,
want in ons' oktober-nummer zullen wij de vol-
ledige resultaten van dit onderzoek publiceren.

Dank voor uw medewerking!

Vragenlijst voor
abonnees

zo denk ik
erover

s.v.p. zo volledig mogelijk invullen, uitknippen en
(graag vóór 10 september!) opsturen aan:

Redactie KORPSBLAD
p/a Persburo AD
Postbus 47
Bennekom

De problematiek rondom de nieuwe Politiewet
interesseert mij persoonlijk zeer sterk / nogal/in
zekere zin / weinig / totaal niet '), omdat naar

mijn mening.

Als in de komende jaren de Nederlandse politie
gereorganiseerd zal worden, ben ik er persoon-
lijk voorstander van dat de politie dan landelijk I
gewestelijk ') zal zijn georganiseerd, omdat naar

mijn mening ..

Als er in de komende jaren in de politie-organi-
satie veranderingen moeten plaatsvinden, dan
zou dat volgens mij vooral t.a.v. de volgende
punten moeten zijn:

1.

2.

3.

Wat de opleiding tot politieman betreft, ben ik

van mening dat deze .

Afgaande op mijn eigen ervaringen vind ik bij de
rij kspolitie:

het verplaatsingssysteem : slecht / onvoldoen-
de / redelijk / goed / zeer goed ')

het beoordelingssysteem : slecht / onvoldoen-
de / redelijk / goed / zeer goed ')

z.o.z.

11
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- medezeggenschap: slecht / onvoldoende /
redelijk / goed / zeer goed ')

- contacten van de rijkspolitie met de burgerij:
slecht / onvoldoende / redelijk / goed /

zeer goed ')

- contacten met de pers: slecht / onvoldoende /
redelijk / goed / zeer goed ')

Als ik mijn leven zou mogen overdoen, zou ik:

- beslist een ander beroep kiezen en wel dat

van : ')

- misschien toch weer de politie kiezen of

anders .

- beslist weer bij de politie gaan,

omdat

In elk mensenleven kunnen tal van factoren een
belangrijke rol spelen, zoals. geloof, gezin, hob-
by's, politiek, sport, vrienden, werkkring, enz.

Voor mij zijn dat vooral en in deze volgorde van

belangrijkheid: 1. 2 .

3 4 5 .

Ik blijf in deze enquête anoniem, en vermeld
alleen mijn rang bij de rijkspolitie: adsp. wmr. /
wmr. / wmr. I / owmr. / adj. / oft. / dir.oft. /
burgerambtenaar ').

Ik ben ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest ').

Ik ben wel/geen lid van een politievakbond ').
Mijn leeftijd valt in de groep:

o tot en met 24 jaar

o 25 t.e.m. 34 jaar

o 35 t.e.m. 44 jaar

o 45 t.e.m. 54 jaar

o 55 jaar en ouder ')

') doorhalen S.V.p.wat niet op u van toepassing is.
S.v.p. invullen, uitknippen en (graag vóór 10 sept.)
opsturen.
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Jan had geschreven, dat hij
wel eens wat meer wi Ide weten
van de rijkspolitie. Hij had
wel zin in zo'n "afwisselende
baan" uit de advertentie.
Voorlichtingsambtenaar (VA)
H. C. van Schilt van het
district Nijmegen viel de eer
te beurt om Jan verder in
te wijden. Het was bij de
konijnen af .

waarom Jan

Sinds 1 december 1971 kent het korps riiks-
politie het instituut 'Voorlichtingsambtenaar'.

Aan de staf van ieder district is sinds die tijd
zo'n VA toegevoegd, die wet:l{Zaam is voor het

Bureau Personeelsvoorziening (BPV) van ons

ons korps, tijdelijk gevestigd te Driebergen

(Hoofdstraat 69) en binnenkort verhuizend

naar een nieuw gebouw in Utrecht.

Een van de taken van de V A is het doen van

huisbezoeken, om individueel voorlichting te

geven aan iemand die belangstelling toont
voor een werkkring bij de rijkspolitie.

Over zo'n huisbezoek gaat het in nevenstaand
(waar) verhaal.
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Toen ik bij Jan aanbelde wist ik gelijk, dat de kaart,
waarmede ik mijn komst had aangekondigd, was
aangekomen, want hoewel het geen koffietijd was,
rook ik door de brievenbus toch de koffie.
Een tengere jongen, met lang rood haar verscheen
in de deuropening. Ik noemde mijn naam en zei
gelijk waarvoor ik gekomen was.
Jan stak zijn hand uit en zei: "Ik ben Jan, komt-er-
in."
Ik stapte de gang binnen en wachtte tot Jan de
deur weer gesloten had.
Jan keek mij wat suffig met open mond aan, zodat
ik in een schijnbaar niet gesaneerd gebit keek.
Jan staarde mij aan of hij het niet helemaal ver-
trouwde.
Opeens zei hij: "Gaat er maar in."
Om niet in de kelder te belanden, vroeg ik welke
deur ik moest hebben, waarop Jan een deur open
deed en ik de woonkamer kon binnen stappen.
Moeder zat achter in de kamer met de benen breed
uit, waar tussen de kleinste peuter zich blijkbaar
veilig voelde. Op mijn vraag aan Jan, of dat zijn
moeder was, gaf hij een bevestigend antwoord.

~

ng e~..filevorming, over' ... 'Begrepen, oVi
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toch maar niet bij de politie gaat

TerwijI ik stond te wachten, tot er iemand een
stoel aan bood, zat Jan al achter de tafel een zwart
shagje te draaien.
Ik zei: "Jan, is deze stoel bezet?" waarop Jan te
kennen gaf, dat ik overal kon gaan zitten waar ik
maar wilde. Na wat van "wat woont u hier mooi"
of "het is gelukkig toch weer droog" komt dan
uiteindelijk het gesprek over de voorlichting op
gang.
Voorzichtig infqrmeerde ik bij Jan of hij iets te
vragen had, want hij had immers om huisbezoek
gevraagd. Ja, dat had Jan wel.
Jan: Als ik naar de politie ga, moet dan mijn haar
er af? (Met z'n linkerhand gooide Jan de lange,
rode lokken op z'n rug).

• Ja, inderdaad Jan, als je op de opleidingsschool
geplaatst wordt, dan wordt je haar in model ge-
knipt. In dit stadium zou ik er nog niets aan doen,

. als u dat niet wilt.

Jan: Dus het moet er uiteindelijk toch wel af?

Ja Jan, maar niet kaal hoor, gewoon een stuk kor-
ter.
Jan: Nou, dat vind ik niets, dat is inbreuk maken
op de vrijheid van de mens, ik draag lang haar als
ik dat wil. Het is toch mode en waarom doet de
politie daar dan niet aan mee?

_ •.C;,cUI"_.'-...,

nrf~(flêelîijd - f 976,- tot f 1.292,-;"peLI? Ohderstaände coupon maakt het u m
'te winnen bij het Bureau Personeelsvoon
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Jan, dat lange haar, dat zou wel eens gevaar kun-
nen opleveren voor de politie, wanneer zij bij rel-
letjes wordt betrokken. Het is dus een bepaling in
het belang van de veiligheid van de politieambte-
naar. Ze kunnen je zo gemakkelijk aan je haren
trekken als het wat lang is.

Jan was het blijkbaar helemaal niet met mij eens
en zocht kennelijk wat steun bij moeder.
Moeder, die dat blijkbaar door had, gaf Jan te ver-
staan, als hij graag naar de politie wilde, dat hij
er dan ook maar iets voor over moest hebben.
Jan: Als ik later bij de politie ben, mag ik dan mee
doen aan protestdemonstraties, als ik het ergens
niet mee eens ben?

Nou Jan demonstreren doen we over het algemeen
niet, want onze taak is Orde handhaven en hulp-
verlenen. En bij demonstraties kan de orde wel
eens verstoord worden. Bovendien zouden er wet
eens mensen kunnen zijn, die zich daar aan erger-
den. Wij moeten juist de burgerij beschermen.

Jan: Als ik het niet eens ben, met het besluit van
de provincie of gemeente, dat de bomen langs de
autoweg worden gerooid, dan moet ik daar openlijk
tegen kunnen protesteren.
(Hij was niet gemakkelijk te overtuigen, dat zoiets
de politie toch niet kon doen).
Jan: Mag ik lid zijn van een politieke partij en mag
ik voor mijn mening uitkomen, door b.v. raambiljet-
ten aan te brengen achter de ramen van mijn
woning?

Je mag wel op een politieke partij stemmen, maar
je mag bij de politie geen reclame maken voor 'n
bepaalde partij. Wij nemen nu eenmaal een aparte
plaats in in de samenleving.
e-
Jan: Dus jullie zijn een stelletje marionetten, wat
de baas zegt of wil, dat doen jullie?

We zijn geen marionetten, maar we accepteren
nog wel gezag wat boven ons staat. Ik geloof, dat
je alles wel wat zwart-wit ziet, Jan. Iedere rijkspoli-
tieman werkt zelfstandig en is geen marionet.
(Terwijl ik dat zei, liet ik mijn huisbezoekkaart al in
mijn koffertje glijden en dacht: dat kan ik geen DC
of groeps/post of rayoncommandant aandoen).

Jan: Waar zijn de opleidingsscholen van de rijks-
politie?

In Arnhem en Hom en dadelijk ook in Apeldoorn,
maar dan wordt Arnhem waarschijnlijk opgeheven.

Jan: Mocht ik besluiten om "toe te treden" dan wil
ik natuurlijk wel in Arnhem op school, want dat is
voor mij het kortste bij.
(Terwijl Jan dat zei, keek hij naar buiten en ik
probeerde zijn blikken te volgen. Ik zag een stel
op elkaar gestapelde groene kooien, waarin kon ij·
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nen zaten die mij ook al aankeken. Het was net
of die beesten wilden zeggen: laat Jan thuis .... )
Jan: Kijk dat is mijn hobby (wijzend naar de konij-
nen). Ik ben niet van plan om voor de rijkspolitie
die beesten op te ruimen. Als ik in Arnhem op
school zit, dan kan ik ze zelf voeren en onderhou-
den. Ik ga met die beesten naar tenoonstellingen
en zo.
(Jan dacht dus blijkbaar, dat de opleidingsschool
niet intern was voor hem).
Ik wilde de klap niet te hard laten aankomen en
informeerde voorzichtig, of een broer van hem
die beesten niet kon verzorgen, of Pa, die op dat
moment niet thuis was).
Jan: Nee, dat doe ik liever niet en daarom wil ik
naar Arnhem op school. Het is voor de rijkspolitie
precies hetzelfde waar ik op school zit. Maar 's
morgens en 's avonds moet ik thuis zijn voor de
konijnen.

Jan, je bent tijdens de opleiding intern op school,
dat wil zeggen, dat je 's maandags om ongeveer
10.00 uur daar moet zijn tot vrijdags-avond onge-
veer 17.00 uur.
De opleiding is maar één jaar en dat is eigenlijk
veel te kort. Je hebt 's avonds ook nog eigen
studie en ik weet zeker, dat de directeur van de
school niet toe staat, dat je 's nachts thuis slaapt.

Jan: 0 neen, geen sprake van. Ik laat die beesten
niet alleen. Ik mag niet demonstreren, ik mag geen
reclame maken voor een politieke partij en mijn lange
haar moet er af. Nee meneer, van m'n leven niet!

Ja, dat moet je zelf weten, maar het is mijn taak
om zo objectief mogelijk voorlichting te geven. Ik
stel het beslist niet mooier voor dan het is. Als je
je niet kunt verenigen met de voorwaarden, dan
moet je niet solliciteren. Ik geloof Jan, dat je beter
niet "toe kunt treden".

Zo langzamerhand voelde ik wel, dat het beter was
dat ik weer in de benen kwam.
Met een stevige handdruk groette ik moeder, dankte
haar voor haar voortreffelijk kopje koffie en wenste
haar het beste toe met haar zoon.
Moeder vond het zeker erg, dat Jan niet naar de
politie ging, ze zei: "Ja mijnheer ik kan er ook
niets aan doen, als hij niet wil, dan kan ik hem
niet dwingen."
Ik zei "neen mevrouw, 'n mens z'n zin is 'n mens
z'n leven."
Jan liet mij uit en bij de voordeur zei hij: "U vindt
het toch niet erg, dat u voor niets bent gekomen?"
Ik zei. "Neen Jan, ik heb het graag gedaan. Ik hoop
alleen, dat ik duidelijk genoeg ben geweest in mijn
voorlichting en ik hoop, dat het je goed mag gaan."
Met een stevige hand nam ik afscheid van Jan.
Ik ging weg en dacht: ik hoop dat de volgende
candidaat een van de 670 man is, die jaarlijks naar
de opleidingsschool zouden moeten.

H. C. van Schilt
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afscheid
chef-kok P. Pietersma

Op 1 juni 1972 ging met f.l.o., de chef-kok van de op-
leidingsschool van het korps rijkspolitie, de heer
P. Pietersma.
Wie van ons kent hem niet? De man die jarenlang
de "pollepel" zwaaide in de keuken van de oplei-
dingsschool. Vroeger Nistelrode, later Arnhem.
Altijd was hij vriendelijk, behulpzaam en vooral ....
werkzaam.
Door de adsp. Kalma werd hij bij dit afscheid be-
noemd tot "ere chef-kok in de orde van de sprin-
gende granaat" en als zodanig werd hem de bijbe-
horende koksmuts overhandigd. Namens de adspi-
ranten werd de hr. Pietersma een gouden polshor-
loge aangeboden.
Zijn directe chef de heer Klaver bood hem o.a. een
werphengel met accessoires aan, terwijl de heer
Pietersma namens de personeelsvereniging van de
opleidingsschool een visstoel werd aangeboden.
We hopen dat de heer Pietersma nog vele jaren van
zijn pensioen mag genieten en menig visje zal mo-
gen verschalken.
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afscheid
adjudant A. v. d. Heuvel

Op 21 juni 1972 nam de adjudant A. v. d. Heuvel,
groepscommandant te Ouder Amstel, in verband
met zijn f.l.o. op 1-8-1972, tijdens een receptie af-
scheid.
De O.C. de overste Honcoop overhandigde de adju-
dant een cadeau van de groepscommandanten en
de staf van het district Amsterdam.

~
I
I
I
I

van de
reservebank

"Een aantal reservisten uit het district Amsterdam
heeft het initiatief genomen om te trachten meer in-
houd te geven aan het reservist zijn bij het Korps
Rijkspolitie en te komen tot oprichting van een con-
tactraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van
alle districten teneinde als gesprekspartner te kun-
nen fungeren met als doel te komen tot een betere
verstandhouding en communicatie tussen het be-
roepspersoneel en reservisten.
Hiertoe is een brief opgesteld die via het Bureau
van de Algemene Inspectie aan alle reservisten zal
worden toegezonden benevens ter kennisname aan
HH Districtscommandanten, Groepscommandanten,
Instructeurs en Ambtenaren toegevoegd. Het wach-
ten is nu op respons van de zijde van de reserve
wachtmeesters teneinde tot het beoogde doel te ge-
raken".

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag dan inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139
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burgemeester van Gulpen
wil nieuwe verordening:

"chauffeur dronken: inzittenden
auto mee aansprakelijk"

GULPEN - Burgemeester jhr. mr. R. van Rijcke-
vorsel van Gulpen wil een verordening, waarbij in-
zittenden van een auto die bestuurd wordt door een
chauffeur onder invloed, mede hoofdelijk aanspra-
kelijk zijn bij een verkeersongeval.
Volgens het onderzoek van de rijkspolitie in Wittem
staat vast, dat de veroorzaker van dit ongeval met
de overige inzittenden, de gehele nacht op stap was
geweest en dit feest in Maastricht wilde voortzet-
ten. Voor zover uit het politie-onderzoek - dat nog
in volle gang is ~ blijkt, waren ze op weg van Kerk-
rade naar Maastricht.

PREVENTIEF

L
"Het wordt langzamerhand echt tijd, dat er een
einde komt aan al die dronken lieden op de wegen.
Een verordening, waarbij de mede-inzittenden van
een door een chauffeur-onder-invloed bestuurde
auto ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld,
kan daarbij bijzonder preventief helpen. Deze men-
sen zijn thans voor zover ik weet niet aansprakelijk.
Ze hebben niets gedaan en kunnen dus ook niet
veroordeeld worden. Ik weet overigens niet of deze
suggestie al eens eerder is gedaan en zo ja of er
dan consequenties zijn, die men niet aandurft. Bij
een dergelijke verordening wacht men zich wel voor
bij iemand in de auto te kruipen, die gedronken
heeft, want dan zou het eens veer geld kunnen
gaan kosten" zegt burgemeester Van Rijckevorsel.

opening nieuw
groepsbureau
te Westerschouwen

Op 2 juni 1972 vond de officiële opening plaats van
het nieuwe groepsbureau der rijkspolitie te Haam-
stede gemeente ·Westerschouwen.
In een korte samenkomst hieraan voorafgaande, wer-
den de genodigden welkom geheten en toegespro-
ken door de win districtscommandant Middelburg,
de majoor Lanting. In het kort memoreerde de ma-
joor de totstandkoming van dit nieuwe bureau met
twee dienstwoningen.
Na de toespraken van burgemeesters, architect en
groepscommandant, werd met het hijsen van de
vlag door burgemeester Everwijn van Westerschou-
wen het complex officieel in gebruik genomen, waar-
na bezichtiging plaats vond.
De indeling van het bureau is zeer practisch en de
communicatiemiddelen zijn uitstekend. Met name
kan genoemd worden het vaste portofoonnet, dat
voor de nodige contacten zorgt met het personeel
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in de buitendienst. Dat dit geen overbodige luxe is
blijkt steeds weer in het vakantieseizoen als de
Westhoek van Schouwen-Duiveland overspoeld
wordt door vakantiegangers.
Dat niet alleen het personeel van de groep Wester-
sehouwen met de nieuwe saanwlnst erg tevreden is,
bleek wel aan de waarderende uitlatingen van de
diverse genodigden tijdens de bezichtiging van het
gebouw. De week ná de opening werd een dag z.g.
"open huis" gehouden voor de bevolking, waarvan
gretig gebruik werd gemaakt.

"Rust" hersteld
in kerkje van
Siebengewald

praten
tijdens
mis:
dertig
gulden
boete

Siebengewald - Op
last van pastoor Reijn-
tjes uit Siebengewald
heeft de Rijkspolitie
van Bergen bekeurin-
gen uitgedeeld aan
drie zoons van de fa-
milies Ruhl, Giesberts
en Thomassen uit Sie-
bengewald.
Ze liepen hun "bon"
op voor een bepaald
niet alledaags vergrijp:
het vriendentrio, in leef-
tijd variërend van 22
tot 23 jaar, verstoorde
met zijn gepraat de
diensten in de Sieben-
gewaldse parochiekerk.
Stuk voor stuk hebben
de boosdoeners een
geldboete van drie tien-
tjes te betalen gekre-
gen.

18

langs de weg ~ gezien

Het ziet er naar uit, dat de AVO binnenkort ook de
Flevopolders met Porches gaat besurveilleren. De
commandant AVO heeft er kennelijk (zie foto) al-
vast bordjes laten plaatsen, waarmee de SAS-men-
sen gewaarschuwd worden zo spoedig mogelijk (bin-
nen 1 km en dat is bij SAS-snelheid binnen 20 se-
conden) even op te bellen naar Moeders. Want
- weet overste Vogels - een goed huwelijksleven
is een van de peilers van de AVO.
Dit staaltje van zorgzaamheid werd gefotografeerd
door wmr. G. H. Peterink (Neede).

DRUGS

Mensen die bij de po-
litie werken zijn op-
vallend méér tegen le-
gelisering van het pri-
végebruik van drugs
dan werkers in andere
beroepen. Bij een en-
quête, die het alge-
meen centraal bureau
voor de geestelijke
volksgezondheid heeft
gehouden, bleek van
de politiemensen die
reageerden 56 procent
voor en 47 procent te-
gen legalisering van het
privé-cannabisgebrui k.
Mensen die bij de rijks-
overheid werken ble-
ken met 87 procent
voor en met 13 procent
tegen legalisering. Bij
de gemeentelijke over-
heid bleek de verhou-
88-10 en die bij de
magistratuur 88-12 te
zijn. In alle andere ca-
tegoriën (onderwijs,
jeugdwerk, maatschap-
pelijk werk, gezond-
heidszorg, alternatieve
hulpverlening) schom-
melt 't percentage blij-
kens de enquête-uit-
komsten wat de voor-
standers betreft om de
94, met in het jeugd-
werk 96 als top.
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DISTRICT ALKMAAR
L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200-16444 (thuis: 02207-1787).
DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020-359821 (thuis: 02990-21052).
DISTRICT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760-1344 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld).

DISTRICT ASSEN
F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920-177 77 (thuis: 05920-14594).

DISTRICT BREDA
H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat ë-b, Breda
tel. 01600-24061 (thuis: 04250-701 81).

DISTRICT DORDRECHT
A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Buiten Walevest 9, Dordrecht,
postbus 174, tel.: tijdens bureau-uren:
018501-37444 daarbuiten: meldkamer:
01850-331 88

DISTRICT EINDHOVEN
E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040-512038 (thuis: 040-62791).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Nog vacant.

even noteren: naam, adres en telefoonnummer van uw Info!
DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Verl. Herenweg 163, Groningen
tel. 050-133542 (thuis: 05945-2798).
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
W. F. STOMP, adj. alg. dienst
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 04100-24481 (thuis: 04100-461 76).
DISTRICT LEEUWARDEN
J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureua: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100-22345 (thuis: 05100-26040).
DISTRICT MAASTRICHT
L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043-1 1888 (thuis: 043-31890).
DISTRICT MIDDELBURG
A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Midelburg
tel. 01180-8080 (thuis: 01180-4491).
DISTRICT NIJMEGEN
M. A. P. DIERCKX, oft. 2e klas
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 08800-28273 (thuis: 08896-1327).
DISTRICT ROERMOND
J. H. ALTHUIZEN, owmr. v.a.
Bureau: Andersenweg 46, Roermond
tel. 04750-15252 (thuis: 04750-17916).
DISTRICT UTRECHT
Nog vacant.
DISTRICT ZWOLLE
C. A. v. d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200-34841 (thuis: 05200-14258).

rijkspolitie bestrijdt
waterverontreiniging

met boot en
vliegtuig

Voor het opsporen van de zogenaamde "olielozers"
op de Rijn, heeft men bij onze Dienst en bij de col-
lega's in Emmerich, nieuwe wegen bewandeld. Door
gebruik te maken van de diensten van de groep
Luchtvaart der Rijkspolitie, wordt een gedeelte van
de rivier gecontroleerd vanuit een vliegtuig. Ontdekt
men van daaruit een oliespoor achter of in de nabij-
heid van een vaartuig, dan wordt een politieboot er
heen gedirigeerd, teneinde op dat vaartuig een on-
derzoek in te stellen en de betreffende schipper te
verhoren c.q. te verbaliseren. Deze voortreffelijke
samenwerking heeft ondertussen al enkele keren
resultaat gehad. Een aldus opgespoord geval diende
op 19 april j.1. voor de Kantonrechter te Nijmegen.
Het betrof hier de olielozing op de rivier "de Waal"
door een Duitse schipper.
Hij was bekeurd terzake overtreding van artikel 1.15
punt 3 van het Rijnvaart Politiereglement, dat zegt:
"Het is verboden olieresten van welke aard ook, of
mengsels daarvan met water, te water te doen ge-
raken".
Door de officier van justitie is een geldboete geëist
van f 350,- of 35 dagen hechtenis. Het vonnis van
de Kantonrechter is nog nièt bekend. De kans is
echter groot, dat de verdachte conform die eis ver-

f rt-.1

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, oft. 2e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020-63311 (thuis: 02977-27075).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN
J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748-666.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
A. DE JONG, owmr. docent
School: Velperweg 158, Arnhem
tel. 085-455351 (thuis: 030-760328).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL ./
B. M. van HARSKAMP, owmr. docenV'"
School: Sarphatistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART
H. J. A. REMERS( wmr. 1e kl. vlieger
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020-174555 (thuis: 02968-3404).

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. LEENDERS, owmr. staf AVO
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438-4242.

ALGEMENE INSPECTIE
J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Den Haag
tel. 070-694021 (thuis: 070-670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
F. KOCKELMANN, adj. hoofd sectie
Bureau: De Varen kamp, Bilthoven
tel. 030-784848 '(thuis: 030-784945). I·

oordeeld zal worden.
In Duitsland spoort men dit soort daders op met
behulp van een helicopter. Het voordeel hiervan is,
dat men boven het "verdachte" vaartuig kan blijven
hangen. Uitgerust met een prachtige snelle kleuren-
camera, word het bewuste vaartuig en haar omge-
ving op de gevoelige plaat vastgelegd. Binnen drie
minuten is de toto-klaar, die dan in een koker afge-
worpen wordt op het politievaartuig, waarna de
politieambtenaar met het stuk "bewijs" aan boord
gaat om de verdachte te verhoren.
Het met al eens voorgekomen zijn, dat de politie-
helicopter landde op het verdachte vaartuig, maar
dit moet dan maar gezien worden als de Duitse
"Gründlichkeit",
Tot slot nog dit:
Als ambtenaar van een Dienst, die zich speciaal
bezighoudt met het toezicht op de oppervlakte-
wateren, dient men zich ervan bewust te zijn, dat -
mede als gevolg van de publiciteit rondom het be-
grip milieubeheer - de doorsnee burger verwacht,
dat er zonder pardon opgetreden wordt tegen de
waterverontreinigers, wie dat dan ook mogen zijn.

Th. J. Wissing.
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onze politie baart mij zorgen

Dat schrijft een inwoner van Zeist, die vindt dat er het
een en ander mis is met onze (ingewikkelde) organisa-
tie en ons image bij het publiek. "Buitenstaander" -
zoals de schrijver zich noemt - wil boven alles "orde
en rust" en als er door de politie geslagen moet wor-
den, "dan ook hàrd, met alle konsekwenties van dien".

Ter introductie het volgende: ik ben geen politie-
man, geen jurist, geen burgemeester, alleen maar
een gewoon burger die het goed meent met ons
democratisch rechtsbestel.
Onze Nederlandse politie baart mij zorgen en deze
zorgen worden gemotiveerd door twee verschillende
aspecten, die wellicht toch wel iets met elkaar te
maken hebben, n.1. A. de organisatie en B. de
"image", het "gezicht" of de "naam" van de politie
als zodanig.
Laat ik beide aspecten eens onder de loupe trach-
ten te nemen.
A. De organisatie. Wij leven in Nederland op een
klein grondgebied, waarop zich ruim 13 miljoen
mensen verdringen. Verdringen is hier het juiste
woord, vooral wanneer wij kijken naar de z.g. rand-
stad Holland met haar uitlopers richting Utrecht
en. Dordrecht. Reeds sedert jaren heeft het op mij
een verbazingwekkende indruk gemaakt, dat men
zich in dit overbevolkte landje de luxe neemt te
kunnen permiteren er een hoogst ingewikkeld poli-
tie-apparaat op na te houden. Voor de lezers van
dit blad meen ik dit niet nader te behoeven te be-
schrijven, waarbij ik echter een aantekening wil
maken voor het Wapen der Kon. Marechaussée, dat,
ook in oorlogstijd, een typisch militaire taak heeft,
en dat bijgevolg buiten het kader van dit artikel valt.
Slechts is het, in dit kader, van belang te noteren,
dat er naast de Rijkspolitie zo ongeveer 120 korp-
sen Gemeentepolitie in functie zijn.
Gezien de veelal historisch gegroeide, tamelijk gril-
lige gemeentelijke grenzen, krioelen de ambtsgebie-
den van Rijks- en Gemeentepolitie op tamelijk on-
overzichtelijke wijze door elkaar en, hoe goed de
samenwerking ook is en hoe bekwaam en toege-
wijd de betrokken politieambtenaren ook zijn, het
kan niet anders dan dat deze opsplitsing de nodige
efficiency niet bevordert. En als ik denk aan pro-
jecten als aanschaffingen en onderhoud van ma-
terieel, werving en opleiding van personeel, ver-
plaatsings-mogelijkheden, administraties, pensioen-
regelingen e.d., dan zou één algemeen politiekorps
zéér vermoedelijk belangrijk goedkoper geexploi-
teerd kunnen worden dan alle afzonderlijke korp-
sen te samen.

Juist door de snelheid waarmede het publiek zich
tegenwoordig per trein, bus en (of) auto verplaatst,
komt het mij voor, dat het ook voor dit publiek van
belang te achten is altijd en overal binnen de lands-
grenzen met een en dezelfde politie te maken
hebben, die optreedt naar uniforme richtlijnen.

Orde en rust gaan boven alles

De politie heeft, als bekend, een dubbele taak:
handhaving van orde en rust enerzijds en opsporen
van strafbare feiten anderzijds. De eerste taak valt,
via de Burgemeester, onder de uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse
Zaken, de tweede, via de Officier van Justitie, onder
die van de Minister van Justitie.
Of de politie-ambtenaren zelf dit een ideale toe-
stand vinden, weet ik niet. Als buitenstaander lijkt
mij haar aan alle kanten funest.
"Orde en rust" vormen voor mij ook een rechts-
begrip en dit behoort, als zodanig, dus thuis onder
Justitie. En, als rechtsbegrip, behoort deze politie-
taak volkomen los te staan van iedere plaatselijke
politiek invloed.
Orde en rust acht ik van dergelijk groot belang, dat
de handhaving ervan getild behoort te worden bo-
ven plaatselijk niveau uit en niet afhankelijk behoort
te zijn van plaatselijke en soms tijdelijk inzicht.
Voldeed het systeem wellicht in vroeger jaren zeer
goed, tegenwoordig, met onze dichte- en zich zeer
snel verplaatsende bevolking, naar mijn smaak niet
meer. Zeker, het is waar, de Burgemeester staat
boven de partijen. Maar, vraag ik mij af, is dit in
de practijk vol te houden en hoe gaat dat, als wij
straks wellicht een verkozen Burgemeester krijgen,
waar bepaald wel iets voor te zeggen valt? Het
ambt van Burgemeester is zwaar en men mag een
dergelijke functionaris eigenlijk niet belasten met
een verantwoordelijkheid, die hij in vele gevallen
noch tegenover eigen overtuiging noch tegenover
zijn Gemeenteraad dragen kan.
Het zij hier nog eens duidelijk gesteld: "Orde en
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rust" vormen in mijn ogen een rechtsbegrip, dat
de vrijheid waarborgt van ieder staatsburger, slechts
begrensd door diezelfde vrijheid van de overige
burgers plus de belangen van de samenleving als
zodanig, zoals bijv. de veiligheid van de staat.
Bedoelde verantwoordelijkheid zou ik liever zien
berusten bij de Commissaris der Koningin opdat
met plaatselijke gewoonten of gebruiken toch reke-
ning gehouden kan worden aan wiens staf dan een
ervaren politie-officier zou dienen te worden toe-
gevoegd, die dan tevens zou kunnen optreden als
gewestelijk inspecteur.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat schrij-
ver dezes een warm voorstander is van opheffing
der Gemeentepolitie als zodanig en het onderbren-
gen hiervan bij de Rijkspolitie die, uiteindelijk be-
hoort te ressorteren onder het Departement van
Justitie. .
Laat ons wei zijn: door de subsidie regeling worden
de kosten der Gemeentepolitie toch reeds geheel
of gedeeltelijk door het Rijk gedragen en gaat het
ter zake eigenlijk om de bekende Gemeentelijke
autonomie, die ik volgaarne accepteer, doch niet
waar het gaat om opsporing van strafbare feiten
en ook niet waar het gaat om orde en rust aange-
zien dit projecten zijn van niet plaatselijk, doch wel
van algemeen Rijksbelang. Overigens niets nieuws
onder de zon want ten aanzien van de defensie
heeft men toch ook de stedelijke schutterijen afge-
schaft. Het voorgaande wil natuurlijk niet zeggen,
dat er geen plaatselijke verordeningen gemaakt
zouden kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied
van winkel- en cafésluitingsuren, regelingen op het
gebied van het verkeer in de kom der Gemeenten,
voorschriften op het gebied van markten en dat van
venters enz., doch dit zijn alle aangelegenheden
waarin ook de Rijkspolitie-man, eerst kort geleden
van elders overgeplaatst, zeer spoedig thuis zal zijn.
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Politieman is nog teveel "boeman"

B. De "image" van de Politie is bepaald niet zo
goed, in tegenstelling bijvoorbeeld met die van de
Kon. Marine. Deze laatste kan zich veroorloven bij
de wervings-campagnes te adverteren: "Zorg dat
je er bijkomt", de Politie moet, 't tikje defensief,
schrijven: "Maar goed, dat er Politie is".
Voelt u, lezer, de wereld van verschil, die er ligt
tussen deze beide "kreten"? De Marine is er ge-
woon en het is fijn om er bij te dienen, de Politie
moet trachten zich bij de jongelui waar te maken;
zij is er gewoon niet als vanzelfsprekendheid.
Jammer is dat, maar waar ligt dat aan? Persoonlijk
geloof ik, dat de Politieman nog veel te vaak als
de "boeman", die het voorzien heeft op onze eigen
individuele vrijheden, die wij, als goede Nederlan-
ders, boven alles waarderen zonder daarbij al te
veel te letten op de vrijheden van de "ander" (zie
boven) en dus als de man, die er op uit is en er
zelfs zijn brood in ziet om ons "te pesten". Na-
tuurlijk kortzichtig geredeneer, maar, naar ik meen,
een onmiskenbaar te constateren feit evenals het
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evident is, dat diezelfde kortzichtige de eerste zal
zijn om de politie te hulp te roepen als hij terecht
of ten onreçhte meent, dat hij door een ander te
kort wordt gedaan. Nu is het gelukkig zo, dat de
politieman, die meent zijn gezag alleen maar te
kunnen handhaven door gesnauw en het "je en
jou-zeggen" tegenover iedereen tot een uitstervend
ras behoort, maar toch behoort het "vak" omgangs-
methoden m.i. blijvende en voordurende aandacht
te hebben.

Waarom komt Wijkagent niet terug?

De politieman is in de eerste plaats de hulp en
steun voor hen, die die nodig hebben, behoort dit
althans te zijn en zal zichzelf dus in de eerste plaats
als zodanig hebben te manifesteren, hetgeen in tal-
loze gevallen ook geschiedt. Maar desondanks is
het zo vertrouwde en gerespecteerde type van de
"wijkagent", die iedereen kende en die, sociaal
gezien, enorm veel narigheid wist te voorkomen,
verdwenen.
Dit kan ook niet anders, dat begrijp ik wel, maar
toch vraag ik mij af of het mogelijk is, dat twee
politiemannen in een surveillance-wagen een wer-
kelijk goede, preventieve en vertrouwen-wekkende
controle kunnen uitoefenen, van hoeveel goede wil
zij persoonlijk ook zijn. Dit geldt a fortiori in de vele
wijken met torenhoge flatgebouwen: men kan nu
eenmaal vanaf de straat niet zien wat er zich af-
speelt daar hoog in de lucht langs al die eindeloze
gangen en gaanderijen.
Ik vraag mij af welke bezwaren er tegen zouden
bestaan de oude "wijk-agent" weer in ere te her-
stellen door een zeer sterke uitbreiding te geven
aan het korps reserve-politie, te recruteren uit ge-
pensioneerd politie-personeel en andere, daartoe
geschikte, personen. Deze zouden zonodig een een-
voudige (her)-scholing dienen te ondergaan, een
toelage C.q. vergoeding moeten ontvangen zonder

spontane reakties
zijn altijd welkom

,Buitenstaander' - een bejaarde heer, die
vele jaren in Indië verbleef - heeft onge-
twijfeld met zijn stellingname vele lezers ge-
prikkeld. Zowel degenen die het met hem
eens zijn die vinden dat het allemaal maar
eens gezegd moet worden; anderzijds dege-
nen die vinden dat we met dit standpunt
("als er geslagen moet worden, dan ook hárd,
met alle (alle?) konsekwenties van dien") niet
op de goede weg komen.
Wie zich geroepen voelt hier iets over te zeg-
gen, nodigen wij graag uit voor een spontane
reactie in ons blad. (Red.).
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echter de volledige status van ambtenaar te ver-
krijgen.
Hun aanwezigheid in betrekkelijk kleine wijken dan
wel grote flat-gebouwen zou, naar ik stellig geloof,
heel wat buren-ruzies met daaraan soms verbonden
vechtpartijen en het begaan van talloze kleine over-
tredingen zoals bijv. verkeerd parkeren e.d. kunnen
voorkomen en daarmede tevens het opmaken van
stapels processen-verbaal. Bovendien zouden zij de
stroom van klachten en (of) aangiften op de offi-
ciële bureaux aanzienlijk kunnen helpen indammen.
Wat een werk- en daardoor personeels besparing!
Uit de aard der zaak zouden zij alle meer ernstige
feiten moeten rapporteren maar in dergelijke geval-
len weet de wacht-commandant dan tenminste ze-
ker, dat het geen loos alarm betreft.
Via deze reservisten kan, en naar ik meen zal, de
image van de Politie in haar geheel sterk verbe-
teren doordat de noodzakelijke band met burgerij-
politie hersteld, althans sterk verbeterd wordt.

Marechaussee als "Oproerpolitie"?

Er is nog een ander punt.
Af en toe, vooral in grotere plaatsen en dan geluk-
kig ook niet dagelijks, is het nodig dat er zeer
krachtig wordt opgetreden. Hiertoe heeft men hier
en daar speciale groepen georganiseerd en uitge-
rust onder de naam van mobiele colonne, oproer-
politie of welke andere naam dan ook.
Dit is m.i. goed en wel en helaas noodzakelijk,
maar. . .. men heeft de vergissing gemaakt deze
"special troops" samen te stellen uit lieden, die
op andere momenten weer de waakzame, behulp-
zame, speurende en beschermende rol moeten ver-
vuilen waartoe de politieman geroepen is.
Hier klopt psychologisch iets niet, niet voor de po-
litieman, maar ook niet voor het publiek. Het staat
n.1. voor mij vast, dat áls er dan eenmaal geslagen
moet worden er dan ook hárd geslagen moet wor-
den met alle consequenties van dien en het is
daarom minder juist hier lieden voor aan te wijzen,
die de volgende dag weer moeten optreden als de
hiervoor bedoelde politieman. Zoeven werd gespro-
ken over "vergissing", maar is deze niet onher-
roepelijk voortgekomen uit de organisatie van onze
politie in haar totaliteit? Nogmaals, helaas is het
optreden van ,oproer-politie" af en toe noodzakelijk,
doch men bezige hier afzonderlijke troepen voor,
die normaliter niet belast zijn met de uitvoering
van de diverse politie-taken. In de eerste plaats
denk ik hierbij aan het Wapen der Kon. Marechaus-
sée en het Korps Mariniers en, in het kader van
het voorafgaande, acht ik het dan ook minder
juist leden van eerstgenoemd Wapen te zien op-
treden als "gewoon" politieman bij het verstrek-
ken van inlichtingen aan voorbijgangers, het
regelen van het verkeer in de binnenstad (Amster-
dam bijv.) e.d. Op het publiek werkt dit verwarrend
terwijl het in vroeger jaren bestaan hebbende ef-
fect verloren gaat, dat alleen al het naderen van

nieuwe groepscommandanten

Op 1 juni 1972
Adjudant J. Th. Albers

aangewezen als groepscomman-
dant te Wamel. Hij werd
geboren te Zevenaar op
1 november 1918. Sedert

15 augustus 1964
groepscommandant te Boxmeer.

Op 1 juni 1972
Adjudant J. L. M. van Dijk

commandant van de groep
Zaandam der Rijkspolitie te

Water. Hij werd op 10 april 1920
te Monster geboren en was
commandant van de groep

Amsterdam 111der Rijkspolitie
te Water.

Op 1 juni 1972
Adjudant S. A. Mostert

aangewezen als groepscomman-
dant te Terheijden. Hij werd

geboren te Vlaardingerambacht
op 31 maart 1919.

Sedert 1 februari 1960 plv.
groepscommandant te Terheijden.

Op 1 mei 1972 J. D. Vink
groepscommandant Amsterdam I

der Rijkspolitie te Water.
Hij werd geboren te Dordrecht

op 28 november 1920.
Sedert 1 juli 1960

postcommandant te Ridderkerk
der R.P. te Water.

marechausée's voldoende was een menigte uiteen
te doen gaan want die menigte wist precies, dat het
mèt dat naderen uit was met de "zachte hand".
Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat het dan af-
gelopen zal zijn met het weliswaar effect-vol, maar
toch illegaal optreden van groepen individueel age-
rende marine-mensen, waarvan ons enkele recente
voorbeelden nog duidelijk voor ogen staan: de Kon.
Marechaussée vormt immers tevens onze militaire
politie.
Tenslotte stel ik er prijs op uitdrukkelijk naar voren
te brengen, dat, al zou dan ook eens, wat ik hoop,
de verantwoordelijkheid voor orde en rust worden
afgenomen van de toch reeds zo zwaar belaste
schouders van de Burgemeesters, dit niet wil zeg-
gen, dat ik een voortdurend en nauw overleg tussen
hen en de plaatselijke politie-chefs niet van het
allergrootste belang zou achten.
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Er zijn van die mensen die - letterlijk - voor geen
goud gehuldigd willen worden. Als ze er de lucht van
krijgen, dat zoiets staat te gebeuren, gaan ze aan de
haal. Zo zou wmr. Jan Gatsma uit Nijkerk - een alom
bekende AVO-er - zeer beslist ook reageren. Dat
wist men op de AVO, toen het koninklijk goud in aan-
tocht was Er werden vele listen en lagen gepro-
duceerd met succes.

Tot op de dag van vandaag is het voor mij nog
steeds een volslagen wonder dat dit gebeuren op
de a.v.d. - een gemeenschap van 400 man - ge-
heim is kunnen blijven; als ik de film terugdraai,
kan ik mij nog tegen de kop slaan!
Gezien het feit dat ik vrij veel in het civiel loop,
was het natuurlijk de kunst mij die dag in "het
sterke pak" te krijgen. Op een wel zeer slimme
manier gelukte dit de commandant Ondersteunings-
groep: "Morgen half acht aanwezig in het beste
pak voor klaar zetten verbindingsmaterieel bij I.P.A.
show te Zeist". Na enig tegenspartelen - ik meen-
de druk te zijn met andere n.m.m. noodzakelijker
bezigheden - lukte dit. Vrijdagmorgen kwart over
6 opstaan. De halve familie kwam al naar beneden
(gebeurt anders nooit), maar werd door moeder -
die nota bene de wasmachine aanzette (ik heb nooit
geweten of er wel wat in zat), met de mattenklopper
(haar geduchte wapen) op een onverbiddelijke wijze
de weg terug gewezen. Later hoorde ik: "Die ouwe
moest eens weten wat hem te wachten staat", "We
zullen hem vandaag eens flink te grazen nemen"
enz.

En druk dat we waren in Zeist!! Achteraf zie ik pas
al die lachende smoelwerken. Half 10: alles klaar.
Aanvang show 10.00 uur.
In een daar op het terrein opgestelde tent was koffie
verkrijgbaar, maar ... collega Van Dalen moest
nog even naar Driebergen - en of ik even mee
wilde gaan - voor iets wat hij (logisch) nergens
kon vinden.

'24

ik ging
waar ik
niet wilde

Op de a.v.d. aangekomen, viel het mij op dat alle
gebouwen praktisch leeg waren, maar ja, wat is er
bij ons vreemd!!

Ik zag adj. Verhagen zijn pak borstelen (gebeurt ook
vaker), maar bovendien kreeg ik de indruk dat hij
het laatst verschenen supplement op het excercitie-
reglement aan het instuderen was ... ! "Gaan we
in de kantine vlug even een kopje koffie drinken?".
"Goed, doen we".
Ik - die in de voorhoede lag - storm de hal van
gebouw B binnen (we hadden immers niet zoveel
tijd meer), zwenk vervolgens richting kantine, zie
dat bouwsel volgepropt met mensen en sla daarna
- om in termen van het Binnen Aanvarings Regle-
ment te spreken - volle kracht achteruit, waarna
ik terecht kwam in het kamertje en de armen van
mevr. Sinkora. Op hetzelfde moment werd ik door
een reeds gereed staand bataljon "sterke mannen"
opgeraapt en gehengst tot in de deuropening van
de kantine. Daar ontstond nog even een gevecht,
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waarvoor ik mij later heb geschaamd. Waarom zo
raar gedaan? Omdat ik er heilig van overtuigd was
dat zich daar alle LPA genodigden bevonden voor
een eventuele "dure" opening waar, naar ik meende,
mijn aanwezigheid goed gemist kon worden. U ziet,
ik was helemaal in LP.A. sfeer.
Plotsklaps klonk plechtig het Wilhelmus. Nu ben ik
een grote kerel (volgens de korpsarts 1.87 m) - ik
krijg nu pas in de gaten waarom ik drie dagen terug
gekeurd moest worden - (zou dat er verband mee
houden?), met veel te vaak veel teveel babbels,
maar wanneer ons volkslied klinkt heb ik het krap,
dat mag u best weten. 1940-1945 is daar debet aan.
Dus stram in de houding en niet naar links of rechts
kijken. Op het moment dat cdt. a.v.d. begon te spre-
ken, verkeerde ik nog steeds in de veronderstelling
dat het hier een LPA aangelegenheid betrof. Totdat
ik mijn naam hoorde noemen en in de gaten kreeg
om wie het ging. De terugweg wist ik degelijk afge-
grendeld ... even dacht ik dwars door een zich
vóór mij bevindend raam te springen en - voor-
goed - het hazenpad te kiezen. Raar, maar waar.
Vanaf het moment dat de majoor het speldewerk
aan mijn linkerborst begon te kriebelen, was ik ner-
gens meer. Ik zag niemand meer en hoorde nog
veel minder. Totaal overdonderd maar ook over-
meesterd. Na deze plechtigheid ontdekte ik pas
mijn vrouw, die ik toch bijna op de tenen stond; pas
enige tijd daarna zag ik mijn complete kinderschaar,
feestelijk uitgedost en vorstelijk van Nijkerk ge-
haaid. Bij deze aanblik begaf ook mijn adem het
nog! Ik schatte mijn leven op nog enkele seconden.

Mensen, wat moet dat een aanblik geweest zijn
Zo'n praatjesmaker, zo van de kaart!! "Ik wilde wat
niet ging" nl. spreken.
Genoeg hierover.

(En na H.M. de Koningin en andere autoriteiten
te hebben bedankt voor de onderscheiding en
de felicitaties, blijkt de heer Gatsma al dat on-
nodige 'gedoe' nu toch iets anders te zien,
blijkens zijn eigen woorden - die wij, zoals
trouwens het hele verhaal, overnamen uit 'Pers
Alex', het personeelsblad van de AVO):

Commandant a.v.d., alle aanwezige officieren, on-
derofficieren, man- en vrouwschappen, namens de
gehele familie Gatsma: heel hartelijk bedankt voor
uw aanwezigheid en felicitaties. Het was geweldig
en .... we vonden het fijn (ook IK).

(Uit "Pers Alex") Gatsma
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6. Invoering en overgang

De opheffing van het bestaande dualisme in het beheer (ge-
meentepolitie naast rijkspolitie) zal, hoe de nieuwe oplossing
ook moge worden, ingrijpende gevolgen hebben. Een stelsel
dat zo lang heeft bestaan, heeft zich vastgezet in de maat-
schappelijke structuur en zal niet dan met grote zorgvuldigheid
daaruit kunnen worden losgemaakt en door een ander ver-
vangen. Het zal daarbij niet mogelijk zijn alle belangen te ont-
zien en met alle wensen rekening te houden. Maar wel dient
vast te staan dat op twee punten scherp omlijnde waarborgen
worden gegeven.

In de eerste plaats zullen de individuele rechtsposities van
de politie-ambtenaren niet mogen worden aangetast. Hoe men
ook over het bestaande dualisme denken moge, de rechtspo-
sitie is steeds buiten de discussie gebleven. Zo moet het
blijven.

Ten aanzien van het tweede desideratum, de bestuurlijke
continuïteit, zal er naar gestreefd moeten worden dat de om-
zetting zoveel mogelijk zonder schokken verlopen kan. Zoals
hierboven (5.5) is uiteengezet zal de overgang naar het ge-
westelijk beheer in een periode van 10 jaar na de inwerkingtre-
ding van de Wet op de gewesten voltooid moeten zijn. Ten
einde te kunnen tegemoet komen aan de beide hier aangegeven
wensen, zal niet alleen aandacht moeten worden besteed aan
de bepalingen van overgangsrecht. De ondergetekenden zijn
voornemens het gehele beleid voor de omzetting - met name
ten aanzien van het personeel - aan een nader onderzoek te
onderwerpen en de resultaten in een beleidsplan neer te
leggen. Met de belanghebbenden zal daarover tijdig overleg
gepleegd worden.

7. Vraagpunten

1. Dienen de zorg van de burgemeester voor de hand-
having van de openbare orde eh zijn verantwoordingsplicht ter
zake aan de raad van zijn gemeente alsmede de zorg en ver-
antwoordelijkheid van de Minister van Justitie en het openbaar
ministerie voor de opsporing van strafbare feiten, beide met
de daarbij behorende bevelsbevoegdheden ten aanzien van de
politie te worden gehandhaafd?

Voorlopig antwoord: Met verwijzing naar de nota onder 4.1
wordt de vraag bevestigend beantwoord.

2. Is het gewenst het in de Politiewet neergelegde dualisme
in het beheer (gemeentepolitie naast rijkspolitie) op te heffen?

Voorlopig antwoord: De ondergetekenden beantwoorden
deze vraag bevestigend.

3. Is het gewenst het bestaande dualisme (gemeentepolitie
naast rijkspolitie) te vervangen door een stelsel van gewestelijk
gedecentraliseerde politie?

Voorlopig antwoord: Gelet op de groeiende betekenis van
de gewestvorming moet deze vraag bevestigend worden beant-
woord (zie de nota onder 5.4).
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4. Is het gewenst de overgang naar de gewesten binnen een
bepaalde periode af te wikkelen? (zie de nota onder 5.5).

Voorlopig antwoord: De overgang dient binnen een periode
van 10 jaar zijn beslag te krijgen.

5. Is het gewenst naast gewestelijk beheerde politie-een-
heden rechtstreeks door de centrale overheid beheerde politie-
diensten in het leven te roepen voor bepaalde recherchctaken,
de beveiliging van het Koninklijk Huis, de parketpolitie. de
luchthavenrecherche en luchtvaartpolitic, het verkeersteezicht
op de grote doorgaande wegen en de politie op de grote water-
wegen?

Voorlopig antwoord: De ondergetekenden beantwoorden
deze vraag bevestigend (zie nota onder 5.6).

6. Is het gewenst ter zake van de centrale beheersbevoegd-
heden over de politie een keus te doen tussen de departe-
menten van Justitie en Binnenlandse Zaken?

Voorlopig antwoord: De ondergetekenden zijn van mening
dat er geen gronden zijn voor een beheersprimaat van bestuur
of justitie. Uit praktische overwegingen geven zij de voorkeur
aan de situatie; dat de centrale beheersbevoegdheden in over-
wegende mate toevallen aan de Minister van Binnenlandse
Zaken, waarbij de positie van de Minister van Justitie is ge-
waarborgd door gemeenschappelijke uitoefening van enige vi-
tale bevoegdheden en door toekenning van een bepaald aantal
eigen bevoegdheden in de uitsluitend of overwegend .ustitiêlc
sfeer (zie nota onder 5.7).

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

W. J. GEERTSEMA.

AALSMEERS
Bloemencorso

onder het motto:

"MIJ SPREEKT DE BLOMME EEN TALE"

wordt tentoongesteld in de

Verenigde Bloemenveilingen "V.BA"

te Aalsmeer, Legmeerdijk 313

Vrijdag 15 september a.s. van 14.30 - 23.00 uur

Programma f 1,- (belangrijk voor

publieke beoordeling der wagens)
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"Laat je niet in de boot nemen,
onderzoek alles en vertrouw
niemand." Dat is de les die
AVO-er G. Zijlstra (Voorthuizen)
opstak, toen hij op zoek ging
naar een gebruikt zeil- of
motorjacht.

In het nazoeken van "Waterkampioenen" vonden we
een advertentie die onze aandacht trok.
Te koop een 16 m2 kajuitzeiljacht, met b.b. motor,
genua, gasstel en dekzeilen. Alles in perfecte staat.
Als leken in de botenwereld waren wij argeloos ge-
noeg om op deze aanbieding in te gaan. Een tele-
foontje aan de eigenaar leerde ons dat het een fijn
schip was, helemaal geen gebreken, jaren fijn mee
gezeild. Oud? Welnee meneer, ongeveer 10 jaar, ik
heb haar van de eerste eigenaar, een schoolmeester
uit Enkhuizen.
Een afspraak werd gemaakt om het schip te be-
kijken.
Op een zonnige morgen en in een stralend humeur
trok ons gezinnetje in de "eend" er op uit naar de
opgegeven jachthaven, onderweg zingend over het
"schip". '
Bij de jachthaven troften we dan de eigenaar, een
aardige oude baas, die direkt ons vertrouwen won.
We liepen met hem de haven door en stonden stil
voor een boot, die haar fraaie vormen verborgen
hield onder een twee-kleurig dekzeil. Bij het weg-
nemen van het zeil kwam er een keurig geschilderd
schip te voorschijn. We stootten elkaar al aan, dat
was me een boot zeg. Om nu ineens dat ding te
kopen leek ons een sprong in het duister en we be-
disselden met de eigenaar dat we eerst een ANWB-
keuringsrapport wilden hebben.
"Goed meneer, maar dan op uw kosten". Tuurlijk.
Ongeveer 14 dagen later kwam het rapport binnen.
De boot was geen 10 jaar oud maar wel 30 jaar,
het achterschip was verrot, de prijs te hoog en de
kajuit stond op instorten. Verslagenheid bij de
familie.
De eigenaar in kennis gesteld, commentaar: "Ziet
u, die kerels die keuren weten er niet zoveel van,
die moeten ook eten, meneer".
Weer kwam de zon op. In het noorden des lands
lag een verbouwde sloep te koop. Weer een tele-
foontje: "Ja best schip meneer, geen rotte of zachte
plekken. Ik heb haar pas geschilderd en dan had
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TE KOOP:

zeiljacht
in perfecte staat

ik het toch tegen moeten komen? Keuring door de
ANWB? Goed, ik ga accoord met uw voorstel de
kosten samen te delen".
Enthousiasme in de familie, zou het toch lukken
een redelijk schip te kopen?
De ANWB stuurde weer een expert. Ik ben er ook
naar toe gegaan om te kijken en te horen hoe goed
of deze boot wel was. Op die gedenkwaardige mor-
gen trof ik 's morgens om 10.30 uur de expert aan.
"Hoe lijkt het schip meneer?"
"Er mankeert nogal wat aan", zei de man laconiek
en stak genietend een priem in het zachte hout.
.Ert zit niet voor niets ijzer om de 'boeg" lispelde de
man en joeg de priem, zonder weerstand, onder het
ijzer.
"Ik zal u nu de binnenkant eens laten zien" en
v.wiek sprong hij in de sloep en toog prikkend als
een specht door de boot. Naast de kielbalk ver-
dween de priem tot het heft in het boterzachte hout,
"alweer een rotte plek" juichte hij enthousiast, "ver-
rot is-tie niet, m.aarrrrrr ... "
Voor mij hoefde het al niet meer. Het keuringsrap-
port loog er dan ook niet om.
De booteigenaar kreeg van mij het rapport, maar
ik niet de helft van de kosten, zoals was afgespro-
ken.
Wat je daar aan kunt doen? Niets, helemaal niets,
alleen blij zijn dat je de dans weer ontsprongen
bent.
Ha ha, een juno-jacht te koop, met chemisch toilet
en b.b. motor, in zeer goede staat. Gejuich bij de
familie. Even de telefoon gepakt.
"U heeft een boot te koop?"
"Ja meneer, een goed schip, ligt in de kop van
Noordholland. De boot is gekeurd en goed bevon-
den. Gekeurd op verzoek van een man uit Zeeland".
"Waarom heeft die man die boot niet gekocht?"
"De kajuit was te klein meneer".
"Weet u de naam nog van die man".
"Nee, dat niet, u weet hoe dat gaat door de tele-
foon he?"

"Is de boot gekeurd door de ANWB?"
"Nee, die hebben het weer aan een ander overge-
daan, aan wie weet ik niet meer. Als u de boot heb-
ben wilt, worden we het wel eens over de prijs. Ze
is vijf jaar oud, ik heb het pas nog nagekeken."
Zingend toog de familie de eerst volgende vrije
zaterdag Holland in. Bij de jachthaven aangekomen
meldden we ons bij de eigenaar van de haven, die
ons bij het juno-jacht bracht.
Hoewel wat voorzichtiger geworden, werden we
steed enthousiaster en gleden af naar een juich-
stemming. Daar dag met toch een boot!! Alles prima.
Met ean meisje en priem liet ik mezelf gaan, ik durf-
de haast niet te prikken, zo mooi. Plotseling zakte
het mes weg in de dekneger, maar je kunt niet alles
hebben. De eigenaar van de jachthaven kwam eens
'Wat dichterbij en ik liet hem de zachte plek zien. Hij
uitte zich nogal vrolijk: "Een tweede hands boot is
een ander zijn ellende, meneer".
"Is deze boot al eens gekeurd?" vroeg ik.
"Jazeker, door een meneer uit Amsterdam op ver-
zoek van een koper uit Zeeland. (dit klopte met wat
de eigenaar van de boot ons gezegd had - ons
wantrouwen verdween). Een zacht plekje in de dek-
weger kan uiteindelijk verholpen worden en we
zagen de zon alweer doorbreken. Zingend ging de
familie naar Franeker om bij mijn moeder te over-
nachten.
De expert van de ANWB, die ik al eens ontmoet
had, vroeg ik wie wel eens een boot keurde voor
hen. Hij noemde twee namen. De eerste naam ge-
beid en de zaak uitgelegd.
"Is dat soms een juno-jacht" vroeg de man.
"Ja hoe zo?" vroeg ik.
"Dan moet u haar niet kopen. Ik heb de schip ge-
keurd, is verrot onder en boven de waterlijn. Vijf
jaar oud? Kom nou, het ding is - op - en repa-
ratie loont niet meer.".
De eigenaar gebeld en laten merken dat we wisten
hoe de vork in de steel zat. Hol gelach aan de
andere kant van de lijn. "Die kerels die keuren
weten er niets van meneer".
We wilden toch gaan watersporten en gaven de
moed niet op. In een ander blad lazen we weer een
boot te koop bouwjaar 1970 met b.b, motor enz. In
zeer goede staat.
De man gebeld .. Goed schip meneer, moet haar ver-
kopen want er komt gezinsuitbreiding en met kin-
deren kun je niet zeilen. De prijs is f 7200,-. Na
drie minuten was de prijs gezakt tot f 6500,-. Die
boot leek ons wel wat. We voelden ons bezwaard
dat we de man nogal wat van de prijs lieten afdoen,
zo'n jong gezin en dan in financiële nood, mis-
schien. We voelden ons schoften. Afijn om het niet
te lang te maken, de werf waar de boot gebouwd
was, maar eens om informaties gevraagd. Advies:
Niet kopen. Hij heeft de boot bij ons gekocht voor
f 5500,-, dus ver onder de nieuwprijs, omdat ze
een "mislukking" was.
De moraal van dit relaas? Laat je niet in de boot
nemen, onderzoek alles en vertrouw niemand.

(Uit: Pers Alex).
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Volgende maand: Korpsblad nieuwe stijl!
Zoals reeds in het juli-nummer uitvoerig werd aangekondigd, gaat het
Korpsblad belangrijk veranderen. Met ingang van het september-
nummer krijgt u méér informatie, méér lees- en kijkstof in een nieuwe
presentatie: RP-MAGAZINE.

Het september-nummer bevat o.a.:

• JEUGD OVER DE SCHREEF. Interview met de Utrechtse kinder-
rechter mej. mr. Schwarz (voormalig officier jeugdzaken van de rijks-
politie in Amsterdam), die een boekje opendoet over weerbarstige
kinderen en hun ouders, jeugdtehuizen, enz.

BEINVlOED DE TV ONS GEDRAG?

• BLOOT IS (BIJNA) DOOD. Documentaire over nudisten en naakt-
lopers, met wie de politieman in aanraking kan komen. Wat beweegt
deze mensen? En hoe staat het met al dat bloot in de reclame, op
de TV e.d.?

• POLITIE EN TOPSPORT - KAN DAT SAMENGAAN? Gesprekken
met Ben lesterhuis (die de sport liet voorgaan) en Wim de Leeuw
voor wie z'n loopbaan eerst komt).

• DE MINISTER ONDER VUUR. Minister Van Agt beantwoordt
vragen van gewone burgers over alcohol in de nieuwe WVW, stren-
gere straffen, het COC, en over vele andere problemen die ons bezig-
houden.

EEN WACHTMEESTER lUCHT Z'N HART ...

UW AUTORITAIRE CHEF KAN HET OOK NIET HELPEN, dat hij
zo'n strenge vader had. Een uitspraak van de psychiater mevr. Anna
Vali - Wohl, die dit type chef (van wie ons korps er heel wat heeft)
eens serieus doorlicht. Wellicht herkent u uw chef erin en leert u
hem wat beter begrijpen. Wellicht herkent u ook uzelf hierin.

• INFO INTERN: vele pagina's nieuws en informatie uit de districten.

• COLUMNS over o.a. luchtvaart en Recherche.

• GEZELLIGE RUBRIEKEN: Mensen-mensen-mensen, Langs de weg
gezien, Reakties van lezers.

Tengevolge van de algemene kostenstijgingen en de per 1 sept.
a.s. hogere posttarieven is de uitgever van ons maandblad ge-
noodzaakt de abonnementsprijs met ca. 21 cent per nummer te
verhogen. Dit betekent dat een jaarabonnement voortaan f 15,-
(excl. 4% BTW) zal gaan kosten. Wij vertrouwen dat de lezers
hiervoor begrip zullen hebben. Wij van onze kant hebben onze
uiterste best gedaan om ons korpsblad zodanig te verbeteren
dat het deze prijsverhoging dubbel-en-dwars waard is, zoals u
per 15 sept. a.s. - als het RP-MAGAZINE verschijnt - zult
kunnen vaststellen

Vraag Inlichtingen bij:

@ntinental Rubber n:v.
POSTBUS 71 - AMERSFOORT

Tel. 03490-129 34

~ de grote Vier van
Cf):ntl

Conti Conti
ContiR60 TT715 ContiTS TT714

PUZZEL
VAN DE
MAAND

De winnaar van de juli-puzzel
werd: De heer W. A. v.d, Meij,
Stuyvesantstraat 166, Den Haag.

*
In verband met plaatsruimte in
dit nummer geen puzzel.

ambtsjubilea
DISTRICT DORDRECHT
Wmr. T. Kluistra, Papendrecht

25 jaar op 13·6-'72
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Owmr. A. J. A. Peters, Mill

25 jaar op 26·6-'72

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-6-'72: P. Speulman, owmr, van
Nieuwe Niedorp naar Schagen.
Per 17·6-'72: J. G. P .Brink, wmr., van
Heiloo naar Opmeer; J. v. d. Kwaak,
wmr., van Opmeer naar Oen Burg.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 29-5-'72: J. G. v. Lambalgen, wmr.,
van Amsterdam naar. Oriebergen AVO;
J. W. A. de Winter, wmr., van Amster-
dam naar Oriebergen AVO.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-5-'72: B. A. Klein Gebbink, wmr.
1e kl., van Ruurio naar Liempde; G. W.
Heusinkveld, wmr. 1e kl. , van Lichte-
voorde naar Groenlo.
Per 1-6-'72: G. Flobbe, wmr., van Nun-
speet naar Wemeldinge (R.P. te W.).
Per 22-6-'72: H. P. Heerdt, adm. ambt.
C 3e kl., van Apeldoorn naar Losser.
DISTRICT ASSEN
Per 28-4-'72: M. Leutscher, wmr. le kl.,
van Exloo naar Assen.
Per 1-6-'72: G. Gansekoele, wmr. 1e kl.,
van Zuidwolde naar Nijeveen.
DISTRICT BREDA
Per 1-6-'72: A. van Rosendaal, wmr.
te kl., van Lage Zwaluwe naar Ointel-
oord; J. C. M. Korremans, schrijver A,
van Breda naar Kaatsheuvel.
Per 15-6-'72: J. G. de Man, wmr. 1e kl.
van Oongen naar Ruurio; A. B. N. v. d.
Sangen, wmr. 1e kl., van Kloenhout naar
Werkendam.
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DISTRICT DORDRECHT
Per 1-5-'72: B. Wever, owmr., van Meeu-
wenplaat naar 's-Gravenhage; L. v. d.
Sluis, wmr. 1e kl., van Barendregt naar
H. I. Ambacht.
Per 15-5-'72: S. Kamer, wmr., van Dor-
drecht naar Schipluiden ; A. den Ouden,
wmr., van Dordrecht naar Krimpen a.d.
l.Jssel.
Per 29-5-'72: W. de Rooij, wmr., van
H. I. Ambacht naar Dordrecht.
Per 1-6-'72: S. Klink, wmr., van Dor-
drecht naar Heerde; J. J. Nieuwstraten,
wmr.; van Dordrecht naar Wapenveld;
H. Otten, wmr., van Dordrecht naar
Twello; A. VerhoeI, wmr., van Dordrecht
naar. Wezep; C. P. v. d. Velde, wmr.
1e kl., van Middelharnis naar Renesse.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-6-'72: W. Mulder, wmr. 1e kl., van
Liessel naar Ermelo.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'72: B. H. de Bruin, wmr. 1e kl.,
van Bodegraven naar 's-Gravenhage.
Per 1-5-'72: J. G. H. van Allen, wmr.
1e kl., van Waddinxveen naar 's-Gra-
venhage; P. Aussems, parketw., van
's-Gravenhage naar 's-Hertogenbosch; A.
Vet, owmr., van Roelolsarendsveen naar
Hillegom; J. v. d. Lee, wmr., van 's-
Gravenhage naar Lochum; H. W. B. v. d.
Marel, wmr., van Rijswijk naar Dordrecht;
N. G. Wijburg, owmr., van Nootdorp
naar Wateringen.
Per 26-5-'72: U. Hoekstra, wmr., van
's-Gravenhage naar Annen.
Per 29-5-'72: P. J. Friskes, wmr., van
Wateringen naar Rijswijk (Z.H.).
Per 1-6-'72: J. Haarman, owmr., van 's-
Gravenhage naar Putten; H. J. Hogeveen,
wmr., van 's-Gravenhage naar Maartens-
dijk; G. Th. Möllers, wmr., van 's-Gra-
venhage naar Aalsmeer; H. van Noort,
parketw., van 's-Gravenhage naar Am-
sterdam.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'72: A .J. Broens, adjudant, van
Slochteren naar Groningen; J. Poepe,
wmr. 1e kl., van Kolham naar Slochte-
ren; L. K. de Vries, wmr., van Appinge-
dam naar Midwolda; K. Knevelbaard,
wmr. 1e kl., van Midwolda naar Mun-
tendam.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-6-'72: T. Th. Albers, owmr., van
Boxmeer naar Wamel; A. Vries, wmr.
1e kl., van Werkendam naar Exloo.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 29-5-'72: P. Nymeijer, wmr., van Dan-
tumadeel naar Breda.

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.

30

Per 17-6-'72: K. Bakker, wmr., van Dam-
woude naar Tietjerk.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-0-'72: W. M. J. Pommè, wmr., van.
Born naar Ubach over Worms.
Stein naar Maastricht; L. A. Gerards,
Per 17-6-'72: C. A. Fox, wmr. 1ekl., van
wmr. 1e kl., van Schaesberg naar Seve-
num; H. H. Steinen, wmr., van Nuth
naar Schaesberg.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-5-'72: W. H. Ooms, wmr. 1e kl.
van Kerkwerve naar Scharendijke; S. K.
Klaasse, wmr. 1e kl., van Dreischor naar
Brouwershaven; A. W. Koppenhol, wmr.
1e kl., van Serooskerke/Noordwelie naar
Renesse; H. G. Westhol, adjudant, van
Brouwershaven naar Haamstede ; J. G.
Poortman, owmr, van Haamstede naar
Brouwershaven; J. Verpoorten, owmr.,
van Brouwershaven naar Haamstede.
Per 15-5-'72: D. R. Millenaar, owmr., van
Breskens naar Middelburg.
Per 26-5-'72: J. A. van Schalkwijk, wmr.,
van Kloosterzande naar Willemstad.
Per 8-6-'72: J. I. K. van Lare, wmr. 1e
kl., van Oosterland naar Schoondijke.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-4-'72: D. Boom, owmr., van Beesd
naar Eelde.
Per 1-5-'72: D. van Dorp, wmr. 1e kl.,
van Malden naar Eist (G.); H. Engbers,
wmr. 1e kl., van Arnhem naar Kesteren;
R. H. J. Oudman, wmr., van Nijmegen
naar Driebergen (AVD).
DISTRICT ROERMOND
Per 1-6-'72: J. H. H. Birgelen, wmr., van
Linne naar Thorn; L. D. F. F. Gertsen,
wmr., van Thorn naar Mook.
Per 25-6-'72: P .van Engeland, wmr., van
Echt naar Roermond.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'72: H. Gouderjaan, wmr. 1e kl.,
van Abcoude naar Kockengen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 29-5-'72: W. Westerbeek, wmr. 1e kl.,
van Zwartsluis naar Zwolle.
OPLEIDINGSSCHOOL
Per 13-6-'72: A. L. van Ooyen, wmr. 1e kl.,
van Arnhem naar Apeldoorn.
Per 15-6-'72: E. A. Boesaard, adjudant,
van Arnhem naar Apeldoorn.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'72: J L. M. van Dijk, adjudant
van Amsterdam naar Zaandam.
Per 15-6-'72: D. J. v.d. Ploeg, wmr. 1e kl.,
van Willemstad naar Ridderkerk; L. J.
Bont, wmr., van Dordrecht naar Willem-
stad.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'72: C. H. Herweijer, wmr. 1e kl.,
van Driebergen naar Jutphaas; H. v.d.
Steen, wmr. 1e kl., van Driebergen naar
Grathem.
Per 17-6-'72 N. J. v.d. Heyden, owmr., van
Driebergen naar Utrecht.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'72: R. C. E. Smeink te Amster-
dam.
DISTRICT APELDOORN
lol schrijver A:
Per 1-4-'72: N. J. M .Bomhol te Apel-
doorn.
DISTRICT ASSEN
lol opperwachlmeesler:
Per 1-6-'72: G. Gansekoele te Nijeveen.
DISTRICT BREDA
fof adjudanf:
Per 1-6-'72: S. A. Maxtert te Terheijden.
DISTRICT DORDRECHT
lol adm. ambt. C 3e kl.:
Per H-'72: A .J. de Vlaming te Dordrecht.

fot schrijver A:
Per 1-4-'72: R. C. Tempelaar te Dordrecht.
lol adm. ambt. C 3e kl.:
Per ·1-4-'72: J. M. v.d. Ven le Dordrecht.
tot wachlmeesler:
Per 1-4-'72: G. Bikker le Hardinxveldl
Giesendam; S. van Groningen le Pa-
pendrecht; J. L. de Jong le Oude Tonge;
A. P. van Kampen le Oud-Beijerland;
J. H. de Vos te Oude Tonge; M. J.
Colijn le Alblasserdam; J. van Eldik le
Nw. Lekkerland; A. J. Lindgreen le Via-
nen; A. H. M. Splinter van Alblasser-
dam; A. M. v. d. Voorde le Geervliet;
A. van Driel te Dordrecht.
lol opperwachlmeesler:
Per 1-5-'72: L. v .. Sluis te Hendrik Ido
Ambacht.
Per 1-6-'72: H. Bravenboer te Oud Beijer-
land.
DISTRICT EINDHOVEN
lol adm. ambl. C 3e kl.:
Per 1-9-'71: A. G. M. Peters te Waal re.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-2-'72: M. H. W. M. Diepstraten te
Hazerswoude.
Per 1-4-'72: R. M. Berkhout te Boskoop;
lol wachlmeesler:
A. D. van Duyn te. Pijnacker; P. J. M.
v. d. Hadelkamp ·te Bodegraven; M. C.
Reurink te Wateringen; A. W. Stollels te
de Lier; R. C. M. van de Wiel te Voor-
schoten; G. B. A. van de Wulp te
Hazerswoude; N. Zagwijn te Waddinxveen;
B. Feddes te Krimpen aid IJssel; P. F.
Splinter te Moordrecht; Th. J. M. Stubbe
te Hillegom; Th. H. Daane te Rijswijk
M. Gronert te Oegstgeest; G. E. J.
Velthuysen te Rijswijk.
(Z.H.); J. v. d. Graal te Rijswijk; E.
lol operwachlmeesler:
Per 1-5-'72: A. Ket te Hillegom.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'72: W. G. F. C. de Nijs te 's-Her-
togenbosch; R. Pieterse te Werkendam.
tot wachlmeesler 1e kl.:
Per 1-6-'72: J. M. H. G. Smulders te
Uden.

DISTRICT MIDDELBURG
lot opperwachlmeesler:
Per 1-6-'72: C. P. v. d. Velde te Renesse.
DISTRICT NIJMEGEN
lol operwachlmeesler:
Per 1-5-'72: D. van Dorp te Eist (G.); A.
Ekelmans te Maurik; H. Engbers te Kes-
teren.
lol adm. ambl. C 2e kl.:
Per 1-6-'72: A. A. Hoogsteden te Druten.
DISTRICT ROERMOND
tot adm. ambl. C 1e kl.:
Per 1-3-'72: W. A. G. Meulenberg te
Roermond.

DISTRICT UTRECHT
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'72: E. Koenen te Bunschoten.
lol opperwachlmeesler:
Per 1-6-'72: H. Gouderjaan te Kockengen;
C. H. Herweyer te Jutphaas.

DISTRICT ZWOLLE
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-2-'72: R. W. Felix te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
lol adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-12-'71: C. F. Kraan te Driebergen.
lol dir. officier 2e kl.:
Per 1-6-'72: A. C. Vogel te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL
tot adm. ambl. C 2e kl.:
Per 1-1-'72: C. G. H. v. d. Beucken te
Horn.

RIJKSPOLITIE TE WATER
lol dir. officier 1e kl.:
Per 1-6-'72: M. de Ruiter te Amsterdam.
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in dienst getreden

DISTRICT DORDRECHT
Per 1-5-'72: P. den Ouden, schrijver te
Dordrecht.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 16-4-'72: J. P. E. M. van de Veer,
schrijver te 's-Gravenhage.
Per 1-6-'72: J. W. van er Voort, adm.
ambt. C 3e kl. te Noordwijkerhout.

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'72: J. M. Boer, 1.1. fotograaf te
Groningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-6-'72: N. Hager, schrijver te Ros-
malen.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-6-'72: P. Persoon, adm. ambt. C
3e kl. te Susteren.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-6-'72: W. van Hallum, adm. ambt.
C 3e kl. te Lienden.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-6-'72: F. J. M. Smeets, schrijver te
Roermond.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-4-'72: L. Willink, opz. D te Bilt-
hoven.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-6-'72: G. Kolthof, rijksambt. 111
te Exloo.
Per 1-6'72: K. Lingsma, techno hoofd-
ambt. te Voorburg.
Per 1-6-'72: T. Veenstra, adm. ambt. A
2e kl. te Voorburg.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'72: B. L. Renger, adm. ambt.
C 3 kl. te Driebergen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR .
Per 1-6-'72: K. J. Thissen, wmr. te Alk-
maar.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-6-'72: J. J. H. Kloppenburg, wmr.
1e kl. te Apeldoorn.
DISTRICT ASSEN
Per 1-6-'72: J. Faber, wmr. 1e kl. te
Vledder.
DISTRICT BREDA
Per 1-6-'72: C. C. J. M. Rockx, wmr. te
Ellen-Leur.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-6-'72: A. C. J. de Does, telex-
telefonist te Dordrecht.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-6-'72: L. Lek, tech. contr. te Eind-
hoven.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'72: B. K. V. d. Hazel, owmr. te
's-Gravenhage.
Per 1-5-'72: A. v.d. Windt, adm. ambt.
C 3e kl. te Rijswijk.
Per 1-6-'72: W. Schipper, adjudant te
Bodegraven.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'72: J. Klinkhamer, wmr te kl.
te Groningen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-6-'72: F. M. C. Offermans, dir. of!.
1e kl. te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-6-'72: A. Andringa, onderh. mon-
teur te Leeuwarden; N. Hager, wmr. 1e
kl. te Stiens; Th. J. Prins, wmr. 1e kl.
te Vlieland.

Vragen~ijst voor
niet-abonnees

zo denk ik
erover

S.V.p. zo volledig mogelijk invullen, uitknippen en

(graag vóór 10 september!) opsturen aan:
Redactie KORPSBLAD
p/a Persburo AD
Edeseweg 147
Bennekom

De problematiek rondom de nieuwe Politiewet
interesseert mij persoonlijk zeer sterk / nogal/in
zekere zin / weinig / totaal niet 'l. omdat naar

mijn mening .

Als in de komende jaren de Nederlandse politie
gereorganiseerd zal worden, ben ik er persoon-
lijk voorstander van dat de politie dan landelijk /
gewestelijk ') zal zijn georganiseerd, omdat naar

mijn mening

Als er in de komende jaren in de politie-organi-
satie veranderingen moeten plaatsvinden, dan
zou dat volgens mij vooral t.a.v. de volgende
punten moeten zijn:

1.

2.

3.

Wat de opleiding tot politieman betreft, ben ik

van mening dat deze

Afgaande op mijn eigen ervaringen vind ik bij de
rijkspolitie:

het verplaatsingssysteem: slecht / onvoldoen-
de / redelijk / goed / zeer goed ')

- het beoordelingssysteem: slecht / onvoldoen-
de / redelijk / goed / zeer goed ')
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medezeggenschap: slecht / onvoldoende /
redelijk / goed / zeer goed ')

contacten van de rijkspolitie met de burgerij:
slecht / onvoldoende / redelijk / goed I

zeer goed ')

contacten met de pers: slecht / onvoldoende /
redelijk / goed I zeer goed ')

Als ik mijn leven zou mogen overdoen, zou ik:

- beslist een ander beroep kiezen en wel dat

van . .... ')

- misschien toch weer de politie kiezen of

anders

beslist weer bij de politie gaan,

omdat

In elk mensenleven kunnen tal van factoren een
belangrijke rol spelen, zoals: geloof, gezin, hob-
by's, politiek, sport, vrienden, werkkring, enz.

Voor mij zijn dat vooral en in deze volgorde van

belangrijkheid: 1. 2.....

3.. ... ·.······ 4. 5.

Ik blijf in deze enquête anoniem, en vermeld
alleen mijn rang bij de rijkspolitie: adsp. wmr. /
wmr. / wmr. I / owmr. / adj. I adsp. oft I off. I
burgerambtenaar ').

Ik ben ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest ').

Ik ben wel/geen lid van een politievakbond ').
Mijn leeftijd valt in de groep:

o tot en met 24 jaar

o 25 t.e.m. 34 jaar

o 35 t.e.m. 44 jaar

o 45 t.e.m. 54 jaar

o 55 jaar en ouder')

') doorhalen s.v.p. wat niet op u van toepassing is.
S.v.p. invullen, uitknippen en (graag vóór 10 sept.)
opsturen.
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DISTRICT MAASTRICHT
Per. 1-6-'72: P. Persoon, wmr. 1e kl.
te Susteren.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1·6-'72: J. Klaassen, wmr. te kl.
te Schoondijke.
DISTRICT NIJMEGEN
Per .1-4-'72: J. H. Visschers, schrijver A
te NIJmegen.
Per 1-6-'72: J. W. Ribbers, owmr te
Breedeweg.
DISTRICT ROERMOND
Per 1·6-'72: J. M. J. Gielen, wmr. 1e kl.
te America.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'72: D. v. Bennekom, adjudant
te Montfoort.
Per 8-6-'72: P. J. van Oostrum, adm.
ambt. C 2e kl. te Maarn.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-6-'72: P. Weiden aar, adjudant te
Dedemsvaart; P. N. Blom, adm. ambt.
C 3e kl, te Almelo.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-6-'72: B. Uiterwijk, owmr. te Voor-
burg; J. C. van Veen, wmr. 1e kl. te
Voorburg.
Per 15-6-'72: Mej. C. Vis, rijksambt. I
te Voorburg.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'72: W. F<ooyman, owmr te Drie-
bergen.
Per 9-6-'72: mevr. H. den Hengst schrij-
ver te Driebergen. '
OPLEIDINGSSCHOOL
Per 21-6-'72: P. J. M. van der Hulst
adspirant te Horn. '
Per 1-7-'72: J. P. F. van Oudshoorn
adspirant te Arnhem; J. C. H. Chr:
Wesselink, adspirant te Horn.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'72: J. C. van Ommen, wmr 1e
kl. te Ridderkerk; J. Ph. van Weede,
wmr. te Amsterdam.
VERKEERSSCHOOL
Per 1-6-'72: J. Dijkstra, wmr. 1e kl. te
Bilthoven.

wij herdenken

Parketw. A
H. Maassen

Arnhem
Distr. Nijmegen

t 14-6-1972

Owmr.
W. Kragting

Someren
Distr. Eindhoven

t 23-6-1972

Owmr.
J. A. Vedder

Pannerden
Distr. Nijmegen

t 29-6-1972

Res. wmr.
H. Kroezenga
Groep Gieten
Distr. Assen*: 30-4-1918
t 19-7-1972

Res. wmr.
J. Mol

Groep Dalfsen
Distr. Zwolle
*: 22-7-1918
t 9-8-1972
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