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Nog niet eerder kwamen voor één zaak zoveel leden van

het korps rijkspolitie in aktie als in die twaalf donkere

decemberdagen van 1975 bij Beilen: alle beschikbare
mensen uit het district Assen, honderden kollega's uit

het noorden, specialisten van de centrale diensten,

technici, verbindingsmensen, rechercheurs, ondersteu-

ningspersoneel, BBE-ers

en ME-ers uit alle delen

van het land.

Het spreekt vanzelf, dat

RP-MAGAZINE aan deze

opzienbarende treinkaping/

gijzeling uitvoerige aan-
dacht besteedt.

Zes fotografen waren daar-
voor in aktie. In de vuur-

linie, bij post Anton, hiel-

den de rijkspolitiefotogra-

fen W. J. Dijkema (Gronin-

gen) en F. de Wit (AVD)

twaalf dagen en nachten

achtereen hun camera's in

de aanslag.
Daarboven vlogen van tijd

tot tijd de luchtfotografen

W. G. Schermer en J. Prast
van de dienst Luchtvaart.

En tussen Wijster en Beilen
zwierven onze eindredakteur en AD-fotograaf Cord Ot-
ting, op zoek naar de rol van de rijkspolitieman in deze

affaire.
Hun gezamenlijke inspanning leverde de inhoud van dit

speciaal aan 'Beilen' gewijde RPm-nummer.

Eindredakteur Koen Aartsma met de RP-

gidsen Krol en De Vries bij een ME-post

Fotograaf

W. J. Dijkema

Fotograaf

F. de Wit

1
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Zorg en vertrouwen

Nu ik deze woorden schrijf, is de treinkaping in Beilen beëindigd en duurt de
gijzeling i,nAmsterdam nog voort. Twee exponenten van crimineel gedrag, die in
ons, wanneer wij terugblikken op 1975, een gevoel van intens onbehagen wek-
ken. Een jaar waarin geweld, vaak in de vorm van terreur en eigen richting door
middel van zogenaamde harde acties, onrustbarend toenamen. In dat opzicht laat
het afgelopen jaar bij mij geen prettige indruk achter. Dat in deze situatie weldra
een kentering zal komen, zie ik niet, zodat ik met een zorgelijk gevoel 1976 ben
tegemoet getreden.
Geen prettig geluid voor een korte nieuwjaarsbeschouwing. Ik weet het, maar het
is struisvogelpoliNek de ogen voor de realiteit te sluiten. De politie zal dus voor
een moeilijke opgaaf blijven staan.

In dit RP-magazine richt ik mij uiteraard primair tot de korpsleden en hun familie.
Ik beperk mij daarom in het volgende tot het korps Rijkspolitie. Wat dat betreft
ben ik veel opgewekter gestemd omdat het voorbije jaar voor ons korps alleszins
gunstig was. Het korps is voortgegaan zich te versterken. De werving verliep on-
gedacht goed. Mede door de enthousiaste inzet van de Rijksgebouwendienst kon
een derde school in Harlingen worden opgericht.
Het materieel werd aanzienlijk uitgebreid en aan de moderne eisen aangepast.
001<organisatorisch werden verbeteringen aangebracht. Het zou te ver voeren
hierop verder in te gaan, daartoe is een jaarverslag meer geëigend. Samenvattend
kunnen we zeg.gen,dat het korps nog meer body heeft gekregen.
Verheugend is waar te nemen dat ook het gezicht va'n het korps zich scherper en
duidelijker heeft afgetekend. Een gezicht waarop is af te lezen dat het korps een
uitzonderlijk groot gevoel van saamhorigheid kent. In Beilen tijdens de trein aping
heb ik ervaren, dat officieren, kader, wachtmeesters, van alle windstreken bijeen-
gekomen, eenzelfde taal spraken en een sterke kameraadschappelijke band vorm-
den. Dit logenstraft de dikwijls nog bestaande opvatting over ons korps als zijnde
rnilitarlstlsch met zeer grote afstanden tussen de rangen. Ja er is discipline, in de
zin van het bewust zijn van ieders verantwoordelijkheid en méér geven dan ge-
vraagd wordt. Daarom verliep in Beilen alles zo soepel, zo rustig, zo verzekerd
van eigen vermogen. Daarom ook was de samenwerking met andere organen, ik
noem zonder anderen te kom te willen doen de krijgsmaoht, P.T.T., de Neder-
landse Spoorwegen, medische diensten, zo voortreffelijk. Met bewondering, soms
met ontroering, heb ik de mannen en vrouwen van ons korps daar aan het werk
gezien. Ik wil niet nalaten tot voorzichtlqheid te manen bij de uitwerking van
gedachten tot formering van oneigenlijke bevelseenheden daar waar zulks niet
noodzakelijk is. Storingen in de communicatie lijken mij niet uitgesloten.

Na deze ontboezemingen zal het u duidelijk zijn, dat ik met het volste vertrouwen
en opqewekt met het korps 1976aandurf.
Ik wil alle leden van ons korps, in welke positie ook, danken voor hun inzet en
Jtledewerking aan de uitbouw van ons korps. Daarbij betrek i'k de familieleden,
vooral ook de echtgenoten, want zij, die het thuisfront vormen, rnaakten het de
politieman of -vrouw mogelijk het werk te doen.

Met droefenis denken wij aan hen, die ons ontvielen. Zij konden hun taak niet
afmaken. Wij missen hen.
Met dankbaarheid denken wij aan de f.i.o.-ers en gepensioneerden. Zij waren het
die in een eerder stadium de stenen aandroegen tot opbouw van ons korps.

Ik wens u allen een voorspoedig 1976.

W. M. Rehorst
Algemeen Inspecteur
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EEN KETEN
IS NET ZO STERK

ALS HAAR
ZWAKSTE SCHAKEL

Ofschoon niemand, na de
gijzelingen, die in 1974 in de
Franse Ambassade en de
Scheveningse gevangenis plaats-
vonden, gedacht zal hebben dat
Nederland in den vervolge voor
soortgelijke acties gespaard zou
blijven, hebben de gebeurtenissen
in de laatste maand van het
oude jaar ons allen toch meer
aangegrepen dan wij misschien
voor mogelijk gehouden hebben.

Niet door de gelijktijdigheid van
de twee acties, ook niet door het
spectaculaire van het object in
Wijster: de trein, maar vooral
door het harde optreden van de
terroristen in de beginfase van
de acties. Vier doden zijn te
betreuren, vier mensenlevens die
op géén enkele wijze in directe
relatie gebracht kunnen worden
met de achterliggende wensen en
verlangens waarvoor beide
groepen zich op deze wijze hebben
gemeend te moeten inzetten.
De hardheid van dit optreden heeft
allen, die hoe dan ook betrokken
zijn geweest bij de besluitvorming
en uitvoering van de maatregelen,
die tot een oplossing moesten
leiden, vele zorgen gebaard.
Met een grote mate van behoed-
zaamheid hebben allen zich aan
deze bijzondere taak gewijd.
Bewindslieden, justitiële en
bestuurlijke autoriteiten, en last
but not least politie-ambtenaren
en allen die op enigerlei wijze tot
bijstand waren geroepen.

Het zijn weer dagen geweest
waarop ieder zich met allen
verbonden wist, waarbij allen één
waren, en ook dagen waarop
enkelingen - door die eenheid
gestimuleerd - bewezen wat zij
waard waren.
Velen werden als het ware op
zichzelf teruggeworpen: bij het
nemen van besluiten aan de
uitvoering waaraan grote risico's
waren verbonden, bij het ver-
strekken van informatie aan de
pers, bij het ontplooien van
initiatieven en bij het uitvoeren
van gevaarlijke of delicate
opdrachten.
Hoe groot de eenheid ook was,
op de stabiliteit van de individuële
mens kwam het weer aan; zonder
die schakel zou er geen krachtige
keten geweest zijn.
Twee van die krachtige schakels
werden gevormd door die leden
van ons korps, die het contact
met de terroristen onderhielder..
via de veldtelefoon en in persoon.
De wijze waarop dat is gereali-
seerd heeft terecht veel bewon-
dering gewekt.
Uit de mond van een psychiater!
psycholoog, die oor en ooggetuige
van vele gesprekken was, mocht
worden genoteerd: "Niets dan 10Î

voor de telefonisten, zij reageerden
nooit negatief, nooit een
onvertogen woord."
De man die met een grote mate
van tegenwoordigheid van geest
en kalmte tot vier keer toe naar
de trein is geweest, zelfs
in de trein met de overvallers
heeft onderhandeld, diens naam
mag hier extra onderstreept
worden. Het is de wachtmeester
A. de Vries van de groep Beilen,
die geheel spontaan en op vrij-
willige basis - terwille van een
goede oplossing van de gijzeling
en dus terwille van het leven van
vele gegijzelden - zich in de
uiterst kritieke ogenblikken van
de eerste dagen in de meest
gevaarvolle situaties heeft begeven.
Op zijn schouders heeft een
zware last gedrukt, die hij met
succes heeft weten te dragen.
Het is goed te weten dat ons
korps zulke mensen telt.

Frackers.
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BRANDPUNT
VANHET
WERELD-
NIEUWS
Hier in het centrum van Beilen,
kwamen alle lijnen samen:

A - Gemeentehuis, waar het be-
leidscentrum was ondergebracht

B - Groepsbureau van de rijks-
polttle, waar ook het aktiecentrum,
de staf van het district Assen, een
recherchegroep en verbindings-
officieren van Landmacht en Mare-
chaussee waren gehuisvest

C - Vleugel van het gemeente-
huis, waar de pers de eerste dagen
werd gehuisvest en gevoed, als
gasten van de burgemeester

D - Het latere perscentrum in
een enorme legertent

E - Grasveld dat als luchthaven
voor de helicopters werd gebruikt

F - Mobiele meldkamer uit Drie-
bergen (AVD) met radiomast

G - Militaire tenten voor perso-
neel van de heliport

H - Reportagewagens NOS

X - pantserwagens bij de afzet-
tingen rondom het aktiecentrum

FOTO'S:

W. J. Dijkema (Techn. Recherche,

Groningen); Cord Otting (Buro AD);

J. Prast en Wim Schermer (Dienst

Luchtvaart, Schiphol); F. de Wit (Alg.

Verkeersdienst, Driebergen).

TEKST:

Koen Aartsma (Buro AD).

MET DANK AAN:

• RP-groep Beilen

• Staf RP-district Assen

• Staf RP-distrlct Groningen

• ME-pelotons en BBE
• Personeel van de gemeente Beilen

• A. A. Beckeringh van Rhl]n,
burgemeester

• J. van Dalen, AVO

• J. v.d. Heide AVO
• H. Oosting, gemeentebode

• J. Prakken, hoteleigenaar

• A. Verschelling, landbouwer

• Drs. H. Wissink, Ned. Spoorwegen

4
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Aan de
frontlijn
bij post
Anton Een uur na de kaping namen de

eerste rijkspolItIemannen hun in-

trek In en bij de boerderij van Ver-

schelling in WIjster: post Anton.

Vanuit deze commandopost werd
Door hun telescoopvizier turen BBE-

schutters naar de trein

(vla de veldteleoon) contact onder-

houden met de kapers. Hier en bij
post Anton 8 hielden ME-ere, SSE-

ers en mariniers zich dag en nacht

paraat voor een mogelijke overval

In hun 'vrije' uren probeerden de politiemensen zich verdienstelijk

te maken in de tuin van de boerderij van het echtpaar Verschelling.

6

Waarnemingspost met telescoop-

kijker in een loopgraaf
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... dag en nacht ...

op de trein om de gijzelaars te
bevrijden en de kapers te over-
meesteren, zodra daarvoor het be-
vel gegeven zou worden. Twaalf
dagen en nachten paraat: 290 uren
van voortdurende waakzaamheid.
Uren van hoogspanning, afgewis-
seld met lange perioden van wach-
ten en vechten tegen kou, slaap
en verslapping van de aandacht.
Velddienst betekende hier minstens
tien uren achtereen liggen in voch-
tige greppels, omdat verplaatsing

. .. wachten, wachten, wachten ...

naar en van deze stellingen - op
schootsafstand van de trein -
alleen in het duister kon plaats-
vinden.

(Foto's: W. J. Dijkema en F. de Wit)

(advertentie)

/JI!D
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 00373 - 90 03'

wij leveren O.a.:

- Dactylcsccplsche Instrumenten

- meetwielen

- polltle-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- vsrkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynallte handschijnwerpers

- batons, fakkels

- het Inrichten en beplakken van
politie-auto's
enz. enz.

7
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Ogen en oren van de wereld

Zo'n 150journalisten, fotografen en
filmers uit alle delen van de wereld
hebben Bei/en leren kennen.
BurgemeesterA. A. Beckeringh van
Rhijn toonde zich een voortreffelijk
gastheer en had - ondanks zijn
zware taak als lid van het beleids-
centrum - alle aandacht voor de
persvertegenwoordigers. De eerste
dagen mochten zij een groot deel

van het gemeentehuis bewonen,
konden vandaar hun lange be-
richten (gratis!) naar Wenen of
Washington doorbellen en mochten
rekenen op koffie, soep en brood-
Ies, Op de foto boven ziet men de
burgemeester in gesprek met een
aantal Nederlandse journalisten:
o.a. Chris van Leeuwen (NCRV),
Ripko Krijthe (Wereldomroep), Han

Na enkele dagen - toen de orga-
nisatie kon worden geconsolideerd
- moest het perscentrum verhui-
zen naar een enorme legertent,
naast het raadhuis. Na de luxe
situatie van het begin, was er eerst

wat gemor over onvoldoende ver-
warming, maar toen er weer over
belangrijker zaken te berichten
viel, vond men toch ook hier de
service van deze kleine gemeente
voortreffelijk. Iedereen kon over

8

Stilleven van het hoekje waar het
Duitse tv-team van het ZDF zich
had genesteld. Foto's Cord Otling

IJsselmuiden (Alg. Dagblad) en Vin-
cent Metzei (NRC-Handelsblad).
Van deze gemeentelijke gastvrij-
heid deden een aantal felle nieuws-
jagers vrijwillIg afstand door zich
meteen na de gijzeling 'in te gra-
ven', net aan de grens van de bin-
nenste afzetting, maar dank zij hun
tele-kanonnen met 200 mm lenzen
(versterkt tot 400 mm) bleef de
trein binnen hun 'schootsafstand'.
Fotoreporter Stappenbeid (onder)
maakte hier z'n schokkende foto's
van de fusiJIering, tot grote veront-
waardiging van minister Van Agt.

eigen telefoonlijnen beschikken,
kon er desgewenst slapen en zich
op de been houden met (gratis)
soep, brood en onbeperkte hoe-
veelheden koffie.

Rp.org_RPM76_01_jan_nr.05_compri 10



Contacten met de frontlijn

Het aktiecentrum in het groepsbureau te Beilen, waar alle berichten van de posten in Wijster binnenkwamen, ook
van de kapers via de veldtelefoon van post Anton.
Van links naar rechts: een officier van de marechaussee, waarnemend districtscommandant F. Brink en de districts-
adjudant J. Gruben.

Alle berichten van post Anton via
(aanvankelijk) lijnverbindingen en
(later) via radio werden in het aktie-
centrum opgevangen, op de band
vastgelegd en uitgetypt door de heer
B. Scholten van de meldkamer Assen.

Soms brak de urenlange spanning en moest er eens hard gelachen worden
om de opgekropte emoties te luchten. Zoals hier in de mobiele meldkamer
(door AVD in Beilen gebracht) waar de heren Casimier en Vording van de
meldkamer Assen doorlopend kontakt onderhielden met alle mobiele posten.
Zware dagen van 12 uren dienst en dat dagen achtereen. Aan de wand: kaar-
ten van het gebied Wijster met de diverse radioposten.

9
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Hoe 'n routineklus kan uitpakken

"Er staat een trein stil
onder Wijster ..."
Beilen, hoog en droog in Drente. Een rustige gemeente,
misschien wel eens wat tè rustig voor jonge mensen.
Maar wachtmeester 1e klas Auke de Vries (27) heeft het
er best naar zijn zin. Hij woont al weer bijna zeven jaar in
Beilen, samen met z'n Betuwse vrouwen twee kleuters.
Die dinsdagochtend drinkt De Vries z'n koffie thuis, want
hij heeft een vrije dag. Hij gaat in de tuin werken: daar is
het goed weer voor. Over drie dagen zal het Sinterklaas-
avond zijn. Beilen nadert - rustig, zoals altijd - het
einde van 1975.

Kort na de koffiepauze, omstreeks
half elf, komt er op het groepsbureau
een telefoontje binnen voor adjudant
Schuiling. 't Is de meldkamer in

Assen: "We hebben zojuist een be-
richt van de spoorwegrecherche ont-
vangen, dat er een trein stilstaat op
het baanvak Beilen-Hoogeveen, onder

Adjudant H. Schuiling, nog geen jaar groeps-

commandant in Bellen, is gewend vanuit het

raam van z'n bureau uit te kijken over een

mooi grasveld, waar kinderen spelen. Nu is

het herschapen in een heliport, waar de

wentelwieken af en aan vliegen.

Wijster, nabij de Oosterseveldweg ... "
'n Routineklus. Er staat wel vaker
een trein stil bij Beilen. Als gevolg
van een technische storing of omdat
er vee op de spoorbaan loopt. Opper
van der Meer en wachtmeester le kl.
Strating, net terug van een surveil-
lancerit, stappen weer in de KSA en
rijden richting Wijster.
Nog niet wetend, dat zij daarmee het

Foto links:

Op 3 december, de tweede dag van de

gijzeling. maakten onze luchtfotografen van

de Dienst Luchtvaart de opname hiernaast

van de irontl ijn bij Wijster.

door
Koen Aartsma
foto's: Cord Otting

aktie-journaal hebben geopend in een
zaak die dagenlang de wereldpers zal
beheersen: de eerste treinkaping en
-gijzeling in de geschiedenis. En dat
uitgerekend bij Beilen.

Omstreeks kwart voor elf geeft Assen
'groot alarm' voor het district. Het
is gedaan met de rust in Beilen en
met de vrije dag van wachtmeestel
Auke de Vries.

"Bekijk het maar"

De staf van het district verhuist naar
Beilen. Het draaiboek Gijzeling -
kort tevoren nog bestudeerd - kan
aan de praktijk worden getoetst. In
overleg met burgemeester en secre-
taris worden in het nieuwe gemeente-
huis ruimten vrijgemaakt. Er moet
een perscentrum komen, want de
eerste journalisten hebben zich al
aangediend. En een beleidscentrum,
waar de P.G. Van Binsbergen, de
OvJ's Muntendam en Van Oldebeek,
de D.C. Bergsma en andere leden van
het beleidscentrum hun intrek nemen
bij burgemeester Beckeringh van
Rhijn.
De vrijgelaten vrouwen brengen de
eisen van de treinkapers over: er
moet eerst een onderhandelaar naar
de trein komen. Adjudant Schuiling
mag een man aanwijzen.
- "De Vries, wil jij naar de trein
gaan?"

11
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- "Jawel."
- "Ga je dan even omkleden en doe
een wit sporthemd aan."
Ook thuis wordt laconiek gereageerd.
"Bekijk het maar", zegt z'n vrouw
en geeft hem een afscheidskus. Om
half één rijdt de adjudant z'n wacht-
meester persoonlijk naar de spoor-
wegovergang ten noorden van de
trein.
De Vries moet drie kilometer te voet
afleggen in z'n sportshirt. Langzaam
doemt de spooktrein voor hem op,
waar inmiddels de eerste dode is ge-
vallen. Hij zal nóg drie keer z'n niet
ongevaarlijke opdracht als onder-
handelaar vervullen.

"Goed gedaan, De Vries", zegt de Algemeen

Inspecteur tegen de wachtmeester 1e kl. uit

Beilen bij zijn bezoek aan het aktiecentrum

tijdens de gijzeling.

Inmiddels zijn de eerste fotografen
en journalisten in Beilen aangekomen;
die middag zijn er zeker al meer dan
vijftig. De volgende ochtend groeit
hun aantal uit tot bijna tweehonderd:
uit Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Italië, Amerika. Het Duitse weekblad
Stern is zelfs met 9 man vertegen-
woordigd. 'Bailen' zal twaalf dagen
- 290 uren _. onafgebroken wereld-
nieuws zijn.
In een gedeelte van het groepsbureau
is het aktiecentrum ondergebracht,
waar luitenant Brink de leiding heeft.
"De meisjes van ons bureau zitten nu
bij mijn vrouw in de huiskamer te
typen", zegt groepscommandant
Schuiling, als we weer eens bij hem
binnenstappen. Gelaten heeft hij over
zich heen laten gaan, dat politievogels
van diverse pluimage op zijn til zijn
neergestreken: de staf en de meld-
kamer uit Assen, een recherchegroep,
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het commando van de M.E. en ook
enkele verbindingsofficieren van
Landmacht en Marechaussee.

"Die vinden we wel"

Een speciaal geformeerde recherche-
groep uit het noorden huist in de kel-
der. Een tiental jonge rechercheur ,
royaal behaard en gekleed in leren
jasjes, spijkerbroeken en windjacks,
krijgt een stapel politiefoto's uitge-
reikt. De geportretteerde figuur blijkt
een fotograaf te zijn, die zich ver-
moedelijk in de verboden zone schuil
houdt om daar exclusieve (en dus
dure) platen te kunnen schieten. Nu
zojuist De Telegraaf enkele gruwe-
lijke moordfoto's heeft gepubliceerd,
reageren de speurders nogal fel: 'Die
vinden we wel!'
In een aangrenzend kamertje rusten
twee landmachtofficieren met hun
benen op tafel. Politiemensen lopen
in en uit. Telefoons rinkelen. Een
man in ME-tenu opent de tussendeur:
"Ik kom 30 pakken koffie en vijf
flessen koffiemelk halen voor de
COME."
- "Weet je dat er voor die Tele-
graaf-foto's al een half miljoen is be-
taald? Da's harde business, man."

Het ME-peloton Leeuwarden, wachtend in het

veld bij Wijster, houdt de moed erin. "As

it mei Krysttiid mar dien is ... " luidde het

taco-ueke commentaar.

- "Natuurlijk krijg jij een pasje",
zegt de groepscommandant tegen een
hem bekende Zuidmolukse jongen,
die zich - duidelijk niet op z'n ge-
mak - heeft aangediend om het dorp
in te kunnen, "en stuur je broertje
ook maar, dan krijgt-ie ook een
pasje. Doen, hoor."

We rijden met de groepscommandant
door zijn domein, waar inmiddels
honderden politiemannen en militai-
ren paraat zijn.
"Kijk, dat is-em", wijst hij. De Trein.

er tijfd als een dode rups in het
grauwe winterlandschap.
De mobilofoon kraakt. "Ik heb hier
twee mannen, die binnen de buitenste
ring willen, omdat ze paarden moe-
ten bekijken. maar ze weten niet waar
die paarden zijn ... "
- "Vraag ze dan maar hoe de eige-
naar van die paarden heet ... "
- "Ze zeggen, dat-ie Visser heet ... "
- "Ik ken geen isser die paarden
heeft. iet doorlaten."
Het vriendelijke Beilen heeft een
grimmig karakter gekregen: tanks, ge-
vechtswagens, mitrailleur, afzettin-
gen. Aanvankelijk moe t er geïmpro-
viseerd worden, want er had nog niet
eerder een treinkaping met gijzeling
plaatsgevonden. Maar enkele dagen
later is de improvisatie-periode voor-
bij. Als ik op de achtste dag van de
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Maar eten en drinken moeten ze allemaal.

De heer J. Prakken, eigenaar van
hotel Prakken, had - ondanks uit-
breiding van zijn staf - de han-
den vol. Elke dag verzorgde zijn
keuken 260 warme maaltijden,
waarvan 40 voor de trein, 70 voor

gijzeling opnieuw naar vesting Beilen
terugkeer, vind ik veel mensen veran-
derd. Ze zijn in hun nieuwe rollen
gegroeid, hebben hun aarzeling over-
wonnen en tonen zich zelfverzekerd.
Maar tegelijkertijd heeft de tand des
tijds geknaagd: wachten - wachten

wachten, nu al acht dagen lang.

het beleidscentrum in het gemeen-
tehuis, 70 à 80 voor in het hotel
ingekwartierde rijkspolitiemensen
en 50 voor familieleden van ge-
gijzelden en hun begaleiders van
het Leger des Heils en van de
sociale dienst van de Spoorwegen.
De rijkspolitiemensen waren vol
lof over de kwaliteit van de maaI-
tijden en over de geweldige service
van het hotel.

•••
De heer R. Oosting, bode op het
gemeentehuis, verzorgde de dage-
lijkse voeding van de 60 à 70 men-
sen die een taak in het beleidscen-
trum hadden. In opdracht van de
gemeentesecretaris liet hij de hele
dag door koffie schenken, ook
voor de 150 man in het perscen-
trum. Soms ook soep en - zolang
de voorraad strekte - sandwiches.
Onder zijn leiding deelden drie
messbedienden van het leger 2240
belegde broodjes uit en vloeide er
de eerste week 1700 liter koffie,

Het lijkt of er nooit een eind aan zal
komen. "Beilen wordt Bàlen", zegt
een huzaar en geeuwt demonstratief
boven z'n blauwe sjaaltje. De eerste
schokken van het drama lijken te zijn
verwerkt. Het dagelijkse leven gaat
door. Zo ontstaan merkwaardige
praatcollages als deze, opgetekend tij-

1260 liter soep, 700 liter melk. De
voorraad van 24.000 wegwerp-
bekertjes was snel verdwenen.
Daarnaast werden nog eens 320
diners geserveerd en 290 lunch-
pakketten verstrekt.

dens enkele minuten wachten in het
secretariaat van het beleidscentrum:
- "Overste, luistert u nu eens", roept
een kapitein van de mariniers in de

•••
Naast boerderij Anton staat de marechaussee

met vier tanks. Rechts op de achtergrond de

trein.
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telefoon, "We vervuilen zo langza-
merhand. Met schoon ondergoed en
wat extra sokken zijn we al heel te-
vreden ... Ja, we hadden een plan-
netje/ maar de helft van de scherp-
schutters is naar Amsterdam ... "
- "I'rn from BBC-Television", zegt
de blozende man met alpino die
komt binnenwandelen, "could I have
a word with the bourgomaster?"
- "De burgemeester is onbereik-
baar", zegt voorlichter Scholtens, "het
rode lampje van het beleidscentrum
brandt al een uur lang."
- "Kan ik een pasje krijgen voor
mijn frietwagen, hier bij de perstent?
Mijn naam is Vieten, nee meneer, niet
Vrieten, da's een ouwe bak."
- "Ik heb hier die man uit Leeu-
warden weer aan de telefoon. Die
belt onophoudelijk. Geef me drie
minuten om met de Zuidmolukkers
in de trein te praten, zegt hij, ik weet
de oplossing. Wat moet je ermee ...
Ja meneer, ik zal het noteren en door-
geven aan het beleidscentrum."
- "Mijn man is nog in militaire
dienst" zegt mevrouw Hommes als
de typisten hun koffie drinken. "0
ja? De mijne ook, dà's toevallig",
zegt de jonge kollega blij verrast.
- "Die persmensen hier hebben de
eerste dagen voor tienduizenden gul-
dens vertelefoneerd vanuit het ge-
meentehuis. Zelfs naar Amerika en

Boer Anton op post Anton, te gast in zijn

eigen keuken. (Foto's: F. de Wit / AVD)

14

zo. 't Zal me benieuwen wat voor
rekeningen er komen."
- "Waar is die mevrouw nu, die be-
edigd moest worden", vraagt overste
Bergsma, die even het beleidscentrum
heeft verlaten en bewondering wekt
wegens zijn onverwoestbare conditie.
- "Ik heb vanochtend nog een
nieuwe auto gekocht. Een Datsun.
Ik hoefde maar duizend gulden bij
te betalen. Nou dan .. ."
- "Ik moet zó voor de camera",
wimpelt de binnenkomende burge-
meester iemand af, "ja, de BBC. Even
m'n mooie Engels proberen:'
- "Ik heb hier iemand aan de tele-
foon, die zegt dat-ie adjudant Tellen
is. Hij vraagt namens de burgemees-
ter van Groningen. welke men en er
in de trein zitten. ! iet geven hè. ee.
eerst screenen. Iedereen kan wel zeg-
gen dat-ie van de politie is. ij bel-
len wel terug."
- "N ou ik ga naar hui men en".
wuift adjudant De Jong uit A sen.
"mijn dochter trouwt deze week en
ik moet verhuizen. Dat zal allemaal
wel in de soep lopen, vrees ik. '
- "Soep? Nee, de soep is koud. Heb
je nog brood met kaas, Oosting?"
- "Ach mevrouw, bent u daar weer
aan de lijn? Ja, belt u maar gerust
hoor, als u het moeilijk hebt ... Nee,
ik mag u natuurlijk geen hoop geven,
zolang we niets zeker weten. Maar 't

is momenteel wel heel rustig. Ja, ja"

Bij post Anton

Vergezeld van de RP-gidsen Krol en
De Vries crossen we met onze foto-
graaf door het troosteloze landschap,
op zoek naar rijkspolitiemensen.
Op het terrein van de VAM is een
post van het ME-peloton uit Leeu-
warden: 4 uur op, 4 uur af, twee da-
gen en nachten achtereen, dan een
dag vrij. Het moreel is nog goed,
maar de stemming is niet gestegen.
De maat is vol. Dit kan niet blijven
voortduren.
We zijn nu in de binnenste ring, waar
alleen rijkspolitie en marechaussee
zijn, versterkt met twee legereenhe-
den voor verlichting en radar.
Bij post Anton _. de boerderij van
Verschelling - is de ME van Roer-
mond, wachtend op aflossing: Alk-
maar, Zwolle, Groningen of Assen.
De huiskamer is ingericht als radio-

"Ja, belt u gerust, mevrouw ... " Voorlich-

tingsambtenElar F. Scholtens nu als voor-

rchter voor angstige familieleden van de

gijzelaars en als security-officier van secre-

tariaat, dat alle geheime stukken van het

beleidscen'rum moet uittypen en copieëren

kamer. Daar taat ook de veldtele-
foon - het enige direkte kontakt met
de kaper. Uiteraard is hier een 24
uur bezetting. Commandant is kapi-
tein E. . Dekker, geassisteerd door
een vaste kern van de meldkamer uit
Groningen. Op post Anton zijn kon-
stant 20 man rijkspolitie.
Boer Verschelling (wiens voornaam
Anton aanvankelijk nogal eens ver-
warrend werkte) en z'n vrouw zijn
erg gastvrij. Luitenant A. A. Smeels
(Assen): "We hebben de eerste da-
gen hun voedselvoorraad opgegeten
en een groot deel van het huis be-
volkt. Het echtpaar Verschelling
woont nu in de keuken en als ze in
hun voorkamer willen, kloppen ze
eerst heel voorzichtig. Maar de boer
en z'n vrouw vinden het allemaal heel
vanzelfsprekend. 't Zijn geweldige
mensen. En dan moet je weten, dat
hun pootaardappelen in de schuur
liggen te verrotten."
Later, in Wijster, staat boer Anton
met pech. De accu was leeg, maal
hij heeft zich weten te behelpen.
- "Waarom laat u zich niet door
ons helpen?" vraagt De Vries, "u
hoeft maar te kikken."
- "Ach, jullie hebben genoeg aan
je kop."
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BElLEN - De gekaapte trein te
Wijster en de situatie van de passa-
giers heeft heel veel Nederlanders
sterk aangegrepen en naar de pen
doen grijpen.
Oprecht gemeende suggesties voor
een spoedige oplossing van de gijze-
ling zijn in het beleidscentrum te
Beilen ontvangen.
Sommige reakties getuigen van een
praktische kijk op de situatie, andere
waren als pure science-fiction te
rangschikken, terwijl weer andere

leken te zijn ingegeven door een naief
idealistisch idee.

De 9-jarige Bart uit Amsterdam heeft
met zorg en zonder medeweten van
zijn moeder deze kaart uitgezocht,
geschreven en verzonden aan de
gijzelaars.
Helaas was de halte Wijster niet met
een groene buitenbus van de P.T.T.
uitgerust, anders zou deze aardige
en spontane kaart ter bestemder
plaatse zijn besteld. (C.I.)

Goed afgelopen

DEN HAAG - Enkele dagen na de overgave van de kapers peilde het
NIPO de mening van de Nederlandse bevolking over de treingijzeling
bij Beilen. Ruim tweederde' van de Nederlanders bleek van mening te
zijn, dat het goed is afgelopen. Een minderheid (23%) was niet te-
vreden met de afloop.

15
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even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: sarpnattetraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990 - 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- ffl 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraal 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01800 - 2 40 61 (thuis 013 - 67 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01860- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraal 2, Eindhoven
lel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 48 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. OSO - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoctd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 124481 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100-~ 60 40)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis 01180-144 91).

DISTRICT NIJMEGEN
Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v.d. HORST. owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis 03200- 31568).

RIJKSPOLlTIE TE WATER
B. SCHMIDT, olf. 1e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdljk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 68.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748- 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasselelder
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINQSS~iOO ••

9. M. van HARS KAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 -17 45 55 (thuis: 02977 - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bu.reau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (thuis 030 - 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kap1. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
SI. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 42579

16
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Happy-end in Wijst-er

BElLEN - Het drama-wljster begon onheilspellend met

drie doden, maar verder bloedvergieten kon worden

voorkomen. Gijzelaars, kapers, militairen en politieper-

soneel, allen konden heelhuids het gebied verlaten, waar

zij elkaar twaalf dagen lang hadden belaagd. Plotseling

viel de opgekropte spanning weg en het spreekt vanzelf,

dat er die zaterdagavond voor de nog in Wijster aan-

wezige politiemensen alle aanleiding was voor een spon-

taan 'bevrijdingsfeest' bij de mariniers op post Anton.

Foto links: Een afscheidskus voor mevrouw Verschelling, die met haar man

(links) na zoveel dagen van spanning en drukte op vakantie ging. Per heli-
copter naar Terschelling.

Een brede lach van een opgeluchte politiechef. Drente's districtscommandant

L. P. Bergsma heft in de boerderij het bierglas met Justitie-voorlichter mr. W.

van Leeuwen. Achter z'n rug: Mr. C. Lansen, stafofficier jeugdzaken.

Wachtmeesters proefden

aan de praktijk

AMSTERDAM - Ter voorbereiding
op de komende praktijk hebben
twaalf wachtmeesters, die geplaatst
zijn in het district Amsterdam, acht
weken stage gelopen bij diverse
dienstonderdelen: een landgroep, ver-
keersgroep, parketgroep.
Commentaar van de jonge collega's:
"Vooral de week bij de verkeers-
groep te Amsterdam was zeer leer-
zaam, omdat wij' met talrijke tech-
nische aspecten van het verkeer in
aanraking kwamen tijdens de surveil-
lance met de TPW en de Fords. Ook
hebben wij daar eigenhandig proces-
sen-verbaal gemaakt van door om
opgespoorde technische mankemen-
ten aan voertuigen. Tijdens de week
bij' de parketgroep woonden wij een
aantal zittingen bij, die soms interes-
sant maar soms ook bijzonder saai
waren. Hoewel het wel zinvol is te
weten, hoe het bij de rechtbank toe-
gaat, vonden wij een week wel iets
te lang."
Gedurende de laatste vier weken
werden o.a. excursies gemaakt naar
de CRI, de speurhondenschool, politie
Amsterdam en de tunnelpolitie. Ook
hier was weer ruimte om processen-
verbaal te maken van de zelf opge-
spoorde strafbare feiten.
Commentaar: "Wat ons vooral aan-
sprak, was de gang van zaken bij de
CRI en de lezingen van de praktische
collega's van de landgroepen over de
bijzondere wetten." (B.R.)

17
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DEN HAAG - Iedereen heeft ze
natuurlijk wel gezien, de (24) tips die
'de politie' met opvallende tekenin-
getjes in het afgelopen jaar op de
voorpagina's van alle dagbladen heeft

Jaarlijks worden er 116.000
kleintjes groot. Ze gaan dá'"
voor 't eerst naar die grote school.
Ze zijn vaak lopend. 't Is druk
op onze wegen. Ze steken over.

't Is allemaal wat onwennig.
Wen uw kinderen daarom de
eerste dagen aan die nieuwe
route. Wijs ze op de gevaren.

Maak ze wegwijs.

Kleintjes geven
goed voorbeeld

laten afdrukken, kort, duidelijk, ter-
zake. Wie is hier 'de politie'? Wordt
er dan (eindelijk) door alle korpsen
gezamenlijk reklame gemaakt?
Het blijkt een gedurfd initiatief te zijn
van Binnenlandse Zaken, 147 ge-
meentelijke korpsen (Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag voeren eigen
campagnes) en een reklamebureau.
Een vriendelijke, institutionele cam-
pagne met 24 tips in alle dagbladen,
verspreid over het hele jaar 1975.
Kosten: f 500.000,-, een fraktie van
wat aan de werving werd besteed (3
miljoen).
De campagne is weliswaar op het pu-
bliek gericht, maar - aldus de gees-
telijke vaders - ook bedoeld als
steuntje in de rug voor de agent in
de straat.
Het publiek blijkt er positief op te
reageren; de (eigen) politie eveneens.
"Vroeger hoorde je vaak alleen maar
iets, als men de campagne niet zo
goed vond", zegt de heer J. J. van
der Zwan, van BZ die voor derge-
lijke reklame en werving verantwoor-

delijk is, "over deze campagne heb-
ben we alleen maar enthousiaste ver-
halen gehoord".
En niet geheel ten onrechte, dachten
wij. (AKA)

Het was stil.Aan de einder
blafte 'n hond.'n Verre sirene
verried de aanwezigheid van
mensen. Vast ergens brand,zei de
een.Of'n ongeluk, zei de ander.
Zal je maar gebeuren. Dan moet
je wèl weten wie je waarschuwt
Heb iif die nummers bij de hand,
vroeg de een. Bij m'n telefoon,
zei de ander.

De politie.

Medewerker Bedrijfsbeveiliging

Het Direktoraat Bedrijfsbeveiliging van de
Amro Bank is verantwoordelijk voor de veiligheid
van kliënten, medewerkers en de aan de bank
toevertrouwde middelen.
In verband met uitbreiding van de bestaande
staf zoeken wij een medewerker die zal worden
toegevoegd aan de leiding van de Bedrijfs-
recherche.

Hij zal worden belast met de behandeling van
aangelegenheden die de veiligheid van het
concern en betrokken personen bedreigen.

Wij denken aan iemand met een aantal jaren
recherche-ervaring, bijvoorbeeld in de rang van
Brigadier of Opperwachtmeester.

Het vermogen zich in te leven in bankzaken,
interesse in administratieve procedures en
organisatie evenals goede kontaktuele eigen-
schappen, zijn beslist van belang.

Leeftijd is niet pertinent aan grenzen gebonden,
doch onze voorkeur gaat uit naar iemand van
35 à 45 jaar.

De koördinatie van de werkzaamheden vindt
plaats vanuit Amsterdam.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer
C. A. de Jager, telefoon 020 - 28 21 29.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar de
Amro Bank, afdeling Personeelvoorziening,
Herengracht 586, Amsterdam.

~ammbanl(
Rp.org_RPM76_01_jan_nr.05_compri 20



Foto boven: Bromsnor en de AVD-kinderen.

Foto onder: Initiatiefnemers Querido en Sikkema bevestigen een herinneringsbord.

Bromsnor opende

AVD's kinderboerderij

Deze opening werd verricht door nie-

mand minder dan onze ere-collega

Lou Geels (Bromsnor), die bij het

toegangshek op een knop drukte,

waarna een mechanische koe begon

te loeien.

De feestvreugde werd nog vergroot

door het optreden van een drumband

met majorettes en een ponyclub uit

Driebergen.

De Alex-hoeve is voor ieder toegan-

kelijk, dus ook voor bezoekers van

elders. Voorlopig hebben geitjes, ko-

nijnen, kippen, cavia's, marmotten en

diverse vogelsoorten daar een eigen

onderkomen gevonden. (de R.)

DRIEBERGEN - Doordat er bij de

A.V.D. te Driebergen steeds meer

dieren bijkwamen en ze te hooi en te

gras zelfs een kijkje kwamen nemen

bij ct'èzedienst, overwogen de AVD-

ers H. Sikkema en Querido hier een

vast onderkomen voor te gaan bou-

wen: een kinderboerderij. Met de

hulp van de leden van de RP Alex-

personeelsvereniging die hiervoor hun

vrije uren opofferden, kon dit worden

gerealiseerd.

Concert in Purmerend

PURMEREND - In de sporthal De

Beukenkamp te Purmerend heeft de

RP-kapel, samen met het Stedelijk

Orkest van Purmerend een concert

gegeven, dat door een enthousiast

publiek met een daverend applaus

werd beloond. De RP-kapel speelde

voor de pauze de Intrada, New Ba-

roqque Suite en Colonel Bogey on

Parade, en - samen met het Stede-

lijk Orkest - de Olympica-mars en

Choral and Rock-Out. De RP-kapel

liet zich tot tweemaal toe verleiden

tot een toegift. Na de pauze verzorg-

den onze muzikale collega's een ge-

zellig ontspanningsprogramma. (B.R.)

Kalender 1976

Zoals te verwachten was is de nieuwe

"crime prevention" kalender uit. Dit

keer zijn de tekeningen speelser ge-

houden, doch stellig niet minder

serieus bedoeld. Vooral de tekst op

elk kalenderblad zal in zonderheid

onze jongeren aanspreken en die heb-

ben reeds eeuwenlang de toekomst.
- (Th. S.)

Koninklijk Nederlands

Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse
krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945
in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder
expositieruimte wordt
beschikt. traoht het
Legermuseum de

veelbewogen
krijgsgeschiedenis van ons
volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en
dia-voorstellingen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van
13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241
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Mooi resultaat in Harlingen

"Onder moeilijke omstandigheden
~lijkt opeens veel te kunnen"

HARLINGEN - De eerste lichting

van 69 jonge wachtmeesters, opge-

leid aan de Harlinger politieschool,

heeft tijdens een plechtigheid in

Trebol de eed of belofte van trouw

afgelegd. Voor het mondeling exa-

men, dat de hele week geduurd heeft,

waren 72 adspiranten opgegaan. De

school begon op 6 januari met 94

leerlingen, maar 22 van hen zijn, deels

op eigen verzoek, ontslagen of 'terug-

gezet'. De tweede lichting wacht-

meesters doet tegen de zomer examen.

"Een mooi resultaat", meende hoofd-

docent adjudant Dirk Eshuis, die

voor het front van manschappen,

ouders, echtgenotes en verloofdes de

commando's gaf. "We hebben deze

jongens onder moeilijke omstandig-

heden moeten opleiden: sport deden

we in het Nijlän in Leeuwarden, het

verkeer regelen in Sneek, de schiet-

oefeningen op de vliegbasis - dat

kostte allemaal erg veel tijd. Maar

de opleiding heeft er volgens mij niet

onder geleden. Onder moeilijke om-

standigheden blijkt opeens veel te

kunnen."

De eed en de belofte werden afge-

nomen door generaal WiIIem M.

Rehorst, algemeen inspecteur van het

korps rijkspolitie. Hij bond de wacht-

meesters op het hart, dat zij het aan-

zien van de politie gaan bepalen, en

zich daarom bij het handhaven van

de demokratische rechtsorde hulp-

vaardig, humaan, correct en besluit-

vaardig moesten opstellen. Op het

"thuisfront" van ongeveer vijfhon-

derd mensen, dat de plechtigheid volg-

de, deed hij een beroep de jonge-

mannen met liefde en zorg op te

vangen, omdat hun taak onder de

huidige omstandigheden steeds meer

van hun zenuwen eist

Vijf meisjes

Bij de nieuwe kursus, die op 5 januari

is begonnen, zijn ongeveer honderd-

vijftig adspiranten aan de opleiding

begonnen. Daarbij zijn voor het eerst

ook vijf meisjes, waarvoor in het

voormalige zusterhuis plaats wordt

ingeruimd. Over twee jaar, als de

nieuwbouw van de school gereed

moet zijn, hoopt men aan 350 leer-

lingen plaats te kunnen bieden. Jaar-

lijks worden in Nederland 950 adspi-

ranten opgeleid, die geselekteerd zijn

uit ongeveer tienduizend aanmeldin-

gen. (Leeuw. Crt.)

Redder gehuldigd

Een ontroerend moment na de

beëdiging was de huldiging van

één van de jonge wachtmees-

ters, Robert Poortvliet, die op

17 oktober van vorig jaar twee

collega-adspiranten uit een zin-

kende auto gered had. In de

buurt van Epe was het drietal

buiten zijn schuld in botsing

gekomen met een traktor en

een personenauto, en met ka-

potte voorruit het Van Grift-

kanaal ingereden. Robert Poort-

vliet wist via het scharnierende

achterraampje te ontkomen en

zijn collega Gerrit Jan Paul

mee te trekken. Op de wal

realiseerde hij zich, dat Wil-

lem Andries van Engeland nog

in de auto moest zitten, en ook

die wist hij nog op tijd boven

water te halen. Uit handen van

generaal Rehorst ontving Ro-

bert Poortvliet een oorkonde

en een vulpenset met het teken

van de rijkspolitie.

ALGEMENE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMEN DAAL

adres : postbus 19

telegr.: diblavo

tel. : 023 - 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

baggerwerken

pipellnes

infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal
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Harlinger politieschool

begonnen aan

forse uitbreiding

HARLINGEN - Met het heien van

de eerste paal van de nieuwe eetzaal

heeft de scheidende adjunct-directeur

Carel J. Rietman het sein gegeven

tot de uitgebreide nieuwbouw van de

rijkspolitie-opleidingsschool in de

havenstad, Als de winters zacht blij-

ven, hoopt men in augustus 1977 het

verdubbelde complex klaar te heb-

ben. De totale kosten van de aan-

koop van het voormalige ziekenhuis

Oranjeoord, de verbouwingen, de

aanleg van sportvelden en de nieuw-

bouw schat de heer Rietman voor-

lopig tussen de vijftien en zestien mil-

joen gulden.

Het nieuwbouw-complex zal behalve

een eetzaal met keuken voor onge-

veer vierhonderd man een "legerings-
flat" omvatten, waarin 156 leerlingen

gehuisvest kunnen worden. Tussen

deze 3e legeringsflat en de bestaan-

de bebouwing komt een rekreatie-

paviljoen voor alle 350 toekomstige

leerlingen. Temidden van de flats

blijft een gedeelte groen over van de

voormalige ziekenhuistuin. Los van

de bebouwing komt achter in de tuir:

een grote garage te staan.

Aan de andere kant van het terrein

wordt ondergronds een schietbunker

gebouwd, waar de adspirant-politie-

mannen zich op een 25-meter baan

kunnen oefenen in het pistoolschie-

ten. Boven de grond verrijst daar het

"praktijkstraatje", een nabootsing van

de werkelijkheid, waar veel voorko-

mende situaties levensecht gespeeld
kunnen worden. Het praktijkstraatje

krijgt een bankgebouw, een winkel,

een timmerwerkplaats, een groeps-

bureau, een bureauwacht, een café en

los daarvan enkele kleine lesruimten

voor EHBO en machineschrijven.

Eind januari wordt ook begonnen

met de bouw van een kleine sporthal

op de Arendspêlle, waarvoor alle be-

sprekingen zijn afgerond. In onder-

handeling is de school nog over een

terrein van ongeveer vijf hectare aan

de Vierkantsdijk, vlakbij het bestaan-

de complex. Ook daar zal sport-

akkommodatie komen.

De eer van het heien van de eerste

paal kwam kapitein Rietman toe we-

gens het vele werk, dat hij als coördi-

nator van de bouwcommissie sinds

september vorig jaar verricht heeft.

Nu hij zestig -jaar is geworden, mag

hij zich per 1 januari met "functio-

neel leeftijdsontslag" uit dat werk

terugtrekken. Op een receptie in de

school werd kapitein Rietman. lof

toegezwaaid door onder meer de

president-directeur van de drie Neder-

landse opleidingsscholen, kolonel Bas

van der Meer uit Apeldoorn.

De heer Rietman begon zijn loop-

baan bij de politie in 1940 als "rijks-

veldwachter" te Beilen. Na de oorlog

was hij wachtmeester bij de groep

Bedurn, en de voormalige groe-

pen Purmerend en Haarlemmermeer.

Sinds 1956 was hij verbonden aan de

"moeder-opleidingsschool" van de

rijkspolitie in Apeldoorn. Na zijn

"FLO" gaat de heer Rietman zich

aan 'zijn boby's wijden, waarvan de

fotografie hem op het ogenblik het

meest boeit.

Op 16 december 1974 behoorde hij

tot de eerste ploeg, die in het voor-

malige ziekenhuis de komst van de

leerlingen moest voorbereiden. Op 6

januari bleek hij die taak naar ge-

noegen te hebben volbracht en kon-

den de acht docenten de eerste 94

leerlingen onderrichten.

Met de nieuwe kursus zal de school

in januari ongeveer 180 leerlingen

kunnen opnemen. (Leeuw. Crt.)

21

Rp.org_RPM76_01_jan_nr.05_compri 23



Acht kollega's in opleiding

voor sportinstructeur

op de S.M.Q.L.

VOORBURG - Op de School voor

Militaire Lichamelijke Opvoeding

(S.M.L.O.) van de Koninklijke Land-

macht zijn in de nieuwe beroepsop-

leiding tot instructeur lichamelijke

oefening niet minder dan acht RP-

deelnemers geplaatst, n.l. de wmr.'s

1e kl. E. M. Bomhof, J. G. P. Kip-

persluis, E. Koers, C. J. J. de Looze,

L. Roetert, P. J. M. M. Rullens, G.
A. VerhuIst en B. Zeggelaar.

De opleidingsklas bestaat verder be-

halve uit een aantal cursisten van de

Landmacht ook uit a.s. sportinstruc-

teurs van de Douane en de PTT.

De zes maanden durende opleiding

wordt in mei a.s. met een aantal

examens afgesloten, waarna de RP-

cursisten nog een aanvullende oplei-

ding van plm. vier maanden aan de

Opleidingsschool te Apeldoorn zullen

volgen. (R.S.)

- t
sport

Karate-diploma's

LEIDEN - Na een opleiding aan

sportschool Luiten te Leiden kon op

1 december aan vier sportinstructeurs

van het korps rijkspolitie het karate-

diploma worden uitgereikt: de owmr's

H. Bos (COME), M. Groen en W. P.

van Zijl (beiden te 's-Gravenhage) en

de wrnr. 1e kl. G. M. W. van Kuijk

(Amsterdam). De drie eerstgenoem-

den behaalden de bruine band 2e kyu;

laatstgenoemde kwam in aanmerking

voor de bruine band 1e kyu.
(J.v.L.)
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Van zes 'pensions' naar een modern groepsbureau.

Geen keet meer bij

groep Hellevoetsluis

Voor de groep betekent het een be-

langrijke verbetering, want in de

laatste jaren was de huisvesting ver-

spreid over zes gebouwen.

De feestelijke opening - verricht

door mr. J. H. G. Boekraad, advo-

caat-generaal bij het Gerechtshof in

Den Haag - werd gevolgd door een

'open dag' voor de burgerij en heel

wat Hellevoetsluizenaren maakten van

de gelegenheid gebruik om het nieu-

we bureau te bezichtigen. (A.H.)

HELLEVOETSLUIS - Er is in Hel-

levoetsluis wel iets veranderd in de

afgelopen zeventig jaar. In 1906

moesten de dienders zich behelpen

met een houten keetje (foto) bij de

brug; nu heeft de rijkspolitie een

nieuw groepsbureau in gebruik ge-

nomen dat gezien mag worden.

Ja, in dat hokje bij de brug waren onze kollega's in 1906 gehuisvest.

)(el/l?Voetsluis
Oezidü op de IVes/zijde md Brag
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POSTBUS 399
EDE

Reacties van lezers op
de inhoud van
RP-Magazine kunnen
worden ingezonden
aan: Eindredactie
RP-Magazine,
Postbus 399, Ede.
Hoe korter en bondiger
uw brief, des te groter
de kans op plaatsing.

De andere tlo-er

"Uit het oog-uit het hart?" vroeg een

FLO-er zich af in RPm no. 3.

"Wij hebben het akelige gevoel, dat

bij u - korpsleiding - wij uit uw

hart verdwenen zijn als uw oog ons

niet meer ziet", schrijft een (niet met

name genoemde) FLO-er.

GELDONZE WINKEL

Helpt u graag

Door onze volmachten garan-
deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.
I 5.000,- kost 36 x I 175,-

I 6.040,- kost 36 x I 210,-

I 9.870,- kost 36 x I 340,-

I G.130,- kost 48 x I 170;-

I 8.020,- kost 48 x i 220,-

I 9.840,- kost 40 x I 270,-

I 10.000,- kost 60 x I 232,-

I 15.000,- kost 60 x I 344,-

I 15.000,- kost 120 x I 237,-

I 20.000,- kost 120 x I 317,-

I 30.000,- kost 120 x I 475,-

Elk bedrag mogelijk. De genoemde

aflossingen van 120 maanden zijn uit-

sluitend voor bezitters van aigen woon-

huis. Kosteloos aanvragen.

Thans ook hypotheken tot 100"/0, in

sommige gevallen 125'10.

Bij voorkeur teleloneren 045 - 2115 27

~

Nationaal

Verzekeri ngs-

kantoor

Floegel
Postbus 46, Hoensbroek

Toen ik dat las, vroeg ik als flo-er

mij af, welke flo-er zomaar over mijn

gevoelens dienaangaande besliste.

Want mijn gevoelens zijn heel ander

en ik teken dan ook fel protest aan

tegen het woordje 'WIJ'.

De briefschrijver heeft zich kennelijk

niet tijdig gerealiseerd, dat ook in

zijn leven perioden voorkomen en

een daarvan is afgesloten met 'Einde

Dienst'. Met andere woorden: 'Er i

een tied van komme en een tied van
gaon.'

Meent hij nu werkelijk dat het be-

drijfsleven zo geweldig veel aan z'n

gepensioneerden doet? Ik dacht dat

zij wel opgenomen blijven bij de per-

soneelsverenigingen van het bedrijf.

Is dat bij de politie niet zo? Ik weet

niet, hoe het in andere districten ge-

steld is, maar ik ben nog steeds lid

van de RP-Sportvereniging Alkmaar.

En dat contact is' voor mij voldoende

om je er nog 'bij' te voelen: je kunt

toch meedoen aan kaarten, kegelen,

vissen, puzzelritten, e.d.?

Ik ben nu ruim een jaar uit de dienst

en geniet nog altijd van mijn flo. Ik

kijk en luister naar de Nederlandse

politie van gisteren en vandaag, en ik

blijf van mening dat de jongeren met

hun tegenwoordige opleiding pn be-

geleiding het best zonder mij aan

kunnen. Ik heb nu de tijd om kranten

en tijdschriften uitgebreid te lezen en

dat vind ik zeer interessant. Ik lees

nu rubrieken, waar ik vroeger geen

tijd voor had. Als ik 's morgens mijn

ogen opsla, is mijn eerste gedachte:

pluk de dag - en op z'n tijd een

neutje.

De korpsleiding behoeft zich om mij

geen zorgen te maken en haar oog en

haar hart behoeven zich niet meer op

mij te richten. Ik zie wel toe!

Flo-er L. L. Carper, Alkmaar

Wat willen ze eigenlijk?

RPm no. 4: "De vrouw in het Korps"

Met belangstelling hebben wij het

speciaal aan De Vrouw bij de Politie

gewijde december-nummer gelezen.

Wie zijn wij, dat wij zouden durven

ingaan tegen argumenten als die van

mevrouw M. P. Baars of van onze

vrouwelijke kollega's.

Wel willen wij een uitspraak van de

bekende psycholoog Sigmund Freud

met instemming citeren: "Dertig jaar

heb ik mij beziggehouden met de

psychologie van de vrouw, maar er is

één vraag waarop ik nog geen ant-

woord heb gevonden: Wat willen ze

eigenlijk?"

Drie adspiranten in Apeldoorn

• Naschrift van de redaktie: moe-
ten zulke jonge mannen zich ver-
schuilen achter zo'n overleefde
man als Freud? Wij op onze beurt
citeren dan liever twee jonge
wachtmeesters. Coby Neckers-de
Graaf: "Zo'n jonge kollega heeft
zelf nog niet veel ervaring en is dan
wellicht bang dat in een ernstige
situatie een vrouw niet aanpakt zo-
als hij van een man gewend is. De
oudere heeft meer ervaring en is
dus niet zo gauw bang. Die accep-
teren ons dan ook gewoon veel
beter."
Jannie Visser: "Je hebt natuurlijk
altijd en overal mannen die tegen
vrouwen in het korps zijn, maar ik
dacht dat het gros ons wel accep-
teert."
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HET WERK VAN DE RAYONAGENT
WORDT REEDS JAREN GEDAAN
BIJ ONZE LANDGROEPEN

De laatste jaren doet bij de gemeente-

politie in diverse korpsen zich de be-

hoefte gevoelen aan de functionaris

van wijk- c.q. rayonagent: d.w.z. de

politieambtenaar, die min of meer

speciaal belast wordt met verken-

ning en behandeling van maatschap-

pelijke problemen in diens "bewa-

kingsgebied" .

Bij de Haagse politie blijkt men zo

ver te zijn gegaan (zie RP-magazine

van nov. jl.) dat deze functionaris uit

zijn functie als politie-ambtenaar i

ontheven en (vrijwel) uitsluitend al

maatschappelijk werker functioneert.

Lijnrecht hiertegenover zou men kun-

nen stellen, dat een maatschappelijk

werker uit diens functie geheel wordt

ontheven en - na enige scholing in

de politiepraktijk - zuiver als politie-

man zou kunnen worden ingescha-

keld. Ik denk, dat tegen deze ge-

dachtengang bij velen heel wat be-

denkingen zouden rijzen!

Tussen beide geheel omgebouwde

functionarissen vinden we dan in het

RPm-interview met de heer G. J.

Koops de (mij wel wat aanmatigend

overkomende) mening, dat de maat-

schappelijk werker-sec, die als rayon-

agent bij en in dienst van de politie

werkzaam is wel van afkomst een

politieman moet zijn, doch dat het

niet voor de hand ligt dat een maat-

schappelijk werker voor deze functie

geschikt zou kunnen worden gemaakt.

Reden: het werk speelt zich af op

het terrein van het conflict (niet nader

uitgewerkt).

De meest gehanteerde definitie van

maatschappelijk werk is: het verlenen

van (vaak individuele) hulp aan hen

die in nood verkeren. Mijn ervaring

op diverse terreinen van maatschap-

pelijk werk heeft mij geleerd, dat

deze nood veelal pas aan het licht

komt, wanneer zich conflictsituaties

oordoen (w.o. ook het conflict van

de mens met zichzelf).

Genoemde definitie zal de politie-

ambtenaar bekend voorkomen, aan-

gezien de hulpverlening aan mensen

(en dieren) in nood ook in zijn em-

bleem staat geschreven. Dit is niet zo

verwonderlijk. Immers: beide be-

roepen zijn z.g. sociale beroepen,

d.w.z. gericht op het werken met en

aan mensen.

Echter zullen uitgangspunt en doel-

telling duidelijk verschillen, waar-

toe een eigen deskundigheid, vakbe-

kwaamheid en persoonlijkheidsstruc-

tuur vereist zijn.

Een eis des tijds is specialisme, d.w.z.

taakbegrenzing, taakvernauwing en

taakverdieping, waartoe verdergaande

deskundigheid (door vakstudie, vor-

ming en training) vereist is.

De maatschappelijk werker zal het in

zijn benadering tot zijn cliënt heel

wat minder moeilijk hebben dan de

politieambtenaar bij het overwinnen

van weerstanden van de zijde van de

cliënt. Immers: beiden kunnen weer-

stand ontmoeten b.v. tengevolge van

(valse) schaamte, vrees, angst. De

politieambtenaar bovendien in de

reeds bestaande of opgeroepen agres-

sie van cliënt tegen het gezag, gezags-

drager, dus de tegen-partij.

Aan beide beroepen - politieambte-

naar en maatschapelijk werker -

moeten steeds hogere eisen worden

gesteld. Sneller groeiende, verande-

rende en steeds meer gecompliceerde

maatschappelijke verschijnselen no-

pen hen hiertoe.

Naast en met elkaar werkende spe-

door L. C. Smit, Baarn

personeelsconsulent

Korps Rijkspolitie

cialisten zullen veel van elkaars werk

moeten leren en begrijpen, opdat een

optimale samenwerking zal kunnen
worden bereikt.

Laat ons echter oppassen niet het ter-

rein van de ander te betreden of te

annexeren.

Uit het vraaggesprek met hoofdoom-

missaris C. N. Peijster over de moge-

lijke toepasbaarheid van het werk van

rayonagent (sec?) in het korps rijks-

politie, begrijp ik dat geïnterviewde

- rekening houdende met de struc-

tuur van ons korps - wat meer ge-

porteerd is voor de gedachte om alle

personeelsleden op de posten met be-

doelde maatschappelijke taak te be-

lasten. Wellicht niet bedoeld om als

maatschappelijk werker te gaan func-

tioneren, maar wel als eerste opvang

op het gebied van deze hulpverlening.

Zijn gesprekspartner (overste W.

Frackers) ziet hier een klus voor de

werkgroep officierenbestand (waar-

van mij overigens samenstelling, op-

dracht etc. niet bekend zijn (en over-

peinst "dat je met de postcomman-

danten zou kunnen beginnen ... "

Dit doet mij toch wel wat verwon-

derd de vraag stellen: Is het dan niet
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bekend dat de werkzaamheden, zoals

omschreven bij de functies rayon-

c.q. wijkagent reeds jaren bij onze

landgroepen voorkomen?

Zowel groeps-, post-, rayoncomman-

danten als vele leden van de land-

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

groepen kunnen dit bevestigen en

kunnen aantonen dat een belangrijk

deel van hun tijd hierin gaat zitten.

Zeker in de dorpsgemeenschappen

wenden de mensen zich met aller-

hande problemen tot de politie, om-

dat zij eenvoudig niet weten bij wel-

ke instanties zij zouden terecht kun-

nen. In dergelijke gevallen moet de

politieman hun problemen aanhoren,

opvangen en zo mogelijk vewijzen

naar bevoegde enlof bekwame instan-

ties of personen. Zijn deze er niet of

- wat tegenwoordig nog al eens

voorkomt - hebben deze door over-

belasting geen tijd om aanstonds hulp

te bieden, dan blijft de politieman er

mee zitten of rondzeulen (hetgeen

soms zoveel "stress" veroorzaakt, dat

een sterk betrokken functionaris bij

de korps arts kan aanspoelen).

"Reeds jaren ... " Men leze er de

eerstvervaardigde functiebeschrijvin-

gen maar op na! Sedert 1964 wordt

ons personeel er al op beoordeeld.

Bij de selectie van kaderleden is

maatschappelijke oriëntatie en be-

langstelling een punt dat serieus on-

der de loupe wordt genomen. Ook

onze kaderschool heeft een belang-

wekkend deel van zijn programma

gericht op maatschappelijke vorming,

oriëntatie en integratie.

Er is zelfs in ons korps hier en daar

al eens geëxperimenteerd om op

grotere groepsstandplaatsen, waar

toevalligerwijze de leden van de groep

nogal gespreid in diverse wijken ge-

huisvest zijn, hen te belasten met een

sociale taak in de eigen woonwijk.

Het is begrijpelijk, dat de laatste jaren

bij de politie meer behoefte gaat be-

staan aan maatschappijverkenning,

bezinning, heroriëntatie, accentuering

van preventie. Men voelt meer en

meer een gemis: men raakt de grip
kwijt.

In grote, dichtbevolkte leefgemeen-

schappen (stedelijk karakter) - dus

waar juist gemeentepolitie werkzaam

is - zal men sterker de nodige inte-

gratie missen. Wellicht ook is die er

nooit voldoende geweest. (Mij zijn

overigens ook gevallen bekend, waar-

in reeds jaren geleden de korpsleiding

van een groot gemeentepolitiekorps

het oog liet vallen op agenten met

bijzondere kwaliteiten voor straatsur-

veillance in moeilijke wijken.)

Gewend aan specialisaties binnen een

groot korps, zal men ook wel eerder

zoeken naar een specialist op dit ge-

bied: de wijk- of rayonagent.

Bij de rijkspolitie (landgroepen) doet

de politieman van origine alles. Zo-

lang er tussen hem en de bevolking

persoonlijke contacten blijven bestaan

en er dus van een behoorlijke inte-

gratie nog sprake kan zijn, zal er m.i.

naar gestreefd moeten blijven worden

om de burgerij zelf zoveel mogelijk

te laten uitmaken wie van de hem be-

kende politieambtenaren hij in ver-

trouwen wil nemen. Want voor dit

soort werk is in de eerste plaats een

vertrouwensbasis nodig.

VETH LEVERT U HET "UNIFORM" VOOR UW AUTO'S

Het bij vele korpsen in qebrutk zljnde
"NOViMAG"-imperiaal NU in verbeterde en
moderne uitvoering!

Voor elk auto-type in diverse uitvoeringen binnen
enkele dagen leverbaar.

Het "VETH"-kombinatie-imperJaal geeft Uw
wagenpark 'n uniform aanzicht.

Vraag vandaag nog om nadere gegevens.

Gespecialiseerd In surveillance- en

verkeel'lSongevalienwagens ,> voertuigen voor M. E.

AMSTERDAMSEWEG 38c - ARNHEM - TEL. 085-435141

bu [Orr055eriefobriek

~B.UETH&In
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De eerste 'Harlingers'
in het korps rijkspolitie

HARLINGEN - De nieuwe oplei-

dingsschool in Harlingen heeft haar

eerste wachtmeesters afgeleverd. Op

19 december werden zij beëdigd.

KLAS A

Van links naar rechts: Adjudant G. M. Koning,

de wmrs. W. A. van Engeland, H. Gropen-

daal, L. M. van Dijke, B. W. F. Boersma, M.

R. P. Appelhof, A. P. Ammerloon, S. For-

tuin, J. G. C. M. de Lange, J. K. Bolt, R.

Sluiter, W. B. M. Ahlers, J. Boer, G. De -

ker, A. J. H. Doppen, D. Beukema, J. F. W.

van den Berg, L. A. van Eekelen, A. Blaauw-

broek en owmr. K. Hoekstra.

KLASB

Ç!aande van llnks naar rechts: Adjudan

üouwman. de wmrs. P. Kort, A. R. Lelde

ker, J. J. E. Hartwig, F. J. Hoogland, J.

Hazelaar, R. Koster, H. W. Helm ol •

Haaijema, R. Koopman, L. P. Haans ra, C.

A. Krijkamp, P. C. van Haasteren, J. a-

lema, W. W. Haaima, wrnr. le kt D. de Vres.

Knielend van links naar rech s: de , rs.

E. Jansen en H. J. Hopman.

KLAS C

Staande van links naar rechts: Adjudant Post-

ma, de wmrs. Paul, Olthof, Poortvliet, De

Ruiter, Meijer, Oldenhof, Schouw, Schuit,

Ruumpol, Leussink, Molenaar, Nieuwenhuis,

De Rooy, Philips, Nijhuis, Haaijema en wmr.

le kt Struik.

Knielend van links naar rechts: de wmrs. H.

Oosten, Noteboom, Oosterlaar en Palland.

KLAS 0

Van links naar rechts: Adjudant M. Th.

Berendsen, de wmrs. A. de Vos, R. v.d. Vegt,

W. Veenstra, W. Wouda, B. F. J. Tanis, E.

R. Wolfgram, C. Nettinga, J. F. M. Wormer,

N. Wallet, J. D. Verkaik, P. Weyermans, H.

Veldhoen, B. Staal, R. E. Verschut, A. J. W.

v. Son, A. B. Sterk, J. v.d. Sluis, M. Stroo-

snijder en owmr. F. Visser.
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nieuwe. - t ~
groeps·~••..._~
commandanten

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Achtkarspelen adjudant H. A.

Gijsen. Hij werd geboren op 16 april

1922 te Franeker en was sedert

12 oktober 1968 plaatsvervangend

groepscommandant Achtkarspelen.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep parketpolitie Almelo adjudant

C. van den Berg. Hij werd geboren

op 24 januari 1924 te IJsselstein en

was sedert 1 februari 1970 rayon-

commandant Wijk bij Duurstede.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

verkeersgroep Assen adjudant S. Sik-

kema. Hij werd geboren op 27 mei

1917 te Barradeel en was sedert 1

juli 1969 plaatsvervangend groeps-

commandant verkeersgroep Assen.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Gemert adjudant A. Th. van

Kroonenburg. Hij werd geboren op

3 mei 1921 te Oirschot en was sedert

16 december 1967 postcommandant
te Bakel.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep 's-Gravendeel adjudant W. J.

Lagendijk. Hij werd geboren op 3

september 1920 te Barendrecht en

was sedert 9 november 1968 plaats-

vervangend groepscommandant Del-

den.
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Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Leiderdorp adjudant H. Slof-

stra. Hij werd geboren op 5 novem-

ber 1922 te Leek en was sedert 1 juli

1970 plaatsvervangend groepscom-

mandant Haariemmerliede.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Hennaarderadeel adjudant J.

Korringa. Hij werd geboren op 18

april 1918 te Hoogezand en was

sedert 1 januari 1974 commandant

van de (voormalige) groep Tietjerk-
steradeel.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Made en Drimmelen adjudant

C. J. Hendrickx. Hij werd geboren

op 30 augustus 1924 te Alphen en

Riel en was sedert 1 april 1970 plaats-

vervangend groepscommandant Sas
van Gent.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep parketpolitie Middelburg adju-

dant W. A. Bruggemans. Hij werd

geboren op 11 maart 1918 te Rotter-

dam en was sedert 1 april 1974 plaats-

vervangend groepscommandant par-

ketpolitie Middelburg.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

groep Swalmen adjudant J. H. Koert.

Hij werd geboren op 12 december

1920 te Eijsden en was sedert 16

maart 1967 commandant van de

groep Aardenburg.

Met ingang van 1 november 1975

aangewezen als commandant van de

verkeersgroep Utrecht adjudant N.

van Tuil. Hij werd geboren op 18

januari 1920 te Numansdorp en was

sedert 1 juni 1969 ingedeeld bij de

algemene verkeersdienst te Drieber-

gen.
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In de toegift OHO, PA RP! was helaas een hinderlijke fout
geslopen, zodat de rekenaars onder ons zich suf pieker-
den. Sorry, sorry, zelfs uw belasting inspekteur maakt wel
eens een rekenfout. We hebben daarom twee prijzen ver-
loot onder de goede inzenders van de IDEE-MIN-PO-som.

De winnaars (proficiat!) zijn:

Puzzel I:

O. H. Klevringa, Buizerdlaan 8, Hoogeveen

Puzzel 11:

J. Kolff, De Schans 84, Hoornaar (ZH)
G. Gansekoele, Rembrandtstraat 8, Nijeveen

Oplossingen en winnaars december-puzzels

"Prettige kerstdagen en een goede start", zo luidde de
goede wens die uit de kerstpuzzel (I) te voorschijn kwam,
als u deze doorloper goed had opgelost.

Onze rekenpuzzel (IJ) had als oplossing het getal 56 en
had er als geheel zo uit moeten zien:

1544 -- 32 1512

+
1404 : 52 27

140 -- 84 56

bI

Dat trillen van uw stuur. Dieslechte wegligging.
Die snelle slijtage van die ene band.
Hofka + Sampermans'doet daar wat aan!
Alleen even langskomen. Eenadvies kost niets ....

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 17-11-"75: C. Reijnders, adm. ambt. C
3e kJ. i.t.d. te Amsterdam.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per H1-"75: G. L. Heikoop, wmr. te Lei-

derdorp.

DISTRICT MAASTRICHT

Per HO-"75: J. F. Hille, schrijver-A te

Schaesberg.

DISTRICT ROERMOND

Per 16-10-'75: J. M. M. v.d. Winkel, adm.
ambt. C 2e kJ. te Maasbracht.

ALGEMENIi INSPECTIE

Per H1-'75: M. C. Kleijn, Schrijver-A te

Voorburg.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per H1-"75: K. F. v.d. Bij, rijksambt. III

te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'75: C. van der Ster, wmr. te

Gouda; J. W. Beekvelt, adm. ambt. C 3e

kl. te Amsterdam; C. J. de Vries, rijks-

ambt. III te Amsterdam; W. Keijzer, adm.

ambt. C 3e kJ. te Groningen.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-12-'75: J. W. A. G. Baars te Roer-

mond; N. A. Bommer te Roermond; L. J.

Breukers te Roermond; N. G. Buijser te

Roermond.

Per 1-1-'76: G. Hus te 's-Hertogenbosch;

CAP-CHUR APPARATUUR DVEC,NP Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koofzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE pFtOJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter
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ALARM EQUIPMENT SUPPLlES NEDERLAND B.V.
Koningsweg 9, 's-Hertogenbosch, Tel. 073 -12 3111,139839,140923

G. de Heer te Breda; J. C. F. M. Hoeks

te Eindhoven; N. A. G. Pauly te Eind-

hoven; J. P. A. van Deelen te Roermond;

F. W. G. Nelissen te Maastricht; J. Klein

Leugemors te Apeldoorn; G. D. Nossent

te Apeldoorn; G. W. H. Hobbelink te

Apeldoorn; E. Vogelzang te Groningen;

H. J. Lenters te Assen.

bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: W. Drijver te Aalten.

DISTRICT ASSEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'75: J. Bos te Zuidlaren.

Per 1-9-'75: G. H. Koek te Sleen.

tol opperwachtmeester:

Per 1-12-'75: H. Schut te Giethoorn; M.

Sliekers te Midwolda.

tot adjudant:

Per 1-12-'75: J. Luttje te Groningen.

DiSTRICT BREDA

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'75: J. P. F. K. de Ridder te

Breda.

Per 1-10-'75: J. C. de Wijs te Breda.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'75: J. J. M. Peeters-Michielsen

te Breda.

D'ISTRICT DORDRECHT

tot schrijver-A:

Per 1-9-'75: Mej. M. H. K. Stigter, te Al-

blasserdam; mej. V. van der Veer te Hel-

levoetsluit; mej. W. L. A. Baars te Papen-

drecht; mej. D. S. E. de Kievit te Brielle.

tot adm. ambt. C 3e 1<1.:

Per 1-11-'75: Mej. A. Jansen te Poortugaal.

tot adm. ambt, C 2e kl.:

Per 1-9-'75: Chr. van der Linden te Brielle:

J. van Dalen te Papendrecht.

tot adjudanl:

Per 1-11-'75: W. J. Lagendijk te 's-Graven-
deel.

Per 1-12-'75: T. Nijmeijer te Barendrechl.

tol opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: W. de Jong te Numansdorp;

T. v.d. Graaf te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: E. A. J. de Kleine te Eind-

AES

e

hoven; A. J. de Weerd te Eindhoven; A.

M. E. Bal te Eindhoven; J. Horyon te

Eindhoven.

tot adjudant:

Per 1-11-'75: A. Th. v. Kroonenburg te
Gemer!.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'75: D. J. Tahiter te St. Oeden-

rode.

tot adjudant:

Per 1-11-'75: H. Smids te Didam.

tot fotograaf B 3e kl.:

Per 1-11-'75: J. R. Portier te Arnhem.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-11-'75: H. Slofstra te Leiderdorp.

tot schrijver-A:

Per 1-9-'75: J. Romers te De Lier.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-10-'75: A. Th. Lucassen te 's-Her-

togenbosch; J. J. Verhagen te 's-Her-

togenbosch.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: W. Kolsbeek te 's-Hertogen-

bosch,

tot schrijver-A:

?er 1-9-'75: A. Th. M. G. Kandelaars tp

Cuyk.

nJSTRICT LEEUWARDEN

,tol schrijver-A:

Per 1-9-'75: R. T. de Jong te Leeuwarden;

M. Haakma te Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: F. L. M. Lennaerts te M3a~-

tricht; W. H. Ritzen te Maastricht; B. J.

Nieland te Maastricht.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'75: H. W. Popping te Schaes-

berg.

lot adm. ambt, B le kl.:

Per 1-11-'75: M. W. H. J. Ar'lts te Maas-
tricht.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-9-'75: J. H. H. Machiels te Maas-
stricht.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-11-'75: W. A. Bruggemans te Mid-

delburg.

DISTRICT NIJMEGEN

tot schrijver-A:

Per 1-10-'75: E. W. Berendsen te Laag
KElppel.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: C. P. B. J. van Boven te

Roermond.

tot wmr. le kl.:

Per 1-10-'75: F. J. Bos te Horst.

D:STR';CT UTRECHT

lot schrijver-A:

Per 1-9-'75: R. J. G. Pieters te Leusden.

tol adm. ambt, C le kl.:

Per 1-11-'75: L. Damen te Bunschoten.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-11-'75: C. van den Berg te Almelo.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'75: B. J. M. Stinenbosch te

'"laaksbergen.

Per 1-9-'75: N. Mettes te Denekamp.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1·11-'75: J. E. G. Hadders te Losser.

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: J. H. Pullen te Rouveen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-9-'75: F. E. Gill te Voorburg (F.Z.).

Per ;-10-'75: N. J. Knegt, (contr. bewa-

pening) te Voorburg (I.Mz.).

tot adjudant:

Per 1-10-'75: J. Pierneef te Voorburg (FZ).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: C. J. de Koning te Drieber-

gen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'75: Mej. A. A. M. Overmars te

Driebergen.

tot rijksambt. lil:

Per 1-5-'75: E. C. L. Wasch te Driebergen.

Per 1-10-'75: G. van de Weerd te Drie-

bergen.

COME

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-0-'75: S. M. du Croix te Neerijnen.

NEDERLAND B.V.
wenst alle politiefunctionarissen een voorspoedig 1976

Specialisten in beveiliging tegen: inbraak, overval en brand
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LUVA

tot adm. ambt. C 2e kJ.:

Per 1-10-·75: Mej. I. A. M. van SIraaien

te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. C 1. kJ.:

Per 1-7-'75: P. Waaijer te Harlingen.

tot adm. ambt. C 2e kJ.:

Per 1-7-'75: H. Th. Haas le Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adm. ambt. C 3. kl.:

Per 1-10-'75: Mevr. C. E. M. Borghuis-

Besseling le Amslerdam.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 6-10-'75: F. L. Valk, wmr. van Al -

maar (vkg.) naar Driebergen (AVO/SAS).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-11-'75: W. Geelen, wmr. le kl. van

Purmerend naar Leusden (C.).

Per 17-11-'75: T. J. HorsI, wmr. le kl. van

Amslerdam (vkg.) naar Nijmegen (vkg.).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-9-'75: H. Onink, owmr van Scherpe -

zeel naar Werkendam.

Per 1-10-'75: J. J. van Bekkum, wmr.

Nijkerk naar Putten; H. W. v, d. Brtn
wmr. van 'I Harde naar Lochem A..

Broekhof, wmr. van Warnsveld naar Aal e

K. Dol, wmr. van Twello naar Gamere

W. van Hulfelen, wmr. van Loc um naar

Elsl; M. Jager, wmr. van Elburg naar VII/-

men; E. F. A. Jong, wmr. le I.

Flevoland-Zuid naar Lelyslad; J. G. de
Man, wmr. te kl. van Ruurio naar Haaks-

bergen; R. van Meurs, wmr. van Loche

naar Groenlo; R. H. M. J. Maessen, wmr.

van Nunspeel naar Ruurio; D. J. Ooster-

broek, wmr. van Putten naar NIJkerk; G.

W. van Schaik, wmr. van Wezep naar EI-

burg; W. F. Vierwind, wmr. van Nunspeel

naar Hoevelaken; A. C. van Weelden, wmr.

van Hattem naar Nunspeel; J. Wevers,

wmr. van Groenlo naar Neede; M. J.
Wiersma, wmr. le kl. van Lichlenvoorde

naar Weil; C. IJpma, wmr. le kl. van

Dronlen naar Joure.

DISTR1CT ASSEN

Per 17-11-'75: H. A. Timmerman, wmr. van

Havelte naar Assen.

DISTRICT BREDA

Per 23-9-'75: J. Uitterlinden, wmr. van

Slanddaardbuilen naar Dinleloord.

Per Ho-'75: W. M. Rijken, wmr. le kJ. van

Fijnaart naar KulJkgeslel; P. A. M. Segers,

a.a.c. 111van Woensdrechl naar steeneer-

gen.

Per 4-10-'75: G. W. Behage, wmr. van Ze-

venbergen naar Schiphol ; B. A. J. v. Loon,

wmr. le kl. van Rijen naar Breda; P. E. M.

Tax, wmr. van Zevenbergen naar Breda
Per 1-11-'75: M. L. G. Vos, wmr. le kl. van

Breda naar Dordrechl.

DISTRICT DORDRECHT

Per 18-8-'75: M. J. SIouI, wmr. le Pa-

pendrecht naar Apeldoorn.

Per 1-9-'75: A. Lagerwerf, schrijver van

Amsterdam naar Dordrecht.

Per 1-10-'75: C. BuissanI des Amorie, wmr.

le kl. van Barendrecht naar Dordrecht;

A. de Bijl, wmr. le kl. van Strijen naar

Dordrecht; B. Dolman, owmr. van Vianen

naar Rijnsburg; C. Th. Kooy, wmr. le kl,

van Hendrik-Ido-Ambacht naar Giessen-
burg; L. A. van der Meer, wmr. le kl. van

Dirksland naar Est en Opijnen.
Per 6-10-'75: J. J. de Raad, wmr. van Har-

dinxveld-Giessendam naar Dordrecht.

Per 1-11-'75: W. de Jong, wmr. le kl. van

Oud-Beijerland naar Numansdorp.

Per 17-11-'75: R. H. Kern, wmr. van Papen-

drec t naar Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'75: F. M. W. Mouwen, wmr. le kl.

van Eindhoven (vkg) naar Eindhoven (vkg);

A. Severs, wmr. le kl. van St. Oeden-

rode naar St. Michielsgestel.

Pe 1-10-'75: C. R. de Birk, owm. van

eeze naar Budel; J. G. W. Bongers,

r. van Eindhoven naar 's-Hertoçen-

bose .

Per A-lo-'75: F. H. J. M. Rooderkerken,

an Eindhoven (vkg) naar Budel.

Per -1 -'75: G. S. SlagIer, owmr. van

So e Breugel naar Eindhoven (st. dislr ).

Pe -1 -'75: J. Scholte, wmr. le kl. van

e en naar Ooslerhesselen; A. Th. v.

00 enburg, owmr. van Bakel naar Ge-
ert.

Per 29-12-'75: L. BoonsIra, wmr. van

Budel naar A.V.D.

DISTRICT ',-GRAVENHAGE

Per 1-10-'75: H. Bakker, wmr. van Wad-

dl een naar De Lier; J. v. d. Boon, wmr.

; e I. van NIeuwerkerk aJd l.Jsset naar

Oe9slgeesl; W. Hogendoorn, wmr. van

• pen aJd IJssel naar Leiderdorp; J. A.

unIeman, owmr. van Koudekerk aJd Rijn

aar Hazerswoude; R. Jansen. wmr. van

eiderdorp naar Oegslgeest; G. de Jong,

r. van Schoonhoven naar Leiderdorp;

Janser:. wmr. le kl. van Stolwijk naar

Gielen; H. de Jong, wmr. van Voorscholen

aar Lisse; J. C. de Lange, wmr. van

De Lier naar Waddinxveen; M. van Meurs,

mr van 's-Gravenzande naar Voorscho-

ten; H. H. Olijerhoek, wmr. van Lisse

naar Oegslgeesl; A. C. SniJders, wmr.

van Hillegom naar Voorschoten; L. A.

Stulje, wmr. van Krimpen aJd Lek naar

.euwerkerk a.d. IJssel.

Per 4-10-'75: B. M. Keijzer, wmr. le kl.

an Rijswijk naar Rijnsburg.
Per 15-10-'75: J. F. M. Strampraad, wmr.

van Krimpen aJd IJssel naar Loenen.

Per 1-11-'75: C. J. Barelds, wmr. le kl.

van Oegslgeesl naar Waddinxveen; R. van

Vliet, wmr. le kl. van Rijswijk naar Ter

Aar.

Per 16-10-'75: A. Gelderblom, owmr. van

Delfgauw naar Pijnacker.

Per 3-11-'75: T. Langerak, owmr. van

s-Gravenhage naar De Bilt.

Per 1-11-'75: P. Keijzer, wmr. le kl. van

Rijswijk naar Driebergen; H. J. Slruik,

wmr. le kl. van Rijnsburg naar Harlingen;

H. C. Mensink, wmr. le kl. van Reeuwijk

naar Slo Iwijk.

Per 17-11-'75: J. G. E. Bouwmeester, wmr.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MODWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

Geld Thuis Service

Alle bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privélening:

f 3.500,- 36 rond. t 127,-
f 8.500,- 54 rond. f 215,-
f 14.000,- 60 rond. t 322,-
f 17.000,- 60 rond. t 427,-

2e hypotheken:

f 10.000,- 60 m. f 267,-
f 20.000,- 120 m, t 351,-
t 40.000,- 120 m. f 701,-

Woonverbetering:

f 5.000,- 60 rond. f 121,-
f 10.000,- 72 rond. f 205,-
f 13.000,- 84 rond. f 237,-
f 15.000,- 96 rond. f 250,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 167 10

JANSENS

Kredietkantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.
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van Boskoop naar 's-Gravenzande; G, C,

Drost, wrnr. van Moordrecht naar Drie-

bergen (AVD).

DISTRICT GRONINGEN

warden; L. van der Meulen, wmr. van Hol-

werd naar Ternaard; F. J. de Munnik, wmr.

van Dronrijp naar Hutshorst.

Per 23-9-'75: J. H. visaener. wmr. 1e kl.

van Leeuwarden (vkg) naar Leeuwarden

(rech.).
Per 1-10-'75: J. P. Berghuis, wmr. van

Oosterwolde naar Groningen; W. Bouland,

wmr. 1e kl. van Smilde naar Oosterwolde;

G. Bijl, owmr. van Warmenhuizen naar

Wommels; J. J. Haven, wmr. van Wom-

mels naar Dokkum; J. C. Leystra, wmr. van

Joure naar Sexbierum; Th. Rooks, wmr.

van Joure naar Dronten; J. C. Tuinenga,

wmr. van Grouw naar Wommels; J. Wijn-

gaarden, wmr. van Damwoude naar Zwaag-

westeinde; B. Timmer, wmr. 1e kl. van

Tzcrn naar Kampen; C. IJpma, wmr. te kl.

van Dronten naar Joure; J. J. Zwart, wmr.

van Lemmer naar Stiens.

Per 1-11-'75: J. Korringa, adj. van Leeuwar-

den naar Wommels; S. G. Piersma, wmr.

1e kl. van Scharnegoutum naar Harlingen;

D. de Vries, wmr. 1e kl. van Pingjum naar

Harlingen.

Per 10-9-'75: Bouwmeester, wmr. van

Finsterwolde naar Oude Pekela.

Per 16-10-'75: L. Frederiks, adj. van Gro-

ningen naar Scheemda.

Per 1-11-'75: J. P. v. d. Walle, wmr. te kl.

van Dalen naar Groningen; H. Huisman,
owmr. van Uithuizermeeden naar IJssel-

muiden.
Per 1-12-'75: H. W. Helmantel, wmr. 1e

kl. van Slochteren naar Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 26-9-'75: A. A. Rosenbrand, wmr. van

Heusden naar Drunen.

Per 1-10-'75: A. B. N. v. d. Sangen, wmr.

1e k}, van Werkendam naar Ruurio.

Per 1-11-'75: H. M. v. d. Mark, wmr le kl.

van Veghel naar Heeswijk-Dinther; K. Pelle

wmr. van Helvoirt naar Oegstgeest.

Per 29-11-'75: M. G. M. v. d. Veerdonk,

wmr. van 's-Hertogenbosch (vkg.) naar

's-Hertogenbosch (meldk.).
Per 1-12-'75: K. Pelle, wmr. van Helvoirt

naar Oegstgeest.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-9-'75: A. Eizema, owmr. van Kollu-

merzwaag naar Surhuisterveen; J. F. de

Jong, wmr. van Hardegarijp naar Leeu-

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-9-'75: A. T. H. A. Fontein, owmr.

van Schaesberg naar Nuenen.
Per 1-10-'75: B. L. F. E. J. K. K. G. P. de

Bruin, wmr. 1e kl. van Vaals naar Noor-

beek; J J. Deswijzen, wmr. te kl. van Beek

naar Eygelshoven; M. H. M. Duyzings,

Ster van veiligheid
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wmr. van Mechelen naar Wijlre, R. W.

Jans, owmr. van Schaesberg naar Heyt-
huyzen; M. M. L. Kabo, wmr. le kl. van

Voerendaal naar Scrunveld: J. H. M. Sillen.

wmr. van Born naar Bunde.

Per 1-11-'75: H. A. M. Blokhuis. wmr. van

Gronsveld naar Losser.

Per 17-11-'75: C. J. Lemmens, wmr. van

Maastricht (vkg) naar Roermond (vkg).

Per 1-12-'75: P. J. M. Brans, owmr. van

Stein naar Wierden.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-10-'75: J. H. Brusselaars, wmr. van

Breskens naar Zierikzee; P. A. A. M. de

Groene, wmr. van Oostburg naar Sas van

Gent; C. van Maanen, wmr. le kl. van

Sluis naar Haamstede.

Per 6-10-'75: J. G. A. van den Brink, wmr.

van Middelburg naar Apeldoorn; P. B. Th.

Knoops, wmr. van Middelburg naar Zwolle.

Per 1-11-'75: H. W. Remijnse, wmr. 1e kl.

van Yerseke naar Middelburg; J. A. Tel-

lier, wmr. 1e kl. van Koudekerke naar

Middelburg.

Per 1-11-'75: J. H. Koert, adj. van Aar-

denburg naar Swalmen; H. Smits, owmr.

van Kortgene naar Didam; C. J. Hen-

drickx, owmr. van Sas van Gent naar

Made en Drimmelen.

Per 17-11-'75: J. I. G. van Remortele,

Nmr. van Middelburg naar Terneuzen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 15-8-'75: H. J. Vernig, owmr. van Nij-

megen naar Arnhem.

Per ~9-'75: H. H. van der Vegt, owmr.

van- Beuningen naar Ootmarsum.

Per 1-10-'75: P. Alderliesten, wmr. van

Rozendaal naar Geldermalsen; T. Maat-

man, wmr. van Terborg naar Buren: C.

M. Versloot, wmr. van Nijmegen naar
Zaltbommel.

Per 24-10-'75: H. Karsten, schr. A van

Nijmegen naar Terborg.

Per 1-11-'75: A. J. G. Ankone, wmr. 1e kl.

van Weurt naar Beuningen; R. C. A. Cou-

sin, schr. van Geldermalsen naar Groes-

beek.

Per 1-4-'75: J. H. G. Ubbink, wmr. le kl.

van Zei hem naar Halle.

Per 10-10-'75: A, G. M. Thijssen, wmr.

van Huissen naar Duiven.

Per 1-11-'75: H. H. J. Nijland, wmr. 1e

kl. van Nijmegen naar Harlingen.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-9-'75: H. H. M. Greijmans, schr.

van Helden Panningen naar Nederweert.

Per 1-10-'75: J. M. P. Lamers, wmr. van

Horst naar Echt; Th. J. Ophelden, wmr.

1e kl. van Roermond naar Posterholt; H.

J. G. Roemen, wmr. van Baarlo naar

Horst; G. L. M. Wijnen, wmr. van Echt

naar Baarlo.

Per 15-10-'75: A. Stuurman, wmr. van

Meerlo-Wanssum naar Grubbenvorst.

Per 1-11-'75: F. J. M. Smeets, adm. ambt.

C 2e k]. van Roermond (st. distr.) naar

Roermond (vkg.); R. P. Vervoort, wmr.

1e kl. van Swalmen naar Horn (op I. sch.)

Per 15-11-'75: A. J. Roes, owmr. van Wes-

sem naar Vianen.
Per 29-12-'75: F. R. Wever, wmr. van

Linne naar Nederweerl.
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DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'75: W. e. e. Henzei, wmr. van

VinkeveenlWaverveen naar Bunnik; W.

Kroeze, wmr. le kl. van Mijdrecht naar

De Bilt; H. Nieuwenhuis, wmr. van Wou-

denberg naar Doorn.

Per 1-11-'75: e. van den Berg, owmr. van

Wijk by Duurstede naar Almelo.

Per 1-11-'75: K. Hoekstra. wmr. le kl. van

Bilthoven (ber. gr.) naar Harlingen (opl.

sch.).

Per 15-11-'75: e. E. van Harten, wmr. le

kl. van leusden naar Soestdijk (V.D.K.H.).

Per 1-12-'75: J. H. e. Geelen, adm. ambt.

e 2e kl. van Utrecht (reeh. gr.) naar De

Bilt (staf).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-9-'75: D. Boqert, wmr. lA kl. var,

Diepenheim naar Goor.

Per 1-10-'75: G. J. A. Dijkhuis, wmr. van

Denekamp naar Tubbergen; K. Egging,

wmr. van Ommen naar Borne; J. de Gor-

ter, wmr. van IJsselmuiden naar Dedems-

vaart; J. l. Hendriks, wmr. van Wijhe naar

Genemuiden ; l. ten Hoeve, wmr. van

Nieuwleusen naar Vriezenveen; H. E. Laar-

man, wmr. van Rijssen naar Nieuw Leusen;

G. Meints, wmr. van Vollenhove naar U ;

L. Nijhuis, wmr. le kl. van Dedemsvaart

naar Den Burg; M. P. J. Pol huis, W r.

van Haaksbergen naar Borne; P. H. S -

verink, wmr. van Losser naar Haa sber-

gen; l. Westera, wmr. le kl. van IJs-

selmuiden naar Zwolle (vkgr.); A. J.

Wever, wmr. van Losser naar IJsselmui-

den.

Per 4-10-'75: S. T. Tuinsma, wmr. van

Rijssen naar Vollenhove; A. W. D. T.

Veltmaat, wmr. van Giethoorn naar Rijssen.

Per 1-12-'75: J. H. W. Fiet, schr. van

Zwolle naar Oldebroek te Wezep.

Per 16-6-'75: D. V.d. Graaf, wmr. le kr.

van Zwolle (verk.gr.) naar Zwolle (reeh.

gr.).

Per 1-11-'75: W. J. Lagendijk, owmr. van

Delden naar 's-Gravendeel; J. H. Pullen,
wmr. le kl. van Raalte naar Rouveen; F.

Wielink, wmr. le kl. van Zwolle (verk, gr.)

naar Zwolle (st. distr.).

Per 17-11-'75: G. J. Wissink, wmr. van

Zwolle (verk.gr.) naar Driebergen (AVD).

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-11-'75: W. J. Jansen, adm. ambt.
e 2e kl. te Voorburg (A.I.) naar Axcel

(dislr. Middelburg).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-10-'75: e. Doornhein, olf. le kl.

van Driebergen (AVD) naar Dordrecht

(R.P.t.W.).

Per 4-10-'75: J. H. van Eldik, wmr. van

Driebergen naar Grathem; N. G. M. Roof,

wmr. van Driebergen naar Grathem.

Per 1-11-'75: J. J. Maks, wmr. van Drieber-

gen naar Rijswijk (vkg. Den Haag).

Per 1-11-'75: N. van Tuijl, adj. van Drie-

bergen naar Bilthoven.

Per 17-11-'75: M. e. H. v.d. Brink, wmr.

van Driebergen naar Breukelen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-11-'75: F. Visser, wmr. le kl. van

Apeldoorn naar Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'75: J. B. C. Driehuis, wmr. 1e kl.

van Utrecht naar Wemeldinge; T. v. d.

Linde, wmr. van Dordrecht naar Rilland;

G. Schouten, wmr. van Terneuzen naar

Rilland; J. G. StoIIer, wmr. le kl. van

Maasbracht naar Krabbendijke.
Per 1-10-'75: S. A. Welink, owmr. van

Utrecht naar Amsterdam.
Per 1-11-'75: L.' J. Bout, wmr. te kl. van

Bruinisse naar Dordrecht.

VEILIHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-10-'75: H. Meijer, owmr. van Soest-

dijk naar Bunschoten.

Per 1-1-'76: R. GoJderbeid, wmr. le kl.

van Soestdijk naar Borculo.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-11-'75: H. van Tent, wmr. le kl. te

Graft-De Rijp.

DISTRICT ASSEN

Per 1-11-'75: B. Wiegman, adj. te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'75: e. A. de Bruijn, adm. ambt.

e 2e kl. te Steenbergen
Per 1-11-'75: H. H. Jansen, wmr. le kl.

te Dongen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-11-'75: J. H. van Belois, adj. te

s-Gravendeel; J. J. van 't Hart. owmr

te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-10-'75: H. J. A. Awater, 011. te kl.

te Eindhoven.
Per 1-11-'75: H. A. Zuidam, owmr. te

Eindhoven.
Per 1-12-'75: A. Schilders, adj. te Bergeijk

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-11-'75: J. Schalk, owmr. te Lisse;

e. Versluis, adj. te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'75: P. Hoiting-Metzlar, adm.

ambt. 2e kl. te Grootegast.

Per 1-11-'75: W. E. v.d. Wees, wmr. le kl.

te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

t'er 1-8-'75: C. l. Venrooij, schrijver-A te

Berlicum.

Per 1-11-'75: G. Schaasberg, adj. te 's-Her-

togenboseh.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-11-'75: B. Binnema, adj. te Buiten-

post; H. de Jong, owmr. te Oosterwolde.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-11-'75: F. W. Tummers, wmr. le kl.

te Vaals.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-11-'75: cnr. Jansen, wmr. le kl. te

FA. WKW

modern ingericht

carrosseriebedrijf

lasserij-,

uitdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Telefoon 050 - 3 27 33

BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETON-
en

ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon 08380 - 1 90 16*

Telex 45335
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St. Janstraat 22 - Breda - Telefoon 076 - 13 87 51

• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V.

Politiefunktionarissen
lenen al50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld {enen is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in een ervaren,
gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt.

Dat is de Nationale Volks Bank. Al 50 jaar. Enkele voorbeelden:

f 1.000,- 12 x f 93,40 f 7.000,- 42 x f 216,04
f 2.000,- 24 x f 102,70 f 9.000,- 48 x f 248,06
f 3.000,- 30 x f 126,24 f 10.000,- 54 x f 251,26
f 5.000,- 36 x f 177,04 f 15.000,- 60 x f 344,16

Rente aftrekbaar, kwijtschelding bij overlijden.
Twee andere interessante diensten uit ons pakket:

1. De Konstantrekening. Een nieuwe doorlopend-kredietvorm.
We vertellen u daar graag meer over of sturen u onze

uitgebreide folder op verzoek toe.
2. De Wooncomfortlenjng. Speciaal voor woningverbetering.
Leningen van f 3.000,- tot f 15.000,-, met looptijden tot 8 jaar.

NatÎona.le ..VolksBa··n·j(···· ; .
AmsIerdam, Westeinde 10, lel. 020-237271;Buikslotermeerplein
131b. tel. 020-326809Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561,450367 Den Haag, Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-
643925Eindhoven, Kerkstraat 17, tel. 040-433944Enschede,
Langeslraat 11, tel. 053-324398Nijmegen, v. Welderenstraat
127, tel. 080-226200Rotterdam, Schiekade 63. tel. 010-671444
Utrechl, Maliebaan 67. tel. 030-314636Voorburg, Parkweg 12,
tel. 070-8716t2 Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-166910
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Hulst: J. van Dijk, wmr. le kl. te Sas
van Gent.

Per 1-12-'75: W. A. Boogerd, wmr. le kl.

te Tholen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-11-'75: G. J. Nijenhuis, owmr. te

Nijmegen; J. Middelbrink, wmr. le kl. te

Varsseveld.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-11-'75: G. J. Olde-Honhof, adj. te

Swalmen: Th. H. Rumen, wmr. le kl. te

Heijthuisen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'75: E. Scholten, adj. te Bilt-

hoven; W. Uithol, adj. te Vinkeveen I

Waverveen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-11-'75; G. W. Peters, adj. te Al-

melo; J. Kingma, owmr. te Tubbergen.

Per 1-12-'75; H. Webbink, owmr. te Wier-

den; J. Kersten, wrnr, te kl. te Losser;

M. Hartveldt, wmr. te Dalfsen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-11-'75: F. A, Mulders, O.O. 111 te

Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 22-10-'75: Mevr. W. J, M, Verheul-van

Rooijen, adm. ambt. C 2e kl. te Drie-

bergen,

Per 1-11-'75: Mej. H. H. A. Burgers, typiste

A te Driebergen.
Per 1-12-'75: H. Kooi, wmr. le kl. te

Grathem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'75: F. de Groot, adj. te Amster-

dam.

aanwijzing voor functie

Per 1-11-'75: J. B. Plompen, adj. tol cdl.

tech. rech. te 's-Hertogenbosch.

In
memoriam

Res. wmr.

Joh. P. Zoon

groep Uitgeest

distr. Amslerdam'* 31-10-'18
t 31-12-'75

Res. wmr. le kl.

B. J. Antvelink

groep

Haaksbergen

distr. Zwolle'* 23-1-'21
t 10-1-'76

Wmr. le kl.

J. H. C. Spoor

Voorschoten

'* 6- 3-'18
t 6-11-'75

Schrijver

J. A. F. Winkenius

Dordrechl'* 15- 8-'12
t 23-11-'75

Rp.org_RPM76_01_jan_nr.05_compri 35



Van links naar recht:

2. Gescheiden; heldhaftig; indien.

3. Rivier in Italië; ontkenning; fietsonder-

deel ; mal aanwensel.

4. Brandstapel; wiel; snelle ren (Eng.).

5. Ruzie; vogel; gelofte; rechtbank.

6. Hieltje van een ham; woede; rond; ellen-

de.
7. Verhoogde toon; deel van een kast; op-

slagruimte; bezienswaardigheid in Parijs.

8. Biersoort; HP-stadje in Friesland; water;

bloem.

9. Schil; dierengeluid; vis; sportartikel; dek-
sel.

10. Met name; doorgaans; ouderwets meubel-

stuk.

11. Arab. havenplaats; steen; verdriet; land

in Azië.

12. Schreeuw; appel; vogel; lofzang.

13 Indon. klimpalm: toegang: advertentie

(afk.); verf.

14. Bijwoord; grappenmaker; grondsoort: uit-

stekend.

Van boven naar beneden:

2. Monduitslag bij zuigelingen: umgeven

door water: Gr. myth. figuur: voegwoord.

3. Algebraïsche term; visje. muzieknoot.

4. God van de liefde; kloven; kant.

5. Vulkaan; ijzeren spijl; bazige vrouw.

6. Myth. figuur; betaalplaats; vreemde munt;

voor.

7. Pluim; opwinding; vroeger ministerie

(afk.).

8. Erfenis; zware zak; tegenover; Laatste

Nieuws.
9. Papegaai; inboedel; water in Ned.; hoef-

dier.

10. Projektieplaatje; periode van volwassen

worden.
11. Kledingstuk; versperring: in plaats van.

12. Verfstof; metaal; regeringsreglement

13. Ton; snoepje; voertuig; vette vloeistof.

14. Weglating; koorzang; reptiel; eenheid

van stroomsterkte (afk.).

1 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115

2 I I I I I I I I I I I I I
3

f I I I I I I I I I I I I
4 I I I I I I I I I I I I I
5 I I I I I I I I I I I I I
6 I I I I I I I I I I I I I
7 I I I I I I I I I I I I I
8 I I I I I I I I I I I I I
9 I I I I I I I I I I r I I
10 I I I I I I I I I I I I I
11 I I I I I I I I I I I I I
12 I I I I I I I I I I I I I
13 I I I I I I I I I I I I I
14 I I I I I I I I I I I I I
15 I

I I I I I I I I I I I I I

Dóórlopen, mensen!

Speurtocht naar elf plaatsen

Aoht plaatsen met rijkspolitie en drie met gemeentepolitie vindt u langs
de rand van deze doorloper, als u alles goed hebt opgelost.
De oplossing leest u met de klok mee, te beginnen in de linker beneden-
hoek. Alleen moet u er wel op letten, dat de plaatsen elkaar gedeeltelijk
overlappen, zoals bijv. Leeuwarden, Enschedé, Deventer, Terschelling,
etc. Een kleine bijdrage onzerzijds tot meer integrat,ie en samenwerking
van rp en gempo.

Wanneer u alle elf plaatsen op de buitenrand hebt gevonden, kunt u deze
op een briefkaart vermelden en opsturen naar:

Puzzelredakteur RP-Magazlne,Brahlll6straat 9, Eerbeek.

U dingt mee naar onze maandelijkse puzzelprijs. Veel sukses!

De oplossingen van de decemberpuzzels en de
winnaars hiervan vindt u op pagina 29.

36

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

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 134
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ervaringen van de

rijkspolitie met

'Opsporing verzocht'?

INFORMATIE

A. v.d. Scheur:

Hoe wordt de

beroepspersoonl ijkheid

van de politieman

gevormd?

COLUMN

Dr. T. H. Oosterwijk:

De rijkspolitie

zou wat meer

overleg kunnen plegen

INFO RUBRIEK

2

7

. . 23

Nieuws uit de districten 13

INGEZONDEN

He. mr. F. Perrick:

De politieambtenaar

in de bezettingsjaren . . . . 21

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe groepscommandanten

Personalia

30

31

28Puzzel pagina

Adressen van redactie

en administratie 2

indit nummer

Gaan we door met

'Opsporing verzocht'?

Op 8 maart a.s. gaat de tweede
proefuitzending van opsporing
per TV de lucht in. Daarna valt
de beslissing.
RPm ging na hoe de eerste
uitzending is gevallen. Wat vindt
recherchechef Witteveen van
'zijn' zaak-Schimmert?
Waardering en kritiek op . pag 2

Welke bril krijgt de

adspirant opgezet?

"De politieman is een achterdochtig
mens. Hij is minder snel geneigd
het goede in iets te zien, omdat hij
meestal bezig is het kwade in iets
te zoeken". Aldus luit A. v.d. Scheur,
die op zoek ging naar de manier
waarop de beroepspersoonlijkheid
van de a.s. politieambtenaar wordt
gevormd . pag. 7

Problemen van een
RP-burgemeester

Burgemeester dr. T. H. Oosterwijk
(van Ooststellingwerf) is voorstander
van één nationale politie. Toch
ziet hij ook bezwaren, ontleend
aan de praktijk. De RP-burgemeester
schetst een drietal problemen t.a.v.
de relatie politie/bestuur, inspraak
en uitrusting pag. 23

1
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Tweede experimentele TV-uitzending op 8 maart

HOE ZIJN DE EERSTE
VAN DE POLITIE MET

"OPSPORING VERZOCHT"

Over enkele dagen, op maandag 8 maart, zal de tweede

proefuitzending van 'Opsporing verzocht' op het TV-

scherm worden gepresenteerd.
De vraag rijst, wat de uitzending van 14 oktober inmiddels

voor eftekten heeft gesorteerd. Zijn er positieve resul-
taten geboekt? En wat is er in eerste aanleg gebleken

van de door sommigen gevreesde neveneftekten?

Recherche-deskundigen Witteveen en Gerats geven in

een RPm-interview hun indrukken van de meetbare ge-

volgen die 'hun' zaak-Schimmert heeft gehad.

Degenen die de uitzending van 14
oktober hebben gezien, zullen zich
herinneren dat één van de drie ge-
reconstrueerde (deels vermoede) mis-
drijven de verdwijning betrof van
een 17-jarig meisje uit het Limburgse
Schimmert. Een zaak die door majoor
P. Y. Witteveen op het scherm werd
toegelicht, terwijl adjudant F. M.
Gerats 'achter de schermen' de be-
richtgeving coördineerde. Hoe staan
zij, na ales wat ze sindsdien hebben
ervaren, tegenover een dergelijke op-
sporingsmethode voor vastgelopen
zaken?

Witteveen: Voor mij is voortzetting
van "Opsporing verzocht" geen vraag.
Integendeel zelfs. Ik zou het toe-
juichen, als in de toekomst door de
politie meer gebruik werd gemaakt

van het medium televisie. Mits het
althans op dezelfde, verantwoorde,
wijze gebeurt als het onderhavige
programma. Een vergelijking met het
Duitse programma "XY -ungelöst"
gaat gewoon niet op. Het enige wat
beide programma's gemeen hebben,
is de doelstelling: de oplossing van
het misdrijf. 'XY-ongelöst' is veel dra-
matischer van opzet. De zaak wordt
geheel door acteurs nagespeeld. Bij
"Opsporing verzocht" heeft men ge-
kozen voor een sobere en rustige
presentatie. De feiten worden op een
rijtje gezet. De getuigen zijn "echt".
Er komen geen acteurs aan te pas.

Gerats: Ik sta daar volledig achter.
Ook ik heb "Opsporing verzocht" als
zeer positief ervaren. En uit vele
reacties van collega's, ook van ge-
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ERVARINGEN

Interview: J. J. H. van Aerssen
Foto's: Fotopersburo

Mellaart, Maastricht

meentepolitiezijde, justitie én de bur-
gerij is mij gebleken, dat het pro-
gramma bij hen uitstekend is over-
gekomen. Iedereen die ik sprak oor-
deelde er in doorslaggevend positieve
zin over.

De Amsterdamse officier van justitie,

mr. J. J. Abspoel, zegt in een inter-

view dergelijke uitzendingen "levens-

gevaarlijk" te vinden. Naar zijn oor-

deel zouden ze tot nieuwe misdrijven

en "heksenjacht" kunnen leiden.

W.: Ik begrijp die opmerkingen niet
goed. De uitlatingen van de heer
Abspoel komen me wat té fors en in
elk geval té voorbarig voor. Natuur-
lijk zijn er altijd mensen die wat
vreemd op dergelijke uitzendingen
reageren. Dat is ook hier wel ge-
beurd, maar onder de ruim vierhon-
derd binnengekomen tips is er geen
enkele met een rechtstreekse "ver-
dachtmaking". Laat staan, dat er van
een "heksenjacht" sprake zou zijn.
Voorzover ik het kan beoordelen, is
er tot op dit moment van een gevaar-
lijk nevenverschijnsel niets gebleken.

G.: Ik geloof, dat zo'n uitzending
niet meer of minder aanleiding geeft
tot het plegen van nieuwe misdrijven
dan de "normale" perspublicaties.
Integendeel zelfs. Als je leest wat

Welke zaken komen in aanmerking?

Een door de minister. van justitie ingestelde. selectiecommissie bepaalt

welke gevallen op de televisie worden gebracht.

Na afweging van de argumenten vóór en tegen, in het bijzonder de

belangen van de samenleving én van de verdachte(n), waarbij de pro-

argumenten de contra-argumenten duidelijk moeten overtreffen, komen

slechts de volgende categorieën van gevallen voor uitzending in aan-

merking:

zeer ernstige misdrijven als moord, doodslag, roofoverval en zeden-
delicten met geweldpleging; ,

minder ernstige dan hiervoor bedoelde misdrijven, die echter naar
alle waarschijnlijkheid een serie vormen en op zich een ernstige
inbreuk vormen op de rechtsorde en waarbij de aanhouding van de
dader dringend gewenst is om te voorkomen dat nog meer personen
ernstige materiële of immateriële schade lijden. Zoals: ernstige ver-
mogensdelicten, brandstichtingen en zedendelicten;

vermogensmisdrijven, waarbij unieke en/of waardevolle objecten
zijn ontvreemd en waarbij de opsporing van de dader en het voor-
werp uit een oogpunt van handhaving van de rechtsorde dringend
geboden is;

ontvluchting van gedetineerde en verpleegde delinquenten, voor-
zover hun aanhouding dringend gewenst is op grond van ernstige
vrees dat zij zich aan zware, met name agressieve, delicten zullen
schuldig maken.

De werkgroep, die de vorenstaande grondnormen vaststelde, acht daar-

naast politieel gebruik van het medium televisie redelijk en verant-

woord voor:

opsporing van vermiste personen, althans wanneer er aanwijzingen
zijn dat met een misdrijf of een ongeval rekening moet worden
gehouden;

opsporing van weggelopen en zoekgeraakte kinderen, als regel tot
een leeftijd van plusminus 12 jaar; vermiste minderjarigen boven
die leeftijd slechts indien er bijzondere omstandigheden zijn als
ziekte of vermoeden van ongeval of misdrijf;

opsporing van getuigen, die inlichtingen omtrent een zeer ernstig
ongeval kunnen verstrekken;

opsporing van zeer waardevolle of gevaarlijke voorwerpen of goede-
ren die zijn verloren geraakt, alsmede waarschuwingen voor ge-
vaarlijke verloren goederen of stoffen;

identificatie van personen (b.v. bij geheugenverlies) en van onbe-
kende doden.

hier en daar in de pers over misdrij-
ven wordt geschreven dan zie ik daar
een groter gevaar in dan in derge-
lijke televisie-uitzendingen.

het van het allergrootste belang is dat
de politie een zeer grote stem heeft
in wat wordt uitgezonden. En dat
was hier het geval. In de kranten
wordt m.i. teveel de nadruk gelegd
op de "AVRO-uitzending" als zoda-
nig. Voor hetzelfde geld zou het ech-
ter de KRO, VPRO, TROS of welke
omroep dan ook kunnen zijn ge-

W.: Het gebruik van de televisie als
"opsporingsmiddel" zou meer ge-
meengoed moeten worden. Waarbij
ik uitdrukkelijk wil vermelden, dat

3
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"Er zit natuurlijk ontzaglijk veel werk aan vast ... "
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OvJ mr. J. J. Abspoel:

"Sensationele aspecten zijn niet vermeden"

Mr. J. J. Abspoel, officier van

justitie te Amsterdam, heeft
ernstige kritiek op de eerste

uitzending van 'Opsporing

verzocht', dat naar zijn me-

ning sensationele aspekten

niet heeft vermeden:

poging ernstige misdrijven op
te lossen wanneer alle andere
mogelijkheden zijn uitgeput,
verwerp. Er is voor mij geen
twijfel, dat de daders van dit
soort misdrijven dienen te wor-
den opgespoord. Zij vormen
een ernstige bedreiging.
Tenslotte wijs ik erop, dat men
bij de berechting van de zeer
ernstige misdrijven met zeer
veel faktoren dient rekening te
houden, waarvan ik er drie
noem:

" ... Het ten tonele voeren van
de ouders (in de zaak-Schim-
mert) vond ik wel de meest
ernstige misslag van het hele
programma. De bede om hulp
was een melodramatische ver-
toning die als informatie geen
enkele zin had; men heeft de
mening van de ouders over hun
dochter niet nodig om voor
zichzelf uit te maken dat het
hier geen vrijwillige verdwij-
ning betrof.
Deze kritische aantekeningen
betekenen niet, dat ik de TV-

het gevaar van herhaling,

de persoonlijkheid van de
dader èn

de verontrusting die de daad
heeft gewekt.

Ik heb bij herhaling betoogd,
dat met deze verontrusting bij
de straftoemeting in ernstige
mate rekening moet worden
gehouden. Juist daarom zou ik

weest. Maar het was toevallig de
AVRO die het initiatief heeft ge-
nomen.
Zo'n uitzending is bepaald geen
"natte-vinger-werk". De zaken die
worden uitgezonden, worden langs
alle kanten bekeken door een (door
de minister ingestelde) selectiecorn-
missie. De voor- en nadelen worden
zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.
Alleen de commissie bepaalt (mede
aan de hand van een aantal door de
minister vastgestelde richtlijnen), wel-
ke zaken kunnen worden uitgezon-
den. In "wat" uiteindelijk wordt uit-
gezonden heeft de politie het laatste
woord. Wat dat betreft was er een
optimale samenwerking en begrip
tussen de 'tv-makers' van het pro-
gramma en ons.
Er is geen sprake van, dat (zoals er-
gens werd gesuggereerd) de TV-men-

het betreuren wanneer door een
programma als 'Opsporing ver-
zocht' deze verontrusting kunst-
matig zou worden vergroot,
een geenszins denkbeeldig ge-
vaar.
Of tegenover de door mij aan-
geduide nadelen een geslaagde
opsporing kan worden gesteld,
moeten we afwachten. Het lijkt
me aanbevelenswaardig na te
gaan of kort na dergelijke uit-
zendingen soortgelijke ernstige
delicten worden begaan en bij
arrestatie vim daders te achter-
halen of zij de uitzendingen
hebben gevolgd en welke emo-
ties ze bij hen hebben opge-
wekt. Men zal de voor- en na-
delen voortdurend tegen elkaar
moeten afwegen. En wanneer
blijkt, dat er geen opsporings-
resultaten worden bereikt, mag
'Opsporing verzocht' in geen
geval bij wijze van entertain-
ment gehandhaafd blijven."

i

4
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sen inzage zouden krijgen in dossiers.
Zij hebben zich uitsluitend beperkt
tot de vormgeving.

En het resultaat? Staat het eraan ver-

bonden werk in verhouding tot de

"opbrengst" ?

W.: Dat ligt er maar aan wat men
onder "opbrengst" wil verstaan. Als
ermee wordt bedoeld, dat de uitzen-
ding - voorzover het onze zaak
betreft - direct tastbaar succes heeft
opgeleverd, dan moet ik dit ontken-
nend beantwoorden. Het meisje is nog
steeds verdwenen. Wel hebben de
nieuwe tips ons zulke waardevolle
inlichtingen verschaft, dat het onder-
zoek niet op dood spoor is beland.
En dat als gevolg van de gegevens
waarover we anders waarschijnlijk
nooit de beschikking over hadden

gekregen. Als voorbeeld noem ik de
tip van een mevrouw die het gehele
verhaal in kranten en tijdschriften
had gelezen, maar pas reageerde toen
ze de uitzending zag. De doorsnee
burger loopt nu eenm..al niet zo ge-
makkelijk naar de politie, maar een
visuele confrontatie werkt blijkbaar
veel indringender.
Wat het werk betreft: Er zit natuur-
lijk ontzaglijk veel werk aan vast.
Niet alleen voor de direct erbij be-
trokkenen, maar ook landelijk. Ook
nu nog. We hebben veel werk moeten
uitbesteden. Ik heb veel waardering
voor de medewerking van de vele
politie-instanties in het gehele land
en de snelheid van werken.

G.: Ik durf zondermeer te stellen,
dat de TV-uitzending ons een belang-

Reconstructie voor de T. v.: "Er komen geen acteurs aan te pas ... "

rijke stap verder heeft gebracht. Dat
alleen al loont de moeite. Maar afge-
zien daarvan: zowel in het belang
van de opsporing, als ten opzichte
van ouders en familie van de slachtof-
fers, mag geen enkel middel dat tot
opheldering kan leiden onbeproefd
blijven. Dat rechtvaardigt elke in-
spanning.

W.: We hebben er in het begin ook
wel, even tegenaan gehikt. Ik weet,
dat ook binen de eigen politie-gelede-
ren wel enige sceptische bedenkingen
tegen deze wijze van opsporing be-
staan. Mijn ervaring hiermee heeft
mij tot de overtuiging gebracht, dat
de politie in de toekomst het medium
televisie meer dan tot nu het geval
was bij de opsporing moet inschake-
len. Op welke wijze dat precies zou

-

5

.......•

Rp.org_RPM76_02_feb_nr.06_compri 42



moeten gebeuren, misschien in een
wat flexibeler vorm, zou nader kun-
nen worden bezien.
Voor het ermee gepaard gaande (vele)
werk mogen we het zeker niet laten.
En wat de nadelen betreft. Ik kan
mij voorstellen, dat dergelijke uit-
zendingen op enkelingen wellicht een
nadelige invloed zouden kunnen uit-
oefenen, al is mij daarvan niets ge-
bleken.
Ik ben er echter stellig van overtuigd,
dat de mogelijke nadelen niet op-
wegen tegen de mij gebleken voor-
delen.

IN DE GATEN HOUDEN ...

. .. Het lijkt er op, dat het
experiment geslaagd is. Maar
daarover is natuurlijk nog geen
zinnig woord te zeggen. "Ge-
slaagd" betekent in dit geval
niet een goed programma, maar
nuttige gevolgen, dus: belang-
rijke bijdragen tot oplossing
van zware zaken dank zij de
inschakeling van televisie en
dus het publiek. Daarover kan
pas na een paar uitzendingen
geoordeeld worden.
Dan ook pas blijven de risico's
bij het onvoorziene, maar ook
voorziene. Bijvoorbeeld dat
meer op sensatie beluste men-
sen dan Van Meekeren zich er-
mee gaan bezighouden; dat het
programma, wil het in de aan-
dacht van de kijker blijven,
toch geleidelijk aan 'lekkerder'
gaat worden; dat dit openbaar
nut-programma deel gaat uit-
maken van de programmastrijd
tussen de omroepen. Het parool
blijft dus: in de gaten houden!

Philip van Tijn
TV-redakteur
Het Vrije Volk
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"Voortzetting voor ons geen vraag"

P. Y. Witteveen
. . . mits verantwoord ...

Adj. F. M. Gerats
... stap verder ...

Voo•..rie je ook d•.aait,
.rat je ook d•.aait.

Met Mascotle
3xbele •..

50 FEUtllES PAPIER A CIGARETTES

ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER

Rp.org_RPM76_02_feb_nr.06_compri 43



HOE WORDT DE
BEROEPSPERSOONLIJKHEID
VAN DE POLITIEMAN
GEVORMD?

Door welke sociale bril leert de aankomende politieman
de wereld te bekijken? Welke invloeden hebben de op-

leidingsschool en later de mentor daarop?

Op deze en andere vragen heeft rijkspolitie-officier A. van

der Scheur getracht antwoorden te vinden bij de be-
studering van de socialisatie die de jonge politieman in
theorie en praktijk gedurende enkele jaren ondergaat.

Een van de kreten, die ik tijdens mijn
onderzoek op de opleidingsscholen
het meest hoorde was: "Daar doen
we hier niets aan, dat leren ze in de
praktijk onder leiding van een men-
tor veel beter".
Het leerproces (waarin de adspirant
enerzijds de vaardigheden en ander-
zijds de beroepsnormen en -opvat-
tingen, behorende bij het politiebe-
roep, aanleert) is dus nog niet afge-
lopen, wanneer hij als agent of wacht-
meester de school verlaat, maar zet
zich voort in het korps, waar hij
terecht komt.
Ik ontdekte tijdens mijn onderzoek,
dat de praktische vorming op de
opleidingsscholen te wensen overlaat,
zodat die voor het grootste gedeelte
op de schouders van het korps te-
recht komt. Naar mijn idee stelde
collega Dikkers dan ook terecht, dat
de korpsen opgezadeld zitten met
een taak, die in feite niet de hunne is.

Parate groepen

- Hoe hebben de korpsen dit op-

gelost?

In de meeste korpsen werkt men met
het mentorsysteem, d.w.z. de nieuw-
bakken politieman wordt toegevoegd
aan een politieman, die al een aantal
jaren in de politiepraktijk meeloopt;
deze mentor begeleidt de jonge agent
of wachtmeester bij zijn eerste schre-
den in de praktijk.
In enkele andere korpsen is men beo
gormen met het vormen van parate

groepen (de mogelijkheden voor de
toepassing van dit systeem bij het

Korps Rijkspolitie zijn op dit moment
in studie). De adspiranten, die van
de school afkomen, worden dan in
één of meer groepen bij elkaar ge-
plaatst onder leiding van één men-
tor en één oudere hoofdagent, die
voor een bevordering tot brigadier in
aanmerking komt en op die manier
moet bewijzen tot leidinggevende
werkzaamheden in staat te zijn. Deze
parate groepen treden (vooral in het
begin) meestal als eenheid op, zodat
de jonge agenten niet alleen steun
hebben van hun mentor, maar ook
van elkaar, hetgeen de solidariteit
onderling bevordert.

"De unieke combinatie van

de beroepselementen

Gevaar, Gezag en Efficiëncy

bepalen de sociale rol

waarin de politieman de
wereld om hem heen beziet.

Hoe sterk de lenzen zijn,

hangt af van bepaalde

omstandigheden."

(Skolnick)

- Wat is nu de functie van die

mentor en die parate groepen?

Op de eerste plaats steunt en bege-
leidt de mentor zijn pupil bij het aan-
leren van zijn praktische vaardig-
heden en bij het verwerven van de
kennis van de administratieve romp-
slomp die het politiewerk met zich
meebrengt. Weggerukt uit de veilige
beslotenheid van de opleidingsschool

• I _.,.:;-6 teJ2. .
l.oo.ctlt:h- "'-"-'~~tt'\ <j'\ .

Tekst: A. van der Scheur,
Officier toegevoegd district Nijmegen

Foto's: H. L. van HarreveldIBPV

'..

is de adspirant een hulpeloze figuur.
Gewapend met een hoeveelheid theo-
retische kennis van strafbare feiten
wordt hij op straat gezet. Maar hoe
moet hij in hemelsnaam een "ken-
nisgeving van oproeping" uitschrij-
ven? En natuurlijk, maakt hij knul-
lige verbalen, want hij heeft altijd
voor het grootste deel vanuit zijn
fantasie moeten werken en niet ge-
leerd de dingen die hij ziet te be-
schrijven!

Invloed van de mentor

Het zijn allemaal heel simpele din-
gen, die de jonge agent eerst zal
moeten leren voordat hij in feite met
zijn werk kan beginnen. De mentor
heeft in die periode een enorme in-
vloed op de nieuweling. Immers,
wanneer de pupil doet wat zijn men-
tor zegt, lopen alle zaken voor hem
het vlotst. En loopt het een keer niet
goed, dan kan de mentor het gemak-
kelijkst vanuit zijn routine bijsprin-
gen.
Ik bemerkte tijdens mijn stage, dat
de pupil z'n verbalen in dezelfde stijl
maakt als zijn mentor. Wanneer de
mentor gewoonlijk de mensen te
woord staat door het geopende por-
tierraampje van de auto, doet de
pupil dat ook. Het 'stekkie' van de
mentor wordt ook het stekkie van de
pupil, en tenslotte neemt de laatste
het merk sigaretten ook maar over
van zijn mentor ... Het gezegde "aan

de pupil herkent men de mentor" is
dan ook niet uit de lucht gegrepen.
Men zou dus mogen verwachten, dat

7
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de keuze van de mentor zeer zorg-
vuldig geschiedt. Helaas blijkt uit
onderzoek (Dikkers), dat - hoewel
alle korpsen wel zo ongeveer het-
zelfde idee hebben over de eisen die
aan een mentor gesteld moeten wor-
den - vooral de kleinere korpsen
nog wel eens de hand moeten lichten
met die eisen. Door personeelsgebrek.
Ik heb ondervonden, dat ook het korps
rijkspolitie met grote moeilijkheden

op dit gebied te kampen heeft, aan-
gezien de spoeling in de categorie
30-40 jarigen (die over het algemeen
als het geschiktst voor deze functie
wordt bestempeld) bij het korps door
een verkeerde leeftijdsopbouw zeer
klein is geworden. Dat is jammer,
want de kans bestaat, dat een pupil
niet alleen de goede, maar ook de
minder goede eigenschappen van de
ment

8

Uit het genoemde onderzoek (Dik-
kers) bleek overigens duidelijk, dat
het mentorschap bij veel korpsen niet
die aandacht krijgt die het verdient.
Vooral bij de kleinere en dit vaak
noodgedwongen. Zo bleek er vaak
geen programma voor deze periode
te zijn en ook de voorbereiding van
de mentor was in meerdere gevallen
gebrekkig. Opvallend was ook de
samenhang die er bleek te bestaan
tussen de grootte van het korps en
de lengte van de mentorperiode. Al
met al geen rooskleurige situatie,
maar neem het de korpsen eens kwa-
lijk.

Invloed van de opleidingsschool

Er gebeurt echter in die eerste periode
in de praktijk nog iets, dat veel be-
langrijker is dan het aanleren van
allerlei praktische vaardigheden: De
jonge agent ontwikkelt een visie op
de wereld rondom hem heen, en hij
doet dit onder meer op grond van de
ervaringen die hij tijdens zijn werk
opdoet. Ervaringen die echter sterk
beïnvloed worden door de gevormde
persoonlijkheid. De rol van de op-
leidingsschool bij het vormen van die
"beroepspersoonlijkheid" mag niet
worden onderschat. Immers de ma-
nier, waarop tijdens de opleiding de
persoonlijkheid van de adspirant
wordt gevormd is voor een groot deel
bepalend voor de wijze, waarop later
de agent de wereld rondom hem zal
gaan zien. De opleiding "cultiveert"
de bodem, waarin de ervaringen "ge-
zaaid" worden.

Achterdochtig

Welke factoren spelen nu een rol

bij het ontwikkelen van die

wereldvisie?

Skolnick heeft in Amerika een onder-
zoek gedaan, waarbij hij onder an-
dere de "working personality" van
de Amerikaanse politieman heeft be-
schreven. Hij zegt: "Als we de be-
roepsgroep politie bekijken, ontdek-
ken we bepaalde elementen in haar
werk, die zij afzonderlijk wel met
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andere beroepsgroepen deelt, maar
waarvan de kombinatie uniek is: ge-

vaar, gezag en efficiency, Deze ele-
menten bepalen de "sociale bril",
waarmee de politieman de wereld
rondom hem ziet. Hoe sterk de len-
zen zijn hangt van bepaalde omstan-
digheden af."
De "working personality" wordt vol-
gens Skolnick gevormd in de straat-
dienst. De elementen gevaar en ge-
zag zijn daarbij variabel, terwijl de
efficiency-druk constant is.
De politieman ontwikkelt een fijne
neus voor zaken die "niet in de haak"
zijn. De "orde" van de politieman is
er een van geregeldheid en voorspel-
baarheid. Alles wat van het "nor-
male" afwijkt - en de politieman
prent zich het normale goed in - is
telkens weer voorwerp voor een nader
onderzoek. Een dergelijk gedrag
wordt aangeleerd en de politieman
wordt erin getraind.
De politieman is dan ook een achter-
dochtig mens. Hij is minder snel ge-
neigd het goede in iets te zien, omdat
bij meestal bezig is het kwade in iets
te zoeken. Alle zaken die potentieel
gevaar opleveren, trekken zijn aan-
dacht. Daarbij hoeft het helemaal niet
duidelijk te zijn dat er gevaar dreigt;
een vage aanduiding (b.v. het uiter-
lijk) kan reeds voldoende zijn.

Geïsoleerde beroepsgroep

Dit alles heeft verschillende gevol-
gen. De politieman loopt vaak over
van vooroordelen en stereotypen, wat
o.a. samenhangt met het feit dat hij
getraind is in het waarnemen van
dingen die "anders" zijn. In het vak-
jargon van de politieman hebben zich
dan ook een aantal spottende, vaak
denigrerende aanduidingen van an-
dere groepen ontwikkeld!
Een tweede gevolg: de solidariteit on-
der de politiemensen is vrij groot. In
gevaarlijke situaties zullen weinig bur-
gers een hand uitsteken om hem te
helpen. Men voelt zich in een be-
paalde positie weggedrukt, waar men
alleen steun kan vinden bij de eigen
beroepsgenoten.

"Je moet niet opvallen. Iedereen moet gelijk zijn ... "

En dit heeft weer een derde gevolg:
het element gevaar drijft de politie
mensen niet alleen naar elkaar toe,
maar scheidt hen ook van de rest van
de bevolking. De politieman is een
geïsoleerde figuur, die zijn sociale
identiteit binnen de beroepsgroep
moet zoeken.

Groot dilemma

Ook de factor "gezag" draagt echter
zijn steentje bij tot het sociale isole-
ment van de politieman en als zo-
danig bepaalt bij ook voor een deel
de "working personality". Immers,
gevaar en gezag hangen zeer nauw
met elkaar samen. Was de politieman
geen "gezagsdrager", dan zou hij zich
niet zo vaak in gevaarlijke situaties
hoeven te begeven. Overigens is dit
wel een groot dilemma waarvoor de

politieman gesteld wordt. Want wendt
een politieman anno 1975 in gevaar-
lijke situaties zijn "gezag" aan, dan
wordt dat vaak niet geaccepteerd,
hetgeen het .gevaar voor hem alleen
nog maar vergroot. Wendt hij echter
géén gezag aan, dan voldoet hij niet
aan het verwachtingspatroon van vele
andere mensen en dit heeft negatieve
gevolgen voor zijn toekomstig optre-
den. Aan-tasting van het "gezag"
leidt dan ook tot een nog grotere
solidariteit, aangezien het opnieuw
slechts de eigen beroepsgenoten zijn
waarop hij kan terugvallen.

'Operationele code'

- Wat heeft dit nu voor gevolgen?

Skolnick stelt, dat de politieman, nu
hij "gevaarlijke" situaties niet meer
kan bestrijden door "de traditionele

9
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vorm van gezag" aan te wenden, voor
zichzelf een "operationele code" ont-
wikkelt, die hem vaak ruimere be-
voegdheden geeft dan de wetten,
waaraan hij gebonden is. Een belang-
rijke factor hierbij is de constante
efficiëncy-druk, waaronder de politie-
man leeft. De organisatie verlangt
van het individu dat het produceert
(oplossingspercentages worden bere-
kend aan de hand van de binnenge-
brachte zaken), de kwaliteiten van de
man worden afgemeten naar de
kwantiteit van het aantal verbalen dat
hij maakt of het aantal zaken dat hij
oplost. Hij wordt echter in zijn ijver
om zaken op te lossen en zijn dwang
om te produceren gehinderd door een
aantal wettelijke voorschriften, die
zijn bevoegdheden beperken. Die
operationele code nu zorgt ervoor,
dat de politieman op een handige
manier die wettelijke voorschriften
ontduikt, terwijl hij toch de schijn
wekt binnen de grenzen van eigen
bevoegdheden te zijn gebleven.

Ook in Nederland?

- Gaat de theorie van Skolnick nu

ook op voor de Nederlandse

politieman?

Skolnick zelf veronderstelt van wel.
Hij zegt: "De "working personality"
van de politieman, uit welk land hij
ook komt, verschilt onderling niet zo
erg. Op welke manier deze tot uiting
komt, hangt af van de sociale omge-
ving van de politieman."
En inderdaad meen ik aanwijzingen
te hebben gevonden die mij doen ver-
onderstellen dat Skolnick het wel
eens bij het rechte eind kan hebben.
Want de ingrediënten die nodig zijn
voor het vormen van die "working
personality" zijn in Nederland net zo
goed aanwezig als in de U.S.A. De
factor gevaar is wellicht iets kleiner,
maar toch zal ook de Nederlandse
politieman zich in talloze "gevaar-
lijke situaties" moeten begeven.
Ook zijn orde is er een van voorspel-
baarheid en geregeldheid. De adspi-
rant wordt gevormd in een systeem
waar individuele verschillen niet op

prijs worden gesteld. Tijdens mijn
onderzoek op één van de opleidings-
scholen zei een adspirant mij:
"Je moet niet opvallen. Iedereen
moet gelijk zijn." Dit geeft een be-
paald ordebegrip. Maar ook de ideeën
omtrent de manier waarop die orde
behoort te worden verkregen hangen
duidelijk samen met een semi-rnili-
taire organisatievorm. Strikte gehoor-
zaamheid, zo niet, dan volgt er straf.
"Als je tegenstribbelt, krijg je extra
corveedienst" , zei hij verder. En dit
systeem blijkt te werken, want: "Je
moet luisteren in een organisatie, an-
ders wordt het een puinhoop. Daar-
om: Befehl ist Befehl!", aldus die-
zelfde adspirant.

Neus voor het afwijkende

Het 'normale' wordt de adspirant dus
goed ingeprent. In de praktijk leert
hij zijn fijne neus te ontwikkelen voor
dingen die niet in de haak zijn. Ik

"De visie die de Nederlandse

politieman ontwikkelt is

hoofdzakelijk een

praktijkvisie, aangezien hij

op generlei wijze gehinderd

wordt door de

maatschappelijke vorming

op de opleidingsscholen.

De ervaringen meet hij

echter af naar zijn

persoonlijkheid, die op zijn

school gevormd is."

(A. v.d. Scheur)

bemerkte tijdens mijn stage, dat som-
mige agenten "altijd wat hadden, al-
tijd net op de goede plaats waren,
altijd geluk hadden", terwijl anderen
"nooit met iets binnen kwamen".
Volgens mij is dit echter geen kwestie
van toeval of geluk; het is de neus
van de agent, die het doet. Bij som-

mige politiemensen is dit zintuig
meer, bij andere minder ontwikkeld.
Overtredingen en afwijkingen van het
normale moet je leren zien. Ik her-
inner mij nog de keer, dat ik voor
het eerst in een surveillance-auto zat.
Ik z~g van alles, behalve overtredin-
gen, terwijl mijn collega van tijd tot
tijd driftig vermaningen uitdeelde aan
allerlei weggebruikers.

Maar je leert vrij snel, en na enkele
maanden wist ik ook, dat auto's met
aanhangwagens erachter bijna altijd
twee verschillende kentekenplaten
hebben en dat een bepaald type auto
bij een controle op technische ge-
breken succes garandeert. En vanaf
dat moment kwam ik van tijd tot tijd
ook met een 'mooi oud autootje' of
een 'leuk bromfietsje' aan het bureau.
Een politieman móét de wereld rond-
om hem wel met andere ogen gaan
zien. Hij leeft in een wereld vol po-
tentiële overtredingen en potentieel
gevaar. Ik leerde, dat een x-aantal
bevolkingsgroepen 'niet te vertrou-
wen' zou zijn en dat je bijv. niet te
vaak in de 'blauwe zone' moest ko-
men (een term, die in dit geval niets
met parkeren te maken heeft)!

De Nederlandse politieman is ook
nog steeds gezagsdrager, al staat de
rnanier waarop dat gezag moet wor-
den uitgedragen vooral de laatste
tien jaar duidelijk ter discussie. Dat
er desondanks nog steeds politie-
ambtenaren zijn (en dat zijn er nog
heel wat) die hun gezag aan het uni-
form menen te kunnen ontlenen, is
verbazingwekkend. Niet het uniform
is belangrijk, maar de man die erin
zit. En die heeft nu net niet met dit
begrip leren werken. Volgens een
adspirant leerde hij dat je je "méér"

moet voelen dan de burger door je
kennis van je bevoegdheden. "Kennis

is macht", is de lijfspreuk op de Op-
leidingsscholen. Maar juist die ken-
nis die hem in staat zal stellen die
macht accepteerbaar te maken (dus:
gezag te kunnen uitoefenen) krijgt
hij niet mee. Dat dit gevolgen zal
hebben voor zijn verhouding met de
burgerij en van daaruit weer op zijn
visie op de maatschappij rondom
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ruim geïnterpreteerd en hoopt men
dan maar dat het goed afloopt, gebruik
makend van de onwetendheid van
de burger. Hij is met het ontwikke-
len van die code nog lang niet zover
als zijn Amerikaanse collgea, zoals
Skolnick die beschrijft, maar ik ge-
loof niet, dat we het zover moeten
laten komen.
Een eventuele aanpassing cq. uitbrei-
ding van de bevoegdheden van de
politie zal mijns inziens onze rechts-
staat minder schade doen dan een al
te ruime interpretatie van de be-
voegdheden die de politie nu heeft.
Welke rol de mentor nu bij het ont-
wikkelen van die "working persona-
lity" speelt is een vraag, waar ik
helaas het antwoord schuldig op moet
blijven. Gezien echter het feit, dat de
mentor zo'n grote invloed heeft op
de pupil bij het aanleren van zijn
praktische vaardigheden, heb ik reden
te mogen veronderstellen, dat de

hem, mag duidelijk zijn.
Ook de derde faktor, de efficiency-

druk, is naar mijn idee volop aan-
wezig. Er zijn nog heel wat korpsen,
die de hoeveelheid verbalen bijna als
het enige beoordelingscriterium (kun-
nen) hanteren, aangezien de brigadier
ot opperwachtmeester bijv. nooit mee
de straat op gaat om de kwaliteiten
van de man te beoordelen. "Wie

schrijft, die blijft", is dan ook de slo-
gan in veel korpsen. En als het tegen
bet einde van de maand nog niet zo
best gelukt is, dan zijn er altijd nog
wel een paar vaste stekkies, waar het
aantal voor die maand volgeschreven
kan worden!
De ingrediënten voor het vormen van
de beroepspersoonlijkheid zijn dus
wel aanwezig. Tijdens mijn stage be-
merkte ik, dat ook de Nederlandse
politieman een "operationele code"
begint te ontwikkelen.
Vaak worden de bevoegdheden erg

mentor ook op dit punt zeker zijn
invloed zal hebben.
Zou de mentor bijvoorbeeld invloed
kunnen hebben op het idee dat zijn
pupil heeft over gezag? Men zou kun-
nen veronderstellen, dat dit samen-
hangt met het meer of minder snel
ingrijpen door een mentor, wanneer
het 'gezag' van zijn pupil dreigt te
worden aangetast.
Worden de situaties, die de mentol
als gevaarlijk beschouwt, door de
pupil later ook als gevaarlijk be-
schouwd? Wanneer de mentor het
pistool in de hand neemt, doet de
pupil dat dan ook?
Het zijn allemaal vragen, waar ik
geen antwoord op kan geven. Het zou
mijns inziens zeer interessant, maar
ook zeer nuttig zijn hier eens een
onderzoek naar te verrichten. Wel-
licht zal dat ook de keuze van de
mentoren in een korps kunnen be-
invloeden.

Politiefunktionarissen
lenen al50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld lenen is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in een ervaren,

gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt.

Dat is de Nationale Volks Bank. Al 50 jaar. Enkele voorbeelden:

f 1.000,- 12 x f 93,40 f 7.000,- 42 x f 216,04
f 2.000,- 24 x f 102,70 f 9.000,- 48 x f 248,06
f 3.000,- 30 x f 126,24 f 10.000,- 54 x f 251,26
f 5.000,- 36 x f 177,04 f 15.000,- 60 x f 344,16

Rente aftrekbaar, kwijtscheldinq bij overlijden.

Twee andere interessante diensten uit ons pakket:
1. De Konstantrekening. Een nieuwe doorlopend-kredietvorm.

We vertellen u daar graag meer over of sturen u onze

uitgebreide folder op verzoek toe.

2. De Wooncomfort lening. Speciaal voor woningverbetering.

o l.eninqen '" I 3,;&00. -.mei looptijden'0' 8 jaar

~iliionaii~'VolèksBänr-

OOK DE "RP 63"

dankt zIjn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt doorAmsterdam, Westeinde 10, tel. 020-237271;Buikslotermeerplein
131b, tel. 020-326809Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561, 450367 Den Haag, Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-
643925 Eindhoven, Kerkstraat 17, tel. 040-433944 Enschede,
Langestraat 11, tel. 053-324398Nijmegen, v. Welderenstraat
127, tel. 080-226200Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030-314636Voorburg, Parkweg 12,
tel. 070-871612Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-166910

SCHOTTEL-Nederland b.V.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Telefoon 070·.1 4731
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Nieuw bureau in

bunga-Loo

"Geprivilegieerde

kunstroof"

Harlinger adspiranten

staan voor paal

van LO naar FLO

Viva la Diva

Auke de Vries,

ridder van Beilen

Bromfietsbrug met

een staartje

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

E. P. M. van Dooren, A. de Jong,

G. M. Koning, Veiligheidsdienst

Koninklijk Huis, C. G. v.d. Witte,

en anderen.

Eindredaktie:

Th. Spelt.
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Nieuw bureau

in bunga-Loo

L.O.R. gaat met

minister praten

AMSTERDAM. - Het hoofdbestuur
van de Landelijke Organisatie van
Reservisten Korps Rijkspolitie, onder
voorzitterschap van de kolonel b.d.
F. M. C. Offermans wil dit korps
nieuw leven in blazen. Een zekers
onrust onder deze vrijwilligers, mede
ontstaan door bepaalde persberichten,
is reden geweest een gesprek voor te
bereiden met de minister van Justitie.
Tevens zal men zich bezinnen op de
plaats die de reservist inneemt in
onze veranderde maatschappij waar-
bij ook uniform en bewapening aan
de orde zullen komen, evenals de
oefenvergoedingen en de werving.

(vdW)

13

APELDOORN. - Op uitnodiging
van het hoofd Veiligheidsdienst Ko-
ninklijk Huis, kolonel E. Spierenburg,
hebben de hoofdbewoners van Het
Loo, prinses Margriet en haar echt-
genoot, de opening verricht van het
nieuwe bureau in het paleis. Bij
deze gelegenheid werd een speciaal
voor dit doel ontworpen keramiek
onthuld, dat de band tussen het Ko-
ninklijk Huis en de veiligheidsdienst
symboliseert. Bij deze intieme bijeen-
komst toverde de Prinses een oranje
lint voor de dag, waaraan de sleutel
van het nieuwe onderkomen was be-
vestigd, en hing deze om de schou-
ders van adjudant J. Jansen, chef van
de afdeling Het Loo. Het was een
gezellig uurtje in een rustieke omge-
ving.
Op de foto neemt de heer Spieren-
burg (links) het keramisch kunstwerk
in ontvangst dat een plaatsje in het

- nieuwe bureau krijgt. Naast hem de
particulier sekretaresse van de Prin-
ses, mej. Hazenberg.

(Foto: Veiligheidsdienst Kon. Huis)
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Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Qage]ijks film- en

dia-voorstelli ngen.

Openingstijden:

maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30en van

13.15tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

GELD WINKELONZE

Helpt u graag

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte

afwerking.

Geen bijkomende kosten.
I 5.000,- kost 36 x I 175,-

I 6.040,- kost 36 x I 210,-

I 9.870,- kost 36 x I 340,-

I 6.130,- kost 48 x I 170l-

I 8.020,- kost 48 x f 220,-

I 9.840,- kost 48 x I 270,-

I 10.000,- kost 60 x I 232,-

I 15.000,- kost 60 x I 344,-

I 15.000,- kost 120 x I 237,-

I 20.000,- kost 120 x I 317,-

I 30.000,- kost 120 x I 475,-

Elk bedrag mogelijk. De genoemde

aflossingen van 120 maanden zijn uit-

sluitend voor bezitters van eigen woon-

huis. Kosteloos aanvragen.

Thans ook hypotheken tot 100'/0, in

sommige gevallen 125'10.

Bij voorkeur teleloneren 045 - 21 15 27

Nationaal

Verzekerings-

kantoor

Floegel

Postbus 46, Hoensbroek

14

Als een ander ergens lang over doet,

dan is hij langzaam.

Wanneer ik ergens lang over doe, dan werk ik grondig.

Als die ander iets niet doet,

dan is hij lui.

Wanneer ik het niet doe, dan komt dat omdat ik het te druk heb.

Als een ander zijn gang gaat en uit eigen beweging iets doet,
dan is hij eigengereid.

Wanneer ik mijn gang ga en uit eigen beweging iets doe,

dan toon ik initiatief.

Als een ander zijn standpunt verdedigt,
dan is hij eigenwijs.

Als ik mijn standpunt verdedig,

dan ben ik standvastig.

Als een ander iets doet dat de baas prettig vindt,
dan is hij een hielelikker.

Wanneer ik iets doe dat in de smaak valt,

dan is dat samenwerking.

"Geprivilegieerde

kunstroof"

In de nacht van donderdag 15 januari
1976 op 16 januari 1976 is een brutale
kunstroof gepleegd in de Nederlandse
Politie Academie te Apeldoorn.
Ontvreemd werd een van metaal ver-

vaardigd kunstobject, van ongeveer
2 meter hoog, voorstellende een
bloem.
Deze roof, die gepleegd is door een
aantal speciaal "geïnformeerde" lie-
den, wordt daarom een zogenaamde
'geprivilegieerde kunstroof' genoemd.
De verantwoording van deze roof is
opgeëist door een groep adspiranten
van de opleidingsschool van het
Korps Rijkspolitie te Apeldoorn.
Deze roof was een represaille voor
het regelmatig ontvreemden van
"Vrouwe Justitia" door verscheidene
andere politie-opleidingsscholen en
voor de negatieve uitlatingen van de
heren adspirant-officieren met be-
trekking tot het Korps Rijkspolitie.
Achtergelaten op de plaats van het
misdrijf werd een schriftelijke ver-
klaring met daarin in versvorm be-
schreven de reden van de roof.
Na de roof poseerden de twaalf da-
ders triomfantelijk met hun buit voor
de fotograaf: T. Beers, W. Doesberg,
N. van Gerven, E. Knol, F. A. J. M.
Mulders, H. K. Roukema, G. A. M.
Schipper, J. Sintemaartensdijk, D.
Tak, E. L. H. Verhoeven, A. Verweij,
K. van der Wende. (AdJ)

(Uit: de C.D.N.-er)
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Harlinger adspiranten

staan voor paal

-----------------"' .•....•.,~~.-,

(,
~'~

r.

HARLINGEN. - In ons vorig num-
mer is al uitvoerig stilgestaan bij het
slaan van de eerste paal voor de uit-
breiding van de (derde) opleidings-
school in Harlingen. Hierbij alsnog

een foto van het plechtige moment,
verricht door ex-docent C. J. Riet-
man, die als coördinator optreedt
tussen Rijksgebouwendienst en het
korps Rijkspolitie, Bij zijn afscheids-

receptie ter gelegenheid van zijn f.l.o.
per 1 januari 1976 is de kapitein in-
middels benoemd tot "Bouwpastoor
Honoris Causa".

(Foto: Albert Hornstra)

Aannemingsbedrijf Gebr. VAl IESSEL 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

, 15
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Opsporing en aan,

"(0)"
<'.' '_ ..•_.1

. Type: Kadett1976 ?Ii-sutW~~~ tJ.Xlf}lln ST fJhna. f:àR..
Kenmerk: een ekonomisch wonder tussen prestaties en komfort .

Geen onderstand voor

losbandige Hendrikje

ZUID BROEK. - De Burgemeester
der Gemeente Zuidbroek, provo Gro-
ningen, verzoekt alle gemeente- en
armbesturen, geen onderstand hoe-
genaamd te verlenen aan Hendrikje
Vrieres, de Vries als zullende dezelve
niet worden gerestitueerd, daar deze
vrouw, welke 2 of 3 onechte kinde-
ren heeft, alhier onderstand kan be-
komen, maar de voorkeur geeft aan
eene zwervende en losbandige levens-
wijze, waardoor zij steeds elders in
gast- of ziekenhuizen, ten laste dezer

.
gemeente in verpleging wordt opge-
nomen.

Zuidbroek, den 12den April 1858
De Burgemeester, voornoemd,
R. A. Cleveringa.

Wijziging van een resolutie omtrent
kleeding etc. is als hier volge:

Art. 17. Bij ontslag of overlijden
behouden de beambten van politie
of hunne erfgenamen de uniforme
kleeding, met uitzondering van den
uniformhoed en mantel.
De uniformhoed en mantel worden
met de bewapening en de tasch inge-
leverd in voege bij art. 20 der instruc-
tie der Rijksveldwachters is bepaald.

(Uit: Alg. Politieblad 1858)

16

Politie kan tijdelijk

800 jongelui gebruiken

DEN HAAG - Van de vele duizen-
den werkloze jongeren in de leeftijd
van 15 tot 22 jaar kunnen 800 jon-
gelui tijdelijk in dienst komen bij de
politie. Dit is de inbreng van het
ministerie van binnenlandse zaken in
de bestrijding van de werkloosheid.
De 800 jongelui zullen worden inge-
zet in administratieve en technische
taken. Van hen kan het grootste deel
worden geplaatst bij de rijkspolitie en
de rest in de gemeenten Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam. De wer-
ving zal over enkele maanden ge-
schieden door de Gewestelijke Ar-
beidsbureaus. (ANP)

Wenst u een exacte voorlichting over een

verzekering voor de kosten van

verpleging in een hogere klasse?

Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234
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houding verzocht:
Zonder gekheid: als u deze nieuwe
Opel Kadett nog niet door-en-door
kent, wordt het hoog tijd dat u een
afspraak maakt met General Motors -
Rotterdam, tel. (010) 29,00 00 of met uw
plaatselijke Opel-dealer.
Want het komfort, de betrouwbaarheid
èn de veiligheid van deze nieuwe
Opeis zijn een procesverbaal in uw
dossier waard. Méér dan dat: gelukkig

de politiemon die z'n I1 1111werk met een Opel e-
doet! OPEL

Naam:Opel
Adres: General Motors-Rotterdam

(Foto: Techn. Recherche, Den Bosch)

Politiegezinnen

in raadszaal begroet

MOERKAPELLE. - De 2723 zielen
tellende gemeente Moerkapelle, ge-
legen aan de E-8 tussen Gouda en
Zoetermeer, heeft sinds kort een
eigen gemeentekrantje: "Pleinpraat".
Wat de regionale bladen niet vermel-
den, staat daarin te lezen. Geen groot
nieuws uiteraard, maar wel interes-
sant voor de 700 gezinnen van Moer-
kapelle. Zo vermeldt de jongste editie,
dat zich twee politiegezinnen in het
dorp hebben gevestigd en dat ze be-
groet werden in de raadszaal. En aan-
gezien dat in de meeste gemeenten
niet gebruikelijk is, mag dat best
eens in de krant. (Sp)

Adjudant Van Os van LO naar FLO

17

EINDHOVEN. - Het afscheid van adjudant C. G. van Os als hoofdinstruc-
teur lichamelijke oefening afdeling Zuid kreeg een extra feestelijk tintje door
de aanwezigheid van de Carnavalsvereniging De Blau Bokse (district Eind-
hoven).
Nadat de inspecteur L.O., de heer R. Suvaal, lovende woorden had gesproken,
reikten de feestneuzen de scheidende adjudant de Prinsenstaf, de mantel en
narrenkap uit, met daarbij natuurlijk de gebruikelijke onderscheidingen. Het
was alvast een klein voorproefje van het grote feest dat inmiddels heel het
Zuiden heeft overspoeld. (vD)
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Karr' lee're' politie het meest geac-
cepteerd word door de. lete . oudere' kollega's . en

van po' ,evrQ~wen d~~fdi/~ehj~~~~~a~~~

elend.-gt .• 'aak.' " ....'.. makkelijker zou vallen,
.' maar in de praktijk

bleek dat anders.' Ze

'
en k"aambed '. ,:.. zijn kennelijk-bang, dat• • ze als er werkelijk iets

,.Dt' n·n".,." ~t>t de .t'c;' t~ .lic..! tip'" ~,'r.!it'\\eli;- ernstigs gebeurt't· .. ..• ' minder aan een vrouw
k~ ,wachtmeester, ~Ul;:rals gèslaagd wor( • zou,hebben. De oudere
"'escJtollwd" mellt het,illunudblad van , kollega's hebben- 'meer
I:Qrps ,rijk-.politic HP-1\'la;...azine-, 'maarte ~~ ervaring -en zijn dus
hik w~ndt,g:ek.otlr>tat~crdd<lt 'ZwqUg'cl:wor- niet zo bang dat ze een

: .. dende pèrSf1àe~t••I~ael\ nUl\' w~rk' ltÎet:l, UH- situatie niet aan zouden
, oen \'oor4cttcu, Hoe' d.~tzlt;'''crretden tir e kunnen, . Ze' hebben

\'1OU 'er' • dat I <lJ:lis,. eerst een afwachtende -c

houding aangenomen,

*******,********* I~":-=":''' maar toen hun eerste

Ikben ook d
vrouwelijke - .kollega

. Ien; at als een vrouw kennelijk ,iüet tegên-
" , .een- -hartsttkkè leuke

maar: ' baan heeft, ze het met .viel, hebben ze me ook
haar man eens wordt helemaal geaccepteerd,

een mens dat hij bijvoorbeeld I;Iij de jongeren is -daf
, halve dagen thuis blijft, .J?ogmaar zo~~p:·.,:"

"Alsje trouwt, kli,nje 'bij Màar dan moet je na- IL~ ••.•..~~ """:,",-_ ••• =.....,,,,,,, ••••..•••••.-:!:.....JI . ' " .

de politie blijven WElf- tuurlijkniet met een po- T.ochge'ef I-k Coby Neckers-De Graaf
ken, Dat zal ik' zeker ,litieman trouwen. •• (20) ...',. " .' ." "
doen en de meeste kol- Toen ik .solliciteerde, • a..;;. .:, Wachtmèesterder .", .
.lega's eveneens, denk wasIk heilig van plan mn ucaan op ImkeBroer-Schippêr ." rijkspolitie blj dr;'gl'çep
ik,Maar zodra er kinde- omniijn leven bij de po- (23)' ; .: Ermelo" .' -, .'
ren komen, wordt bet litie, te "slijten.' Maar "Ik heb 21h jaar als Assistentejeugdzaken
moeilijk.Als ambtenaar daar' benIk van terug- agen~ bij de Haagse bij derijkspolitie ,
kun je' 'namelijk geen gekornen.: Tja., 'ik. ben politie gewerkt, voordat district Assen " .'
parttime baan krijgen. ookmaai een mens," ik overging in 1973 als '.
En omdat je met, een assistente jeugdzaken ********
baby geen volle dien- J,annieVisser(23) overging naar de rijks- -._
sten kunt draaien .moet Wachtmeester del' politievHet werk bevalt longeren'zlJn
je wel stoppen. ' 'rijkspolitie .Dij de groep .mepnma, maar toch '
Ik kan me wel voorstel- RaaIte , " stop ik met mijn werk banger . .
***'***"!i**~****** ~ntab~l~!~d~~~t~W~ "Ik ben pas'.(op 16.dec

man en ik zouderi cember '75)' getrouwd
eigenlijk best van rol met een kollega-
kunnen wisselen, want wachtmeester van -de-
hij is kok geweést en zelfde groep. Ik 'blijf .,'
werkt veel mee in huis. gewoon aan' het werk, '~:, :,
Bovendien verdien ik maar als ik in verwach-
meer dan hij als bakker, ting zou raken, geef ik . '
Toch ben ik degene die mijn werk op. Dat vind
dan stopt met de baan ik geen bezwaar, Dat ri- '
buitenshuis en niet hij, siko heb ik genomen
Dat willen we gewoon door .met veen politie-
liever zo. ' ' man te trouwen,
Overigens. vind ik het Ik zou 'hierbij- nog' wil-
fijn, dat de vrouwbetere len opmerken, dat het
kansen krijgt en dat ze mij verwonderd heeft,
kan emanciperen. Maar dat ik als vrouw b;;!ij.däe;;.:._.-:...;.. :.-_.:-......!

'I
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Wachtend op het heuglijke moment in de fraaie zaal van het ministerie van

Justitie: De Vries, zijn vrouwen zijn ouders.

DEN HAAG. - Op voordracht van de minister van Justitie is wmr. le kl.
Auke de Vries uit Beilen wegens moedig optreden bij het leggen van de eerste
contacten tussen het crisiscentrum en de treinkapers bij de gijzeling te Wijster,
benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Een Amsterdamse hoofdinspecteur van politie viel eenzelfde Koninklijke
onderscheiding ten deel.

••• Viva la Diva!

Het aan Vrouwen Politie gewijde decembernummer van RP-magazine trok
zodanig de aandacht, dat er in verscheidene bladen uit werd geciteerd. Viva -
het weekblad voor de jonge vrouw (oplaag 160.000) - wijdde zelfs een hele
pagina van haar rubriek "Krant" aan de vrouwelijke wachtmeesters.

DOORNBOS
TRANSPORT I.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 82 91 00·

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• beton mortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem

19
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Bromfietsbrug Gorsel
krijgt navolging

GORSEL. - De bouwer van de (in
RPm no. 4 beschreven) bromfiets-
brug, wmr. B. J. Eijsink te Gorsel,
heeft veel reakties ontvangen van
kollega's die ook zo'n brug willen
bouwen. Ter verduidelijking van de
foto (die op twee belangrijke punten
onvoldoende informatie bood) wil de
heer Eijsink alsnog de aandacht ves-
tigen op:
a. de onder de U-balk gelaste plaat
van 60 x 40 x 0,5 cm waarop de
bromfietssteun rust, en
b. verder is het aan te bevelen de
U-balkjes waarop het geheel rust,
rond te slijpen, zodat de brug ge-
makkelijker verplaatst kan worden.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Oen Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTiNG, adj. hld. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 051OO-~ 60 40).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44. Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTi'lICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14. Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis 01180 -14491).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST. owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9. Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis 05200 - 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, olf. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdljk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977 - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748 - 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN'

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348. Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thu is: 08338 - 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020·174555 (thuis: 02977·26903).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54. Orlebergen
tel. 03438·42 42 (thuis 030·76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN. adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070·69 40 21 (thuis: 070 ·67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030·78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26. Naarden
tel. 02159· 4 25 79

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 -1 8600 (thuis: 02209·26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER. adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110. Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990·21052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a
Bureau: Fauststraat 7. Apeldoorn
tel. 05760·1 33 44 (thuis ZW8aikoik 10.
Wapenveld 05206· 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127. Assen
tel. 05920·1 7888 (thuis: 05920 - 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J: KLOEZEMAN. adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat S-b, Breda
tel. 01600 - 24061 (thuis 013·67 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING. owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174. tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880· 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN. owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040·51 3838 (thuis: 040·4461 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-48, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710· 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER. owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 -13 35 42 (thuis: 05945·2798).

20
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POSTBUS 399
EDE

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede.

Hoe korter en bondiger
uw brief, des te groter

de kans op plaatsing.

De politie-ambtenaar

in de bezettingsjaren

Ik ben u nog een reactie schuldig
op het artikel "Hoe was de Neder-
landse Politie Ambtenaar tijdens de
bezetting?" opgenomen in het septem-
bernummer 1975 van RP-Magazine.
In dit artikel wordt waarderend ge-
refereerd aan mijn voordracht op 6
juni j.l. gehouden ter gelegenheid van
de sluiting van het academisch jaar
aan de N.P.A. In een bijschrift werd
echter ook niet minder duidelijk kri-
tiek geleverd op de door mij geci-
teerde cijfers met betrekking tot als
gevolg van verzetshandelingen geval-
len politie-ambtenaren.
In het bijzonder zou ik voor het
totaal-cijfer van het in het verband
van L.O. en L.K.P. gevallenen ge-
noemd hebben het totaal aantal in
dit kader gevallen Overheidsfunctio-
narissen en dit maakt geen gering
verschil n.l. respectievelijk 1971 en
448.
Ik kan hierop eerst thans terugko-
men, omdat ik pas deze week de
hand heb kunnen leggen op de eerste
druk van "Het Grote Gebod" het
gedenkboek van het verzet in L.O.
en L.K.P.
Ik dacht aanvankelijk dat het ver-
schil in cijfers zou zijn terug te voe-
ren tot een citeren uit verschillende
drukken van hetzelfde werk. Thans
blijkt mij dat ook in de eerste druk
de door AKA afgedrukte tabel met
gevallenen voorkomt. Ik kan dan
ook niet anders zeggen, dan dat de
door mijn criticus verschafte gege-

vens juist zijn en dat ik mij heb ver-
gist door 448 als het totaal-cijfer der
L.O. en L.K.P. verband gevallenen te
noemen in plaats van het totaal aan-
tal van 1671.
Ik bied daar mijn welgemeende ex-
cuses voor aan.
Hoe ik indertijd tot mijn cijfers ben
gekomen is voor mij intussen nog
steeds niet duidelijk. In het bijzon-
der is het mij een raadsel hoe ik de
genoemde tabel over het hoofd heb

. kunnen zien, want zij bevatte precies
wat ik in 1960 zocht ten behoeve van
een ter gelegenheid van 15 jaar be-
vrijding uitgegeven verzetsnummer
van "Het Tijdschrift voor de Politie".
(Tijdschrift voor de Politie no. 5 van
mei 1960.)
Ik herinner mij, dat ik om eniger-
mate inzicht te krijgen in de totale
cijfers van de slachtoffers van het
politieverzet in het bijzonder ook in
vergelijking,met het totaal aantal ver-
zetslachtoff~rs, mij indertijd veel
moeite heb' gegeven, contacten heb
gehad met de politiedepartementen
evenzeer als met het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie doch ner-
gens bevredigende gegevens heb ge-
vonden.
Ik heb mij toen beperkt tot de ge-
gevens vermeld in eerder genoemd
gedenkboek "Het Grote Gebod" en
ik herinner mij goed, dat ik de hele
daarin vermelde lijst met slachtoffers
ben doorgelopen, daaruit de politie-
slachtoffers heb geselecteerd en zo-

doende tot het totaal aantal van 122
politieslachtoffers ben gekomen. Dit
is wel ongeveer juist (het moet blij-
kens de tabel 123 zijn).
Ik had me al deze moeite kunnen be-
sparen door eenvoudigweg de tabel
"beroep der gevallenen" over te ne-
men en dan had ik de lezers mijn ver-
gissing bespaard door het totaal aan-
tal gevallen Overheidefunctionarissen
te presenteren als het totaal aantal
gevallenen.
In mijn recente voordracht heb ik,
zoals daarin ook gezegd, mijn cijfers
uit 1960 overgenomen. Ik heb daar
niet eerder aar. getwijfeld, temeer
niet waar er ook nooit kritiek op is
geleverd. Hoewel het geheel voor mij
nog een stuk mystificatie is, ben ik
dankbaar dat deze kritiek thans wel
is geleverd en tot deze correctie heeft
geleid.
Ik maak van deze gelegenheid graag
gebruik mij aan te sluiten bij de door
Koen Aartsma, de schrijver van het
artikel in RP-Magazib.e uitgesproken
wens om de naam van Samuel Es-
meijer, die nabij de plaats waar nu
de N.P.A. staat door Duitse kogels
viel, aan de N.P.A. te verbinden.

F. Perriek

(Noot van de redactie: Mr. F. Perriek

is hoofdcommissaris van Politie te

Nijmegen en hoofdredacteur van het

Tijdschrift voor de Politie.)
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DE RIJKSPOLITIE ZOU WATMEER
GENEIGD MOETEN ZIJN TOT OVERLEG
MET HET BURGERLIJK BESTUUR

Laat ik beginnen met de "beken-
tenis", dat ik voorstander ben van
één algemeen Nederlands politie-
corps dat men wat mij betreft
Staatspolitie, Rijkspolitie of Neder-
landse politie mag noemen. De
taak toch, waarvoor heden ten
dage het politioneel apparaat
wordt geplaatst is van zodanige
aard, dat opsplitsing in een aantal
corpsen naar mijn mening niet
meer verantwoord is. Die politie
namelijk heeft maar één algemene
opdracht, die zeer in het kort zou
kunnen worden omschreven als de
bescherming van de burger en van
de samenleving. De tijd is voorbij,
dat deze algemene taak door een
aantal onafhankelijk van elkaar
opererende corpsen op de meest
effectieve en efficiente wijze kan
worden behartigd. Maar tegen die
ene algemene politie bestaars nogal
wat weerstanden. Aan de ene kant
is dat voor mij wat onbegrijpelijk.
Immers in grote kringen is lang-
zamerhand, als ik het goed zie,
aanvaard, dat bepaalde taken al-
leen effectief kunnen worden be-
hartigd, wanneer zij door centrale
diensten worden uitgevoerd. Te
denken valt dan o.m. aan de al-
gemene verkeersdienst, de centrale
recherche, de luchtvaartpolitie, de
politie te water. De taken die
deze centrale diensten behartigen,
zijn echter niet los te denken van
de algemene politiële taak en
het politiële apparaat. Over en
weer zullen intensieve relaties
moeten bestaan, wil die algemene
taak goed kunnen worden behar-
tigd. En die relaties worden m.i.

gemakkelijker binnen één appa-
raat gelegd, dan met verschillende
apparaten of, zoals dat in politiële
kringen heet, corpsen.

Een heel andere vraag is hoe die
nationale politie moet worden ge-
organiseerd. Dat zou b.V. provin-
ciaal of gewestelijk kunnen ge-
beuren.

Aan de andere kant zie ik ook wel
duidelijk bepaalde bezwaren, die
sommigen huiverig doen staan
tegenover een dergelijk nationaal
politie-apparaat. Die bezwaren zijn
vooral ontleend aan de wijze
waarop de huidige Rijkspolitie
functioneert en is georganiseerd.

Bij sommigen heerst de vrees, dat
een nationale politie een soort
"Staat im Reich" zou kunnen gaan
vormen. Het komt mij voor, dat
dit in een democratisch land als

ederland een wat gezocht argu-
ment is. Het moge waar zijn voor
b.V. bepaalde Zuid-Amerikaanse
landen, maar die vrees behoeft bij
ons naar mijn mening bepaald niet
te bestaan.

~

door
dr. T. H. Oosterwijk

burgemeester
Ooststellingwerf

Een bezwaar dat meer hout snijdt,
is de relatie tussen politie en be-
stuur. In de huidige politiewet
wordt de burgemeester aangewe-
zen als hoofd van de politie voor
wat betreft de handhaving van de
openbare orde. En de wet voegt
daaraan toe, dat de dienstdoende
politie te dien einde onder zijn
bevelen staat. De justitiële zijde
van de politie valt derhalve buiten
de taak en bevoegdheid van de
burgemeester. Niemand wil de
burgemeester voor aangelegen-
heden, de openbare orde betref-
fende, in een nieuwe politiële
opzet laten verdwijnen, omdat hij
gezien wordt als een belangrijke
schakel in de relatie tussen politie
en bestuur. In dit verband zij ver-
meld, dat het langzamerhand goed
gebruik is geworden dat de burge-
meester bereid is in de gemeente-
raad over politiële aangelegenhe-
den te praten.

Maar juist in die relatie politie-
burgemeester doen zich onmid-
dellijk enkele problemen voor.
Het eerste is dit: waar houdt het
element van handhaving der open-
bare orde op en begint het justi-
tiële element, waar de burgemees-
ter immers in beginsel niets mee
te maken heeft. Als de verhoudin-
gen tussen burgemeester en politie
goed zijn - en dat zijn ze geluk-
kig meestal - zijn er geen proble-
men. Is dat niet het geval, dan
wordt het moeilijker en kan de
burgemeester, naar de praktijk
leert, vrij gemakkelijk buiten spel
worden gezet. Het argument wordt
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dan gebruikt, dat elke verstoring
der openbare orde ook justitiële
elementen in zich draagt.

Dit punt zal terdege moeten wor-
den bekeken, juist ook om te voor-
komen dat de politie volledig on-
afhankelijk van het bestuur gaat
opereren.

Een tweede probleem is, dat de
burgemeester weliswaar in zijn
taak gezag over de politie heeft -
de dienstdoende politie staat im-
mers onder zijn bevelen als het
gaat om handhaving der openbare
orde - maar over de bemanning
heeft hij niets, maar dan ook totaal
niets te vertellen. Tot dusverre
hoort men in kringen van burge-
meesters met Rijkspolitie hierover
niet zoveel. Dat is echter niet zo
zeer een gevolg van het feit, dat
er geen verlangens in dat opzicht
zouden bestaan, als wel dat men
al blij is als men eens de organieke
sterkte zou behalen. In mijn ge-
meente b.V. is de organieke sterkte
bepaald op 29 personen; er zijn
er echter maar 20. En dan te be-
denken, dat de buurgemeenten met
ongeveer dezelfde oppervlakte en
met hetzelfde inwonertal, maar
met gemeentepolitie, tussen 35 en
40 personen hebben en voortdu-
rend op sterkte zijn. Maar bij het
huidige beleid zal het nog wel een
jaar of tien duren voordat de
Rijkspolitie-burgemeesters kunnen
hopen hun groep eens op sterkte
te krijgen. Dit doet echter be-
paald niet af aan het feit, dat de
burgemeesters graag meer inspraak
zouden willen hebben en naar mijn
mening ook zouden moeten heb-
ben. De situatie is nu zo, dat voor
personeel beneden de rang van
opperwachtmeester de burgemees-
ter slechts een mededeling krijgt.
Voor personeel van die rang en
hoger kan hij slechts tegen de vol-
gens het rangnummer door de
Rijkspolitie op no. 1 geplaatste
candidaat bezwaren inbrengen.
Die bezwaren moeten dan uiter-
aard wel hout snijden, want an-
ders wordt no. 1 zouder meer be-
noemd. Wie er solliciteren wordt
hem niet verteld. Hij krijgt geen
keuze.

Dit is m.i. een hoogst onbevre-
digende regeling. Van de burge-
meester toch mag worden ver-
wacht, dat hij zijn gemeente kent
en weet wat die gemeente nodig
heeft, óók wat de geaardheid van
het politie-personeel betreft. Het
is naar mijn mening van tweeën
één: de burgemeester heeft in-
spraak, maar dan ook zinvol; of
hij heeft geen inspraak. Het hui-
dige systeem suggereert die in-
spraak, maar die bestaat in feite
niet.

Een volgend bezwaar dat ik wil
noemen, is dat van de uitrusting.
Die is bij de gemeentepolitie (ook
bij de kleinere corpsen) onverge-
lijkbaar veel beter dan bij de Rijks-
politie. Een klein voorbeeld. De
gemeentepolitie is al jaren en
jaren uitgerust met o.a. porto-
foons. De Rijkspolitie heeft ze
nog steeds niet. Om nog maar te
zwijgen van allerlei meer verfijnde
apparatuur. Het is naar mijn me-
ning in de huidige tijd absoluut on-
aanvaardbaar een politieman de
straat op te sturen - denkt u eens
aan nachtelijke surveillance in een
uitgestrekt plattelandsgebied
zonder de mogelijkheid van enige
verbinding met het centrale punt.

Een groot deel van de problemen
kan m.i. worden opgelost als er
van de zijde van de Rijkspolitie
wat meer neiging zou bestaan om
met het burgerlijk bestuur te pra-
ten. Als er al een gesprek tot stand
komt - buiten het wettelijk voor-
geschreven contact - dan moet
het initiatief altijd uitgaan van de
burgemeester. Het heet dan, dat
er geen tijd of dat er geen geld
voor is. Maar men dient zich wel
te realiseren, dat wanneer de ge-
noemde bezwaren niet duidelijk
worden ondervangen, de weerstand
tegen een nieuwe politie-organisa-
tie eerder zullen toenemen dan af-
nemen. Laten we hopen, dat met
de komst van het "RP-magazine"
in dit opzicht ook een nieuw tijd-
perk is aangebroken.
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SLOTEN ACHTER SLOT EN GRENDEL
Geen slot zo groot, of er past wel een sleutel op. De

slotenmakers staan voor niets en dat mag ook wel, na

een paar duizend jaar slotenhistorie. Lips' Slotenmuseum
(voor publiek gesloten, maar niet voor onze lezers) her-

bergt een stuk wereldgeschiedenis van vakmanschap.

Veilig achter slot en grendel (hoe
kan 't anders in een bedrijf dat al
driekwart eeuw geschiedenis schrijft
met de aanmaak van wereldbekende
sloten en sleutels) bewaart Lips in
Dordrecht een roestig haakje met
een venijnige, kromgebogen punt er-
aan.
Het zal een eeuw of vier geleden zijn
dat de smidsknecht ermee in z'n pilo-
broek liep en hij was er zuiniger op
dan tien weeklonen bij elkaar. Dat
haakje namelijk was niets minder dan
de voorganger van de 'loper', zo'n

alles-openende sleutel, die vroeger tot
de uitrusting van iedere efficiënte
melkboer of bakker behoorde.
In dat tijdperk van de vaderlandse
geschiedenis gingen er ook wel 's ver-
mogende neringdoenden op reis ten-
einde de geachte clièntele per trek-
schuit te bezoeken. Kostbare dukaten
en andere rijkdommen werden voor
vertrek natuurlijk behoedzaam weg-
geborgen in een kist met een knots
van een slot, maar 't kwam nogal 's
voor dat pa vergat de sleutel in moe-
ders rokken achter te laten. En zo'n

kerel kwam dan echt de andere dag
niet weerom.
Bij gebrek aan betaalcheques liep
mevrouw dan maar naar de notaris
en die weer naar de baljuw, teneinde
de schout te bewegen toestemming
te verstrekken tot opening van de
geldkist. Daartoe werd dan ook de
smid opgetrommeld, met z'n maatje
die het haakje in z'n zak had, om
op vernuftige wijze de schoot van het
slot opzij te schuiven. Met de ganze-
veer werd intussen nauwkeurig op-
getekend hoeveel moeder precies aan
de schatkist onttrok.

Zware straffen

Vanzelfsprekend mocht zo'n haakje
niet in handen van onbetrouwbare
luiden komen, zodat op slordigheid
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een niet bepaald zachtzinnige straf
stond. Een smidsknecht die 't prik-
kende ding in z'n broekzak even
beu was en 't op de werkbank liet
slingeren, werd pardoes voor het ge-
recht gesleept, waar 'rn de optelsom
van een reeks narigheden werd opge-
legd. Veertig dagen gevang om te be-
ginnen, veertig slagen van de beul en
nog 's veertig daalders boete. Aan-
gezien ook de smid zelf in dit geval
z'n straf niet diende te ontgaan, ont-
ving hij van 't zelfde laken een pak,
op de slagen-in-het-openbaar na. Dat
schaadde in die dagen kennelijk de
gezagsverhouding tussen werkgever
en werknemer.
Dordtenaar G. Tijssen, Lips' archiva-
ris sedert een jaar of zeven en in die
kwaliteit ook conservator van het
enige Slotenmuseum dat Nederland
rijk is, lacht er nu om. Maar hij heeft
de harde hand van de beul dan ook
niet gevoeld.

Vijftig eeuwen

Wel steekt hij beide armen uit en
knikt met enige trots.
"Je kunt rustig zeggen dat we hier
vijfduizend jaar geschiedenis van
sloten en sleutels hebben liggen",
zegt hij met klaarblijkelijke zekerheid.
Het roestige haakje is dan ook slechts
één voorwerpje uit een collectie van
ver over de duizend voorwerpen, die
een historische rustplaats hebben ont-
vangen in een aantal veilig afge-
schermde vitrines. Dat het Sloten-
museum nauwelijks enige bekendheid
geniet is overigens niet zo verwon-
derlijk. Het is - en blijft - voor het
publiek gesloten. Zo nu en dan zijn
er geïnteresseerde groepen en politie-
mensen, experts in de beveiligings-
wereld bijvoorbeeld - die er, met de
handen op de rug, even mogen rond-
snuffelen.

Koningin Wilhelmina

De kostelijke collectie sloten herin-
nert nadrukkelijk aan de man die de
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sleutelfabricage van Lips groot maak-
te: Vincent J. M. Eras. Dat was, be-
halve een nijver en zeer talentvol za-
kenman, ook een man die met hart
en ziel aan het slot verknocht was,
reden voor hem om in de jaren twin-
tig te sparen wat te sparen viel. Eras
reisde veel, had op internationaal
niveau onnoemelijk veel kontakten.
Om het maar populair te zeggen: een
vliegende kraai vindt altijd wel wat.
Rond 1928 was er tenminste al sprake
van een unieke collectie.
En het was eigenlijk Koningin Wil-

Sleutelbewaarder G. Tijssen van het Sloten-
museum met een van de ingenieuze sloten
die onze voorvaderen vervaardigden. Links
op de achtergrond zijn heilige kollega-
sleutelbewaarder Petrus, met in z'n houten
arm twee goudkleurige sleutels geklemd.

helmina die eigenhandig meehielp
aan de geboorte van het Slotenrnu-
seum. Bij een bezoek aan de Dordtse
fabriek bracht ze een paar piepkleine
maar dan ook zeldzame hangslotjes
mee voor de baas van de sloten-
fabriek en op dat moment moet de
gedachte aan een echt museum dan
ook vaste vorm hebben gekregen.

Krokodillen

Een paar duizend jaar sloten. Primi-
tieve houten constructies met een
houten 'sleutel', fraai bewerkte zeer
precieze staaltjes uit Chinees vak-
manschap, sloten uit Afrika, antieke
tijdsloten, apparaten die in de Ro-
meinse tijd dienden tot bescherming
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Het antieke 'lopertje' (rechts), waarmee de
dorpssmid ieders sloten kon openen. Een
felbegeerd voorwerp, maar ook een nacht-
merrie voor smid en smidsknecht. Want als
het haakje niet op de juiste plaats was op-
geborgen, kwam dat hen op veertig dagen
gevang, veertig daalders boete en veertig
stokslagen in het openbaar.

van eigen geld en goed. Lips kan zich
gerust op de borst kloppen bezitster
te zijn van een stuk wereldgeschiede-
nis: herinneringen aan vakmanschap
door de eeuwen heen, maar tegelijk
een document van een écht menselijk
trekje. Het wegbergen van privé-
eigendommen, hoe primitief ook, is
zo oud als de wereld.
Tijssen pakt een plaatje waarop een
oermens een gat in de grond met een
steen afdekt. Dat is z' kluis, zo blijkt
elders op het prentje. Achter de bos-
jes gluurt een onguur oertype, maar
z'n signalement geldt voor alle eeuwen:
een vertegenwoordiger van het die-
vengilde.
Conservator Tijssen: "In alle tijden
heeft de functie van het slot een rol
gespeeld. De voorbeelden hebben we
hier. Soms had men helemaal geen
safe nodig maar verborg men z'n
schatten in een krokodillepoei met
van die lieverdjes die nooit wat te
eten kregen. Als de bezitter van de
schat bij z'n rijkdommen wilde, wer-
den er tijdens een feest gewoon een
paar mensen geofferd. De krokodil-
len waren even verdoofd en je kon
bij je geld".
Zo bloeddorstig echter is niet Lips'
slotenverzameling. Tijssen haalt een
houten constructie uit de kast - van
ver voor de jaartelling - waar wat
pennetjes in op-en-neer kunnen schui-
ven. De sleutel die er bij past, is een
centimeter of zestig lang en is ook
voorzien van een stel pinnen. Inder-
daad: de een past precies op de an-
der, een vroege versie van het stift-
slot. Het principe wordt nog altijd,
maar dan duizendvoudig verfijnd,
toegepast bij de fabricage van mo-
derne sloten.

Vakmanschap

Zovele eeuwen sleutel-historie laten
zich niet in een paar regels vertalen
en daarom haalt de conservator van
het piepkleine museum te hooi en te
gras wat andere voorbeelden tevoor-
schijn. Een ring met een sleuteltje

eraan, daterend uit de Romeinse tijd
- handig om mee te nemen en
bovendien een probaat statussymbool
om minder-bedeelden de ogen uit te
steken. Had je toen zo'n ring om, dan
was je rijk, dan had je geld op te
bergen.
"Ja", zegt Tijssen, "behalve dat je
enorme bewondering krijgt voor het
vakmanschap door de eeuwen heen,
die uiterste nauwkeurigheid om sloten
en sleutels te maken, verdiep je je
ook in de sociale aspecten van het
slot. In vroege tijden was 't toch heel
gewoon als een vermogend heer een
slaaf bij zich had die een hele bos
sleutels moest dragen. Een slot was
een toonbeeld van rijkdom. Dat is
wel anders geworden later. Nu heeft
iedereen een slot op z'n deur".
Niet alles in het museum draagt het
stof van vele eeuwen. Ook uit recen-
ter periodes en uit Lips' eigen keuken
zijn antieke sluitwerken voor de toe-
komst veilig gesteld. Een Dordtse
variatie op het eerste Yale-cylinder-
slot bij voorbeeld. Om niet in botsing
te komen met Yales patenten pieker-
den de Dordtse sleutelmakers net zo
lang totdat ze een nóg veiliger slot
in productie hadden. Eentje met kei-
harde stalen kogeltjes erin, koppig
genoeg om het tegen de boor van
de meest volleerde kraker op te
nemen. Tegenwoordig, nu ze met
hulp van de computer sloten maken
waar nooit een tweede indentiek
exemplaar van zal bestaan, zouden

ze er om lachen, maar in die tijd was
't het neusje van de zalm.

Petrus in hout

Er ploffen nog meer sloten op tafel,
een kunstig gegraveerd exemplaar
van tweeëneenhalve eeuw uit China
- een vervaarlijk Brits marineslot
om de kruitkamer te behoeden voor
indringers. De sleutel die erbij hoort,
is z,\"aar genoeg om er een belager
van het kruit zonder inspanning de
hersens mee in te slaan.

Een kunstig bewerkte sleutel die past op een
altaarachtig, fraai bewerkt kastje. Vakman-
schap bestaat al eeuwen.

En tenslotte wijst de sleutelbewaar-
der van het Lips-museum een ogen-
blik naar de wand, waar Petrus in
houten uitvoering hangt. In z'n arm
heeft-ie twee grote, goud-gekleurde
sleutels geklemd.
Tijssen: "Je realiseert je dat niet al-
tijd, maar de sleutel is een steeds
weerkerend symbool. Bij zo'n beeld
is het een symbool van macht: Pe-
trus, die de beschikking heeft over
de sleutel van zowel de hemel als de
hel. Maar kijk nou eens naar de
wapens van steden. Wat zou je den-
ken van Leiden, de sleutelstad? Vroe-
ger een vesting die de sleutel vormde
tot de Noordzee, later de stad die de
sleutel tot de kennis kreeg.
Ja, ja, de universiteit, hè ... "
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TIP VOOR BEGINNERS

Eigenlijk is zo'n hersenkron-

kel niet eens zo moeilijk. U

moet de slag even te pakken

krijgen. Beginners die van

puzzelen houden, moeten het

tooh echt eens proberen. We

willen hen graag een handje

helpen met twee voorbeelden

(uit oude kronkels).

Voorbeeld A: De omschrijving

luidt: 'Dienders in rok, vindt
u dat boers?' Het woord

'boers' staat wat vreemd in

deze zin; daar zou dus wel

eens een aanwljzlnq in kun-

nen zitten. Welk woord kan

men van de letters uit 'boers'

maken? Inderdaad: obers. En

dat zijn 'dienders' in rok.

Voorbeeld B: Omschrijving:

"Wat hij zegt is achteraf be-

zien bepaald niet vroeg". Niet
vroeg kan betekenen: laat.

En het woord LAAT 'achteraf

bezien' wordt TAAL, en dat is

inderdaad iets 'wat hij zegt'
Invullen dus: taal.

Sukses ermee!

Mag het deze keer eens een echte kluif zijn voor de keien?

Een kombinatie van een doorloper en een kryptokronkel. Als u eruit komt,

vindt u op regel 12 horizontaal een omschrijving van een eigenschap die

u kennelijk bezit en die ook erg belangrijk is voor het politievak.

HORIZONTAAL:

b) 't Blijft half werk, al neemt Noachs

zoon er driekwart van voor z'n rekening.

9. a) Bij de RPtW in het noorden schrijven

ze zo'n vechtersnaam wat deftiger;

b) Met R binnen dat warenhuis ben je

goede maatjes;

c) In Frankrijk betalen ze goud voor zo'n

inspraakorgaan ;

d) Wat je zegt dat ben je zelf.

10. a) In Frankrijk wordt" een zelfstandige er

echt mannelijk door;

b) Een franse wet kan men ook schrif-

telijk studeren;

c) Door het grootste deel van de Nieuwa

Wereld loopt Brabants water;

d) Hoe sterk toch is een teken van

Valerius.

11. a) Bid dat die omroep x haar vee af-

schaft en zich bekeert!;

b) Slim zo'n ouderwetse ploffer zonder

spoeling;

c) Reldamemannetje's klinkende titel;

d) Nee mister, u moet zich niet even

omdraaien;

0) Muziek die van achteren klaar is.

12. Een hemelse eigenschap die ook voor

een politieambtenaar van belang is.

13. a) Zwarte koffie, wat achterstevoren erop

en z n hoofd erbij, - dat smaakt!;

b) Zeg 't maar eens alternatief, Sjef van

Oekel;

c) Kom niet met die halve Turkse titel;

d) Jan Brusse kan er dagen over praten,

maar 't is niet de mijne.

CAP-CHUR APPARATUUR

1. al K. verliest de vutde snaar niet;

b) Geen wonder dat je in die Duitse stad

zo dik wordt;

c) Open en bloot, dat's uit.

2. a) Het gewaad is in de ondernemingsraad

begonnen, maar toch pas na de geslon-

ken administratie-troepen;

b) Karel tekent beroep aan;

cl Is de koffiefabrikant ook lid?

3. a) Een gelofte brengt het dorp in de war;

b) Verzekering met een nazi-verleden;

cl. Tcch tref je Dokkumer water in die

andere Friese stad;

dl. Men kan er een dubbele klank in be-

luisteren.

4. a) Heb je 't met een knorrepot aan de

stok?

~,) U komt bijna 'n Engelse herberg bin-

nen;

c) Neem 'n paar aan;

d) Die jongen is uitgeteld;

e) Minister Oud.

5. a) Hoewel het alternatief vies is;

b) Een eigenwijs dier zegt ook nooit nee;

c) Dubbel en dwars vóór.

6. a) Tsa, hoe is 't nu, bezielde politieman?

b) Zou dat een notenboom zijn?

7. a) Dat vervallen huisje staat niet lang

meer;

b) Zulke gezamenlijke optredens begin-

nen met veel show.

8. a) Als Keetje's kollega S. de baan op-

gaat, worden er heel wat puntjes gezet;

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR(Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter
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Vt:RTlCAAL:

1. a) Wàt het Kamerlid ook zaait op z'n

erf, altijd komen dezelfde bloemen op.

2. a) Hij bleef maar over z'n voet vegen;

b) Schrijf op, Engelsman: eer is teer, of

niet soms?

c) 't Waait niet uit die Britse hoek.

3. a) Als die Aziatische gastarbeiders hun

water mee konden nemen, zou dat een

mooi begin voor de werkgelegenheid zijn;

b) Meer Italiaans.

4. a) Ze stond niet voor, maar op de Dam;

b) Groningse deerne;

c) Als je er papier neergooit, blijit 't

toch netjes.

5. a) Als een oude vrouw zich voor die

kleurstof spant, kan ze leven;

b) Veel vertrouwen;

c) En uit de smaak blijft een aardig huis

over.

6. a) Als ik de pé in heb, maak ik van dil

kunstwerk in één klap een stuk speel-

goed;

b) Marsen-Franz gaat eten;

c) Daar heb je die reklamemaker van

hor. 11 weer;

d) Geen meter, meisje!

7. a) Voor z'n gezondheid gaat hij in Latijns

Amerika op de koffie;

b) Twaalf bronnen en zeventig palm-

bomen, waar vind je zoiets, Mozes?

c) Nou, dat is akelig.

8. a) Dat's groente voor een baby;

b) Een vreedzaam meisje dat van de

Prins geen kwaad weet;

c) Wie A zegt, moet ook vertrekken ars

de moslimleider er is.

9. a) In dat dorp wordt een wortel gehakt;

b) Tarzantouwtje, waar in China aan ge-

meten wordt;

c) Zou hij niet moe worden val> al dat

getrek, nu hij zelf zo oud is?

10. a) Hij is niet het hoofd, maar maakt wel

uit in welke richting er gekeken worden

kan - of ken?

b) Er kan heel wat in, maar ga er liever

niet op zitten;

c) Reken dat bedrag maar eens uit;

d) Doe er wat gehakte lof bij, dat rijmt

beter.

11. a) Zo'n ding is om te beschermen, niet

om af te breken;

b) Wat wilt u: schreeuwen of gedijen?

c) Als u de verlichting uit doet, blijft

een boeket toch om te huilen.

12. a) FC Haarlem? Doe je wat verward,

opa?

b) Vroeger kon men met wi Idragout roem

behalen;

c) Die Arabier heeft z'n gordel in de

knoop;

d) Zonder reklameman moest het wel mis-

lukken, - wat overbleef was 'n gulden.

13. a) Voetbalt die Perzische koning nog

altijd?

b) Zo'n mekkerdier met pit is ook nog

niks;

c) Een boog zonder slee, een afsluiting

zonder stuk hout, een koekjesfabriek

zonder tele, - alles goed genoeg om aan

te leggen.

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 ~1 12 13

2

3

4

5
,

6

7

8

9

10

11

12

13
j(P~

Wie de gevonden eigenschap van horizontaal 12 heeft gevonden

en dit woord op een briefkaart vóór 10 maart aan de Puzzel-

redaktie RPm, Brahmsstraat 9, Eerbeek verzendt, dingt mee naar

een prijs van f 25,-. Veel plezier en veel succes!

Oplossing januaripuzzel

De moeilijkheidsgraad van de januari-puzzel was duidelijk merk-

baar. Ruim honderd vaste puzzelvrienden zagen het deze keer

niet zo scherp zitten en lieten verstek gaan.

Onder de "doorbijters" waren veel fouten 'i-nde oplossing,

Gezocht werd naar de plaatsen: Bergambacht - Achtmaal - Aals-

meer - Meerveldhoven - Enschede - Hedel - Delden - Denekamp

- Kamperveen - Veenwouden en Woudenberg.

Natuurlijk waren er nog meer combinaties mogelijk, want ook

in Acht - Meerveld - Ede - Elden en Veen wordt brood ,gebakken,

maar ... 11 is 11 en Woudenberg hoorde er toch echt bij,

Proficiat heer C. Both, Pro Beatrixstraat 1, Oud Alblas, want de

boekenbon is ditmaal voor u,
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Geld Thuis Service

Alle bedragen, wettelijk tarief, eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privé!ening:

1 3.500,- 36 mnd. 1 127,-
1 8.500,- 54 mnd. f 215,-
f 14.000,- 60 mnd. f 322,-
1 17.000,- 60 mnd. f 427,-·

2e hypotheken:

110.000,- 60 m. 1267,-
120.000,- 120 m. 1351,-
140.000,- 120 m. 1701,-

Woonverbetering:

1 5.000,- 60 mnd. 1 121,-
f 10.000,- 72 mnd. 1 205,-
f 13.000,- 84 mnd. f 237,-
1 15.000,- 96 mnd. f 250,-

Geen behandelingskosten, doe als velen voor u,

BEL 03410 - 1 4423 - 1 67 10

JANSENS

Kredietkantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.

Kantooruren 10 tot 20 uur.

nieuwe I - t ..,
groeps·~-a.._~
commandanten

Met ingang van 1 december 1975
aangewezen als commandant van de
groep Barendrecht adjudant F. Nij-
meijer. Hij werd geboren op 1 april
1924 te Vlagtwedde en was sedert 26
april 1969 plaatsvervangend groeps-
commandant te Barendrecht.

Met ingang van 1 december 1975
aangewezen als commandant van de
groep Bergeijk adjudant S. M. Broere.
Hij werd geboren op 7 maart 1921 te
Hooge en Lage Zwaluwe en was sedert
2 maart 1971 plaatsvervangend groeps-
commandant Bladel.

Spoo wegpolitie
Bij de Spoorwegrecherche

bestaat gelegenheid tot aanstelling

van enige adjunct-brigadiers voor

het kader van de Algemene Dienst,

standplaats Amsterdam.

Minimum eisen:

• bezit politiediploma B of
vergevorderde studie daarvoor;

~ tenminste 4 jaren praktische

dienst bij Rijks- of Gemeente-

politie of daarmede overeen-

komende ervaring bij de

Koninklijke Marechaussee;

• maximum leeftijd 30 jaar;

• het bezit van een Mulo-diploma
strekt tot aanbeveling.

De werkzaamheden, die in

uniform worden verricht, houden

o.m. in het geven van leiding aan

de geüniformeerde agenten van

het Korps.

Overheidsjaren tellen mede.

Eventuele aanstelling geschiedt

30

direct in pensioengerechtigde

dienst op een kaderplaats van

brigadier.

De aangestelden kunnen na een
inwerktijd van minimaal 2 jaar,

mits zij ook aan de overige eisen

(o.a. Politiediploma B) voldoen,

als zodanig worden benoemd.

Sollicitaties te richten aan de

Chef van de Spoorwegrecherche

te Utrecht, Catharijnesingel 56.
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ambtsjubilea

OPLEIDINGSSCHOOL

D. Obbes, owmr. te Apeldoorn, 22-12-'75,

25 jaar.

RIJKSPOLITIE TE WATER

A. J. van Kruisbergen, owmr. te Nijmegen,

27-12-'75, 25 jaar.

in dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-12-'75: C. J. M. v. Rijsbergen, schr.

A te Breda.

Per 1-12-'75: H. J. Zandee, schrijver i.t.d.

Woensdrecht te Hoogerheide.

Per 1-12-'75: C. W. M. de Zwart, schrijver

te Breda.

Per 1-1-'76: P. F. N. Janssen, parketwach-

ter te Breda.

Per 1-1-'76: A. A. C. de Jong, parketwach-

ter te Breda.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'75: A. N. M. Schaafsma, schrijver

A te Cuyk.

Per 1-1-'76: J. A. van Dijk, parketwachte-

te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-12-'75: G. Kroeze, schrijver l.t.d. te

Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-12-'75: J. B. M. Brugman, r.a. 111 te

Amsterdam (M.Z.).

Per 1-12-'75: Chr. B. Morgenland, adm.

ambt. C 1e kl. te 's-Gravenhage (M.Z.).

Per 1-1-'76: Mej. J. C. J. Beerens, adm.

ambt. C 3e kl. te Voorburg (F.Z.).

Per 1-1-'76: D. Kuik, adm. ambt. C te kl.

te Assen (M.Z.).

Per 1-1-'76: F. J. Slijkhuis, adm. ambt. C

3e kl. te Voorburg (F.Z.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-12-'75: Mevr. J. A. H. Onderwater-

Bredschneijder, schrijver A (typiste) te

Driebergen.

Per 1-12-'75: Mevr. G. J. de Man-van Dus-

schoten, schrijver A (typiste) te Drieber-

gen.

Per 1-12-'75: Mevr. E. D. Haan-Nakken,

schrijver A (typiste) te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-11-'75: M. ter Hove, r.a. I te Apel-

doorn.

Per 1-12-'75: T. Tichelaar, r.a. III te Har-

lingen.

Per 1-1-'76: N. J. F. Broer, hoofdcommies

te Apeldoorn.

Per 1-1-'76: L. Lodewijks, hoofdcommies

te Apeldoorn.

Per 1-1-'76: Mevr. E. C. M. Wenting-Jurrius,

adm. ambt. C 2e kl. te Apeldoorn.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-1-'76: Tr. J. van der Voort te Am-

sterdam. R. de Haan en J. Wijma te Leeu-

warden.

Per 1-2-'76: H. van Opstal te Alkmaar: P.

D. C. Jager te Utrecht; J. H. van Haarlem

te Utrecht; J. F. M. de Laat te 's-Herto-

genbosch; P. J. Duijkers te Roermond;

F. S. M. Engels te Roermond; H. C. A.

M. van den Boom te Roermond; J. P.

Pelzer te Maastricht; P. H. G. Ortmans

te Maastricht; A. H. Steenis te Nijmegen;

G. van der Worp te Apeldoorn; G. Bosch

te Apeldoorn; D. Wijbenga te Leeuwarden.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-12-'75: J. Quist, owmr. van Heiloo

(gr. Heiloo) naar Scherpenzeel (gr. Scher-

penzeel, distr. Ap.); Th. P. de Vries, wmr.

1e kl van Alkmaar (vkg) naar Alkmaar

(staf. distr.).

Per 1-1-'76: N. B. Overpelt, wmr. 1e kl.

van Groet (gr. Schoorl) naar Warmenhui-

zen (gr. Schoori).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-12-'75: A. v. Kempen, owmr. van De

Kwakel (gr. Uithoorn) naar Leersum (gr.

Doorn, distr. Utrecht); L. Oskamp, wmr.

1e kl. van Assendelft (staf distr.) naar

Lopik (gr. lJsselstein. distr. Utr.).

Per 1-1-'76: J. Peper, adm. ambt. C 1e kl.

van Haarlem (parket) naar Leeuwarden

(parket).

DISTRICT APELDOORN

Per 17-11-'75: R. M. Sieperman, wmr. van

Apeldoorn naar Bilthoven.

DISTRICT ASSSEN

Per 1-12-'75: W. Kuilder, owmr. van 2e

Exloërmond naar Buren; J. Luttje, owmr.

van Norg naar Groningen; J. Martens,

wmr. van Assen naar Pesse; H. Schut,

wmr. 1e kl. van Ruinerwold naar Giet-

hoorn; M. Sliekers, wmr. 1e kl. van Schoo-

nebeek naar Midwolda; J. Timmer, owmr.

van Rolde naar Groningen.

DISTRICT BREDA

Per 22-6-'75: Th. J. M. Peters, wmr. 1e kl.

van Goirle naar Breda.

Per 1-12-'75: A. B. M. de Been, wmr. van

Etten-Leur naar Prinsenbeek; J. H. M.

Cloin, wmr. van Etten-Leur naar Oisterwijk;

W. M. G. W. Janssen, wmr. van Etten-

\

Leur naar Oisterwijk; A. M. Kanters, wmr.

1e kl. van Etten-Leur naar Prinsenbeek;

J. C. F. M. Otten, wmr. van Etten-Leur

naar Dongen.

Per 27-12-'75: H. de Schepper, owmr. van

Chaam naar UIvenhout.

Per 29-12-'75: H. J. M. v. d. Sande, wmr.

van Oudenbosch naar Driebergen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 29-11-'75: Kr. Coppoolse, owmr. van

Langerak naar Ouderkerk aId Amstel.

Per 1-12-'75: J. A. Burggraaf, wmr. van

Hendrik-Ido-Ambacht naar St. Annaland.

D,ISTRICT EINDHOVEN

Per 1-12-'75: Sm. Broere, adj. van Bladel

naar Bergeijk.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 29-11-'75: W. H. Bijl, wmr. van Voor-

schoten naar Maasland.

Per 1-12-'75: J. H. v. d. Jagt, wmr. van

Ouderkerk a/d Amstel naar De Lier; G. H.

M. Kroeze, wmr. van Boskoop naar Borne;

KI. Oenema, wmr. 1e kl. van Waddinxveen

naar Moerkapelle.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 29-12-'75: M. L. Aiserda, wmr. van

Le'euwarden naar Zwolle.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'75: K. Dingemanse, wmr. van

St. Maartensdijk naar Heinenoord.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 20-11-'75: H. G. Klaver, wmr. van Nij-

megen naar Pannerden.

Per 24-11-'75: F. Maatman, wmr. van Bu-

ren naar Silvolde; B. W. ten Pas, wmr.

1e kl. van Silvolde naar Buren.

Per 1-12-'75: W. ter Haar, owmr. van Do-

dewaard naar Zetten.

DISTRICT ROERMOND

Per 29-11-'75: F. R. Wever, wmr. van Linne

naar Nederweert.

Per 1-12-'75: H. H. Collaris, owmr. van

Helden-Paningen naar Horn (opl.school).

Per 5-1-'76: G. P. M. Bos, wmr. van Horn

naar Echt.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-12-'75: J. Spaargaren, owmr. van

Gie~~OOrn naar Staphorst.

ALGI'MENE VERKEERSDIENST,
Per 29-11-'75: F. A. Swart, wmr. van Drie-

bergen naar Doorn.

Per 1-1-'75: J. H. M. ten Wolde, wmr. 1e

kl. van Driebergen naar Rijswijk.

LUVA

Per 1-12-'75: E. M. Buskermolen, wmr. van

Schiphol naar 's-Graveland.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-12-'75: K. Mol, owmr. te Groot

Schermer.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-12-'75: J. A. van Zijl, wmr. te kl. te

Monnickendam.
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DISTRICT APELDOORN

Per 1-12-'75: A. Albertus, adm. ambt e
1e kl. te Apeldoorn; D. J. Koekoek, owmr.

te Brummen.

DISTRICT ASSEN

Per 1-12-'75: M. Tap, wmr. 1e kl. te Hoo-

geveen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-12-'75: e. Arlman, wmr. 1e kl. te

Rockanje; A. van Bloois, adjudant te Ba-

rendrecht; J. Verhoeven, wmr. 1e kl. te

Numansdorp.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-12-'75: H. J. P. Verkaart, adjudant te

Wateringen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-11-'75: J. Voortman, off. 1e kl. te

Maastricht.

Per 1-12-'75: W. J. Harnischmacher, wmr.

1e kl. te Schaesberg; P. J. van Trigt,

adjudant te Niewenhagen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'75: A. H. J. Stahl ie, adm. ambt.

e 2e kl. te Middelburg.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-12-'75: H. Heeres, owmr. te Drie-

bergen; J. A. Tomberg, wmr. 1e kl. te

De Meern.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-12-'75: IJ. Kammenga, wmr. 1e kl.

te Amsterdam.

In

memoriam

Wmr. 1e kl.

O. Lamain

Aalsmeer

* 13-3-'17

t 6-1-'76

D.O.II

J. J. de Kat

Angelino

Amsterdam

* 17-12-~2B

t 22-12-'75

Wmr. 1e kl.

J. de Jong

Leiderdorp

* 29-11-'17

t 21-12-'75

D..O. I

W. e. A. v. Kappel

Voorburg

* 9- 7-'23

t 22-12-'75

{fV D-IRA

Owmr.

H. R. Jogens

Arcen en Velden

* 30-12-'40

t 3- 1-'75
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Ster van veiligheid

•

Imp.AGAM BY.,Reacrorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.

'11TvvinSonic" ·
FEDERAL SIGNAL

lNTERN,lTlONAL. LTD.
·THE FUTURISrs"

Twin-Sonic waarschuwings- en
signaleringsapparatuur biedt u een
gekombineerde licht/geluid-
installatie in één kompakte eenheid.
De dubbele lichtbron achter de
kunststof blauwe kappen geven
door het unieke en gepatenteerde
verspiegelingssysteem een
maximale signalering. Volgens de
epve grenst deze signalering aan
het uiterst toelaatbare. Met de
Z.g. Interceptor worden zowel de
twee-toon als het gesproken
woord via de luidspreker weer-
gegeven. Twin-Sonic apparatuur
is universeel te monteren en
uitgevoerd in materiaal van
hoogwaardige kwaliteit.

Inlichtingen hierover en het overige Federal programma
worden u verstrekt door de importeur voor Nederland:

taxameter centra e v
v.d. madeweg 9 . amsterdam· tel. 020-92 42 22
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•• MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

17e jaargang no. 7

MAART 1976

DE,ZE

MAAND

• RPm-onder:zoek:Wat doet de politie voor haar gepen-

sioneerden? • Beredenen in hun knollentuin • Passen

paarden nog in een modern politie-apparaat? (foto)
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

.RIJKSPOLITIE

17e Jaargang

no. 7

maart 1976

inhoud
OMSLAGARTIKEL

Waarderi ng voor

het politiepaard

neemt weer toe

Sterk wapen

bij het uiteendrijven

van roerige menigten . . . . 10

Op korte termijn

een officier beredenen

bij de A.I.. . . . . . . . . 11

COLUMN

W. Frackers:

Afscheid van Perrick . . . . 13

F.L.O.

Wat doet de politie voor

haar gepensioneerden?

Groninger vereniging

voorziet in behoefte. . . . . 28

CURSIEFJE

De Opperste . . . . . . . . 23

POSTBUS 399

Brieven van lezers . . . . . 13

INFO INTERN

Nieuws uit de districten . . . 15

VASTE RUBRIEKEN

Personalia . . .

Puzzel pagina

Adressen van redactie

en administratie

4

indit nummer

Beredenen in hun

knollen-tuin

Nog altijd verkeren onze "beredenen
in onzekerheid over hun plaats in

het korps. Maar de waardering

voor het paard neemt weer toe,

ook bij de politie. Het publiek blijkt

de surveillance te paard op prijs

te stellen en de COME vindt, dat

de beredenen een belangrijke rol

kunnen vervullen bij het bestrijden

van rellen. In elk geval zal een

recente uitspraak van de Algemeen

Inspecteur in ons omslagartikel de

beredenen in hun knollentuin

brengen pag. 4
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Wat doet de politie

voor haar tlo-ers?

"Uit het oog, uit het hart?" Deze

vraag van een flo-er blijkt niet

altijd op te gaan, zoals in het district

Groningen wordt gedemonstreerd.

Bereidwillig staat de flo-vereniging

'Elzinga' model voor andere

geïnteresseerden.

RPm's J. J. H. van Aerssen (zelf

over enkele maanden flo-er) legde

ook zijn oor te luister bij enkele

grote korpsen van de gemeentepolitie:

in Amsterdam, Rotterdam en Den

Haag. De resultaten van dit

mini-onderzoek vindt u op pag. 24

I<.ux
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publiek stelt surveillance
te paard zeer op prijs

'Er moet naar worden gestreefd de politieruiter zoveel

mogelijk in de normale politiedienst te integreren. Hier-

voor komt in de eerste plaats de veldpolitie in aanmer-

king, doch ook de surveillances in de meer stedelijke

gedeelten van landgroepen dienen te worden bevorderd'.

Dat zei in 1972 de toenmalige districtscommandant in

Den Haag, thans Algemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie, de heer W. M. Rehorst.

Een mening die, zowel door de beredenen zelf als door

andere leidinggevende functionarissen in het Korps in

algemene zin werd onderschreven.
Hoe staat het thans met deze integratie in de land-

groepen?

Luitenant B. P. F. Löwenthal, In het

district Den Haag ondermeer be-
last met het toezicht op de bereden

groep In dat district:

"In het zomerseizoen verleent de be-

reden groep Wassenaar assistenties

aan het strand te 's-Gravenzande en

in het recreatiegebied "Rotte Meren"

bij Berkel en Rodenrijs.

Buiten het seizoen wordt er gesur-

veilleerd in groepen die daar prijs op

stellen. Die surveillances vinden niet

alleen buiten, doch ook binnen de

bebouwde kommen plaats.

Bij wijze van experiment is er on-

langs gedurende twee weken dage-

lijks een patrouille uitgestuurd naar

Nootdorp. De resultaten waren gun-

stig. Vooral de preventieve waarde

van dergelijke surveillances lijkt be-

langrijk. Het publiek waardeert ken-

nelijk deze "non-agressieve" methode

van politietoezicht, waarbij repressief

optreden weliswaar niet wordt uitge-

sloten, maar waarbij het accent toch

duidelijk op de preventie ligt.

Er bestaan plannen om ook in andere

gemeenten dergelijke surveillances te

doen plaatsvinden."

4

Experiment

Adjudant G. K1ngma,commandant

van de bereden groep Wassenaar

en opperwachtmeester L Pakvls,

over het experiment:

Kingma: De proef mag zeker als ge-

slaagd worden beschouwd, al teken

ik er bij aan dat surveillances te

paard in rijkspolitiegemeenten zeker

niet dateren van vandaag of gisteren.

Het nut van dergelijke - incidentele

- surveillances kwam ook toen al

vast te staan,

Het klinkt misschien wat aanmati-

gend, maar men zou de politieruiter

kunnen vergelijken met de "wijk-

agent", zoals die hier en daar weer

te voorschijn komt. In vergelijking

tot de gemotoriseerde politieman is

de politieruiter voor het publiek

veel beter bereikbaar. De moeilijk-

heid is de uitvoerbaarheid van dage-

lijkse patrouilles in het zomerseizoen,

als de groep vrijwel geheel in beslag

wordt genomen door assistenties op

de stranden en recreatiegebieden.

Bovendien ligt Wassenaar (gempo-

gemeente) voor een dergelijke "inte-

OPNIEUW
MANEN
PAARD

Hebben In een modern, ge-

motoriseerd en gemechani-

seerd politieapparaat paar-

den nog toekomst?

Vier jaar geleden (juni 1972)

besteedde RP-Magazlne uit-

voerig aandacht aan het

vraagstuk van "de berede-

nen" bij het Korps Rljk6-

politie.
Daarbij kwam vast te staan,

dat een eventueel verdwij-

nen van de politieruiter zon-

dermeer een stap terug zou

betekenen.

Tegelijkertijd openbaarde

zich echter het feit, dat het

nut en de bruikbaarheid van

de politieruiter ook In eigen

polItIekring niet overal en

altijd werd onderkend, ja

zelfs hier en daar werd on-
derschat en ondergewaar-

deerd. Met als gevolg, dat de

Inzet-mogelijkheden van de

beredenen slechts ten dele

werden benut.

Hoe hebben deze zaken zich

Intussenontwikkeld?

Om dit te ervaren begaf RPm

redacteur J. J. H. v. Aerssen

zich andermaal onder het

paardenvolk.
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gratie" zeker niet gunstig in verge-

lijking tot b.v. de groep Hoogeveen,

die vrijwel geheel in "rijkspolitiege-
bied" ligt.

RPm: Waar wordt bij dergelijke sur-

veillances vooral op gelet?

Pakvis: "Naast toezicht op het lang-

zame verkeer (fietsers, brommers en

voetgangers) wordt ook gelet op b.v.

verkeerd parkeren en vindt verkeers-

regeling plaats bij oversteekplaatsen

en scholen.

Ook gerichte controles, zoals controle

op de drankwet, de ijkwet, de visserij-

wet en andere bijzondere wetten zijn

te paard zeer goed uitvoerbaar en

gebeuren dan ook regelmatig.

Verder vindt er controle plaats op

dierenmishandeling en op manege-

bedrijven, die de laatste tijd als pad-

destoelen uit de grond oprijzen.

Kortom: vrijwel het gehele scala van

politietoezicht kan door de politie-

ruiter worden uitgeoefend."

Kingma: Gelukkig beginnen ook de

collegae-groepscommandanten meer

en meer het nut en de bruikbaarheid

van bereden surveillances in te zien,

met als gevolg dat de verzoeken om

assistentie aanmerkelijk toenemen.

Adjudant J. Holtslag, commandant

van de groep Pijnacker waaronder

Nootdorp ressorteert:

"Voor de groep Pijnacker betekent de

steun van de bereden groep een

enorme ontlasting. De surveillances te

paard maken voor het personeel de

handen vrij voor ander, meer repres-

sief werk. De preventie is er zeer mee
gebaat.

Het is mij gebleken, dat de surveil-

lances te paard op de bevolking uit-

stekend zijn overgekomen. Ook door-

dat de mensen hier van paarden hou-

den. Er ligt binnen het bewakings-

gebied van de groep zelfs een ren-

Kontakt met de bevolking

Betekenen van stukken

baan. Ook daar verrichten de be-

redenen nuttig werk.

Kortom: ik ben enorm blij met de

integratie van de beredenen. Mijn

oordeel is dan ook uitsluitend positief.

Opperwachtmeester P. J. HeUema,

postcommandant in Nootdorp:

"Het afgelopen jaar hebben collega's

van de bereden groep uit Wassenaar

5
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enkele malen assistentie verleend aan

de post Nootdorp. Twee beredenen

vertrokken dan vanaf het postbureau

voor een surveillance in de gemeente.

Aanvankelijk baarde dit bij de bur-

gerij wel enig opzien. De reacties

waren echter onverdeeld gunstig.

In Nootdorp zijn drie maneges, drie

trainingscentra voor renpaarden, een

ponyranch van een zwakzinnigeninsti-

tuut en een renbaan, waar jaarlijks

25 koersdagen worden georganiseerd.

Bovendien zijn er veel particulieren,

die er een paard op nahouden.

Tijdens de surveillance brachten de

beredenen een bezoek aan de plaat-

sen waar de paarden verzorgd wer-

den. Gecontroleerd werd of de ver-

zorging goed was en vooral of de

paarden niet overbelast werden. Aan

dit werk komt het personeel van de

post hier - met een onderbezetting

van 50% - gewoon niet toe, omdat

enerzijds de deskundigheid ontbreekt

en anderzijds de accenten (verkeer,

criminaliteit, enz.) anders liggen.

Zo hadden we laatst een geval met

een (waarschijnlijk als gevolg van

verwaarlozing) gewond en vermagerd

paard. Dan kun je natuurlijk een

dierenarts inschakelen, met als bij-

komend probleem wie voor de kos-

ten opdraait.

Er is echter binnen het Korps des-

kundigheid genoeg aanwezig om deze

gevallen intern op te lossen. Als post-

commandant vraag je eenvoudig as-

sistentie van de bereden groep. En

die collega's komen graag."

Wachtmeester 1e kl. J. S. P. Over-

gaag eerder "voeler" in Nootdorp,

thans lid van de bereden groep

Wassenaar:

"Een paard kan een auto natuurlijk

niet vervangen, maar er kan zeer

goed te paard binnen een landgroep

dienst worden gedaan. Men heeft een

goed contact met de bevolking. In

mijn vroegere standplaats, waar ik nu

regelmatig te paard dienst doe, onder-

6

Toezicht op maneges

vind ik het persoonlijk. De op de

post ingedeelde KSA is vanzelfspre-

kend onmisbaar voor verkeers- en

allerhande andere zaken, maar voor

surveillances in zo'n kleine plaats is

een auto eigenlijk niet nodig. In een

kwartier heb je alle straten van het

dorp gebad. Te paard gaat dat wat

rustiger. Men ziet en hoort meer en

beter, en er is een beter contact met

de bevolking mogelijk. En de jeugd

toont meer ontzag voor de politieman

te paard, al is bet waarschijnlijk meer

voor het paard dan voor de man.

Toezicht op renbanen

+;'

Maar ook volwassenen reageren an-

ders - positiever - op de politie-

man te paard. Ook het "normale"

politiewerk, zoals parkeercontrole,

verhoorverbalen, uitreikingen, enz.,

kan te paard uitstekend worden ge-

daan.

Het grote voordeel van surveillance

te paard is voorts het overzicht, voor-

al bij verkeersregelend optreden, bij

opbrekingen en bet "overzetten" van

kinderen. Niet alleen overziet de

politieruiter alles beter, maar hij

wordt ook zelf beter gezien.

Wij controleren tijdens onze surveil-

lances de maneges, de paarden in de

wei en de dravers op de renbaan.

Ook de veewagens worden onder-

zocht op scberpe uitsteeksels, hygiëne,

e.d. Zelf inwoner van Nootdorp krijg

ik veel gunstige reacties op ons op-

treden. Het klinkt misscbien gek,

maar de hoorbare surveillances wek-

ken bij de bevolking vertrouwen. De

bevolking ziet en hoort (hoefgeklet-

ter) meer van de rijkspolitie en er-

vaart dat het drietal hier gestatio-

neerde collega's een heel korps ach-

ter zich heeft."
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taakvelden
van bereden
groep

Een functioneel verschil tussen

een gewone landgroep en een

bereden groep bestaat in we-

zen niet. Het verschil ligt in de

taakvelden en in de wijze van

dienstuitvoering.

De bereden groep vindt onder-

meer een ruim taakveld in het

toezicht op de naleving van

een aantal bijzondere wetten.

Zoals: de Veewet, de Runder-

horrelwet Boschwet , Jachtwet,

Visserijwet. Vogelwet, Nuttige

Dierenwet, Paardenwet, Veilig-

heidswet (schrikdraden) en Ar-

beidswet.

Verder in de controle op het

veevervoer, geregeld in het

W.v.R. en de Veewet.

Maar ook de provinciale ver-

ordeningen (vwb kamperen,

landschapsschoon, ontgronding

en schadelijke dieren) en regle-

menten (stieren-, wegen-, vuil-

storten buiten de bebouwde

kom) behoren tot de compe-

tentie van de beredenen. Even-

als het toezicht op de dieren-

bescherming (waak- en heem-

hond), overtredingen betreffen-

de de veldpolitie (W.v.Sr.), af-

paling van weiden, natuurbe-

scherming, toestand van wegen

en bruggen, hooibroei, zwem-

baden, bos, heide en duin, voc-

ding en drenking van dieren,

onkruidbestrijding, brandbe-

veiliging, overlast, baldadig-

heid, verontreiniging van lucht,

bodem en water, bescherming

van bomen en planten en be-

strijding van de onzedelijkheid.

Bijzondere taakvelden

Naast de hiervoren opgesomde

taken hebben de bereden groe-

pen nog enkele bijzondere taak-

velden.

Zoals: surveillances in natuur-

gebieden die voor de land-

dienst ontoegankelijk of te tijd-

rovend zijn; geregeld toezicht

op maneges en ponybanen;

zomerbijstand in de kustge-

bieden, assistentieverleningen

bij massale evenementen; rel-

bestrijding (waarover elders in

dit nummer meer) en escorte-

rijden.

Bijstands-eenheid

Ook als "bijstands-eenheid"

kan een bereden groep voor

een districtscommandant van

grote betekenis zijn. E~n een-

heid van elf goedgetrainde

mensen is een machtig wapen,

zegt de districtseemmandant

Utrecht, kolonel jhr. W. B. F.

de Beaufort. Zij kan zowel te

voet als te paard worden inge-

zet bij bijvoorbeeld bankover-

vallen, speelholen, e.d.

Helaas worden deze inzet-

mogelijkheden niet overal en

altijd onderkend.
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een
vervoermiddel
met
alternatieve
mogelijkheden

Zijn bemoeienis met de beredenen

in het dlstrlct Den Haag ligt voor

stafofficier B. P. F. Löwenthal

hoofdzakelijk binnen het organisa-

torische vlak.

Daarnaast hebben de beredenen

bij de Rijkspolitie als totaliteit zijn

grote interesse, zonder dat hij daar

functioneel op enigerlei wijze bij

betrokken is. "Wel ben ik lid van

het bereden ere-escorte", zegt hij

ter inleiding.

- Hebben de beredenen bestaans-

recht?

Löwenthal: "Naast de "integratie"

van de beredenen in de normale

politiedienst zie ik voor hen zeker

een taak weggelegd in zachte en

harde bijstand. Wat de zachte bij-

stand betreft denk ik aan begeleiding

van optochten, corso's, assistentie-

verlening bij grote (sport)evenemen-

ten, in recreatie- en natuurgebieden,

aan stranden, etc.

Bij harde bijstand denk ik aan de zgn.

relbestrijding. De "handhaving van de

openbare orde". In Engeland, waar

zelfs in een stad als Londen de he-

redenen nog altijd een belangrijke

taak uitoefenen, noemt men dat

"crowd-control". Bij de Belgische

Rijkswacht is de "cavalerie" (men

heeft er nog 500 beredenen !) een be-

langrijk wapen bij de M.E.

Verder is gebleken, dat de politie-

ruiter gewoon kan meedraaien in de

normale, reguliere politiedienst. Het

enige onderscheid met een "nor-

male" politieman is feitelijk het ver-

voermiddel. Maar juist dat vervoer-

middel levert alternatieve mogelijk-

heden op. De beredene kan m.i. uit

zijn vervoermiddel meer mogelijk-

heden putten dan de man op de fiets,

de brommer of in de auto. Evenals

adjudant Kingma kan ik mij heel

goed voorstellen, dat de beredcne

ook als "wijkagent" goed kan func-

tioneren. In Londen, waar de bere-

denen over de gehele stad verspreid

zijn, zie je iets dergelijks. Het be-

staansrecht van de beredene is bij

mij boven elke twijfel verheven."

- Hebt u de indruk, dat het rende-

ment van de beredenen binnen de

huidige organisatie goed tot zijn

recht komt?

"Om tot een volledig rendement van

de beredenen te geraken lijkt het mij

een eerste vereiste, dat er een des-

kundige functionaris komt die zich

uitsluitend en landelijk met deze

problematiek bezighoudt. Ik geloof

namelijk, dat dit zeer ten goede zou

komen aan een nuttiger en effectiever

inzet van de beredenen ook buiten

de zes districten als waarbij ze nu zijn

ingedeel d."

- Hoe stelt u zich een ideale orga-

nisatie van de beredenen voor?

"Wat is ideaal? Ervan uitgaande, dat

de beredenen een specifiek middel

vormen, denk ik aan een centrale

leiding, die een geregeld en goed

kontakt onderhoudt met de districts-

commandanten en niet minder met

de groepscommandanten. Op deze

wijze zou m.i. de integratie naar de

landgroepen landelijk het beste tot

zijn recht kunnen komen. Ik zie de

landgroepen nog altijd als de basis

van het Korps. De overige onder-

delen - dus ook de beredenen

zijn n.m.m. ondersteunende, c.q. as-

sistentie verlenende onderdelen."

9
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paarden. sterk wapen
bij het uiteendrijven
van roerige menigten
Beredenen kunnen bij rel-bestrijding een belangrijke

rol vervullen, menen verschillende hippofieie politie-

officieren van het korps.
Wat zeggen mensen die de "harde bijstand" doceren,
zoals overste J. Schouten, directeur van de COME

(Centrale Opleiding Mobiele Eenheden) en de adjudanten

J. Lassche en W. Bijl, docenten aan de school?

Schouten: "Waar het ons in eerste

instantie om gaat, is de ME-pelotons

(die nog altijd het eerste bijstands-

verlenende orgaan van het korps

rijkspolitie vormen) in noodgevallen

zo sterk mogelijk te maken. In dat

verband kan ik zonder enig voorbe-

houd en uit volle overtuiging zeg-

gen, dat het inzetten van beredenen

bij het uiteendrijven van roerige me-

nigten tot de zeer sterke mogelijk-

heden behoort. De opgedane prak-

tijkervaring vooral heeft bij deze oor-

deels-vorming een belangrijke rol

gespeeld. Hier aan de school worden

buiten de gewone rel, ook andere

J. Schouten

rel-situaties in scêne gezet. En reken

maar, dat de "betogers' hier niet on-

derdoen voor de echte. Misschien zijn

ze zelfs nog wel fanatieker."

"Keep Moving"

Bijl: "Een ruiter alleen is in de massa

een verloren man. In groepsverband

èn in samenwerking met de man te

voet en het rollend materieel is hij

echter een enorm sterk wapen. Alles

draait om het samenspel. Een menigte

die in beweging is gebracht door het

optreden van de mannen te voet,

moet in beweging worden gehouden.

We noemen dat het keep-rnoving-

effect. Het nut van het paard daarbij

was allang bekend en onderkend.

Hier op de COME is duidelijk ko-

men vast te staan, dat het samenspel

10
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J. Lassche

tussen de "voeters", bet rollend mate-

rieel en de beredenen, bij het uiteen-

drijven van roerige menigten een

enorm effect sorteert."

Lassche: "Waarbij vooral het psycho-

logisch effect niet mag worden ver-

geten. De meeste mensen hebben van

huis uit angst voor paarden. Maar

zelfs mensen die deze angst niet ken-

nen, tonen een heilig ontzag voor een

in linie aanstormende groep berede-

nen. Die "aangeboren" angst voor

paarden is feitelijk de grondslag ge-

weest voor het hier aan de school

ontwikkelde systeem van bet "keep-

moving-effect". Het zal duidelijk zijn,

.dat om begrijpelijke redenen op deze

plaats niet haarfijn wordt uiteenge-

zet op welke wijze dat precies ;c-
beurt.

Met mijn gesprekspartners ben ik het

echter volledig eens, dat binnen dit

systeem het nut en de bruikbaarheid

van paarden als een paal boven water

is komen te staan. Men zou kunnen

zeggen, dat de paarden als het ware

opnieuw worden geherwaardeerd."

Schouten: "Een Mobiele Eenheid is

dan pas een eenheid als een optimaal

samenspel tussen voeters, rollend

materieel, honden (maar dat is weer

een ander hoofdstuk) en beredenen is

bereikt. Daar is al het streven dan

ook op gericht. In dit kader zou het

wenselijk zijn dat de bereden groepen

van het Korps, samen met de Mo-

biele Eenheid van de onderscheiden

districten waarbij ze zijn ingedeeld,

één geheel zouden gaan vormen.

Want vergeet niet, die angst voor

paarden is er ook bij de doorsnee

politieman. Met andere woorden: de

eigen mensen moeten met bet paard

vertrouwd worden gemaakt. Anders

zou bet middel wel eens erger kun-

nen zijn dan de kwaal."

Algemeen Inspecteur W. M. Rehorst:

Bent u tevreden met de hui-

dige indeling van de beredenen

bij de (zes) districten? Of zou

u de beredenen bij het korps

rijkspolitie graag onder één

centrale leiding willen zien ge-

plaatst?

"Alles kan natuurlijk beter,

maar ik vind dat de inzet van

de beredenen en het functione-

ren van de bereden groepen

binnen de huidige organisatie

zeker niet slecht te noemen is.

Ik zit dan ook op dit moment

bepaald niet te springen om op

dit punt organisatorische ver-

anderingen aan te bregen. Over

wat in de verdere toekomst zou

moeten gaan gebeuren, kan en

wil ik nu nog geen uitspraak

doen.

Wel acht ik het van groot be-

lang, dat er een centrale figuur

komt, die niet alleen de speci-

fieke belangen van de berede-

nen zou moeten gaan beharti-

gen, maar die ook als coördi-

nator zou kunnen optreden bij

het inzetten van beredenen

buiten de districten waar ze nu

bij zijn ingedeeld.

Ik vind dat daar op korte ter-

mijn iets aan moet worden ge-

daan, waarbij ik denk aan de

indeling van een terzake des-

kundig officier bij de Algerner.e

Inspectie."

bij A.I. moet
op korte
termijn
officier
beredenen
worden
aangesteld

Algemeen Inspecteur W. M.

Rehorst vroegen wij of naar

zijn mening beredenen nog

wel passen in een modern

politie-apparaat.

De heer Rehorst: "Zonder eni-

ge twijfel. De beredene kan -

ik weet dat uit eigen ervaring

als districtscommandant - in

het normale surveillance-pa-

troon zowel als bij rel-bestrij-

ding. een zeer belangrijke taak

vervullen.

Bij de snelle motorisering van

het politie-apparaat hebben we

in het verleden de politieman

te voet en per rijwiel verwaar-

loosd. Sterker: we dachten dat

die wel konden verdwijnen.

Maar nu wordt allerwege -

en m.i. terecht - hulp en brand

geschreeuwd om beiden weer

te laten functioneren. Iets wat

vrijwel verdwenen is, weer

nieuw leven in te blazen, is

echter een allerminst eenvou-

dige zaak.

Afgezien dus van het feit, dat

ik ook in het moderne politie-

apparaat een afdeling berede-

nen bijzonder nuttig vind, wil ik

ernstig waarschuwen tegen de

kreet "afschaffen", want wat

eenmaal is afgeschaft, komt

niet gemakkelijk meer terug."

11
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Bij een afscheid

Wie in de toekomst - bijvoorbeeld

in of rondom het jaar 2000 - een

studie zal maken van de Nederlandse

politie en daarbij dan de geschiedenis

van de decennia na de Tweede

Wereldoorlog zal analiseren, zal on-

ontkoombaar stuiten op de persoon

en het werk van de heer mr. F. Per-

riek, tot 1 maart j.l. hoofdcommis-

saris van politie te Nijmegen.

In zijn persoon zal een confrontatie

plaats vinden met een zich aan de

vooroorlogse- en bezettingssituatie

ontworstelende en zich langzamerhand

in moderne zin ontwikkelende politie-

organisatie; dan zal blijken dat het

politieapparaat van 1976 vergeleken

bij dat van 1940 een goed figuur

slaat, maar ook dat de organisatie

op het ogenblik dat de twintigste

eeuw reeds meer dan driekwart ge-

vorderd was een verre van ideaal

beeld te zien geeft.

In zijn persoon zal bij het openslaan

en lezen van de folianten, voor de

studie nu eenmaal onontbeerlijk, de

in zeer grote stijl gegoten en in mooi

Nederlands vervatte visie van de heer

Perriek op de toekomst van die

politieorganisatie opvallen:

Een reëel en daardoor voor de tijd

waarin zij werd ontwikkeld hoopvol

beeld, dat ver uitgaat boven gedach-

ten en ideën van vele anderen, die

in hun standpunten niet alleen te veel
eigen- maar soms ook zelfs vèèrtijdse

trekjes wisten te leggen; om over de

aan de eigen positie ontleende en

soms hardnekkig beleden uitgangs-

punten maar te zwijgen.

In zijn persoon zal tevens herkend

worden het goede van het - auto-

riteit - zijn, het beste van wat intel-

lectueel vermogen weet op te bren-

mr. F. Perriek

gen, het eerlijke dat spreekt uit wer-

kelijk ambtelijke stijl en correctheid;

dan zal eens te meer komen vast te

staan dat deze facetten reliëf gaven

niet alleen aan de functionaris die

korpschef van gemeentepolitie te

ijmegen was, maar ook - omdat

hij door velen jarenlang als dé re-

presentant daarvan werd erkend

aan de Nederlandse politie.

Uit zijn werk tenslotte zal dan blijken

dat voor een nationale politieorga-

nisatie als wezenlijk en integrerend

onderdeel van het Nederlands demo-

cratische staatsbestel, zoals door de

heer Perriek in de zestiger en zeven-

tiger jaren hecht doordacht en steeds

op voorname wijze bepleit, reeds toen

door hem de hoekstenen werden aan-

gedragen.

RP-magazine, dat zich steeds door

welhaast onzichtbare banden met het

Tijdschrift voor de Politie en diens

hoofdredacteur verbonden wist, wenst

de heer Perriek niet alleen een goede

en gezonde toekomst maar bovenal

hoopt zij van ganser harte dat vele

van zijn gedachten en ideëen de kans

zullen krijgen in een allengs eensge-

zinder klimaat te rijpen, opdat zij -

in het belang van de Nederlandse

samenleving - spoedig geplukt mo-

gen worden.

Frackers

rilTvvinSonic·
FEDEltAl SIGNAl

INreKN,\TIONAL. LTtl.

~-~- ~. .., Jiw

7HE FUTIIRISrs"

Twin-Sonic waarschuwinqs- en
signaleringsapparatuur biedt u een
gekombineerde licht/geluid-
installatie in één kom pakte eenheid.
De dubbele lichtbron achter de
kunststof blauwe kappen geven
door het unieke en gepatenteerde
verspiegelingssysteem een
maximale signalering. Volgens de
CPVC grenst deze signalering aan
het uiterst toelaatbare. Met de
Z.g. Interceptor worden zowel de
twee-toon als het gesproken
woord via de luidspreker weer·
gegeven. Twin-Sonic apparatuur
is universeel te monteren en
uitgevoerd in materiaal van
hoogwaardige kwaliteit.

Inlk:htJngen hierover en het overige FederaI prograrrvna
worden u verstrekt door de Importeur VOOf Nederland:

taxameter centrale") v
v.d. madeweg 9· atnSterdam-tel020-924222
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A. A. Bliek, J. N. van Kooten,

J. van Luinen, W. A. G. Meulenberg,

L. Muller, G. A. Boot, J. Oosting,

P. F. Putters, e.a.
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D. Bakker, Dienst Luchtvaart,

redaktie De Limburger,

Technische recherches Den Haag en

Roermond, Hans Vossen.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

Grubbenvorst zit op
rozen en asperges

Mini-wachtmeester Ralph Hanegraaf meldt zich.

GRUBBENVORST. - Met loeiende

sirene en zwaailicht op zijn tot sur-

veillance-auto omgebouwde skelter

kwam de l l-jarige Ralph Hanegraaf,

gekleed in een mini-uniform van de

rijkspolitie, aangesneld. De mini-kol-

lega, zoontje van de postcomman-

dant, stapte uit en overhandigde de

Algemeen Inspécteur van het korps

een sleutel en een boeket rozen met

een bos aspergeloof. Een' vrolijk be-

gin van een gedenkwaardige dag voor

Grubbenvorst, waar een nieuw post-

bureau kon worden geopend, in aan-

wezigheid van zestig genodigden.

Ook de burgerij werd niet vergeten.

In het gebouw kon ieder komen kij-

ken naar een expositie van ruim 770

tekeningen, op initiatief van de kol-

lega's uit Grubbenvorst vervaardigd

door de leerlingen van de basisscho-

len. De heer Rehorst reikte de prij-

zen uit. Ook de expositie over het

werk van de rijkspolitie trok de aan-

dacht, evenals de demonstraties van

allerlei politievoertuigen. (wm)

(Foto Techn. Rech. Roermond)

Melk moet, man.

HAAMSTEDE. - Een groepje

zigeuners uit Italië (negen vrouwen

en twee mannen), met z'n allen in

één auto, waren op bezoek in Haam-

stede. Nadat ze een bezoek aan een

bakkerswinkel hadden gebracht, miste

de bakker een bedrag van f 1400,-.

Hij waarschuwde de politie, die de

Italianen wist op te sporen. Op het

groepsbureau te Haamstede werd het

onderzoek voortgezet, hetgeen de

nodige kommunicatieproblemen ver-

oorzaakte. Toen twee vrouwelijke

kollega's de zigeunerinnen wilden

fouilleren, knoopten deze hun jurken

los, toverden hun welgevormde bors-

ten te voorschijn en spoten stralen

melk over de politiemensen.

De f 1400,- van de bakker kwamen

niet boven water, maar ja, je kunt

niet àlles hebben. . . (aab)
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Eerste verkeersschouten

op de Verkeersschool

DE BILT. - De eerste zeven kan-

didaat-verkeersschouten hebben ken-

nis gemaakt met de Verkeersschool in

De Bilt, waar zij het auto- en motor-

technische gedeelte van hun opleiding

ontvangen. Zoals bekend, is het in-

stellen van verkeersschouten een ini-

tiatief van het ministerie van Justitie.

Dit instituut heeft (volgens de om-

schrijving van de hoofdafdeling Rech-

terlijke Organisatie van het ministerie)

de volgende taken:

De functie van verkeersschout - het

woord "schout" roept historische her-

inneringen op - is bestemd voor

niet-juristen, die bij de behandeling

van verkeerszaken taken zullen uit-

oefenen welke tot nu toe bij de kan-

tongerechten worden vervuld door de

officier van justitie. Deze taken be-

treffen het toezicht op de opsporing,

de vervolging, het aanbrengen van

verkeersovertredingen ter zitting van

de kantonrechter, het vertegenwoor-

digen van het openbaar ministerie ter

zitting, en het tenuitvoerleggen van

de opgelegde straf.

Verder zal de verkeersschout deel

hebben aan de beleidsontwikkeling

met betrekking tot de bestrijding van

de verkeerscriminaliteit en bijdrage

leveren bij de interne behandeling

ten parkette van de verkeersmisdrij-

ven.

Een grondige selectie heeft inmiddels

geleid tot de aanstelling van een aan-

tal adspirant verkeersschouten, die

zich in de verkorte opleiding o.a. zul-

len bezighouden met juridische zaken,

een verkeerskundig gedeelte, en auto-

en motortechniek. De Verkeersschool

van het Korps Rijkspolitie geniet de

eer, dat aan haar de technische op-

leiding van de verkeersschout werd

toevertrouwd. (pfp)

Wachtmeesters b.d.

(Foto Techn. Recherche Den Haag)

VOORBURG. - Enkele dagen voor-

dat hij aan de opleidingsschool te

Hom beëdigd zou worden moest

wachtmeester J. A. Oosterveen we-

gens een acute blindedarmontsteking

worden opgenomen in een Haags

ziekenhuis.

Na de operatie werden de jonge

wachtmeester en zijn ouders door de

Algemeen Inspecteur naar Voorburg

uitgenodigd, waar op het rp-hoofd-

kwartier alsnog de beëdiging plaats-

vond. Zonder verdere complicaties,

maar ook zonder 's-wachtmeesters

blinde darm. (jvl)

Serenade voor eerste
Friese rayonwachtmeester

JOURE. - Wmr. le kJ. O. van Tol

is het nieuwe jaar ingegaan als rayon-

wachtmeester (wijkagent, vertrou-

wensman of hoe men het ook gaat

noemen) in de gemeente Haskerland.

Hij is de eerste in het district Leeu-

warden. En ongetwijfeld ook de

eerste in het land die door de bur-

gerij ter verwelkoming een serenade

van de plaatselijke fanfare kreeg aan-

geboden. Een gebaar dat echt wel in

de krant mag. (jo)
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A. Kraaijeveld nieuwe politieschaatskampioen

De nieuwe Nederlandse politieschaatskampioen ontvangt de eerste prijs uit handen van

Utrechts hoofdcommissaris C. S. v. Doesburg. (Foto Hans Vossen)

UTRECHT. - De Nationale Politie-

kampioenschappen hardrijden op de

schaats werden dit jaar georganiseerd

door het Utrechts UPS en vonden

plaats op de kunstijsbaan in de Dom-

stad. In vrij winderig weer met af en

toe regen, hagel en sneeuwbuien werd

gereden over de afstanden 500, 1500

en 3000 meter.

Winnaar op alle afstanden werd A.

Kraayeveld van Luctor (RP Dord-

recht) met resp. 42.7 sec. voor de 500

m, 2.22.2 voor de 1500 m en 5.14.1

voor de 3000 m. Hij vergaarde daar-

mee een totaal van 142.450 punten.

Tweede werd A. Zwijnenburg van

N.P.S.B. uit Baarn met een punten-

totaal van 148.066.

De overige 34 deelnemers (onder wie

één dame) eindigden beduidend lager.

In het restaurant van de speciaal

voor deze wedstrijden gesloten kunst-

ijsbaan vond later de prijsuitreiking

plaats.

(advertentie)

lI!lJ
VaAKaERSBORDEN

WBOBEBAKENINO

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03"

wij leveren 0.8.:

- Dactyloscoplscha Instrumenten

- meetwielen

- polltle-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynallte handschl)nwerpers

- batons, fakkels

- het Inrichten en beplakken van
politie-auto's
enz. enz.

Beloning! ! !

van een

privé-lening

is: akkoord binnen enkele

uren, eigen termijnkeuze,

geen beh.kosten.

overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.

2e Hypotheek tot 140%

looptijd tot 180 mnd aflossing

Velen bellen ook

JANSEN'S

KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,

erkend, ,gemachtigd

HARDERWIJK

03410-1 4423/1 6710

ERMELO, 03417-61 50
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A. J. van der Spek
vloog eruit na

zevenduizend vlieguren

SCHIPHOL. - Op 1 februari 1976

is de opperwachtmeester A. J. van

der Spek (die bij de AVD alleen maar

als Bram en bij de Dienst Luchtvaart

over het algemeen als Van der Spek

bekend was) met fIo gegaan na ruim

twintig vliegjaren.

Zijn loopbaan bij de Dienst Lucht-

vaart begon hij in 1953, behaalde in

1955 zijn zweefvliegbewijs en in 1957

zijn vliegbewijs A. In het begin werd

bij de Dienst Luchtvaart gevlogen met

een van een particulier uit Denemar-

ken gehuurd vliegtuig de OY-DVI.

Met de hedendaagse commandant

vliegdienst Verdellen vloog Van der

Spek boven Nederland.

Toen over werd gegaan op een 'eigen'

vliegtuig de PH-POL, (vervaardigd

van een stalen buizenframe omwik-

keld met zeildoek) waren de aan-

Luva-commandant Gerritsen speldt de

Koninklijke onderscheiding op.

kopen voor wat vliegtuigen betreft

niet van de lucht. Achtereenvolgens

vloog Van der Spek in de PH-RDL-

RPA-RPC-RPD-RPE. Ook heeft hij

nog even mogen genieten van de heli-

copter die binnenkort bij de Dienst

Luchtvaart wordt afgeleverd.

De eerste twee vliegtuigen van het

Korps Rijkspolitie waren niet zonder

herrie. Zo was het onmogelijk om

met elkaar in die vliegtuigen te spre-

ken. Er was alleen maar communi-

catie mogelijk met handgebaren. Van

der Spek had zich dat zo erg aange-

leerd dat hij ook in de nieuwere vlieg-

tuigen nog met handgebaren te ken-

nen gaf hoe er gevlogen moest wor-

den.

Het aantal vlieguren dat op zijn naam

staat mag er zijn: ongeveer 7000. En

dat betekent 140.000 km of ruim 3

keer rond de aarde in een éénmotorig

vliegtuigje.

Hij was de pionier van de luchtwaar-

neming voor de politie; zo werd hij

ook de eerste politieluchtwaarnemer.

Het laatste wat Van der Spek als

eerste meemaakte, was de gijzeling in

Wijster.

Voor al zijn werk werd hij beloond

met de ere-medaille in zilver in de

orde van Oranje Nassau, hem opge-

speld (zie foto) door zijn comman-

dant, overste E. E. Gerritsen. (lm)

whelen knipper-flitslampen om optimaal op te vallen!
Model 1200

Bevat geen draaiende delen en is daardoor minder
kwetsbaar dan de gebruikelijke zwaailichten. EenWheien
lamp flitst als een elektronenflitser, 80-140 maal per
minuut over de volle 3600

• Roestvrij. Onbreekbare lenzen.

De lichtflitsen hebben een sterkte van 500.000-
2.000.000 candela (afhankelijk van het type) en een
reikwijdte van 5-10 km., zelfs bij mist nog ca. lOOOm:
Garantie op de flitslampen lOOO branduren.

Laag stroomverbruik, ca. 3,5 amp. bij 12 Volt. Zie Tech-
nisch Bulletin nr. 30 - 03 - Okt. '75 van de Techn.Comm.
der C.P.v.C.

Model 6002

Speciale brug voor politieauto's met transparant blauwe
kap, waarin 2 Whelen flitslampen type 1200 en speaker

voor aansluiting van Whelen twee - toon sirene -amplifier
en mikrofoon.

Uitvoerige dokumentatie ontvangt u als u even belt of
schrijft.

SPOORSTRAATl APELDOORN TELEFOON 055·218136 TELEX 49411

YlHg..eH
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Horn blijft nog

anderhalf jaar

(ver)bouwen

HORN. - De opleidingsschool te

Horn-Baexem krijgt de beschikking

over een schietbaan en een praktijk-

straat, waar de 250 adspiranten zich

kunnen prepareren op wat hun in

hun politiewerk te wachten staat.

Evenals in Apeldoorn is de praktijk-

straat voorzien van een bankkan-

toortje, een winkel, een café, een

huiskamer en slaapkamer, en· een

groepsbureau. In de overdekte schiet-

baan ('schietbioscoop') kan geoefend

worden in het (pistool)schieten op

bewegende doelen.

Zoals de foto laat zien, is de bouw

van het bijna 1200 m" grote gebouw

begonnen, waarin bovendien een

werkplaats, een grote garage en een

fietsenstalling in zijn geprojecteerd.

Dezelfde aannemer is ook bezig met

de restauratie en verbouwing van het

oudste gedeelte van het kasteel Exa-

ten, eetzaal, cantine en diverse gan-

gen. In het najaar van 1977 zal alles

gereed moeten zijn.

(Foto De Limburger)

Een paar apart

HORN. - Goede wijn behoeft geen

krans, maar een zeer goede adspirant

kennelijk wèl. Horn leverde zelfs

twee 'eersten' af, die elk met 124

punten voor het politiediploma slaag-

den, en vervolgens de traditionele

lauwerkrans moesten delen: J. van

Barneveld (I) en B. de Ridder.

Moedige redding met

trieste afloop

GRAVE. - Een 8-jarig jongetje uit

Grave waagde zich op het nog dunne

ijs van het riviertje de Raam, zakte

erdoor en verdween onder het ijs. Een

man die het zag gebeuren, deed alle

moeite om het kind te redden, maar

raakte door de kou zo verkrampt, dat

hij zelf door de toegesnelde politie-

mensen (opper 1. Hubers en de wrnrs.

H. A. M. Schasfoort en K. Snater)

moest worden gered. Schasfoort begaf

zich meteen in het koude modder-

water, maar ook hij moest zijn pogin-

gen opgeven, toen hij verkrampt

raakte. Opnieuw ging hij te water en

na enkele ogenblikken bracht hij het

jongetje naar boven. Opper Hubers

paste mondbeademing toe en tot

vreugde van de mannen begon het

kind weer zelf te ademen, waarna het

snel naar het Radboudziekenhuis in

Nijmegen werd vervoerd. Helaas be-

reikte hen een week later het droeve

bericht, dat het slachtoffert je aan een

longontsteking was overleden. (gn)
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LOR-statuten kregen
koninklijke goedkeuring

DEN HAAG. - "Wij Juliana, bij de

gratie Gods, Koningin der Nederlan-

den, Prinses van Oranje-Nassau, enz.,

enz., enz. ... hebben goedgevonden

en verstaan: de overgelegde statuten

der navolgende vereniging goed te

keuren en deze vereniging mitsdien

te erkennen, te weten: Landelijke

Organisatie van Reservisten van het

Korps Rijkspolitie, gevestigd te Am-

sterdam. Onze Minister van Justitie

is belast met de uitvoering van dit

besluit. Soestdijk, 16 januari 1976.
(get.) JULIANA".

Aldus het extract uit het Koninklijk

besluit, dat het sekretariaat ·van de

reservisten organisatie van staatssecre-

taris H. J. Zeevalking ontving. '

Een koninklijke goedkeuring, die on-

getwijfeld de goedkeuring van alle

reservisten kan wegdragen. (vdW)

VOLLENHOVE. - Een jong ree-

bokje, dat werd aangetroffen in de

besneeuwde dreven van Vollenhove,

bleek door de kou te zijn bevangen.

Wachtmeester P. Siersema van de

groep Brederwiede ontfermde zich

over de bibberende reebout en bracht

het dier met de surveillance-auto

naar een dierenarts. En het leefde

- hopen we - nog lang en geluk-

kig. (Foto D. Bakker)
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De taal der talen

Het meervoud van slot is sloten,

Maar toch is het meervoud van pot geen poten.

Evenzo zegt men altijd één vat en twee vaten,

Maar zal men zeggen: één kat en twee katen?

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden: ik vloog,

Dus zegt u misschien ook van wiegen: ik woog?

Nee, mis! Want ik woog is afkomstig van wegen,

Maar ... is nu ik vaag een vervoeging van vegen?

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht,

En dus hoort bij vloeken misschien ook: ik vlocht?

Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,

Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.

Bij roepen hoort: riep, maar bij snoepen geen sniep,

Bij lopen hoort: liep, maar bij slopen geen sliep,

Want dit is afkomstig van 't schone woord slapen.

Maar zet nu weer niet: ik riep bij 't woord rapen,

Want dat komt van roepen en u ziet terstond,

Zo draaien wij vrolijk in 't cirkeltje rond.

Van raden komt ried, maar van baden geen bied,

Dit komt van bieden (ik hoop, dat u 't nog ziet).

Ook komt hiervan: bood, maar van wieden geen wood.

U ziet, de verwarring is akelig groot.

Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven,

Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.

Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,

Maar niet van: wij hinken, wij hebben gehonken.

Het volgende geval, dat is bijna te bont!

Bij slaan hoort: ik sloeg, niet ik sling of ik slond.

Bij staan niet: ik stoeg of ik sting, maar: ik stond!

Bij gaan hoort: ik ging en niet: ik goeg of ik gond.

Een mannetjeskat noemt men doorgaans een kater,

Hoe noemt u een mannetjesrat? Soms een rater?

Zo heeft het Nederlands verschillende kwalen.

Niettemin is en blijft het de taal der talen.
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Het gezin Kockelmann, genietend van

een album vol herinneringen, namens

de school aangeboden door directeur

C. W. Bloemers.

DE BILT. - In één week zag de stat

van de Verkeersschool twee trouwe

medewerkers met f.l.o. gaan: adjunct-

directeur F. Kockelmann en instruc-
teur A. Eekhof.

De heer Kockelmann, die sinds 1958

aan de groei en bloei van de Ver-

keersschool heeft meegewerkt en bij,

dit instituut een carrière met de kapi-

teinsrang mocht afsluiten, kreeg bij

zijn afscheid vele waarderende woor-

den, cadeaus en speeches aangeboden.

Dubbel afscheid

van Verkeersschool

De adjunct-direkteur gaat heen, maar

zijn naam blijft aan 'De Varenkamp'

verbonden.

Instructeur Eekhof tijdens zijn af-

scheidsspeech.

(Foto's: Fotodienst AVD)

Ook owmr. Eekhof ontbrak het op

zijn afscheidsreceptie niet aan be-

langstelling: daar was zelfs het vol-

ledige studentenbestuur van de Politie

Academie te Apeldoorn, waar hij vele

adspirant officieren met diverse voer-

tuigen uit ons omvangrijke wagen-

park vertrouwd heeft gemaakt.

Beide flo-ers, hun echtgenotes en

naaste familie mogen terugzien op

sfeervolle recepties. (pfp)

CAP-CHUR APPARATUUR DVEC'NF
Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag. 'JI !~~~!~oe~~~I~.,""". '., ere-a •••• ,

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Kootzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

21
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Nieuw systeem
voor kortparkeerders

in Wenen

WENEN. - De Oostenrijkse hoofd-

stad heeft een nieuw systeem inge-

voerd voor kortparkeerders, dat in

ons land niet bestaat en daarom be-

kendheid verdient bij Nederlanders

die dit jaar tijdens hun vakantie

Wenen willen bezoeken.

In de Weense zones voor kortpar-

keerders staan géén parkeermeters,

maar men moet voor een half uur

parkeren tóch wel ös 2 (plm. 30 cent)

betalen. Dat is mogelijk via een zgn.

parkeer kaart je. Ze bestaan in de

kleuren rood (30 minuten), blauw

"Geen discriminatie"

FLINT (AP) - Een vrouwelijke politieagent en een mannelijke col-

lega in Flint in de Amerikaanse staat Michigan zijn met kogelwonden

die zij elkaar in een ruzie bezorgden, in het ziekenhuis opgenomen.

De ruzie ontstond toen de twee op de dagelijkse patrouille het niet

eens konden worden wie er die dag de politieauto mocht besturen.

De vrouwelijke agent schoot haar collega in de dij waarop hij terug-

schoot met hulp van andere agenten. De vrouwelijke agent is zwart

en haar collega is blank. Inspecteur Bannister verklaarde: "Voor

zover wij nu kunnen vaststellen is er geen sprake van ruzie vanwege

ras of sexe. Het was alleen maar een geschil tussen twee politie-

mensen." Overwogen wordt een aanklacht in te dienen tegen de

vrouwelijke agent. (Uit: de Volkskrant)

(een uur» en groen (anderhalf uur).

Bij het begin van de parkeertijd moet

de automobilist zelf de dag, maand

en tijd aankruisen. De parkeerkaartjes

zijn in Wenen bij de meeste banken

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7. Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206- ffT 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS, owmr. v.a.
Bureau: Bailerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - ffT 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 6156).

DISTRICT 'I-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 48 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT '8-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlîngerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-~60 40)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTt:ICT MIDDEi..BURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 60 85 (thuis 01160-144 91).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758-18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

en benzinestations te koop. Ook zijn

ze te verkrijgen bij de kiosken van

het gemeentelijk vervoerbedrijf en'

enige winkels. De verkooppunten zijn

herkenbaar door een bord.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathtlm (L.).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasselelder
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
'school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

S. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Orlebergen
tel. 03438- 42 42 {thuis 030 - 76 2273

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - ffT 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79

22

Rp.org_RPM76_03_mrt_nr.07_compri 85



Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht 'het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Qagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Open~ngstijden :
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN-7, LElDEN
T••• tocm 071·13-42 41

ONZE GELD WINKEL

Helpt u graag

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.
I 5.000,- koat 3S x I 175,-

I 8.040,- kost 3S x I 210,-

I 1.870,- koat 3S x f 340,-

f 8.130,- kost 48 x f 170r-

f 8.020,- kost 48 x f 220,-

f 1.840,- koet 48 x f 270,-

f 10.000,- kost 80 x f 232,-

I 15.000,- kost 80 x f 344,-

f 15.000,- koet 120 x I 237,-

I 20.000,- koet 120 x I 317,-

I 30.000,- kost 120 x f 475,-

Elk bedrag mogelijk. De genoemde

aflossingen van 120 maanden zijn ult-

sluitend voor bezitters van eigen woon-

huis. Kosteloos aanvragen.

Thans ook hypotheken tot 100'/., In

sommige gevallen 125'/ •.

Bq voorkeur teleloneren 045 - 2115 27

Nationaal

Verzekerings-

kantoor

Floegel

Postbus 48, Hoensbroek
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In hoeverre heeft een bedrijf de morele verplichting zijn

medewerkers ook na de pensionering (flo) te blijven
begeleiden?

Een feit is, dat bij de meeste gepensioneerde (flo)

politieambtenaren de belangstelling voor het 'bedrijf'

waarin zij het grootste deel van hun leven doorbrachten,

niet van de ene op de andere dag verdwijnt en dat als
gevolg daarvan behoefte aan kontakt zeker aanwezig is.

De door de vereniging "ELZINGA" gehouden enquête en
de ervaringen in twee grote gemeentelijk politiekorpsen

(Den Haag en Rotterdam) hebben dat duidelijk aange-

toond.

Stellen flo-ers
kontakt met hun
korps op prijs?

Tekst en interviews: J. J. H. v. Aerssen

Wat doen de drie grootste gemeen-

telijke politiekorpsen in Nederland

voor hun oud-medewerkers?

Dat vroegen wij aan de voorlichtings-

ambtenaren van de korpsen in Den

Haag, Rotterdam en Amsterdam.

• J. A. A. Cazemler, voorlichtings-

ambtenaar bij het Haagse politie-

korps:

"Jaarlijks wordt door ons korps een

bijeenkomst georganiseerd voor flo-

ers. Daarnaast organiseert het Haagse

korps jaarlijks nog een ontspannings-

reis. Voor beide evenementen bestaat

een zeer ruime belangstelling. De be-

geleiding van flo'ers is hier duidelijk

in beweging. Zowel bij de korpslei-

ding, als bij de flo'ers zelf. De on-

langs met flo gegane adjudant H. J.

F. Nuytens heeft het initiatief ge-

nomen tot oprichting van een "club

van flo'ers en gepensioneerden".

Wij vinden, dat het korps het klimaat

en - binnen de grenzen van de mo-

gelijkheden - de middelen moet ver-

schaffen voor een goed kontakt met

zijn oud-medewerkers".

• W. G. van Maaslo, voorlichtings-

ambtenaar bij het Rotterdamae

politiekorps:

"Elk van de ongeveer 650 flo'ers en

gepensioneerden van de Rotterdamse
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gemeentepolitie ontvangt maandelijks

een speciaal op hen gericht kontakt-

orgaan. Het blad wordt dezerzijds

geredigeerd en uitgegeven. De ge-

pensioneerden zorgen zelf voor de

verzending.

Tweemaal per maand stelt het korps

gratis de cantine een middag ter be-

schikking. Soms wordt van korps-

zijde een op de politie betrekking

hebbende voordracht verzorgd, maar

vaak is het alleen het elkaar ont-

moeten en van gedachten wisselen.

Voor deze middagen bestaat zeer

grote belangstelling. De gepensioneer-

den (flo'ers) hebben zelf een ver-

eniging gevormd, waarvan het bestuur

nauw kontakt onderhoudt met de

korpsleiding."

• E. Jagerman, voorlichtingsamb-

tenaar bij het Amsterdamse politie-

korps:

"Pogingen van onze kant om met de

gepensioneerden (flo'ers) in kontakt

te blijven hebben tot nu toe weinig

reacties opgeleverd. Ook de oprich-

ting van een vereniging van oud-

medewerkers is niet van de grond

gekomen. Alle gepensioneerden (flo-

ers) krijgen het korpsblad toegezon-

den en op de nieuwjaarsreceptie zijn

ze van harte welkom. Verder wordt

er van korpszijde niets gedaan."

(RP-magazine nov. '75)

•••..j. (f\... _~':t:::,iT.- ",,,efP- ~~"".

Wel hebt.en wij het akelige gevoel dat
I bij u -. Korpsleiding .-.:. wij uit uw

hart verdwijnen als uw oog ons niet .

meer ziet! i

~-'~.-.;;;

FLO-er.
.~, ~ .._~~

Algemeen Inspecteur:

Kontakt per district?

Uit de reacties van flo'ers is al

gebleken, dat de flo-er niet be-

staat, evenmin als dé Hollan-

der, dé Limburger of dé Fries.

Blijft de vraag in hoeverre een

bedrijf moreel verplicht is (of

zich moreel verplicht voelt) het

kontakt met zijn oud-medewer-

kers na pensionering te onder-

houden.

Blijft tevens de vraag in hoe-

verre flo' -ers behoefte hebben

aan een dergelijk kontakt.

De Algemeen Inspecteur van

het korps Rijkspolitie, een "be-

drijf" met ruim 10.000 werk-

nemers hierover:

"Hoe realiseer je zo'n kontakt

in een bedrijf met ruim tien-

duizend werknemers, waarin

het verloop uiteraard niet ge-

ring is en bovendien ook nog

landelijk verspreid.

In eerste instantie ben ik dan

ook geneigd te denken, dat een

dergelijk kontakt per district tot

stand zou moeten komen en ik

meen te weten, dat in enkele

districten, o.a. Amsterdam en

Groningen, te dien aanzien uit-

stekende activiteiten bestaan.

Desondanks ben ik gaarne be-

reid, na te laten gaan wat op

dit punt door de Korpsleiding

zelf kan worden gedaan."

- __ <Je.

De kórpsleiding behoeft zich om mij

geen zorgen te maken en haar oog' en

haar hart behoeven zich niet meer op

mij te richten. Ik zie wel toe!

·c,

~J

Flo-er L. L. Carper, Alkmaar
i

(RP-magazine jan. '76)
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i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027'" telex 57356

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VA MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

I
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H. H. Bronsema

Groningse flo-vereniging
voorziet in behoefte

Sinds vier jaar bestaat in het district Groningen de ver-

eniging van oud-RPambtenaren die de naam 'ELZINGA'
draagt. Met de heer H. H. Bronsema, oud-postcomman-

dant van Usquert en een der oprichters van deze ver-

eniging spraken wij over haar betekenis en werkwijze.

Waarom hebt u uw vereniging de

naam 'ELZI GA' gegeven?

Bronsema: Deze naam is gevormd

uit de beginletters van: Elk Lid Zoekt

Interesses Na Gedane Arbeid. Dat de

huidige districtscommandant Gronin-

gen naar dezelfde naam luistert is

allerminst toevallig, want de heer

Elzinga stond niet alleen aan de wieg

van de vereniging, maar is ook nu

nog één van de grote stimulators er-

van. Ik heb deze naam zelf "uitge-

vonden". Ik had er nog twee: BAND

(Blijvend Actief na Diensttijd) en

ALIBABA (Allen Lid In Blijvend

Actieve Band), maar in een speciaal

aan de naamgeving gewijde bijeen-

komst werd unaniem voor 'Elzinga'

gekozen.

- Wanneer en op wiens initiatief is

"Elzinga" tot stand gekomen?

B.:Het mag wat vreemd klinken,

maar het initiatief ging uit van nog

actief dienenden. Dat was begin 1971,

tijdens een samenkomst van groeps-

commandanten. Een enquête bracht

aan het licht, dat de behoefte aan een

dergelijk "kontakt-orgaan" in grote

mate bij de gepensioneerden aan-

wezig was.

Begin 1972 werd "Elzinga" een feit.

- Wat is het doel van de vereniging?

B.: Het bevorderen van het onder-

linge kontakt tussen de oud-mede-

werkers enerzijds en het kontakt tus-

sen hen en het Korps (district) ander-

zijds. Het laatste is zeker niet minder

belangrijk dan het eerste.

- Hoe tracht u dit doel te bereiken?

B.:a. het beleggen van kontaktbij-

eenkomsten, gemiddeld vijf per jaar;

b. het laten verschijnen van een ver-

enigingsorgaan en

c. het blijk geven van medeleven bij

bijzondere gebeurtenissen, zowel t.o.v.

de leden als hun gezinnen. Ook de

echtgenotes van gestorven leden, of

oud-medewerkers kunnen lid zijn.
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- Wat houden de bijeenkomsten in?

B.: Tweevijfde van de tijd wordt be-

steed aan een serieus onderwerp,

tweevijfde aan gezelschapsspelen, e.d.,

en éénvijfde aan kennismaking of her-

nieuwde kennismaking.

Wilt u een paar serieuze onder-

werpen noemen?

B.: In één van de eerste bijeenkom-

Elzinga over 'ELZINGA'

De Groningse districtscommandant,

J. H. G. C. Elzinga, is blij met de

bloeiende personeelsvereniging van

oud-politieambtenaren binnen zijn
district.

Over begeleiding van flo'ers zegt hij:

"In de razende vaart waarin we leven

is de man of vrouw die de dienst ver-

laat snel vergeten. Je neemt met de

beste voornemens afscheid van elkaar,

maar het leven neemt je dusdanig

in beslag, dat van het beloofde kon-

takt praktisch niets terecht komt.

Daarom ben ik zeer ingenomen met

de zo spontaan tot stand gekomen

vereniging. Voor zover in mijn ver-

mogen ligt, neem ik actief aan het

verenigingsleven deel.

Ik vind, dat de overheid best iets

mag doen voor mensen die tien, twin-

tig, dertig, ja soms veertig jaar hun

beste krachten in dienst van diezelfde

overheid hebben gesteld. Voor velen

van hen valt na het afscheid plotse-

ling een grote leegte. In de opvul-

ling daarvan kan een dergelijk kon-

takt-orgaan een belangrijke rol ver-

vullen. Het elkaar regelmatig ont-

moeten en het onderhouden van be-

staande, oude en vaak zeer vriend-

schappelijke vriendschapsbanden, kan

heilzaam werken en voorkomt een-

zaamheid.

Afgezien echter van mijn opvatting,

dat de overheid in deze bepaalde

verplichtingen heeft, meen ik, dat de

vereniging zelf door de gepensioneer-

den moet worden gedragen. Met an-

dere woorden: het aandeel van de

overheid moet zich beperken tot het

geven van materiële en financiële

steun, b.v. in de vorm van subsi-

diëring, maar het werk binnen de

vereniging moet door de oud-mede-

werkers zelf worden verricht. De ge-

pensioneerden moeten zich ook daad-

werkelijk bij de vereniging betrok-

ken voelen. Zij alleen kunnen en

moeten ook de ware inhoud van zo'n

vereniging bepalen."

H. H. Bronsema (2e van links) 20 jaar geleden tijdens jaarlijkse kermisdrukte in Leek.

sten heeft de heer Elzinga zelf iets

verteld over de ontwikkelingen bin-

nen het korps Rijkspolitie. Verder

hebben we o.m. een deskundige gast-

spreker gehad over pensioen-aange-

legenheden. Een collega-ballonvaar-

der heeft een causerie gehouden over

de ballonvaart. Interessant was ook

een causerie van de heer Doeksen,

oud-reddingbootkapitein op Terschel-

ling, over het reddings- en bergings-

werk ter zee.

- Welke plaats neemt het kontakt-

orgaan in?

B.: Een zeer belangrijke, als men be-

denkt dat vooral oudere leden om

gezondheids- en andere redenen de

bijeenkomsten niet regelmatig kunnen

bezoeken. Door middel van het ver-

enigingsblad blijven ze volledig bij.

Het blad wordt ook op de groepen
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verspreid, zodat ook daar de binding

niet verloren gaat. En verscheidene

burgemeesters stellen prijs op toezen-

ding. Volledige medewerking van het

personeel van de districtsstaf wordt

ondervonden bij de samenstelling,

hetgeen uiteraard zeer op prijs wordt

gesteld.

- Hoe staat het met de overige

samenwerking in het district?

B.: De naamgeving toont overduide-

lijk aan, dat de districtscommandant

achter het streven staat. Binnen de

mogelijkheden kan de vereniging op

zijn volledige steun en daadwerke-

lijke medewerking rekenen. In het

takenpakket van een staffunctionaris

is het onderhouden van kontakten

met onze vereniging opgenomen. En

ook met de sport- en ontspannings-

vereniging in het district Groningen

is er een uitstekende verhouding. De

door beide verenigingen afzonderlijk

georganiseerde "top-bijeenkomsten"

worden over en weer bezocht.

- Zou volgens u "Elzinga" model

kunnen staan voor andere distric-

ten en mogelijk wel voor het

Korps in zijn geheel?

B.: Dat kan ik mij heel goed voor-

stellen. Het initiatief tot oprichting

van soortgelijke verenigingen in an-

dere districten zou naar mijn mening

uit moeten gaan van het district zelf.

Als daar belangstelling bestaat is ook

de contuiniteit gewaarborgd. Wij van

"Elzinga" zijn graag bereid daarbij

behulpzaam te zijn en onze ervaring

ter beschikking te stellen. Bij een

dergelijke ontwikkeling zou een over-

koepelend orgaan geformeerd kun-

nen worden dat coördinerend kan

werken. Zo'n overkoepelend orgaan

zou goed in de structuur van de

Algemene Inspectie passen. In RP-

Magazine heb ik gelezen, dat de heer

Rehorst wil laten nagaan wat op dit

terrein vanuit "Voorburg" kan wor-

den gedaan.

Nou, zijn medewerkers zijn bij ons

van harte welkom!!

6 mei a.s.: "HERMANDAD OP WELZIJNSPAD"

Afdeling Jeugdzaken gaat zilveren jubileum vieren

APELDOORN. - Het instituut Jeugdzaken bij het korps Rijks-

politie bestaat binnenkort 25 jaar. Dit heugelijke feit zal op donder-

dag 6 mei worden gevierd met een studie-dag, onder het motto

"Hermandad op welzijnspad", in het congrescentrum Orpheus te

Apeldoorn.

"De viering van dit zilveren jubileum wil meer zijn dan een terug-

blik op het verleden", aldus de voorbereidingscommissie o.l.v. mej.

S. A. van Kamp, "wij stellen de vraag: welke is de plaats van de

politie in het welzijnswerk of welke moet die zijn?"

Dr. J. Doek, lector in kinderrecht er. kinderbescherming aan de

Vrije Universiteit te Amsterdam zal die plaats trachten te schetsen

in een inleiding. Verder zullen toespraken worden gehouden door

de Algemeen Inspecteur van het Korps, de heer W. M. Rehorst en

door mevrouw N. B. Olthof, stafofficier jeugdzaken (district Zwolle),

die een korte schets zal geven van Jeugdzaken. De minister van

Justitie, mr. A. A. M. van Agt, is eveneens gevraagd als spreker

op te treden.

In de middaguren zal het Werktheater uit Amsterdam (met Shireen

Strooker, Peter Faber, Hans Man in 't Veld en Judith Hees) de aan-

wezigen vanuit hun visie een spiegel voorhouden. Na afloop is er

gelegenheid om met de akteurs en met elkaar van gedachten te

wisselen.

b1

Dat trillen van uw stuur. Die slechte wegligging.

Die snelle slijtage van die ene band.

Hofka + Sampermans doet daar wat aan!

Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....
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ambtsjubilea

DISTRICT APELDOORN

A. Mannei, wmr. 1e kJ. te Apeldoorn,

15-2-'76: 25 jaar.

H. Melisse, adjudant te Vorden, 3-2-'76:

40 jaar.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Chr. Jousma, owmr te Bleiswijk, 22-1-'76:

25 jaar.

DISTRICT NIJMEGEN

H. J. Hammerman, wmr. 1e kJ. te Varsse-

veld, 3-2-'76: 40 jaar.

A. van Ooijen, adjudant te Arnhem, 3-2-'76:

40 jaar.

DISTRICT UTRECHT

M. Brouwer, owmr. te Maarssen, 29-1-'76:

25 jaar.

DISTRICT ZWOLLE

J. Feenstra, owmr. te Zwolle, 8-2-'76:

25 jaar.

G. J. Brinker, wmr. 1e kJ. te Borne,

3-1-'76: 25 jaar.

ALGEMENE INSPECTIE

A. Flantua, adjudant te Voorburg, 3-2-'76:

40 jaar.

RIJKSPOLITIE TE WATER

W. J. Koenes, adjudant te Amsterdam,

15-1-'76: 40 jaar.

A. Slingerland, owmr. te Spijkenisse,

29-1-'76: 25 jaar.

RIJKSPOLITIE TE WATER

G. G. Pot, owmr. te Gorinchem, 17-2-'76:

40 jaar.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'76: Mej. R. D. Coolegem, schr. A

op a.o. te Heiloo.

Per 1-1-'76: H. van Asten, adm. ambt. C

2e kJ. (parketw.) l.t.d. te Amsterdam.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'75: W. Dijk, parketwacht i.v.d. te

Haarlem.

Per 1-1-'76: P. Joh. Langelaan, adm. ambt.

C 2e kJ. (parketw.) i.t.d. te Haarlem.

Per 1-1-'76: Joh. M. v. Oeveren, adm.

ambt. C 2e kJ. (parketw.) l.t.d, te Amster-

dam.

Per 1-1-'76: B. W. Heijting, adm. ambt.

C 2e kJ. (parketw.) LV.d. te Haarlem.
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Per 1-1-'76: Joh. L. Henzing, adm. ambt.

C 2e kl (parketw.) i.t.d. te Amsterdam.

Per 1-1-'76: R. E. v. d. Ende, adm. ambt.

C 2e kl (parketw.) i.t.d. te Amsterdam.

Per 1-2-'76: S. J. M. Botman, adm. ambt.

C 3e kl. i.t.d. te Amsterdam.

Per 1-2-'76: H. J. A. Tieleman, schr. A

i.t.d. te Amsterdam (vkg.).

DISTRICT ASSEN

Per 1-12-'75: H. H. Bijlsma, typiste A te

Assen (vkg.).

Per 1-1-'76: L. Kampinga, adm. ambt C

3e kl. te Gieten.

Per 1-1-'76: A. K. Mollema, adm. ambt C

3e kJ. te Ruinen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'76: P. A. Beset, adm. ambt. C

2e kl. (parketw.) te Dordrecht.

Per 1-1-'76: Fr. A. Kunst, adm. ambt. C

2e kl. (parketw.) te Dordrecht.

Per 1-1-'76: G. P. M. Suyker, adm. ambt C

2e kl. (parketw.) te Dordrecht.

Per 1-1-'76: H. J. A. de Vries, adm. ambt.

C 2e kJ. (parketw.) te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-1-'76: P. M. van Ommeren, schr. te

Eindhoven.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-12-'75: A. Kadijk, schr. te Leens.

Per 1-1-'76: M. Eling, schr. te Groningen

(park.poJ.).

Per 1-1-'76: A. v. d. Laan, adm. ambt. C

3e kJ. te Nieuwe Pekela.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'76: S. Hoekstra, wmr. te Kollum.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-1-'76: M. L. van Helden, adm. ambt.

A 1e kJ. te Maastricht

C.O.M.E.

Per 1-1-'76: Mej. Chr. Kaasjager, schr. A

le Neerijnen.

LUVA

Per 1-1-'76: B. Messink, adm. ambt. C 2e

kJ. (parketw./portier) te SchiphoJ.

Per 1-1-'76: Mej. Chr. B. M. Schaars, adm.

ambt. C 3e kJ. te SchiphoJ.

Per 1-1-'76: A. J. Luijk, wmr. 1e kJ. te

Schiphol (staf-meldkamer).

Per 1-1-'76: M. H. Schuckmann, wmr. 1e

kJ. te Schiphol (groep Schiphol).

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-1-'76: J. H. Elsinga, r.a. lil (kok) te

Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'76: W. J. F. Barnhard, adm. ambt.

A 2e kJ. (compt. RPtW) te Amsterdam.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-2-'76: B. J. Put te Amsterdam; Th.

A. Kole te Alkmaar; A. Geluk te Breda;

J. A. M. v. Kempen te Breda; A. H.

Boeken te Maastricht; Ch. P. Plitscher te

Maastricht; C. A. Heutjnk te Maastricht;

K. H. G. Hauben te Maastricht; J. Leu-

sink te Apeldoorn; M. Koster te Gronin-

gen; W. Braaksma te Leeuwarden.

Per 1-3-'76: L. J. M. Hermanussen te

Eindhoven; P. W. C. Tholen te Eind-

hoven; Th. H. Bressers te Eindhoven; G.

J. G. Joossen te Breda; A. M. A. de

Dock te Roermond; J. A. L. de Vos te

Apeldoorn.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

lot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'76: H. J. Oosterbroek te Wierin-

9"rvlerf; A. R. Lamers te Den Oever;

J. M. Zandbergen te Alkmaar (vkg.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'75: J. de Vries te Alkmaar (vkg.).

Per 1-1-'76: N. B. Overpelt te Warmen-

huizen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: H. J. Hopman te Bergen-Bin-

nen; H. E. Jansen te Grootebroek; J. N.

M. Molenaar te Enkhuizen; M. Stroosnij-

der te Dirkshorn/Harenkar.; H. Veldhoen

te Hensbroek.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: C. E. Wever te Alkmaar; P. H.

Sistermans te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-6-'75: C. E. Bijpost te Amsterdam;

Th. C. v. Buuren te Amsterdam (vkg.).

Per 1-11-'75: G. A. A. Otlo te Amsterdam.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'76: G. Mondriaan te Castricum;

L. Borstlap te Amsterdam; R. Leenart te

Uithoorn; R. Brüheim te Amsterdam (vkg);

A. J. M. Bon te Amsterdam (vkg.).

lot wachtmeester:

Per 1-1-'76: W. W. Kroon te Bennebroek;

J. F. M. Wormer te Amsterdam (vkg.);

A. J. W. van Son te Oostzaan; E. Schouw

te Blaricum; P. J. Nieuwenhuijs te Half-

weg; F. Fortuin te Amsterdam (vkg.); L.

M. v. Dijke te Amsterdam (vkg.); M. Horst-

manshof te Aalsmeer; C. Liebrechts te

Weesp; K. B. J. Bruinsma te Wormer; Joh.

de Ruiter te Castricum; H. J. de Rooij te

Volendam; C. A. v. Eekelen te Monnicken-

dam; K. Haaijema te Castricum.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: J. Peper te Haarlem; C. M.

van Rijn te Haarlem; A. de Jonge te Am-

sterdam.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: J. H. v. Ampting te Uithoorn.

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'75: Mej. W. Donderwinkel te

Apeldoorn.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: G. J. Paul te Apeldoorn; J. J.

Hazelaar te Apeldoorn; B. Poortvliet te

Apeldoorn; B. Staal te Apeldoorn; A. B.

Sterk te Hattem; B. J. F. Tanis te Apel-

doorn.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'76: A. E. van Schaik te Nijkerk;

J. H. van Dijk te 't Harde; A. te Winkel

te Heerde; W. P. Combè te Ermelo.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: A. J. H. Bosch te Brummen;

D. L. Bravenboer te Eerbeek; H. de Leeuw

te Aalten.
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DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-76: R. Brandsma te Assen; J.

Broersma te Sleen.

DISTRICT BREDA

lot schrijver A:

Per 1-9-'75: H. M. Hagen te Oisterwijk.

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'76: H. van Bentum te Steenber-

gen; J. H. Dukker te Zevenbergen; H. J.

M. Hermans te Fijnaart; P. A. J. Straub

te Berkel-Enschot; H. Louws te Wouw;

J. H. M. Cloin te Oisterwijk; H. H. J.

Snijders te Oisterwijk; A. F. M. v. Kem-

pen te Terheijden; A. W. Soulle te Gilze.

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: W. M. Slootmaker te Ouddorp;

H. van Ockenburg te Dordrecht; G. van

Tuyl te Meerkerk; P. A. Berendsen te

Hendrik-Ido-Ambacht; T. C. Grinwis te

Hendrik-Ido-Ambacht; G. G. M. Overmars

te Papendrecht; N. J. J. Dekens te Strijen;

B. M. Been te Nieuw-Lekkerland; A. J.

van Rumpt te Meeuwenplaat; P. M. van

Tienen te Barendrecht; H. Finke te Oost-

voorne; A. Schilder te Rozenburg; W.

Muis te Barendrecht; J. Noordermeer te

Geervliel.

tot wachtmeester:

Per 1-12-'75: M. Versluis te Hardinxveld-

Giessendam.

Per 1-1-'76: A. Bron te Barendrecht; J. van

Drunen te Meeuwenplaat; E. J. de Haan

te Oud-Beijerland; J. H. C. van Hoistein

te Oud-Beijerland; A. van der Laan te

Poortugaal; P. G. Meijdam te Barendrecht;

C. de Ruijter te 's-Gravendeel; P. Schip-

per te Klaaswaal; N. Snoep te Rhoon;

C. L. Visser te Barendrecht; M. Vijfhuize

te Strijen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: H. P. M. Sjollema te Brand-

wijk; W. J. M. van der Hoeven te Zwar-

tewaal; L. A. Gouw te Vierpolders.

tot adm. ambt. C 3e kl.r

Per 1-11-'75: Mej. A. Jansen te Poortugaal.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'76: J. J. Steyl te Hellevoetsluis.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: P. Slagter te Hellevoetsluis.

tot parketwachter A (a.a. Cl):

Per 1-1-'76: T. de Wit te Rotterdam; D. W.

Suurbach te Rotterdam; J. Krikke te Rot-

terdam.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester:

Per 1-12-'75: R. J. C. Huisman te Budel.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'76: L. P. J. Quaedvlieg te Berg-

eijk; J. E. M. Kengen te Someren; L. H.

M. Wigman te Son en Breugel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: D. Bazuijn te Ouderkerk a/d

IJssel; H. A. Blijleven te Waddinxveen; H.

A. M. Jansen te Krimpen aId Lek; J. A.

Oosterveen te Oegstgeest; F. A. Samson

te De Lier; J. Zeef te Pijnacker; C. J.

Dekker te Rijswijk (vek.); A. de Vos te

Leiderdorp; A. J. H. Doppen te Ouder-

kerk a/d IJssel; J. B. Oldenhof te Moer-

kapelle;; R. Sluiter te Hillegom; P. v. d.

Kamp te Reeuwijk; A. J. Lamers te Lei-

derdorp; H. R. van Slingerland te Lekker-

kerk.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-12-'75: M. C. Blijleven te 's-Graven-

hage.

Per 1-1-'76: J. J. M. Mathot te Pijnacker;

E. Visser te Rijswijk; L. A. M. Willemse

te Warmond; J. Kuik te Nieuwkoop; H. Th.

M. van Beek te Zevenhuizen; A. Blom

te Maasland; W. W. Leijenaar te Wasse-

naar.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: L. W. Sjollema te Noorden.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: D. Schouten te 's-Gravenhage;

H. A. Tiesinga te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: J. A. Munneke te Belling-

wol de.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: G. L. Prins te Heiligerlee.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

lol schrijver A:

Per 1-12-'75: P. W. J. M. Corvers te Ros-

malen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: W. van Breugel te Vlijmen;

P. J. Hol te SI. Michielsgestel; W. A. M.

van Elk te Heusden; N. J. G. v.d. Donk

te Heesch; J. L. v. Overdijk te Mill.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: K. Los te Berlikum.

tot wachtmeester le kl.

Per 1-1-'76: K. Groeneveld te Makkum.

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'75: W. Th. Godding te Elsloo.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'76: J. R. Jetten te Beek; C. H. M.

Moens te Elsloo; A. W. M. Domen te

Simpelveld.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'75: M. van de Ketterij te Seroos-

kerk (groep Veere).

lot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: C. N. Priem te Zierikzee.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: M. Lindenbergh te Grijpskerke;

D. Rorije te Overzande.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: E. C. M. Waasdorp te Tholen;

A. I. de Vetter te Sas van Gent; R. de

Jonge te 's-Heerenhoek; J. P. Labruijère

te Bruinisse; P. B. Colijn te Renesse;

A. Boone te Kloosterzande; W. D. M.

Bogaert te Kruiningen; R. M. G. van den

Broecke te Middelburg; G. J. de Witte

le Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-12-'75: W. ter Haar te Zetten.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: J. Bakker te Doesburg; J.

Breedveld te Lienden; P. B. R. Mulder

te Wijchen; W. J. H. Rodewijk te Lobith;

H. J. Wassink te Beek; W. J. Bronkhorst

te Nijmegen; Th. A. L. M. Scholte te Nij-

megen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-76: G. v. d. Berg te Didam; G. J.

H. Piek te Doesburg; H. H. B. Gasseling

te Bredeweg; A. B. Pols te Doesburg;

P. J. Giessen te Zaltbommel.

DISTRICT ROERMOND

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: A. H. M. Mutsaers te Neder-

weert; R. Keizer te Roermond (vkg.); H.

Krooswijk te Heel.

DISTRICT UTRECHT

tot parketwachter A:

?er 1-1-'76: F. van Mourik te Utrecht; W.

Vink te Utrecht.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'75: J. de Jong te De Bilt.

tot adm. ambt. C. 2e kl, (I.v.d.):

Per 1-12-'75: J. H. C. Geelen te De Bilt;

J. G. Geldrop te De Bilt.

tot wachtmeester:

Per 1-12-'75: G. F. Antonis te Maarssen.

Per 1-1-'76: G. Dekker te IJsselstein; P.

C. v. Haasteren te Maarssen; N. Wallet

te Mijdrecht; C. van Dijk te Lccsdrecht:

H. J. Hagen te Abcoude; B. Zeissink te

Maartensdijk; J. Schouten te Driebergen

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: R. Spies te Bilthoven (vkg.):

.w P. Kuyk te Bunschoten; C. G. Alblas te

Woudenberg; P. Houtman te Bilthoven

(vkg.); J. G. M. Klarenbeek te Kamerik.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: P. Dijkstra te Bilthoven; B. l

v. d. Horst te Bilthoven.

Per 1-1-'76: P. v. d. Kemp te Zegveld'

J. H. Roelofs te OdijklWerkhoven.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'75: H. Schut te Giethoorn.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'76: C. de Graaf te Holten; K. J.

Talen te Wierden; D. A. Krupe te Zwolle;

A. H. Hunik te Zwolle; F. ten Kate te

Haaksbergen; H. A. Loo te Tubbergen;

J. J. Bouman te Rijssen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: G. H. van den Belt te Vriezen-

veen; G. van Eljk te Holten; R. van der

Vegt te Dalfsen; A. E. J. Palland te Stap-

horst; R. Oostelaar te Ommen; W. A. Olt-

hof te Delden; M. Nijhuis te Haaksbergen;

Ch. Ph. Meijer te Borne; R. Koster te

Weerselo; J. J. E. Hartwig te Dedems-

vaart; K. Haaijema te Urk; A. R. Leidekker

te Denekamp.

tot adm. ambt, C le kl.:

Per 1-12-'75: A. Veldhuizen te Wierden.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-11-'75: J. E. G. Hadders te Losser.

tot schrijver A:

Per 1-8-'75: Mevr. T. M. I. Draaijer te

Raaite.

Per 1-10-'75: Mej. M. Chr. Wessels te Rijs-

sen.
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ALGEMENE INSPECTIE

tot rijksambtenaar 11:

Per 1-7-'75: Mevr. E. M. Bakker-Huntman

te Voorburg (I.O.).

tot adm. ambt. A 2e kJ.:

Per 1-11-'75: C. Tilier te Amsterdam (M.Z.).

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: E. P. H. Conradi te Voorburg.

tot adm. hooldambt.:

Per 1-1-'76: J. K. Pietersma te Voorburg

(P.Z.).

tot adm. ambt. B 1e kJ.:

Per 1-1-'76: G. N. Klopper te Voorburg

(P.Z.); W. B. de la Rambelje te Voorburg

(P.Z.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachtmeester:

Per 1-12-'75: P. J. G. de Jong te Drieber-

Per 1-1-'76: J. van Barneveld te Drieber-

gen; J. G. C. M. de Lange te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'76: L. J. W. van Daal te Drieber-

gen; J. G. C. Melker te Driebergen; E.

Oldengarm te Driebergen; H. A. Gruben

te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: J. H. M. ten Wolde te Rijswijk.

Per 1-2-'76: W. de Bruin te Nijmegen (vkg).

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-1-'76: C. F. Kraan te Driebergen.

LUVA

tot schrijver A:

Per 1-12-'75: Mej. A. J. Scholten te Schio-

hol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-1-'76: G. J. M. Kusters te Apeldoorn.

RIJKSPOl-ITIE TE WATER

tot adm. ambt. C 18 kl.:

Per 1-1-'76: F. A. I. Mulder te Nijmegen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-6-'75: G. W. Kuntzei te Dordrecht.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: J. F. W. van den Berg te Wil-

lemstad; C. Hillen te Venlo; J. van der

Sluis te Willemstad; R. E. Verschut te

Nijmegen; T. Westerhout te Gorinchem.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'76: E. Pap te Maastricht; J. B. H.

Reessink te Lobith; L. Smid te Vlissingen;

C. R. Spits te Kampen; W. Timmerman te

Arnhem; S. F. Wezeman te Groningen.

tot opperwachmeester:

Per 1-12-'75: G, Slot te Den Helder.

Ster van veiligheid
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Imp. AGAM BV,Reacrorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'713:E. Eekma te Soestdijk; A. G.

Westera te Baarn.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'76: J. Drenth, wmr. 1e kl. te Heer-

hugowaard; C. M. Rippens, wmr. 1e kl. te

Heerhugowaard; C. N. Winter, owmr. te

Heerhugowaard.

Per 1-1-'76: J. Chr. Emmerik, wmr. van

Bergen-Binnen (gr. Bergen) naar Waarland

(gr. Schoori).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'76: L. W. Sjollema, wmr. 1e kl.

van Kortenhoei (gr. 's-Graveland) naar

Noorden (gr. Nieuwkoop, distr. 's-Grav.);

H. A. Tiessinga, wmr. 1e kl. van Duiven-

drecht (gr. Ouder Amstel) naar Leiderdorp

(gr. Leiderdorp, distr. 's-Grav.); Mevr. S.

A. v. Kamp, olf. 1e kl, van Amsterdam

(011. jeugdzaken) naar Voorburg (toeg. 011.

Aid. Toez., A I); J. Peper, parketw. A

van Haarlem naar Leeuwarden (parketpol.

Leeuw.).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'76: D. L. Bravenboer, wmr. 1e kl.

van Scherpenzeel naar Eerbeek; H. de

Leeuw, wmr. 1e kl. van Aalten naar Nee-

de; J. C. van Ooijen, wmr. 1e kl. van

Apeldoorn naar Driebergen; C. Drieënhui-

zen, wmr. 1e kl. van Apeldoorn (vkg)

naar Apeldoorn (V.D.K.H.); A. van Duijn,

wmr. van Wapenveld naar Heerde; J. B.

A. Bijsterbosch, wmr. van Wilp naar Lely-

stad; J. B. M. Huisman, wmr. van Olde-

broek naar Scherpenzeel; L. J. Harmsen,

wmr. van Heerde naar Twello; G. J. Ver-

beek, wmr. van Ermelo naar Nunspeet;

R. W. Vermeulen, wmr. van Neede naar

Hengelo; J. W. G. Stobbink, wmr. van

Nijkerk naar Brummen; J. J. van Beek,

wmr. van Hoevelaken naar Ermelo; F. A.

Nijman, wmr. van Scherpenzeel naar

Groenlo.

DISTRICT ASSEN

Per 1-1-'76: T. Kuik, wmr. 1e kl. van Ex-

loërmond naar Zuidlaren; R. Haandrikman,

wmr. van Schoonebeek naar Coevorden.

DISTRICT DORDRECHT

Per 29-12-'75: J. H. de Jong, wmr. van

Numansdorp naar Driebergen (AVO).

Per 1-1-'76: P. Slagter, owmr. van Rozen-

burg naar Hellevoetsluis; H. van der

Spoel, owmr. van Streelkerk naar Strijen;

W. J. M. van der Hoeven, wmr. 1e kl. van

Hellevoetsluis naar Zwartewaal; L. A.

Gouw, wmr. 1e kl. van Middelharnis naar

Vierpolders; A. Balzer, wmr. 1e kl. var>

Numansdorp naar Rotterdam; R. Boon-

stra, wmr. van Barendrecht naar Rockanje;

A. A. de Goel]. wmr. van Numansdorp

naar Hellevoetsluis; D. A. Kagchelland,

wmr. van 's-Gravendeel naar Numansdorp;

H. Noordijk, wmr. van 's-Gravendeel naar

Rozenburg; A. W. H. van Rees, wmr. van

Oud-Beijerland naar Middelharnis; J. J.

W. Verbeek, wmr. van Numansdorp naar
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Langerak; J. M. Vermeulen, wmr. van Oud-

Beijerland naar Meeuwenplaat; F. Verweij,

wmr. van Barendrecht naar Heerjansdam.

Per 15-1-'76: G. R. Heij, owmr. van Hel en

Boeicop naar Muiden.

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Per 1-1-'76: H. van der Hoek, wmr. van

Oegstgeest naar Voorschoten; R. van

Haarlem, wmr. van Lisse naar De Lier;

E. E. L. Kroon, wmr. van Leiderdorp naar

Sassenheim; C. A. H. M. van Adrichem,

wmr. van Voorschoten naar Boskoop.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'76: G. J. Prins, wmr. le kl. van

Blijham naar HeilIgerlee.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'76: K. Los, wmr. le kl. van Grouw

naar Berlikurn; A. J. Bljlsma, wmr. te kl.

van Hardegarijp naar Grouw; R. Tjeerd-

sma, wmr. van Franeker naar Mantgum;

J. L. Mulder, wmr. van Akkrum naar Oos-

terwolde.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-1-'76: W. Berendsen, wmr. le kl. van

Susteren naar Eygelshoven.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 5-12-'75: J. Marinissen, owmr. van

Hansweert naar Zundert.

Per 101-'76: M. Llndenbergh, wmr. le kl.

van Kamperland naar Grijpskerke; R. Ro-

rije, wmr. le kl. van Colljnsplaat naar

Ovezande; J. A. Ellas, wmr. le kl. van

Cadzand naar Terneuzen (RP te W); C. D.

Kruijssen, wmr. van Breskens naar Cad-

zand; P. L. de Putter, wmr. van Zierikzee

naar Kamperland.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'76: J. R. J. Adema, wmr. van

Beek naar Uilt; H. W. J. C. Hoogeveen,

wmr. van Doesburg naar Angerlo; T. v. d.

Steege, wmr. van Zaltbommel naar Nijme-

gen.

DISTRICT UTRECHT

Per 101-'76: H. P. M. Sjollema, wmr. ie kl.

van Abcoude (gr. Vlnk./Waverv.) naar

Brandwijk (gr. Nieuwpoort, distr. Utrecht);

J. H. Roelofs, wmr. le kl. van Bunnik (gr.

Bunnlk) naar OdljkIWerkhoven (gr. Bun-

nik); P. v. d. Kemp, wmr. te kl. van Ab-

coude (gr. Vink./Waverv.) naar Zegveld

(gr. MIjdrecht); J. W. F. Bonhof, wmr. van

Maartensdijk (gr. Maartensdijk) naar Leus-

den (gr. Leusden); L. A. M. Oosterom,

wmr. van Maarssen (gr. Maarssen naar

Eist (gr. Rhenen); J. Chr. v. d. Hoek, wmr.

van Wijk bij Duurstede (gr. Wijk bij Duur-

stede) naar Mijdrecht (gr. Mijdrecht).

Per 1-1-'76: G. Turkesteen, wmr. le kl.

van IJsselstein (gr. IJsselstein) naar Llen-

den (gr. Lienden, distr. Nijmegen); E.

Graveland, owmr. van WIlleskop (gr.

Montfoort) naar Montfoort (gr. Montfoort).

DISTRICT ZWOLLE

Per 14-12-'75: K. Oosterveen, wmr. van

Genemuiden naar Arnhem.

Per 1-1-'76: C. Looge, adjudant van IJssal-

mulden naar Zwolle; J. G. J. M. Over-

mars, wmr. van Dedemsvaart naar Harm-

den; H. J. Snuverink, wmr. van Delden

naar Losser; J. Winters, wmr. van Stap-

horst naar Vroomshoop; H. J. W. Kuipers,

wmr. van Weersalo naar Rijssan; B. J. H.

Hoekman, wmr. van Dalfsen naar Zalhem;

P. A. Dam, wmr. van Urk naar Raaite;

G. R. Dijkslag, wmr. van Raalta naar

Nieuwleusen; H. A. Leerkotta, wmr. van

Vriezenveen ncar Borne; J. K. Wandalee,

wmr. van Ommen naar Gramsbergen; J.

Kroon, wmr. van Staphorst naar Beesd;

W. Habbers, wmr. van Borne naar Zetten;

KI. de Boer, wmr. van Dalfsen naar Wijk

bij Duurstede; R. Houtkop, wmr. le kl.

van Rijssen naar Bathmen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-12-'75: G. Slot, wmr. le kl. van

Grouw naar Den Halder.

Per 1-1-'76: C. L. G. Maat, wmr. le kl, van

Willemstad naar Den Helder; J. A. van

Schalkwijk, wmr. van Willemstad naar Den

Helder; J. E. Valkerna, wmr. van Amster-

dam (11) naar Den Helder.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 16-2-'75: S. Wagenmaker, owmr. te

Egmond aan Zea.

Par 1-2-'76: P. v. d. Jagt, owmr. ta Andljk.

Per 1-1-'76: I. Drenth, wmr. 1e kl. te

Heerhugowaard; C. M. Rippens, wmr. 1e

kl. te Heerhugowaard; C. N. Winter, owmr.

te Heerhugowaard.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'76: Mej. J. Roos, r.a. 11 te Am-

sterdam; A. Benedictus, wmr. le kl. te

Purmerend; J. Kastelein, adjudant te Am-

sterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'76: A. Salomons, owmr. te Eer-

beek; W. van Willigen, wmr. le kl, te

Elburg; F. G. Veltlnk, owmr. te Neede;

C. de Bruljn, owmr. ta Apaldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-1-76: G. Venerna, wmr. 1e kl te

Beiten; G. H. Dorenbos C 2e kl. te Gie-

ten.

DISTRICT BREDA

Per 101-76: A. A. Huijbregts, wmr. le kl,

te Wagenberg; A. Dulne, wmr. le kl. te

Halsteren; A. M. A. Slagboom, wmr. le kl.

te Etten Leur; C. R. Nannes, wmr. te

Etten Leur.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 101-'76: J. H. Vinke, owmr. te Nuenan;

G. J. M. Geveling, wmr. ta St. Oedanrode.

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Per 101-'76: C. Vis, adjudant ta Laidardorp;

M. T. van Kiel, wmr. le kl. te Nieuwkoop.

DISTRICT GRONINGEN

Per 17-11-'75: H. van Dijk, schr. A te Nieu-

we Pekela.

Per 1-1-'76: J. v. d. Arend, owmr. te Gro-

ningen, B. N. Dinckgreve C. 2e kl. te

Groningen; J. C. Schoten, schr. A te

Groningen (stafdlslr.); O. F. Baas, schr. A

te Nieuwe Pekela.

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

Par 1-1-'76: C. J. v. d. Boom, wmr. 1a kl.

te 's-Hartogenbosch (park.pol.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Par 1-1-'76: J. Timmarmans, wmr. la kl.

te Tietjerksteradeel; C. Hospes, wmr. le

kl. te Franeker; G. J. Scharmer, schr. A

te Laeuwarden; J. G. Plat, schr. A te

Leeuwarden; P. Kempe, schr. A ta Leeu-

warden.

DISTRICT MAASTRICHT

Par 101-'76: D. H. E. Cuppens, a.a. C 3e kl.

te Maastricht.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-1-'76: J. J. Wljkhuljs, owmr. te

Grijpskerke; W. van Oosten, owmr. te

Cadzand.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'76: H. Th. Aalbers, wmr. te Nij-

megen; J. Goedhart, wmr. le kl. te Dldam;

W. van Dongen, wmr. le kl. te Baesd;

G. van tjaaffen, adjudant ta Drutan.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'76: W. J. Bergs, wmr. 1e kl. te

Grubbenvorst; W. M. C. van Llngan, schr.

A te Mellck Herkenbosch.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'76: K. van Ingen, oft. 1e kl. te

Zwolla; Br. da Vries, adjudant ta Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-11-'75: Mevr. P. S. Westra, schr. A

te Voorburg.

Per 1-1-'76: C. A. van Os, adjudant te

Eindhoven; C. H. v. d. Knaap, schr. A te

Voorburg; Mevr. J. Th. Pallencaoa, schr.

te Voorburg;; R. E. G. Valkenhoft, adm.

ambt. C la kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-12-'75: Mej. G. J. van Zijl, seh. A

te Drlabergan.

LUVA

Per 1-1-'76: Maj. A. B. M. Langerijs, adm.

ambt. C 2e kl. ta SchiphoI.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-1-'76: A. H. Groota, r.a. IV te Apel-

doorn; C. J. RIetman, oft. la kl. te Apel-

doorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Par 1-1-'76: Maj. J. M. Burgo., a.a. C 3e

kl. le Amslerdam; H. A. Klein Nagelvoor!,

wmr. la kl. la Sneek.

Bijzonder getroffen door de vele

blijken van medeleven ondervon-

den bij het overlijden van onze

lieve man en papa

O. LAMAlN

willen wij u hartelijk dank zeggen.

J. Lamain - Kaptein

Jan

Aalsmeer, maart 1976.
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Op een morgen, toen ik druk bezig

was met het middageten, werd er ge-

beld. Haastig deed ik het gas onder

het vlees uit en spoedde mij naar de

voordeur. Ik opende de deur en daar

stond een oude man, kostelijk uitge-

dost, op de stoep.

Hij droeg een heel lange bruine leren

motorjas, met daaronderuit een zwart

gestreepte pantalon. Zij hoofd was

bedekt met een zgn. "Lindbergh-

kapje" en onder een arm droeg hij

een kartonnen doos, waar later een

hoge hoed in bleek te zitten.

De man vroeg: "Bin ik hier bie de

pliesie?"

Toen ik antwoordde: "Ja", zei hij:

"Dan btn 'k terechte."

Voor ik goed en wel wat kon zeggen,

stapte de oude baas naar binnen en

deed maar meteen de deur achter

zich dicht. Hij zei: "Ik bin op 't

pliesiebro 'ewest, maar de deure zat

op slot. Ik dacht toen: De opperste

zal wel thûs wêzen, en hier bin ik

dan! ik wol de baas sprekken over

de jacht."

Omdat mijn man toch spoedig thuis

zou komen, nodigde ik de oude baas

in de huiskamer. De lange jas hing

hij aan de kapstok. Het leren kapje

hield hij maar op.

Toen begon hij met te zeggen: "Ja

vrouwe, ie kent mie neet, maar oen

man kent mie van haver tot gort

heur:"

Hij snoof eens en liet er op volgen:

"De Opperste"

door
G. A. Eijzinga - Engelmoer

te RuurIo

"Drommels, vrouwe, wat roekt het

hier lekker, ik blieve, geleuf ik, maar

etten,"

Om hem bezig te houden, vroeg ik:

"Hoe bent u hier gekomen, met de

bus?" Zijn antwoord was: "Bie ons

achterof giet geen busse; ik bin met

de brommert:"

"Bent u niet bang een ongeluk te

krijgen op uw leeftijd, kent u de ver-

keersregels dan wel goed?"

"Ik veule mie nog lange neet old, al

bin 'k dan zes en zeuventig jaar,

maar veur olde mensen zo als ikke,

giet iederene wel an de kante heur:"

Hij vertelde verder dat hij op begra-

fenis van een vriend moest.

Denkend aan die lange jas en het

leren kapje, dat hij nog steeds op zijn

hoofd had, zei ik: "Maar u kunt toch

zó niet naar een begrafenis gaan?"

Hij antwoordde vlot: "0 joa heur,

loat Jannes maar schoeven. De brom-

mert zet ik teugen het hekke en de

[asse trek ik ut. Het hele zakien bind

ik vaste op de brommert, zet de hoge

hoed op en kloar bin ik."

Hij vervolgde: "Mien vriend was

toch zo'n fijne kerel, vrogger gongen

wie vaak in Emmerich dansen. De

Nederlandse grietjes waren veuls te

preuts en wie walsten zo graag, doar-

umme wipten wie dan de grens over."

"Kun ie dansen?" vroeg hij toen aan

mij.

Voorzichtig antwoordde ik: "Een

klein beetje, maar walsen kan ik

niet."

"0, dat is neet zo moeilijk heur, ik

kan het oe zá leren."

Hij stond op, schoof een paar stoe-

len opzij en begon een Duits liedje

te zingen. Hij greep mij om het mid-

del en wilde zá met mij in de rondte

zwieren.

Op dat moment kwam mijn man de

kamer binnen.

De oude man lachte en zei: "Opper-

ste, ie komt net op tied, want ik wol

oen wief net leren walsen."

Mijn ega zei toen: "Mooi is dat Jan-

nes, als de kat van huis is, dansen

de muizen."
Van dansen kwam niets meer, want

voor de oude Jannes was de jacht

veel belangrijker.

Aan jagen is hij echter niet meer toe-

gekomen; kort daarop werd hij zelf

naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Maar de naam "opperste" bleef voor-

goed in ons geheugen.

HONDSDOLHEID

In het kader van de hcndsdolheidbestrfjdlnq is het wenselijk, zeker in de besmette

gebieden, lostepende honden zonder rabies-penning te vangen en niet dood te

schieten. Overal ter wereld geschiedt dit vangen met de

CAP-CHUR EXTRA LONG RANGE PROJECTOR,

waarmede injectiespuiten, bevattende een verdovende stof op grote afstand kun-

nen worden afgesohoten.

WNadere inliohtingen bij: Y BUREAU VECIN
n Laan van Meerdervoort 227 - '.-Gravenhage - Tel. 070-394481
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12 13

Na de kluif van de vorige keer nu maar weer eens een gewone kruis-

woordpuzzel, zodat ook die kategorie aan haar trekken komt

Horizontaal:

1. onderlinge realle; Belgisch politicus

2. geur; schoonmaakartikei

3. mud: dik; getal; bergruimte

4. opstootje; veel; meertje

5. longgebruik: gymnastiektoestel; kleur

6. omlaag; paardeloop; persburo

7. telwoord; rivlertje; bijwoord

8. onverplichte goedheid; verzameling men-

sen

9. reeks; vloeistof; deel van het gezicht

10. stil; platte steen; deel van scheepstuig

11. kurk; loop; altijd

12. streep; zonder verpakking; moment

13. en dergelijke; speelgoed; zeeheld; mast

14. vogel; leger

15. afvoerbuis; pak slaag

Verticaal:

1. plenter; routinehandeling

2. voetbal; voorhistorisch tijdperk

3. familielid; hol; inhoudsmaat; boksterm

4. zeer; vogel; voor

5. deel van een breuk; vochtig; doelpunt

6. water uitscheppen; bloem; familielid

7. slotwoord; voorzetsel; titel

8. dwingeland; vrucht

9. pers. voornaamwoord; kleur; vervoer-

middel

10. pers. voornaamwoord; richting; zeer

harde wind

11. vlek; voor; figurant

12. schrijfgereedschap religieuze groep;

huidje

13. slede; voorzetsel; dichter; kiem

14. bepaald stuk vlees; voorzetsel

15. snuiter; inheemse reptiel

Oplossingen inzenden voor 10 april a.s. (op een briefkaart) aan

Puzzelredactie RP-magazlne, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt een prijs van. f 25,- verloot.

De oplossing luidde: ENGELENGEDULD

Winnaar van de puzzel in het februari-nummer werd:

G. J. Speldekamp, Kruizemuntstraat 1067, Apeldoorn.
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• Wie wal Samuel EsmeIJer?• Meest begeerde beroep

voor JongenI: politieman. Personeeilwerving wordt sterk

uitgebreid • Juffrouw Kleljn: "Officieren weten niks van
Jeugdzaken"
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indit nummer
Afdeling Jeugdzaken

bestaat 25 jaar
Op 6 mei a.s. wordt in Apeldoorn

het zilveren jubileum van de

afdeling Jeugdzaken gevierd. Voor

RPm een aanleiding om eens te gaan

praten met de 'moeder' van dit

korpsonderdeel, de legendarische

Juffrouw Kleijn. Het is al tien jaar

geleden dat zij het korps verliet,

maar ~og altijd zijn haar invloeden

duidelijk merkbaar.

In het hartje van donker Amsterdam

volgt zij de ontwikkelingen van

jeugdzaken met een kritisch

oog. pag. 6

Wie was toch die

Samuel Esmeijer
Een vraag die van verschillende

kanten gesteld is, sinds wij deze

naam naar voren haalden (RPm.

sept. '75): "Hoe was de Nederlandse

politieambtenaar tijdens de bezetting"

en oud-He Peijster in het februari-

nummer onze suggestie overnam

om de naam Esmeijer aan de Politie

Academie te verbinden.

Nu over enkele dagen (op 4 mei) onze

gevallenen weer worden herdacht,

wil RPm iets meer vertellen over

deze jonge politieman, die zijn leven

inzette voor anderen pag. 15

Personeelstekort met
man en macht te lijf
Om de huidige onderbezetting en

de massale uittocht van fIo-ers op

te vangen, zal de werving van nieuw

personeel op nog grotere schaal

worden aangepakt. Het bureau

Personeelsvoorziening krijgt een

eigen psychologe in vaste dienst en

per district zullen zeker 2 à 3 full

time voorlichtingsambtenaren worden

ingezet. Het lijkt dat zij het tij

meekrijgen, want niet alleen zijn er

veel werkzoekenden, maar ook blijkt

het politieberoep bij jongeren

momenteel bijzonder begerenswaard

te zijn.

Een interview met het nieuwe hoofd

van het bureau personeelszaken,

kapitein A. van den Bosch. pag. 28

5
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Legendarische Juffrouw Kleijn:

"Officieren weten helemaal

niks van jeugdzaken"

De afdeling Jeugdzaken bestaat 25 jaar. Ter ge-

legenheid van dit jubileum (dat op 6 mei in Apel-
doorn zal worden gevierd) bracht RP-magazine een

bezoek aan mej. L. J. M. Kleijn, die 25 jaar geleden

Jeugdzaken op poten zette en tot '66 dit werk leidde.

Ze is al tien jaar met f.I.o., maar aan

rusten is ze nog steeds niet toe-

gekomen. Daar is ze veel te vitaal

voor, de nu bijna 70-jarige legen-

darische 'Juffrouw Kleijn' die vijf-

tien jaar lang de ziel was van

Jeugdzaken bij het korps Rijks-

politie. En nog volgt ze alle ont-

wikkelingen op de voet, geeft haar

commentaar op een zojuist gepu-

bliceerd proefschrift over jeugd-

zaken dat ze van A tot Z heeft

gelezen, tracteert op warme sa u-

sijzebroodjes, rommelt in haar Ia-

den, telefoneert en praat, kortom:

Juffrouw Kleijn is nog steeds de

oude.

Trouwens, wie anders dan zij zou als

gepensioneerde vrouw-alleen uitge-

rekend daar gaan wonen, in het hartje

van de hoofdstad, vlak onder de

Munttoren, omringd door onder-

wereldfiguren en prostituees? Twee-

maal werd er al ingebroken in de

benedenverdieping, er is brand ge-

sticht, onder haar ogen werd een

Surinamer neergestoken en een ver-

miste Amerikaan dood uit de Amstel

opgevist. Aan de overkant flikkeren

barlichten en tippelen prostituees.

"Is het niet héérlijk, zo midden in

het leven", zegt juffrouw Kleijn. Het

is ongetwijfeld een van de mooiste

plekjes van Amsterdam, daar aan het

Veer, tegenover de Halve Maansteeg,

het gebouw van 'De Kleine Komedie',

een hofje, een sauna, de Israëlische

6

bistro Golan. Een prachtig uitzicht

over de Amstel. waar de iepen in

bloei staan en pittoreske klok-, trap-

en andere geveltjes uit vroeger eeuwen

het oog kunnen strelen.

Wie juffrouw Kleijn daar wil opzoe-

ken, doet er verstandig aan een af-

spraak te maken, want meestal is ze

op pad; reizen en trekken, net zoals

vroeger in haar politiejaren.

"Wat heeft 't om het lijf?"

Ze was net dertig geweest, toen ze

als inspectrice werd benoemd bij de

kinderpolitie in Rotterdam. a de

oorlog (1946) stapte ze over naar het

instituut voor Preventieve Genees-

kunde, waar ze inspectrice was bij de

afdeling Gezondheidszorg.

"In 1951 werd ik opgetrommeld, na-

dat de P.G. in Den Bosch, Speyaerd

van Woerden in de vergadering van

PG's had gewezen op het gemis aan

kinderpolitie op het platteland. Mr. E.

van der Minne, die mij had gevraagd

eens te komen praten, zei: "De rijks-

politie zoekt een vrouw". Ik zei:

"Wat heeft 't om het lijf?" Wisten ze

niet. Nou ja" of ik dan maar eens op

onderzoek wilde gaan. Na zes maan-

den kwam ik met een voorlopig rap-

port. Dat werd geaccepteerd en toen

werd mij gevraagd: wil je ook be-

trokken worden bij de uitvoering van

je voorstellen? Daar voelde ik wel
voor."

Zo werd - 25 jaar geleden - Jeugd-

zaken geboren. En juffrouw Kleijn

Tekst: Koen. A.D

Foto's: Anefo

begon haar werk in het gewest Den

Haag, dat toen Zuid-Holland en Zee-

land omvatte.

Halve haring

"Ik heb heel wat weer tanden moeten

overwinnen. In het korp zelf, bij de

autoriteiten, ook bij burgemeesters

van kleine gemeenten. Het heeft wat

moeite gekost voor ik alle verbalen

toegestuurd kreeg. En wat ik voor

toestanden aantrof op het platteland.

Niet te gelóven! In 1952 werd mij

nog gemeld, dat twee debiele jon-

"Toen werd mij gemeld. dat twee debiele

jongens samen een halve haring hadden ge·

stolen, , , Niet te geloven"
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gens samen een halve haring hadden

gestolen. En ik herinner me nog een

groepscommandant die mij rappor-

teerde, dat een jongen voor galg en

rad opgroeide, maar nog niets straf-

baars had gedaan. "Zodra hij iets

strafbaars doet, zullen we ingrijpen."

"In mijn beginperiode was het op

het platteland nog heel gewoon, dat

de politieman in uniform naar een

school ging' om kinderen te horen.

Daar heb ik een eind aan kunnen

maken. Ik hoorde nooit kinderen op

school, ook al droeg ik geen uniform.

Ik zocht altijd een betere plaats waar

het minder opviel. Ook wel Lil een

Groene Kruisgebouw. De kinderen

noemden me dim wel 'zuster' ...

Maar je moet geduld hebben. Ik heb

altijd gezegd: je hebt tien jaar nodig

om de goodwill van de bevolking in

je district te verdienen. Tegenwoor-

dig kan dat misschien wat vlugger,

maar het kost toch jaren. Die tijd

moet je je gunnen. Daarom is een

sterk verloop van officieren jeugd-

zaken ook funest."

"Toch is mijn werk niet voor niks

geweest. Toen ik in 1966 uit de dienst

ging, omdat ik 60 jaar was geworden,

waren er zestien vrouwen als staf-

officieren in de districten. Die een

consultatieve taak hebben, - dat

moet u er vooral bijschrijven. In de

loop van de jaren is wel een beter

inzicht ontstaan omtrent Jeugdzaken,

ook bij de mensen in het veld. Het
. grootste compliment dat ik kreeg, was

aan het eind de opmerking van een

oude adjudant: "Nou juffrouw, we

hebben toch wel gemak van u ge-

had ... " Tja, dat gemak was ik dan."

Provo-optreden

"Ik heb wel eens de indruk, dat ter-

wijl bij het korps Rijkspolitie de af-

deling Jeugdzaken uitgroeide, de veel

oudere Kinderpolitie in sommige

steden zich in omgekeerde richting

heeft ontwikkeld. In Amsterdam bij-

voorbeeld draaide burgemeester Van

Hall in 1951 de kinderpolitie de nek

om, toen daar twaalf personeelsleden

werden overgeplaatst naar andere

onderdelen. Professor Koekebakker

zei later eens, dat het hem niet zou

verbazen als er enig verband zou be-

staan tussen het miniseren van de

kinderpolitie en het latere provo-

optreden in de jaren '60."

Drugs

"Snapt u iets van het drugbeleid in

ons land? We hebben er met z'n allen

geen benul over. Daar heb ik jaren

en jaren geleden al voor gewaar-

schuwd. Ik was in '59 in de Verenigde

Staten, daar heb ik een studiereis van

vier maanden gemaakt. Al de ellende

van 'drugs heb ik toen al gezien in

verschillende klinieken. Toen ik terug

was, heb ik meer dan eens gezegd:

laten we er in vredesnaam voor zor-

gen, dat zoiets nooit in Nederland

gaat gebeuren. Maar toen waren we

er hier nog niet rijp vooor. Nu trou-

wens nóg niet. Ik begrijp niet, hoe

Bij haar afscheid (in 1966)

pleitte mej. Kleijn voor de

aanstelling van een topoffi-

cier bij de algemeneinspectie,

die de specifieke belangen

voor jeugdzaken behartigt en

het werk van de stafoffi-

cieren in de districten coör-
dineert.

Kortgeleden is die wens in

vervulling gegaan, toen mej.

S. A. van Kamp als zodanig

werd benoemd bij de alge-

mene inspectie in Voorburg.

Mevrouw van Kamp haalde

in '73 de dagbladkolommen,

toen zij zich verzette tegen

de discriminerende maat-

regel dat alle vrouwelijke

officieren jeugdzaken voor-

taan met 'mevrouw' worden

aangeduid en aangesproken,

terwijl ongehuwde assisten-

tes 'mejuffrouw' blijven. Zij

vindt dit een onderscheid

dat niet in deze tijd past en

is er vóór dat dan alle vrou-

wen in het Korps 'mevrouw'

worden genoemd:

"Als een mannelijke wacht-

meester van 19 jaar Meneer

is (en geen Jongeheer of

Jongeman), dan zie ik niet

in waarom daar bij vrouwen

verschil moet worden ge-

maakt. Als we willen ver-

anderen, dan ook allemaal."

Een wens die al in maart

1973 in het RP-magazine

werd geuit en die nu wel-

licht spoedig in vervulling

kan gaan. Wat ons overigens

om - ieder voor zich - de
gelijkstelling alvast in prak-

tijk te brengen door de Juf-

frouwen in het Korps voort-

aan ook Mevrouw te noe-

men. RP-magazine zal daar

graag een begin mee maken.

7
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men zo lichtzinnig over deze zaken

kan praten. Daar kan ik. me echt

kapot aan ergeren."

Opleiding

"Er wordt de politieambtenaar in z'n

opleiding veel te weinig over jeugd-

zaken bijgebracht. Toen ik er in 1966

uitstapte, kregen de adspirant-wacht-

meesters 18 lesuren hierover. Dat is

nu teruggebracht tot zes lesuren! On-

begrijpelijk! Ik heb de indruk dat op

technische vakken steeds meer het

accent wordt gelegd. Van autoverkeer

moeten de jonge wachtmeesters veel

weten, maar van menselijk verkeer -

hornaar. Bij de officieren is het overi-

gens nog erger. Die weten helemaal

niks van jeugdzaken. Die krijgen drie

uren in hun hele studietijd iets over

jeugdzaken te horen. Drie uren .,.

De maatschappij begint te voelen,

dat de politie te weinij weet van

menswetenschappen en er daarom

ook te weinig aan doet."

Vrouwen en mannen

"Tien jaar geleden, bij mijn afscheid,

heb ik gezegd dat er assistenten

jeugdzaken zouden moeten komen

voor het executieve werk in de distric-

ten. Die zijn er een paar jaar later

inderdaad gekomen. Ik heb toen ook

gezegd: er moet een speciale top-

officier in Den Haag komen, die de

specifieke belangen voor de jeugd-

zaken behartigt en het werk van de

stafofficieren in de districten coördi-

neert. Daar is tien jaar lang niks van

gekomen, maar nu is dan toch kort-

geleden die stap gedaan door de be-

noeming van juffrouw Van Kamp bij

de Algemene Inspectie. Dat is dus

inmiddels gerealiseerd. Verder zou-

den er best wat meer mannen bij

jeugdzaken kunen werken. De funktie

van officier jeugdzaken is ook open-

gesteld voor mannen, maar die zijn

kennelijk toch nog niet zo ver. Aan

de basis schijnt de emancipatie ver-

der te zijn, want ik heb gehoord dat

er heel wat (mannelijke) wachtmees-

ters hebben gesolliciteerd naar de

funkties van assistent jeugdzaken.

Dat gaat de goede kant op ... Nog

een saucijzebroodje?"

8

"Toen ik in '59 van een studiereis door Amerika terugkwam en al die ellende van druggebruik

had gezien, heb ik vaak gezegd: Laten we er in vredesnaam voor zorgen dat zoiets nooit in

Nederland gaat gebeuren

Juffrouw Kleijn tussen haar officieren jeugdzaken in 1958. V.l.n.r.: de dames Rookmaker (nu

lerares MBO in Arnhem), Majoie (met flo, Maastricht), Kleijn (flo, Amsterdam), Schwarz (kin-

derrechter, Utrecht), Van Hasselen (stafofficier jeugdzaken Utrecht) en Boom.
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Stafofficieren jeugdzaken

Waar komen ze vandaan

en waar blijven ze?

Sinds mej. L. J. M. Kleijn als pionierster de afdeling

Jeugdzaken bij het korps Rijkspolitie gestalte gaf,

zijn er in die 25 jaar heel wat officieren jeugdzaken

gekomen en gegaan. Waar kwamen ze vandaan? En

waar zijn ze gebleven?
RP-magazine haalde een viertal ex-stafofficieren

jeugdzaken, afkomstig uit verschillende terreinen en

ook weer uitgewaaierd naar uiteenlopende funkties,

voor het voetjicht:

• mevrouw mr. M. A. Dijksma, sinds 1971 officier
van justitie in het arrondissement Leeuwarden;

• mevrouw J. A. M. Th. Hauer-Ruiter, sinds 1972
gehuwd en moeder van vier kinderen;

• mevrouw mr. A. A. SChwarz, sinds 1963 kinder-
rechter bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht;

• mevrouw W. W. Veenhof, sinds 1 september
vorig jaar burgemeester van de gemeente Barradeel.

Mevrouw mr. M. A.. Dijksma, arron-

dissemenis-officier van justitie te

Leeuwarden, voor een gedeelte van

het arrondissement belast met kanton-

gerechtzaken, jeugdzaken, politie-

rechterzaken en meervoudige kamer-

zaken.

In 1945 ging zij van het lyceum naar

kantoor. Zij vervulde daar een aantal

administratieve funkties en studeerde

in diezelfde periode aan de universi-

teit te Leiden. Daar deed zij in 1954

haar doctoraal examen Indonesisch
Recht.

In 1957 werd zij benoemd tot maat-

schappelijk werkster bij de Raad voor

de Kinderbescherming in Breda.

Tegelijkertijd volgde zij hier de urgen-

tiecursus aan de Sociale Academie.

Later ging zij over naar de Raad in

Den Haag.

Door het frequente kontakt met de

politie en door haar juridische be-

langstelling groeide in deze periode de

wens om de problematiek waar ze

dagelijks mee bezig was, vanuit een

andere invalshoek te benaderen. Zo

verscheen ze in 1967 als officier

Jeugdzaken bij de staf van het district

Leeuwarden.

De overgang van puur maatschap-

pelijk werk naar de strafrechtelijke

aanpak ervoer ze - gevoed door haar

juridische kennis en belangstelling -

niet als een probleem. De kontakten

met politiemeneen (in de ruimste zin

van het woord) vond ze uiterst ple-

zierig en bevredigend. Haar enthou-

siasme stopte niet bij de grenzen van

het district. Belangrijke bijdragen

levert zij als docente aan de primaire

opleiding en aan de kaderschool. Ze

gaf bovendien les aan de districts-B-

cursus en had zitting in de examen-

commissie. Verwonderlijk, maar daar-

bij vond ze ook nog tijd om aan de

universiteit te Groningen met succes

haar doctoraal-examen Nederlands

Recht af te leggen (1968).

De wens om nog meer met "het

recht" bezig te zijn dan bij de politie

mogelijk is, leidde in 1971 tot haar

11
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benoeming tot Officier van Justitie te

Leeuwarden.

In haar huidige baan heeft ze veel

profijt van haar tijd doorgebracht,

zowel bij de Raad voor de Kinder-

bescherming als bij de Rijkspolitie.

Ze kent de taal, de sfeer en de men-

sen. En de mensen kennen haar!

Mevrouw Dijksma heeft het Korps

verlaten, maar is er niet voor ver-

loren. Door haar werk staat ze er nog

met één been helemaal midden in en

al pratend blijkt dat niet alleen louter

zakelijk het geval te zijn. De manier

waarop wij bij het Korps met elkaar

omgaan heeft zij zodanig gewaar-

deerd, dat zij vanuit haar thans wat

geïsoleerdere werksfeer daar nog wel

eens met een gelukkig heimwee aan

terug denkt.

Van C & A verkoopster

tot huisvrouw

Mevrouw J. A. M. Th. Ruiter, tot

eind 1972 Officier Jeugdzaken district

Groningen, thans echtgenote van mr.

12

G. P. Hauer, plaatsvervangend Direc-

teur Personeelszaken bij de N.S.

Ze begon haar loopbaan in het be-

drijfsleven. Zes jaar was ze afdelings-

cheffin bij C. & A., volgde de urgen-

tiecursus maatschappelijk werk en

werkte daarna als bedrijfsmaatschap-

pelijk werkster achtereenvongens in

de filialen van C. & A. te Utrecht en

in Hilversum.

Na 15 jaar C. & A. ging ze op 1

januari 1966 als maatschappelijk

werkster over naar de gemeente Wijk

bij Duurstede.

In deze functie werd zij geconfron-

teerd met jeugdcriminaliteit en kreeg

ze kontakt met de toenmalige officier

Jeugdzaken bij het district Utrecht,

mevrouw S. A. van Kamp. Er is ken-

nelijk veel en goed gepraat, want de

belangstelling voor de politiële aan-

pak groeide en per 1 april 1970 werd

zij aangesteld als officier Jeugdzaken

bij het district Groningen.

Door dit district - dat niet dagelijks

wordt opgeschrikt - ging een schok.

Als een innemende wervelwind vloog

ze erin rond en haar belangstelling

was daarbij zowel gericht op het werk

dat haar was opgedragen als op de

gezinnen van de politieambtenaren.

In korte tijd waren er voor haar geen

geheimen meer en maakte men graag

gebruik van haar waardevolle hulp.

Al pratend over deze periode raakt

ze weer in vlam: "Dit is mijn boeiend-

ste periode, mijn fijnste baan geweest.

Ik werd goed opgevangen, herkende

de problematiek en vond de samen-

werking met de politiemensen die je

visie waardeerden gewelc!ig. Ik kon in

dit werk al mijn mogelijkheden

kwijt".

De plezierige en nuttige kontakten

met het O.M., de grote verscheiden-

heid van situaties waarin ze verzeild

raakte en waarin ze zich gemakkelijk

wist te bewegen, gaven haar veel vol-

doening en maakten haar tot een al-

tijd opgewekte kollega.

En toen kwam Gerard: "Ik wist dat

dat óók goed was".

En inderdaad, Gerard presenteerde

zich bij de staf van het district en ook

daar vonden ze het goed.

Op 21 december 1972 trad ze in het

huwelijk verhuisde naar Utrecht en

werd diezelfde dag moeder van 4 kin-

deren en oma van drie kleinkinderen.

Met evenveel plezier als ze had in

haar werk geniet ze nu v n de goede

huiselijke dingen en van het feit dat

haar man - die in het pe eneels-

werk zit - dezelfde taal preekt als

zij.

Van kinderbeschermster

tot burgemeester

Mevrouw Woudy W. Veenhof. burge-

meester van Barradeel (6600 inwo-

ners), legde ter aanvaarding van dit

ambt per 1 september 1975 haat

funktie van Officier Jeugdzaken bij

het district Leeuwarden neer.

Als we haar voor dit RPm-nummer

bellen, zit ze terstond weer met ver-

frissend enthousiasme midden in al-

lerhande problematiek waar bestuur

en politie elkaar raken en waarbij ze

blijk geeft bovenal oog te hebben voor

mensen.

Dat is ook niet verwonderlijk, a!s

men weet dat ze reeds vanaf haar

18e jaar werkzaam was in de interne

kinderbescherming, waar ze uiteinde-

lijk directrice werd van het Tehuis

voor Werkende Meisjes te Ooster-

beek.

In 1958 besloot ze alsnog een vier-

jarige studie te beginnen aan de

Sociale Academie te Baarn, waarna

ze 9 jaar maatschappelijk werk deed

in Friesland. Toen groeide de wens

om met de opgedane ervaring de

zaken ook eens vanuit de "gezags-

hoek" te benaderen. Zo zag het Korps

haar in 1973 als officier Jeugdzaken

verschijnen aan de staf van het

district Leeuwarden. Helaas kon men

daar niet lang van haar contactuele

mogelijkheden en haar warme harte-

lijkheid genieten, want na oriënte-

rende gesprekken op proviciaal niveau

volgde al (te) snel haar benoeming

tot burgemeester van Barradeel. Ze

verklapt, dat ze eigenlijk iets derge-

lijks altijd al had gewild.

Zoals in al haar vorige funkties is ze

ook als Edelachtbare allereerst vrouw.

Dat gaf haar het recht om bij haar

installatie te zeggen, dat ze het mis-

schien niet beter zal doen dan haar
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mannelijke kollega's, maar wel an-

ders. Haar opleiding, vroegere funk-

ties en vooral juist het feit dat ze

vrouw is, geven haar zoals ze zelf

ervaart bijzondere mogelijkheden die

vol waarde zijn en ze toont dan ook

geen enkele behoefte om dit aspect

te verdoezelen. In velerlei situaties

blijkt het ook een groot voordeel om

van "binnenuit" bij de politie te heb-

ben rondgekeken.

Voor degenen die haar van nabij ken-

nen zal het duidelijk zijn, dat ze zeer

intensief bezig is met haar nieuwe

verantwoordelijke taak en het RPm

gunt haar dan ook van harte de uren

wanneer ze zich terugtrekt in haar

zomerhuisje, om "met de benen op

tafel" de zaken weer eens rustig op

een rijtje te zetten.

bank te Utrecht, was een van de

eerste stafofficieren jeugdzaken bij

het Korps Rijkspolitie.

kennen uit het uitvoerige interview

met haar, dat in ons blad (sept. 1972)

werd gepubliceerd. Wij volstaan

daarom met twee markante uitspra-

ken van mevrouw Schwarz uit dat

interview:

(over jeugdzaken) ... "Politieofficie-

ren weten zo weinig van deze dingen,

omdat ze daar op de Academie niets

over Ieren. Toch hoort een officier

daarvan het nodige te weten."

(over p.v.'s) ... "Gisteren kreeg ik

een verbaal van twee jongens die

bloemen uit het park hadden geplukt.

Dan schrijf ik erbij: 'Wat een over-

bodig werk!' In déze tijd ... Moeten

wij daar onze tijd mee verdoen? Gaat

u maar na: een verbaal met een aan-

gifte, en dan hier een bespreking

tussen de Officier van Justitie, Kin-

derrechter en de Raad voor de Kin-

derbescherming, en dan wordt het

geseponeerd. Natuurlijk wordt het

geseponeerd. Dat had die politieman

of zijn chef óók kunnen bedenken.

Ik geloof, dat dat allemaal tot de op-

leiding van de politieman is terug te

voeren.

In 1942 studeerde zij aan de rijks-

universiteit in Utrecht af als juriste,

deed in de moeilijkste bezettingsjaren

illegaal werk en was na de bevrijding

in dienst van achtereenvolgens het

ederiandsche Roode Kruis, Pro

Juventute en de Arrondissements-

rechtbank, als secretaresse van de
kinderrechter.

Als een van de eerste vijf officieren

jeugdzaken deed zij in 1954 haar in-

trede in het korps Rijkspolitie. Haar

werkterrein was aanvankelijk het ge-

west Amsterdam, bestaande uit de

provincies Noord-Holland en Utrecht.

Na negen rijkspolitiejaren werd zij

benoemd tot kinderrechter bij haar

vroegere werkgever, de arrondisse-

mentsrechtbank in Utrecht.

De meeste lezers van RP-magazine

hebben mevrouw Schwarz reeds leren

Van illegaliteit
tot kinderrechter

Mevrouw mr. A. A. Schwarz; kinder-

rechter bij de arrondissementsrecht-

13
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Wie was Samuel Esmeyer
alias Paul?

De eerste havenstad van ons land, het in de meidagen

van '40 zo zwaar geteisterde Rotterdam, heeft een be-

langrijke bijdrage geleverd aan het verzet in 't algemeen,
alsmede aan het KP-werk in 't bijzonder.
Paul (Samuel Esmeijer) heeft hiervoor niet alleen de

grondslag gelegd, maar heeft tot aan zijn dood ook de
leiding in Rotterdam gehad.

Paul, die als volontair werkzaam wa

bij de politie in Driebergen, om op-

geleid te worden tot inspecteur, duikt

in september '43 onder en gaat dan

naar Rotterdam.

Even later duikt in Rotterdam Harro

op, die de La in Hardenberg reeds

dermate van dienst was geweest, dat

hij genoodzaakt was onder te duiken.

Harro krijgt samen met zijn neef Her-

man via een tussenpersoon contact

met Paul. Gevieren besluiten ze zich

voor de organisatie Trouw toe te leg-

gen op recherchewerk.

Hun eerste 'schaduw'-object is de

SD-er Damen uit Den Haag, die hen

heel wat tijd en hoofdbrekens heeft
gekost.

Knokploeg,
Eind januari '44 wordt deze recher-

cheploeg omgezet in een knokploeg.

a in contact te zijn gekomen met

Westlandse Bertus, die zich toender-

tijd in Rotterdam had gevestigd, wor-

den ze uitgenodigd met de KP-West-

land mee te doen aan de overval op

het politiebureau te Delft, zodat ze

op 26 februari '44 hun vuurdoop

ondergaan. Enkele arrestanten en 38

pistolen vormen de buit.

Zelfstandig treedt Paul's ploeg de 6e

juni '44 (invasiedag) op door 18 poli-

tieke gevangenen uit het Huis van

Bewaring aan de Bergstraat te be-

vrijden.

Bij de voorbereidingen van al deze

en alle verdere KP-werkzaamheden

was George, die (gehandicapt door

lichaamsgebreken) niet met de ploeg

mee kon uittrekken, Pauls rechter-

hand.

Een prachtige samenwerking wordt

bereikt met de ploeg van Rob (Mari-

nus V.d. Stoep +). Rob was een veel-

belovende bedrijfsleider bij een be-

kende firma in Rotterdam. Zijn zacht

karakter en tactische omgang met z'n

ondergeschikten maakten hem tot een

populair figuur waarin niemand een

toekomstig knokploegleider vermoed-

de. Rustig en onopgemerkt doet Rob

in '43 zijn La-werk en verspreidt hij

'Ons Volk'. Hij hunkert echter naar

actiever, directer werk. Z'n beschei-

denheid weerhoudt hem, zich aan te

sluiten bij de KP; dat waren immers

kerels met wie hij zich niet meten

kon. Hij besluit zelf met een kleine

ploeg te beginnen. Het oorspronke-

lijke drietal dijt weldra uit tot vijf.

Ruud (Frits R. Ruys t), die zelf reeds

een ploeg gehad heeft, treedt als

Iaatste toe.

De samenwerking tussen Paul en Rob

bestond niet slechts in naam. In

Schoonhoven, op het DK-Afrikaner-

plein, in Nijkerk en Utrecht vindt

men de Westlandse KP'ers, alsook de

jongens van Paul en Rob. 'Kleinere'

karweitjes worden meestal zelfstan-

dig opgeknapt. Daaronder waren dan

de liquidaties die in Rotterdam veel

Wie was toch die Samuel

Esmeijer? Die vraag hebben

diverse lezers zich gesteld,

toen zij in ons blad enkele

regels lazen over een 21-

jarige politieman die tijdens

de bezettingsjaren de leiding

had van de KP in Rotterdam.

Om daar een antwoord op

te geve_~, hebben wij ge-

tracht te achterhalen wat

voormannen uit het verzet

daar destijds van hebben

vastgelegd in de geschied-

schrijving van de LO en LKP.

Wij geven op deze pagina's

weer hoe de geschiedschrij-

vers Rogier van Aerde en

K. van Loon in 'Het Grote

Gebod', gedenkboek van het

verzet in LO en LKP (1951)

over Samuel Esmeijer - in

het verzet bekend onder zijn

schuilnaam Paul - hebben

gememoreerd.

15
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Ten behoeve van de na-

oorlogse generatie geven wij

hieronder een korte toelich-

ting op de verzetsorganisa-

ties LO en LKP uit de bezet-

tingsjaren 1940/45.

LO - Afkorting van de Lan-

delijke Organisatie; het ge-

organiseerde burgerlijk ver-

zet dat steun verleende aan

onderduikers, opgericht in

1942/43, telde in de zomer

van 1944 ruim 12.000 mede-

werkers uit vooral kringen

van ambtenaren, midden-

standers, landbouwers en

vrije beroepen. Van hen wer-

den 1104 gedood, onder wie

28 politiemannen en 46 mare-

chaussees.

LKP - Afkorting van Lan-

deliJke Knokploegen: opge-

richt op 14 aug. 1943, ont-

staan uit plaatselijke KP's,

aanvankelijk de gewapende

vuist van het burgerlijk ver-

zet, later een semi-militaire

organisatie. Telde slechts

2277ingeschreven leden,van

wie 618 al in het eerste jaar.

Vooral jonge mannen: 2/3

beneden de 30 jaar, meest

ambtenaren, politiemannen,

boeren, studenten en men-

sen uit de industrie. Meer

dan 20% verloren daarbij

het leven. Onder de 511 qe-

vallenen waren 21 politie-

ambtenaren en 26 mare-

chaussees.

Wat waren

KP'ers?

16

voorkwamen. Het totaal der geliqui-

deerden was iets minder dan tachtig.

Op de beruchte 'Groep-IO' van de

Rotterdamse politie (een soort Hol-

landse SD die uiterst gevaarlijk was

voor het verzet), houden de beide

ploegen gezamenlijk een 'razzia'. Op

vier mannen van de groep plegen zij

tegelijkertijd een aanslag; drie ervan

worden neergeschoten en - wat nog

belangrijker was - 'Groep IQ' werd

opgeheven!

Overvalop het HaagseVeer

In augustus heeft Paul vier ploegen

tot zijn beschikking. Eén ervan, de

ploeg van Jos, is in juli '44 van

Amsterdam naar Rotterdam vertrok-

ken, alwaar de ploeg na enige tijd tot

de KP toetreedt. De vierde ploeg is

die van Rotterdam-Zuid, onder lei-

ding van Keesje.

Met deze knokploegen doet Paul op

24 oktober '44 een overval op het

hoofdbureau van politie aan het

Haagse Veer.

Het was een dag die bar slecht in-

zette. 's Morgens zouden namelijk

enige KP'ers uit het Noorder Kwar-

tier van Rotterdam volgens afspraak

een aantal Duitse documenten uit

handen van enkele SD'ers in ont-

vangst nemen. Door verraad werd

deze transactie omgezet in een val,

waar de jongens blindelings inliepen.

Toen ze aankwamen bij de afgespro-

ken plaats in de buurt van de tunnel,

was de SD, de Grüne Polizei en de

Landwacht ongeveer volledig in touw.

Het werd een hevig vuurgevecht,

waarbij één KP'er (Mooie Piet, alias

Pieter v.d. Puyl) ter plaatse sneuvelde.

Twee werden gevangen genomen en

één, hoewel zwaar gewond, ontsnapte.

Van de Duitsers viel een SD-officier.

Vanzelfsprekend werd er die dag in

Rotterdam door de Grüne druk ge-

patrouilleerd. Onder de burgerij heer-

ste min of meer een paniekstemming.

Wat was er nu weer aan de hand?

Waarom werden er hier en daar en

ginds huizen leeggeplunderd en in

brand gestoken? Ook het huis van

Pauls ouders moest eraan geloven.

Was het omdat hij zijn vader, die

door de Gestapo was gewond, uit het

ziekenhuis had bevrijd?

's Middags liet Paul zijn jongens bij

elkaar roepen: "Om drie ur bij het

station Bergweg." Aan de hand van

een krabbeltje legde Paul hun het

plan uit, een plan gedurfder dan ooit

tevoren.

Er waren de laatste weken veel ver-

zetsmensen in handen van de Duit-

sers gevallen, onder wie Karel F2 van

de LO. Ze zaten gevangen in het

hoofdbureau en "daar gaan we ze nu

uithalen", zei Paul. De cantinebaas

van het hoofdbureau zat mede in het

complot en had z'n huis beschikbaar

gesteld als toegangspoort tot het ge-

bouw, want door zijn woning kon

men via de cantine regelrecht op de

gang van de derde verdieping komen.

Twintig goed gewapende KP'ers (sten-

guns, pistolen, handgranaten en vol-

doende munitie) waren om 7 uur in

de woning aanwezig. Eén was ver-

kleed als wachtmeester der Staats-

politie, vier anderen als SS'ers.

Na telefonisch verlof gekregen te

hebben van de hoofdbewaker van het

gebouw verlieten onze jongens de

woning van de cantinebaas en kwa-

men via de cantine en de gang voor

de deur van de gevangenis. Achter-

eenvolgens werden twee agenten voor

de deur, een agent er achter, vier

landwachters en verscheidene bewa-

kers en hoofdbewakers overrompeld

en in bedwang gehouden. Eén van de

jongens had reeds de sleutels weten
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te bemachtigen, waarmede op één na

alle cellen werden geopend.

Om ongeveer half acht begon de af-

tocht. De bevrijden gingen dezelfde

weg als de KP'ers genomen hadden

en kwamen dus via de woning van de

cantinebaas buiten. Over het tegel-

pad van het hoofdbureau naar het

Hofplein ging een stoet van 46 ge-

vangenen, ommuurd door 20 zwaar

gewapende KP'ers. Vlak bij het Hof-

plein aangekomen loeiden plots de

al~rrnoir,,",,~ .,~~ her hoofdbureau.
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Frank (J. A. v. Bijnen), de landelijk

sabotage-commandant, die samen

met Paul in Apeldoorn werd neer-

gelSchoten,vlak bij de plaats waar

later de Ned. Politie Academie ver-

rees.

(Foto: Rijksinstituut voor Oorlogs-

documentatie)

ier 1944 arresteerde

ner van Koophandel

aantal belangrijke

:Jewestelijk KP-Com-

echt. Volgens inlich-

le gevangenen opge-

illem Hl-kazerne te

k gaf Grote Kees op-

erzoeken. De Willem

uitgebreid complex,

de bebouwde kom

en grenst aan het

iren vele Duitse sol-

bracht, maar één cel-

bestemd voor SD-

gehele terrein, dat

werd, was omgeven

kkeldraadversperring.

een strook tot 'Sperr-

d. Grote Kees, die

hulp zijner bekwame

et wie hij in conflict

ieroofd had, liet nu

'en buiten het verzet

istellen, dat op niets

iet hij een tekening

vervaardigen van de eerder genoem-

de cellen barak.

Op 27 november kwam Frank naar

Grote Kees te Apeldoorn. In zijn ge-

zelschap bevond zich Paul (Samuel

Esmeijer), een expert op het gebied

van overvallen die o.a. de gevange-

nissen aan de Noordsingel en het

Haagse Veer te Rotterdam gekraakt

had.

Zij vernamen het negatieve resultaat

van het onderzoek en kregen in plaats

van een behoorlijke situatietekening

van het gehele complex, de zeer on-

volledige tekening welke Grote Kees

had laten maken.

Het was duidelijk dat men hier niets

aan had. Franks nijdige reactie was

dan ook: 'Dan zal ik het zelf wel

doen'. En Frank en Paul besloten di!

volgende dag persoonlijk de situatie

te gaan verkennen. Grote Kees raadde

dit ten sterkste af, omdat Frank als

Landelijk Sabotage Commandant een

te belangrijke figgur was om zelf dit

risico te nemen, te meer waar Frank

zelf altijd de deelname van leiding-

gevende personen aan de acties had

afgekeurd. Frank echter, geprikkeld

door het falen van Grote Kees, liet

zich niet overtuigen. De gevangenen,

onder wie er meerderen waren aan

wie hij zich ten nauwste verbonden

gevoelde, verkeerden in uiterste nood.

Het was vrijwel zeker, dat zij ter dood

gebracht zouden worden. Aan de

andere kant was de situatie ter plaatse

zo moeilijk en gevaarlijk, dat hij -

nu er geen behoorlijke gegevens wa-

ren - zelf wilde beoordelen wat er

gedaan kon worden. Wat men ook

aanvoerde om hem hiervan af te hou-

17

Rp.org_RPM76_04_april_nr.08_compri 107



,
"".~.1-k""

ApeZàoorn.: waar gevàJ.

verzetsstrijders moes/er.

worden bevrijd, werd Esmeijer

door Duitse kogels gev.eld.

Vlak bij de plaats waar nu

de adspirant-politieofficieren

hun opleiding krijgen

(NP A, Apeldoorn), stierf op

28 oktober 1944

Samuel Esmeijer, 22 jaar oud.

Is er een passender naam

voor de NP A denkbaar dan

die van deze beginnende

politie-officier, die een

werkelijke leider bleek te zijn.
~i::W-

den, hij bleef bij zijn voornemen. De

onderneming was dermate gevaarlijk,

dat zij er niemand voor mee konden

krijgen.

Het einde

er-

eel

.ieb

iten

uut

In de morgen van 28 november 1944

gingen Paul en Frank op verkenning.

Buiten het 'Sperrgebiet' lieten zij hun

auto met chauffeur wachten en gin-

gen te voet verder. Deze auto, een

benzinewagen, werd door een SD-man

opgemerkt die argwaan kreeg en de

wagen ongemerkt liet bewaken.

Intussen waren Frank en Paul het

bos in gegaan en vroegen een paar

houthakkers uit over de plaatselijke

situatie. Deze ontrieden hun met klem

verder te gaan, maar zij gingen toch

tot dicht bij de prikkeldraadversper-

ring. Daar hebben zij aan de hand

van hun tekening de situatie verkend.

Op de weg die naar de ingang van

het terrein voerde, naderde een

_(era __

fleleitl.

Ik maak van deze gelegenheid. graag

gebruik mij aan te sluiten bij de door

Koen Aartsma, de schrijver van het

artikel in RP-Magazine uitgesproken

wens om•..de naam van Samuel Es-

meijer, die nabij de plaats waar' nu

de N.P.A. staat door Duitse kogels

viel, aan de N.P.A. te verbinden.

F. Perriek

officier die hen aansprak en naar hun

papieren vroeg. Vervolgens riep deze

officier een soldaat aan en beval deze

de beide mannen te fouilleren. Op

dat ogenblik trok Paul zijn pistool en

schoot. Toen zijn wapen ketste, sloeg

hij er de soldaat mee neer en zowel

Frank als Paul gingen op de vlucht,

achtervolgd door de officier die Paul

vrijwel onmiddellijk neerschoot.

Frank, die ongewapend was, vluchtte

verder, doch een passerende patrouille

opende het vuur op hem."

Paul was op slag dood. Frank stierf

twee dagen later in het ziekenhuis.

rrlTvvinSonic·
FEDERAL SIGNAL

INTERNATIONAL. LTnr ..
7HE FUTURISrs"

Twin-Sonic waarschuwings- en
signaleringsapparatuur biedt u een
gekombineerde licht/geluid-
installatie in één kom pakte eenheid.
De dubbele lichtbron achter de
kunststof blauwe kappen geven
door het unieke en gepatenteerde
verspiegelingssysteem een
maximale signalering. Volgens de
CPVC grenst deze signalering aan
het uiterst toelaatbare. Met de
z.g. Interceptor worden zowel de
twee-toon als het gesproken
woord via de luidspreker weer-
gegeven. Twin-Sonic apparatuur
is universeel te monteren en
uitgevoerd in materiaal van
hoogwaardige kwaliteit.

Inlichtingen hierover en hel overige Fedefal programma Wc

18
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Rp.org_RPM76_04_april_nr.08_compri 108



Nieuwe docente

jeugdzaken voor

school Apeldoorn 19

Intertraffic '76 van 18 - 21 mei

in de RAl 21

Toon alaaf

De postcommandant kreeg een

teken van boven

Alles went,

ook in Volendam . 25

Adjudant Vis verlaat school

na 24 lesjaren , . 26

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

E. P. M. van Doorn. A. Huizing,

A. de Jong, J. N. van Kooten,

W. van Middelkoop, Van der Spek.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

.21

.22

Nieuwe docente
jeugdzaken voor
school Apeldoorn

APELDOORN. - Na gedurende tien

jaar als part-time docent (voor het

geven van lessen in Jeugdzaken) aan

de opleidingsschool in Apeldoorn

verbonden te zijn geweest, heeft mej.

S. A. van Kamp deze funktie over-

gedragen aan mevr. mr. A. L. Sterk.

Mejuffrouw Van Kamp, die staf-

officier jeugdzaken in het district

Amsterdam was, werd onlangs be-

noemd als coördinerend officier

jeugdzaken bij de algemene inspectie

in Voorburg. Hoewel het aantal les-

uren per cursus maar beperkt is tot

:\--~

~,...

zes ("Veel te weinig", aldus mej. Van

Kamp), hebben collega-docenten en

adspiranten haar komst naar de

school altijd erg gewaardeerd. "De

wijze van lesgeven, haar grote enthou-

siasme, maar bovenal haar menszijn

in al z'n geledingen maakte haar tot

een graag geziene gast", meldt onze

Info.

Haar opvolgster, mr. Sterk, die ah

stafofficier jeugdzaken in het district

ijmegen werkzaam was, is inmiddels

als staffunctionaris aan de opleidinas-

school in Apeldoorn aangesteld.

19
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De onbemande automatisch werkende Gatso Radar/

Camera type BAB is een combinatie van 2 gerenom-

meerde Gatso apparaten, de Mini Radar en een

enigszins gewijzigde Rood-licht-Camera, Beide reeds

vele jaren met succes in binnen- en buitenland in

gebruik. Dag-enNacht worden duidelijke foto's ge-

produceerd van snelheidsovertredingen tot 250 kmh.

Ook van tweewielers.

De verwisselbare cassette bevat 1200opnamen doch

kan eerder worden geleegd. Het automatisch rege-

lende diafragma garandeert scherpe goed belichte

beelden. De kast is 1800 draaibaar, waardoor beide

rijrichtingen bewaakt kunnen worden bij opstelling

in de middenberm, de gunstigste positie.

Tegen meerprijs is voor het inspiegelbeeld een

digitaal paneel leverbaar. Daarop komen in duide-

lijke lichtcijfers: datum, tijd, snelheid, fotovolgorde

nummer en een code.

Bij de Rood-licht-Camera eveneens de tijd in 10de

seconden vanaf het opkomen van het rode (naar

wens gele) verkeerslicht.

Fa. M. GATSONIDES EN ZOON

Bentveld / Aerdenhout 1541

Bentveldweg 10 - Postbus 51

Telex 41303 - Telf. 023- 24 48 54

De enige

VOLAUTOMATISCHE PARKEERMETER
wordt geleverd door:

ELKA WATCH CV - Amsterdam

Nooit meer opwinden

de meter wordt 1 jaar gevoed door 3 batterijen.

Graag bewijzen wij u onze belangrijke voordelen in de praktijk

tijdens een vrijblijvende demonstratie.

ELKA WATCH CV - Kalverstraat 206 - AMSTERDAM

Tel. 020-2471 00. Telex 16422.

Ook voor Parkeerautomaten - Stopwatches - Elektronische Horloges en Springcijferklokken.

Bezoekt onze stand nr. 21 op de Intertraffic.

Kan niet verstopt raken,

dank zij gepatenteerde muntgleuf.

20
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INTERTRAFFIC 76
van 18 - 21 mei in de RAl

AMSTERDAM. - Intertraffic, de

internationale tentoonstelling voor

verkeerstechniek, wordt gehouden van

18 tot en met 21 mei in de RAl te

Amsterdam.

Tijdens de tentoonstelling zullen el

verscheidene congressen plaatsvinden.

Op dinsdag 18 mei organiseert de Toon alaaf!
Stichting Wetenschappelijk Onder-

zoek Verkeersveiligheid (SWOV) het

congres "Toekomst in Veiligheid".

Op woensdag 19 mei congresseert de

Nederlandse Stichting voor Verlich-

tingskunde over "Lichten en licht-

signalen in het wegverkeer".

Op vrijdag 21 mei wordt door het

Engelse vaktijdschrift Traffic Engi-

neering & Con trol een congres ge-

organiseerd onder de titel "British

Experience in urban traffic control" .

Aan de tentoonstelling Intertraffic

nemen 127 ondernemingen uit 14 lan-

den deel. Behalve Nederland zijn dat

Australië, België, Canada, Frankrijk,

Bondsrepubliek Duitsland, Denemar-

ken, Groot-Brittannië, Italië, Ver-

enigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden

en Zwitserland.

Het expositieprograrnrna van Inter-

traffic omvat elektrische, electro-

nische en andere apparatuur, uitrus-

ting en systemen voor geleiding, be-

bakening, markering e.d. ten behoeve

van het wegverkeer; openbare ver-

lichting, apparatuur en materialen

voor periodiek wegenonderhoud en

verkeersbeveiliging.

ASTEN. - In Asten (Klotland), waar

Prins Toon I (in normale doen wnd.

commandant van de verkeersgroep

RP Eindhoven) gedurende drie dagen

de scepter zwaaide, was het 1 maart

een ware karnavalstornado. Alles wat

Asten (Klotland) aan karnavalsgezel-

schappen kon opbrengen was aldaar.

bij de receptie die prins Toon I gaf,

aanwezig.

Als speciale gast van prins Toon r
was prins Frans I van de Rijkspolitie-

karnavalsvereniging "de Bloaspépkus"

uit Eindhoven, met zijn raad van elf

bij dit festijn aanwezig.

Nadat onder veel karnavalsmuziek

beide prinsen op het podium ver-

schenen, werden veel lovende woor-

den geuit.

De commandant van het district

Eindhoven, overste Vermeulen, die

bij deze gelegenheid zijn uniform had

verwisseld voor de boerekiel, sprak

met veel lof over de Astense prins.

Hij reikte hem hierbij een onder-

scheiding uit (zie de foto) waaruit

duidelijk bleek, dat prins Toon bij de

verkeersgroep te Eindhoven ook de

juiste toon weet aan te slaan, en dat

hij na 1 mei 1976 deze verkeersgroep

ook wel drijvende zal kunnen houden.

Mode kan ook nuttig zijn, zoals deze

reflecterende figuurtjes die heel een-

voudig met een strijkijzer op kin-

derkleding kan worden 'geplakt'.

Vooral bij triest weer zijn de 'flexis'

- zoals de lichtpoppetjes heten - in

het donker duidelijk zichtbaar en rna-

ken zij de automobilist attent op de

aanwezigheid van kinderen.

21

Rp.org_RPM76_04_april_nr.08_compri 111



Opsporing en aan

Naam: Opel. Type: Ascona 1976
Kenmerk: ruim, snel, komfortabel voor elke dienst.

De postcommandant
kreeg een teken van boven

door A. Huizing te Dordrecht

Dat er over de functie van comman-

dant van een éénhoofdige post nogal

verschillend wordt gedacht, is bekend.

Zo zijn er figuren die vinden dat zo'n

instituut maar moel worden afge-

schaft; anderen denken daar anders

over: de postcommandant moet blij-

ven! Daar heeft het publiek recht op.'

Mogelijkheden tot bevordering!

/ n ieder geval, het plaatsje A, dal

/200 inwoners telt kent zo'n eenzame

figuur: groot, rondborstig en breed-

lachend. l n z'n vrije tijd wordt hij als

M.E.-er op de mensheid losgelaten.

Men kent hem; vooral de jeugd. Bij

evenementen van plaatselijke inpor-

tantie is hij erbij. Toch een van de

notabelen van het dorp? Het kan zijn

dat hij aanwezig is om een oogje in

22

het zeil te houden bij een hoorzitting

door Kamerleden met als onderwero:

de gemeentelijke herindeling. De

dorpsbewoners zijn hel beslist niet

eens met de plannen. Bij de festivi-

teiten Ier gelegenheid van de pen-

sionering van de enige gemeente-

werkman (een werknemer die in zo'n

dorp Haarlemmerolie blijkt te zijn:

overal voor te gebruiken) kan de

opper niet wegblijven.

Het afscheid van de hardwerkende

en immer tol hulp bereid staande ge-

meenteambtenaar wordt gevierd in

één van de plaatselijke caf é's,

Sprekers lopen af en aan, cadeaus

worden overhandigd. Voor het feest-

varken is er een groot moment: hel

plaatselijke muziekkorps treedt 0[1.

Van dit korps maken ook getalenteer-

den uit de omliggende gemeenten deel

uit. De klap op de vuurpijl voor die

avond blijkt echter te zijn: het op-

treden van een landelijk zeer bekend

musicus die met een blaasinstrument

naast zich op de voorbank het land

doorkruist om her en der op te tre-

den, soms driemaal op één avond.

Voor het gemak noemen we hem

"Bertie", Als Bertie op zijn p.d. is

aangekomen, haast hij zich uit de

auto en produceert prompt daarop

voor zijn meestal wachtend publiek

een zekere afstand muziek per strek-

kende meter; daarna neemt hij met

een dankbaar gezicht het applaus van

zijn publiek in ontvangst om onder-

tussen sluiks op het horloge te kijken

of er nog een minuut is om een toe-

gift te doen en verlaat dan resoluut

het podium. Na afgifte van 'n kaartje

waarop dan duidelijk de bankreke-

ning staat vermeld, spoedt hij zich

naar de volgende schnabbel, waar

dezelfde procedure zich herhaalt. Zo

iemand doet mij altijd denken aan

die jongens die je hij de wegmarke-

ring bezig ziet. Ze rijden op zo'n

wagentje waaruit op bepaalde af st an-

den van die witte strepen vallen.

Mooie rechte wille strepen; er is er

nooit eentje bij die je opvalt.

Eén ding moet van de jonge musicus

gezegd worden: hij kan hard wer-
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houding verzocht:

Adres: General Motors Continental S.A.
Nederland Rotterdam

Zonder gekheid: als u deze nieuwe
Opel Ascona nog niet door-en-door
kent, wordt het hoog tijd dat u een
afspraak maakt met General Motors -
Rotterdam, tel. (0"0) 29 00 00 of met uw
plaatselijke Opel-dealer.
Want het komfort, de betrouwbaarheid
èn de veiligheid van deze nieuwe
Opeis zijn een procesverbaal in uw
dossier waard. Méér dan dat: gelukkig

de politiemon die z'n 11 1111werk met een Opel S
doet! DPEL

ken en hij verdient er een leuk salaris

mee; de trend berekent hij zelf en

daar krijgt geen Kamerlid een vinger

achter.

Het gebeuren die avond heeft alle-

maal plaatsgevonden in de meer vrij-

willig dan verplichte aanwezigheid

van de opperwachtmeester.

Als de musicus vertrokken lijkt, is er

nog tijd voor wat dan wel genoemd

wordt: een gezellig samen-zijn.

Men kijkt echter wel vreemd op als

de bekende blazer het établissement

weer binnenkomt om te vertellen dat

iemand z'n auto heeft aangereden,

daarbij een flinke schade aan één val/

zijn portieren heeft geproduceerd om

vervolgens, zo het zich liet aanzien,

zonder een naamkaartje achter te

laten, te vertrekken. Dan blijkt pas

welke plaats de politieman van A

inneemt; iedereen kijkt hem aan.

Hier wordt iets van hem verwacht.

't Is toch ongehoord om Bertie zo'n

schade te berokkenen. De postcom-

mandant voelt, dat hij plotseling in

dienst is gekomen en gaat met Berrie

naar buiten. Hij neemt de schade

oppervlakkig op en wacht. HU zelf

zegt later: "Op zulke momenten

wacht ik altijd op een teken van

boven en waarachtig dat helpt nogal

eens!" HU kijkt eens onder de auto

en ontdekt toch een "naamkaartje":

een deel van een autoachterlicht. In

de direkte omgeving van het café

staat een woonhuis, daarin woont

een bejaard echtpaar dat gegaran-

deerd iedere bezoeker het café ziet

aandoen of verlaten. De politieman

weet echter ook, dat deze mensen nu

niet direkt het hart op de tong heb-

ben. Bertie kan hem nu helpen, als

dat nodig is. Zoals verwacht had de

bejaarde man "niks 'ezien", De echt-

genote die in de keukendeur staat,

knikt echter en dat is voor de pos/-

commandant het teken om de man

te vertellen dat het de auto van die

hekende solist was die hij vast wel

eens op de TV had gezien.

De reactie: "Is 't heusl? Dat doe je

toch niet; de auto van Bertie. 'VVII

het was Jan lansen uit H. die bij de

muziek hier zit. Die vent die woont

aan de weg. Het nummer

weet ik niet precies."

In H. treft men inderdaad lansen

aan. HU is nog in z'n uniform en het

stukje van het achterlicht past ook.

Maar desondanks had lansen nON

geen zin om toe te geven dat hij een

stomme streek had uitgehaald. A Is

dan terloops wordt opgemerkt dut

het de auto van Bertie was die werd

aangereden, wordt de zaak natuur-

lijk anders. "Dat aanrijdinkje roveel

schade? Niet te geloven. Maar als

jullie dat zeggen zal het wel waar

zijn. Ik zal wel betalen, " Enfin de

rest kent u zelf.

Als de postcommandant en zijn ge-

zelschap weer bij het café komen 1.1'

het feest voor. hen afgelopen. DE'

musicus rijdt de nacht in. De 0PINr

is de komende dagen niet kapot re

krijgen. Hij kan de jeugd voort ie-i

van foto's en posters van Berrie. /1('1

is voor de inwoners van de kleine

gemeente duidelijk: de postconnnan-

dant moet blijvenl!

23
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Alles went,

ook in Volendam

"Een pondje natte aal", antwoordde

Gaar van Slappe Taam toen ze de

viswinkel van Pietje Potje betrad en

hij naar het doel van haar komst in-

formeerde. Ze wees daarbij in de

richting van een bak, waarin een

groot aantal gladde jongens blijk gaf

nog over erg veel vitaliteit te be-

schikken.

Om zijn voormalige IJsselmeerbe-

woners meer handelbaar te maken,

liet Petrus Josephus Tuijp - want

onder deze namen komt Pietje offi-

cieel in het Bevolkingsregister voor

- een handvol zaagsel op hen neer-

dalen, waarna hij de medewerkers

aan Volendams roem met enkele

kunstgrepen ontdeed van datgene

waarop de consument geen prijs stelt.

Gezien de verhoogde activiteiten wel-

ke de aaltjes vlak voor de afsluiting

van hun kronkelende bestaan aan de

dag leggen, mag worden aangenomen

dat ze een dergelijke menselijke bena-

dering maar matig op prijs stellen.

Gaar (van Slappe Taam}, wier per-

soonskaart vermeldt: Geertruida Ma-

ria Koning, de ongelijke strijd tussen

Potje en haar bestelling aanschou-

wend, liet zich plotseling ontvallen:

"Als je dat ZO ziet, is het toch wel

zielig". Waarop Pietje Potje, terug-

blikkend op zijn al vele jaren duren-

de anatomische praktijk, haar onmid-

dellijk opbeurde met: "Welnee meid,

ze benne d'r an gewend!"

Zeeverkenners willen
goede maatjes blijven

school het botenmateriaal van de zee-

verkenners gebruiken om - als on-

derdeel van hun mentale training _.

te roeien op het Veluwe Randmeer.

De verkenners, die de relatie met de

politie graag zo prettig willen houden,

boden onlangs de groepscommandant

van Elburg een groot wandbord aan,

waarop alle touwknopen bevestigd

waren die door de zeeverkenners ge-

bruikt wordt. Het bord heeft nu een

plaatsje in het bureau. (vM)

ELBURG. - De zeeverkenners van

de padvinderij in Elburg zijn goede

maatjes met de rijkspolitie in deze

gemeente. De jongelui zijn de politie

nogal eens behulpzaam, zoals bij de

intocht van Sinterklaas. Ook mogen

de adspiranten van de opleidings-

langs de ~ weg gezien

vdS.

DUIVEN. - Tijdens het karnaval

werden te Duiven (in 't Buske) in alle

tuinen borden geplaatst met toepas-

selijke opschriften voor de bewoners.

De tuin voor het postbureau van de

rij kspolitie werd niet overgeslagen.

Opschrift: "Alaaf!!! Je zult maar

politie zijn, Dan ben je mooi uitge-

Y4lf ••u, .:J.i1J \" ~ sloten van alle gijn (sic). Alaaf!!!"
().l."....~ttl \ " •• .

~ " J:\ J_~. Foto: F. H. A. Schulingkarnp

p•..
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Adjudant Vis
verlaat school
na 24 lesjaren

HORN. - Duizend rijkspolitiemen-

men moeten in de loop der jaren zijn

opgeleid door instructeur-docent P. J.

M. Vis. In 1952 begon hij als instruc-

teur-toegevoegd aan de toenmalige

opleidingsschool in Nistelrode, vier

jaar later werd hij klassecommandant

aan de nieuwe school in Arnhem en

(in 1967) bij de eerste afdeling van

de school in Hom, waar hij sinds 1972

hoofddocent is.

Bij zijn afscheid, na 24 docenten-

jaren, ontbrak het adjudant Vis dan

ook niet aan belangstelling. Lovende

woorden en mooie geschenken onder-

Foto: H. M. H. Smeets

streepten de waardering voor zijn be-

langrijke werk. Met als climax een

stereo-installatie, aangeboden door

adjudant G. J. van Honschoten na-

mens het personeel van de staf, de

gastdocenten en de adspiranten.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info I

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110. Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaaikoik 10,
Wapenveld 05206- rrT 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7886 (thuis: 05920-1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b. Breda
tel. 076 - 124061 (thuis 013 - 67 0181).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a,
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT. owmr.
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 071 - 152497

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUiPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, piv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTlNG, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-260 40).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 1 67 20 (thuis: 043 - 3 18 90).

DIST~ICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 28085 (thuis 01180- 1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT
BOUWMAN
hoofd administratie distr. Utrecht

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORS~ owmr.
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, ofl. le kl. tOegBV.
Bureau: Westerdoksdljk 2, Amsterdam
tel. 020- 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

Huisvrouwen brachten

een bloemetje mee

't HARDE. - De rijkspolitiemannen

van 't Harde werden op 14 februari

jl. door de plaatselijke afdeling van

de Nederlandse Vereniging van Huis-

vrouwen verrast met een groot boeket

bloemen. Waarom? Gewoon umdat

het Valentijndag was en dan geef je

bloemen aan mensen voor wie je

waardering hebt. . . (vM)

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Hom (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Amhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOi.

B. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 346, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

l. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphoi, postbus 7577
tel. 020 - 1745 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Orlebergen
tel. 03438- 42 42 (thuis 030 - 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - rrT 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. Putter, hfd. adm. en beheer,
De Varenkamp Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis 030 - 76 05 31).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 28, Nurden
tel. 02159- 4 25 711

26
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POSTBUS 399

EDE

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede.

Hoe korter en bondiger

uw brief, des te groter

de kans op plaatsing.

Samuel Esmeijer (2)

Door toevallige omstandigheden kreeg

ik het RP-Magazine in handen, waar-

in mr. Perriek zijn instemming be-

tuigt met de suggestie van uw eind-

redakteur om de naam van de jonge

Beroepspersoonlijkheid

Enkele kritische kanttekeningen bij

het artikel van de heer A. van der

Scheur "Hoe wordt de beroepsper-

soonlijkheid van de politieman ge-

vormd" (RPm no. 6 - febr. 1976).

De schrijver zegt o.a. dat de oplei-

ding na de schoolperiode zich in de

praktijk voortzet, voornamelijk om-

dat de practische vorming op de

opleidingsschool te wensen overlaat.

Misschien zóu er aan practische vor-

ming nog meer gedaan kunnen wor-

den, maar kan de heer Van der

Scheur ons één beroep noemen, waar-

in men na zijn opleiding volledig voor

100% draait? Was hij, toen hij van de

academie kwam, vanaf het eerste

moment allround?

De schrijver noemt de adspirant na

zijn schooltijd een "hulpeloze figuur"

die "knullige" verbalen maakt. Be-

doelde hij hier misschien te zeggen·

Iemand die nog niet "alles" weet en

in zijn verbaal wel eens "een fout"

maakt?

Natuurlijk worden er adspiranten

door mentoren beïnvloed. We be-

twijfelen echter of dat zo gemak-

kelijk gaat als de schrijver denkt:

vooral omdat de meeste zwakke per-

soonlijkheden tijdens de sollicitatie-

politie-inspecteur Samuel Esmeijer te

verbinden aan de Nederlandse Politie

Academie te Apeldoorn, in welker

direkte omgeving deze verzetsstrijder

is gesneuveld.

Samuel Esmeijer, adjunct-inspecteur-

volontair te Driebergen, was - on-

danks zijn jeugdige leeftijd van 22

jaar - leider van de KP in Rotter-

electie al door de mand vallen. Trou-

wens beïnvloeden beeft ook zijn

goede zijde.

Individuele verschillen worden op

prijs gesteld, sterker nog: ieders eigen

mening binnen onze opleidingsschool

wordt zeer belangrijk geacht, wat zich

uit in een leerlingenraad en leerlin-

genoverleg.

"Befehl ist befehl" is voor ons dan

ook onbegrijpelijk.

Schrijver is een man uit de praktijk,

toch durven we als adspiranten al

vraagtekens te zetten bij zijn opmer-

kingen als "Wie schrijft, die blijft",

"Kennis :3 macht", enz.

We vinden dat onze opleiding te kort

is, we zien heus de fouten die er aan

kleven. Een opleiding van twee jaar

zou beter zijn.

Ondanks dat zullen we dan nog een

mentor nodig hebben, want hoe goed

de school ook is, ervaring krijg je

alleen in de praktijk.

Hier een onderzoek naar te ver-

richten is naar onze mening in ieder

geval niet nodig.

H. de Jong

1. T. van der Kley

Adspiranten van de

Opleidingsschool te Harlingen

dam. Het verbaast mij, dat zijn naam

nauwelijks meer bekend blijkt te zijn

in politiekringen. Dan heeft de ge-

meente Vlaardingen meer visie ge-

had door een straat naar deze dap-

pere politieman te vernoemen: de

Samuel Esmeijerstraat.

J. Schouten, Vlaardingen

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• beton mortel

• sportaccommodaties

bruil·arnhem
Orlepoortenweg 22

Tel. 085 - 62 91 00·
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Interview met BPV-hoofd

A. v.d. Bosch

Intervieuw: J. J. H. van Aerssen
Foto's: H. L. van Harrevelt

Om de huidige onderbezetting en de

nieuwe vacatures door een massale

'uittocht' van flo-ers op te vangen,

zal de werving van nieuw personeel

op nog grotere schaal worden aan-

gepakt. Per district zullen zeker

2 à 3 full time voorlichtingsambte-

naren worden ingezet.

Het lijkt dat zij de markt mee heb-

ben. Want niet alleen heeft het on-

rustbarende aantal werkzoekei'ldèn

een gunostigeinvloed op het aan-

bod, ook het beeld dat de jeugd

van het politieberoep heeft, blijkt

te zijn verbeterd. Volgens een

recente enquête staat dit beroep

zelfs bovenaan bij jongens van 13
tot 19 jaar.

Over o.a. deze aspekten van de

werving sprak RP-magazine met
het nieuwe (sinds 1 oktober jl.)

hoofd van het bureau Personeels-

zaken in Utrecht, de heer A. van
den Bosch.

RPm: Had u voor uw benoeming

ervaring in het selecteren van jong

personeel?

vdB: Het werk was me niet onbe-

kend. Ik was een aantal jaren lid van

de selectie-commissie, een boeiende

maar wel moeilijke taak om steeds

weer - na een kort gesprek - het

advies 'geschikt' of 'ongeschikt' uit

te brengen.

RPm: Houdt het BPV zich alleen

bezig met de werving en selectie van

adspiranten?

vdB: Die categorie vormt ongetwij-

feld de hoofdmoot, maar daarnaast

worden door het BPV ook parket-

wachters, technische controleurs en

andere 'burger'-ambtenaren met een

selectie van sollicitanten die reeds
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personeelstekort worden voorzien?

executieve taak geworven en geselec-

teerd. Het BPV zorgt ook voor de

een bepaalde politie-vakopleiding

hebben genoten en in het bezit zijn

van het politiediploma, zoals ambte-

naren van de gemeentepolitie en de

Koninklijke Marechaussee. Deze cate-

gorie komt in aanmerking voor directe

plaatsing.

Gunstig aanbod

RPm: Kan het BPV in de huidige be-

hoefte voorzien?

vdB: Strikt genomen niet. De perso-

neelssituatie van het Korps mag als

bekend worden verondersteld. Een

tekort van ruim 2000 man kan niet

in een handomdraai worden wegge-

werkt. Gelukkig is de capaciteit van

de opleidingsscholen dusdanig uitge-

breid, dat op dit moment 10% van

de korpssterkte zich in de primaire

opleiding bevindt. Het BPV is er tot

op heden in geslaagd de werving net

iets boven de opleidingscapaciteit te

houden. Die capaciteit zal in 1977

worden opgevoerd tot 950 man. Wij

zullen alles op haren en snaren zet-

ten om de werving daarmee gelijke

tred te laten houden.

RPm: Is er onder de jeugd voldoen-

de belangstelling voor het politievak?

vdB: Nu de situatie op de arbeids-

markt, in algemene zin, uitermate

triest is, heeft dit uiteraard een gun-

stige invloed op het aanbod. Het aan-

tal aanvragen om inlichtingen be-

reikte in 1975 het rekord-aantal van

24.911. In vergelijking tot 1974 een

stijging van 18%. Ook het aantal

sollicitanten steeg aanmerkelijk: van

7856 (in 1974) tot 8723, een stijging

van 11%.

De feitelijke winst is echter betrek-

kelijk. Als gevolg van de situatie op

de arbeidsmarkt solliciteert rijp en

groen. Anders gezegd: veel van de

sollicitanten zijn niet of weinig ge-

motiveerd voor het werk dat ze zeg-

gen te ambiëren. Naar mijn stellige

overtuiging zal dan ook blijken, als

de jaarcijfers over 1975 zijn geveri-

fiëerd, dat ondanks het hoger aantal

sollicitanten het aantal geschikten

slechts een geringe groei vertoont.

RPm: Houdt dat in, dat - ondanks

de huidige situatie op de arbeids-

markt het BPV extra activiteiten zal

moeten ontplooien om het streefge-

tal van 950 adspiranten in 1977 te

bereiken?

vdB: Die veronderstelling is juist.

Waarbij bedacht moet worden, dat

ook de gemeentepolitie, bezien in zijn

totaliteit en met name in de grote

steden, met hetzelfde probleem te

kampen heeft. Dat heeft "afroming "

van de markt tot onvermijdelijk ge-

volg. In een dergelijke situatie gaan

bepaalde mechanismen een rol spe-

len. Eén daarvan is, dat (door de wet

van de verminderende meer-op-

brengst) voor iedere aan te stellen

kandidaat meer arbeid en ook meer

geld zal moeten worden geïnvesteerd

dan in de kandidaat die vóór hem

werd aangesteld.

RPm: Aan welke maatregelen denkt

u?
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"Theorie en praktijk van inbraakpreventie"

En dat is

precies waar

dit boek

u alles

over

vertelt

Inbrekers zijn dikwijls even vaardig als vindingrijk.

En hun gilde groeit beangstigend snel. Daarover laten de
statistieken geen twijfel - hun aktiviteiten nemen geducht toe.
Doelmatige beveiliging is daarom noodzakelijker dan ooit.

Een uniek boek

Aan middelen, methoden, technieken, systemen bestaat dan ook
nauwelijks gebrek. Wél aan voldoende deskundige informatie en
voorlichting over het nut, het effekt, de bruikbaarheid, de
betrouwbaarheid, de toepassingsmogelijkheden en zo meer. Daar

mankeert nog erg veel aan.
Tot nog toe althans. Want nu is er een boek, dat er alles over
vertelt. In voor iedereen begrijpelijke taal.

Een bijzonder boek

Ook Theorie en Praktijk van

Inbraakpreventie kan misdaad niet
voorkomen. Maar geeft wel de
weg aan om ongenode gasten effektief af
te schrikken, zo lang mogelijk van hun
doel te weerhouden of tijdig te betrappen.
En daar gaat het uiteindelijk om.

Een deskundig boek

De auteur is L.J. van Aart. Een erkend expert

op dit veelomvattende terrein, met jarenlange
ervaring in preventieve en repressieve

misdaadbestrijding als waardevolle
achtergrond. Dus een deskundige die er het

nodige van afweet en zijn kennis graag met u
deelt.

kluwer technische boeken bv
Postbus 23, Deventer, Tel.: 05700 -75522.

vdB: De personeelsvoorziening van

het Korps staat of valt met de wijze

waarop de markt wordt bewerkt.

Van essentieel belang daarbij is het

werk van de voorlichtingsambtenaren

(v.a.'s), ondersteund door sterk doel-

gerichte advertentie-campagnes, met

daarnaast de presentatie van het

Korps op tentoonstellingen, manifes-

taties, beurzen, open dagen, etc. Voor

deze laatste activiteiten is onze afde-

ling Tentoonstellingen verantwoorde-

lijk. Deze activiteiten zullen rrunstens

op gelijke wijze moeten worden voort-
gezet.

Meer voorlichters

Anders ligt dat met de v.a.'s. Sedert

1 januari 1972 werkt er in elk district

één full v.a. met één of meer (part

time) assistenten. Hun werk bestaat

voor een groot deel in het geven van
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voorlichting op scholen, in militaire

tehuizen en voor velerlei verenigin-

gen. Met name de voorlichting op de

scholen (waar de v.a. voordrachten

geeft in het kader van de lessen in

maatschappij-leer), is voor de wer-

ving van uitzonderlijk groot belang.

Ondanks het feit, dat de v.a.'s hun

taak op zeer lofwaardige wijze ver-

vullen, denk ik bij uitbreiding van

activiteiten in de eerste plaats aan

deze sector. Uit een recent onder-

zoek is gebleken, dat ondanks een

nauwelijks te verantwoorden aantal

overuren de v.a.'s slechts toekomen

aan een beperkt deel van hun taak.

Met name de huisbezoeken zijn

slechts ten dele realiseerbaar.

Voor een verantwoorde uitvoering

van dit zo noodzakelijke werk, zul-

len per district zeker twee à drie

tuil time v.a.'s moeten worden inge-
zet.

Alhoewel ik mij terdege realiseer, dat

onder de huidige omstandigheden een

dergelijk grote investering, zowel op

personeel als financieel terrein, grote

offers eist, acht ik het in het belang

van de werving wel noodzakelijk. Zo

ergens, dan is hier het gezegde "de

kost gaat voor de baat" zonder enige

twijfel van toepassing.

Eigen psycholoog

RPm: Kunt u iets zeggen over de

selectie en de kwaliteit van sollicitan-

ten?

vdB: Het selectie-werk wordt in

hoofdzaak aan ons bureau in Utrecht

verricht. Hier zullen we ons voor de

komende jaren moeten instellen op

het verwerkbaar maken van bijna

tienduizend sollicitaties per jaar.

De selectie-procedure begint zodra
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de sollicitatiebrief binnen is. In deze

procedure spelen psychologen van de

Rijks Psychologische Dienst (RPD)

en de vijf aan het bureau BPV ver-

bonden selectie-ambtenaren een be-

langrijke rol. Deze selectie-ambte-

naren treden op als testieider, inter-

viewer en als secretaris-lid van de

selectie-commissie. Bovendien ver-

richten zij onderzoeken naar de effec-

tiviteit van de testbatterij en plegen

overleg met de RPD in gevallen waar

nadere informatie omtrent een candi-

daat gewenst is. Een belangrijke aan-

vulling hierop wordt verkregen wan-

neer per 1 mei van dit jaar het BPV

over een eigen psycholoog kan gaan

beschikken. De activiteiten zijn zó

omvangrijk geworden, dat de RPD

t.b.v. het BPV een psychologe in een

volledige dagtaak ter beschikkiing

stelt. Deze psychologe (mevr. De

Man) zal, na een stage in het Korps,

een waardevolle rol kunnen gaan ver-

vuIlen in het selectiewerk.

Wat de selectie betreft, dit werk komt

feitelijk neer op het uitspreken van

een verwachting, namelijk dat de

kandidaat - na een jaar opleiding -

zal uitgroeien tot een goed politieman.

Is het al moeilijk een definitie te

geven van "een goed politieman",

nog moeilijker is het een prognose

te maken van iemands uitgroeimoge-

lijkheden, zeker bij de 16-17-jarigen.

Temeer waar we ons bij de selectie

voor een belangrijk deel tevreden

moeten stellen met het scoren van

momentopnamen. Alleen alom die

reden is het aanvaardbaar, dat met

name tijdens de opleiding een stuk

voortgezette selectie wordt toegepast.

Ondanks de beperkte mogelijkheden

bij het selecteren en de opdracht tot

aanstelling van zo velen, wil het BPV

zich inzetten voor een nog verder-

gaande kwaliteitsverbetering.

Zeer populair

RPm: Wal zijn uw verwachtingen

voor de toekomst?

vdB: Allereerst wil ik opmerken, dat

er al heel wat is bereikt. Voor de

komende krachttoer staat een be-

kwaam en enthousiast team klaar.

Een beter geschikte en meer repre-

sentatieve huisvesting komt vermoe-

delijk nog dit jaar ter beschikking. In

aanmerking nemende, dat de situatie

op de arbeidsmarkt de komende jaren

een tamelijk stabiel karakter zal ver-

tonen zal bij een intensieve bewer-

king van deze markt voldoende resul-

taat moeten kunnen worden bereikt.

Het beeld, dat 'men' van de politie

heeft, speelt daarin een belangrijke

rol. Ik meen te mogen stellen, dat

ook dit aspect een gunstig perspectief

biedt. Ik baseer deze mening op de

uitslag van een recent uitgevoerde

enquête van de VNV onder een groep

jongeren die representatief geacht kan

worden voor de categorie 6 tot 19-

langen. Hen werd gevraagd wat ze

later wilden worden. Bij alle betrok-

ken leeftijdgroepen bleken twee be-

roepen alle andere ver achter zich te

laten: bij de meisjes dat van verpleeg-

ster en bij de jongens dat van politie-

man! Bij de categorie 13 tot 19-jari-

gen - een voor de werving belang-

rijke doelgroep - bedroegen de per-

centages respectievelijk 13 en 7. Als

we dit vergelijken met de daarop vol-

gende scores (automonteur 6%, leraar

4%, chauffeur op een vrachtautolbus

4% en alle overige beroepen aan-

zienlijk lagere percentages) dan is dit

voor ons werk zeker hoopgevend.

Op grond van deze beide factoren,

arbeidsmarkt en beroepsbeeld, lijkt

een gematigd optimisme zeker ver-

antwoord.

r-pl
t,!l':ZIW
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noemt de inspanningen van de politie

onvoldoende.

De onderzoekers mr. J. J. M. van

Dijk en mevrouw mr. A. G. Dümig

hebben de indruk, dat het oordeel

van het slachtoffer over de politie

vooral bepaald wordt door de eerste

opvang op het politiebureau. Slacht-

offers van seksuele delikten worden

namelijk opgevangen door gespecia-

liseerde funktionarissen (vaak vrou-

wen) van de zedenpolitie, terwijl mis-

handelde vrouwen door willekeurige

politiemensen worden gehoord. "Ook

zou de politie deze vrouwen vaker

moeten (kunnen) verwijzen naar hulp-

instellingen, zoals bureaus voor ge-

zinsmoeilijkheden en dergelijke", zegt

mevrouw Dümig.

Bijna de helft van de vrouwelijke

slachtoffers waren meisjes en jonge

vrouwen (10 tlm 24 jaar). De ergste

letsels werden aangetroffen bij vrou-

wen die door hun eigen familieleden

(meestal de echtgenoot of de vader)

of buren waren mishandeld.

* * *

Ster van veiligheid

Imp.AGAM J3Y.,Reactorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.

In het Duitse bordenbos wordt het

almaar helderder. Momenteel zijn al

meer dan de helft van alle verkeers-

aanduidingen reflecterend.

Het wegenverkeersreglement in de

Bondsrepubliek verplicht dat o.a. voor

alle richtingsborden, alle negatieve

voorrangsborden en voor alle aandui-

dingen bij werken in uitvoering. Nog

twee miljoen verkeersborden wachten

op vervanging.
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Nieuwe wachtmeesters

KLAS A, OPLEIDING 1975-1

1e rij v.l.n.r.: Adjudant J. v.d. Sande, wmrs.

T. L. M. v. Deelen, G. H. van den Belt, P.

J. J. Arts, K. B. J. Bruinsma, F. H. A. M.

Biermans, J. van Barneveld, P. J. M. Böhme,

H. J. A. Ariesen, A. J. M. van Bergen, C. J.

Dekker, J. den Braber.

2e rij v.I.n.r.: Owmr. H. Bethlehem, wrms. A.

L. Bijzeit, D. Bazuyn, P. J. Jorens, B. Bran-

denburg, A. M. J. Verhees, R. M. G. van den

Broecke, P. B. Colijn, owmr. G. WAssen-

delft.

3e rij v.l.n.r.: Wmrs. W. J. Bronkhorst, J. M.

S. P. van Beek, J. Bakker, J. Breeveld, A.

Bron, J. D. Clements.

KLAS B, OPLEIDING 1975-1

Owmr. G. Assendelft, wmrs. J. L. H. van Erk,

J. van Drunen, J. M. van Heugten, C. Hilien,

H. P. Heij, C. van Dijk en F. E. W. Faassen,

adjudant G. L. M. Groot.

2e rij v.l.n.r.: Wmrs. R. de Jonge, H. A. M.

Jansen, P. G. H. Hermse, owmr. R. Schenk-

man, wmrs. E. J. de Haan, J. H. C. van Hol-

stein, F. P. G. Kersten, M. Horstmanshof en

L. H. M. Kurvers.

3e rij v.I.n.r.: Wmrs. G. van Eijk, H. J. Hagen,

J. de Deugd, P. A. de Feijter, W. W. Kroon,

P. van de Kamp en J. J. W. Kohl.

KLAS C, OPLEIDING 1975-1

Voorste rij v.l.n.r.: Adjudant W. Vlot, wmrs.

A. B. Mijnster, C. Liebrecht, J. Lagendij ,

B. de Ridder, K. Snater, H. R. van Slinger-

land, J. P. Labruyère, owmr. A. C. van den

Bergen.

Middelste rij v.i.n.r.: Wmrs. H. Sprangers,

J. L. L. Orbons, A. van der Laan, M. M.

Nuyten, H. J. L. Rajh, J. H. M. Meuwissen,

A. Boone.

Achterste rij v.l.n.r.: Owmr. G. W. Assendelft,

wmrs. A. J. Lamers, R. Sulman, P. B. R.

Mulder, A. A. H. Maas, P. G. Meijdam, T.

A. L. M. Scholte, W. J. H. Rodewijk.

KLAS D, OPLEIDiNG 1975-1

Voorste rij v.l.n.r.: Wmr. 1e kl. A. Claessen,

wmrs. C. Wijgers, T. Westerhout, C. de

Ruyter, F. A. Samson, J. Zeef, W. D. M.

Bogaert, H. M. J. Vaessen en J. Schouten.

Middelste rij v.i.n.r.: Wmrs. G. J. de Witte,

M. Vijfhuize, H. J. Wassink, C. L. Visser,

owmr. G. W. Assendelft, wmrs. A. I. de

Vetter, B. Zeisseink, P. Schipper en adju-

dant J. Dolmans.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. M. A. Th. Walt-

mans, L. H. J. Verhoeven, N. Snoep, S. A.

P. M. Staadegaard, H. A. Blijleven, E. C.

M. Waasdorp en J. M. de Hoog.
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nieUWej_ t ~
groeps~ •..
commandanten

Met ingang van 1 januari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Druten adjudant C. Klok. Hij

werd geboren op 24 februari 1919 te

Vierpolders en was sedert 1 decem-

ber 1965 plaatsvervangend groeps-

commandant Druten.

Met ingang van 1 januari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep parketpolitie Zwolle adjudant

C. Looge. Hij werd geboren op 28

november 1921 te Peins en was sedert

1 december 1968 plaatsvervangend

groepscommandant IJsselmuiden.

Met ingang van 1 februari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Ubbergen te Beek adjudant P.

J. van den Hoogen. Hij werd geboren

op 1 april 1924 te Gassel en was

sedert 28 februari 1970 plaatsvervan-

gend groepscommandant te Huissen.

Met ingang van 1 februari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Udenhout adjudant J. R. Cosse.

Hij werd geboren op 4 april 1922 te

Amstelveen en was sedert 1 januari

1967 postcommandant te Hoeven.

Met ingang van 1 februari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Vinkeveen en Waverveen adju-

dant A. Buizert. Hij werd geboren op

12 april 1933 te Haarlemmermeer en

was sedert 10 oktober 1971 plaats-

vervangend groepscommandant te
Mijdrecht.

Met ingang van 1 februari 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Wateringen adjudant W. A. J.

Jansen. Hij werd geboren op 6 mei

1928 te Monster en was sedert 1

januari 1973 plaatsvervangend groeps-

commandant te Lansmeer.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL D.V.
RIjksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 -14 49

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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aanwijzing voor functie

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'75: J. van der Kooi, adjudant,

commandant recherchegroep Dordrecht.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-2-'76: A. G. Kattenburg, adjudan

hoofd tech. recherche Arnhem.

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-2-'76: B. A. M. Kuip, schrijver A

i.t.d. te Blokker.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'76: Mej. M. H. Siber., telex/tel.

i.v.d. te Amsterdam (staf)

Per 1-1-'76: Mej. R. v. d. Wal, telex/tel.

i.v.d. te Amsterdam (staf).

Per 1-2-'76: A. Buter, parketw. i.v.d. te

Amsterdam (parket).

Per 1-2-'76: E. Haak, adm. ambt C 2e kl.

i.v.d. te Amsterdam (parket).

Per 1-2-'76: Th. P. J. Nieuwenhuis, adm.

ambt. C 2e kl. i.v.d. te Amsterdam (parket).

DISTRICT ASSEN

Per 1-1-'76: N. R. Visser, wmr te Odoorn.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'76: S. Hoekstra, wmr te Kollum.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 16-2-'76: J. J. Wijkhuijs, adj.comm. A

te Middelburg (staf distr.) res. rijkspolitie.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-2-'76: R. D. Eilbracht, adm. ambt.

C 3e I. te Voorburg.

Per 1-2-'76: P. Hardjosemito, adm. ambt.

C 3e kl. te Voorburg.

Per 1-2-'76: Mevr. A. J. Lachman-Ramlak-

han, typiste A te Voorburg.

Per 1-2-'76: Mej. M. A. Looijeslijn, adm.

ambt. C. 3e kl. te Voorburg.

Per 16-2-'76: Mevr. K. Lautan-Algoe, typiste

A te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-2-'76: R. Buitelaar, R.A. II (wagen-

wasser) te Driebergen.

KADERSCHOOL

Per 1-2-'76: F. Bouck, R.A. II (hofmeester)

te Apeldoorn.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-2-'76: W. A. Carbaat, R.A. I te Apel-

doorn.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-3-'76: G. J. F. Weijers te Alkmaar,

L. I. Daalder te Alkmaar, J. Kreeft te

Alkmaar, F. J. C. Augustin te Roermond,

G. H. C. Konings te Roermond, H. G.

Janssen te Roermond, M. Th. M. Stem-

kens te Roermond, L. G. Spobeck te

Maastricht, P. A. M. Duifhuis te Nijmegen,

W. J. Nijdeken te Apeldoorn, G. Mouw te

Apeldoorn.

Per 1-4-'76: J. B. A. H. Funcke te Amster-

dam, W. W. J. Bobeldijk te Utrecht, A. J.

A. van Uden te 's-Gravenhage, Chr. J. J.

Vriends te Breda, J. J. M. H. Evers te

Roermond, F. W. J. Geurts te Roermond,

K. Zijlstra te Groningen, J. Zuidema te

Groningen, E. A. Mummel te Assen, H.

Zijlstra te Leeuwarden.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'75: J. W. Maas te Hoogwoud.

tot adjudant:

Per H-'76: I. C. Schuit te Medemblik.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'76: R. Groot te Wieringerwerf.

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachlmeester:

Per 1-4-'76: P. v. d. Hil te Amsterdam.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'76: Mej. G. H. Visser te Amster-

dam.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'76: B. P. H. Opdam te Amsterdam

(parket).

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per H2-'75: J. H. W. Fiet, Wezep le Olde-

broek.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'76: W. Jans te Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: A. Blaauwbroek te Havelte;

J. Boer te Roden; W. B. M. Ahlers te

Ruinerwold; F. J. Hoogland te Odoorn;

R. Koopman te Borger; P. Weijermans te

Schoonebeek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: G. Kamps te Achterveld.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'75: B. Mussche te Assen.

lot parketwachter A:

Per 1-1-'76: H. J. Meijer te Assen; A. J.

Tamming te Assen.

DISTRICT BREDA

tot wachtmeester:

Per H-76: P. J. J. Arts le Zundert; H. M.

J. Vaessen te Halsteren; J. den Braber te

~ijnaard; J. de Deugd te Wouw; P. A. de

Feijter te Made; Joh. M. van Heugten te

Baarle-Nassau; H. P. Heij le Hoogerheide;

J. Lagendijk te Kaatsheuvel; H. Sprangers

te Hilvarenbeek; R. Sulman te Rijen; A. J.

M. van Bergen te Breda (vkg).

lol opperwachtmeester:

Per 1-j-'76: A. M. M. van der Bruggen te

Zevenbergen; D. C. J. P. van Amelsvoort

le Diessen.

Per 1-2-'76: G. J. Timmermans te Breda

(vkg).

lol adjudant:

Per 1-1-'76: J. R. Corse te Udenhout.

DISTRICT DORDRECHT

lot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'76: J. W. Lucas te Rotterdam (par-

ketpolilie); W. H. Burgers te Rotterdam

(parketpolitie); J. C. P. Ardon te Dordrecht

(staf dislr) ; H. C. den Boer le Dordrechl

(staf distr.).

tol adm. ambt. C 2e kl.:

Per H2-'75: Mej. W. van der Velden te

Vianen.

Per 1-1-'76: Mej. G. J. den Besten te

Meerkerk; R. C. Tempelaar te 's-Graven-

deel; Mej. G. van der Linde te Dordrecht.
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Per 1-2-'76: Mej, M. J. van der Wel te

Barendrecht.

tot schrijver A:

Per 1-1-'76: Mej. Z. H. Heezen te Rotter-

dam (parketpoJitie).

tot adjudant:

Per 1-10-'75: J. van der Kooy te Dordrecht.

Per 1-1-'76: J. D. Tap te Papendrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: F. E. W. Faasen te Best; P. J.

Gorens te St. Oedenrode; M. M. Nuijten

te Waalre; S. A. P. M. Staadegaard te

Budel; A. M. J. Verhees te Maarheeze;

A. P. Ammerlaan te Eersel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: A. Gerards te Mierio; L. F.

Botter te St. Oedenrode; J. A. M. de

Hoogh te Asten; J. W. L. Michiels te

Budel.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: J. Nieuwenhuis te Eindhoven

(rech. groep).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-2-'76: E. C. Chr. Nowicki-Ros te

Voorschoten.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: J. H. M. ten Wolde te Rijswijk.

Per 1-2-'76: R. Janse te Schoonhoven.

tot adjudant:

Per 1-2-'76: W. A. J. Jansen te Wateringen.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: O. R. Beukema te Oude Peke-

la; Joh. K. Bolt te Appingedam; W. W.

Haaima te Muntendam; E. R. Wolfgram

te Groninqen (vkg).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: P. J. M. Böhme te Veghel;

F. P. G. Kersten te Guyk; A. A. H. Maas

te Vierlingsbeek; W. A. v. Engeland te Et-

ten; W. F. M. leussink te Haaren; H. J.

Ruumpol te Grave; A. L. Bijzeit te Grave;

Th. L. M. v. Deelen te Grave; P. G. H.

Hermse te Boxmeer; A. B. Mijnster te Wer-

kendam; B. Ridder te Grave; K. Snater

te Grave; G. Wijgers te Almkerk; B. Bran-

denburg te 's-Hertogenbosch (vkg.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'76: J. Kleinschmidt te Megen.

I~I parketwachter A:

Per 1-1-'76: J. G. A. Burgers te 's-Harto-

genbosch (parketpolitie).

tol adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-2-'76: G. J. J. v. Gulik te Helvoirt.

D!STR1CT lEEUWARDEN

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: L. P. Haanstra te Dokkum;

G. Nettinga te Wonseradeel; W. Veenstra

te Franeker; J. D. Verkaik te Dantumadeel;

W. Wouda te Kollumerland; J. Hallema te

Tzum.

Voo•.W'ieje ook d•.aait,
W'atje ook d•.aait.

Met Mascotte
3xbete •.•
----------

50 FEUILlES PAPIER A CIGARETTES

ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-2-'76: K. Groen te Oosterend.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'76: J. G. Buitinga te Minnertsga.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: H. J. Veerman te Bultenpost.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: A. Wijnia te leeuwarden; J.

Peper te leeuwarden (parketpolitie).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'76: J. Bergsma te Wonseradeel.

DISTRICT MAASTRICHT

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: H. J. A. Ariessen te Valken-

burg; J. J. W. Kohl te Stein; L. H. M.

Kurvers te Gulpen; J. M. de Hoog te

Meerssen; J. L. L. Orbons te Born; H. ,I.

L. Rojh te Beek; M. R. P. Appelhof te

Susteren; H. W. Helmholt te Gronsveld;

P. Kort te Schinnen; H. Schuit te Suste-

ren.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'76: H. H. Steinen te Schaesberg.

Per 1-3-'76: F. G. Goossens te Merkelbeek.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: F. M. Gerats te Maastricht

(rech.gr.).

Per 1-2-'76: J. H. Goltsteijn te Maastricht

(vkg).

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: A. F. J. Jägers te Maastricht

(parketpolitie).

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'76: G. Turkesteen te Lienden; J.

Th. ter Welle te Varsseveld; W. de Bruin

te Nijmegen.

tot adjudant:

Per 1-2-'76: H. Holt te Eist; A. G. Katten-

berg te Arnhem.

tot schrijver A:

Per 1-1-'76: R. Chr. A. Gousin te Groes-

beek.

DISTRICT ROERMOND

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: J. M. S. P. van Beek te Ne-

derweert; J. L. M. Meeuwissen te Melick-

Herkenbosch; M. A. Th. M. Waltmans te

Helden-Panningen; H. J. Noteboom te

Horst; A. Oosten te Bergen; G. A. Philips

te Bergen; J. L. H. van Erk te Horn; H.

Veen hof te Maasbree; L. H. J. Verhoeven

te Belfeld; F. H. A. M. Biermans te Roer-

mond (vkg).

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt A 2e kl.:

Per 1-9-'75: R. P. Broos te De Bilt.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: L. J. v. d. Biezen te Utrecht

(parket).

ALGEMENE INSPECTIE

lot R.A. 11:

Per 1-2-'76: Mevr. J. Viveen-van Vessem

te Voorburg.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-2-'76: Mej. K. A. Beekhuizen te Voor-

burg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'76: H. H. J. A. Heurkens te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: J. F. Martens te Driebergen.
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tot schrijver A:

Per 1-2-'76: Mevr. M. Bolhuis-Toes te Drie-

bergen.

C.O.M.E.

tol opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: A. G. Vervoorn te Neerijnen.

LUVA

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-2-'76: Mej. E. Kortlever te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tol adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: M. de Vries te Harlingen; J.

Ch. Visscher te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: P. C. van der Linden te Lely-

stad.

tot adjudant:

Per 1-3-'76: A. Verveer te Dordrecht.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'76: W. J. Grimijzer, owmr van

Oudkarspel naar Alkmaar (vkg.).

Per 5-1-'76: J. 't Hoen, wmr 1e kl. van

Heerhugowaard naar Alkmaar (vkg.); A. H.

G. Struijs, wmr 1e kl. van Heerhugowaard

naar Alkmaar (staf distr.).

Per 1-3-'76: R. Groot, wmr 1e kl. van

Nieuwe Niedorp naar Wieringerwerf.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-2-'76: R. Janse, wmr 1e kl. van Uit-

hoorn naar Schoonhoven (distr. Den Haag);

J. de Fluiter, wmr van Purmerend naar

Leersum (distr. Utrecht); G. J. van trm-

beek, owmr van Bakkum naar Cas ricum '

W. A. J. Jan, owmr van Landsmeer naar

Wateringen (distr. Den Haag); J. v. Lui,

owmr van Bennebroek naar Driebruggen

(distr. Den Haag); P. C. Rowoud, wmr 1e

kl. van Aalsmeer-dorp naar Andij (distr.

Alkmaar).

Per 1-3-'76: R. Klooster, owmr van idden-

Beemster naar Halfweg.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1--'76: M. B. H. Harmsen, wmr le I.

van Brummen naar Apeldoorn.

Per 1-2-'76: P. Gouderjaan, wmr le kl.

van Putten naar Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-1-'76: G. Kamps, wmr le kl. van

Roden naar Achterveld .

Per 1-3-'76: E. v. d. Meer, owmr van Wij-

ster naar Norg.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'76: A. M. M. van der Bruggen,

wmr le kl. van Oud-Gaste I naar Zevenber-

gen; D. C. J. P. van Amelsvoort, wmr le

kl. van Fijnaart naar Diessen; J. A. M.

de Hoogh, wmr 1e kl. van Made en Drim-

melen (gr. Made en Drimmelen) naar As-

ten (gr. Asten; distr. Eindhoven); J. W. L.

Michiels, wmr le kl van Diessen naar Bu-

del; P. J. J. Arts, wmr van opl. school

naar Zundert; H. M. J. Vaessen, wmr van

opl. school naar Halsteren; J. den Braber,

wmr van opl. school naar Fijnaart; J. de

Deugd, wmr van opl. school naar Wouw;

P. A. de Feijter, wmr van opl. school naar

Made; J. M. Heugten, wmr van opl. school

naar Baarle-Nassau; H. P. Hey, wmr van

opl. school naar Hogerheide; J. Lagendijk,

wmr van opl. school naar Kaatsheuvel ;

H. Sprangers, wmr van opl. school naar

Hilvarenbeek; R. Sul men, wmr van opl.

school naar Rijen; A. J. M. v. Bergen

wmr van opl. school naar Brede (vkg);

J. R. Corse, owmr van Hoeven naar Uden-

hout.

Per 4-1-'76: J. C. J. Laros, wmr le kl. van

Made en Drimmelen naar Breda.

Per 1-2-'76: G. Kleinschmidt, wmr 1e kl.

van Hoogerheide naar Megen.

Per 16-3-'76: M. C. de Jong, wmr van

Prinsen beek naar Terheijden.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-2-'76: J. P. H. F. Creusen, parketw.

van Rotterdam (parket pol.) naar Breda

(parketpol.); W. Dijkstra, owmr van Nieuw-

poort naar Stad-Delden; H. Holt, owmr

van Oude Tonge naar Eist.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 12-9-75: S. N. P. Klaver, wmr le kl.

van Maarheeze naar Eindhoven (vkg.).

Per 1-1-'76: A. Gerards, wmr le kl. van

Son en Breugel naar Mierio; L. F. Botter,

wmr 1e kl. van Schijndel naar SI. Oeden-

rode; F. E. W. Faasen, wmr van opl.

school naar Best; P. J. Jorens, wmr van

opl. school naar St. Oedenrode; M. M.

Nuylen, wmr van opl. school naar Waalre;

S. A. P. M. Staadegaard, wmr van opl.

school naar Budel; A. M. J. Verhees, wmr

van opl. school naar Maarheeze; A. P.

Ammerlaan, wmr van opl. school naar

Eersel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-1-'76: P. J. J. de Poorter, wmr le kl.

van Oegstgeest naar 's-Gravenhage.

Per 1-2-'76: P. H. J. E. Beereboom, wmr

le kt. van Nieuwkoop naar Schiphol, Luva.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'76: G. L. Prins, wmr le kl. van

Blijham naar Heiligerlee; H. J. Veerman,

owmr van Uithuizen naar Buitenpost.

Per 1-3-'76: J. W. Keizer, wmr le kl. van

Grootegast naar Groningen (meldk.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'76: L. H. v. d. Berg, owmr van

Megen (gr. Berghem) naar 's-Hertogen-

bosch (staf distr.); P. J. M. Böhme, wmr

van opl. school naar Veghel; F. P. G.

Kersten, wmr van opl. school naar Cuijk;

A. A. H. Maas, wmr van opl. school naar

Vierlingsbeek; W. A. van Engeland, wmr

van opl. school naar Etten; W. F. M.

Leussink, wmr. van opl. school naar Haaren

H. J. Ruumpol, wmr van opl. school naar

Grave; A. L. Bijzeit, wmr van opl. school

naar Grave; Th. L. M. v. Deelen, wmr van

opl. school naar Grave; P. G. H. Hermse,

wmr van opl. school naar Boxmeer; A. B.

Mijnster, wmr van opl. school naar Wer-

kendam; B. de Ridder, wmr van opl.

school naar Grave; K. Snater, wmr van

opl. school naar Grave; C. Wijgers, wmr

van opl. school naar Almkerk; B. Bran-

benberg, wmr van opl. school naar 's-Her-

togenbosch (vkg.); T. Ch. Wiersema, wmr

le kl. van Etten naar 's-Hertogenbosch

(rech.groep); B. Scholten, wmr le kl. van

Cuijk naar 's-Hertogenbosch (reeh. groep);

W. H. A. G. v. d. Looij, adm. ambt. C 2e

kl. van Helvoirt naar 's-Hertogenbosch
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(staf distr.); W. G. F. Ch. de Nijs, adm.

ambt. C 2e kl. van 's-Hertogenbosch (staf

distr.) naar 's-Hertogenbosch (techn. vkg).

Per 1-2-'76: G. J. J. Gulik, schrijver A van

Bent (vkg.) naar Helvoirt; J. Rozendal,

wmr van Cuijk naar IJssel ham.

Per 15-2-'76: J. v. d. Berg, owmr van Ra-

venstein naar Berghem.

Per 16-2-'76: C. A. F. Arts, wmr van Heesch

naar Driebergen (AVD).

Per 21-2-'76: F. A. Klijnsma, wmr 1e kl.

van Rosmalen (proef 3 mnd) naar 's-Her-

togenbosch (vkg.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'76: J. Peper, parketw. van Haarlem

naar Leeuwarden.

Per 1-2-'76: T. Hylkema, wmr van Buiten-

post naar Kootstertille; J. Kalma, wmr

van Stiens naar Leeuwarden (reeh. groep).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-1-'76: P. C. A. Versijp, owmr van

Munstergeleen (gr. Beek L.) naar Schaes-

berg (gr. Schaesberg); W. Berendsen,

wmr te kl. van Susteren (gr. Susteren)

naar Eijgelshoven (gr. Nieuwenhagen); H.

J. A. Ariessen, wmr van opl. school naar

Valkenburg; J. J. W. Kohl, wmr van opl.

school naar Stein; L. H. M. Kurvers, wmr

van opl. school naar Gulpen; J. M. de

Hoog, wmr van opl. school naar Meerssen;

J. L. L. Orbons, wmr van opl. school naar

Born; H. J. L. Rajh, wmr van opl. school

naar Beek; M. R. P. Appelhof, wmr van

opl. school naar Susteren; H. W. Helm-

holt, wmr van opl. school naar Gronsveld;

P. Horst, wmr van opl. school naar Schin-

nen; H. Schuit, wmr van opl. school naar

Susteren; W. Lazaroms, owmr van Maas-

tricht (staf distr.) naar Maastricht (vkg.);

A. D. H. Spoelstra, wmr van Amstenrade

naar Maastricht, (reeh. gr.); G. M. Leters,

wmr van Schaesberg naar Maastricht (reeh.

gr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-1-'76: J. A. C. Muller, wmr 1e kl van

Haamstede naar Middelburg.

Per 10-1-'76: J. A. G. Leys, wmr van Vrou-

wen polder naar Cadzand.

Per 1-2-'76: W. J. Dek, wmr van Aarden-

burg naar Kortgene; S. A. Bil, wmr 1e kl.

van Kortgene naar Colijnsplaat; A. Hage,

owmr van 's-Heerenhoek naar Kortgene.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 29-12-'75: J. J. Zwartepoorte, wmr van

Zaltbommel naar Driebergen.

Per 13-1-'76: G. van Oenen, owmr van

Heteren naar Nijmegen.

Per 1-2-'76: W. J. M. Holzaplel, wmr. 1e

kl. van Wijchen naar Loosdrecht; A. M.

P. P. Kokke, wmr 1e kl. van Wijchen naar

Harmelen; H. Steenbergen, wmr 1e kl. van

Nijmegen naar Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

Per 27-12-'75: P. L. H. Lap, owmr van

Echt naar Maastricht; J. F. Renkens,

owmr van Baarlo naar Helden-Panningen.

Per ????: Th. J. A. v. Rijt, wmr 1e kl.

van Posterholt naar Herkenbosch (reeh.

gr.).

Per 1-1-'76: J. M. S. P. van Beek, wmr

van opl. school naar Nederweert; J. L. M.

Meeuwissen, wmr van opl. school naar

Melick-Herkenbosch; M. A. Th. M. Walt-
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mans, wmr van opl. school naar Helden-

Panningen; H. J. Noteboom, wmr van opl.

school naar Horst; A. Oosten, wmr van

opl. school naar Bergen (L.); G. A. Phi-

lips, wmr van opl. school naar Bergen

(L.); J. C. Clements, wmr van opl. school

naar Heijthuijzen; H. Veen hof, wmr van

opl. school naar Maasbree; J. L. H. van

Erk, wmr van opl. school naar Horn; L.

H. J. Verhoeven, wmr van opl. school

naar Beileid; F. H. A. M. Biermans, wmr

van opl. school naar Roermond (vkg.).

Per 5-1-'76: P. J. M. Berghs, wmr te kl.

van Haelen naar Roermond (st. distr.).

Per 1-3-'76: F. J. Goossens, wmr 1e kl.

van Apperden naar Merkelbeek; H. M. F.

Hintzen, wmr 1e kl. van Nederweert naar

Maasbracht.

DISTRICT ROERMOND

Per 27-12-'75: J. F. Renkens, owmr van

Baarlo (gr. Maasbree) naar Helden-Pan-

ningen (gr. Helden-Panningen).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-2-'76: A. Buizert, adjudant van Mij-

drecht naar VinkeveenlWaverveen.

Per 15-2-'76: B. Methorst, owmr van Vin-

keveen/Waverveen naar Maarssen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-2-'76: J. J. Nijdam, wmr. te kl. van

Zwolle naar Koninklijk Huis (Veiligheidsd.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9-'75: J. W. de Looll, wmr 1e kl. van

Driebergen (AVD) naar Roosendaal (distr.

Breda).

Per 1-2-'76: W. de Bruin, wmr 1e kl. van

Driebergen (AVD) naar Nijmegen (vkg.).

Per 21-2-'76: W. Kaatman, wmr te kl. van

Driebergen (AVD) naar Zwolle (vkg).

Per 23-2-'76: C. van Ravenhorst, wmr. 1e

kl. van Driebergen (AVD) naar Bilthoven

(vkg); P. Heinink, wmr 1e kl. van Drieber-

gen (AVD) naar Bilthoven (vkg); G. J.

Oskam, wmr. 1e kl. van Driebergen (AVD)

naar Bilthoven (vkg).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'75: P. C. van der Linden, wmr

te kl. van Gouda naar Lelystad.

Per 1-2-'76: A. J. v. d. Broeke, wmr van

Amsterdam naar Krabbendijke; C. R. Spits,

wm r 1e kl. van Kampen naar Sneek.

Pe 6-2-'76: E. Th. F. M. Ramge, wmr 1e

kl. van Amsterdam naar Utrecht.

Per 1-3-'76: A. Verveer, owmr van Wemel-

dinge naar Dordrecht; N. van Gameren,

wmr van Kruiningen (Reimerswaal) naar

Wemllidinge; J. D. Vink, adjudant van

Amsterdam naar Dordrecht.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-2-'76: J. H. van Lith, wmr 1e kl te

Groenlo.

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-'76: H. Oosting, adjudant te Wes-

terbork.

Per 11-2-'76: L. Breukelman-Looper, typiste

A te Assen.

Per 1-3-'76: J. Platje, owmr te Sleen.

DISTRICT BREDA

Per 1-2-'76: N. D. Smits, owmr te Breda

(vkg.).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-2-'76: G. Aarts, wmr 1e kl. te Asten.

Per 1-3-'76: P. F. H. J. Mennen, adjudant

te Bladel.

DISTRICT GRONINGEN

Per 16-2-'76: H. v. d. Weg-Noeken, adm.

ambt. C 1e kl. te Groningen (st. distr.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-2-'76: E. v. d. Laan, wmr 1e kl. te

Vrouwenparochie.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-2-'76: A. F. Heuskes, adjudant te

Maastricht (vkg.); J. Moeliker, adjudant te

Maastricht (vkg.).

Per 1-3-'76: L. M. Welbers, owmr te Els-

100; J. H. Lepels, wmr 1e kl. te Maastricht

(park. pol.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-2-'76: A. van den Broecke, wmr 1e kl.

te Kloosterzande.

Per 1-3-'76: N. Vertregt, Adj. comm. A te

Zierikzee.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'76: P. v. d. Zalm, wmr 1e kl. te

Gameren.

Per 1-2-'76: A. Schooneman, adjudant te

Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'76: P. J. M. Berghs, wmr te kl.

te Roermond (st. distr.).

Per 1-2-'76: H. H. Peters, owmr te Beeg-

den.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-2-'76: A. Goedhart, owmr te Maars-

sen.

LUVA

Per 1-2-'76: A. J. van der Spek, owmr te

Schiphol.

OPLE,..)INGSSCHOOL

Per 1-1-'7b: A.. J. Vermeer, R.A. I te Apel-

doorn.

Per 1-3-'76: P. J. M. Vis, adjudant te Horn.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-2-'76: A. Eekhof, owmr te Bilthoven;

F. Kockelmann, olf. 1e kl. te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'76: A. Kes, adjudant te Amsterdam;

F. Smit, wmr te Lobith.

in memoriam

Res. wmr. 1e kl.

F. H. Mogers

* 23-3-'20

t 21-4-'76

Groep Echt

Distr. Roermond

Res. wmr. 1e kl.

D. van Wier

* 27-2-'20

t 17-3-'76

Groep Het Bildt

Distr. Leeuwarden
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Jaarlijks 2000 kortgestraften in Grave

Adspirant-politiemannen
als gevangenbewaarder
- hoe zit dat?

Sinds een half jaar werken er adspirant-rijkspolitieman-

nen als tijdelijk bewaarder in de gevangenis voor kort-

gestraften, meestal wegens 'glaasje-op achter het stuur',

in Grave. Een experiment van Justitie, dat vragen op-
roept. Kunnen ongeschoolde jongemannen van nog geen

twintig jaar dit werk aan? Hoe ervaren de gedetineerden

dit? In deze reportage komen beide groepen aan het
woord, evenals de direktie van de gevangenis.

Hans Bot uit Vlaardingen (hij wordt dit jaar twintig) vraag

ik naar zijn ervaringen opgedaan in de bijna drie maan-
den dat hij nu als tijdelijk bewaarder werkt in de gevan-

genis te Grave: 'Het bevalt goed, zeer goed zelfs, alleen
de verveling is erg groot. Het maakt haast geen verschil

of je werkt of niet, want je kunt in je vrije tijd vrijwel ner-

gens heen'.
Zijn reactie op de confrontatie met gedetineerden : 'Je

hebt er natuurlijk vervelende gasten onder, die proberen

uit te buiten dat je nog jong bent, zo van 'weet je moeder
dat je hier bent?' 'maar dat is dan een kwestie van er

langs kijken'.
Op 18 maart pakte hij zijn biezen, om nog een vakantie'tje
te genieten alvorens zijn opleiding tot rijkspolitieman te

gaan volgen aan de politieschool te Apeldoorn.

Een maatschappelijk probleem in

kort bestek. Sedert 20 oktober van

het vorig jaar 'draait' in een voorma-

lige rijkspsychiatrische inrichting voor

Vrouwen te Grave (N.B.) een gevan-

genis voor kortgestraften. En, of de

aard van de hier op te nemen gedeti-

neerden - een straf van maximaal

veertien dagen, niet eerder gedeti-

neerd geweest, en zich nog in vrij-

heid bevindend - niet bijzonder ge-

noeg is, wordt deze gevangenis ook

nog gekenmerkt door tijdelijkheid.

Een tijdelijkheid, zowel qua algemene

opzet als qua bemanning.

Allereerst nog maar een geheugen-

6

steuntje: juist met het oog op het

tijdelijke karakter van de inrichting

heeft men geen 'beroeps' bewaarders

aangesteld, maar heeft men een be-

roep gedaan op de medewerking van

adspirant-politiernensen, goedgekeur-

de en geselecteerde jongemensen die,

alvorens hun opleiding bij de politie

te beginnen, gedurende drie à zes

maanden op basis van vrijwilligheid

worden aangesteld als 'tijdelijk ge-

stichtswachter' (officieel) in de wan-

deling niettemin aangeduid als 'be-

waarder'. Na zo'n vijf maanden

'grave-beneden-de-sluis' eens een

kijkje in de keuken.

Tekst: R. H. J. de ries

Foto's: Jan G. van Loon

Adjunct-directeur W. H. M. Pahlplatz,

oud-adjunct van het huis van be-

waring 11 te Haarlem, en dus direc-

tielid 'van penitentiairen bloede', om-

schrijft de situatie in Grave als 'bij-

zonder'. Toch wel. Je kunt een regime

opbouwen dat heel erg soepel is. In

vergelijking met 'gewone' gevange-

nissen en huizen van bewaring ligt

hier de 'kwaliteit' van de gedetineer-

den veel hoger, je kunt er erg veel

mee doen. De mensen hebben een

groot stuk eigen verantwoordelijk-

heid.' De groep van Hans Bot, de

tweede sinds het begin, zit er nu

vanaf half december (feestdagen ove-

rigens thuis geweest).

De eerste groep, geworven aan de

bron, het bureau Personeelsvoorzie-

ning van het Korps Rijkspolitie te

ERVARINGEN

In een enquête onder 49

tijdelijke bewaarders van de

eerste groep, waarin naar

de opgedane ervaringen ge-

vraagd werd, kwamen de

volgende reakties:

12 meegevallen: prettiger

omgang met gedetineer-

den; positiever; plezieri-

ger werksfeer.

7 tegengevallen: gebrek

aan werk; ontbreken van

goede werkorganisatie.

30 aan de verwachtingen

beantwoord.
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Hier zitten de kortgestraften van Grave. Rechts de gevangenis, links de arbeidsbarak en de kerk

Utrecht, bestond uit 57 man, in leef-

tijd variërend van 17 tot 28 jaar.

Pahlplatz: 'de meesten hebben het er-

varen als een bijzonder positieve tijd.

Ze hebben bijvoorbeeld, en dat is van

belang voor hun verdere opleiding,

geleerd in internaatsverband te leven.

Ze hebben een visie gekregen op, nou

ja, ze zijn in aanraking geweest met

mensen die aan de verkeerde kant

van de wet stonden'.

Onder de eerste groep is een enquête

gehouden, die, hoewel van een betrek-

kelijke aard (slechts een kleine groep

mensen werd ondervraagd en de op-

gedane ervaringen zijn nog gering),

als belangrijk gegeven in elk geval

opleverde, dat van de in totaal 49

antwoord - gevers een twaalftal vond

dat het werken in 'De Raam' is mee-

gevallen; zeven vonden het tegenval-

len, en voor het overgrote meren-

deel viel het niet mee en niet tegen.

Dat 'meevallen' vond zijn basis voor-

namelijk in een veel prettiger om-

gang met gedetineerden, veel posi-

tiever dan was verwacht; het regime

was leefbaarder en de werksfeer

plezieriger dan men zich had voorge-

steld.

Bij degenen voor wie het werk was

tegengevallen (zeven dus) lag dat

niet aan de onderlinge relaties, maar

aan het gebrek aan werk en het ont-

breken van een goede werkorganisa-

8

tie. Dat gebrek aan werk laat zich

gemakkelijk verklaren omdat de eerste

groep veel te groot was: de tweede

telt maar 36 man; bovendien is zeker

in het begin enorm veel geïmprovi-

seerd.

Kritiek en succes

Vraag aan de heeer Pahlplatz: waar-

in zit dat succes nu? 'Dat zit 'm waar-

schijnlijk in de openheid, de eigen

verantwoordelijkheid van de gedeti-

neerden, veel dagelijks contact; we

hebben inmiddels meer dan 700 gede-

tineerden gehad'.

Niet iedereen vond het direct een

succes. Als je de kranten naslaat dan

blijken er nogal wat mensen en in-

stanties diverse bezwaren te hebben

gebracht: de bonden van overheids-

personeel - zowel van penitentiaire

kort geding tegen de staat aan te

spannen, omdat er in Grave niet aan

resocialisering wordt gedaan terwijl

de beginselenwet gevangeniswezen

dat toch uitdrukkelijk voorschrijft.

De - eveneens tijdelijke - directeur

van de gevangenis, de heer W. W.

Weijmans, oud-adjudant der Rijkspo-

litie, heeft daar een duidelijke mening

over: 'wij zijn ervan overtuigd dat

gevangenisstraf op deze schaal, alt-

hans voor wat betreft de resociali-

sering, vrij nutteloos gedoe is. Ik zou

haast zeggen: als de Coomhert Liga

vindt dat er geresocialiseerd moet

worden dan moeten zij dat ook maar

komen doen. Ik zie er in twee weken

geen kans toe. Er zijn natuurlijk men-

sen die met een bepaald probleem

zitten, bijvoorbeeld, iemand woont

samen met een vrouw, is niet gehuwd,

heeft wel een kind, en zit nu zonder

inkomen; of iemand zit met een be-

"Ik vind het erg belangrijk voor hun verdere carrière

bij de politie."
(Gevangenisdirecteur Weijmans, oud-adjudant RP)

als van politiezijde -, de reclasse-

ring, de Tweede Kamer; de Coorn-

hert Liga heeft zelfs gedreigd, een

paald bedrijf dat gerund moet wor-

den.

Daarbij komt nog, als je praat over

resocialisering, dat hier geen 'crimi-
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nelen' zitten: ik durf niet te verkopen

dat er een inleider komt praten over

alcohol of drugs. Dat willen de men-

sen helemaal niet. Zij zeggen: wij

zijn 'gewone' mensen, we hebben dat

allemaal niet nodig. Het zijn immers

over het algemeen mensen die vau

z'n leven nooit gedacht hadden dat ze

ooit nog eens in de gevangenis terecht

zouden komen. Overigens, het ge-

bruik van drank of drugs hebben we

niet kunnen constateren, tot dusver.

Ondanks problemen passen ze zich

goed aan. De eerste ruzie tussen ge·

detineerden moet nog komen'.

Adjunct-dierecteur Pahlplatz vertelt

dat er een keer iemand uit Den Haag

kwam praten over het schadefonds

geweidrnisdrijven, en dat tegen kilo-

metervergoeding en een warme maal-

tijd; hij had een gehoor van twee

man. De bewaarders gaan soms ook

wel eens luisteren.

"Frappante gevallen", zegt de heer

Weijmans, 'maken we hier ook mee:

we hebben een caféhouder hier gehad

die in twee weken 6 pond was aange-

komen. Hij had eindelijk eens op

tijd z'n eten en z'n nachtrust. Een

ander geval betrof een Helmonder,

die vroeg of hij mocht blijven. Hij

genoot een invaliditeitspensioen, hij

wilde wel blijven en voor niets wer-

ken. Hij zat al jaren lang bij een

weduwvrouw met tien kinderen, en

samen (hij en zij) hadden ze vijfen-

twintig kleinkinderen. Hij had hier

aan slapen en eten genoeg, want zo

jong was hij nou ook niet meer. ..

We hebben wel kunnen zorgen dat

hij een ander pension kreeg'.

Opkomst

Het opkomstpercentage ligt in Grave

erg hoog.

Kunt u aangeven hóe hoog ongeveer?

Weijmans: "Grave" is ingesteld op

80 gedetineerden. We hebben er een

keer 96 gehad; dat is dan 'n vol hok,

dat je alleen met kunst- en vliegwerk

voor elkaar krijgt.

Ook al komen we boven de capaci-

teit, we sturen niemand naar huis'

De heer Pahlplatz legt uit dat 'den

haag' er een aantal oproept, laten we

zeggen 100, daarvan krijgt er een aan-

tal uitstel, zeg 30, en van de overge-

steeds een directielid aanwezig en

bereikbaar. De heer Weijmans vertel-

de dat het belangrijkste deel van de

taak van directeur en adjunct-direc-

teur meer begeleiden dan 'leiden' is;

het gebouw - tamelijk overzichtelijk

-leent zich ook goed voor die be-

reikbaarheid: "als je de deur uitstapt

dan zien ze je" (dit ontlokte foto-

graaf Jan van Loon een opmerking

over de uitermate gemakkelijke her-

kenbaarheid van directieleden: beide

heren droegen een geel overhemd, iets

dat naar hun zeggen vrij weinig voor-

kwam, laat staan beiden tegelijk).

Hans Bot was drie maanden cipier-telefonist, voordat hij als adspirant aan zijn politie-opleiding

begon.

blevenen komt weer een bepaald per-

centage: "van de lijst die wij van

het parket krijgen komt tussen de 80

en 85%, terwijl het al twee keer is

voorgekomen, dat dat percentage 90%

bedroeg".

Dat wat het komen betreft.

Het gebouw maakt niet de indruk een

gevangenis te zijn: je ziet geen tra-

lies, geen gesloten deuren, er zijn

slaapzalen en dagverblijven, de be

veiliging is vrijwel nihil.

Weijmans: "een blind paard kan hier

weglopen".

Loopt er wel eens iemand weg? Het

antwoord van de heer Pahlplatz luidt

ontkennend. Bij de introductie wordt

gezegd: als je wegloopt, gaat er echt

niemand achter je aan. De 'straf

voor weglopen is natuurlijk plaatsing

in een andere inrichting, met minde,

'faciliteiten' .

Een belangrijke rol bij het al of niet

weglopen speelt de mogelijkheid tot

'vrij' telefoneren. De bezetting is

momenteel 36 'bewaarders', 6 hoofd-

bewaarders en een huismeester, de

laatsten overgeplaatst uit andere pe-

nitentiaire inrichtingen. Voorts is

Wat betekent
'kort-gestraft-zijn'?

De eerste onderlinge ruzie tussen ge-

detineerden moet nog komen, zei de

heer Weijmans.

Hoe is de sfeer in het algemeen bin-

nen de inrichting?

"Er heerst hier een goed werkklimaat.

Een opmerking wil ik er nog wel

over kwijt: er wordt wel eens te ge.

makkelijk gepraat over het 'kort

9
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gestraft - zijn'. Om een voorbeeld te

noemen: door ons aangevraagde film-

apparatuur wordt door het departe-

ment geweigerd. Dat is niet nodig,

het zijn toch maar kortgestraften.

Bovendien, het is toch maar voor twee

jaar, en wat moet je dan met die ap-

paratuur? Althans, ik neem aan dal

men zo redeneert. Wat vergeten wordt,

is dat de arbeid voor het overgrote

deel buitenshuis wordt verricht. Als

dat vanwege de weersomstandigheden

(met bevroren plantsoenen kan je be-

trekkelijk weinig uitrichten) niet mo-

gelijk is, dan moet je wel iets met de

mensen kunnen doen. 'Poolen' van

filmapparatuur met andere inrichtin-

gen is natuurlijk onzin: als het hier

slecht weer is, dan is het dat ook in

Zeeland en Vught; dat zou betekenen

dat we de apparatuur allemaal tege-

lijk zouden willen hebben.

Maar terug naar het kortgestraft

zijn: als je met de mensen praat--

nogmaals, er zijn geen 'criminelen

bij (het is voor 80% art. 26 Wegen-

verkeerswet - gevallen, het beruchte

borreltje achter het stuur) - dan

krijg je het idee, dat 3/4 hier zit in op-

genomen vakantiedagen, ze willen het

niet weten. Ze worden uit hun gezin

en uit hun werk gehaald. De vakan-

tie is dan in een aantal gevallen 'op'

en intrekking van het rijbewijs kan

er dan nog wel eens bij komen.

Afgelopen maandag zijn er weer men-

sen aangekomen, die meer dun een

jaar hebben zitten wachten, voordat

7C konden worden opgenomen

Al die dingen bij elkaar geven mij de

overtuiging dat de mensen het naast

de vrijheidsbeneming zo goed n.ogc

lijk moeten hebben. In dat opzicht

kan ik vier belangrijke dingen n02-

men: een goede keuken, goed werk,

goede dagverblijven en goede slaap-

gelegenheid!

Eén dag minder

Directeur Weijmans oefent terloops

wat kritiek op een facet van het

straftoemetingsbeleid : 'wat een be-

langrijke rol zou kunnen spelen is

dat de mensen in plaats van één of

twee weken gevangenisstraf 6 of 13

10

dagen zouden krijgen. Als ze n.l. op

een maandag komen (zoals steeds)

dan houdt dat in dat ze ook weer op

een maandag moeten vertrekken. Dat

kan hen een extra dag verlof schelen,

hetgeen je zou kunnen aanmerken als

een strafverzwaring. De laatste dag

grijpt nu ook in in de nieuwe werk-

week. Ik ben er van overtuigd dat

men daar nooit aan gedacht heeft'.

Gevangenis
f'
Aan Hans Bot, zittend 'achter' de

telefooncentrale, de vraag gesteld, of

hij nu nog wat heeft 'gehad' aan zijn

tijd bij het gevangeniswezen, behalve

dat hij een aardig salaris heeft ver-

diend: Voor je mensenkennis is het

wel goed. Als ervan uitgaat dat ieder-

een thuis is in een bepaalde 'klasse',

en dat je je eigen soort mensen kent,

min of meer, dan leer je mensen ken-

nen uit hogere en uit lagere groepen

en milieus. Er zit van alles, make-

laars, directeuren, veel chauffeurs,

loodgieters. Ik had ergens een saaie

boel verwacht, een echte gevangenis

dus. Ik vind dit eerlijk gezegd geen

gevangenis, maar meer een rijksop-

vangcentrum. Het woord 'gevangenis'

is in ieder geval niet op zijn plaats.

Als ik eerlijk moet zijn (en dat moest

hij, red.), het is té gemakkelijk.

Anton Schavemaker - hij wordt in

oktober twintig - zegt van dat al of

niet gevangenis-zijn: "als je een lul-

lige overtreding begaat, krijg je een

dito gevangenisstraf. Het is geen

echte gevangenis. De mensen hebben

hier enorm veel vrijheid. Ze mogen

alleen niet naar buiten en ze missen

de vrouw. Sommigen hebben ook nog

een eigen bedrijf, dat ze een aantal

dagen moeten verwaarlozen".

Hans: "de mensen die de pest in

hebben, dat zijn de directeuren,

kroegbazen komen naar je toe".

Anton: "ze voelen het toch vrijwel

allemaal wel als een straf, ondanks

de vele vrijheden".

Een van de gedetineerden, aan hel

werk bij de 'badmeester': "ik ben

hier nu bijna veertien dagen. Vond

het prima. Soms verveel je je een

beetje. Ik vond het geen gevangenis:

je kunt doen wat je wilt. Dat gaat

Ton van Oeudekom moest als bewaarder-badmeester wel even wennen aan de 50-jarige

gedetineerde met een paardestaart.
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best, en ook het eten is prima. Je

kunt hier biljarten, tafeltennissen,

sjoelen, klaverjassen. De eerste weck

zag ik het als vakantie.

Had u van te voren enig idee hoe het

zou zijn?

"Het is gemoedelijk; ik had gedacht

dat het veel strenger zou zijn".

van de maaltijden wordt overtroefd:

die waren nóg iets beter.

"Badmeester" Ton van Deudekom

(uit IJmuiden, wordt in mei eenen-

twintig) is het allemaal meegevallen,

in alle opzichten. Wat tegenvalt is de

vrije tijd, omdat je er niets in kunt

doen. Er is weinig te beleven in

Grave; een pilsje kopen is het enige,

in een paar stamcafeetjes. Sinds veer-

"Ondanks hun jeugd hebben ze werkelijk overwicht.

Binnen drie maanden kon je ze tot 'bewaarder'
maken."

"Ik heb een jaar gewacht. Voor 80%

van de mensen hier zal wel gel-

den: geen borreltje meer bij het auto-

rijden. Ik heb overigens pech gehad:

had ik me bij de controle laten prik-

ken, dan had ik hier niet gezeten. Ik

wilde geen bloedproef toestaan, om-

dat ik dacht dat je dat niet verplicht

was".

Van de 30 antwoord-gevers onder de

eveneens geënquêteerde gedetineer-

den (van totaal 32 man, die vlak voor

de tijdelijke sluiting op 22 december

als 'restgroep' aanwezig waren), no-

teerden de overgrote meerderheid

(22) dat hun het verblijf was meege-

vallen; slechts één man vond dat het

was tegengevallen, en de restgroep

neigde naar 'meegevallen'. Dit on-

danks het feit dat toch ruim de helft

van de groep vrij zwaar tegen het

'zitten' had opgezien. De omgang met

het personeel wordt door vrijwel alle

gedetineerden als goed, of vrij goed

getypeerd. De enquête vermeldt trots

dat het personeel, en speciaal de jon-

ge bewaarders, een waarderingsscore

blijken te halen, die alleen door die Samenspel van een tijdelijke 'bewoner' en een tijdelijke bewaarder in een tijdelijke gevangenis

Hoe denkt u over het feit dat u hier

wordt bewaakt door zulke jonge

mensen?

"Daar wordt verschillend over ge-

dacht, de een vindt dat het wél kan,

de ander vindt van niet. Ik stoor me

er niet aan. Het is een kwestie van

karakter, geloof ik".

Hoe lang hebt u moeten wachten

voordat u hier 'plaats' werd aange-

boden?

tien dagen is er wel een goeie tent'.

Over het internaat: "het is wel gezel-

lig. De onderlinge verstandhouding is

erg goed. Trouwens, mocht het je een

keer gaan vervelen, je gaat om de

twee weken een weekend naar huis".

Als u nou van tevoren geweten had

hoe het zou zijn?

"Dan had ik het ook gedaan. Ik liep

hiervoor in de WW". En: "het zijn

soms typische mensen waar je mee

te doen krijgt. Veel nette mensen,

maar ook a-sociale figuren", als voor-

beeld (hij denkt er met plezier en

tegelijk verbazing aan terug) "laatst

was er een vent van een jaar of vijf-

tig met een paardestaart" .

Politiemensen vreten
de mensen niet op

Een andere gedetineerde: "het bevalt

met uitstekend".

Hebt u nou het gevoel dat dit een ge-

vangenis is of meer een opvangcen-

trum?

"In de eerste plaats een gevangenis".

Waarom?

"Omdat je merkt dat er constant

mensen aanwezig zijn die je in de

gaten houden, het is toch vrijheids-

beroving". De een vindt het een op-

vangcentrum, voor de ander telt het

meer of minder missen van je (totale)

bewegingsvrijheid toch meer.

Hoe denkt u over het personeel

adspirant-politiemensen?

"Je krijgt een menselijke behande-

ling. Die gozers zijn niet autoritair,

ze kunnen goed met mensen opschie-

ten. Een enkele keer denk je: die bad

beter thuis kunnen blijven ... Maar

11

Rp.org_RPM76_05_mei_nr.09_compri 134



over het algemeen niks te klagen.

100% meegevallen."

Uitspraak van de heer Weijmans: "ik

dacht dat men zich heeft afgevraagd

of politiemensen niet te ruw in de be-

jegening zouden zijn. En dan zeg ik:

politiemensen vreten de mensen niet

op. Voor mij is het eigenlijk een uit-

daging".

Het gebouw dateert uit 1820.

Het heeft een hele tijd dienst gedaan

als kazerne, en tot 1 januari 1974

is het een rijkspsychiatrische inrich-

ting voor vrouwen geweest. De heer

Weijmans schat de kosten van ver-

bouwing en herinrichting op ongeveer

een miljoen. Alle lof wordt toege-

zwaaid aan rijksgebouwendienst, aan-

nemer en allen die in zo korte tijd

het gebouw bruikbaar maakten: 'feno-

menaal'.

Grave (bijna tienduizend inwoners)

is niet ongelukkig met de gevange-

nis, hebben we in de krant kunnen

lezen: het geeft wat meer drukte in

het stadje en daarmee ook meer

brood op de middenstandsplank. Over

hoe de contacten zijn met de burgerij,

de heer Weijmans: "voor de bevolking

is het even afwachten geweest. De

geluiden van de mensen die we nu

spreken zijn positief. Ze zijn ergens

inderdaad wel blij met de aanwezig-

heid van de gevangenis. Tussen twee

haakjes - dat weet de doorsnee be-

volking dan niet - Grave komt op

deze manier vrij goedkoop aan z'n

plantsoen" .

Tijdens de wervingsvoorlichting, zo

vertel ik hem, heb ik aan de politie

adspiranten steeds gezegd, dat de ar-

beid voor de gedetineerden zou be-

staan in bos-arbeid, zo van het naar

hartelust zagen en hakken. "Daar ge-

beurt wel iets aan, maar de bosar-

beid is erg beperkt. Er worden WRt

bomen gehakt in een in de gemeente

Schaik gelegen bos, dat toebehoort

aan de gemeente Grave. Dat geeft

dan voor de arbeid een uitwijkmoge-

lijkheid voor tien, maximaal vijftien

man per dag, en gedurende enkele

weken. De mensen worden er naar

toe gebracht in de kleine Fiat, waar

er ten hoogste negen in kunnen; ze

blijven dan tussen de middag daar

eten.

Wat ook wel erg leuk is, dat is de

'integratiecommissie', een commis-

sie bedoeld om de gevangenis bij Ut'

12

Directeur W. W. Weijmans (oud-adjudant van

de rijkspolitie):

"Politiemensen vreten je niet op"

inwoners te introduceren en anders-

om. Hij bestaat uit vijf leden, drie

uit de inrichting en twee van de ge-

meente Grave".

In Sevenum wordt een soort voor-

lichtingsavond gehouden voor de be-

volking, om uiteen te zetten waarom

er een gevangenis komt, en wat zijn

taak zal. zijn. Dat is in Grave niet

gebeurd, en dat is misschien wel jam-

mer, vindt de heer Pahlplatz.

De suggestie, om een keer 'open huis'

te houden, schijnt door de rijksge-

bouwendienst getorpedeerd te zijn

met de voorspelling, dat de daaruit

voortvloeiende materiële schade zo

pakweg tienduizend gulden zou be-

dragen.

Pahlplatz: "er is in zoverre natuur-

lijk ook wel een verschil tussen

Grave en Sevenum: Sevenum is een

plaats van misschien zo'n duizend

inwoners, het inwonertal van Grave

beloopt haast tienduizend. Er is

overigens wel erg veel gepubliceerd

in de Graafse courant. Voorts wordt

er zo af en toe een zogenaamd 'kof-

fieconcert' gehouden op zondagmor-

gen, dan komt de fanfare van Grave

en een boerenkapel. Een erg groot

succes is ook geweest de grote car-

navalsavond met Prins Carnaval er.

de dansmeriekes, als dank voor het

feit dat de carnavalswagen op het

terrein van de gevangenis mocht WOf-

den gemaakt'.

Nuttige aanvulling

op politieopleiding

Het vorige hoofd van het bureau

Personeelsvoorziening van de Rijks-

politie, de overste Warneke, en ook

de huidige chef, kapitein Van den Bos

zien in het werk dat de 'tijdelijk ge-

stichtswachters' hier doen, een nut-

tige aanvulling op de opleiding van de

toekomstige politieman; anderen zien

dat niet zo zitten en zeggen dat er

nauwelijks enig verband tussen beide

functies te ontdekken valt.

Hoe denkt u daarover?

"Ik vind het erg belangrijk voor hun

verdere carrière bij de politie. Het is

een kwestie van elkaar bijstaan.

Overigens, de vertegenwoordigers van

de politiebonden zijn hier geweest.

Zij hebben gesprekken gevoerd met

de jonge bewaarders, en ze waren

dik tevreden".

Ook Ton van Deudekom vraag ik

naar een eventueel verband tussen

het werk dat hij hier doet en zijn

toekomstige baan als politieman.

"Het enige verband is het opdoen

van mensenkennis, verder niet, maar

dat neemt niet weg dat ik het ande-

ren niet zou afraden, tenzij je natuur-

lijk al een behoorlijke baan hebt".

Bij de enquête onder de eerste groep

jeugdige bewaarders is ook gevraagd

naar de motieven, om tijdelijk in een

gevangenis te willen gaan werken.

Materialistische motieven, zoals ver-

diensten, werkloos zijn in hun eigen

situatie, nuttig voor carrière, lijken

ongeveer gelijk op te gaan met meer

sociale motieven: belangstelling, uit-

daging, mensenkennis opdoen. 22 man

gaven op, de omgang met de gedeti-

neerden als betekenisvol ervaren te

hebben, zowel in verband met hun

latere loopbaan (9), omgang met men-

sen in het algemeen (14), een veran-

derde kijk op gedetineerden (5); drie

nee-zeggers verklaren hun standpunt

door te wijzen op een te weinig aan

ervaring en tijd om het werken met

gedetineerden inderdaad als 'beteke-

nisvol' te hebben ervaren.

Voorzover betreft de omgang tussen

gedetineerden en personeel is ook

van belang genoteerd te zien, dat 26

bewaarders vonden dat hun visie op

gedetineerden was veranderd. 13
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gaven op dat hen gebleken zou zijn

dat het om 'gewone' mensen gaat.

De overgrote meerderheid van hen.

die vonden dat hun visie op gedeti-

neerden niet was gewijzigd, moti-

veerde dat standpunt niet, zij het dat

enkele antwoorden niet verder reikten

dan "ik bad niet verwacht" en "altijd

al als mensen gezien, en dat is zo ge-

bleven".

Naast de door Hans Bot, Anton

Schavemaker en Ton van Deudekom

ingenomen posten, telefooncentralist,

portier en badmeester, zijn er nog

vele andere. Zo gaan rijbewijsbezit-

ters met de auto de arbeidsploegen

transporteren, er wordt toezicht ge-

houden in de dagverblijven. De

'nachtwacht' komt gemiddeld een

keer per veertien dagen voor. En dat

alles onder de directe verantwoorde-

lijkheid van het hoofd van de binnen-

dienst, huismeester Van der Sanden.

We treffen hem aan het eind van de

middag in de personeelskantine - ge-

zellige ruimte, bar, bierautomaat,

goede koffie. In het begin heeft hij

het toch wel een hachelijke zaak ge-

vonden: "het viel enorm tegen, er

moest zo verschrikkelijk veel geïm-

proviseerd worden; er was bij wijze

van spreken nog geen stoel om op te

zitten".

Hij is inmiddels wel wat losser komen

te staan tegenover de primair staan-

de beveiliging, zoals die vrijwel steeds

in penitentiaire wapenspreuken voor-

komt. "Belangrijker dan hetgeen van

binnen naar buiten gaat is wat van

buiten naar binnen dreigt te komen.

Ik heb me bijvoorbeeld al verbaasd

over de rollen prikkeldraad die de

rijksgebouwendienst bovenop de 001-

heiningen wilde gaan aanbrengen.

Maar het is geen gevangenis-oude

stijl. Het doel van deze opzet is eigen-

lijk: zoveel mogelijk vrijheid van

bandelen voor de mensen".

komen zo laat ze willen, wat normaal

is.

Maar wat voor sport kun je ze geven:

eigenlijk niks.

Zijn ze naar uw mening eigenlijk niet

te jong voor dit werk?

"Ja en nee. Over de eerste groep van

vorig jaar gesproken, toen ik die 17-

jarigen zag binnenkomen heb ik m'n

hart vastgehouden. Maar toch is bet

me .meegevallen. Ondanks hun jeugd

vatten ze hun taak bijzonder serieus

op, ze hebben werkelijk overwicht.

Je kon ze binnen drie maanden tot

'bewaarder' maken.

Geeft u nu nog iets van de hier met

de jongens opgedane ervaringen door

aan de politieschool?

"Er gaat geen beoordeling naar de

politie. We houden de korte loopbaan

bier strikt van de rest gescheiden,

beboudens in zeer incidentele geval-

len, als de politiescbool zich erg posi-

tief uitlaat over een van de mensen,

en wij hebben dezelfde ervaring dan

willen we dat wel laten boren".

Hoe ging het werken met aanstaan-

de politiemensen?

"Is meegevallen. Het knelpunt is de

vrijetijdsbesteding; er wordt erg

veel geprobeerd om ze wat ontspan-

ning te geven, maar het is wat dat

betreft voor deze jonge gasten erg

moeilijk. Ze kunnen 's avonds binnen-

•
ode rijksoverheid vraagt

plv. hoofd veiligheidsdienst en bedrijfszelfbescherming
voor de hoge colleges van staat (mnl./vrl.)

voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.b.v. de Veiligheidsdienst

Taak: in samenwerking met het hoofd van de dienst bevorderen van de in- en externe
veiligheid in de gebouwen van de Raad van State, Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal; mede formeren en leiden van de bedrijfszelfbeschermingsactiviteiten
bij deze drie Colleges.

Gevraagd: Politie-diploma A en B of hiermede vergelijkbare opleiding; b.v.k. ervaring
in soortgelijke werkzaamheden en redactionele ervaring.

Standplaats: 's-Grovenhoqe.

Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 2952,- per maand, vermeerderd met
een toelage op grond van onregelmatige dienst van ca. 10% van het salaris.

Bovengenoemd salaris is inclusief de per 1 januari 1976 toegekende toeslag van 4,5%.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 6-4526/3464 (in linker-
bovenhoek van brief en enveloppe), zenden aan de Rijks Psychologische Dienst,
Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage.

Het salaris is exclusief 7,8% vakantie-uitkering.

13
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De op 13 februari 1918 in het

v.m. Nederlandseh-Indie ge-

boren D. de Iongh volgde na

het doorlopen van de HBS een

opleiding tot beroeps-officier

aan de Koninklijke Militaire

Academie in Breda.

Van 1939-1951 diende hij bij

het wapen der cavalerie in het

toenmalige K.N.l.L. en werd

bij de bezetting van Indië door

de Japanners krijgsgevangen ge-

maakt.

In 1951 kwam hij naar Néder-

land en behaalde aan de hogere

krijgsschool het brevet "de

gouden zon": Nadien was hij

in verschillende staf-functies

bij de Koninklijke Landmacht

werkzaam, waarvan een aantal

jaren bij de in Duitsland ge-

legerde Nederlandse troepen.

Daar deed hij als plaatsvervan-

gend brigade-generaal veel er-

varing op in logistieke aange-

legenheden.

Op 1 maart 1969 aanvaardde

de heer De longh de functie

van hoofd van de inspectie

materieelzaken bij de algemer.e

inspectie van het korps Rijks-

politie.

14

I.M.-hoofd D. de longh

Inspectie Materieelzaken
moet in de pas lopen
met de executieve dienst

Bij ministeriële beschikking van 1

augustus 1969 werd bij de alge-

mene inspectie van het Korps

Rijkspolitie de "inspectie materieel-

zaken" in het leven geroepen. Tot

hoofd van de inspectie werd be-

noemd de heer D. de longh.

Met hem had RPm-redacteur J. J.

H. v. Aerssen een gesprek over

betekenis en werkwijze van de

inspectie.

RPm: Wat is de taak van de Inspectie

Materieelzaken?

De longh: Die taak omvat het be-

handelen van materieel zaken in al

zijn facetten, zowel liggende in de

beleidssfeer als in het uitvoerende

vlak.

Vóór 1 augustus 1969 was de behan-

deling hiervan meer gespreid en op

verschillend gebied gedecentraliseerd.

Na die datum is de gehele logistiek

ten behoeve van het Korps onder één

noemer gebracht en bij deze inspectie

terecht gekomen.

RPm: Wilt u het begrip "logistiek"

wat nader omschrijven?

De Iongh: Logistiek is een samen-

vatting van alle factoren, die van toe-

passing zijn op de behandeling van

materieel in de meest ruime zin. Niet

alleen dus de administratieve be-

heerskant of registratie, maar ook de

begroting, verwerving, verstrekking,

opslag, verplaatsing, instandhouding,

onderhoud en reparatie.

RPm: Bepaalt "I.M." ook waar-wat

moet komen?

De longh: Het aanschaffen van mate-

rieel voor de onderdelen van het

Korps en voor de persoonlijke uitrus-

ting geschiedt op grond van organi-

satie en indelingsnormen. Bij het vast-

stellen van die indelingsnormen be-

gint de I.M. een rol te spelen. Wat er

dan moet komen, wordt aan de hand

van uit de "praktijk" naar voren

komende wensen en verlangens door

de inspectie materieelzaken nader be-

zien en uitgewerkt. Wij moeten altijd

trachten zoveel mogelijk gevolg te

geven aart bestaande wensen en eisen

t.a.v. kwaliteit en kwantiteit. Het

wordt alleen wat moeilijk als "het"

moet kunnen varen, vliegen en rijden

tegelijk!

De "ruwe eisen" uit de praktijk wor-

den dus hier vertaald in, laat ik

het noemen politie-tunctie-technische

eisen, op grond waarvan de type-be-

paling kan worden vastgesteld. In de

verdere ontwikkeling kunnen ook de

industrieën worden betrokken. Langs

alle kanten wordt vervolgens bekeken

wat in bepaalde gevallen het best

geëigend is, ook door middel van be-

proeven bij onderdelen van het

Korps. Het komt ook wel voor, dat

we bepaald materieel speciaal voor

ons laten vervaardigen.

Voorop bij dit alles staat het gege-

ven, dat de inspectie materieelzaken

een dienstverlenend bedrijf is. Daarin

staat de "mens" als zodanig op het

eerste plan. Iedereen zal het onge-

twijfeld met mij eens zijn dat als die
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mens, zowel individueel als in groeps-

verband, niet over de juiste middelen

beschikt, ook 't bedrijf niet goed kan

functioneren.

Onze eerste en belangrijkste opgave

is dan ook de juiste middelen op de

juiste plaats te brengen. Elk materieel-

bedrijf, waar dan ook, zal daarom

steeds op het scherp van de snede

moeten werken. Ik bedoel daarmee,

dat een verkeerde begroting, verkeer-

de inzet of inzet van verkeerd mate-

rieel of iets van die aard, onmiddel-

lijk een ongunstige terugslag zal heb-

ben op het bedrijf zelf, omdat het

daardoor niet goed kan functioneren.

RPm: Stelt het toenemende terrorisme

en de harder wordende criminaliteit

ook bijzondere eisen aan de I.M.?

De Iongh: Ongetwijfeld en onvermij-

delijk. Vooral het toenemende terro-

risme is een opgedrongen facet, dat

vroeger niet direct tot de politietaak

Waar blijven de 66-miljoen van I.M.?

INVESTERING, EXPLOITATIE EN ONDERHOUD VAN:

3053 motorvoertuigen;

156 vaartuigen: (rijkspolitie te water en landdienst);

7 vliegtuigen: 3 één-motorige

2 twee-motorige

2 hefschroefvliegtuigen

ca. 1200 gebouwen, terreinen en dienstwoningen.

ca. 5000 verbindings-eenheden.

ca. 70 paarden.

behoorde, althans werd de politie er

niet zo direct mee geconfronteerd.

Het korps Rijkspolitie heeft een zeer

belangrijke taak in deze, waarbij ik

doel op de algemene bijstandsvet -

lening. De harde terrem vereist

uiteraard de inzet van zeer gespe-

cialiseerd materieel.

RPm: Speelt u daar ook op in of
wacht ti de loop der ontwikkeling af?

De Iongh: Wij ontwikkelen in deze

zeer zeker eigen initiatieven. Het is

een twee-richtingsverkeer, waarbij Je

belangrijkste kant hier op de staf ligt.

Dezerzijds wordt getracht vooruit te

lopen op situaties die mogelijk in de

toekomst zouden kunnen ontstaan,

waarbij we nauw samenwerken met

de "inspectie uitvoerende diensten".

Het is een voortdurend denkproces,

om de mogelijke klappen niet alleen

op te kunnen vangen, maar zo moge-

De heren J. de Groot (rechts) en J. Th. Rem-

merswaal van het stafbureau Coördinatie en

Ontwikkeling

lijk ook vóór te zijn. Of we er steeds

in slagen is een andere vraag, maar

het streven is er wel bij voortduring
op gericht.

Kort samengevat: we zullen te allen

tijde (in nauw overleg en samenwer-

king met de inspectie uitvoerende

diensten) in de pas moeten blijven

lopen met de executieve dienst. Het

moet een niet aflatende wissel-wer-

king zijn.

15
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Begroting I.M.

zesenzestig

miljoen gulden

Een begroting is eigenlijk niet

anders dan een zorgvuldig op-

gesteld financieel plan, op grond

waarvan in het betrokken be-

grotingsjaar uitgaven kunnen

worden gedaan. Het samenstel-

len van een begroting als die

van onze in peetie is uiteraard

niet eenvoudig. De voorberei-

dingen beginnen dan ook al

twee jaar van tevoren. Ook de

moeilijkheden, want in twee jaar

kan er van alles veranderen. Je

moet dan ook geweldig antici-

peren om niet achter de feiten

en omstandigheden aan te lo-

pen. Het is een voortdurend

denkproces, dat begint op de

kleinste beheerseenheid (de

groep) en mondt via de districts-

en overeenkomstige comman-

danten uit op de algemene in-

spectie. Zo worden geleidelijk

de bouwstenen verzameld,

waarbij op alle niveaus initia-

tieven kunnen worden ontwik-

keld.

Voor het opstellen en afwikke-

len van een begroting gelden

een aantal grondregels, waarvan

de heer De Iongh er enkele

opsomt:

noviteiten tijdig signaleren;

prioriteiten afwegen

mogelijkheden openlaten

om te kunnen veranderen.

("Anders gezegd: als in het

lopende begrotingsjaar de

accenten anders komen te

liggen, moet daarop kunnen

worden ingehaakt, waarbij

moet worden aangetekend

dat het overhevelen van

gelden van de ene begro-

tingspost naar een andere,

in bepaalde gevallen alleen

mogelijk is via een moei-

lijke procedure");

streven naar redelijke ver-

houdingen tussen exploitatie

(personeels- en andere las-

ten) en investeringen.

Miljoenendans

De begroting waarvoor de "in-

spectie materieelzaken" verant-

woordelijk is omvat het lieve

sommetje van 66-miljoen gul-

den. Een niet gering bedrag,

maar daarvan moet dan ook

heel wat gebeuren.

Zoals reeds elders gememo-

reerd heeft de I.M. de zorg

voor de persoonlijke uitrusting

van zo'n kleine tienduizend

man en de totale materieel-

voorziening en -instandhouding

van het korps Rijkspolitie.

Vanaf de ballpoint tot de elec-

trische schrijfmachine, de (in

ongenade rakende) VLM tot

het nieuwste hefschroefvlieg-

tuig, de seinlamp tot de mobi-

lofoon, de nederigste hulp tot

het modernste districtsbureau.

De heer J. P. Klein (rl, hoofd van de

afd. Overig Materieel, in gesprek met

zijn medewerkers A. de Groot en J.

A. Palit.
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Vrouwen bij de
reserve-politie?

GRONSVELD - Anders dan ge-

bruikelijk vond op vrijdag 26 maart

j.l. in het district Maastricht een wer-

kelijk grote paraatheidsoefening van

de reserve rijkspolitie plaats.

Stafadjudant J. A. van Kuyk die tevens

is belast met reserve rijkspolitieaan-

gelegenheden organiseerde daar n.l.

één grote oefening voor het gehele

district. Dat betekende dat hij op

die vrijdagavond te 19.30 uur in "De

Harmonie" te Gronsveld 105 reser-

visten en vele klasse-instructeurs kon

begroeten die verdeeld in kleine

groepjes beladen met opdrachten

letterlijk het bos in werden gestuurd

waar ze na 10 kilometer denken en

wandelen doorweekt en modderig weer

uit kwamen. De stemming was er

niet minder om.

Erwtensoep en pils deden de kou en

de vermoeidheid snel weer verdwij-

nen en na besturing van de gemaakte

fouten - kleurig geïllustreerd door

een perfekte diaserie - werden de

geestrijke prijzen met graagte in ont-

vangst genomen. De speciaal uit Den

Haag overgekomen heer J. K. Pieter-

sma, Hoofd Bureau Reserve-Rijks-

politie, de loco-burgemeester van

Gronsveld en de stafofficier Alge-

mene Dienst van het district Maas-

tricht toonden zich enthousiast over

de opzet van dit grootscheeps gebeu-

ren en over de gemotiveerdheid van

de reservisten.

Rest nog te vermelden dat er twee

groepjes, bestaande uit Mevrouw van

Kuyk en kennissen en Mej. Arets van

de stafadministratie en kennissen

buiten mededinging de tocht mee-

liepen.

Waren ook zij reservisten geweest

dan zou de ploeg Arets de eerste

prijs hebben veroverd, terwijl de

ploeg van Kuyk zeer hoge ogen ge-

gooid zou hebben.

Een en ander was voor majoor van

Etten aanleiding om - nu het korps

al lang vertrouwd is met de vrouwe-

lijke beroepswachtmeesters - een

warm pleidooi te houden voor toe-

lating van vrouwen bij de reserve

rijkspolitie (OW)

bl

Dat trillen van uw stuur. Die slechte wegligging.

Die snelle slijtage van die ene band.

Hofka + Sampermans doet daar wat aan!

Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....

17
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Telefoon 050 - 3 27 35

FA. WKW

modern ingericht

carrosseriebedrijf

lasserij-,

uitdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN

HARDERWIJK

03410-1 4423/1 6710

ERMELO, 03417-61 50

Beloning! ! !

van een

privé-lening

is: akkoord binnen enkele

uren, eigen termijnkeuze.

geen beh.kosten.

overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.

2e Hypotheek tot 140%

looptijd tot 180 mnd aflossing

Velen bellen ook

JANSEN'S

KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,

erkend, gemachtigd

18

Haren kan geen
korpschef vinden

HAREN - "Sneu, maar begrijpelijk.

Het is niet aanlokkelijk meer om

korpschef bij de politie te zijn", zegt

oud-hoofdinspecteur K. van Wijnen,

die op 1 maart met f.l.o. ging en zijn

Groningse forensengemeente Haren

zonder nieuwe korpschef achterliet.

"De jonge inspecteurs gaan liever

naar een grotere stad, waar zij niet

de verantwoordelijkheid hoeven dra-

gen van de leiding van een korps.

Hoofdcommissaris K. Heijink van de

Groninger politie heeft de functie in

Haren overgenomen. De dagelijkse

leiding van het korps is in handen van

de Groninger adjudant R. Leegstra,

die binnenkort inspecteur wordt.

In het Algemeen Dagblad zegt oud-

korpschef Van Wijnen het opmerke-

lijk te vinden, dat er aan de politie-

academie zo weinig officieren wor-

den opgeleid, terwijl er tussen 19;5

en 1980 zoveel officieren met pen-

sioen gaan: "Misschien gaat de

regionalisatie van de politie sneller

dan we verwachten en hebben we

daarom minder officieren nodig in

de toekomst. Die regionalisatie maakt

het trouwens ook niet aantrekkelijk

om een politiekorps te leiden. Als er

grotere eenheden ontstaan, zal de

chef spoedig op straat kunnen komen

te staan".

Een andere factor die de functie niet

aanlokkelijk maakt, is volgens de

heer Van Wijnen het feit, dat een

korpschef wordt geacht 24 uur in

dienst te zijn: "Een inspecteur is een

vrij man, die rnen hooguit 12 uur

achter elkaar aan het werk kan zet-
ten_"

De heer Van Wijnen meent, dat er

weldra meer gemeenten zonder eigen

korpschef zullen komen te zitten:

"Haren heeft ook niet de landelijke

primeur op dit gebied. In Doetinchem

en Zevenaar heb je al enige tijd een-

zelfde situatie. Daar leidt een hoofd-

inspecteur twee korpsen."

Geweldig

NEERIJNEN - Gehoord

op de C.O.M.E. tijdens de

voortgezette opleiding van

het M.E.-peloton 's-Her-

togenboseh:

Vraag docent: Hoe is de

volgorde van het aan te

wenden geweld?

Antwoord V.O.-er:

1. blote hand

2. traangas

3. lange wapenstok

4. korte wapenstok

5. hond

6. pistool

7. karabijn

8. de groepscommandant

Wat voelt u, als u
over 'n cent rijdt?

BILTHOVEN - Je moet als je over

een cent rijdt, bij wijze van spreken

kunnen voelen of het kruis of munt

is!" zegt adjudant H. van Reeden,

hoofd van de sectie auto- en motor-

techniek van onze verkeersschool De

Varenkamp, in het Veilig Verkeer-

blad 'Wegwijs'. Hij heeft het over

schokdempers, hoog genoteerd in de

rij van meest verwaarloosde auto-

onderdelen.

"Er wordt wel eens gezegd, dat die

dingen vooral bedoeld zijn voor het

comfort van de autorijder en zijn

passagiers.

Maar daar wil ik tegenover stellen,

dat ze er in de eerste plaats voor de

veiligheid zijn. Het voertuiggedrag,

zijn stabiliteit is er voor een groot

deel afhankelijk van.

Maar als die schokdempers (eigen-

lijk moet je spreken van veerreactie-

dempers) geheel of gedeeltelijk ver-

sleten zijn, krijg je springende wielen,

waardoor de besturing ongunstig

wordt beïnvloed, scheefremmen wordt

veroorzaakt en bovendien onregel-

matige bandenslijtage in de hand
wordt gewerkt. (KG)
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Blusboot in Leiden

LEIDEN - Sinds enige tijd beschikt

de Leidse brandweer over een rub-

ber blusboot die gebruikt zal worden

om branden op (woon) schepen in de

stadsgrachten en op de buitenwate-

ren, te blussen.

De boot weegt ongeveer 1000 kg en is

uitgerust met een sterke buitenboord-

motor. Op de boot is een mobilofoon-

installatie aanwezig en uiteraard een

blusinstallatie die zowel water (1600

liter per minuut) als schuim kan

spuiten.

Bij een brand wordt de boot ver-

voerd op een trailer achter de ram-

penauto van de Leidse brandweer en

kan ter plekke direct te water gelaten

worden.

Rondom de hele boot is een water-

sproei-installatie gemaakt die als hitte-

schild dienst doet. Snelheid van de

boot 40 km per uur. (Th.S.)

RP-Zuid introduceert

'bromfietspassen'

AMSTERDAM - Meestal kent de

eigenaar van een bromfiets maar zeer

weinig gegevens van zijn voertuig.

Sommige districten van de rijkspolitie

in Noord-Brabant en Limburg geven

daarom via politiebureaus registratie-

bewijzen uit, Z.g.bromfietspassen,

Bromfietsbezitters kunnen daarop

merk, nummer van motor, frame en

verzekering, kleur soort zadel en

andere kenmerken van hun brommer

invullen, en bewaren het pasje zelf.

Wordt de bromfiets gestolen, dan beo

schikt de politie daardoor direct over

alle gegevens, zodat het opsporen

wordt vergemakkelijkt.

Het betreft hier - helaas - geen

landelijke actie, doch het initiatief van

enkele districtscommandanten van de

rijkspolitie. Een initiatief dat echter

de moeite waard is om vooral te wor-

den overgenomen, in het belang van

de bromfietser en de politie zelf.

(R.A.I. - persbericht)

Wachtmeesters
verlosten Hetty

van een drieling

WADDINXVEEN - De wachtmees-

ters Scheepens en Kuiper werden

naar de familie Mourits geroepen,

omdat men daar acht kippen was

kwijtgeraakt. Toen zij daar aankwa-

men, hoorden zij een geit angstig

mekkeren.

"Hetty" (zo heet de geit) verkeerde

in barensnood. De politiemensen

assisteerden bij de bevalling en kregen

als dank een geboortekaartje van

Hetty's baby's, Maaike, Marinus en

Maximiliaan, plus dit gedicht:

"Heden werd Hetty onze geit

verblijd met twee bokjes en een geit.

Bijgestaan door twee agenten,

daarvoor onze complimenten.

Verliep de bevalling vlot en goed.

Je staat er van te kijken wat de

politie doet.

U komt gerust nog maar eens kijken

hoe moedergeit met haar kleintjes

ligt te prijken".

"Mourits Hoeve"

Waddinxveen.
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Nieuwe beveiliging

met radarsysteem

wekt verwachtingen

DEN BOSCH. - Dat de moderne in-

breker met z'n tijd meegaat, is be-

kend. De nieuwste gereedschappen en

hulpmiddelen staan tot zijn beschik-

king. Dat daarbij de aangerichte

schade vaak vele malen meer geld

kost dan hetgeen ontvreemd werd,

is een bijkomende verergering van de

situatie. Het vervult het bedrijfsleven,

de particulier èn de politie met zorg.

Reeds jaren is er geëxperimenteerd

met radar, in het bijzonder voor ter-

reinbewaking maar de resultaten

waren meestal teleurstellend.

Met enige skepsis waren dan ook de

15 politiefunktionarissen naar Vught

getogen, om er als gast van de (En-

gelse) beveiligingsindustrie AES Ne-

derland kennis te nemen van de

nieuwste ontwikkelingen op dit ge-

bied.

Het systeem dat geïntroduceerd werd,

bleek gebaseerd op het uitschakelen

van de invloeden van bodemreflecties.

Dit werd bereikt door de puntvormige

antenne van het oude systeem te ver-

vangen door een reeks boven elkaar

geplaatste puntvormige antennes met

een totale hoogte van ongeveer 1

meter. Hierdoor werden de bodem-

reflecties teniet gedaan en werd het

werkpunt slechts afhankelijk van de

directe straling èn de eventueel op-

gewekte horizontale reflecties. Hier-

van is dan het resultaat dat een

deteotiesysteem ontstaan is dat voor-

werpen die zich in horizontale rich-

ting bewegen, zeer goed detecteeert.

Verplaatsingen in verticale richting

hebben weinig effect.

De gevoeligheid kan worden ingesteld

op drie standen, waarbij resp. 45%,

22% en 10% verandering in het ont-

vangen energieniveau wordt omgezet

De gevoeligheid kan worden ingesteld

in een alarm. Deze gevoeligheidsver-

andering heeft echter geen invloed op

het detectievermogen: het blijft con-

stant.

De keuze van de gevoeligheid is af-

hankelijk van de toepassing van het

systeem en de aard van de te ver-

wachten aanval op het bewaakte ge-

bied.
Een aanvulling met een tv-installatie

leek bijzonder nuttig en kan in

speciale gevallen noodzakelijk blijken.

De man op de waarnemingspost kan

dan op het juiste moment ingescha-

keld worden en doet zijn waarnemin-

gen via een monitor. Zonodig kan

dan aktie ondernomen worden.

Aanpassing aan veranderde weers-

omstandigheden geschiedt automa-

tisch en snel. Alarm veroorzaakt door

bijv. vogels wordt vermeden dank zij

een ingebouwd circuit.

Het bereik van deze vorm van radar

terreinbewaking ligt op 10 tot ca 200

meter. De hoogte van het beveiligde

gebied ligt op 2 meter, maar kan

door een veranderde instelling ge-

bracht worden op 4 meter.

De demonstraties hadden op de aan-

wezige politiemensen een positieve

uitwerking. Hoe iemand zich ook

voortbewoog, lopend, kruipend, rol-

lend of rennend, steeds kwam er on-

middellijk alarm. Ook een snel rijden-

de auto liep in de val. Maar een

(kunstmatig gecreëerde) regenbui

slaagde er niet in de detectie-eigen-

schappen te veranderen. Ook het ge-

vreesde vals alarm bleef achterwege.

De enige zwakke plek in dit systeem

lijkt ons, dat het gebruikt moet wor-

den op een egaal terrein. Oneffen-

heden kunnen in het radarveld lancu-

nes doen ontstaan, waardoor (theore-

tisch althans) de mogelijkheid gebo-

den wordt via zo'n 'lijzijde' het be-

waakte terrein te passeren.

A.E.S.

e ALARM EQUIPMENT SUPPLlES NEDERLAND BV
A MEMBER OF THE

mather+Platt GROUP

NEDERLAND B.V.

·s-HERTOGENBOSCH

KONINGSWEG 9

Telefoon 073-139839

140923

123111

Specialisten in beveiliging tegen:

INBRAAK OVERVAL BRAND

Exclusieve vertegenwoordiging van systemen voor terreinbeveiliging

21
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De Algemene Dienstcommissie:

PRATEN OVER ONS ALLER WELZIJN

De leden van de algemene dienstcommissie in vergadering bijeen. Van links

naar rechts: J. Hoevenaars (secr.), F.Jacobs, J. G. W. Bär, A. W. N. Timmer-

mans, D. H. Overdijking, Th. P. Nelissen, W. van 't Sant, E. A. Mackay,

W. M. Rehorst, A. C. Meijer, J. van Luinen, M. Sinke, A. de Roon, C. L. de
Langen, W. Vermeulen en C. H. Honcoop.

NPB-hoofdbestuurslid W. van 't Sant speelde als commandant van de

recherchegroep Nijmegen een thuiswedstrijd. Als gastheer vond hij bij zijn

ADC-medeleden (v.l.n.r.) Sinke (Chr: Pol. Bond), Timmermans (St. Michael)
en Jacobs (St. Michael) een aandachtig gehoor.

22

NIJMEGEN. - In Nijmegen ver-

gaderde de Algemene DIenstcom-

missie van het korps Rijkspolitie.

Van deze gelegenheid maakten de

leden gebruik om het fraai ver-

bouwde bureau van de recherche-

groep te bezlchHgen. Van welke

gelegenheid een RPm-fotograaf op

zijn beurt gebruik maakt om de

ADC-Ieden op de gevoelige plaat

vast te leggen. Per slot van reke-

ning mogen de korpsleden wel

eens zien, wie hun welzijns-belan-

gen In het korps beharHgen.
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Rechercheur Witlag (r) vertelt ADC-

lid Nelissen iets over de drugbestrij-

ding.

Nijmeegse explicatie van de heer Ketel (r) aan de heer D. H. Overdijking,

hoofd van de inspectie Personeelszaken en ADC-lid.

Jf1
BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETON-
en

ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon 08380-1 9016*

Telex 45335

ONZE GELD
Helpt u graag

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.
f 5.000,- kost 36 x f 175,-

f 6.040,- kost 36 x f 210,-

f 9.870,- kost 36 x f 340,-

f 6.130,- kost 48 x f 170,-

f 8.020,- kost 48 x i 220,-

f 9.840,- kost 48 x I 270,-

I 10.000,- kost 60 x I 232,-

I 15.000,- kost 60 x I 344,-

I 15.000,- kost 120 x I 237,-

I 20.000,- kost 120 • I 317,-

I 30.000,- kost 120 x I 475,-

Elk bedrag mogelijk. De genoemde

aflossingen van 120 maanden zijn uit-

sluitend voor bezitters van eigen woon-

huis. Kosteloos aanvragen.

Thans ook hypotheken tot 100%, in

sommige gevallen 125'10.

Bij voorkeur teleloneren 045 - 21 15 27

I\'II~
Postbus 46, Hoensbroek

Nationaal

Verzekerings-

kantoor

Floegel

WINKEL
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'Vrouwelijke bazen
zijn minder bazig'

UTRECHT. - De bedrijven onder

vrouwelijke leiding lopen stuk voor

stuk goed. "Erg goed zelfs", zegt

mevrouw J. Bindt-de Haan, presi-

dente van de Nederlandse Unie van

Vrouwelijke Bedrijfshoofden in het

Economisch Dagblad, zelfs in deze

tijd. Misschien komt dat doordat

vrouwen over het algemeen zuinige

ondernemers zijn.

Ze springen niet verder dan hun pols-

stok lang is. Het zijn meestal uitste-

kende financiers, ze nemen geen

risico's. Dat heeft natuurlijk als na-

deel dat hun zaken niet zo snel groei-

en. Voor veel vrouwen hoeft dat ook

niet, geloof ik.

Een van de conclusies van een Duits

onderzoek naar verschillen tussen

mannelijke en vrouwelijke werkgevers

was, dat het mannen bij een eigen

bedrijf gaat om macht en geld. Bij

vrouwen speelt dat ook wel mee, maar

bij hen gaat het voornamelijk om de

zelfstandigheid en de ontplooiings-

mogelijkheden.

De bedrijven onder vrouwelijke lei-

ding variëren van klein met enkele

medewerkers tot middelgroot met zo'n

honderd man personeel. Het zijn vaak

zeer sociaalvoelende werkgevers.

Mevrouw Bindt: "Vrouwen zijn min-

der autoritair in de omgang met hun

personeel. Inspraak is voor de vrou-

welijke werkgever een min of meer
natuurlijke zaak."

We zien met belangstelling uit naar

de eerste vrouwelijke districtscorn-

mandant ...

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN. adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072- 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020- 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7. Apeldoorn/
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- lf7 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. vla.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - lf7 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040- 51 3838 (thuis: 040 - 44 6156).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97),

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. OSO - 1335 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073- 124481 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44. Maastricht
tel. 043 - 16720 (thuis: 043- 3 18 90).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis 01180- 1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 29 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, ofl. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356
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OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathern (L.).
(tel. 04748- 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (thuis 030- 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070- 69 40 21 (thuis: 070 - lf7 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030- 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
SI. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- " 25 79
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De mens in zijn milieu (3)

Zomaar tijdens een lunchpauze
door B. M. van Harskamp

Tijdens een lunchpauze gedurende de kadercursus 1976 I wandelen een drietal

cursisten met docent Van Harskamp door de ruime tuin van de Wijert te

Apeldoorn. Geprobeerd wordt bij deze verkenning de relatie met de praktijk

hier en daar gestalte te geven.

"Van vogel vangers kun je veel leren" zegt W. van Dijk van het vaste deta-

chement veldpolitie te Maarn,

"Vogels broeden langs de startbanen en ze worden daar, hoe gek dit klinkt,

met rust gelaten", aldus C. Tibboel, kaderlid beveiliging burgerluchtvaart te

Schiphol,

"Je moet eerst een keer een succesje hebben en dan ga je door", volgens

J. Klaus, van het vaste detachement veldpolitie te Maasbracht.

"Wanneer we hier zo rondwandelen,

zie ik me tijdens een militaire oefe-

ning weer achter een walletje liggen,

doodstil, met nauwelijks een meter

voor mij een wezeltje. Ik verroerde

me niet en het diertje had niets in

de gaten. Het ging zelfs op de achter-

pootjes staan. Geloof me, dat is leuk.

En, wat moet je dan stil zijn. Je durft

zelfs niet met de ogen te knipperen."

Met deze opmerkelijke beleving be-

gint Van Dijk het gesprek dat we

tussendoor met elkaar hebben.

"Het is ook het ondergaan van een

stukje rust. Menigeen heeft daar de

tijd niet voor, zegt Tibboel. En tijd

is geduld hebben, en geduld is eigen-

lijk weer rust."

"Dat is waar Kees, als je er werke-

lijk op gaat letten, stop je elk ogen-
blik.

Het is net wat Douwe Smit, onze

DRID klasgenoot in zijn spreekbeurt

bij docent Tromp vertelde: "En dan

wordt de mens 's morgens wakker

van een boerenpaard-en-wagen met

melkbussen en beweert dan dat die

boer de rust verstoort."

"Daar heb ik van genoten" merkt

Klaus op. 'Trouwens na de vertoning

van de natuurfilms waar u ondermeer

de hazenjacht en het fretteren laat

zien, vroegen een paar klasgenoten

aan mij of ik de hazen ook had zien

struikelen!! Een tweede wilde weten

of die fret vossen uit het hol haalde!

"Dat noem ik typisch Haagse op-

merkingen",

"Kijk, een Turkse tortel."

"Altijd moeilijk bij de voliére-contro-

W. van Dijk

dachtig naar de karakterestieke fij-

ne zang die vaak door sterkere gelui-

den overstemd wordt.

We passeren een rij douglasdennen

en wrijven langs de heerlijk geurende

naalden. Ook de venijn boom (taxus)

komt hier mooi uit. Hij is zomer en

winter een sieraad in de tuin, maar

houdt 'em uit de buurt van vee. Wan-

neer er van gegeten wordt, kan dat

de dood van die dieren betekenen,

vandaar de naam venijn.

Je vraagt je af ...

J. Klaus

Van Dijk blijft iets achter en wijst

naar de onderste tak van een wat ka-

le den. Kijk, ik hoorde'm al. Het

roodborstje. Inderdaad zit daar volop

fluitend een wintergast die spoedig

verdwenen zal zijn naar zijn zomer-

biotoop ver weg in Rusland.

Een reactie van Tibboel: "Daar in

die struik, nee lager, een heggemus".

En laten we ze niet verwarren met de

mussen. Het is er zelfs geen familie

van."

Verderop springt een konijntje op en

duikt even verder in een pijp. Zorg-

vuldig zijn de pijpen gegraven om ..

dat het leven onder de grond wel de-

gelijk past in de kringloop.

We lopen nu langs de oude boom-

gaard. Het is een prachtig fourage-

gebied want de bomen herbergen

honderden torretjes, vliegjes en aller-

lei lekkernijen onder de bast. Aan de

lage kant zien we een grote groep

vinken, merels en spelend tussen de

takken van een jonge berk een paar

C. Tibboel

le. Je moet erg oppassen met de tam-

me duivenrassen."

Opeens staat Tibboel stil. "Hóór, daar

zit het goudhaantje."

Inderdaad zit tussen de mazen van

het hekwerk een klein vogeltje die

deze naam draagt. We luisteren aan-
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staartmezen. Hun lange staarten zor-

gen prachtig voor de balans.

Van het sportveld klinken stemmen

door van een pittig balspel. De oplei-

ding gaat door en in de schaarse tijd

zal een groot aantal politietaken op

een rij moeten worden gezet, waar-

onder ook de jachtwet, vogelwet, vis-

serijwet, natuurbeschermingswet, het

kennen en herkennen van vele plan-

ten en dieren en hun relatie.

Klaus haakt hier op in en zegt: "Mag

ik jullie een vraag stellen? ... Heb

je wel eens gezien dat iemand wer-

kelijk gefascineerd naar een koe staat

te kijken? .... Ik zag dat vorig jaar

zomer bij mensen die van een cam-

ping kwamen en hardop reageerden

bij het zien van een koe. Je vraagt je

af waar die jonge kerels moeten be-

ginnen. Waar gaan we naar toe?"

Waarom?

Tussendoor hebben we stilgestaan, ge-

luisterd en gekeken naar boomklevers,

een paar kepen, een echte specht-

smidse en eigenlijk nog veel meer.

We deden het temidden van de forse

robinia's, de oude jeneverbesstruik,

de stuivende hazelaar en de bottende

kamperfoelie.

Ze staan er, ze vliegen er en ze zijn

er alle dagen opnieuw.

Waarom dit verhaal?

Omdat een opgezette buizerd, door

middel van een stuk kip of een paal-

klem gevangen, tweehonderd gulden

opbrengt.

Omdat veel vogels, in vrijheid leven-

de, met lijmstokjes, met netten e.d.

worden gevangen voor de verkoop,

Omdat kleurrijke vogels, die een sie-

raad zijn in de natuur, in voliéres ot

kooien hun leven mogen slijten,

Omdat torenvalken worden gevangen

met muizen die met een halsbandje

verbonden zijn aan breinaalden, waar-

door het roofdier bij het besprutgen

van de muis zichzelf aan de naald

spiest,

Omdat vinken met verminkte ogen

prijzen moeten winnen bij de zang-

wedstrijden die de mens organiseert,

Omdat dier en plant elke dag op-

nieuw worden belaagd,

En daarom is het nodig dat vakbe-

kwame politiemensen zo maar, tijdens

een lunchpauze, een uurtje willen

ronddolen.

Wandelt u mee?

26

Marsmannetjes zijn onzin, maar ..

Hoogstwaarschijnlijk
leven ook elders
in het heelal
intelligente wezens

door Gerton van Wageningen

Van tijd tot tijd duiken er berichten op over onbe-

grepen signalen, opgevangen door de antennes van
radiotelescopen. Laatst weer eens, toen prof. Samuel

Kaplan van de sterrenwacht van Gorkij {Sowjet-

Unie}, mededeelde dat hij met regelmatige tussen-

pozen signalen had opgevangen die niet afkomstig

konden zijn van een satelliet, maar wellicht van de
een of andere planeet in een ver verwijderd deel van
ons Melkwegstelsel. Wetenschapsjournalist Gerton

van Wageningen {AD} vertelt in dit artikel welke

betekenis hieraan gehecht mag worden.

De eerste vraag die hier rijst (Waar-

om zo ver gezocht en waarom niet in

ons eigen planetenstelsel, dus op Ve-

nus, Mars of Jupiter bijvoorbeeld?)

is gemakkelijk genoeg te beantwoor-

den.

Ten eerste kan men de richting waar-

uit zulke signalen komen nauwkeurig

genoeg bepalen en ten tweede is over

onze acht zusterplaneten in dit zonne-

stelsel voldoende bekend om met de

nodige stelligheid te kunnen ontken-

nen dat daar ergens intelligente we-

zens wonen die ook de radiotechniek

kennen,

Als er elders in het heelal zulk soort

wezens huizen, dan moet het zijn op

planeten die om àndere sterren draai-

ren dan onze zon. Die kans is op

zichzelf groot genoeg. Elke ster die

we aan de hemel zien is een zon en

het is waarschijnlijk dat een groot

aantal van die zonnen wordt omringd

door een of meer planeten. Volgens

onze huidige kennis omtrent de struc-

tuur van het heelal kunnen er vele

miljarden van zulke hemellichamen

zijn, waarop zich - net als op de

aarde - leven heeft ontwikkeld.

Hoge graad van ontwikkeling

We kunnen er dus van uitgaan dat er

een enorm aantal bewoonbare, be-

woonde, misschien door intelligente

wezens bewoonden en misschien zelfs

door intelligente wezens met een hoge

graad van technische ontwikkeling be-

woonde 'werelden' zijn.

Die laatste voorwaarde moet er beslist

bij. Wij weten uit de geschiedenis van

onze eigen mensheid, dat er in het

oude Griekenland en in het oude

Rome sprake is geweest van civilisa-

ties die op een zeer hoog intellectueel

peil hebben gestaan. Er zijn massa's
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geschriften bewaard gebleven die dat

bewijzen.

Maar de techniek van de radiocom-

municatie - en dat is de enig bruik-

bare om lange afstanden te overbrug-

gen - hebben de mensen uit de Oud-

heid niet gekend. Zij kunnen dus ook

nooit op het idee zijn gekomen,

langs draadloze weg contact te zoeken

met eventuele bewoners van andere

hemellichamen.

En als op hun beurt die andere wezens

elders in het heelal, wèl de radiotech-

niek hebben gekend en zelfs misschien

wel contact hebben gezocht met de

aarde, dan zullen zij zich na een aan-

tal pogingen zeker teleurgesteld heb-

ben afgewend - er kwam hier tóch

geen antwoord vandaan. Men kan zijn

energie dan beter spenderen en zijn

antennes naar elders richten - er zijn

tenslotte hemellichamen genoeg.

Afstanden.

Een moeilijk verteerbaar punt bij die

berichten over signalen van elders is

altijd dat er zulke grote afstanden in

het geding zijn. De dichtstbijzijnde

ster buiten ons zonnestelsel is bijna

vier en een half lichtjaar van ons ver-

wijderd. Dat betekent dat lichtstralen

(en ook radiosignalen) vier en een

half jaar nodig hebben om de afstand

van ginds tot hier te overbruggen. En

dat betekent dus verder: bijna negen

jaar op antwoord moeten wachten als

het signaal onmiddellijk zou worden

begrepen en beantwoord. En in de

meeste gevallen is de afstand nog veel

groter - tientallen, honderden en

duizenden lichtjaren.

Een tweede moeilijkheid is dat de

veronderstelling "men seint naar ons"

toch weer in zekere zin de aarde en de

mensheid centraal gaat stellen in het

heelal. Wij zijn sinds een paar eeuwen

zo ver dat we beseffen dat er ook el-

ders in het heelal leven mogelijk is,

wij beschikken sinds enkele decennia

over de mogelijkheid om radiostraling

uit het heelal op te vangen en nu in-

eens veronderstellen wij dat 'die ande-

ren' misschien wel contact met ons

zoeken.

,',"""._.-··t.....
.-,--../ ---'"
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Waarom ons bolletje?

Een derde reden tot scepsis geldt de

vraag, hoe 'zij daarginds' op het idee

zouden zijn gekomen dat onze aarde

(het derde planeet je rondom het vrij

onaanzienlijke sterretje zon) interres-

sant is. Zelfs vanaf de dichtstbijzijn-

de ster of haar omgeving is de aarde

al niet meer waarneembaar. Haar

zwakke schijnsel - gevolg van het

feit dat zij door de zon wordt be-

schenen - gaat al op betrekkelijk

geringe afstand volkomen verloren in

het licht van de zon zelf. We worden

'overstraald'. Wie zou er, elders in

het heelal, op de gedachte komen,

radiosignalen te gaan zenden naar een

hemellichaampje dat niet eens te zien

is?

Radiosignalen die ons met soms ver-

rassend regelmatige tussenpozen be-

reiken zijn al vaker door radiotelesco-

pen opgevangen. In het voorjaar van

1968 registreerde men uit bepaalde

richtingen 'radiostoten die met zo'n

regelmaat terugkeerden - om de

één-en-een-derde seconde; één zo'n

puls duurde zelf 0,037 seconde - dat

het leek alsof er ergens in het heelal

tijdseinzenders waren gevestigd.

Maar de signalen bleken te kunnen

worden verklaard door te wijzen op

bepaalde natuurlijke omstandigheden,

namelijk het bestaan van een tot dan

toe nog onontdekt soort 'veranderlijke

sterren', de zogenaamde pulsars -

de naam is een contractie van 'pul-

sating stars'. De astronomen hoefden,

met andere woorden, geen buiten-

aardse civilisaties te introduceren om

een natuurlijke verklaring voor het

verschijnsel te kunnen geven.

Wachten op antwoord.

•En zolang dat mogelijk is - het aan-

wijzen van natuurlijke omstandighe-

den die een waargenomen verschijn-

sel verklaren - is het niet weten-

schappelijk verantwoord om te con-

cluderen dat er ergens ver weg in het

heelal mensachtige wezens verlegen

zitten om een praatje met ons. Een

conversatie dan ook nog waarin tien-

tallen of honderden jaren zouden ver-

strijken tussen de boodschap van de

een en het antwoord van de ander.

Het is natuurlijk in hoge mate waar-

schijnlijk dat er elders in het heelal

leven en zelfs intelligent leven voor-

komt. Het is zelfs in hoge mate ón-
waarschijnlijk dat het leven zich al-

leen zou hebben ontwikkeld op die

ene planeet waar wij wonen en ver-

der nergens op al die andere miljar-

den, miljarden en miljarden hemel-

lichamen. Maar of we dat ooit met

zekerheid zullen constateren is, ge-

zien de enorme afstanden, de grote

vraag.

• Jammer, want het zou zo interes-

sant zijn om te weten of daar ook

politie is. Onze enige troost is

echter, dat - àls daar politie is

- het ongetwijfeld Rijkspolitie

zal zijn, want die werkt immers

overal waar nog ruimte is (Red.)
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KONINKLIJKE WAARDERING

voor groot aantal korpsleden

Ook dit jaar weer mocht een aantal leden van het

Korps Rijkspolitie op de verjaardag van H. M. de

Koningin een Koninklijke Onderscheiding in ont-

vangst nemen.

Op het ministerie van justitie reikte minister mr. A.

A. v. Agt de versierselen behorende bij het Ridder-

schap in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan

de algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie,
W. M. Rehorst.

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd be-

noemd, mevrouw Chr. M. Zwaan, stafofficier jeugd-

zaken te Alkmaar.

Niet minder dan 65 Korpsleden ontvingen de ere-

medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

De redactie van RP-Magazine w~nst alle onder-

scheldenen van harte geluk met deze Koninklijke

waardering.

Waardering voor Korps

Generaal Rehorst verklaarde na afloop van de plech-

tigheid op het ministerie de aan hem uitgereikte

Koninklijke onderscheiding te willen zien als waar-

dering voor het Korps Rijkspolitie in zijn totaliteit.

Letterlijk zei hij: Indien het Korps over een vaandel

zou beschikken, zou deze onderscheiding daaraan
thuishoren.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:
-,

W,. M. Rehorst, Algemeen Inspecteur van het Korps

Rijkspolitie te Voorburg.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

Mevrouw Chr. M. Zwaan, dirigerend officier der Rijks-

politie 3e klasse te Alkmaar. '

de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, in goud, bij bevordering, aan:

J. Bout, adjudant der Rijkspolitie te Wemeldinge (ge-

meente Kapelle).

J. J. H. van Aerssen, adjudant der Rijkspolitie te Nij-

megen, redactie-secretaris van RP-magazine.

A. P. de Graaf, adjudant der Rijkspolitie te Nigtevecht.

de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Na'3sau, in goud, aan:

W. H. Andree, adjudant der Rijkspolitie te Schalkhaar

(gemeente Diepenveen).

J. Been, oud-adjudant der Rijkspolitie te Sprang-Capelle.

A. A. Bliek, adjudant der Rijkspolitie te Middelburg.

A. Flantua, adjudant der Rijkspolitie te Voorburg.

H. A. Gieske, adjudant der Rijkspolitie te Wijk bij

Duurstede.

A. Goosen, adjudant der Rijkspolitie te Diemen.

G. Groen, adjudant der Rijkspolitie te Doom.

J. Hartman, adjudant der Rijkspolitie te Leusden.

J. Heijndijk, adjudant der Rijkspolitie te Blokker.

J. Hoekstra, adjudant der Rijkspolitie te Sneek.

J. G. van Hoogmoed, adjudant der Rijkspolitie te

Huissen.
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G. Kingma, adjudant der Rijkspolitie te Wassenaar.

H. Kluiwstra, adjudant der Rijkspolitie te Noordwijker-
hout.

Mevrouw G. Leijerweert, hoofd van de sectie burger-

personeel van de inspectie personeelszaken van de alge-

mene inspectie van het Korps Rijkspolitie te 's-Graven-

hage.

C. J. Molhoek, adjudant der Rijkspolitie te Lochem.

P. Naaktgeboren, adjudant der Rijkspolitie te 's-Graven-

hage.

J. Nagelhout, adjudant der Rijkspolitie te Rolde.

K. Norden, adjudant der Rijkspolitie te Lobith (ge-

meente Herwen en Aerdt).

J. van Oosterbosch, adjudant der Rijkspolitie te Eersel.

H. Pastoor, adjudant der Rijkspolitie te Groningen.

J. P. Poll Jonker, adjudant der Rijkspolitie te Rhenen.

W. M. van Ruijven, adjudant der Rijkspolitie te

's-Gravenhage.

W. van 't Sant, adjudant der Rijkspolitie te ijmegen.

J. Stil, adjudant der Rijkspolitie te Joure (gemeente

Haskerland).

P. M. Stoop, adjudant der Rijkspolitie te Hoogwoud.

J. J. Vogel, adjudant der Rijkspolitie te Oudenbosch.

B. Witteveen, adjudant der Rijkspolitie te Apeldoorn.

J. van der Krol, adjudant der Rijkspolitie te 's-Hertogen-

bosch.

de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, in zilver, aan:

G. Aarts, oud-wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Asten.
A. de Beyer, wachtmeester der Rijkspolitie le kJ. te Sint

Willebrord (gemeente Rucphen).

B. J. Bokdam, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Haaksbergen.

C. Boneveld, administratief ambtenaar C le kl. inge-

deeld bij de meldkamer van het district Dordrecht der

Rijkspolitie te Water te Dordrecht.

J. Fictoor, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te Drie-

bergen (gemeente Driebergen-Rijsenburg).

J. Geluk, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te Borger.

L. Brok, oud-wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Heeswijk-Dinther.

A. R. Gerretsen, opperwachtmeester der Rijkspolitie te

Nijmegen.

J. van der Giesen, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Maasland.
M. J. van Grinsven, wachtmeester der Rijkspolitie le kl.

te Zeeland (N.B.).

J. Heesakkers, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Heeswijk-Dinther.

P. A. Kimmei, opperwachtmeester der Rijkspolitie te

Eindhoven.

A. Kolkman, oud-wachtmeester der Rijkspolitie le kl.

te Amsterdam.

C. Leeuw, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Zierikzee.

P. van Luinen, opperwachtmeester der Rijkspolitie te

Lemele (gemeente Ommen).

A. Lunenborg, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Almelo.

T. Marsman, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Amstelveen.

J. J. ohlmans, opperwachtmeester der Rijkspolitie te

Cadier en Keer.

P. Ooms, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te Maars-

sen.

W. Osté, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te Oud-

Beijerland.

D. G. de Paepe, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te
Zwijndrecht.

A. Ponne, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Uithoorn.

J. J. van der Putte, administratief ambtenaar B le kl.

bij de staf van het district Utrecht der Rijkspolitie te

De Bilt, te IJsselstein.

R. E. Rhebergen, oud-opperwachtmeester der Rijks-

politie te Weesp.

G. M. A. Siemerink, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Breda.

G. J. M. Swinkels, wachtmeester der Rijkspolitie le kl.

te Nederweert.

J. J. Thissen, opperwachtmeester der Rijkspolitie te

Maren Kessel (gemeente Lith).

S. Tiemersma, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Westerland (gemeente Wieringen).

J. H. Tiemissen, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te
Schijndel.

W. A. Urlings, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Wittem.

A. Verdonk, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Zwolle.

E. Volwerk, wachtmeester der Rijkspclitie le kl. te

Alkmaar.

E. J. Vriezen, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Herkenbosch (gemeente Melick en Herkenbosch).

B. Welle, opperwachtmeester der Rijkspolitie te Noord-

Scharwoude (gemeente Langedijk).

P. P. Zielstra, wachtmeester der Rijkspolitie le kl. te

Lelystad.

de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, in brons, aan:

Mevrouw G. R. Cornelissen-de Kruijf, werkster op het

groepsbureau der Rijkspolitie te Driebergen te Odijk

(gemeente Bunnik).

Mevrouw G. Snippe-Boers, werkster op het districts-

bureau en de verkeersgroep Assen der Rijkspolitie te

Rolde.
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nieuwe. - t ït1
groeps·~-a.._~
commandanten
Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

parketpolitie Dordrecht adjudant B.

Wermer. Hij werd geboren op 17

oktober 1920 te Dordrecht en was

sedert 21 juni 1969 stafopperwacht-

meester bij de verkeersgroep Dord-
recht.

Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Dordrecht der Rijkspolitie te Water

adjudant J. D. Vink. Hij werd gebo-

ren op 28 november 1920 te Dord-

recht en was sedert 1 mei 1972

groepscommandant van de groep Am-

sterdam I der Rijkspolitie.

Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Alkemade adjudant J. Niemeijer. Hij

werd geboren op 9 augustus 1918 te

Wildervank en was sedert 1 juni 1967

plaatsvervangend groepscommandant

Alkemade.

Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Brielle adjudant H. van der Laan. Hij

werd geboren op 10 februari 1920 te

Bellingwolde en was sedert 1 februari

1975 plaatsvervangend groepscom-

mandant Brielle.

Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Heiloo adjudant H. van Heusden. Hij

werd geboren op 26 november 1920

te Zuilichem en was sedert 1 novem-

ber 1971 plaatsvervangend groeps-

commandant Heiloo.

Met ingang van 1 maart 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Sprang Capel1e adjudant W. Kore-

vaar. Hij werd geboren op 22 juni

1919 te Giessendam en was sedert

16 april 1965 rayoncommandant te
Almkerk.

Met ingang van 1 oktober 1975 aan-

wezen als commandant van de recher-

chegroep Dordrecht adjudant J. van

der Kooij. Hij werd geboren op 21

maart 1921 te Hardinxveld en was

sedert 1 juni 1973 plaatsvervangend

groepscommandant recherchegroep

Dordrecht.

TT- RACES

ASSEN

26 juni
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In een 14 ha groot park, één van de

sectoren van het voormalige slagveld,

bevindt zich het:

Nederlands Nationaal

Oorlogs- en Verzetsmuseum
te Overloon

(6 km ten noorden van Venray)

Het is niet zomaar een herinnerings-

museum, maar een instelling met een

educatieve taak: het tentoongestelde

oorlogstuig vormt een waarschuwing

tegen het onmenselijk geweld van

de oorlog.

In het documentatiecentrum ervaart

men de oorlog als uitvloeisel van een

mentaliteit en wordt men

geconfronteerd met thema's die

heden ten dage nog actueel zijn.

Daarom is het museum niet alleen

een bezinning op het verleden, maar

ook op het heden en de toekomst.

Het museum is dagelijks geopend

van 9.00 tot 18.00.

Inlichtingen directie Oorlogsmuseum,

tel. 04788-250.

Zie ook het dagtochtenprogramma

van de NS.

GELDLENINGEN

VOOR ELK DOEL

overname nog lopende lening

kwijtschelding schuld bij

overlijden

snel en discreet uw geld

in handen.

Schrijf of bel:

SIEBENGA B.V.

verzekert/financiert alles

Kievitslaan 5 - Vinkeveen

tel. 02972-3233 (ook 's avonds)

Ambtsjubilea

Adjudant L. W. de Groot, Breukelen,

25 jaar 7-4-'76

Wmr 1e kl. P. Troost, Bunschoten,

25 jaar 13-4-'76

Owmr A. G. Meijer, Driebergen, 25 jaar 27-2-'76

Owmr Chr. H. van den Berg, Driebergen,

25 jaar 10-3-'76

Adjudant O. Dam, Neerijnen, 25 jaar 23-4-'76

Adjudant H. Bouwman, Harlingen,

25 jaar 12-4-'76

Adjudant A. Bloemen, Bilthoven,

40 jaar 11-4-'76

Adjudant G. Rodermond, Bilthoven,

40 jaar 16-4-'76

Jwmr F. J. van Dokkum, Hansweert,

25 jaar 27-4-'76

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-3-'76: H. A. Kamps, owmr van Berkhout

naar Bladel (distr. Eindh.).

Per 16-3-'76: B. H. Wiltink, wmr 1e kl. van

Alkmaar naar Zwolle (distr. Zwolle).

Per 1-4-'76: H. Elzer, wmr van Venhuizen

naar Nieuwlande (Assen); P. Franssen, wmr

van Heerhugowaard naar Scherpenzeel (Apel-

doorn); H. Haandrikman, wmr 1e kl. van Enk-

huizen naar Gieten (Assen); A. A. Koenis,

wmr 1e kl. van Heerhugowaard naar Alkmaar

(meldkamer).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-3-'76: B. H. van Noort, wmr van Lands-

meer naar Oostzaan; P. J. Groot, wmr van

Oostzaan naar Landsmeer.

Per 15-3-'76: A. J. Kuipers, wmr van Edam

naar Roden.

Per 1-4-'76: H. J. Klein, wmr van Purmerend

naar Woudenberg (Utrecht); E. M. Busker-

molen, wmr van 's-Gravenland naar Uithoorn.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-3-'76: R. Goldenbeid, wmr 1e kl, van

Borculo naar Grave.

DISTRICT ASSEN

Per 1-3-'76: J. Timmer, owmr van Gieten naar

Assen (st. distr.); W. J. Dondorf, owmr van

Zuidlaren naar Assen (st. distr.). .

Per 1-4-'76: E. v. d. Meer, owmr van Wijster

naar Norg; R. B. v. d. Molen, wmr 1e kl. van

Eelde naar Uithuizermeeden; H. J. Uneken,

wmr 1e kl. van Hoogeveen (ber. gr.) naar

Borger.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'76: S. A. Mosterd, adjudant van Ter-

heyden naar Prinsenbeek.

Per 30-1-'76: W. A. C. Deyl, wmr 1e kl. van

Kaatsheuvel naar Elburg.

Per 21-2-'76: K. J. Spitters, wmr 1e kl. van

Breda (meldkamer) naar Breda (rechgr.).

Per 23-2-'76: R. Oppatja, adm. ambt. C 1e kl.

van Etten-Leur naar Breda (rech.gr.).

Per 6-3-'76: E. D. A. M. Jacobs, wmr van

Oost, West Middelharnis naar 's-Hertogen-

bosch (techn. rech.).

Per 1-4-'76: F. W. M. Severin, wmr 1e kl. van

Etten-Leur naar 's-Hertogenbosch (tech.rech.);

C. Verhaaff, owmr van Etten-Leur naar Breda

(st.distr.); A. B. M. de Been, wmr van Prin-

senbeek naar Holsteren; A. C. Hoogendoorn,

wmr te kl. van Etten-Leur naar Breda (meld-

kamer); H. J. G. Veenstra, wmr 1e kl, van

Etten-Leur naar Apeldoorn (opl.sch.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'76: M. W. Ankersmit, wmr. 1e kl. van

Papendrecht naar Leeuwarden.

Per 16-2-'76: M. C. Smits, wmr van Dordrecht

(verkeer) naar Driebergen (A.V.D.).

Per 1-3-'76: P. H. van Damme, owmr van

Nieuw-Beyerland naar Rozenburg; B. Wermer,

owmr van Dordrecht (verkeer) naar Dordrecht

(parketpolitie); N. Sprong, parketwachter van

Rotterdam (parketpolitie) naar Dordrecht par-

ketpolitie).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-11-'75: D. L. de Wilde, wmr 1e kl. van

Krimpen ald IJssel naar Lekkerkerk.

Per 1-1-'76: A. Twigt, wmr van Krimpen ald
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IJssel naar Nieuwerkerk a1d IJssel; A. van

Rijssel, wmr van Krimpen a1d l.Jssel naar

Ouderkerk a1d lJssel: W. v. d. Spek, wmr 1e

kl. van Krimpen a1d Ijssel naar Ouderkerk

a1d l.Jssel: J. P. v. d. Roer, wmr van Krimpen

a.d. Ijssel naar Lisse; A. J. Meyboom, wmr

1e kl. van Krimpen a1d l.Jssel naar Krimpen

a1d Lek; J. P. Demenink, wmr van Krimpen

a1d l.Jssel naar Lekkerkerk; A. Boon, wmr van

Krimpen a1d l.Jsset naar Reeuwijk; J. Polder-

man, wmr 1e kl. van Krimpen a1d lJssel naar

Rotterdam (Luva).

Per 24-1-'76: H. Timmerman, wmr 1e kl. van

Haastrecht naar 's-Gravenzande.

Per 1-2-'76: J. H. de Gans, wmr 1e kl. van

's-Gravenzande naar 's-Gravenhage; J. Blok,

wmr 1e kl. van De Lier naar 's-Gravenhage;

L. W. v. Viersen, wmr van Zeven huizen naar

's-Gravenhage; A. van Vliet, wmr 1e kl. van

Nieuwerkerk a1d Ijssel naar 's-Gravenhage.

Per 16-2-'76: W. J. Brugman, wmr van Rijswijk

naar Alkmaar.

Per 21-2-'76: A. J. Nieuwlaar, wmr van Berkel

en Rodenrijs naar Bleiswijk; M. Imann, owmr

van Voorschoten naar Driebergen ; C. Horne-

man, owmr van Oegstgeest naar Soestdijk

(V.D.K.H.); J. L. Stotijn, wmr van Oegstgeest

naar Ter Aar; M. J. van Noort, wmr 1e kl. van

Leiderdorp naar 's-Hertogenbosch.

Per 1-3-'76: P. A. van Dommele, owmr van

Ouderkerk a1d lJssel naar Lekkerkerk; H.

Groeneveld, wmr 1e kl. van Rijnsburg naar

De Meern; A. Ket, owmr van Hillegom naar

Noordwijkerhout.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 20-3-'76: L. Theunissen, wmr 1e kl. van

Valkenburg naar Maastricht (rech.gr.); G. Krui-

se, wmr le kl. van Klimmen naar Maastricht

(rech.gr.).

Per 1-4-'76: J. G. M. Debets, wmr van Suste-

ren naar Ubach over Worms; J. Roos, wmr

1e kl. van Susteren naar Maastricht (rech.gr);

L. Wies!eld, wmr van Schinnen naar Beek (L.);

J. H. Lutgens, owmr van Schinnen naar Apel-

doorn (opl. sch.).

Per 17-4-76: C. H. J. Roumans, wmr 1e kl. van

Houthem naar Maastricht (rech.gr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 6-3-'76: C. B. Woets, wmr van Oostburg

naar Neerijnen (COME).

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-2-'76: P. J. v. d. Loogen, adjudant van

Huissen naar Beek (gr. Ubbergen); J. Th. ten

Boer, adm. ambt. C 3e kl. van Zetten naar

Nijmegen.

Per 1-3-'76: J. Brink, wmr 1e kl. van Kesteren

naar Dodewaard ; B. C. Elzinga, owmr van

Arnhem naar P.T.T. Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-3-'76: H. J. M. Clobbers, wmr 1e kl. van

Horst naar Reuver.

DISTRICT ZWOLLE

Per 16-2-'76: A. Hannema, wmr van Rijssen

naar Apeldoorn.

Ster van veiligheid
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Per 21-2-'76: J. Fr. Talens, owmr van Wester-

haar naar Haaksbergen.

Per 1-3-'76: G. J. Boers. wmr. 1e kl. van De

Krim naar Stad-Delden.

ALGE;MENE VERKEERSDIENST

Per 1-2-'76: W. A. Herder, wmr 1e kl. van

Driebergen (AVD) naar Soestdijk (VDKH).

Per 20-3-'76: S. Tienstra, owmr van Driebergen

(AVD) naar Apeldoorn (vkg).

LUVA

Per 17-2-'76: J. Bijlsma, wmr van Schiphol

(LUVA) naar Driebergen (AVD).

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 16-3-'76: M. Bijl, owmr van Harlingen naar

Horn.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 18-2-'76: G. W. van Belzen, owmr van

Soestdijk naar Apeldoorn.

Per 1-3-'76: M. A. van der Linden, owmr van

Baarn naar Soestdijk; H. Weijer, owmr van

Baarn naar Soestdijk; H. Dobben, owmr van

Soestdijk naar Baarn; H. J. van den Heuvel

owmr van Soestdijk naar Baarn; A. Folkertsma,

wmr 1e kl. van Soestdijk naar Baarn.

bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 28 kJ.:

Per 1-1-'76: C. W. de Oude te Apeldoorn.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: G. J. Grevers te Aalten; J. H.

Wasch te Putten.

Per 1-3-'76: W. Toller te Ermelo.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'76: D. Logtenberg te Lelystad; J. A.

Pap te Borculo; A. Pik te Ermelo; P. van

Zwanen burg te Oldebroek.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: J. Harmsen te Lichtenvoorde; C.

J. van Oostrum te Aalten; C. P. Schmidt te

Eibergen; J. H. G. Zwierenberg te Apeldoorn;

B. J. Luimes te Vorden; N. Gelmers te Vaas-

sen; G. F. Bouma te Nunspeet; G. C. Libert

te Elburg; P. H. v. d. Meijde te Hoevelaken.

tot adjudant:

Per 1-4-'76: J. G. Pijkstra te Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'76: H. J. Uneken te Borger.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: P. I(lein te Borger.

Per 1-3-'76: J. Timmer te Assen; W. J. Don-

dorff te Assen.

DISTRICT BREDA

tot schrijver A:

Per 1-12-'75: Ch. A. L. Tenret te Gilzerijen.

tot adm. ambt. C 1e kJ.:

Per 1-10-'75: R. A. Wachtels te Oudenboseh;

H. Pietersen te Goirle; A. M. W. Kokke te

Zundert; H. V. Essed te Udenhout.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: H. M. Bernard te Steenbergen;

J. H. A. Houben te Gravenmoer.

DISTRICT DORDRECHT

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: Mej. J. L. Dame te Dordrecht.
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: C. v. Esch te Brielle; C. J. L. v.

Duinen te Rockanje; G. Boender te Putters-

hoek; L. H. Hendriksma te Meeuwenplaat;

P. J. Rubeling te Brielle; P. v. Felius te Nw

Lekkerland ; T. Kik te Papendrecht.

tot adjudant:

Per 1-3-'76: B. Wermer te Dordrecht (park.pol.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot schrijver A:

Per 1-3-'76: Mej. A. A. Smidt te Waddinxveen.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'76: H. A. Berg te Waddinxveen; A. A.

van Duin te Roelofarendsveen; J. Fioole te

Maasland; N. van Gerven te 's-Gravenhage;

J. Scherpenisse te Berkel en Rodenrijs; J.

Vrolijk te Voorschoten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: J. G. Schier te Voorschoten; J. J.

Verheijen te Berkei en Rodenrijs; P. v. d. Wer-

ken te Hazerswoude; J. L. Stotijn te Ter Aar.

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: D. L. de Wilde te Lekkerkerk.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: U. van Mastrigt te Waddinxveen;

P. J. Brouwer te Schoonhoven.

Per 1-3-'76: P. A. van Dommele te Lekkerkerk;

J. Niemeijer te Roelofarendsveen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: C. M. J. v. Beurden te Veghel;

J. P. F. M. v. d. Steen te Sprang-Capelle;

G. W. Tax te 's-Hertogenbosch rech. gr.; N.

A. M. v. Casteren te Lith; P. v. Schaik te Nis-

tel rode; P. H. M. Clijsen te Veghel; J. M. R.

de Klein te Sint Michielsgestel; G. Hendriks

te Sleeuwijk; J. G. W. Bongers te 's-Her-

togenbosch (techn. rech.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'76: A. G. M. Setz te Heusden.

Per 1-3-'76: R. Goldenbild te Grave.

tot adjudant:

Per 1-1-'76: P. A. v. Doornik te Boxtel.

Per 1-3-'76: W. Korevaar te Sprang-Capelle;

Th. J. Stevens te Veghel.

Per 1-4-'76: Th. C. H. Timmermans te Boxtel

(ber. gr.).

DISTRICT MAASTRICHT

tot adm. ambt C 1e kl.:

Per 1-10-'75: C. L. v. Swieten te Amstenrade;

W. J. Berssman te Eysden; J. M. M. Klinken-

berg te Meeuwenhagen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: H. Akse te Vaals.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-6'75: W. C. M. Eenenaam te Middelburg.

Per 1-10-'75: J. Oosting te Tholen; G. P. Vreeke

te Kruiningen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-12-'75: J. P. de Vijlden te Kloosterzande

DISTRICT NIJMEGEN

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-10-'75: A. A. M. Vermeulen te Didam.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: W. van Hattum te Lienden.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'76: L. J. G. M. Aalbers te Maurik;

P. A. Th. M. Adolfs te Laag Keppel; H. T.

Brouwer te Opheusden; A. J. M. v. Eldijk te

Wijchen; M. G. M. Janssen Steenberg te

Huissen; B. A. Fr. M. Mettrop te Huissen;

A. L. Poolman te Beek; E. L. H. Verhoeven

te Nijmegen; G. Vreeman te Druten; Th. Wil-

lemsen te Westervoort; G. Zegel te Wehl.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per <-4-'76: H. M. J. Verbruggen te Didam;

R. A. A. Grisel te Geldermalsen; A. H. Schrap

te Leuth; J. W. Beers te Eist; D. D. P. Crezee

te Hedèl.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: J. A. Kroes te Arnhem.

Per 1-3-'76: J. Brink te Dodewaard.

DISTRICT ROERMOND

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'75: J. M. Jansen te Thorn.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: A. v. Dorland te Maasbracht; R.

Teijken te Roermond; L. J. L. v. Elewout te

Meijel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: H. P. M. Goltstein te Roermond

(techn. rech.).

Per 1-3-'76: H. J. M. Clobbers te Reuver.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'76: M. Sitaram te Voorburg; A. F. M.

whelen knipper-flitslampen om optimaal op te vallen!
Model 1200

Bevat geen draaiende delen en is daardoor minder
kwetsbaardan de gebruikelijke zwaailichten. EenWhelen
lamp flitst, als een elektronenflitser, 80 -140 maal per
minuut over de volle 3600

• Roestvrij. Onbreekbare lenzen.

Model 6002

Speciale brug voor politieauto's met transparant blauwe
kap, waarin 2 Whelen flitslampen type 1200 en speaker
voor aansluiting van Whelen twee - toon sirene -amplifier
en mikrofoon.

Uitvoerige dokumentatie ontvangt u als u even belt of
schrijft.

De lichtflitsen hebben een sterkte van 500.000-
2.000.000 candela (afhankelijk van het type) en een
reikwijdte van 5-10 km., zelfs bij mist nog ca. 1.000m.
Garantie op de flitslampen 1.000 branduren.

Laag stroomverbruik, ca. 3,5 amp. bij 12 Volt. Zie Tech-
nisch Bulletin nr. 30-03-0kt. '75 vande Techn.Comm.
der C.P.v.C.

Ilt.II.llltlll.llltic ~
SPOORSTRAAT 1 APELDOORN TELEFOON 055 - 218136' TELEX 49417
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- meetwielen

- polltle-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

_ verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynallte handschijnwerpers

- batons, fakkels

- het Inrichten en beplakken van
politie-auto's
enz. enz.

lflJD
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03*
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Aarts te Voorburg; W. B. A. Gebbink te Voor-

burg.

Per 1-4-'76: A. H. Pronk te Voorburg.

tot adm. ambt C le kl.:

Per 1-3-'76: J. L. Umon te Voorburg.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-3-'76: P. A. J. Knoors te Horn.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'76: J. Blom te Apeldoorn.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-3-'76: R. Horsman, schr. o.a.o te Zuid-

Scharwoude.

Per 16-3-'76: N. P. J. Bakker, schr. o.a.o. le

Bergen-Binnen.

Per 1-4-'76: C. P. Jong, schr. o.a.o. te Scha-

gen.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-2-'76: H. Bruin, owmr i.v.d. te Amster-

dam (staf).

Per 16-2-'76: H. J. van Geldrop, schr. A te

Amsterdam.

Per 1-3-'76: P. J. v. Leeuwen, wmr le kl i.v.d.

te Amsterdam (staf).

Per 16-3-'76: J. H. Biesma, r.a. II te Amster-

dam (staf); H. R. Levee, r.a. 11 i.t.d. te Am-

sterdam (staf).

Per 1-4-'76: R. Canters, schr. o.a.o te Voien-

dam; J. L. v. As, schr. o.a.o te Castricum;

A. L. Mauritz, schr. o.a.o te Muiden; H. F.

Beukeboom, schr. o.a.o te Weesp; H. v. d.

Brink, wmr le kl te Amsterdam (p.G.); P.

Visser, schr. o.a.o te Wormer; W. R. M. F.

de Boer, schr. o.a.o. te Volendam

Per 16-4-'76: E. Kooi]. schr. o.a.o. te Cas-

tricum; H. Westland, schr. o.a.o. te Diemen.

DISTRICT ASSEN

Per 1-3-'76: D. Poelstra, parketwachter te

Assen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-3-'76: Mej. A. Kreukniet, schrijver te

Dordrecht (st. distr.); Mej. H. A. van Uempd,

typiste A te Dordrecht (verk.); Mevr. M. J.

Barendregt-Rooimans, schrijver te Vianen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-2-'76: H. M. van Gelder, oH. 2e kl, te

Middelburg.

Per 16-3-'76: A. Francke, schrijver te Zoute-

lande.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-3-'76: Mej. J. S. Bindraban, schrijver

te Voorburg (stafafd. F.Z.); Mej. I. J. Blok-

poel, r.a. I te Voorburg (kantine); Mej. A.

Kamp, typiste A te Voorburg (typekamer).

lUVA

Per 101-'76: H. J. A. Remers, olf. R.P. ze kl.

te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 101-'76: P. J. M. Berghs, olf. R.P. 2e kl.

le Horn.

Per 1-3-'76: Mej. G. de Hoop, typiste A te

Harlingen.

Per 1-4-'76: W. Adema, owmr te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-3-'76: J. Bos, r.a. III te Bilthoven; Mevr.

A. Heijkamp-v. d. Burg, schrijver te Bilthoven.

RiJKSPOLITIE TE WATER

Per 101-'76: U. de Lange, olf. R.P. 2e kl. te

Amsterdam.

Per 1-3-'76: H. F. Bes, adm. ambt. C 3e kl.

te Amsterdam; R. de Vos, adm. ambt C 3e kl.

te Dordrecht.

Per 1-4-'76: L. Poirot, adm. ambt. C 3e kl. te

Dordrecht.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-4-'76: J. L. M. P. Megens, 's-Hertoqen-

bosch; W. J. M. Adam, 's-Hertogenbosch; P.

Th. Verkuijlen, 's-Hertogenbosch; H. A. W.

Awater, 's-Hertogenbosch; G. H. V.d. Kolk,

's-Hertogenbosch; C. P. J. Dominicus, Breda;

Th. W. Boots, Eindhoven; W. J. M. Peters,

Roermond.

Per 1-5-'76: W. A. L. Pronk, Utrecht; F. v.

Wijk, Dordrecht; H. J. M. M. Evers, Roer-

mond; J. A. G. M. Fransen, Zwolle; G. P. M.

Groot-Hemmink, Zwolle; C. Bakker, Gronin-

gen; J. A. Dijksterhuis, Groningen; K. Vos,

Assen; L. Postema, Assen; H. N. Pras, Assen;

D. Koster, Assen; A. J. Tien, Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-3-'76: F. Los, adjudant te Heiloo; G.

Moerkerke, wmr le kl. te Bergen (N.H.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'76: M. W. Ankersmit, wmr le kl, te

Papendrecht.

Per 1-2-'76: C. J. Bergenhenegouwen, wmr

le kl. te Alblasserdam.

Per 1-3-'76: KI. Valk, wmr le kl. te Hendrik-

Ido-Ambacht; C. van Dijk, adjudant te Dor-

drecht (parketpol.); P. van der Stoep, adjudant

te Brielle.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-3-'76: G. J. A. v. d. Aar, owmr te Noord-

wijkerhout; W. Marchand, owmr te Noordwij-

kerhout; J. D. v. d. Berg, wmr le kl. te Krim-

pen ald IJssel.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-3-'76: L. J. Malherbe, adjudant te Ber-

licum; M. W. de Kunder, adjudant te Boxtel

(ber. gr.); J. A. Mols, wmr le kl. te Haaren.
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DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-3-'76: J. v, d. Hoofd, owmr te Philippine;

J. K. van Schaik, wmr le kl. te Kapelle.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-2-'76: H. Gansehoek, adjudant te Beek.

Per 1-3-'76: A. van Ooijen, adjudant te Arn-

hem.

DISTRICT UTRECHT

Per 22-10-'75: J. Frijlink, owmr te Leusden.

Per 1-3-'76: E. Biesheuvel, owmr te Lange-

broek.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'76: M. J. Masseus, wmr te Haaksber-

gen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-3-'76: Mevr. C. F. Scheuerman, r.a. II

te Voorburg; J. W. Vis, adjudant te Renkum;

N. van Zeegen, owmr te Delft.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-1-'76: F. A. Th. Bossink, owmr te Drie-

bergen.

Per 10-1-'76: Mevr. J. M. Malenstein-van Zan-

ten, schrijver A te Driebergen.

Per 1-3-'76: J. M. Hendriks, wmr le kl. te

Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-2-'76: E. A. Vermeer, r.a. I te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'76: H. M. van Gelder, wmr le kl. te

Wemeldinge.

Per 1-3-'76: J. Bron, adjudant te Dordrecht;

G. G. Pot, owmr te Gorinchem.

Per 1-4-'76: A. Kolkman, wmr le kl. te Am-

sterdam; H. E. Rhebergen, owmr te Amster-

dam.

in memoriam

Wmr le kl.

J. H. Pepels

'* 10-2-'16

t 10-3-'76

Maastricht

Adjudant

A. W. van Rijn

'* 20-8-'22

t 17-3-'76

Driebergen

Res. wmr. le kl.

P. Kalkman

'* 30-5-'20

t 27-4-'76

Groep Boskoop

District

's-Gravenhage

• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN,

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

LEDERYERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V.

Hoofdstraat 64 - Terheyden (N.B.) - Tel. 01693-1224

Politiefunktionar:issen
lenen al50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld lenen is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in een ervaren,
gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt

Dat is de Nationale Volks Bank. Al 50 jaar. Enkele voorbeelden:

f 2.000,' 24 x f 100,26 f g.OOO,- 48 x f 237,26
f 3.000,' 30 x f 122,60 f 10.000,- 54 x f 239,29
f 5.000,· 36 x f 171,00 f 15.000,- 60 x f 326,25
f 7.000,' 42 x f 207,61 f 20.000,· 60 x f 435,00

Rente aftrekbaar, kwijtschelding bij overlijden.
Twee andere interessante diensten uit ons pakket:

1. De Konstantrekening. Een nieuwe doorlopend-kredietvorm.
We vertellen u daar graag meer over of sturen u onze

uitgebreide folder op verzoek toe.
2. De Wooncomfortlening. Speciaal voor woningverbetering.
Leningen van f 3.000,- tot f 20.000,·, met looptijden tot 8 jaar.

~s~
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-237271;Buikslotermeerplein
131b, tel. 020-326809Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561,450367 Den Haaq, Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-
643925Eindhoven, Kerkstraat 17, tel. 040-433944Enschede.
Langestraat 11, tel. 053-324398Nijmegen, v, Welderenstraat
127, tel. 080-226200Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030-314636Voorburg, Parkweg 12.
tel. 070-871612Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-166910

35
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Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

~

Van Gend & Loos

organisatoren
-,

van

elk vervoer

In dit nummer een puzzelcollage voor het hele gezin. Er

is voor ieder wel wat bij, dachten wij.

Veel plezier ermee en veel succes!

:'~RYPTOGRAM

Van links naar rechts: 1. Vele deugen er in de

Verenigde Staten en dat geeft plezier in het

leven; 8. Viert er de afleiding; 9. Nachtwacht

is een praatjesmaker; 11. Een gram gekleurd

bevroren water; 12. Antilope heeft plezier in

thee; 13. Zit schoon er in; 16. De oudere tand

ligt aan de kust; 17. Zal hij de laatste zijn?

19. Het eten van gort als vleesgerecht is een

pijnlijke gewaarwording; 21. Door mondeling

contact met hem op te nemen wil-ie niet meer

bij de zeerovers zijn; 24. Geestdrift van vis-

sen; 25. Meer speling als Rina uit de boter

gaat; 26. Larve in Noord-Holland; 29. Deze

vloeistof haalt Eli uit Laos; 30. Deze koppen-

snellerszwaarden der Dajakkers treft men

maandelijks in Amerika aan; 31. Spooksprink-

haan heeft veel weg van een vel papier, dat

een ommetje maakt.

Van boven naar beneden: 2. De E. stijgt vroe-

ger; 3. Hoofd in de riem; 4. Militair gaat gras

eten; 5. Veel geld maar geen verstand? 6. Te

lang babybroekje onder de koe; 7. Dit voed-

sel lijkt op een machine om stoppen voor

melkflessen te maken ;8. Van de mensen die

enkel plantaardig voedsel gebruiken, gaan er

"vier gras eten"; 10. Deze spoorwegmannen

hebben achting voor waardigheid; 14. Buk er

bij, bij dit euvel; 15. Geestig gebaar; 18. De

Turkse tolk heeft noga in zijn darm; 20. Draag

An naar deze stad in Andalusië; 22. Ga

naar I. om een waterval te ontdekken, 23.

Twee meisjes in kruiden; 27. Oude maat in

't bad met een vel papier; 28. 'n Vruchtje In

de snavel.

PUZZEL

VOOR DE JEUGD

WAT ZEGT DE PAPEGAAI?

Daar kun je achter komen als je weet dat elk

cijfer een letter voorstelt en dat je van die

letters de volgende woorden kunt vormen:

1-2-3: aanw. voornaamw. ; 4-5: vorm van werk-

woord zijn; 6-7-8: lidwoord; 9-10-11-12-13-14:

koele; 15-16-17-18-19-20:knaap; 9-11-6-3-13:ver-

voermiddel; 20-19-14: ontkenning; 1-4-7-10:

beest.

Oplossingen van de puzzels 1 en/of 2 kunnen worden opgestuurd naar:

Puzzelredaktie RP-magazine, p/a Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers van het kryptogram wordt weer een prijs van

f 25,- verloot. Onder de jeugdige inzenders een prijs van f 10,-.

36
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Van de volgende puzzels

geen oplossingen inzenden!

Magisch vierkant

Horizontaal en verticaal: 1. op deze plaats; 2. internationale ver.

voor luchtvaart; 3. vuurspuwende berg op Sicilië; 4. niet mis.

Hoe luidt de reclamezin op het zeil?

U kunt die vinden door de juiste letters op de punten in te vullen.

Waar is de zeep?

De man die het C-water demonstreert heeft een stukje toiletzeep

uit z'n handen laten glippen. Waar is dat gebleven?

Afscheidsreceptie van

RPm's J. J. H. v. Aerssen

In verband met het bereiken van

de pensioengerechtigde leeftijd,

gaat adjudant J. J. H. v. Aerssen

het Korps en de redaktie van

RP-magazine verlaten. Op don-

derdag 17 juni zal hem in Horn,

op de opleidingsschool, een recep-

tie worden aangeboden. Wie daar

afscheid van de heer Van Aerssen

wil nemen, is van harte welkom.

37
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Wat

ln dit dubbele romsrnumilrar o.E.t
frag sfro#arl Dag tunleklaslel

lntsrÉame' uat nraak fe firc nou?

Die meneer beoefent zijn hobby: racen met
mini-autootjes, als mini-coureur. Hij is een
van de 13 rijkspolitiemannen die in dit num-
mer worden gepresenteerd met hun ongewone
vrijetijdsbested ing :

O zweefvlieginstructeur
O damesvoetbaltrainer

O optochtorganisator
O vliegtuigenspitter

k o raskonijnenfokker

K o hemelbedbouwer

O variétézanger
O naaldschilder
O parachutist

O valkenier
o imker

doet
die

meneer
?

t
/vtr

,l

!

DrfiV
@Ez;E
TAAND
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f:
.Az,t

i[H:: #
17e jaargang

no. 10 en 11

juni / iuli 1976

inhoud

HET UNIFORM

Column W. Frackers:
Werken en
representeren

Houden we maat
met ons uniform?

Mr. A. D. Peiffer:
Waar komt het
uniform vandaan?

OMSLAGARTIKEL

Wat doet een
politieman in
z'n vrije tijd?

INFO INTERN

Nieuws uit de districten

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe wachtmeesters

Nieuwe groepscommandanten

Personalia

RPm-puzzel

Adressen van redactie
en administratie

15

48

57

50

58

17

inditnummer
UniÍorm en vrije tiid

Deze twee thema's staan centraal in dit dubbele
zomernummer.

(een diepe duik in de historie), zoals het nu is (met
alle daarop door de huidige dragers geleverde kri-
tiek) en zoals het zou kunnen zijn, volgens gespreks-
groepen uit alle onderdelen van ons korps en de
lntendance.

PET CTP

PET AF

Allereerst de schijn-
werper op 't politie-
pak, zoals het was

In het tweede ge-
deelte gaat het uni-
form uít. Daar stellen

wij 13 collega's aan u voor, zoals u hen wellicht
nog niet kende: in hun niet-alledaagse vrijetijdsbe-
steding. Want hoe belangrijk een goed, funktioneel
uniform ook moge zijn, belangrijker is natuurlijk de
MENS ín dat uniform. En waar kan hij meer zichzelf
zijn dan juist in zijn hobby?

Tenslotte als u nog niet geweest bent:
prettige vakantie ! ,,.,*-. !,ïïa_ 

"ffirffikr

NNRN( T

r\. t\
I

í(

Iiffi
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De gespreksgroep dle enkele
mlddagen ln Drlebergen over
ons unlÍorm dlscussieerde,
onder leldlng Yan de heer
W. Frackers (Dlrectie Polltle)
en ln aanwezlgheld van de heer

J. Poelert (hooÍd intendance
RP), bestond uit de volgende
personen:

H. BRINK
motorsu rveillance

:' '

T. Th. P. JEUKENS
S.A.S.-g roep

H. A. DE RUITER
stafbureau AVD

J. STOMPHORST
Landg roep

8

T. GEERTSMA
bereden groep

T. VAN LEEUWEN
RP ic \ffater

C. TIBBOEL
Di:nst Luva

a

Houdenwemaat
metons unlfortn?

Praten over ballonbroeken,
stropdassen en het zomertenue

Het wordt tiid dat de Riikspolitie haar uniÍoÍm eens wat
moderniseert. Tot die conclusie kwamen zowel gespreks-
groepen uit alle geledingen van het Korps en de eigen
lntendance. Het huidige uniÍorm bliikt niet altijd even
practisch bii de uitoeÍening van de dienst, Wat ziin de
wensen? Wat is voor verbetering vatba ar? Hoe zou het
'ideale' uniÍorm er uit moeten zien?
RP-magazine woonde de laatste bespreking bii van de
gespreksgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers
van alle diensten.

In de afgelopen maanden hebben
tientallen korpsleden het huidige uni-
form eens extra critisch onder de

loupe genomen. Uit alle diensten krva-
men afgevaardigden naar Driebergen
om er diverse middagen over van ge-

dachten te wisselen en wensen voor
te leggen aan de heer Poelert, hoofd
van de Intendance. Op de kader-
school discussieerden cursisten over.
hetzelfde thema en de Beredenen wijd-
den er een dienstbespreking aan. Alle
klachten, wensen en suggesties krva-
men uiteindelijk terecht bij de ge-

spreksgroep.
Verschillende buitenlandse uniformen
werden ter vergadering bekeken cn

besproken. Het Amerikaanse uniform
(jack en pantalon van moderne snit,
uitstekende kwaliteit stof, gemakke-
Iijk zelf. te reinigen en goedkoop irr

aanschaf, met open overhemd) sprong
er duidelijk uit. Dit uniform ("een
echt werktenue", concludeerde tle
gespreksgroep) diende verder als lich-
tend voorbeeld.
Van top tot teen werd het politiepak
onder de loupe genomen.

Pet mag blijven

De pet is nog zo pet niet, want van
ioder mocht-ie blijven. Enige wens:
kan-ie niet wat lichter?

O Intendance: Dat rs wel mogeliik,
als we een wat handzamere stof krii-
gen dan het huidige whipcord.

Tuniek zonder koppel

Het tuniek is beslist niet practisch in
het gebruik. Om in actie te komen
moet om het risico van uitscheu-
ren te voorkomen - 

eerst het tuniek
worden uitgetrokken. Ook het dragen
van het wapen geeft problemen en de

koppel vernielt het tuniek. Aldus de
gespreksgroep. En de kadercursisten
verlangden naar een sportievere tuniek
van gemakkelijker snit, zonder kop-
pel of ceintuur. Zii allen zullen het
Amerikaanse jack (op Pagina 9

afgebeeld) ongetwijfeld een jasje vin-
den dat in belangrijke mate aan hun
wensen tegemoetkomt.

a Intendance: We moeten zo lang-

H. G. SOLLIE
Verl:e ersgroep
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zamerhand toch wel naar een wat
moderner uniform. Het Amerikaanse
politie-jack ,s inderdaad een goed
voorbeeld van een combinatie van
moderne snit en practische bruikbaar-
heid. Erg prettig ín de zomer en
's winters te combineren met een trui,
een jekker oÍ lange ias.De rang-
onderscheidingstekens zin van de
mouw naar de schouder verplaatst.
Het kan zowel open als dicht gedra-
gen worden. I n die richtíng moeten
we ltet wel zoeken.

Overhemd open

De hete zomer van '7 5 heeft de be-
hoefte aan een overhemd dat ook
zonder das godragen kan worden,
meer dan ooit doen gevoelen. Vooral
bij de jongere generaties die wat min-
der aan de stropdas hangen als sym-
bool van correct gekleed zijn. Bij hoge
temperaturen moet de stropdas af
kunnen, vonden de jonge oppers,
waarbij uiteraard de snit van het over-
hemd aangepast moet zijn. De ge-

spreksgroep was niet tevreden over
het huidige overhemd. Sommigen
wensten korte mouwen.

O Intendonce: De mogelijkheid om
een overhemd te kiezen, dat zowel
's winters als in de zomer gedragen
kan worden, is er. Een overhemd van
goede snit, zonder borstzakken ('staal
lomp') en dat zowel met als zonder
das gedragen kan worden. Het over-
hemd dat we momenteel uitproberen
doet 't redelik. Korte mouw lijkt ons
niet de juiste oplossing. Een trui (zo-
als de mariniers en de marechaussee
hebben), zou uitkomst bieden voor
degenen die het overhemd olleen wat
te koud vinden. Een trui (met schou-
derbedekkingen) die ook gedragen
kan worden als nten het jack uitdoet.

Passende pantalon

De huidige broek leverde veel stof
tot discussie. Te warm in de zomer;
de pijpen die van onderen eens te
wijd waren, worden nu te smal ge-
vonden. ("Bij de huidige mode is het
alsof je voor een lachspiegel staat");
een modernere snit dus. Conclusie van
de gespreksgroep: "wijdere pijpen,
waarbij best de gulden middenweg
bewandeld mag worden".
Niet iedereen ziet het nut van de
broekbies, maar tenslotte mag-ie toch
blijven, mits deze §lauwe streep maar
voor iedereen even breed is. De bal-
lonbroek, al niet meer zo volumineus
als vroeger, mag van velen wel ver-
dwijnen. Het kruis van deze wandel-
broek is vaak te laag; dit kledingstuk
zit ongemakkelijk, slijt snel en werkt
nogal eens op de lachspieren van het

Rp.org_RPM76_06_07_juni_juli_nr.10_11_compri 163



publiek. In elk geval totaal ongeschikt
voor de beredenen (op paard en

motor), die een èchte rijbroek nodig

Naar Amerikaans voorbeeld werd
een uniÍorm geïmProviseerd, zoals
dat door velen in het korPs ge'
wenst en door de lntendance uit'
voerbaar geacht wordt.
Belangrijkste veranderingen: een

iack (met ritssluiting) van lichtere
stoÍ en sen overhemd (met korte
mouw) dat zowel open als met
stropdas het hele iaar door 9€-
dragen kan worden.

Foto's : AVD-Fotod ienst/
M. A. l. van Kuilenburg

Produktie: H. A. de Ruiter en
H. Th. P. Jeukens

hebben. De vertegenwoordigers van
de vierbenige en tweewielige surveil-
lance hebben een warm pleidooi ge-

voerd voor een èchte rijbroek voor
deze gespecialiseerde diensten. En
wat de broekriem betreft: die kan
hetzelfde model houden, maar wel
van wat soepeler materiaal, vinden
sommigen.

O Intendance: Toen een wat smal-
lere píjp gewenst werd, hebben we
daarvoor gezorgd; nu men weer wat
wijder wil, hebben we ons daarbii
aangepAst. De stof zal dezelÍde moe-
ten zijn als van het jack, dus wat
lichter in gewicht. De bies kan smal-
ler, voor iedereen geliik, moar zou
wel gehandhaaÍd ntoeten blijven. Zon-
der bies is de unif ormbroek nogal

doods. (Protest van de varende col-
lega, wiens RPrW géén bies zelfs
geen goud oP de zwarte broek
draagt). Ook de uitstekende kleur-
combinatie - lwart iack/blauwe pan'
talon zouden we in ere moeten
houden. Er ziin unif ormdragers die

ons korps daarom beniiden.
De ballonbroek die wii verstrekken,
is een wandelbroek. Wii doen niet in
rijbroeken. Overigens is de ballon van

de broek al minder groot dan vroeger'
Er ziin toch nog altiid politiemensen

d.ie de voorkeur geven aan deze broek

met laarzen. En zeker voor leden van

de M .8. kan deze combínatie nog

niet gemist worden. Voorstanders van

de echte riibroek zullen deze in maat-

kleding kunnen laten maken (zoals

ook de gempo Den Haag bliikt te

11
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doen). Bii de gempo wilde men aan-

vankelij k de ballonbroek eruit heb-
ben, ntaar daar is men toch oP terug-

ffiï: I\

'* q1lsàÈltÈqÈeiCF|..lil{*..

Ë

gekonten. Wij zin bezig met een on'
derzoek in samenwerkíng mel
enkele grotere korpsen van gemeente-
politie 

- 
om te komen tot een ver-

antwoorde rijbroek in de konÍektie.
D e lijlriem is al in een prettiger uit-
voering leverbaar.

Steviger schoenen

De spitse neus is nog steeds helemaal
'uit' en dus wil de politieman ook
best wat breder in z'n schoenen staan.

De verzamelde oppers zouden de

keus willen hebben uit veterschoenen

en instappers. De anderen vragen om
een wat zwaardere uitvoeri.g, omdat
de huidige schoen 's winters vaak kou-
de voeten geeft.

O Intendance: Er is een wat zwaar-
dere uitvoering die minder koud op-
geeft. Maar wat de keus betreft: wíi
zin geen voorstanders van zgn. ín-
stappers. Op den duur zitten die min-
der prettig, omdat ze niet zo goed

sluiten als de veterschoen.

Omstreden regenias

Tegen de kunstlerèn jekker worden
geen bezwaren ingebracht, maar de

lange regenjas kan geen genade vin-
den. Weg ermee, klinkt het van vele

Porsche-collega Jeukens ontpopte
zich als een voortreÍÍeliik
Íotomode!, dat geduldig Poseerde
voor de camera met lamPen
en paraplu's in de studio van
AVD-ÍotograaÍ Van Kuilenburg

kanten. De water-collega's hebben

tegen dit gerubberde kledingstuk e:n-

stige bezwaren ('levensgevaarlijk als

je ermee overboord gaat'). maar de

bereden groepen ziin er blij fflee; al

hebbea ze dan ook nog een d:tnne

cape (van geplastif iceerd nylondoek)
gekregen voor plotselinge regenbuicn.
Ook bij de landgroepen blijker-' toch

wel mensen te ziin, die dankbaar
waren voor het zware glimnrende om-

hulsel toen zii een dag in de regen

moesten staan bij een evenement.

O Intendance: Zolang er beredenen

en landgroepen zin die de lange

regenias nodig hebben, zal-ie v'el
blijven. 't Is inderdaad een uitsteken-

de ias bii harde en langdurige regen'

maar in de zomer veel te warnt' Maar

ia, een waterdichte ias ventileert ttu

eenmaal niet. N aast de kunstleren
regenias zou een lichte, opvottwbare
regencape oÍ regenias voor een zo-
nterse bui inderdaad practisch z'in'

DERBY
laarzen
en schoenen

*

kwaliteit
en pasvorm
voor uw
voetcomÍort

i2
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WAAR KOIUIT
HET UNIFOR]UI
UANDAAN?

Waar drie Nederlanders bijeen zijn,
richten zij een vereniging op. Meestal
verdelen zíj meteen de functies: voor-
zitter, secretaris, penningmeester.
Zo driftig zal het misschien niet over-
al toegaan, vast staat wel dat iedere
vorm van samenleving een zekere
organisatie kent. Met daarin onver-
mijdelijk te vervullen functies.
't Kan zijn dat de functiedragers er
op stonden, ffiogelijk hebben de

anderen het gewild, hoe dit zij, varl
de oudste tijden af. hebben degenen
die een of andere waardigheid be-
kleedden zich met een uiterlijk ken-
teken getooid. Alom bekende s /m-
bolen zijn kroon en scepter voor vor-
sten, de kromstaf voor geestelijke
herders. Ook bepaalde kledingstuk-
ken spelen een rol: toga's voor Ro-
meinse senatoren, mijters voor bis..

schoppen, tabberds - 
thans toga's ge-

naamd voor hoogleraren, domi-

Germaanse lijfwacht
(Relief van de Trajanuszuil)

door mr. A. D. Peiffer

nees en rechters, steken met pluimen
voor generaals, enz. Op dit punt lijkt
de menselijke fantasie grenzeloos.

Groepskleding

Dat geldt eveneens voor kleding van
groepen. Want niet alleen leidende
functionarissen en andere waardig-
heidsbekleders hadden (en hebben)
er behoefte aan zich aan hun uiter-
lijk te doen kennen. Ook voor leden
van groepen kan het nodig, nuttig oÍ
alleen maar gewenst zijn te latc'n
merken dat zij erbij horen. Dat kan
gaan van een simpel clubspeldje, via
een schooldas tot een compleet uni-
forme kleding. Oudste voorbeelden,
in Europa althans, zijn het habijt van
orde-geestelijken en de livrei van pcr-
soneel van vorsten.
Wanneer wij het tegenwoordig in
Nederland over uniformen hebben,
zullen we in de eerste plaats denken
aan de krijgsmacht en vervolgens
ook aan de politie. Het is geen toeval

Mr. A. D. Peiffer, de schrijver
van nevenstaand artikel, is na
een loopbaan bij het ministerie
van Landbouw (laatstelijk als

adjunct-directeur juridische en be-
drijfsorganisatorische zaken)
sinds 1969 werkzaam bij het mini-
sterie van Justitie. Eerst als sub-
stituut-officier te Rotterd&ffi, in
197 0 arrondissements-officier te

Den Haag en van 1971 af bij de

Directie Politie, stafbureau Politie-
organisatorische vraagstukken.
Thans hoofd van de hoofdafdeling
Algemene Beleids- en Juridische
Zaken, tevens plaatsvervangend
hoofd van de Directie.
De heer Peiffer, die als hobby
studie hoeft gemaakt van de histo-
rie van het uniform, is voorzitter
van de in mei j.l. ingestelde con-
tactgroep Kledilg RijksiröfiïÏ'il-

15
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dat politie en krijgsmacht hier in
één adem genoemd worden. Taak,
werkwijze en geaardheid van de
leden van deze groepen verschillen
niet zo bar veel. Beiden handhaven

- in zeker hiërachiek verband, de ene
inwendig, de andere uitwendig 

- 
de

Nederlandse rechtsorde. Misschien
komt het daardoor wel dat de uni-
formen van beiden, hoewel duidelijk
onderscheiden, elkaar in wezen niet
ver ontlopen. Bovendien is de burger-
lijke politie als uniformdragende or-
ganisatie van jongere datum.
Gesteld voor de vraag, welke ambts-
kleding te kiezen, richtte zij als van-
zelf. het oog op de gevestigde gewa-
pende macht. De militaire politie
(van oorsprong niet anders dan een
militaire eenheid, zo nodig mede be-
stemd voor de handhaving van opeÍl-
bare orde en veiligheid in het binnen-
land) heeft uiteraard altijd een mili-
tair uniform gedragen.

Oudste krijgskleding

Er is dus alle reden om eerst eens
naar de militaire uniformen te kijken.
In Europa was de oudst bekende,
enigszins eenvormige kleding die van
de Romeinse legioenen, die ook tot
ons land zijn doorgedrongen. Ken-

Praetorianen

merken waren: redelijke bescherming
van de soldaat in het gevecht, gemak-
kelijk te dragen op mars en duidelijke
herkenbaarheid ten opzichte van de
vijand. In het algemeen dus de eisen
waar militaire kleding aan dient te
voldoen.
Na de val van het Romeinse rijk was
er eeuwenlang in Europa feitelijk
geen ander dan locaal of regionaal
gezag.

Kleinere en grotere vorsten vormden
hun eigen, veelal ongeregelde troepen.
Van uniforme kleding was geen
sprake.
De opkomende steden beschikten
slechts over (soms in bepaalde kleu-
ren gestoken) burgerwachten in de
vorm van hand- en kruisboogschut-
tersgilden. Eerst tijdens de godsdienst-
oorlogen beginnen min of meer grote
staande legers op te treden. In ons
land tijdens de 8O-jarige oorlog het
befaamde Staatse leger. Daar is weer
een begin van een uniforme dracht
te vinden. Men kent ongetwijfeld de
afbeeldingen uit die tijd, van pieke-
niers en musketiers. Het enig uniforme
was vooral de bewapening en de be-
schermende uitrustingsstukken, zoals
helmen en kurassen. Voor het overige
geleek de kleding sterk op die van de

17
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Utíat doet een politieman in z'n vriie tiid? (l)

lnterviews: G. A. Boot (3), E. P. M. van Dooren, C. A. van
Productie: C. Doornhein.
Eindredactie: Koen Aartsma.

der Horst (2), H. J. Kuiper (4) en W. A. G. Meulenberg.

DESNELST
UALLENDE
POLITIE.STER

METNAALD
ENDRAAD
PARAAT

Ook een rechercheur kan we!
eens doorslaan. En dat leidt
dan tot een dubbel leven met
kunst-grepen.

Collega S. Zwart, al 36 jaar bij de
politie, de laatste jaren als comman-
dant van de recherchegroep Gronin-
g€D, schreef zelf in enkele regels het
verhaal van zijn tweede leven, dat hij
ooit eens begon als sokkenstopper,
maar dat uitliep in de schilderkunst.
"Een jaar of acht geleden, toen ik een
paar weken ziekteverlof moest hou-
den, heb ik 

- 
om toch wat te doen te

hebben en tevens wat afstand te kun-
nen nemen van het normale werk

mijn 'oude liefde' weer opgevat:
naaldwerken, zoals borduren in di-
verse steken, het knopen van tapijtjes,
kussens, e.d. Ik noem het mijn oude
Iiefde, omdat ik al op jeugdige leef-
tijd belangstelling had voor het wer-
ken met naald en draad, hetgeen
toen echter hoofdzakelijk bestond uit
het stoppen van sokken en breien.
Misschien verklaart deze belangstel-
ling ook het feit dat ik met een cou-
peuse ben getrouwd, die ook in ons
huwelijk wat is blijven doorwerken
omwille van de 'smeer'. Ook toen ben
ik in drukke tijden wel eens bijge-
sprongen met 'doorslaan' en derge-
lijke werkjes.
Ik borduur graag (en veel) schilde-
rijen. Wellicht kan daar ook nog een
andere reden aan ten grondslag lig-
gen. Ik voel namelijk een sterke drang
om in de natuur te gaan schilderen
en iets te scheppen. Aan dat schilde-
ren ben ik nog niet begonnen, maar

24

De huiskamer als atelier van de
draad-schilder. Op de achtergrond een
borduurreproduktie van een klassieke meester,
met aan weerszijden 'de vier jaargetijden'.

(Foto Techn. Recherche Groningen)

wat niet is kan nog komen. Toen ik
zag hoe mijn dochter de fraaiste
schilderijen borduurde, ben ik dat
ook maar eens gaan proberen.
Mijn ervaring in dit werk is dat het
je rust geeft; dat je je los kunt maken
van je gewone werk, zoals dat bij-
voorbeeld ook het geval is bij vissen,
schaken en vele andere liefhebbe-
rijen. "

Als spoÍtvlieger bekroop hem
de lust om uit te stappen. Zo
werd hii parachutist, met 50
vrije vallen op z'n naam.

"De hemel is mijn sportveld", zegt
de Zí-jarige R. M. Schnitker, officier
toegevoegd bij de staf van het dis-
trict 's-Hertogenbosch. Hij beoefent
dan ook bijna alle takken van sport
die er in de lucht te maken zijn:
zweefvliegen, motorvliegen en para-
chutespringen. Hij heeft al heel wat
brevetten behaald, zoals het zweef-
vliegen prestatiebrevet D (waar-
voor men een zweefvlucht van 5 uur
moet maken met een hoogtewinst van
1000 meter en een "over landvlucht"
van tenminste 50 km), het brevet
motorvliegen en het B - brevet para-
chutespringen. Momenteel is hij be-
zig met een cursus boordtelegrafie en
binnenkort hoopt hij de bevoegdheid
van instructeur zweefvliegen te be-
halen.
In de tien jaar dat hij de luchtsport
beoefent heeft de heer Schnitker on-
geveer 700 maal het luchtruim geko-
zen, met alleen al in het zweefvliegen
zo'n 130 vlieguren. Vrijwel alle va-
kanties worden dan ook aan de vlieg-
sport besteed. Zo reed hij vorig jaar
met een zweefvliegtuig op de aan-
hanger naar Zell am See in Oosten-
rijk, waar hij dagelijks uren achter
elkaar op 2 à 3000 meter hoogte bo-
ven de Alpen zweefde.
"Wat me zo in de luchtsport aan-
trekt", zegt luitenant Schnitker, ,,is het
brokje avontuur, het verlangen naar
het uitzonderlijke, maar vooral het
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Para Schn itker
op de neus van een

Ka-6CR in Zell am See

gevoel van vrij te ziin, los van de

aarde in de onmetelijke ruimte. Het
is een uitdaging die iedere vlucht
weer met zich mee brengt offi, uiter-
aard met kennis van zaken, de ver-
eiste nuchterheid en de nodige feeling,
de elementen de baas te blijven. Wan-
neer een vlieger na een mooie vlucht
uit zijn vliegtuig stapt, dan bewijzen
zijn stralende ogen en de glimlach om
zijn mond, dat hij zich een gelukkig
mens voelt."
Door de zweefvliegerij is de Bossche
officier tot het motorvliegen geko-
men.
"Ik vind het leuk om ook deze tak
van de luchtsport te beheersen", zegt
hij. "Er is een flink stuk theorie vool
nodig om het toestel met behulP van

de instrumenten naar het juiste doel
te navigeren. Het verschil met zweef.
vliegen is dat je kunt komen en gaan

wanneer je wilt, omdat je niet van

thermiek afhankelijk bent."

Vrije Yal

"Wanneer ik in een vliegtuig zat
kreeg ik wel eens het gevoel er uit
te willen stappen. En dat bracht me

eigenlijk tot het parachutespringen.
Ik werd snel een "vrije valler". Een
sport die ik eigenlijk was begonnen
uit pure nieuwsgierigheid, had me zo

aangegrepen, dat ik hem niet meel
kon loslaten."
Die vrije val vindt hii een overweldi'
gende sensatie: "Je hebt het idee,
alsof je in een enorm gat duikt. Je

krijgt een gevoel van gewichtloosheid,
je bent zo vrij als geen ander mens
ooit kan zijn. Je kunt alle capriolen
uithalen die je maar wilt. Intussen
val je wel met een enorme snelheid
naar de aarde, zo'n 200 km Per uur.
Het eindeloos vallen wordt tenslotte
abrupt verbroken door de openings-
schok van de parachute. OPvallend
is dan de immense stilte. Het is niet
te beschrijven hoe mooi het uitzicht
is, terwijl je langzaam wordt voort-
gedreven door de wind."

"Natuurlijk bestaat er bii het para-
chutespringen een zekere spanning.
Maar hoewel er wel eens ongevallen
gebeuren, kan het parachutespringen
beschouwd worden als een Puur vei-
lige sport."
Tot nu toe heeft de heer Schnitker
ongeveer 50 vrije vallen gemaakt.
waarvan enkele met een duur van
zo'n 40 seconden. Hij heeft reeds aan

wedstrijden meegedaan en er zelfs
een gewonnen.

Avonturen

In 1971, toen hij was uitgezonden
naar Canada, beleefde hij een hache-
lijk avontuur. Op grote hoogte stapte
hij verkeerd uit. Toen hij ziin hoog-
temeter wilde raadplegetr, bleek dit
onmogelijk doordat zich op het glas

van zijn stofbril inmiddels een ijs-
laagje had gevormd. Hij ging toett
maar tellen tot 30 seconden waarna
hij de parachute opende. Tot ziin
schrik zag hij, dat hij niet op het land

maar midden in het Eriemeer terecht
zou komen. Met letterlijk veel kunst-
en vliegwerk wist hij toch nog de kust
te bereiken en landde op een golf-
terrein tussen de pick-nicktafeltjes.
Ook in Nederland liep het tijdens een

nachtsprong eens verkeerd af. Met
twee andere parachutisten eindigde de
sprong in een boomgaard, \ryaar het
drietal toen door toegesnelde om-
wonenden uit de appelbomen geplukt
moesten worden.
"Bij alle drie mijn luchtsporten",
zegt luitenant Schnitker, "of dat nu
zweefvliegen, motorvliegen of para-
chutespringen is, kan ik zo intens ge-

nieten van de vrije ruimte om mij
heen en het schitterende landschap
onder mij, dat ik mijn zorgen en

aardse plichten totaal vergeet en

maar aan één ding denk vliegen.
Want hoe graag ik ook tussen de
mensen ben, de eenzaamheid daar-
boven bekoort me meer dan ik in
woorden uit kan drukken." '

G. A. Boot

25
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\lUat doet een politieman in z'n vriie tiid? (ll)

METEEN
ROOFVOGEL
OPDEVUIST
Elk meent zijn uil een valk te
zijn. Voor adspirant Schoen-
maker geen probleem. Hii is
valkenier.

"De echte valkerij, het vliegen met
de slechtvalk, wordt ons land vrijwel
niet meer uitgeoefend", vertelt ad-
spirant T. A. Schoenmaker (27) van
de opleidingsschool te Horn. Door
o.a. het gebruik van bestrijdingsmid-
delen loopt het aantal slechtvalken
over de gehele wereld snel terug.
Daarom jagen veel valkeniers nu met
de havik, vergezeld van een hond en
een fret. Dat gaat als volgt:
"Wanneer de hond een hol met ko-
nijnen erin heeft gevonden, haalt de
havikier de fret tevoorschijn en laat
die de holingang binnengaan. De ha-

Oude prent van de zeldzame,
gehuifde ijslandvalk

vekier loopt enkele meters terug om
de havik een goed zichtveld te geven
en maakt de vogel dan los. AIs plot-
seling een konijn uit het hol springt,
zet de havik 

- 
nog voordat men als

mens heeft kunnen reageren de
achtervolging in, laag over de grond
vliegend (de havik is een vogel van
de 'lage vlucht', in tegenstelling tot
de 'hoge vlucht' van de valk). Nadat
de havik is bekomen van zijn jacht.
passie, neemt de havikier hem dc
(gedode) prooi af en neemt de vt)§el
weer op de handschoen. Daarua be-
gint alles opnieuw. Dit alles is zo ge-
makkelijk verteld, maar zeer moei-
lijk uit te voeren. Je moet veel moei-
lijkheden overwinnen om de vogel
jachtrijp te krijgen. Vaak moet zo'n
vogel (afkomstig uit het buitenland)
loslaten omdat-ie weigert voedscl aan
te nemen en dan de hongerdood zou
sterven. Vaak ook is de vogel niet
geschikt, doordat hij te woest of te
tam is. Soms loopt de vogel een ziek-
te op en sterft."
Schoenmakers belangstelling voor
roofvogels dateert van de tijd dat hij
in een dierentuin werkte. Wat is voor
hem de charme van de valkerij die
hij nu twee jaar bedrijft? Lang niet
iedereen weet deze hobby te waar-
deren. Ook zijn vrouw vindt het geen
leuke spor t. 'Konijnen zijn lieve
diertjes' , zegt ze.
Schoenmaker: "In tegenstelling tot de
valk (die alleen veerwild jaagt, zoals
patrijs, duif en kraai), heeft de havik
als meest geslagen prooi het konijn.
Maar ook wel andere prooien, zoals
kraai, duif, eekhoorn, ekster en gaai.
Ik vind het fantastisch om de vogel
in de vlucht te bewonderen en te zien
hoe ze de prooi slaan. Prachtig is
zijn uiterlijk dat zijn kracht en woest-
heid uitdrukt. Vaak lukt het jagen
niet en vaak moet de vogel hongeren.
Het jagen gaat dan ook 

- 
2snls het

valkeniersverbond het in zijn wapen
heeft staan 

- 
met 'mon espoir est en

pennes'.

DE ZINGENDE
BOOTSMAN

Hij vierde triomfen voor radio
en tv, maakte grammofoon-
platen en trekt nog zingend
door het land: Paul Dubois
alias politieman G. A. Boot.

Het begon allemaal heel serieus en
gedegen in 1943, toen politieman Ga-
briel A. Boot in 't district Den Bosch
belandde. Omdat het zingen in zijn
bloed zat 

- al heel jong had hij in
een kerkkoor de smaak te pakken ge-
kregen 

- trad hij toe tot de 'schola
Cantorum' van de Katholieke Base-
liek van St. Jan. Nog steeds maakt
hij daar deel van uit, als le cantor en
dirigent van de volkszang. Hij be-
kwaamde zich hier zodanig in, dat
hij het diploma "Gregoriaanse Koor-
directie" behaalde. Maar daar is het
niet bij gebleven. Collega Boot kwam
tot de ontdekking, dat zingen meer
kon inhouden dan alleen het ten ge-
hore brengen van kerkliederen. Hij
nam lessen in de solo-zang en ging
zich toeleggen op populaire muziek.
Hij richtte een mannenkwartet op,
een z.g. "vocal group", waarmee bin-
nen korte tijd veel succes werd ge-
boekt. Er werd opgetreden voor ver-
enigingen en revues, voor radio en
tv, en weldra volgden de eerste gram-
mofoonplaten.
De bekendste liederen uit hun reper-
toire waren toen: 'Carnaval in Rio'

26
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en 'Annanas aus Caracas'. Dat kwam
Leonitoff, een Amerikaanse jager op
Europees talent, ter ore. Hij nodigde
de groep uit voor een optreden in de
Radio Music Hall in New York. De
groep werd opgenomen in een Neder-
lands koor, met bekende zangers en

trad daar zes weken op. Er werden
maar liefst vier voorstellingen per dag
gegeven, en met de Paasdagen zelfs
vijf! (Die zes weken 'verlof' had hij
overigens vooral te danken aan ziin
toenmalige D.C. die hem deze unieke
kans graag gunde). Maar Boot, nog
niet tevreden over zijn eigen zatlg,
was inmiddels begonnen met het vol-
gen van lessen bij de bekende zang-
pedagoge Bep Ogterop. Daar werd
hij van klassiek zanger omgeschoold
naar een zanger van het lichte genre.

Radio en T.V.

Na drie jaar studie ging hij op audi-
tie in de radiowereld. En waarachtig,
het lukte. Verschillende radio-omroe-
pen nodigden hem regelmatig uit voor
een optreden. Als Paul Dubois. Een
artiestennaam die hij op een auditie
bij de Vara had gekozen. Zijn echte
voornaam "GabriéI" Ieek hem daar-
voor niet geschikt; hij koos de naam
Paul uit Den Bosch, artistiek ver-
franst tot Paul Dubois.
Onder deze naam trad hij op met o.a.
het Theaterorkest (Vara) o.l.v. Jan

Corduwener, het Cascadeorkest (K.R.
O.) o.l.v. Johny Ombach, met de or-
ganisten Cor Stein en Pierre Palla en

de pianist Peter Kellenbach. Ook trad
hij op voor de N.C.R.V. - televisie, in
de rubriek "Meer dan muziek". En
voor de grammofoonplatenmaatschap-
pijen zong hij als 'de zingende Boots-
man' enkele platen vol met zeemans-
liederen, zoals "Laat me nog eenmaal
weer gaan varen" en "Jongen kom
weer naar huis toe". Hij ging ook op
toernee, samen met artiesten als Rudi
Carell, Heintje Davids, Willeke ,\l-
berti, Anneke Grönloh, Trea Dobbs.
Dat kon onze eigen R.P. kapel na-
tuurlijk niet op zich laten zitten. Er
kwam een gezamenlijk optreden :n

Groningen, waarbij men hem als

zangsolist kon horen. Hoewel dit nu
weer lang geleden is, zou hij het rie'r
genoegen nog wel eens willen her-
tralen.

Brabantse avonden

De beginnende en veelbelovende car-
rière van Paul Dubois, als de zanger
van het populaire lied werd wegge-
drukt, toen de beat, de pop en de soul
een steeds grotere plaats gingen in-
nemen bij het vooral jonge publiek.
Maar collega Boot (nu plaatsvervan-
gend hoofd administratie in Den
Bosch) is in zijn vrije uren blijven op-
treden.

Platenmaatschappii CNR
liet natuurlijk foto's drukken
voor de Íans van Paul Dubois

De laatste jaren heeft hij zich toege-
legd op het verzorgen van zang- en
voordrachtavonden in Brabantse stijl.
Ook weer met succes, want regel-
matig ontvangt hij hiervoor uitnodi-
gingen uit geheel Zuid-Nederland en
zelfs van boven de rivieren.
Verder treedt hij geregeld op r/oor:

bejaarden. Dat geeft hem veel vol-

Collega Boot als politieman nu

doening, want deze mensen genieten
intens van de speciaal op hen afge-
stelde liedjes, humoristische voor-
drachten en de "meezingertjes". Zijn
grote wens is nog lang te kunnen zin-
gen, want 

- 
zegt hij en men ziet het

hem aan - 
',ssn zingend mens is een

gelukkig mens".
(E. P. M. van Dooren)

+
n
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BIJ VROUWEN
OPDE
SGHOPSTOEL
ln de KNVB voetballen 10.000
jonge Yrouwen.
Adjudant Groot is er mee in
z'n nopjes, maar het publlek
snapt er geen bal van.

In de zomer van'70 verzocht de
KNVB aan z'n clubs het (door de
UEFA toegelaten) damesvoetbal op
te vangen. Bij de Roermondse SV
'Victoria' meldden zich enkele
maanden later zeven meisjes. Tja,
iemand moest zich met hen gaan be-
moeien. Maar waarom uitgerekend
bestuurslid G. L. M. Groot?
"Omdat niemand anders dat wilde",
zegt de nu 44-jarige docent-klasselei-
der aan de opleidingsschool in Horn,
"en omdat ik als oud-voetballer wel
weer eens wat wilde."
Begin '71 startte hij een halve compe-
titie met een 15-tal meisjes van I :J

tot 25 jaar. Er bleven maar drie
over, maar er meldden zich tien
nieuwe. Er werden zware verliezen
geleden: uitslagen van 10-0 en 13-0
waren helaas geen uitzondering. "We
bleven trainen, weer of geen weer,
ook door de plassen," zegt adjudant
Groot, "maart 't bleef huilen en diepe
ellende." Plaats op de ranglijst: hele-
maal onderaan. Pas in seizoen L973/
74 brak de zon door. Groot behaalde
het diploma jeugdvoetballeider en
z'n vrouwtjes eindigden op de vierde
plaats. Het volgende seizoen (waariu
Groot slaagde voor het diploma re-
creatiesportleider) werden de Vic-
toria-dames zelfs kampioen van de
2e klasse en promoveerden naar de
le klasse. ("Een geweldig jaar met
veel plezier").

Ruw spe! verboden

In het seizoen 1975/76 werd alles op
alles gezet om zich te handhaven in
de le klasse. Met succes: uit 16 wetl-
strijden werden 23 punten behaalcl,
goed voor de 2e plaats. En tegelijker-
tijd kon Groot alweer een nieuw di-
ploma laten zien: voetbaltrainer D.
Collega Groot is uiteraard blij met
zoveel succes: "Veel belangstelling, de

28

kwartfinale van de bekercompetitie
gehaald, veel uitnodigingen voor toer-
nooien, internationale wedstrijden.
Het allerbeste hebben we bereikt."

Hoe karakteriseert hij
damesvoetbal?

"Wij beschouwen het als een soort
jeugdvoetbal. \ryij accepteren geen
ruw spel en andere onbehoorlijkhe-
den, maar zonder kinderachtig te zijn.
Wij bevorderen uitsluitend techirisch,
taktisch en enthousiast voetbal en
een goede mentaliteit. Wij hebben
veel bewondering voor wat de meisjes
die kÈnnen voetballen met een bal
allemaal kunnen doen".

Voetbalt mevrouw Groot zelf ook?

"Mijn echtgenote steunt mij veel,
maar zij ziet niets in damesvoetbal,
zii meent dat het niets voor dames is
en je er daarom niets mee zal berei-
ken. Ik deel haar mening hierin
uiteraard niet."
Maar de sportieve adjudant gaat on-
verdroten door en besteedt ovel
een vol jaar gerekend gemiddeld

15 uur per week aan het runnen van
z'n dameselftal. Toch is de waarde
ring van publiek en pers voor deze
nieuwe loot aan de voetbalstam maar
zo-zo. In de beginjaren, toen het alle-
maal nog een lachertje was, kwam er
veel publiek naar de velden. Maar nu
het damesvoetbal (waarom overigens
niet'vrouwenvoetbal' genoemd?) een
serieuze zaak is geworden en er niets
meer te lachen valt, zie je maar wei-
nig toeschouwers. Bij Victoria komen
met mooi weer nog zo'n 100 à 150
kijkers, clubleden meegeteld; anders
zijn het maar enkele tientallen. Wordt
het damesvoetbal gediscrimineerd?
"Ia", vindt trainer Groot, "vooral
doordat de pers er zo weinig over
schrijft en dan nog vaak in denigre-
rende zin. Ondanks al de aktiviteiten
en successen van de Victoria-vrouwen
is het damesvoetbal in Roermond
zelf. nauwelijks bekend. In een van de
twee grootste Limburgse bladen wordt
er nooit over geschreven. In de ande-
re krant staan alleerr de uitslagen en
de standen. Toch telt Limburg 34
dames-elftallen." (vervolg op pag. 37)

gediscrimineerd

-. :|p:, ::::'

lgP l'
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Hermandad
op welzijnspad

RP's Purmerend
gaat door in 't nieuw

Politie-open-huis
in Woudrichem

SPORT

Zuid-Holland veruit
aan top met
KLV-ers

Groep Ermelo won
Ittman-vo I I eybaltoern oo i

Aan deze INFO-INTERN
werkten mee:

F. J. C. M. van Etten, G. A. Boot,
B. Roomer, R. Suvaal,
D. G. v.d. Witte.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

,,Hermandad op wel zilnspad"

Bii 25-iarig jubileum van aÍdeling jeugdzaken

Inmiddels hebben wij bij het korps
25 jaar jeugdzaken achter de rug. Dit
feit werd op donderdag 6 mei j.l. on-
der ruime belangstelling gevierd in
het Congrescentrum Orpheus te Apel-
doorn tijdens een studiebijeenkomst
getiteld: "Hermandad op welzijns-
pad".
Bij het gebeuren, hoewel feestelijk,
viel niet alleen de vreugde op.
De Algemeen Inspecteur, de heer W.
M. Rehorst opende, de loco-secreta-
ris-generaal van het ministerie van
Justitie, ffir. L. Oranje sprak namens
de helaas verhinderde minister. Dr. J.
Doek, lector in kinderrecht en kinder-
bescherming aan de Vrije Universiteit
en mevrouw N. B. Olthof, staf-offi-
cier jeugdzaken in het district Zwolle
hielden inleidingen en 'werkteater'
(Shireen Strooker, Peter Faber, Hans
Man in 't Veld en Judith Hees) zorg-
de voor het shockeffect.

kr aakte kritische noten

Kritisch inventariseerde mevr. OlthoÍ
wat er in die 25 jaar op het terrein
van jeugdzaken tot stand was ge-
komen: Zeventien districten met tot
voor kort per district (de vacatures
buiten beschouwing gelaten) een offi-
cier jeugdzaken. Later in een aantal
gevallen bijgestaan door een assis-
tent(e) jeugdzaken. Pas nu ligt
nadat de dames door diepe dalen zijn
gegaan een plan dat tot een wat
bredere opzet zou kunnen leiden van
een werkelijke afdeling jeugdzaken.
Niet zonder felheid hekelde zij het
onbegri-o van die beleidsinstanties die
naar haar oordeel verantwoordelijk
kunnen worden gesteld voor deze
trage groei.
Een citaat uit de toespraak van mr.
Oranje geeft haar recht van spreken:
"Ffet aantal jeugdigen dat wegens
misdrijf wordt veroordeeld neemt toe.
Zo is het aantal jongens tussen de

Een gezellige drukte in de wandelgangen van Orpheus

N

I
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12 en 18 jaar dat werd veroordeeld
wegens misdrijven uit het Wetboek
van Strafrecht de laatste 20 jaar meer
dan verdubbeld: in L953 werden 300
per 100.000 ervan veroordeeld, in
1973: 700. Ter vergelijking: in de
groep 30-39-jarigen zakten in die-

De muzikale noot van de RP-combo

zelf.de periode de aantallen van 800
naar ruim 400.
Een andere illustratie: van L970-1973

is het aandeel van 12 tot L8-jarigen
in de gehele groep van veroordeelden
toegenomen van L8,L tot 2O,3Vo. Het
aandeel van de 30-jarigen en ouder
nam in diezelfde periode weer af nl.
van 28,6Vo in L970 tot 25,4Vo in
L973. Ffet is treurig maar waar: het
procentuele aandeel van jeugdige
veroordeelden neemt toe".
Gezien tegen deze achtergrond is het
niet geheel onbegrijpelijk dat er ook
in de wandelgangen nogal eens ver-
bitterd werd gesproken over de storm-
achtige groei die andere specialismen
bij de politie de laatste jaren hebben
doorgemaakt.
Uitspraken van andere sprekers hou-
den, door de begren zng die zij &&D-
geven, misschien iets van een v€r.
klaring in. In zijn openingswoord be-
nadrukte de Algemeen Inspecteur dat
hulp verlenen door de politie slechts
dient te geschieden binnen het raam
van de eigen bevoegdheden. Vanuit
de eigen discipline dus, aangevuld
met de burgerplicht.

Dr. Doek concludeerde dat welzijns-
werk binnen de politie wordt ervaren
als een noodzakelijk kwaad. ffet is
geen (wordt niet ervaren als) ècht
politiewerk.
De vraag wat de plaats van de politie
binnen het welzijnswerk is, meende
hij niet te kunnen beantwoorden, om.
dat noch de politie zelf. noch het we[-
zijnswerk daarover een duidelijk
beeld heeft. Wel drukte hij het wel-
zijnswerk op het hart over deze vraag
na te denken, omdat de politie (an-
ders dan het welzijnswerk) 24 uur per
dag aanwezig is. De eerste opvang
(E.H.B.O.-functie) zal daar dus per

De jubilerende officieren Jeugdzaken, zojuist
door voorzitter W. Frackers van het
representatiefonds ofÍicieren verrast met elk
een boeket bloemen, waarin verscholen een
'majorettestaf': symbool van de voor elk
bereikbaar geworden majoorsrang.

(Foto's Techn. Recherche, Den Haag)

Die p(r)et paste ons allemaal (?) . . .
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definitie veelal liggen.
'Werkteater' tenslotte bemoeide zich
niet met politie-organisatorische
vraagstukken. Wat het wel deed, liet
aan duidelijkheid niets te wensen
ovgr.
Met groot invoelingsvermogen wer-
den ons een aantal via politie/justitie
in tehuizen terecht gekomen jongercn
getoond. Schrijnend duidelijk werd
daarbij dat het niet in de eerste plaats

de opleiding is die iemand tot een
goed welzijnswerker of politieman
maakt. Gezond verstand, begrip vocr'
menselijk falen en bereidheid tot
daadwerkelijk helpen blijken van veel
groter waarde.
'Werkteater' zorgde voor een waar-
dige afsluiting, een hoogtepunt van
"Hermandad op welzijnspad".

(Van Etten)

'Werkteater's' shockeffect zorgde voor een

Fan-mail
Ríjkspolitie
Commissaris en staf
lulianaplein I
's-Hertogenbosch

Geachte heren,

Ik zou graag Rijkspolitie worden, omdat mij dat leuk likt.
Daarom zou ík graag informatie hebben over dít beroep.

Ook zin min vragen:

Welke school is nodigT
Welke hobby is nodig/kan nodig zijn?
Wat kan ik het beste doen?
Wat kan ie er allemaal doen? Ik bedoel hoe is de Rijkspolitíe vcï-

deeld, hoe werken de ploegen.

Ik ben elf iaar
krij gen.

Alvast bedankt.

en zit in de zesde klas en zou dus (gelieve) informatie

Inno Gunsting, Oss (N,.8.).

O ln aÍwachting van de selectieresultaten van 1982 heeÍt lnno de
nodige inÍormatie van voorlichtingsambtenaar Boot ontvangen.

(Red).

hoogtepunt

(advertentie)

YERI(EERSBORDE]l
WEOBEBA.rE1llIIO
II{DUSTRIEUVEG 28 - RENKUM
Tclcíoon 0887t1 - e0 08'

wl| leveren o.a.:

- Dactyloscoplschc lnrtrumenten

- ltlo€twlelcn

- polltle-stopclackr

- ong€vals-standaardr met
supplementen

- uoÍkoersYesten Yoor Rllktpolltle

- voÍkoergvegten voor
gemeentepolltle

- klaar-over kledlng

- Íogehkledlng en handschoenon

- uorkoerskegels - 32, 50 cn 75 cm

- elektronenflltsers

- truasllampen en
rrploelevrfle handlampen

- Zweedgc polllle handrch[nwcrperr

- Dynallte handcchltnworpera

- batons, íakkcls

- hel lnrlchten on bcplekken urn
polltlo-auto'l
ollil. ollz.

uilt

de Moel bv
wegenbouw maatschappti

alkmaar, postbus 1S0
bergenreg 150
(0721 - 27027* telex 57g56
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Optporingen qql

Noom: Opel. Type: Kodett City1976
Kenmerk: met derde deur ochterrexlro ruimle voor stods-surveillonce.

RP's Purmer-end
gaat door
in 't nieuw

PURMEREND. Nog even een
huiselijke blik op Purmerend, dat
met 30.000 inwoners is overgegaan
van rijks- naar gemeentepolitie. Velen
zullen zich het oude groeps- (laatste-
tijk detachements-) gebouw aan de
Kaasmarkt herinneren, waar de groep

met een organieke sterkte van 39
man o.l.v. adjudant N. J. Vrouwe,
was gehuisvest. Sinds 1 oktober jl. is
het nieuwe gemeentelijke politiekorps
met een schone lei begonnen in een
nieuw bureau, zoals de tweede foto

trc

32

laat zien. (BR)
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houding verzochl:
Zonder gukheid: ols u deze nieuwe
Kodett City nog niet door-en-door
kent, wordt het hoog tiid dot u een
ofsprook mookt met Generol Motors -
Rotterdom, tel. (Ot 0) 29 00 00 of met uw
pl ootsel i i ke Opel-deoler.
Wont het komfort, de betrouwboorheid
èn de veiligheid von d eze nieuwe
Opuls ziin een procesverbool in uw
dossier woord. Méér don dot: gelukkig

HE
Adres: Generol Motors Continentol S.A.

Nederlond Rotterdom

Politie-open-huis
werd groot succes

\ryOUDRICHEM. Het is ontzet-
tend druk geweest tijdens het oPen-
huis, dat de Woudrichemse rijks-
politie heeft gehouden ter gelegen-

heid van de vernieuwing van de
politiepost.
Buiten de post stonden voertuigen
voor diverse doeleinden gereed om
bezichtigd te worden. Door de straten
van de kleine vestingstad reed een

echte pantserwagen, zoals die wordt
gebruikt bij ernstige onregelmatig-
heden.
Er was een speurhondengeleider met
een daarvoor ingerichte auto en met
de hond werden demonstraties ge-
geven.
Bovendien surveilleerden twee politie-
mannen te paard door de vesti.g, wat
veel bekijks had.
In het gebouw aan de Rijkswal tryas

het soms z6 druk, dat men er zich

Surveillance te paard in Woudrichem

(Foto: Amus, Arkel)

de politiemon die z'n
werk met een Opel
doet !

nauwelijks kon verroeren. Vooral was
er de grote belangstelling van de
jeugd.
De open-huis-dag is een zeeÍ groot
succes geworden en heeft zeker er toe
bijgedragen dat er een betere ver-
standhouding tussen politie en publiek
komt.

(Uit: Nieuwsblad voor Gorinchem)

Reservisten nu ook
in kunstleren iekker

AMSTERDAM. Ook de reserve-
rijkspolitie is nu weer helemaal 'bij'
wat de kleding betreft. De overjas is
namelijk vervallen en wordt vervan-
gen door de kunstlederen jekker. Ver-
der behoeven de reservisten niet meer
gewone overhemden te dragen, maar
krijgen ze dienstoverhemden met
schouderbedekkingen, en wordt de
broek gesierd met een lijfriem-met-

(d!v)
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Zuid-Holland veruit aan de top met KLV'ers

De beste bodies
komen uit
district Den Haag

Het liikt een duidelilke zaak: de beste body's komen uit
Zuid-Holland en dan met name uit het district Den Haag.
Dat bliikt uit de cijÍers van de aantallen geslaagden voor
de KLV-proeven in het iaar 1975, ons verstrekt door de
heer R. Suvaal, inspecteur lichamelijke oeÍening bii het
korps.
Niet alleen gaat district Den Haag al enkele iaren Íier op
kop, men is nu al zo ver uitgelopen, dat meer dan 28 pro-
cent van alle geslaagden uit het domein van Haagse
sportinstructeur M. Groen aÍkomstig zijn.

De verschillen per district zijn opval-
lend groot. Na koploper Den Haag
(123) valt er een groot gat en dan
komt ver daarachter het peloton, aan-
gevoerd door Zwolle (41), Breda (37),
Leeuwarden (35), Middelburg (33) en
Apeldoorn (32), Helemaal achteraan
sukkelt Amsterdam (3) en uitgeval-
len waren al Roermond, Alkmaar en
voor het eerst nu ook Eindhoven.

Noordel ijke Yerschuiving

In het noorden zien we Goningen en
Assen hun achteruitgang voor het
derde jaar verder voortzetten, terwijl
juist Leeuwarden Friesland zich in
diezelfde periode heeft hersteld. De
Friezen boekten zelfs méér KLV-suc-
cessen dan de Groningers en Drenten
samen.

Oost best

Ook in het Oosten niets dan goeds
Zwolle vier jaar geleden nog
schuchter begonnen met één diploma

is sindsdien stug doorgegaan.
Sportinstructeur Pronk kan nu met
gepaste trots wijzen op 41 geslaagden,
wat Overijssel op de eervolle tweede

plaats heeft gebracht. Apeldoorn wist
zich keurig te herstellen van een
teruggang en kon 32 KLV-ers ver-
welkomen.
Nijmegen schommelt al jaren rond
de twintig diploma's per jaar, maal
werd nu voorbijgestreefd door een
geleidelijk opgekomen Utrecht (25).

Holland: alles oÍ nlets

Noord-Holland wil maar niet. Am-
sterdam zit met drie geslaagden oD-
geveer weer op z'n nulpunt en Alk-
maar zit daar nog steeds, al drie iaar
achtereen.
Wel een uiterst schril contrast met
Zuid-Holland, dat meer dan het twee-
houderdvoudige scoorde. Dat succes
komt vooral uit Den Haag, want
Dordrecht dat voorheen altijd
rond de 50 schommelde maakte
een enorÍne smak na&r beneden: L4.
De Zeeuwen handhaafden zich op
een eervolle vijfde plaats door (even-
als vorig jaar) een dikke dertig diplo-
ma's te verwerven.

Carnaval-sport

Breda's sportchef Fijnenberg mag ook

De KLv-top-tien
van 1971-1 975

ln de afgelopen vijf jaren
kwam de volgende top-tien
van het totaal in die jaren
behaalde aantal KLV-diplo-
ma's naar voren:

1. District Den Haag 441

2. District Dordrecht 212

3. District Middelburg 144

4. District Leeuwarden 141

5. District Breda 139

6. District Apeldoorn 131

7. District Den Bosch 111

8. District Assen 109

9. en 10. (ex equo):
District Zwolle 104

District Nijmegen 104

***

De Klv-top-tien'75
1. Den Haag 123

2. Zwolle 41

3. Breda 37

4. Leeuwarden 35

5. Middelburg 33

6. Apeldoorn 32

7. Utrecht 25

8. Nijmegen 20

9. Maastricht 17

10. Dordrecht 14

34
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tevreden zijn, want in V/est-Brabant
is het jaarlijkse aantal geslaagden nu
het dubbele (37) van vijf jaar geleden,

dank zij een geleidelijke stijging. Maar
hoe oostelijker we dan gaan, des te
droeviger de sportieve score wordt.
District Den Bosch zakte langzaam
maar zeket af naar een jaarminimum
van veertien en Eindhoven liet het
helemaal afweten: vorig jaar nog tien
diploma's, nu niet één. In Limburg
doet Roermond al jaren niet meer
mgg.
Maastricht wèI, al doen onze zuide-
lijkste collega's het wat gemoedelijker,
toch is men er weer terug oP een
jaaromzet van 17 Klv-cracks.

Veiligheidssport

Van de speciale diensten is de AVD
sinds vorig jaar van het KLV-veld
verdwenen, evenals de dienst lucht-
vaart. Onze watercollega's bewezen,

dat ze méér sportiviteit aan boord
hebben dan alleen zwemmen, want
bij de RP te Water slaagden toch
lveer drie boby-builders.
De mannen van de Veiligheidsdienst
Koninklijk Huis verkeren duidelijk in
een uitstekende conditie, want van
deze dienst slaagden niet minder dan
tien KLV-ers.
Van de scholen doet alleen de oP-

leidingsschool mee, maar het aantal
adspiranten dat kans ziet om in dat
eerste jaar KLV-er te worden, wordt
met het jaar kleiner. In L97l waren
dat er nog vijftien; vorig iaar maal
zes meer.

AI met al is het aantal geslaagden
het aÍgelopen iaar geliik gebleven
aan dat van '74, maar alleen dank
zii het district Den Haag.

Riikspolitie had goed geheugen

SCHIPHOL. Een 35-jarige Ghanees, die vorig jaar juni al eens

wegens marihuanasmokkel is uitgewezen, is opnieu\ry betrapt: op Schip-

hol is hij aangehouden met zes kilo marihuana in ziin bezit. De man,

die nu een andere naam opgaf dan vorig jaar, werd herkend door een

politieman, die zich hem nog van de vorige gelegenheid herinnerde.

be Ghanees werd na zijn aanhouding door de douane overgedragen

aan een rijkspolitiefunctionaris, die meteen zà8, dat dit dezelfde man

was die op 5 juni Ig74 met een landgenoot betrapt was bij het smok-

kelen.
Volgens het paspoort dat hij nu op zak had, heet hij Christian 4., maar

,rrg"tilking uu" vingerafdrukken heeft aangetoond dat de rijkspolitie-
man zich niet vergist.
De eerste keer dat hij gepakt werd, verklaarde de Ghanees voor familie'

bezoek op doorreis naar Duitsland te zijn. Hij werd daarop, zonder dat

het tot een rechtzaak kwam, de grens overgezet.

De politie is nog niet achter ziin \ilare identiteit. De man heeft op

7 mei voor de Haarlemse rechtbank terechtgestaan.

Aantallen geslaagden

Districten/Diensten: L 97I

K.L.V.-gisgn

L972 L973 1974 L975

Groningen
Assen
Leeuwarden
Zwolle
Apeldoorn
Nijmegen
Utrecht
Amsterdam
Alkmaar
Den Haag
Dordrecht
Middelburg
Breda
Den Bosch
Eindhoven
Roermond
Maastricht
A.V.D.
Dienst Luchtvaart
Kaderschool
c.o.M.E.
Opleidingsschool
Rijkspolitie te Water
Veiligh. Dienst
Kon. Huis
Algemene Inspektie

L8
26
37

30
20
22
2
5

55
46
35
18
3l

3

L7

1
15

,
4\3 398 437 439 439

20
24
34

1

25
23
11
6

t3
72
51
t9
2L
t9

5

2T

:

2L
29
13
28
2l
22
18
7

9T
57
22
28
25

:

100
44
35
35
22
10

t3

=

11
t3
35
4t
32
20
25

3

123
L4
33
37

v
t7

=

L3
L7
22
34
23
19
2l

6

;1
53

910
22

18
1

j
9
5

7
2

I
L

4

(Het Vrije Volk)
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Zware jongen opende
Vlielands nieuwe bureau

\ILIELAND. 
- Ook op Vlielan d, zit

de rijkspolitie nu in een nieuw ge_
bouw, tot grote vreugde van post_
commandant H. van der Woning en
zijn mensen, die tot dusver in een
houten keet gehuisvest waren.
Burgemeester G. Rombout verrichttc
de officiële opening met de sleutel
die hem door een als ,zware jongen,
vermomde Vlielander was aangebo-
den.
Het moderne complex is berekend op
de zomerdrukte, wanneer duizenden
badgasten extra politiepersoneel ver-
eisen. Voor de coll.gu,i van de vaste
wal die daar tijdens de zomermaan_
den gedetacheerd zijn, zijn een dag.
verblijf en drie ruime zit-slaapkamers
ingeruimd.
Tijdens de opening werd bekencl, dat
adjudant C. Bakker, die op 1 juli a.s.
met f.l.o. gaat, als commandant van
de groep Terschelling (waaronder de
post Vlieland ressorteert) zal worden
opgevolgd door collega R. Bil uit
Ternaard (groep Westdongeradeel).
Een bericht dat door de Vlielanders
met instemming werd ontvang€fl,
want opper Bil was voorheen post_
commandant op Vlieland.

Spelenderwijs EHBO

Bij de uitgeverij De Tijdstroom te
Lochem is een nieuw ,Eerste Hulp-
boek' verschenen, samengesteld door
Th. Anken. Het is een vraag_ en ant-
woordboek, dat de lezer niet ver-
moeit met het leren van de hoeveel_
heid botten en spieren in het mense_
Iijk lichaam, maar duidelijk en over-
zichtelijk laat zien wat er geclaan
moet worden bij een ongeval thurs,
op straat of in het tryerk. prijs f 5,__
in de boekhandel. (Th.S.)

Oorkonde voor redder

In het maart-nummer van Rp_maga_
zine maakten we melding van de
moedige redding door wachtmeester
H. A. M. Schasfoort van de groep
Grave, van een door het ijs {ezakt
kind.
Naar aanleiding hiervan ontving de
redder uit handen van de AlgeÀeen
Inspecteur een oorkonde en ..r, tafel-
sigarenaansteker met korpsembleem
en inscriptie. (GAB)

Groep Ermelo won
Ittma n -vol leybattoern ooi
TWELLO. 

- In de sporthal ,,Jacht-
lust" te Twello werd àp 15 april hetjaarlijks volleybaltoernooi óm de
kolonel Ittman-beker gehouden, waar_
aan 21. teams uit het district Apel-
doorn deelnamen. De (uitstek.nO.)
organisatie was in handen van opper
Gaarderbroek en de heer Florentius.
De groep Ermelo (verleden jaar 2e)
mocht aan het einde van de dag uit
handen van kolonel Ittman de beker
in ontvangst nemen. Tevens werden
aan 33 personeelsleden het KLV_
diploma en aan ZZ het NSF_diploma
uitgereikt. (BB)

AannemingsbedrijÍ Gebr. UAil IGSSEL n.u.
Rijksstraatweg s8 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

r

r Het onderhoud van de Rijks- en provinciale wegen
r Aanleg van Wegenbeptantingen

Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

Het aanbrengen van slijtlagen

dergeliike hobby?

I

onze jaartelling werd
In de 18e en l9e eeuw
volkskunst die nagenoeg
werd beoefend. Door dÉ
de fotografie (en later
rrrí\Ao+ À^ l--:-. r . t

ze U.O..r.n.
was het een

huis-aan-huis
opkomst van
het filmen)

Niemeijer: ,,fn mijn meer prille jeugd
woonde ik precies op een plek waarin februari lg4l .àn Spitfire wasneergestort. De buren vertelden wel

*;**

r
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Wat doet een politieman in z'n vriie tiid? (lll)

GEKNIPT
vooR
DEKUNST
Hii mag zich scharen onder
de beeldende kunstenaars:
onze papier-kunst-knippende
kollega Hans Seidel.

Collega J. Seidel van de groep Sloch-
teren, sinds 1,945 bij de politie, be-
oefent de papierkunst nu al meer dan
15 jaar. Het is eigenlijk voortgeko-
men uit een andere hobby: tekenen.
"In 1960 exposeerde ik met schilder-
stukjes en pentekeningen op een ten-
toonstelling in Marum. Daar ontmoet-
te ik de papier-kunst-knipper Lever,
die tegen mij zei: 'Als je kunt teke-
nen, kun je ook leren knippen'. Ik ge-
loofde daar niets van. Dat leer ik
nooit, zei ik. Maar na heel veel pro-
beren bleek hij toch gelijk te krijgen.
Zo verzeilde hij in de eeuwenoude
knipkunst, waaronder wordt verstaan
het kunstig knippen van voorstellin-
gen uit papier. "Ik ervaar het als een
enorm ontspannende bezigheid", zcgt
hij, "het vraagt aanvankelijk veel ge-
duld, doorzettingsvermogen en vlsuele
concentratie, maar het is een heer-
lijke hobby". Vandaar ook dat hij op
tentoonstellingen en voor vereniging-
en demonstraties geeft, die naar
hij hoopt - 

wellicht ook anderen zul-
len aanmoedigen om deze hobby te
gaan beoefenen.
De knipkunst is al erg oud: a[ vóór
onze jaartelling werd ze bedreven.
In de 18e en 19e eeuw was het een
volkskunst die nagenoeg huis-aan-huis
werd beoefend. Door de opkomst van
de fotografie (en later het filmen)
moest de knipkunst het afleggen.
Collega Seidel lijkt geknipt voor de

kunst. Want zijn artistieke talent bu'-

lrerkt zich niet alleen rot het uitbeel-
den met schaar en tekenpen. Hij houdt
zich ook heel verdienstelijk bezig
met het schrijven van korte verhalcn
en gedichten en het maken van tnu-
ziek. Ook zijn vrouw is zeeÍ be-
dreven in tekenen, schilderen en mu-
ziek.
Wie het werk (en een demonstratie)
van de knappe knipper wil zien, kan
in december a.s. terecht op een lan-
delijke tentoonstelling in Epe, \À'aar

Hans Seidel dan exposeert.

. 'Dat leer ik nooit'
(Foto Techn. Recherche Groningen)

SPITTEN
NAAR
SPITFIRES
Hem boelt de luchtvaart,
vooral daar waar het Íout
ging. Ziin lleÍhebberij ls wroe-
ten. ln de grond en ln de
oorlogshistorle.

Rayoncommandant K. Niemeijer (30)
in Zuidwolde wil alles weten van de
vliegtuigbemanningen, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de provin-
cie Groningen terecht kwamen.

Wat is dit voor een hobby?

"fk verzamel gegevens over gecrash-
te vliegtuigen en hun bemanningen
en probeer overlevenden, crashplaat-
sen, achtergelaten uitrustingsstukken
en eventueel gemaakte foto's op te
sporen. Uit het relaas van de getui-
gen worden vaak belangriike details
bekend. Zijn de gegevens van een be-
paald toestel bekend, dan verricht ik
een onderzoek in de bodem, waar het
vliegtuig destijds neerstortte. Het
wrak werd meestal in de oorlog reeds
geborgen, maar kleine onderclelen
zijn meestal in de grond achterge-
bleven. Na verkregen toestemming
van de grondeigenaar ga ik dan
meestal in de herfst 

- aan het gra-
ven. Na afloop van elke opgraving
publiceer ik alle mij bekende gege-
vens en de gedane vondsten in een
plaatselijk blad. Gezien de reacties
daarop bestaat er nog steeds belang-
stelling voor de crashes, die tijdens
de oorlog plaatsvonden.

Hoe komt iemand die zelf pas na
die oorlog geboren Ís, aan een
dergelijke hobby?

Niemeijer: "In mijn meer prille jeugd
woonde ik precies op een plek waar
in februari 1,945 een Spitfire \ryas

neergestort. De buren vertelden wel
eens iets over die crash, die diepe in-
druk op hen had gemaakt. Hun ver-
halen volgde ik altijd met belangstel-
ling. In 1965 werd ik geplaatst in

3-t
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Heijen (Noord-Limburg). Mijn men-
tor (de helaas kort geleden overleden)
J.B. ter Haar had in de oorlog belang-
rijk werk gedaan op het gebied van

de pilotenhulp. Hoewel hij zelden iets
over zijn toenmalige bezigheden ver-
telde, werd mijn belangstelling op-
nieuw gewekt. Daar sprak ik mensen,
die diverse vliegtuigen in de oorlog
hadden zien neerstorten en ik hoorde
vaak, dat men eigenlijk nooit te weten
was gekomen, wat er precies aan de

hand was geweest. Toen ik in de Pro-
vincie Groningen geplaatst werd, richt-
te mijn belangstelling zich oP de

vliegtuigen die daar tijdens de oor-
log waren terecht gekomen. Mede
dankzij collega's werden veel inte-
ressante gegevens verkregen. Uit
louter nieuwsgierigheid stak ik in
Kropswolde de spade in de grond oP

de plaats, waar in de nacht van 19

op 20 februarí 1944 een Lancastei
was neergestort na te ziin neergescho-
ten tijdens de retourvlucht van een

bombardement op Leipzig. Het wrak

Belangrijke vondsten die uit
de 'oude troep' overbleven

was in de oorlog reeds oPgeruimd.
Tot mijn niet geringe verbazing ble-
ken zich in de bodem nog diverse
min of meer goed bewaarde voor-
werpen van het toestel te bevinden.
Identificatieplaatjes, apparatuur, een

zakkompàs, een passer, wijzerplaten
van diverse vlieginstrumenten, een

opgevouwen parachute, een nog onder
druk staand metalen flesje om een

rubberboot op te blazen, cilinders en

andere motoronderdelen."
"De belangrijkste vondst te KroPs-
wolde was een gouden zegelring met
het vrijmetsellaarssymbool, dat aan

één van de omgekomen bemannings-
leden moet hebben toebehoord. De
ring is ter hand gesteld aan iemand
van de luchtmacht, die zoÍg zou dra-
gen voor doorzending aan de familie."
Momenteel is onze wroetende collega
met een uitgebreide zaak bezig waar
talrijke vliegtuigbemanningen bij be-

trokken waren.
Niemeijer: "Op 11 december 1,943

voerden de Amerikanen een bom-
bardement uit op de Duitse havenstad
Emden. Van de 583 opgestegen bom-
menwerpers gingen er 17 verloren.
Hiervan kwamen er 4 of 5 in de Pro-
vincie Groningen neer: bij Harkstede.
Warfhuizen, Finsterwolderhamrik,
Oudeschip en (waarschijnlijk) in de

Dollard. Tien Ameríkaanse vliegers
verloren daarbij het leven; de ande-
ren werden krijgsgevangen gemaakt.
Twee overlevenden konden wordetr
opgespoord en met hen heb ik reeds
briefcontact gehad. Het ziin de bom-
menrichter van het toestel van Warf-
huizen, 2nd Lt. William A. Nicholls
en de navigator van B-17 van Oude-
schip, Znd Lt. Verne D. Viterbo.
Beiden schreven hun relaas over de

crash en wat daarna met hun gebeur-
de. Ik heb beiden een foto van het
wrak van 'hun' toestel gestuurd.
William Nicholls zond mij een boek,
waarin het ontwerp en de ontwik-

keling van de B-17 uitvoerig in werd
beschreven. "

Polshorloge

Van de B-17 van Oudeschip konden
nog eerder verwijderde voorwerpen
worden achterhaald. Collega Nie-
meijer kreeg het staartwiel van een

boer die dit jarenlang gebruikt had
vooi een landbouwmachine. Van
iernand anders kreeg hij een metalen
zuurstoftank van het toestel. De mar-
conist S/Sgt Robert L. Kirkpatrick
stopt vlak voor ziin gevangenname
zijn'van rijkswege verstrekt' polshor-
loge type A-11 in de schortzak van
een boerin. Dit horloge verkeert in
goede conditie en er zijn reeds pogin-
gen gaande, offi Kirkpatrick op te
sporen teneinde hem het horloge toe
te zenden.
En dit zegt mevrouw Niemeijer van
de hobby van haar man: "Dat hij
een hobby heeft, vind ik vooral be-
langrijk. Het speuren in het verleden
is wel interessant en ik Ieef met de

liefhebberij van mijn man mee. Af
en toe mopper ik wel, als hij weer
eens met 'oude troep' komt aandra-
ven. Het meeste wordt na onderzoek
toch weggegooid. Ik geloof, dat ik in
de toekomst toch eens een keer met
mijn man mee ga wroeten in de
grond. Ik denk, dat onze zoon JaaP

wel eens dezelfde interesse kan gaan
krijgen als zijn vader. Hij is namelijk
ook geïnteresseerd in de luchtvaart."

De Groningse oorlogsgraver (rechts) in actie

39
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COUREUR
IN
MADURODAM
De man van onze omslagÍoto
ervaart dagelijks hoe snel el
wordt gereden: ln z'n werk
(op de meldkamer) en ln z'n
hobby (op de mlnl-racebaan).

Wat bezielt een volwassen man om
met autootie's te spelen?

Collega A. J. Daanen, werkzaam oP

de meldkamer van het district 's-Her-
togenbosch en in zijn vrije tijd ver-
woed mini-auto racer, wil daar graag

op reageren:
"Dat is het hem nu juist. Voor de
leek Iijkt het misschien wat kinder-
lijk, maar als je eens een echte mini-
autorace ziet, zul je onherroepelijk
gefascineerd worden door de snelheid
waarmee deze kleine wagentjes over
de baan voortsuizen en de behendig-
heid die er voor nodig is om ze niet
uit de bochten te laten vliegen. Er
komt stuurmanskunst en tactiek aan
te pas om op het juiste moment met
de electronische regelaar "gas" te
geven en weer terug te nemen. Bii
wedstrijden staat de spanning €Íl Ír€r-
vositeit dan ook duidelijk op de ge-
zichten van de "coureurs" en het
publiek te lezen."
Er worden inderdaad heuse wedstrij-
den gehouden, o.a. in het Brabantse
Uden, waar Het Mini Racing Team
Uden gevestigd is, waar Daanen al
zeYen jaar deel van uitmaakt.
Het mini-autoracen, ook wel "slotra-
cen" genaamd is begonnen in Ameri-
ka, waar zelfs prof-rijders ziin die el
een aardige boterham mee verdienen.
Bij het mini-racen bedient meu zich
van vaktermen die ook in het echte
auto-racen gebruikt worden. i\Íen
spreekt van "coureur" en men ge-

bruikt wagentjes naar het model varl
echte formule-wagens als Porsche,
Ferrari, Lotus, March e.d.
Er wordt gereden onder auspiciën van
de K.N.A.C. en er worden regelmatig

1(X) km per uur

nationale en zelfs internationale wed-
strijden gehouden met deelnemettde
landen als Zweden, Zwitserland, En-
geland, Frankrijk en Duitsland om
er maar een paar te noemen. Ook
vinden ieder jaar de Europese kam-
pioenschappen "mini-racing" plaats.
De club van collega Daanen beschikt
over een 8-sporige en 32 meter lange
baan. In een thuiswedstrijd wist hii
onlangs bij een sterk veld van cou-
reurs de 4e plaats te bereiken in klas-
se 1:32 (klein model wagen).
Want inderdaad, er wordt gereden in
verschillende categorieën, waarbij de
capaciteit van het electromotortje en

de breedte van de wagentjes een rol
spelen en waarvan de zwaardere zelfs
een snelheid van 100 km per uur kun-
nen bereiken.
Een goedkope sport is het echter niet,
want een wagentje in de "zwaat:dere
klasse" kost al gauw f 200,- en een

8-sporige baan, zoals men die in Uden
heeft, komt op de som van / 15.000.
Als men daarbij nog bedenkt dat er
echte auto-coureurs zíin die na het
beëindigen van hun carrière zich met
overgave op mini-racen werpen, dan
is er echt wel iets meer aan de hand
dan het zich verpozen met kinder-
speelgoed, zoals wij aanvankelijk
dachten.
Wij kunnen ons voorstellen dat col-
lega Daanen na een enerverende dag
op de meldkamer ziin ontsPanning
vindt in het "mini-racen", waar het
weliswaar 'bloedernstig' toeg aat, doch
waarbij een gemaakte fout minder
ernstige gevolgen heeft dan achter
de meldtafel.

DE
TOVENAAR
VAN REX
Na jaren van paren en terug-
paren bracht collega Abblngh
het ideale konijn ter wereld:
Rex Lepus Cunlculus.

Wie denkt dat een konijn zomaar een

diertje is met een wipstaartje en zich
voedt met distels en koolbladeren, zal
beschaamd het hoofd buigen als hii
een praatje maakt met opper Abbingh
in Rijssen.
"Nee nee, zo is het niet" zegt deze
dierenvriend in hart en nieren. Als
je voor zijn stallen staat, waar hii
zijn ras "REX" fokt (het witte konijn
met de rode ogen) dan zie je zelfs als

leek, dat daar iets bijzonders zit. Ie
vraagt zo eens wat, nou en dan brandt
hij los: over de eigen rammen en

voedsters waar hij mee fokt; hoe je
dit ras moet fokken; hoe je na lange
jaren van paren en terugparen (inteelt
voor de leek) hèt ideale konijn te
voorschijn brengt. Rechthoekig, van
voren iets smaller dan van achteren
en allemaal begonnen lange jaren ge-

leden met dat eerste nest met zes

jongen . Z'n ogen schitteren, als hij
vertelt hoe de voedster met haar bek
zichzelf van haar jongen verlost.
Hij verhaalt over de pels, over de
goede onderlaag met de goede boven-
beharing, de zeeÍ bijzondere pels die
eigenlijk geen pels meer is maar uit
dons bestaat, tenminste zo voelt heÍ(G.A. Goot)
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KIND
AAN HUISBIJ
DE KONINGIN

Districtsadjudant Timmer
knipt koninginnen en voedt
hele volken. Een pikante lieÍ-
hebberij.

Bij de familie Timmer moet het voor-
lichten over de voortplanting nooit
problemen hebben gegeven. Want van
vader op zoon weet men daar alles
van de bijtjes en de bloemetjes. Een
opmerking, waar de imker ongetwij-
feld z'n schouders over zal ophalen.
Want wat weet een leek van bijen.
"Iedereen weet dat bijen steken en
dat ze iets met bestuiving van bloe-
men te maken hebben", zegt adjudant
Jan Timmer van de staf van het dis-
trict Groningen. "Maar dat is dan ook
ongeveer alles. Wat het bijenhouden
dan wèl inhoudt is moeilijk in enkele
minuten te vertellen. Het is zo veel-
zijdig dat er pillen van boeken over
zijn geschreven. Gelooft u van mij
dat het een ongelooflijke fijne hobby
is, waar veel vrije tijd in gaat zitten
en dat is één van de fijne dingen

je komt steeds weer voor verras-
singen te staan. Immers, een bijenvolk
is in wezen een door de natuur ge-
leide gemeenschap en u weet: de na-
tuur is verrassend.

Hoe komt een politieman bij de
bi jen?

Collega Jan Timmer gelooft dat het
veelal een familiezaak is, een erfelijke
belasting: ("Tenminste in mijn geval
ging het van vader op zoon.")
"Er gaat veel vrije tijd inzitten, tr&-

qrffiry,rrr*È{str*ory.'r'*'rry.I§ :r**f'ffiW

genoeg het gehele jaar door. .le bent
er niet alleen de zomermaanden zoel
mee. In de winter kan er veel oveÍ
gelezen worden, maar je bent er datr

ook praktisch mee bezig. Ik doe een

beetje aan het vlechten van bijenkor.
ven en ook moeten er herstelwerk-
zaamheden aan kasten worden ver-
richt. Zelf nieuwe bijenkasten bouwen
kan natuurlijk ook. Verder moeten
broed- en honingramen worden gerei-
nigd en wordt er nieuw kunst-raat in
geplaatst".
"In het voorjaar hebben we de volken
nagezien voor ze naaÍ de koolzaadvel-
den werden gebracht; dat is veelal
nachirverk. Ik bedoel het weg bren-
gen. Koninginnen hebben we geknipt
en gemerkt, om te voorkomen dat
zich nu het tegen de zwermtijd
gaat verrassingen gaan voordoen.
Het wegvliegen van een zwerm bijen
geeft de imker vaak een beetje een

schuldgevoel. Want dat mag feitelijk
niet gebeuren. Straks na de kool pro-
beren we klaverhoning te winnnen en

het laatste is de hei voor ons aan de

beurt. Dan gaan we al weer naar de

herfst toe en worden de volken bij-
gevoerd en klaargemaakt voor de

winterrust. Ja het gehele jaar door
vraagt een bijenvolk aandacht en ver-
zorging, waarvoor de imker in een

enkel geval als beloning ook eens

mag oogsten"

altijd haneymoon

DEMAN MET
DEGOUDEN
HANDEN
Verkeerscollega Verdonck
draait z'n hand niet om voor
het ingewikkelde draaiwerk.
Hij bouwde zelÍs een enorm
hemelbed.

Binnenkort hoopt hij zijn 30e jaar bij
de verkeersgroep Zwolle vol te ma-
ken: collega Anton Verdonck ('Toon'),
onlangs nog begiftigd met Koninklijk
zilver.
Behalve zijn technische gaven, die hij
per TPW rondrijdt, heeft hij ook zijn
hobby: het fijntimmeren. Uit elk stuk
hout, hoe krom, bonkig of oestig,
Toon tovert er uit waar je om vraagt.
Want hij heeft gouden handen. Hij
heeft elke boom in het district beke..
ken. Als hij een l'rachtauto met hout
ziet rijden, raakt hij in vervoering.
Ja, en dan komt onherroepelijk de
vraag: hoe kom je tot zo iets?
Nou, kort en bondig: "Ik was timmer-
man in de bouw. In de oorlog vond
ik als onderduiker onderdak in een
grote schuur in Elburg. Daar moest
ik wat omhanden hebben. Van hout
dat bij de Duitsers gestolen werd. ben
ik toen dressoirs gaan maken. Een
visser verschafte vis, waarvoor ik darr
weer glas-in-lood op de kop kon tik-

Dit koningsbed - produkt van vier maanden
vrije tijd - staat nu te pronk in Eindhoven

t'
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$'
"Toen men op een gegeven moment 

.i.,ï*..,1

plannen maakte om in Warffum een i..[i'i

'? jaarlijks terugkerend internationaal *$,

' folkloristisch dansfestijn te organise- *s,'

ren, kreeg ik daar ambtshalve natuur l'Ïï,.,

DANSEND
NAAR DEVER
BROEDERING
Ook politiemannen maken
wel eens vreemde sprongen.
Rechercheur Van der Heide
weet er alles van. AIs organi'
sator van dansers-optochten.

'Op Roakeldeis' heet het jaarlijkse
festijn in Warffum, dat telkens weer
tienduizenden bezoekers uit binnen-
en buitenland weet te trekken. 'Op
Roakeldeis' (goed Gronings voor 'Op
goed geluk') is een stuk van het (an-
dere) leven van districtsrechercheur
Dirk van der Heide geworden. "Ik
kwam daarmee elf jaar geleden in
aanrakirrg, omdat ik toen Warffu rtr

ais standplaats had," vertelt hij, te-
rugkijkend op 17 politie-jaren.

Met duizend dansers uit de hele wereld
en tienduizenden bezoekers staat het
zelf maar ruim tweeduizend zielen tellende
WarÍfum elk jaar in juni op z' n kop.

(Foto Persbu ro AD)

lijk mee te maken. En als je dan ie-
mand bent die zich toch al veel in
het dorpsleven in allerlei verenigingen
beweegt, dan is het niet ongewoon
dat je gevraagd wordt een deel van
de organisatie op je te nemen. Ik
nam, met enkele medewerkers, de
organisatie van de folkloristische op-
tocht voor mijn rekening."
En dat deed hij nu (van 15-19 juni)
dan voor de elfde keer, hoewel hij al
lang niet meer in Warffum woont of
werkt.
"fk kan moeilijk afstand doen van het
gebeuren rond Op Roakeldais", zegt
Van der Heide, "het doet me wat,
wanneer ik op de laatste dag van dit
grootse festijn de twee kilometer lan-
g€, duizend koppen tellende optocht
door het vriendelijke terpdorpje zie
trekken, langs 50.000 bezoekers.
Niet omdat ik daar een groot aandeel
in heb of omdat er zoveel werk voor
verricht is, maar om de verbroede-
ring der volken die hier tot uiting
komt. Zíngend en dansend trekken
de Polen en de Tsjechen, met daar

ïïnr,rtH*'ï§
rÉ(tl.sff|f tí§6t{ 8*tà$ t»11} tr
&t[Íe§ ÈIrfftr {brp{ Éff,Írdi:}tll t

tussenin de Amerikanen, door Warf-
fum. Waar elders zie je dit in deze
woelige wereld?"

+

lffi
t

Voor de elÍde keer
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LIEFDE OP
HOOG NIVEAU

Promotiekansen liet hij schie-
ten om zijn zwevende hobbY
te kunnen beoeÍenen. En ook
dààrin voor te lichten.

Collega Van der Heijden, voorlich-
tingsambtenaar in het district 's-Her-
togenbosch, houdt zich al 14 iaar be-
zig met de zweefvliegerij. Maar ziin
interesse dateert al uit z'n jongens-
jaren, toen hij lid was van de Neder-
landse Vereniging voor de Luchtvaart!
In de oorlogsjaren raakte hij gefas-

cineerd door de vele overtrekkende
militaire vliegtuigen. Vooral de z.g.
"gliders", die door motorvliegtuigen
werden voortgetrokken, hadden ztin
bijzondere belangstelling. Er werden
model-vliegtuigjes gebouwd, boekjes
bestudeerd en met toestemming van
de Duitse militairen werden in de
Harskamp in een gammel vliegtuigje
zelfs "zweefvluchten" van enkele me-
ters gemaakt.
Toen hij als rijkspolitieman in 1tto7
op de Brabantse post Zeeland werd
geplaatst, kreeg Van der Heijden
met de vliegbasis Volkel in de buurt

alle gelegenheid zich met overga-
ve op het zweefvliegen te werpen. Een
hobby waar hij ontzettend veel voor
over heeft: hij liet zelfs (ondanks het
bezit van het B-diploma) kanserr op
bevordering voor schieten, omdat hij
dan naar elders zou moeten ver-
huizen.
Geen wonder dat de vereniging
" Zw eefvliegcombinatie Uden-Volkel"
(7 5 leden en 7 zweefvliegtuigen) hem
maar al te graag tot secretaris koos
en sinds 1973 ook dankbaar gebruik
maakt van zijn bevoegdheid als (door
de Rijksluchtvaartdienst gediplo-
meerd) instructeur. Van der Heijden
is in zijn vrije tijd dan ook meestal
op het vliegveld te vinden, offi aan

anderen het vak te leren en examens
af te nemen.

De hele Íamilie

Ook zijn vrouw is (zoals ze zegt) "be-
zeten" van de zweefvliegerij en gaat

vaak mee de lucht in, evenals de L2-
jarige zoon Nico. Zelfs ziin 72-iarigc
moeder heeft al eens meegevlogen.
En bij cle 4O-jarige bruiloft van ziirr
ouders ging Van der Heijden per
zweefvliegtuig op bezoek en lanode
op een weiland vlak bij het ouderlijk
huis in Dinther tot groot verntaak
van de plaatselijke jeugd.
Collega Van der Heijden vindt het
zweefvliegen veel attractiever dan het
motorvliegen. Ook avontuuriijker,
omdat men uitsluitend op de lucht-
kracht is aangewezen en terdege re-
kening moet houden met de opstijgen-
de lucht (thermiek). Je moet goed
kunnen navigeren en alle aandacht
richten op snel wisselende vliegsitu-
aties waarin je terecht komt. Begon-
nen wordt dan ook met een gedegcn
theoretische opleiding, gevolgd doot
een training met instructeur op het
vliegveld en tenslotte buiten het vlieg-
veld (in vaktermen "over land").
Het is begrijpelijk dat men eerst alle
kneepjes van het vak onder de knie
moet hebben om zelfstandig te moge;l
zweefvliegen, want behalve het ge-
vaar voor de vlieger zelf is er ook
de zorg voor het "vliegend materieel"
van de verenigirg. Een eenvoudig
zweefvliegtuig kost namelijk al gauw

I 30.000.
Dit zegt overigens niet dat het voor
de leden van de zweefvliegcombinatie
Uden-Volkel een dure hobby is. Men
betaalt een redelijke contributie en

een gering startgeld per keer.
"Ongelukken komen er bij het zweef-

N. H. van der Heijd""'ff:l'::ï'Ïï::Lï:l

vliegen weinig voor", zegt Van der
Heijden. "Bij het ontbreken van
thermiek kan het wel eens gebeuren
dat je ergens onbedoeld moet landen,
maar zo'n noodlanding loopt bij een
ervaren vlieger zelden verkeerd af.
Er wordt dan ook doorgaans geen pa-
rachute gedragen. Dit gebeurt alleen
bij stuntvliegen, wedstrijden en bij het
vliegen in bergstreken."

Samen met de bulzerd

"Hoewcl je bij het zweefvliegen wel
steeds bezig bent en letterlijk met
handen en voeten moet werken, gaat
er toch een weldadige ontspanning
van uit als je zo langs de wolken
zweeft Je ziet het panorama beneden
je en soms word je vergezeld door
een nieuwsgierige buizerd, die, €vÈ11-

eens gebruik makend van de ther-
nriek, naast je voortglijdt."
Toch zijn er ook wel eens spannende
momenten. Bij zijn eerste vlucht was
het de bedoeling dat hij van Volkel
naar Woensdrecht zou vliegen. Onge-
veer 50 km na de start kwam er een
onverwachte regenbui opzetten. Hij
zette koers naar Gilze Rijen om daar
te landen. Het vliegveld haalde hij
echter niet, doch hij maakte een ge-,

slaagde landing achter het huis van
de gemeentesecretaris die juist in
zijn tuintje aan het werken was €r1

wel even verbaasd omkeek. Een rijl:s-
politieman die "spoedig ter plaatse
was" vroeg belangstellend of de ben-

(G. A. Boot)ztne op was
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De opleidingsschool in Apeldoorn
leverde in april weer zes klassen
nleuwe wachtmeesters lichting
1975-!l aan de praktijk aÍ.

KLAS O, OPLEID|NG 1975-il

Achterste rij v.l.n.r.: Jansen, De Weerdt,
Boere, De Haan, Jasper, Adolfs, Blaas en

adjudant Boesaard.

Middelste rij v.l.n.r.: Rambags, Kostons, Gra-
pendaal , Zeeman, Mettrop, Crasborn en

owmr. Schut.

Voorste rii v.l.n.r.: Van Kruisbergen, Bode-
lier, Gouweloos, Lambers, ZopÍi, Logtenberg
en Peters.

KLAS P, OPLEIDING 1975.II

Achterste ri, v. l. n. r. : Owm r. Bakker en de
wmr's. Mulders, Zwaanswijk, Verwey, Spit,
Sweers, Doesberg en Rievers.

Middelste rij v.l.n.r.: Schipper, Sintemaartens-
dijk, Aatbers, Van Gerven, Tak, v.d. GraaÍ
en Hector.

Voorste rij v.l.n.r.: Adjudant v.d. Maas, wmrs.
Verhoeven, Roukema, v.d. Wende, Kno!, Vree-
man, Beers, owmr. De Bruin.

KLAS O, OPLEIDING 1975.II

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Slik, Graumans,
Doomen, Fakkel, Heideman, Feijen, Balk.

2e rij v.l.n.r.: Kremers, Koning, De Vries, Van
Oosterhout, Vermeulen, Jansen, Van der Vlis,
Werkmeester en Aardendonk.

Achterste rij v.l.n.r.: Roze, owmr. Bernauer,
Kievit, Van Zwanenburg, De Jonge, Van den
Ouwerkerk, adjudant Knook, Brouwer, Bakker.
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KLAS R, OPLEIDING 1975.II

Voorste rij v.l.n.r.: F. Slomp, P. Stout, H.

Schouten, C. Vermeer, W. Helmich, J. Klein
en adjudant A. Wassens.

2e rij v.l.n.r.: Owmr. M. Danel, A. Konings,
B. Sterkenburg, T. Broskamp, A. Pik, T.

Beker en A. Kros.

3e rij v.l.n.r.: T. Willemsen, H. Berg, C. van

Roeke!, P. van Almkerk, P. Voogt, M. Jansen,
Steenberg.

4e rij v.l.n.r.: A. Poolman, J. Fiole, T. Brus-
saard, C. van Doorn, J. van der Schalie, H.

Teeuwen (wmr. F. Jongste ontbreekt wegens
ziekte).

KLAS S, OPLEIDING í975.II

Voorste rij v.l.n.r.: G. L. Kooistra, A. H.
Plomp, A. v.d. Berg, P. v.d. Beek, J. J.
Daanje, J. Vrolijk en adjudant Th. M. Boer.

Middelste rij: Owmr. A. H. Oomkens, P. J.
Stob, W. Roubos, M. C. M. KampshoÍf , R.

Veldhuizen, A. J. Vermey, J. Bakker, J. A.
Pap, R. J. ten Voorde, A. A. van Duin, N. A.
J. v.d. Geest en G. M. Bot.

Achterste rij v.l.n.r.: F. M. Gulickx, J. F. G.
M. Schutte, H. M. ScheÍfers, P. M. Hermans
en J. Snapper.

KLAS T, OPLEIDING 1975.!I

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. Verhoeven, vv'ÍTrÍS.

Van Eldijk, Roufs, Kazen, Stuurstraat, Pater-
notte en Hoogstraten.

2e rij v.l.n.r.: Wmrs. Kloppenburg, Van Dalf-
sen, De Jong, Vos, Van Beekum en Verboog.

3e rij v.!.n.r.: Wmrs. Scherpenisse, Koree,
Van Meer, Aslander, v.d. Schuur en adjudant
De Haan.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. Brandsma, v.o.
Berg en Zegel.
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Ambtsiubilea
ALGEMENE INSPECTIE

C. H. Henreijer, adjudant te Vreeswif k,
7-5:76 25 jaar.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

N. E. Bloemendal, owmr. te Driebergen,
10-5-'76 25 jaar.

in dienst getreden
DISTRICT ALKMAAR

Per 1-4-'76: E. Loots, schr. op a.o. te
G rooteb roek.
Per 16-4-'76: W. J. M. Glorie, schr. op o.a.
te Bergen-Binnen; G. ten Boekel, schr.
op a.o. te Kleine Sluis; G. A. Mors, schr.
op a.o. te Schoorl; W. v.d. Eggerding

Noort, schr. op. a.o. te Schagen.
Per 1-5-'76: Th. A. M. v.d. Reep, adm.
ambt. C 2e kl. (parketpol.) te Alkmaar;
N. K. v. Klaveren, schr. op a.o. te Me-
demblik.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 16-4-'76: G. Janosi, schr. op a.o. te
Uithoorn; C. P. G. Kaandorp, schr. op
a.o. te Aalsmeer; C. Mooij, schr. op a.o.
te Beemster; A. J. v. Winsen, schr. op
a.o. te Blaricum; H. J. v.d. Wardt, schr.
op a.o. te Ouderkerk a.d. Amstel.
Per 1-5-'76: J. Oost, wmr. te Amsterdam
(staÍ); L. C. Woudenberg, adm. ambt. C
2e kl. i.t.d. te Amsterdam (parketpol.); P.
J. de Beurs, schr. op a.o. te Uitgeest;
Joh. F. Opdam, adm. ambt. C 3e kt. i.t.d.
te Amsterdam (staf).
Per 6-3-'76. Mevr. J. H. Biesma, rijksambt.
ll te Amsterdam (BlB).
Per 1-5-'76: C. J. Wouters, schr. o.a.o. te
Diemen.
Per 1-6-'76: N. J. M. Janssen, schr. o.a.o.
te Heiloo; P. Th. M. Pauëlsen, schr. o.a.o.
te Heiloo.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-5-'76: J. C. M. van Bohemen, schr.
te Apeldoorn; D. J. v.d. Broek, adm.
ambt. C 2e kl. te Zutphen; H. A. Brandts,
adm. ambt. C 2e kl. te Zutphen.
Per 1-6-'76: E. Beelen, wmr. 1e kl. te
Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-3-'76: J. Kruize, schrijver te Vries.
Per 1-4-'76: Mej.J. A. Pronk, wmr. te
Beilen.

DISTRICT BREDA

Per 1-4-'76: Mevr. T. A. J. Beekmans-van
Holland, wmr. te Loon op Zand.
Per 1-4-'76: M. L. C. M. v. Dijk, schr. te
Goirle.
Per 16-4-'76: J. Vijn, wmr. 1e kl. te Breda
(meldk.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-5-'76: M. v.d. Kruit, adm. ambt. C
2e kl. (parketw.) te Rotterdam (parketpol.).
A. v. Oudheusden, schrijver te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-4-'76: J. M. M. A. v. Bokhoven,
wmr. 1e kl. te Bergeijk.
Per 1-5-'76: J. B. Vos, wmr. 1e kl. te Best.

DISTRICT's-GRAVENHAGE

Per 1-5-'76: W. J. A. Verschuur, adm.
ambt. C 2e kl. te's-Gravenhage; K. R.
Westerhof, adm. ambt. C 2e kl. te 's-Gra-
venhage; W. J. M. Berlee, adm. ambt. C
2e kl. te 's-Gravenhage; K. R. Cras, adm.
ambt. C 2e kl. te 's-Gravenhage.
Per 1-6-'76: Mej. M. J. Verlaan, schrijver
te Nieuwkoop; mej.M. P. v.d. Blom,
schrijver te Schoonhoven.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-4-'76: C. A. de Beer, adm. ambt. C
3e kl. i.t.d. te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-4-'76: W. L. Kemper, adm. ambt. C
3e kl. te Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'76: W. L. H. Alberts, adm. ambt.
C 3e kl. te Maastricht (rech.gr.).
Per 1-5-'76: A. M. L. T. Senden, wmr. te
Beek.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-4-'76: H. J. W. Schmits, schrijver
te Melick-Herkenbosch.

DISTRICT UTRECHT

Per 16-4-'76: A. v. Gelder, schr. op a.o.
te Maartendijk; P. J. R. Bardok, schr. op
a.o. te Bunnik; H. A. P. de Boom, schr.
op a.o. te Driebergen; N. J. v. Diik, schr.
op a.o. te Doorn.
Per 1-5-'76: J. Switynk, wmr. te Wouden-
berg; F. C. M. Cabo, adm ambt. C 2e kt.
i.t.d. te Utrecht (parketpol.).
Per 1-5-'76: C. J. v.d. Zanden, adm. ambt.
C 3e kl. i.t.d. te De Bilt.
Per 17-5-'76: Th. W. M. v.d. Horst, adm.
ambt. C 2e kl. te Maarn.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-4-'76: Mei. E. Pakvis, schrijver-A
te Voorburg; mej. H. J. F. Boersma, adm.
ambt. C 3e kl. te Voorburg.
Per 16-4-'76: A. M. Plugge, adm. ambt.
C 3e kl. te Voorburg.
Per 16-4-'76: E. R. Pheifer, adm. ambt.
A 1e kl. te Voorburg.
Per 1-5-'76: L. Verboöm, adm. ambt. C
3e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-4-'76: E. Esser, adm. ambt. C 3e
kl. te Driebergen; mej. A. A. F. v. Voorst,
rijksambt. ! te Driebergen.
Per 1-5-'76: Mevr. G. E. Faber-Volkers,
typiste-A te Driebergen.

c.o.M.E.
Per 1-5-'76: G. Timmer, rijksambt. ll te
Neerijnen.

LUVA

Per 1-4-'76: N. L. Posthuma, rijksambt. ttt
te Schiphol.
Per 1-5-'76: C. V. Nijmeijer, wmr. te Schip-
hol; L. E. A. Boel, adm. ambt. A 1e kt.
te Schiphol ; J. J. Vlietland, adm. ambt. B
1e kl. te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-5-'76: S. Dijkstra, rijksambt. ll te
Harlingen; C. A. J. Mensing, rijksambt. ll
te Apeldoorn.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-5-'76: Mei.V. S. E. Merts, schr. te
Bilthoven; J. M. M. Schalkwijk, schrijver
te Bilthoven.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-5-'76: C. L. Klok te Dordrecht; D.
Noordegraaf te Dordrecht; E. C. C. la
Heijne te Middelburg; G. v.d. Bunte te
Apeldoorn; P. Dijkstra te Apeldoorn; J.
M. Harleman te Apeldoorn; H. v. Loo te
Apeldoorn; E. Westra te Zwolle; G.
Oosting te Assen.
Per 1-6-'76: H. J. D. v. Buren te 's-Gra-
venhage; A. M. Roeffen te's-Hertogen-
bosch; M. J. Kessels te 's-Hertogenbosch;
J. F. G. Roijakkers te Eindhoven; J. L.
A. Delissen te Roermond; M. Meijering
te Nijmegen.

Uw voordeel! Koop direct
bij de groothandel!

Kleuren televisie alle merken vanaÍ

f 1149,- met tiptoetsen (sensoren) Ned.

garantie en event. reparatieverzeke-

ring. Div. merken wasautomaten o.a.

Lavatrlce (A.E.G.) Í 425,-. Div. merken

koel kasten-diepvriezers (kast-kist).

Vele merken luidsprekerboxen o.a.

Braun 50 watt-muziek in wit en noten

t 175,- ook eígenbouwkits. Stereo-

apparatuur o.a. Hi-Fi tuner-versterker

compact installatie met ingeb. hi-fi
speler-wisselaar en hi-fi cassette dek

f 800,-. Draagbare t.v.'s v.a. t 21S,-
met 4 druktoetsen (zenderkeuze) 31 cm

lichtnet-accu, 44 cm f 345,-. Portable
K.T.V.'s v.a. f 700,-, autoradio's enz.

Vraag prijslijst.

Prijzen excl. b.t.w.

" Electronica-G roothande! "
Nijverdal
Pr. Hendrikstr. 7 Te|.05486-13501
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Per 15-6-'76: W. de Porto te
J. L. Maesen te Maastricht; K.

te Leeuwarden.

Alkmaar; P.

v.d. Woude

bevorderingen
DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-4:76: W. Hartenberg te Wieringer-
meer.
tot adm. ambt. C 2e kl. l.v.d.:
Per 1-11-'75: J. Koo! te Stompetoren.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'76: A. A. Koenis te Alkmaar.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'76: R. Hagendoorn te Medemblik;
H. J. B. M. Borgers te Heiloo; J. Voor-
douw te Schagerbrug; H. R. Smit te Hei-
!oo.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: M. H. Balk te Ursum; G. M.

Bot te Opdam; T. H. Brussaard te Nieuwe
Niedorp; Th. A. M. Groskamp te Groote-
broek; G. A. M. Schipper te Hippolytus-
hoef.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adm. ambt. G íe kl.:
Per 1-10-'75: W. v. Laar te Beemster.
tot adm. ambt. C le kl. (parketw. A):
Per 1-5-'76: L. v. Andel te Amsterdam;
H. Groenhof te Amsterdam.
tot adjudant:
Per 1-4-'76: B. W. Rol te Amsterdam (r.G.);
J. Crezee te Amsterdam (alg. dienst).
Per 1-5-'76: B. A. Vos te Uitgeest.
tot opperrvachtmeester:
Per 1-4:76: A. W. Bieruliet te Amsterdam
(rech.); G. N. Groeneveld te Amsterdam
(rech.).
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'76: J. W. van Os te Amsterdam
(vkg.) ; .1. H. den Butter te Amsterdam
(vkg.); .t. G. Bos te Amsterdam (vkg.) ; n.
R. de Jong te Ouderkerk a.d. Amstel ; E.

H. Schaeffer te Ouderkerk a.d. Amstel.
tot wachtmeester:
Per 1-4:76: J. M. Blaas te Kortenhoef ; H.

Grapendaal te Halfweg; W. J. Koree te
Blaricum; J. K. Sweers te Bennebroek;
H. L. Teeuwen te Castricum; A. Verwey
te Bennebroek; R. A. Vos te Monnicken-
dam; F. J. M. Paternotte te Aalsmeer.
Per 1-5-'76: R. v.d. Berg te Midden-
Beemster.

DISTRICT APELDOORN

tot opperrvachtmeester:
Per 1-5-'76: R. Boxum te Hoevelaken.
Per 1-6-'76: B. A. Horstink te Nijkerk.

DISTRICT ASSEN

tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-10-'75: G. E. Simons te Vries.
tot adfudant:
Per 1-4-'76: W. J. DondorÍf te Assen.
Per 1-5-'76: H. G. Remmers te Wester-
bork.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'76: A. Vries te Assen.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: M. Brandsema te Zeegse; J.
J. Daanje te Eelde; A. P. Haan te Wester-
bork; F. Schouten te de Wijk; E. P. v.d.
Schuur te Annen; F. Slomp te Coevorden;
P. J. Stob te Gasselte.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:
Per 1-1-'76: P. A. Pruysers te Prinsenbeek.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4:76: B. A. J. Loon te Breda (rech.
gr.); J. Th. M. Rabelink te Breda (rech.
gr.).
Per 1-5-'76: E. M. J. Houniet te Oirschot.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-5-'76: P. A. Stroot te Kaatsheuvel.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: R. Bakker te Alphen en Riel;
P. L. J. Bodelier te Oud-Gastel ; G. v.

Doorn te Rijen; M. A. J. v.d. Geest te
Diessen; P. J. M. Hector te Oudenbosch;
F. Jongste te Prinsenbeek; M. Kievit te
Breda; M. H. C. M. Lambers te Steen-
bergen; R. A. P. C. v. Oosterhout te
Prinsenbeek; R. Veldhuizen te Hooge:''
heide.

DISTRICT DORDRECHT

tot parketwachter-A:
Per 1-5-'76: J. Levering te Rotterdam; J.

Roovers te Rotterdam; M. Wasserman te
Rotterdam; J. Blok te Rotterdam.
tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-10-'75: B. Twist te Dordrecht; Mei.
A. M. Boender te Oud-Beijerland.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4:76: i. H. v.d. Meiiden te Streef-
kerk.
Pet 1-4-'76: L. J. J. Smid te Dordrecht:
W. A. D. Trumple te Dordrecht; J. Vier'
gever te Dordrecht; J. de Koomen te
Dordrecht.
Per 1-6-'76: Kl. de Weerd te Dordrecht.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76; P. v.d. Beek te Rozenburg;
J. A. van Beckum te Hellevoetsluis; J.

Fakkel te Hendrik ldo Ambacht; J. Gou-
webos te Hellevoetsluis; J. Sintemaartens-
dijk te Vianen; B. C. Sterkenburg te
Nieuwpoort; P. B. Stout te Brielle; J. J.
Stuwestraat te Brielle; K. v.d. Wende te
Hendrik ldo Ambacht; D. H. Palm te
Rozenburg.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-3-'76: Th. G. Dohmen te Melick
Herkenbosch.
Per 1-4-'76: H. J. v. Luytelaar te Nuenen.
tot adjudant:
Per 1-5-'76: P. A. Kimmel te Eindhoven.
tot oppemachtmeester:
Per 1-4-'76: G. J. v. Halteren te Eind-
ven; G. Lamme te Eindhoven; E. H. G.

Wiggers te Eindhoven.
Per 1-5-'76: E. M. J. Houniet te Oirschot.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'76: W. J. H. M. van Stiphout te
Mierlo; M. B. Swermans te Asten; M. J.
M. Bennenbroek te Best; Th. J. Ch. Hol-
mans te Best; S. v.d. Meer te Son en

Breugel; P. Schiltmans te Asten; J. J. A.

v. Dijk te Best; J. A. de Graaf te Erp.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76; P. C. v. Almkerk te Aarle
Rixtel; J. K. C. E. Crasborn te Hapert;
G. J. Doomen te Someren; G. J. J. M.

Graumans te Leende; H. P. J. Konings te
Eindhoven; C. E. D. Kremers te Eersel;
C. Vermeer te Son en Breugel.

DISTRICT's-GRAVENHAGE

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'76: J. A. de Ruiter te De Lier.
tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-1-'76: G. P. H. Plomp te's-Graven-
hage; mevr. A. M. W. Bor-Wesdorp te
's-Gravenhage.

Per 1-5-'76: A. P. Wiskerke te 's-Graven-
hage.
tot adfudanl:
Per 1-4-'76: A. de Roon te 's-Gravenhage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'76: H. Manter te 's-Gravenhage;
A. J. Beijersbergen te 's-Gravenhage; F.

J. H. Helversteijn te 's-Gravenhage.

Per 1-5-'76: L. A. Holkamp te Noord-
wijkerhout.
Per 1-6-'76: M. H. Bostijl te 's-Graven-

zande.

DISTRICT GRONINGEN

tot adm. ambt. C íe kl.:
Per 1-3-'76: J. E. Mouwes :e Groningen
(st. distr.).
tot riiksambtenaar lll
Per 1-1-'76: E. F. M. v. Dinteren te Gro-
ningen.
tot adjudant:
Per 1-4-'76: J. Timmer te Groningen.
Per 1-5-'76: R. A. Wietsma te Groningen
(st. distr.).
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'76: J. Jongstra te Aduard.
Per 1-4-'76: H. W. Helmantel te Gronin-
gen (rech.gr.); J. Kolenbrander te Gronin-
gen (rech.gr.); ..l. C. J. v. Woudenberg te

FA. TïI(U

modern ingericht
carrosseriebedriiÍ
lasseÍii-,
uitdeuk- en
spuitinrichting

lnbouw van
Coenen-patent
schuifdaken

[Jlgersmaweg 14

GRolllilGEll
Telefoon (050) 3 27 33
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Dí}íIRffiB()S

[RAil$P0RTn.u.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 15 50 66

Aannemersbedrijf

ta. Gebr.

Ufiil TU(IUWRII(

& G0,

voor onderhoud
en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestrati ngen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon (04181) 273

Groningen (meldk.); E. Zweep te Oude
Pekela.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'76: A. M. Greven te Slochteren;
A. Padje te Siddeburen; M. W. Keizer te
Marum; J. HuizeÍ'tga te Slochteren.
tot wachtmeester:
T. Beers te Zuidhorn; E. Knol te Sidde-
buren; G. L. Kooistra te Nieuweschans;
G. S. L. Spit te Uithu tzen: J. R. ten
Voorde te Oude-Pekela; J. K. de Weerdt
te Groni^gen.

DISTRICT's-HERTOGENBOSCH

tot oppenrachtmeester:
Per 1-4-'76: Th. H. Jansen te 's-Hertogen-
bosch (tech. rech.); M. J. Meuleman te
's-Hertogenbosch (rech.gr.).
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: J. C. Bakker te Heusden; J.
G. van den Bos te Cuyk ; W. J. Doesbu rg
te Werkendam; F. M. J. M. Gulickx te
Oploo; A. W. A. M. Jansen te Cuyk; J.
Kazen te Veghel; W. Roubos te Boxmeer;
P. Voogt te Woudrichem; S. E. Zeeman
te Heesch.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adm. ambt. C Íe kl.:
Per 1-3-'76: J. L. Talma te Damwoude.
tot opperrvachtmeester:
Per 1-1-'7A: W. de Haan te Holwerd.
Per 1-4-'76: J. Beyert te Harlingen; R.
lJntema te Leeuwarden.
Per 1-5-'76: M. Walsweer te Leeuwarden;
R. Boxum te Hoevelaken.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4:76: K. Bakker te Leeuwarden
(verk.gr.); A. K. Kamminga te Leeuwar-
den (verk.gr.); J. Bosma te Grouw.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: J. J. Bosma te Franeker; H.
K. Roukema te Leeuwarden; A. de Vries
te Damwoude.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:
Pet 1-4-'76: J. A. J. Konings te Maastricht
(st. distr.).
Per 1-5-'76: G. J. Thissen te Druten.
tot wachtmeester Íe kl.:
Per 1-5-'76: G. Boonstra te Maastricht
(verk.gr.).
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: H. J. W. M. Jansen te Suste-
ren; T. H. M. Kostons te Schaesberg.

DISTRICT MIDDELBURG

tot parketwachter-A:
Per 1-5-'76: J. Quist te Middelburg.
tot adjudant:
Per 1-6-'76: J. C. C. Beuzenberg te Aar-
denburg.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: A. de Jonge te Aardenburg;
W. C. L. Helmich te Kloosterzande; A.
C. J. Epskamp te Hulst.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'76: L. A. H. Willems te Nijmegen.
tot dlr. oÍí. 2e kl.:
Per 1-1-'76: Th. v. Dolderen te Nijmegen.
tot adfudant:
Per 1-4-'76: A. van Leerdam te Nijmegen.
Per 1-5-'76: G. J. Thissen te Druten; H.
Meeboer te's-Heerenberg.

tot opperwachtmeeeter:
Per 1-4-'76: P. Looyenga te Nijmegen.
Per 1-6-'76: J. E. C. Brendel te Huissen.

DISTRICT ROERMOND

tot parketwachter-A:
Per 1-5-'76: H. J. Th. Wolters te Roer-
mond (park.pol.).
tot adiudant:
Per 1-4-'76; J. P. v. Balkum te Roermond
(rech.gr.); W. M. Franssen te Roermond
(rech.gr.); J. F. de Jager te Roermond
(stafdistr.).
iot wachtmeester:
Per 1-4-'76; P. H. W. Aslander te poster-
holt; H. S. Feijen te Roermond (verk.gr.);
J. P. de Jong te Nederweert; J. M. v.
Kruisbergen te Baarlo; J. Th. p. M. Ram-
bags te Echt; G. H. v. Roekel te Reuver;
G. C. A. Roufs te Heythuyssen; J. S. v.d.
Schalle te Meerlo-Wanssum; J. F. G. M.
Schuttel te Gennep; E. Waarswijk te
Thorn.

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-1-'75: G. J. Absin te De Bilt.
Per 1-10-'75: J. P. den Boer te Vleuten.
Per 1-4-'76: H. Dibbets te Mijdrecht.
tot adm. ambt. C le kl. (parketwachter-A):
Per 1-5-'76: A. P. v. Lint te Utrecht; Th.
S. J. Odijk te Utrecht; P. G. Oudematter
te Utrecht; P. Vis te Utrecht: H. J. cfe

Reuver te Utrecht; J. J. Vermeulen te
Utrecht; H. Veenhuizen te Utrecht; N. v.
Hattem te Utrecht; J. C. T. tlahn te
l.trecht.
tot adfudant:
Per 1-1-'76: H. Boersema te Bunschoten.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'76: J. H. v.d. Voort te De Bilt;
L. J. Casius te De Bilt (rech.gr.); B. Kroon
te Langbroek.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'76: R. Delwig te Bilthoven (vkg.);
M. P. J. de Bruin te Loosdrecht; H. E.
ter Maat te Amerongen; R. v.d. Linden te
De Meern; J. A. Sterrenburg te Leersum;
J. F. Strampraad te Loenen; P. van Os te
Leusden (2.1.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: Joh. Bakker te Eemnes; G.
Boere te Rhenen; M. v.d. Graaf te Bun-
schoten; J. W. Hoogstraten te Wouden-
berg; J. E. Jasper te Bunnik; D. Tak te
Driebergen; H. Vermeulen te Houten; A.
J. Werkmeester te Maarn; R. A. 7-opti te
Lopik; P. F. Heus te Loosdrecht; J. Th.
W. M. Aarndonk te Loenen; A. v.d. Berg
te De Meern; H. M. Scheffer te Abcoude.

DISTRICT ZWOLLE

tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-10-'75: T. Mintjes te Brederwiede
te Vollenhove; A. E. Scheltens te fubber-
gen; J. Nijnandts te Rijssen; J. Warde-
naar te Borne.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-10-'75: J. J. v. Weeren te Weerselo.
tot parketwachter-A:
Per 1-5-'76: H. J. Degens te Zwolle.
tot adfudant:
Per 1-4-'76: J. C. Deperis te Zwolle (staf).
Per 1-5-'76: J. Cnossen te Zwolle.
tot oppenvachtmeester:
Per 1-1-'76: G. Reudink te Zwolle (meldk.).
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Per 1-4:76: J. van Rosmalen te Zwolle
(rech.); W. Maris te Zwolle (rech.).
Per 1-6-'76: W. Westerbeek te Zwolle.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4:76: A. J. Beuwer te Holten; P.

G. Lutke Veldhuis te Raalte; R. W. Groen-
huyzen te Tubbergen.
tot wachlmeester:
Jer 1-4-'76: T. W. Beker te lJsselmuiden;
J. H. Heideman te Rijssen; M. C. M.
Kampshoff te Zwolle (verk.); R. H. Plomp
te Rijssen; P. Roze te Staphorst.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1-5-'76: P. H. Th. ln het Veld te Voor-
bu rg.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'76: D. E. Leeuwenburgh te Voor-
bu rg.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

tot adm. ambt. B 2e kl.:
Per 1-4-'75: G. J. Stoffer te Driebergen.
tot adm. ambt. B le kl.:
Per 1-4-'75: S. G. A. v. Gasteren te Drie-
bergen.
Per 1-4-'76: G. J. Stoffer te Driebergen
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'76: Mevr. C. M. M. Janssen-van
Mulken te Grathem.
tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-4-'75: B. L. Renger te Driebergen;
J. N. v. Tellingen te Driebergen; E. E.
Alexander te Driebergen; mevr. R. E.
Gox-Heine te Driebergen.
tot cheÍ monteur:
Per 1-4-'75: P. Stellaard te Driebergen.
tot adjudant:
Per 1-9-'75: H. A. de Ruiter te Driebergen.
Per 1-6-'76: H. Sikkema te Driebergen.
tot oppenYachtmeester:
Per 1-4-'76: G. Zijlstra te Driebergen.
Per 1-5-'76: J. A. Boeser te Driebergen.
Per 1-5-'76: A. Koning te Grathem.
Per 1-6-'76: J. Hamels te Nijmegen (vkg).
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'76: J. A. C. den Hamer te Gra-
them; A. J. W. Jansen te Driebergen; J.
Quint te Driebergen; J. C. Seltonrijch te
Driebergen.
tot wachtmeerler:
Per 1-4-'76: F. A. J. M. Mulders te Drie-
bergen; E. C. Visser te Driebergen.

c.o.u.E.
tol edm. ambt. A le kl.:
Per 1-5-'76: A. Langenberg te Neerijnen.
tot adm. lmbt. B Íc kl.:
Per 1-5-'76: G. v.d. Weerd te Neerijnen.
tol opperuachlmeerter:
Per 1€-'76: P. H. M. van Hout te Nee-
rijnen.
lot wrchtmccrlcr Íc kl.:
Per 1-4-'76: J. W. B. Huijting te Neerijnen;
J. Chr. Pellicaan te Neerijnen; C. B.
Woets te Neerijnen.

LUVA

lot oppcruachtmeerter:
Per 1-5-'76: A. v.d. Bogaard te Schiphol.
tot wachtmcerter lc kl.:
Per 1-4-'76: A. P. v.d. Berk te Ulestraten:
F. R. J. Knetsch te Schiphol.
Per 1-5-'76: R. E. Hirs te Schiphol; J. C.
dEn Riet te Schlphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot rifksambt. ll (hoímeester):
Per 1-4-'76: Mevr. J. Terpstra-Hilwerda te
Harlingen.
tot adfudant:
Per 1-5-'76: W. Adema te Harlingen.
tot oppervachtmeester:
Per 1-4-'76: C. G. H. Meurs te Apeldoorn.
Per 1-4-'76: J. Beijert te Harlingen; E. de
Haan te Harlingen.
Per 1-6-'76: R. Hoekstra te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adm. ambt. A 2e kl.:
Per 1-2-'75: M. J. Schulz te Amsterdam.
tot adfudant:
Per 1-5-'76: A. G. v.d. Berg te Nijmegen.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'76: H. Bolt te Grouw; E. van Dee
te Utrecht; C. J. v.d. Kooi te Delfzijl;
J. A. van Schalkwijk te Den Helder.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'76: R. van Dalfsen te Amsterdam;
J. Klein te Dordrecht; A. Kroes te Wil-
lemstad; A. M. G. Peters te Nijmegen;
M. C. M. Rievers te Bruinisse; J. Snap-
per te Den Helder; W. H. v.d. Vlis te
Amsterdam.

VERKEERSSCHOOL

tot oppenvachtmeester:
Per 1-4-'76: H. van Bruggen te Bilthoven.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'76: J. G. Ramaekers te Bilthoven.

verplaatslngen
DISTRICT ALKMAAR

Per 21-2-'76: J. W. Smitt, wmr. 1e kl. van
Heilo naar Neerijnen (COME).
Per 29-3-'76: W. B. C. Jas, wmr. van Lim-
men naar Driebergen (AVD); A. Klaver,
wm r. van Alkmaar (vkg.) naar Driebergen
(AVD) ; A. de Hamer, wm r. van Alkmaar
(vkg.) naar Breda (vkg.).
Per 1-5-'76: T. Jager, adjudant van Heer-
hugowaard (st. distr. Alkmaar) naar 's-Gra-
veland (distr. Amsterdam).
Per 1-5-'76: H. Bisschop, owmr. van Eg-
mond aan Zee naar Oude Tong (distr.
Dordrecht); J. A. Groot, owmr. van Cal-
lantsoog naar Alkmaar (staÍ).
Per 15-5-'76: J. Ottens, owmr. van Wer-
vershoof naar Gieten (distr. Amsterdam).

DISTRICT AIISTERDAII

Per 15-3-'76: C. J. Bokman, wmr. van
Purmerend naar Leusden (O.).
Per 1-4-'76: N. Ti. de Beer, wmr. yan
Purmerend naar Uitgeest.
Per 1-4-'76: W. v.d. Bosch, wmr. 1e kl.
van Amsterdam (staÍ) naar Amsterdam
(verk.9r.).
Per 1-5-'76: A. H. StrEeÍkerk, owmr. yan
Weesp naar Amsterdam (staf).
Per 1-5-'76: Th. P. J. Nieuwenhuis, park.
wacht. van Amsterdam naar Utrecht (distr.
Utrecht).
Per 10-5-'76: J. v. Otterloo, wmr. van Die-
men naar Hoogeveen (distr. Assen); Tj. E.
de Vries, wmr. van Landsmeer naar Ber-
gen (distr. Alkmaar).
Per 17-5-'76: J. F. M. Wormer, wmr. yan
Amsterdam naar Assen (distr. Assen).

Beloning ! ! !
van een

privé-lening

is: akkoord binnen enkele
uren, eigen termijnkeuze,

geen beh.kosten.
overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.
2e Hypotheek tot 1400/o

looptijd tot 180 mnd aÍlossing

Velen bellen ook

JANSEN'S
KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,
erkend, gemachtigd

HARDERWIJK
0341 0-1 44 23 I 1 67 10

ERMELO, 03417-61 50

o wegenbouw

O industriebouw

o betonbouw

O betonmortel

O sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenwq 22
Tel. (085) 62 91 00'
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DISTRICT APELDOORN

Per 1-3-'76: A. de Vries, wmr. 1e kl. van
Heerde naar's-Gravenhage.
Per 29-3-'76: A. A. E. Eelderink, wmr. van
Apeldoorn naar Driebergen (AVD).
Per 1-4-'76: G. J. Bruil, wmr. 1e kl. van
Groenlo naar Apeldoorn (opl.sch.); W. H.
M. Oolthuis, wmr. 1e kl. van Lochem naar
Apeldoorn; J. Vermaas, wmr. 1e kl. van
Rekken naar Brummen.
Per 17-4:76: D. W. Timmerman, wmr. 1e
kl. van 't Harde naar Apeldoorn; H. Rouw,
wmr. 1e kl. van Steenderen naar Apel-
doorn; R. Mulder, wmr. van Heerde naar
't Harde.
Per 1-5-'76: G. J. Bosman, owmr. van
Oldebroek naar Wezep; D. Plomp, owmr.
van 't Harde nar Zwolle.
Per 17-5-'76: R Poortvliet, wmr. van Apet-
doorn naar Driebergen (AVD).

DISTRICT ASSEN

Per 1-4-'76: G. Schuurman, officier 2e kl.
van Assen naar Harlingen; E. de Haan,
wmr. 1e k!. van Hoogeveen naar Harlin.
gen.
Per 10-5-'76: F. Thies, wmr. van Zeegse
naar Hoogeveen.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'76: P. A. Pruybers, owmr. van
Terheyden naar Prinsenbeek.
Per 1-4-'76: M. J. M. v.d. Ven, wmr. 1e kl.
van Etten-Leur naar Breda (rech.gr.).
Per 1-4-'76: Ch. M. Louweleers, wmr. van

Aardenburg naar Hilvarenbeek; A. J. p.
v.d. Heijden, wmr. van Sas v. Gent naa?
Berkel-Enschot; A. J. M. v.d. Berssetaar,
wmr. van Zierikzee naar Zundert.
Per 17-4-'76: J. A. G. Hendriks, wmr. van
Hilvarenbeek naar Made; J. E. de Lange,
wmr. van Oud-Gastel naar Neerijnen
(coME).
Per 1-5-'76: E. M. J. Houniet, wmr. 1e kl.
van Berkel-Enschot naar Oirschot.
Per 15-5-'76: A. J. Schakel, wmr. 1e kl.
van Zundert naar Maasbracht; Th. pothof,
wmr. van Zevenbergen naar Appingedam.
Per 17-5:76: M. J. Zweedijk, wmr. 1e kl.
van Steenbergen naar Middelburg (vkg.).
Per 29-5-'76: A. A. G. Melis, wmr. van
Wouw naar Neerijnen (COME).

DISTRICT DORDRECHT

Per 20-3-'76: G. M. Brasser, owmr. van
Meeuwenplaat naar Thoten.
Per 1-4-'76: A. van Strien, wmr. 1e kt.
van Rhoon naar Renswoude; A. van der
Graaf, owmr. van Goudriaan naar Nieuw-
poort; G. G. M. Bergsma, wmr. 1e k!. van
Strijen naar Apeldoorn (opl.sch.); J. H.
v.d. Meijden, wmr. 1e kl. van Hendrik ldo
Ambacht naar StreeÍkerk; C. Twigt, wmr.
1e kl. van Heerjansdam naar Dordrècht.
Per 17-4:76: J. C. v.d. Boogaart, wmr.
1e kl. van 's-Gravendeel naar puttershoek.
Per 1-5-'76: A. J. Welbie, parketw. van
's-Gravenhage naar Rotterdam (parketpot.)
H. J. ter Haar, wmr. 1e kl. van Numans-
dorp naaÍ Lelystad; A. p. v.d. Linde,

owmr. van papendrecht naar Dordrecht;
A. de Jongh, wmr. 1e kl. van Giessen-
burg naar's-Gravenpotder; H. H. R. M.
Alders, parketw. van Rotterdam (parket-
pol.) naar Arnhem (parketpol.).

DISTRICT EINDHOVEN

Per í-4-'76: H. J. G. Greijmans, wmr. van
Oirschot naar Waatre; J. M. Lambregts,
wmr. íe kl. van Bakel naar Eindhoven
(rech.gr.); J. p. van ,t Klooster, wmr.
van Beek en Donk naar Aarte Rixtel.
Per 10-5-'76: O. Duursma, wmr. van Budel
naar Boxtel.
Per 1-6-'76: W. p. A. Meijers, wmr. le kt.
van Nuenen naar Eindhoven.

DISTRICT'g-GRAVENHAGE

Per 21-2-'70: T. A. Bedijn, wmr. van Rijs-
wijk naar Sassenheim.
Per 29-3-'70: A. Kooi, wmr. van pijnacker
naar Driebergen (AVD); C. A. van putten,
wmr. van Roelofsarendsveen naar Amster-
dam.
Per 1-4-'76; A. W. van Kuijen, owmr. van
Sassenheim naar Hazerswoude; C. A. H.
Schenk, wmr. 1e kl. van Ter Aar naaÍ
Apeldoorn (opl.sch.); M. van Deventer,
owmr. van Hazerswoude naar Barendrecht;
J. C. Zwijgers, owmr. van Krimpen a.d.
lJssel naar Nieuwerkerk a.d. lJssel.
Per 17-4-'lG: M. C. Reurink, wmr. van
Zevenhuizen naar Nieuwerkerk a.d. lJssel;
J. Nieuwenhuizen, wmr. van pijnacker
naar Oud-Verlaat; J. G. Straven, wmr.
van Reeuwijk naar Gouda (RptW); A. Ver-
kaik, wmr. van Krimpen a.d. tJsset naaí
Loosdrecht.
Per 1-5-'76: L. A. Holkamp, wmr. 1e kl.
van Hillegom naar Noordwijkerhout; E. p.
Onink, wmr. 1e kl. van ,s-Gravenzande

naar De Kaag; G. J. Helmendach, adju.
dant van Nieuwerkerk a.d. lJsset naaÍ
Middelburg.
Per 10-5-'76: B. C. D. Leeuwenburgh, wmr
1e kl. van Vooorschoten naar Boxtet (ber-
groep).
Per 15-5-'76: R. v.d. Wateren, wmr. van
Bleiswijk naar Haastrecht.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-3-'76: F. v.d. Ley, o$,mr. van Heili-
gerlee naar Groningen.
Per 1-3-'76: T. Feenstra, wmr. 1e kt. van
Termunten naar Groningen (rech.gr.).
Per 15-3-'76: G. Timmer, owmr. van,t
Zandt naar Rolde.
Per 1-4-'76: A. Piersma, owmr. van Ooster-
beek naar Westerbork.
Per 1-4-'76: R. Hoekstra, wmr. 1e kl. van
Groningen (verk.gr.) naar Harlingen (opl.
sch.).
Per 1-5-'76: R. A. Wietsma, owmr. van
Wehe naar Groningen (st. distr.).

DISTRICT'r-HERTOGENBOSCH

Per 1-3-'76: W. Korevaar, owmr. van Alm-
kerk naar Sprang-Gapelle.
Per 1-4-'76: G. M. Goossens, wmr. van
Heeswijk-Dinther naar Mierlo; A. v.d. Bo-
gaert, wmr. 1e kl. van Den Dungen naar
St. Michelsgestel.
Per 1-4-'76: J. R. M. Swanenberg, wmr.
van Meerssen naar Heesch.
Per 3G4-'76: W. L. M. Krabbenborg, wmr.
le kl. van Cuyk naar 's-Hertogenbosch
(rech.gr.).

Stervanveili$eid
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Per 1-5-'76: G. L. BoeYen, owmr. Yan

Veghel naar's-Hertogenbosch.
Per 10-5-'76: B. C. D. Leeuwenburgh, wmr.

le kl. van Voorschoten naar Boxtel; O-

Duursma, wmr. van Budel naar Boxtel-

DISTRTCT LEEUïYARDEN

Per 29-3-'76: R. Walstra, wmr. van Leeu-

warden naar Assen.
Per 1-4-'76: B. TuinhoÍ, wmr. van Dokkum

naar Leeuwarden; L. J. Knoppers, wmr.

van Kootstertille naar Buitenpost; W. Reit-

sma, wmr. le kl. van Mantgum naar Hol-

werd; H. Forsten, wmr. van Grouw naar

Mantgum; G. de Vos, wmr. le kl- van

Franeker naar Apeldoorn (opl.sch.).
Per 'l-4-'76: J. Beijert, wmr. 1e kl- van

Mantgum naar Harlingen (opl.sch.); G. J'
Kientz, wmr van Apeldoorn naar Ooster-
wolde; W. A. Koldenhof , wmr. van Kou-

dum naar Workum; M. v. Scheltinga, wmr.

van Harkema naar Metslawier; R. D.

Schouten, wmr. van Makkum naar Wit-

marsum; R. H. Talsma, wmr. van Mant-

gum naar Grouw; L. de Vries, wmr- van

Pingjum naar Woudsend; J. G. Brinkhuis'
wmr. van Wommels naaÍ Gorssel; A. W.

A. Hemmes, wmr. van Franeker naar Aal-

ten; J. Hoiting, wmr. van St. Annaparochie
naar Nijkerk; A. A. MuYen, wmr. van

Wommels naar Vorden; E. Arends, wmr.

van Damwoude naar Roden; A. Niidam'
wmr. van Joure naaÍ Valthermond; C. de

Jong, wmr. van Bolsward naar Waterin-
gen; P. J. M. Berntsen, wmr- van Joure
naar Loppersum; R. G. SiPma, wmr. van

Appelscha naar Noordbroek; H. L. de

Bakker, wmr. van Hallum naar Susteren;
H. J. Buerko, wmr. van Balk naar Bunde;
G. H. M. Derksen, wmr. van Woudsend

naar Lobith; J. H. J. Hinsen, wmr. van

Marssum naar Afferden; J. v. Maanen,

wmr. van Bolsward naar Maarssen; W- v.

Roijen, wmr. van Marssum naar lJssel-
stein; A. C. M. Valkenet, wmr. van St.

Nicolaasga naar Maartensdijk; A. J. de

Jonge, wmr. van Lemmer naar Vriezen-
veen; M. Sanderman, wmr. van Dam-

woude naar DenekamP.
Per 1-5-'76: S. G. v. Riezen, wmr. van

Pingjum naar Scharnegoutum; J. Scheper,
owmr. van Menaldum naar Leeuwarden;
A. Koster, owmr. van Harkema naar Uit-
huizen; R. Boxum, wmr. le kl- van Har-

kema naar Hoevelaken; H. G- Remmers,

owmr. van Witmarsum naar Westerbork.

DTSTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'76: J. W. M. Roumen, wmr- van

Oirschot naar Schaesberg; H. J. Schings'
wmr. van Schaesberg naar Oirsbeek; J.

R. M. Swanenberg, wmr. van Meerssen

naaí Heesch.
Per Z3-4-'76: J. D. Veenhoven, wmr. le kl.

van Susteren naar Maastricht (rech.gr.).
Per 1-5-'76: H. F. Meyer, wmr. van Maas-

tricht (verk.gr.) naar Maastricht (rech.gr-);

J. W. R. v.d. Broek, wmr. van Maastricht
(verk.gr.) naar Maastricht (rech.gr.); B- F.

H. v. Geffen, wmr. van Stein naar Ur-
mond; J. W. J. Konings, park.w. van Rot-

terdam (park.pol.) naar Maastricht (park.

pol.) ; G. J. Thissen, owmr. van Simpel-
veld naar Druten.
Per 15-5-'76: A. H. J. Langen, wmr. van

Bocholtz naar SimPelveld.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'76: L. J. J. Smid, wmr. le kl. van
Terneuzen naar Dordrecht; J. C. van Ka-
kerken, wmr. van Hulst naar Axel; J. C.
Noordzij, wmr. van Westkapelle naar
's-Heerenhoek; D. P. Visser, wmr. van
Haamstede naar Tholen; A. A. Midavaine,
rvmr. van Axel naar Westkapelle; E. M.
Bogaert, wmr. 1e kl. van Heinkenszand
naar Middelburg; A. G. M. v.d. Boersse-
laar, wmr. van Zierikzee naar Zundert; Ch.
M. Couweleers, wmr. van Aardenburg
naar Hilvarenbeek; A. J. P. v.d. Heijden,
wmr. van Sas van Gent naar Berkel-
Enschot; Th. A. W. Jansen, wmr. van
Tholen naar Groesbeek; H. v. Groningen.
wmr. van Domburg naar Alblasserdam; A.
van Belsen, owmr. v. Domburg naar Mid-
delburg.
Per 1-5-'76: J. J. van Weele, owmr. van
Krabbendijke naar Sas v. Gent; M. Schep,
wmr. van Koewacht naar Middelburg.

DISTRICT NIJiIEGEN
Per 1-4-'76: J. Pottjewijd, adjudant van
Wijchen naar Aalten.
Per 17-4-'76: L. Voorderhake de Keizer,
owmr. van Gendrengen naar Bennebroek.
Per 1-5-'76: J. A. Fluyt, owmr. van Driel
naar Heteren; R. K. M. Paardenkooper,
wmr. van Huissen naar Wiik bij Duurstede;
W. G. F. Roetfel, wmr. van Huissen naar
Kockengen.
Per 3-5-'76: G. J. H. Peek, wmr. 1e kl.
van Doesburg naar Schiphol.
Per 15-5-'76: C. Hak, wmr. van Lienden
naar 's-Heerenberg.

DISTRICT ROERMOilD
Per 1-4-'76: W. J. M. Niessen, wmr. le kl.
van l'leijthuijssen naar Horn (opl.sch.); J.
H. J. Hinssen, wmr. van Marssum naar
Afferden.
Per 15-5-'76: A. J. Schakel, wmr. le kl.
van Zundert (vast detach. veldpol.) naar
Maasbracht (vast detach. veldpol.).
DISTRICT UTRECHT
Per 21-2-'76: C. P. A. de Mari, wmr. 1e kl.
van Vinkeveen/VVaverveen naar Utrecht
(rech.gr.),
Per 21-2-'76: H. Hummel, wmr van Doorn
naar Utrecht (rech.gr.).
Per 1-3-'76: J. de Jong, adm. ambt. C 1e
kl. van Utrecht naar lJsselstein.
Per 20-3-'76: A. A. Verheul, wmr. le kl.
van lJsselstein naar Utrecht (rech.gr.).
Per 1-4-'76: J. W. Overum, owmr. van
lJsselstein naar Loosdrecht; A. A. v.d.
Griendt, wmr. van Jutphaas naar Stad
Delden (Zwolle); R. Kikkert, owmr. van
Maarssen naar Loosdrecht (RPIW); F. A.
Swart, wmr. van Doorn naar Bilthoven
(4.1.); B. Kroon, wmr. 1e kl. van Mont-
Íoort naar Langbroek.
Per 17-4-'76: N. J. Kroneman, wmr. van
Oudewater naar Maarssen.
Per 1-5-'76: A. J. Smulders, wmr. 1e kl.
van Woudenberg naar Amsterdam (distr.
Amsterdam); W. G. C. Hunnik, owmr. van
Bilthoven naar lJsselmuiden (distr. Zwol-
le); H. Meijer, owmr. van Bunschoten naar
De Bilt (meldk.); C. A. Wonink, wmr. íe
kl. van Bilthoven naar Eindhoven (distr.
Eindhoven).

IUet lUascotte
Txbeterl
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DISTRICT ZWOLLE

Per 1-4-'7G: B. J. Lammers, adm. ambt.
G 3e kl. van Gramsbergen naar Avereest;
G. J. OosterhoÍ, wmr. 1e kl. van Losser
naar Zwolle; J. W. J. Kwakman, wmr. van
Dalfsen naar Kampen; J. H. M. Westenenk
wmr. van lJsselmuiden naar Hoegeveen.
Per 3-5-'76: G. A. L. Ticheler; wmr. 1e
kl. van Raalte naar Schiphot.
Per 2-4-'lG: Th. Bos, wmr. 1e kl. van
Gramsbergen naar Zwolle.
Per 1-5-'76: S. Dam, owmr. van Albergen
naar Apeldoorn.
Per 17-5-'16: H. J. H. Hemelt, wmr. van
Zwolle naar Driebergen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 17-4-'76: R. Venekamp, wmr. 1e kl. van
Driebergen naar Rozenburg.
Per 15-5-'76: C. A. F. Arts, wmr. van Drie_
bergen naar Grathem.
Per 1-6-'76: J. Hamets, wmr. 1e kl. van
Driebergen naar Nijmegen (verk.gr.).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 17-4-'7G: E. W. Th. M. Loermans, wmr.
van Nijmegen naar Echt; A. F. Kievits,
wmr. 1e kl. van Nijmegen naar Arnhem.
Per 1-5-76: C. T. Visser, wmr. 1e kl. van
Delfzijl naar Nijmegen; J. Assies, wmr.
van Maastricht naar Grouw; A. C. v.d.
Berg, owmr. van Vento naar Nijmegen,

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS
Per 1-4-'7G: R. H. de Hoop, adjudant van
Soestdijk naar Apeldoorn; J. M. Jansen,
adjudant van Apeldoorn naar Soestdijk.
Per 15-5-'76: C. E. van Harten, wmr. 1e kt.
van Soestdijk naar Leusden-Z.

de dienst verlaten
DISTRICT ALKMAAR

Per 1-2-'lG: p. H. Kool, adjudant te Alk-
maar.
Per 1-4-'7G: J. F. Dtister, adjudant te Ber_
gen-Binnen; G. J. M. Bakker, schr. op
a.o. te Alkmaar (staÍ); G. F. Louter, schr.
op a.o. te Alkmaar, schr. op a.o. te Atk-
maar (staf); L. J. M. v.d. Hutst, wmr. te
Bergen-Binnen.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-4-'lO: C. E. Bijpost, adm. ambt. C
1e kl. te Amsterdam (vkg.).
Per 1-5-'70: A. Goosen, adjudant te Am_
sterdam (vkg.) i Chr. W. Aardse, adjudant
te Kortenhoef ; J. Th. Warmerdam, wmr.
te Amsterdam (vkg.).

DISTRICT APELDOORN

Per. 1-4-'76: E. Heikens, wmr. te Lelystad.
Per 1-S'76: G. L. J. Sptinter, wmr. te
iíattem; M. van Voorst, owmr. te Wezep.

DISTRICT ASSEN

Per 1-5-'70: J. Nagelhout, adi. te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 3-3-'7G: G. p. Nelemans-peters, schr.
A te Breda.
Per 1-4-'7G: A. Aarts, owmr. te l-toge en
Lage Mierde; J. Lambregts, wmr. 1e kl.
te Langeweg; A. W. J. Franken, wmr. te
Prinsenbeek; M. de Visser, wmr. 1e kl.
te Breda (parketpol.).

DISTRICT DORDREGHT
Per 1-3-'76: A. G. W. van Dijk, owmr. te
Dordrecht.
Per 1-4-'16: D. A. Koekebacker, adm.
ambt. C 2e kl. te Dordrecht.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-4-'16: H. J. Groenhout, adjudant te
Eindhoven (rech.gr.); .1. W. A. Dapperen,
schrijver-A te Eindhoven (st. distr.).
Per 1-5-'76: F. Stoots, adj. te Eindhoven;
G. v. Dillen, wmr. 1e kl. te Bergeijk.
DISTRICT's-GRAVENHAGE
Per 1 -4-'lG: W. v. Daten, owmr. te ,s-Gra-
venzande; J. H. Wijngaarden, wmr. le kl.
te Noordwijkerhout.
Per 1-5-'7G: Mevr. E. C. C. Nonichi-Ros,
wmr. 1e kl. te Voorschoten.
DISTRICT GROI{INGEN
Per 1-3-'76: H. Hutshof, rijksambt. ll te
Groningen.
Per 1-4-'lO: H. v. Diik, adjudant te Gro-
ningen; A. A. Ham, owmr. te Stedum; C.
Punter, adjudant te Groningen; G. Otsder,
adjudant te Scheemda.
Per 1-5-'76: L. Blink, wmr. le kl. te BaÍlo;
P. Ganzeveld, rijksambt. ll te Groningen
(st. distr.).

DISTRICT'g-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'76: F. B. v.d. Aa, adjudant te
's-Hertogenbosch (r,ech.gr,); J. Berkel,
owmr. te 's-Hertogenbosch (rech.gr.); W.
de Kwaadsteniet, wmr. 1e kl. te Boxtel
(ber. gr.); A. J. A. Peters, owmr. te Hees-
wijk-Ointher.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'lG: S. B. Algera, wmr. le kl. te
Workum; K. Koster, owmr. te Buitenpost;
H. Groen, wmr. 1e kt. te Kollum; J. C.
Zoodsma, wmr. Ie kl. te Nijland; A. Ma-
belis, owmr. te St. Nicotaasge
Per 1-§^'76: S. Krol, adi.te Menaidum;
P. Postma, adj. te Hennaarderadeel.
Per 1{-'76: C. Bakker, adi. te Terschel-
ling; B. Bijma, wmr. 1e kl. te Wester-
geest; G. de GraaÍ, wmr. 1e kt. te Leeu-
warden.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-2-'lG: M. J. C. Vroemen-Detescen,
wmr. 1e kl. te Breda.
Per 1-5-'7G: W. te Nijenhuis, wmr. ïe kl.
te Beek.

DISTRICT i,|IDDELBURG
Per 1-4-'76: M. Barendse, owmr. te ,s-Gra-

venpolder; J. de Jong, adj. te Axet; mevr.
C. P. Wouters-Speijer, adm. ambt. C 2e
kl. te Middelburg.
Per 1-5-'76: A. Baert, wmr. le kl. te Aar-
denburg; E. v.d. Goore, wmr. 1e kl. te
Kloosterzande.

DISTRICT NIJIIEGE]iI
Per 1-4-'76: J. Obermeijer, wmr. 1e kt. te
G raesbeek.
Per 1-5-'76: W. Stuiter, wmr. le kl. te
Huissen; G. W. Mateman, wmr. le kl. te
Drempt; K. Norden, adi. te Lobith; G.
NaaÍs, wmr. 1e kt. te Tolkamer; H. F.
Kuit, wmr. le kl. te Nijmegen; J. Vos
wmr. le kl. te Arnhem.

DISTRICT ROERIIOiID
Per 1-4-'76: J. H. G. Janssen, adjudant
te Maasbree; A. J. W. Janssen, adm.
ambt. C le kt. te Roermond.

DISTRICT UTRECHT
Per 6-3-'76: F. E. de GraaÍÍ, adm. ambt. C
le kl. te Nieuwegein.
Per 1-4-'16: K. Hoorn, owmr. te Bens-
woude; C. Overgaauw, owmr. te Vinke_
veen/Waveryeen; B. G. M. v. Haaren,
schrijver-A op a.o. te Utrecltt
DISTRIGT ZWOLLE
Per 1-3-'76: J. L. Hetthuis, wmr. ie kl. te
Tubbergen.
Per 1-4-'16: L. Schoenmaker, wmr. 1e kl.
te Oldemarkt; D. van Ludolphy, adjudanl
te Gramsbergen; W. Erketens, adm. ambt.
B le kl. te Zwolle.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 27-1-'16: Mei. A. C. van Raamsdonk,
adm. ambt. C 3e kt. te Voorburg.
Per 1-4-'7G: J. uit den Bosch, schrijver-A
te Utrecht; M. C. Kteijn, schrijver-A te
Voorburg; J. B. Bode, adm. ambt. C 2e
kl. te Voorburg.
Per 1-5-'76: J. de Groot, adj. te Voorburg;
D. Minnema, adm. ambt. G 3e kl. te Vooi-
burg; F. Peute, adm. ambt. A 1e kl. te
Utrecht; B. W. Speelberg, hooÍdcommies
A te Hardenberg.
ALGEiIENE VERKEERSDIENST
Per 27-2-'16-. Mevr. S. poht-van Breene,
schrijver-A te Driebergen.
Per 1-5-'76: J. v.d. Berg, wmr. 1e kl. te
Driebergen.

DIENST LUCHTVAART RIJKSPOLITIE
Per 1-1-'70. H. J. A. Remers, owmr. te
Schiphol.
Per 1-4-'76: A. W. Du Croix Timmermans,
wmr. 1e kl. te Schiphol.
RIJKSPOLTTIE TE WATER
Per 1-5-'7G: J. Beeke, adj. te Nijmegen.

in
memoriam

Bes. wmr. 1e kl.
A. Haring

Groep Zuidlaren
District Assen

* zt-4-'29
t 24-5-'76

Res. wmr. le kl.
F. H. MoÍers
Ohé en Laak
* 23-3-'30

t 21-4:76

Wmr. 1e kl.
A. Hartstra
Udenhout
* 7-11-'19

t 10-5 ',76

Wmr. le kl.
J. B. ter Haar

District Roermond
* 3-12-"17

t 27- 4-',76
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=f 
:greps-

commandanten

Met ingang van I april 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Aalten adjudant J. Pottjewijd. Hij
werd geboren op 3 maart 1926 te
Rheden en was sedert 1 mei 1972
plaatsvervangend groepscommandant
te Wijchen.

Met ingang van 1 april 1976 aange-
\ryezen als commandant van de groep
Bergen (N.H.) adjudanr G. J. Struijs.
Hij werd geboren op ZB mei 1918 te
Bergen op Zoorn en was sedert I juni
1968 plaatsvervangend groepscom-
mandant Bergen (N.H.).

Met ingang van I april 1976 aange-
wezen als commandant van de be-
reden groep Boxtel adjudant T. C. H.
Timmermans. Hij werd geboren op 4
februari l9l9 te Haelen en was sedert
26 februari 1972 plaatsvervangend
groepscommandant Boxtel.

Met ingang van 1 april 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Scheemda adjudant L. Frederiks. Hij
werd geboren op 3 november l9l9 te
Nieuwe Pekela en was sedert 16 okto-
ber 197 5 belast met de waarneming
van het groepscommando Scheemda.

Met ingang van 1, april 1976 aange_
wezen als commandant van de recher_
chegroep Eindhoven adjudant J.
Nieuwenhuis. Hij werd geboren op
14 februari 1934 te Terwolde en was
sodert 1, oktober ólS plaatsvervan-
gend groepscommandant recherche_
groep Eindhoven.

Met ingang van 1 mei 1976 aange.
weznn als commandant van de ver-
keersgroep Amsterdam adjudant J.
Worp. Hij werd geboren op 19 augus-
tus l92l te Beets en was sedert I
januari 197 5 plaatsvervangend gro€ps-
commandant verkeersgroep Amster-
dam.

Met ingang van 1 mei 1976 aange-
wezen als commandant van de ver-
keersgroep Eindhoven adjudant A. J.
Willemse. Hij werd geboren op 24
september 1924 te Woensdrecht en
was sedert 1 oktober 1974 plaatsver-
vangend groepscommandant verkeers-
groep Eindhoven.

Met ingang van I mei 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
's-Graveland adjudant T. Jager. Hij
werd geboren op 8 november l9Z4 te
Winschoten en was sedert I juni 1969
plaatsvervangend groepscommandant
Heerhugowaard.

Met ingang van I mei 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Uitgeest adjudant B. A. Vos. Hij werd
geboren op 16 oktober 1918 te Bus-
sum en was sedert l januari 1974
plaatsvervangend groepscommandant
te Uitgeest.

Met ingang van 1 mei 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Westerbork adjudant H. G. Remmers.
Hij werd geboren op 9 april 1925 te
Roswinkel (Emmen) en was sedert 1

april 197 4 plaatsvervangend groeps-
commandant Wonseradeel te 'Wit-
marsum.

57

.a** ..w

SXIii r':''.rn'': 
À\l',.

'.'l::i""

Rp.org_RPM76_06_07_juni_juli_nr.10_11_compri 196



RPm's vakantiepuzzel

,,lnpakken en wegwezen"

Onze puzzel-lmperlal staat yool
nlets. Hij draagt niet alleen de hele
Íamilie, maar ook een lading puz-
zels voor iong en oud.

ZOEKPI.^AATJE

(voor de kleintjes):
waar is de zandloper verstopt?

LETTERGREEP.PUZZEL=

Boven de grote puz-zel vindt u een
diagram met 18 hokjes. In elk van
die hokjes (te beginnen bij L, waar
AU staat ingevuld) vult u een van de
onderstaande lettergrepen in, en wel
zo dat er steeds woorden van twee
lettergrepen ontstaan. De tweede let-
tergreep van het voorafgaande woord
is dan steeds de eerste van het vol-
gende. Dit zijn de lettergrepen:
beurt - kar - ker - koop - koor
kracht - lid - maat - mest - mis - ren -
stal - to - toer - wij - zang - ze.

(Oplossingen niet insturen)

EXTRA PUZZÉLTJE:

helemaal bovenaan op het auto-dak
hebben we nog een puzzeltje.
Verticaal: 1. rond voonverp, Z.
stroombewaarder, 3. doorzichtige
stof, 4. door twee deelbaar, 5. zoÍge-
lijke omstandigheid, 6. versnellings-
handel op vloer van auto, 7. zie z
verticaal, 8. mechaniek om ongeluk-
ken te voorkomen, 9. onmisbaar bij
lekke band.
Bij een goede oplossing ontstaat op
de bovenste horizontale rij een grote
verzameling auto's. (Oplossing niet
insturen).

+++

Zowel de oplossing van de slinger-
puzzel (voor iedereen) als die van de
jeugdpuzzel (basisschool) kunnen op
een briefkaart worden ingezonden aan
onze puzzelredacteur.
Adres: Brahmsstraat 9, Eerbeek.
Uiterlijk 26 juli.
Veel plezier en veel succes!

De oplossing van de puzzel in het aprilnummer
luidde:
Zoekplaat voor de kinderen:

Het pistool zit verborgen boven de zes
Winnares werd:
Anja van Meurs, Bastionstraat 11, Axet (Zld.)

De letter e komt 65x in de puzzel voor
Winnares werd:
Mevr. H. de Graaf, Mgr. Dr. Meuwestr. 26, Erp
De oplossing van de puzzel in het meinummer
luidde:
Puzzel voor de jeugd, wat zegt de papeg aai?

Hij zegt: ,,Dat is een frisse jongen"
Winnares werd:
Erna v. Buren, Capellelaan 73, Ammerstol (2.H.)
Kryptogram:
v.l.n.r:1. Levensvreugde,8. Vertier, g. Klepper, 11. Grijs,
12. Genot, 13. Rein, 10. Strand, 11. Eerste, 19. Ragout, 21.
Praten , 24. Elan , 25. Marge, 26. Made, n. Slaotie, gO. Man-
daus, 31. Wandelendblad.
Van boven naar beneden: 2. Eertijds, 3. Emir, 4. Sergeant,
5. Rijkdom, 6. Uier, l. Doppers, 8. Vegetariërs, 10. Rangeer-
ders, 14. Breuk, 15. Geste, 18. Drogeman, 20. Granada, ZZ.
Niagara, 23. Kaneel , 27. Blad, 28. Sneb.

Winnares werd:
Yvonne Speldekamp, Kruizemuntstraat 1067,
Apeldoorn.

Wij zoeken voor bezoek aan onze politie-
leger- en gemeenterelaties

een part-time verkoper

Wij denken aan een gepensioneerde r.p. man
of een marechaussee wachtgelder.

Telefonische informaties worden tijdens kan-
too ru re n ve rst re kt.

Sollicitaties te richten aan de directie van:

brircbv
wegbebakening
Hartcm lGld.l 3e lndusrricwcg . posrDus 40 - rel. 0s206-2346' . Tclar {22gS
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SLINGERPUZZÉL

In het grote diagram moet in elk
vakje één letter ingevuld worden,
te beginnen bij het cijfer 1 en dan
omhoog via 2, daarna weer omhoog.
Zo slingert u hoog en laag, links en
rechts, de cijfers van 1 tot en met 74
volgend.
De woorden overlappen elkaar en de
omschrijvingen luiden als volgt:

Van 1 naar 3 vloerbedekking; Z-4 brandbare
vloeistoÍ; 4-6 lid van het gezin, s-g missen,
7-10 toestel voor luchtverversingl. g-12 hevige
cycloon: 11-14 man die zeer knap van uiter-
lijk is; 13-16 zoon van Abraham en Hagar;
15-18 rekbare stoÍ; 17-20 likdoorn: 19-22 be-
doeling ; 21-24 inzicht; 23-26 iemand die met
een geheime aangelegenheid bekend ist
25-28 verwaand mens; n-§ vonnis; 2g-32
overeenkomst; 3í-34 opdracht, bestelling;
33-36 kluizenaarswoning; 35-37 vertegenwoor-
diger; 36-38 volkerenverbond; 38-20 uniek;
n-40 eb en vloed; 39-4t voor kortere tlid,
niet blijvend; 41-42 garenspoel; 42-49 smal
water tussen weilanden ; 43-45 beroep : 44-4É.

om betaling verzoeken; 3g-24 griezelig; 24-9
spook; 46a-48 grote zoetwatervis; 47-50 weretd-
deel; 49-51 opstaande balk; 51-S2 prachtige
papegaaien; 52-54 boomsoort in lndiö; 59-56
vleessoort; 55-58 halteplaats van de trein;
57-59 monster; 1t-11 tijdperk; 59-61 vreemd,
eigenaardig; 60-62 handelswaar; 62-69 water
doorlatend; 63-30 heerlijk, yoortreÍfelijk; 64-65
keurder van maten en gewichten; g0-66 boom-
vrucht; 66-68 draad op een viool : 6l-10 een
der Kleine Antillen; 69-71 vaandel;11-73 kraai-
achtige roofvogel ; 72-14 werelddeet.

Onder de goede inzendingen u€Í-
loten we een boekenbon van 125,-

JEUGD.PUZZEL:

In de kooi van de papegaai vind je
een magisch vierkant, waar je hori-
zontaal en verticaal dezelfde woor-
den moet invullen.

De omschrijvingen zijn: 1. vracht, 2.
vervoermiddel, 3. uitgedorste halmen,
4. klank.

(Alleen kinderen van de basisschool
mogen meedoen).

Onder de goede inzendingen v€Í-
loten we een boekenbon yan Í 10,-

tro
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

-t
i~AZI

17e jaargang

no. 12

augustus 1976

inhoud

OMSLAGARTIKEL

Elk dienstonderdeel krijgt

eigen film

RPtW nu in de hoofdrol . . . 10

INTERVIEW

Woonwoestijnen lokken

gewelddadigheid uit.

Interview met criminoloog

Prof. G. P. Hoefnagels

Mevrouw N. B. Olthof:

Als we nu niets doen

zitten we straks met

het kind van de rekening 13

AFSCHEID

RP-magazi ne-redacteu r

J. J. H. van Aerssen

nam afscheid .. . . . . . 25

INFO INTERN

Nieuws uit de districten . . . 15

VASTE RUBRIEKEN

Postbus 399 . .

Nieuwe groepscommandanten

Nieuwe wachtmeesters

Personalia

RPm-puzzel

Adressen van redactie

en administratie

5

23

31

29

32

26

12

indit nummer

Het oog wil ook wat

De 'coverboy' van dit nummer is
de cameraman van het team dat
bezig is een serie kleurenfilms te
maken over de aktiviteiten van het
korps rijkspolitie. Elk dienstonderdeel
krijgt een eigen film. Ook de
RP te Water. pag. 10

Jeugdzaken zijn zaken

Even terug naar het jubileum van
Jeugdzaken, waar de nestrix der
stafofficieren de autoriteiten
trakteerde op enkele hartige noten.
Het moest maar (weer) eens
gezegd worden pag. 13

-,~
~-d

Het dorp is anders

Kriminoloog Hoefnagels woont niet
toevallig in een dorp. Daar waar
nog ruimte (en dus rijkspolitie ... )
is, vind je het alternatief, zegt hij.
'n Interview met pittige uitspraken
over bouwers en burgemeesters

pag. 5

Uitgeschreven voor RPm

"Eingenlijk ben ik nooit een echte
pliesieman geweest", zegt de man
die 17 jaar lang met open ogen
en oren door het korps trok.
Zijn afscheid op . pag. 24
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Criminoloog prof. G. P. Hoefnagels:

•• WOONWOESTIJNEN LOKKEN
GEWELDDADIGHEID UIT

..

Tekst: Dick Dijsl AD
Foto's: Sjaak RamakersiAD

De criminoloog prof. dr. G. P. Hoefnagels werkt in Rotter-

dam, maar hij woont en leeft in het oude dorp Maasland :

waar alles nog herkenbaar is, waar de mensen nog met

elkaar omgaan, waar nog ruimte bestaat - en (dus)
rijkspolitie is ...

Hij verfoeit het scheppingswerk van grootschalige een-
heidsbouwworstmakers, de technokratische bestuurders
die hij 'ontoerekeningsvatbaar' noemt en van 'kriminele
planologie' beschuldigt. Hun 'nieuw is mooi'-syndroom

ontlokt hem de verzuchting: "Burgemeesters worden wel

betrokken in het afgeven van krankzinnigheidsverklarin-
gen, maar krijgen er zelf nooit een ... "

"

In zijn werkkamer op de zeventiende
verdieping van de Rotterdamse Eras-
mus universiteit (waar hij crimino-
logie en kinderrecht doceert) trekt hij
van leer tegen de hoge steenwoestij-
nen van nieuwe woongebieden als
Ommoord, de Bijlmer of Almere.
Prof. Hoefnagels: "Die wijze van
bouwen - ik noem het 'vervreem-
dingsbouw' - vermoordt de demo-
cratie, veroordeelt de bewoners tot
vereenzaming, roept statusstrijd op
en lokt gewelddadig leven uit."
Met name jeugdcriminaliteit: "In
grootschalige woonwijken nodigt de
omgeving niet uit tot zorg. Men er-
vaart de wijk niet als zijn eigen wijk.
Vernielingen vormen .dan ook een
typische delictsoort in 'vervreemdings-
bouw': een anti-architectonisch ver-
grijp. Ingerekende jeugdbenden in
Amsterdam, Utrecht en Groningen
bleken te zijn opgegroeid in nieuw-

bouwwijken. Ik vind dat niet verwon-
derlijk. Wat voor perspectief hebben
deze knapen? Hoe komen mensen in
dit soort nieuwbouwwijken? Hoe leef
je daar, als je kinderen hebt? En
waarom verhuizen bepaalde gezinnen,
ook als er kinderen zijn gekomen,
niet meer uit zo'n wijk? Er is voor
deze mensen geen uitzicht in hun
leven. Alleen de ijskast en de tv."

"Mensen zijn ongelijk"

De Rotterdamse criminoloog noemt
de eenheidsbouw misdadig: "Mensen
zijn niet gelijk. Ze hebben dus ook
geen gelijke wensen en behoeften.
Dan moet je niet doen alsof dat wèl
zo is. In de bouw is dat op een grove
manier gedaan, want dat bouwt na-
tuurlijk wel lekker aan. Door eerst te
erkennen dat de mensen niet gelijk
zijn, kan in een democratie gelijk-

waardigheid van de mensen worden
bereikt. Mensen zijn ongelijk in talen-
ten, behoeften, lichaamsbouw, krach-
ten en zwakheden, intelligentie. Men-
sen zijn on-af. Hierdoor kunnen zij
zich blijven ontwikkelen. Hierdoor
hebben zij elkaar nodig."
En dat vind je in de kleinere gemeen-
schap, ervaart de hoogleraar in zijn
woonplaats Maasland: "De kleinere
gemeenschap is het alternatief. In het
dorp, de wijk of de buurt wordt de
on-afheid erkend. Daar kan de dorps-
gek bestaan, net als de dronkaard.
De schoolmeester schrijft een brief
voor de timmerman aan de burge-
meester. De timmerman maakt een
kippenhok voor de schoolmeester.
Daar heerst een democratie van on-
gelijke wensen en talenten."

"Geen leegte, maar ruimte"

"De bewoners in Maasland behoren
tot erg verschillende leeftijdsgroepen
en vormen allerlei gezinssamenstellin-
gen. Forensen en oorspronkelijke be-
woners wonen door elkaar en zij gaan
ook met elkaar om. De kade en het
kerkplein worden er ook als eigen
ervaren. De eigenheid eindigt niet bij
de voordeur. Toch is die ruimte tien-
tallen malen kleiner dan het gemeen-
telijke groen voor een flatgebouw. Er
is geen leegte, maar ruimte. Die er-
vaart men dan ook als het eigen· mi-
lieu. Men zet dan gezamenlijk bloem-
bakken op straat, versiert· voor een
feestdag samen de straat. In de groot-
schalige uniformiteitsbouw worden

5
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zulke contacten gesmoord. Daarom
ook is dat soort bouw misdadig.
"In Maasland maakten we een buurt-
café en daaronder een poppentheater.
De loodgieter deed er erg veel aan,
de professor schreef het eerste stuk
voor de kinderen. Het is plezierig
om zo met elkaar om te gaan. Want
de ongelijkvormigheid van de men-
sen is herkenbaar, de gelijkwaardig-
heid is safe. De advocaat krijgt heus
geen kans een grotere mond op te
zetten dan de timmerman. Iedereen
heeft een eigen onvervangbare in-
breng. Dat is de democratie van on-
gelijke talenten. Deze (door flexibele
huizenbouw en zonder vrees voor on-
gelijkheid gevormde) gemeenschap
houdt de dronkaard door een na-
tuurlijke vorm van sociale kontrole
uit de kliniek en verbant de rijkaard
niet naar een geïsoleerde plek in een
bungalowpark."

"Geweld tegen de democratie"

Prof. Hoefnagels stelt, dat techno-
kratie een beheersvorm is, waarin
alles en iedereen gelijk gemaakt wordt
om alles en iedereen mechani eh in

hen, maar zij zijn uit hun bereik ver-
dwenen."
"Mensen die elkaar nodig hebben,
worden aparte groepen. Gelijk maken
is geweld uitoefenen tegen de demo-
cratie. Gelijkmakers brengen men-
sen onder één noemer en zetten ze
apart. We zetten kinderen in scholen,
bejaarden in tehuizen, gehandicapten
in Het Dorp, misdadigers in gevan-
genissen, pychopaten in asiels, gast-
arbeiders in aparte buurten. Een
poging van de Willem Arntz-stich-
ting in Den Dolder om zwakzinnigen
in de samenleving te integreren, werd
na een hoogoplopend conflict tussen
werkers in de zwakzinnigenzorg en
het bestuur met politiemacht de kop
ingedrukt. Zo werd duidelijk, dat
doorbreking van de "apartzetting"
van bepaalde groepen grote emoties
oproept."
"Straks leven we in een maatschappij
zonder ouderen, zonder kinderen,
zonder gebrekkigen, zonder gekken,
zonder priesters. Wat we overhouden
is een maatschappij van kortgeknipte,
leef tijdloze harde werkers. Zij leven
in blokken flats, voortijdige krema-
toria of (als ze maar genoeg ver-

"Er worden bomen omgehakt om gestichten te bouwen
voor mensen die gek geworden zijn doordat er bomen
zijn omgehakt."

(Uit de film 'Un idiot à Paris')

te passen in een detail van een pro-
gramma:
"Het gelijkmaken vereist dat mensen
worden opgedeeld in verschillende
categorieën, die in het bouwen zicht-
baar worden. Hierdoor wordt het
leven in stukken gesneden: kleuters
= spelen, kind = leren, volwassenen
=werken, bejaarden = niet werken.
Zoveel kleuters per wijk = één stalen
klimrek; zoveel kinderen = zoveel
leerkrachten; zoveel volwassenen =

zoveel industrie; zoveel bejaarden =

zoveel blokken hoogbouw. De "nut-
telozen" moeten in een flat. Dat is
dan weggeborgen levenservaring. Opa
en Oma hebben wel tijd voor de kin-
deren en de kinderen houden wel van

6

dienen) in een bungalowpark. Dat is
een samenleving zonder solidariteit,
waarin mensen vallen en blijven lig-
gen omdat zij geen meetbaar nuttig
effect meer hebben."

"Almere = psychopatenmoed .•• "

"Deze technocratie is een vorm van
anti-participatie. De technocratische
bestuurder zal altijd miskleunen, ook
in zijn planologie. Zijn uitstekende
tekeningen en nota's mogen dan offi-
cieel wel kloppen - zij doen dat niet
voor de mensen die hij laat wonen
en werken en die vrije tijd hebben."
"Vijftien jaar geleden al zeiden archi-
tecten dat de Bijlmer en dergelijke

"Grootschalige eenheids-
bouw van flatwijken
lokt gewelddadigheid

uit"

niet konden. Maar het is nu eenmaal
zo, dat burgemeesters wel betrokken
worden in het afgeven van krank-
zinnigheidsverklaringen, maar er zelf
nooit een krijgen. Het gevolg van de
Bijlmer is nu tot in het hart van Am-
sterdam zichtbaar. De onderlinge af-
hankelijkheid van mensen gaat door,
ook al doen technocraten of "De Bijl-
rner" een te isoleren probleem is. En
alsof we niets geleerd hebben, gaan
we nu Almere bouwen. Ik vind dat
iets krankzinnigs! Na de afbraakbouw
die nu zichtbaar in elkaar ploft, gaan
we nog eens een stad bouwen van
enige miljarden. Daar is gewoon
psychopatenmoed voor nodig. Ik be-
schouw dat als een mateloze machts-
uitoefening. Dat moest verboden wor-
den."
In de film "Un idiot à Paris" wordt
gezegd: "Er worden bomen omgehakt
om gestichten te bouwen voor men-
sen die gek geworden zijn omdat er
bomen zijn omgehakt." ••

Gemotiveerd (on)gelijk

"Op een tekening zien de planners
de bomen niet. Of zij willen ze niet
zien, vanwege het belang van het te
ontwikkelen project. Het stukje wei-
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land wordt een fraai, maar onbe-
speelbaar plantsoen. Zo gaat dat. Ik
zou in de wetgeving opgenomen wil-
len zien, dat raadsleden niet vanaf
de tekeningen en vanuit nota's be-
slissingen mogen nemen, maar dat zij
verplicht zijn de zaak ter plaatse te
gaan zien. De schouw dus. In de
rechtspraak heet dat 'descente'. Dat
betekent Ietterlijk afdaling' - van
de autoriteit naar de burger. Ik zou
in de wet vastgelegd willen zien, dat
het recht van beslissen afhankelijk
wordt gesteld van het kijken ter
plaatse, het verplicht gaan zien van-
uit de mensen."
"Welzijn betekent geen klachten-
centrales bij de overheid, maar wen-
sen-centrales. De burger hoeft niet
altijd gelijk te hebben, maar hij krijgt
- nadat alles is afgewogen - ge-
motiveerd gelijk of ongelijk. Nu zijn
aktiegroepen meestal re-aktiegroepen.
Dat wil zeggen dat ze pas komen als
de plannen vaststaan. Dan moeten ze
proberen tegen te houden en dat is
een omkering van de normen. Be-
stuurders vinden aktiegroepen lastig.
Maar hun optreden maakt onderdeel
uit van het juist functioneren van de
democratie. De kern van welzijn is
dat de burger weet dat zijn bijdrage
serieus mee weegt in de besluitvor-
ming. Dat is democratie op mense-
lijke maat, waarin menselijke con-
tacten tot ontplooiing kunnen ko-
men."

Leugenachtig argument

~

"In ons overbevolkte land, waar men
natuurlijke goederen als bomen, pol-
ders, schoon water, frisse lucht aan
industrieel geproduceerde goederen
opoffert, ontstaat een nieuwe schaar-
ste zoals de econoom Hueting schreef.
Bomen, polders, frisse lucht en schoon
water zijn economisch-materiële goe-
deren, die niet buiten de optelsom
van het Bruto Nationaal Produkt
mogen worden gehouden."
"Gelukkig wint steeds meer de ge-
dachte veld, dat vernieuwbouw van
oude huizen en wijken beter en goed-
koper is dan slopen, of althans lang
niet altijd hogere jaarlijkse kosten
met zich meebrengt. Dat er ter be-
strijding van de werkloosheid nieuwe
woningen moeten worden gebouwd,
is een omkering van de normen -

een leugenachtig argument. Renovatie
is erg arbeidsintensief. Er is nog veel
te renoveren. Dus is er in de bouw
werk zat. Je hoeft niet aan de ene
kant te slopen en aan de andere kant
te bouwen.

"Nieuwbouw is toekomstroot"

Dan krijg je wel werkgelegenheid,
maar wat is het resultaat en wat maak
je er mee kapot? Niet alle oude
wijken hoeven per sé voor renovatie
in aanmerking te komen. In beginsel
kan men stellen: nooit afbreken tegen
de wens van de bewoners in, tenzij er
bij het behoud van de huizen een
duidelijk aantoonbaar gevaar voor de
mensen bestaat, zoals bijvoorbeeld bij
een slechte fundering. Maar die ge-
dachte botst nog vaak met de kapi-
taalkrachtige machten, die kantoren
of andere projekten op bepaalde
plaatsen willen hebben. Denk maar
eens aan Hoog Catharijne, die luxu-
euze schijnkermis, waar een heel
stadscentrum voor plat moest en
waar de Utrechters nu mee in de
maag zitten. Dat is een schoolvoor-
beeld van criminele planologie."
"Nieuwbouw blijkt toekomstroof te
zijn. Er is in veel steden nog steeds
heel wat oppositie nodig om wonin-
gen en woonwijken te behouden in
het gevecht tegen slopen en het ver-

plaatsen van de bewoners. Daar komt
bij gemeentebestuurders vaak ook het
moderniteits-syndroom om de hoek
kijken. Die denken nog steeds dat het
mooi is als je dingen afbreekt en er
wat nieuws voor in de plaats zet. Het
is toch gewoon te gek dat een pand
tot monument verklaard moet wor-
den om niet te worden afgebroken.
Het moderniteits-syndroom neemt wel
af, maar het bestaat toch nog in
grote mate. De mensen die er aan
lijden, leven nog in de 'old finish'
kultuur. Die denken dat nieuw mooi
is. Dat komplex kun je psychologisch
onderzoeken. Maar er wordt intussen
wel erg veel mee vernield."
"Gelukkig verandert de norm voor
krot. Wat enige tijd geleden voor die
benaming in aanmerking kwam, kan
nu worden gerenoveerd. Toch blijft
de negatieve werking van een sane-
ringsverklaring voor een wijk behou-
den. Uit een onderzoek in Groningen
is gebleken dat na de simpele ver-

"In de kleinere

gemeenschap heerst een

democratie van ongelijke

wensen en talenten"

Maasland, het dorp van prof. Hoefnagels en nog ruim vijfduizend mensen, is 20'n alternatief
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klaring tot saneringsbuurt de cnmi-
naliteit in die wijk steeg. Die verkla-
ring tastte de bestaanszekerheid en
de toekomstverwachting van de be-
woners aan. De betekenisverlening
van onbewoonbaarheid beïnvloedde
het woongedrag."

~
Maximaal6000mensen

~

- U bent in Maasland,dus in een

kleine kern, gaan wonen. Hebt u

nu ook de slagboom achter u dicht-

gegooid, in de betekenis van: nu

mag er niemand meer bij komen,

anders wordt mijn kleine kern te
groot?

"Dat is een veelgehoorde kreet.
Iemand verhuist van een stad naar
een dorp en gooit dan "de slagbomen
achter zich dicht". Natuurlijk doet
hij dat en hem dat te verwijten is
oneerlijk. Iemand is de stad uitge-
gaan om op een overzichtelijke plek
te gaan wonen. Als die plek dan toch
weer een halve stad wordt, had hij
niet hoeven te verhuizen. Natuurlijk
heeft hij er zeggenschap over die
kern klein te houden. Hij mag er
voor waken dat zijn woonplaats weer
onoverzienbaar wordt. Zijn verzet is
sociaal legitiem. Ik vind die slag-
boom-theorie een van de bekendste
flauwe kul argumenten."
"Overigens zijn dorpjes voor mij niet
de enige kleine kernen. Als ik die
term gebruik, denk ik ook in wijken
en buurten, want "de" stad bestaat
in menselijke termen máar in beperkte
mate. De stad bestaat uit wijken en
buurten plus een aantal grootschalige
voorzieningen. "De" stad bestaat wel
op de tekening van een technocraat

"Het gaat in het leven
toch niet om preventie
van criminaliteit ... "

sociaal beheersingssysteem van boven-
af nodig, dus geen negatieve, mar-
ginale kontrole. In groeikernen is die
er wel. Achter de televisie-kamera in
de supermarkt zit tenslotte een
politie- en justitie-apparaat, nietwaar?
In een kleine kern is er een positieve
sociale kontrole: het is plezierig el-
kaar weer te zien, met elkaar ver-
schillend te zijn en elkaar te beïn-
vloeden. Daar zegt de melkboer des
morgens tegen de dronkaard dat hij
beter melk kan drinken. Even later
scheldt een vriend hem uit vanwege
zijn te groot alkoholgebruik en daar-
na komt een kennis hem vragen een
bonrel te drinken. Dat is een speci-
fieke vorm van positieve kontrole."
"Als je aan negatieve sociale kontrole
moet beginnen, heb je het gebrek
aan sociaal-culturele voorzieningen
geaccepteerd en criminaliteit gepro-
duceerd. Dan begint de misdaad te
werken als signaal van anonimiteit,
gebrek aan onderling contact, gebrek
aan herkenbaarheid en aan gevoel
van saamhoren."
"De meeste criminaliteit is een sig-
naal dat niet geïsoleerd, maar terug-
gekoppeld moet worden op maat-
schappelijke structuren en culturen.
Dat heb ik ook gedaan met anti-
architectonische delicten als vernie-
ling door de jeugd in massale nieuw-
bouw-wijken. Dat signaal heb ik
teruggekoppeld op wonen en woon-
omgeving. Het gaat in het leven toch
niet om "preventie van criminaliteit".
Dat zou het leven op z'n kop zetten.
Het gaat om een beleid, een struc-
tuur, een cultuur, een samenleven,
een samenwonen, een wijk, waarin
men andere behoeften heeft dan el-
kaar schade te berokkenen."

en heel misschien ook nog voor de
toerist. Voor de mensen geldt de wijk,
de buurt, het dorp. Ik schat dat een
kleine kern uit niet meer dan 6.000
mensen mag bestaan. Overschrijd je
die drempel, dan kom je met alles in
de gevarenzone; dan wordt het te
groot voor onderlinge contacten, dan
komt ook de middenstand in de ver-
drukking. Want dan is er net ruimte
voor de supermarkt en dan gooi je
de winkel op de hoek er uit en dat is
nou net iets wat de mensen niet wil-
len."

Sociale kontrole

"Door die onderlinge contacten en
door de herkenbaarheid van alles
wordt sociale kontrole ook een posi-
tief begrip. In een kleine kern is geen

•

<;r

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GEL.:DERMALSEN - Tel. (03455) 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegen beplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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ELK DIENSTONDERDEEL
KRIJGT EIGEN FILM

RPtWNUIN
DE HOOFDROL

Foto's: H. L. van HarreveltlBPV

Opnieuw worden er camera's gericht
op het korps rijkspolitie. Regisseur
Cees van Eijck is met zijn filmteam
van Cinecentrum bezig een serie korte
kleurenfilms te maken van de ver-
schillende dienstonderdelen. De eerste
worden al gedraaid. Nu staan de
varende collega's in de schijnwerper.
Het medium film is niet nieuw voor
het bureau Personeelsvoorziening in
Utreoht. Als de voorlichtingsambte-

naren op pad gaan om op scholen,
op ouderavonden, voor verenigingen
of waar dan ook over het korps rijks-
politie en zijn mogelijkheden te ver-
tellen, Iaten zij graag hun woorden
ondersteunen door een film.
Voorheen waren dat meestal zwart-
wit films van 20 à 25 minuten, waar-
in alle taken van het korps waren
samengevat. Het wordt nu anders
aangepakt. Waarom?
"De praktijk heeft geleerd, dat door
de lengte van zo'n film óf het ge-
sproken woord óf de film in het
gedrang komt", zegt adjudant L.
Bloemsrna, hoofd van de interne
dienst van het bureau Personeels-
voorziening. "Toen het filmmateriaal
wegens verouderde gegevens en slij-
tage aan vervanging toe was, is be-

sloten over te gaan op het vervaar-
digen van kortere filmpjes per dienst-
onderdeel en dan in kleur."
De filmpjes zijn alle 10 tot 12 minu-
ten lang. Bij een wat langere lezing
of als er veel vragen zijn, kan dan
worden volstaan met het draaien van
één filmpje en dan over het onder-
werp waarvoor op dat moment ken-
nelijk de meeste belangstelling be-
staat. Is er meer tijd over voor film,
dan kunnen er bijvoorbeeld twee
worden gedraaid.
De voordelen van deze nieuwe me-
thode zijn nu al merkbaar, zegt de
heer Bloemsma: "In de eerste plaats
word je nu minder snel geconfron-
teerd met het feit dat je totale film
verouderd is. Daarnaast krijgen we
nu geleidelijk de beschikking over
een grotere variatie aan onderwerpen.
En bovendien voorkom je het pro-
bleem dat alles in één film gewron-
gen moet worden, zodat de verschil-
lende onderwerpen veel beter tot hun
recht komen."

10

Rp.org_RPM76_08_aug_nr.12_compri 205



...

In samenwerking met de Rijksvoor-
lichtingsdienst en de Cinecentrum-
groep zijn inmiddels al vier films ge-
reed gekomen: Verkeersgroep, Ver-
keersschool, Algemene Verkeersdienst
en Landgroep.

Volgende films

Momenteel wordt er gewerkt aan een
(-------,

In de nieuwe film over de rijkspolitie te Water
krijgen we straks ook onze varende kollega's
uit het district Dordrecht in aktie te zien.
Regisseur Cees van Eijck vond namelijk de
festiviteiten die op 25 en 26 juni in de
rivierel"'lrl •.ioh •..",t; "".-la U'!:I!l<:_Nnnrrl - Beneden

l
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Ongeveer 200 schepen namen aan het admiraalzeilen deel: hengsten, hoogaarzen, grundels,
lemster aken, tjalken, schouwen, diverse bollen en botters. Voor liefhebbers om van te water-
tanden. Het ceremonieel bestond uit het gelijktijdig laten zakken van de fok (foto) en het
afvuren van boordgeschut.

'De Groene Draeck', de lemster aak van prinses Beatrix en haar gezin, ging voor anker voor
de Groothoofdspoort.

11
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(Ned. Politie Academie)

C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)

F. J. C. M. van Ellen, Maastricht

(stal district)

W. F. K. J. F. Frackers, 's-Gravenhage

(Directie Politie, Min. van Justitie)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

L. A. J. NoordergraaI, Bodegraven

(landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(Iotograal B.P.V.)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmellan

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399 Ede

tel. 08380 - 1 91 54

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Pestbus 40 - Noordwold= (Fr.)

lel. 05Z12-541

UITGAVE

senaaterna & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro B3 31 11

*Abonnementsprijs I 22,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

t.osse nummers I 2,50.
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Gedurende het admiraalzeilen moest de scheepvaart op dit drukke punt enkele uren volledig
worden stilgelegd. Zoveel geduld kon de schipper van het MS 'Salari' niet opbrengen en hij
dramde dan ook door. Dat kwam hem op een waarschuwing te staan. De Amsterdammer had
toch wel begrip voor het argument, dat de schippers zeil nog niet zo lang geleden het
scheepvaartverkeer niet drie uren, maar drie dagen blokkeerden.
Op de loto onder: platbodems in kiellinie.

film over de opleidingsscholen en
een over de rijkspolitie te water. En
daarna komen de andere diensten
aan de beurt.
Wat de film over onze varende col-
lega's betreft: daarvoor werden in de
afgelopen winter in Friesland ver-
schillende opnamen gemaakt. En zo
winters als de winter zich aan de
filmers toonde, zo ideaal waren de
afgelopen maanden voor zomerse op-
namen in de recreatieve sfeer. Op
deze pagina's een serie foto's van de
watersport en de aktiviteiten van de
RPtW daarbij.
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Mevrouw N. B. Olthof, stafoffier Jeugdzaken Zwolle:

'~LSWE NIETS DOEN
ZITTEN WE STRAKS MET
HET KIND VAN DE REKENING"

'.

")

Mevrouw N. B. Olthof uit Zwolle heeft - als oudste
stafofficier Jeugdzaken de jubileumdag van dit instituut

gepast gebruikt om een aantal kritische punten aan de
aanwezige autoriteiten voor te leggen.
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samen-
leving, maar - vroeg mevrouw Olthof zich af - is Jeugd-

zaken wel meegegroeid?

"In 1954 werden de richtlijnen voor
de kinderpolitie (die in 1948 waren
vastgesteld voor de gemeentepolitie)
door de ministers van justitie en bin-
nenlandse zaken herzien.
Deze thans 22 jaar oude circulaire,
waarin de taakomschrijving van de
kinderpolitie is vastgelegd, is nimmer
herzien en dus nog steeds van kracht.
Bij de afdeling Jeugdzaken werkt men
al jaren met aangepaste Richtlijnen
Jeugdzaken, voornamelijk op justiti-
eel gebied, die met de heren procu-
reurs-generaal en officieren van justi-
tie zijn besproken."

Niet veel veranderd

'...

- Is Jeugdzaken wel meegegroeid?

Mevrouw Olthof: "Als ik een artikel
van mevrouw Kleijn uit '59 lees over
de opbouw van het kader van Jeugd-
zaken, hun werkwijze en hun taak,
dan kan ik stellen, dat dit artikel-
afgezien van enkele kleine wijzigin-
gen - ok nu nog in praktisch alle op-
zichten in deze tijd gebruikt kan wor-
den. De nadruk werd vooral gelegd
op de preventieve kant van ons werk.
Wat is er sindsdien veranderd? Helaas
moet ik zeggen: niet veel! Er zijn 17
districten, terwijl er thans 14 stafof-
ficieren Jeugdzaken zijn. Over aan-
vulling bestaat op dit moment weinig
zekerheid, in verband met o.a. bevor-
deringsmogelijkheden. De organieke

sterkte per district is twee assistenten,
maar enkele hebben er zelfs niet één.
De grootte van een district bestrijkt
soms een hele provincie. Een trieste
zaak. Maar ik noem het een gelukkige
omstandigheid dat door (aangezien
uit CBS-cijfers blijkt, dat 1/3 van de
totale criminaliteit door jeugdigen
wordt gepleegd) onze algemeen in-
specteur op 11 april vorig jaar een
werkgroep Jeugdzaken in het leven
is geroepen. Om te bezien of er op dit
gebied iets zou moeten veranderen.
Deze werkgroep heeft op 2 novem-
ber jl. een intern rapport uitgebracht
met daarin een voorstel om te komen
tot een uitbreiding van Jeugdzaken.
Wat er gaat gebeuren, wat het resul-
taat van dit alles is, zal de toekomst
moeten leren. Ik denk niet, dat ik het
nog zal meemaken."

Waar blijven rapporten?

"Er worden regelmatig - ik wil met
nadruk stellen: niet alleen bij de
politie - werkgroepen en commissies
in het leven geroepen die bepaalde
onderwerpen moeten bestuderen en
hierover rapport moeten uitbrengen.
Wat gebeurt er met deze rapporten?
Ze worden ter bestudering gegeven
aan anderen - eveneens betrokkenen
- die het er dan wel of niet mee
eens zijn. Het is dan politiek niet
haalbaar of er is geen geld of er is te

weinig inspraak geweest. Er moet op-
nieuw over gepraat en gediscussieerd
worden. Tegen de tijd dat het mis-
schien ingevoerd zou kunnen worden,
omdat eindelijk iedereen het ermee
eens is, is het al weer verouderd en
niet meer bruikbaar. In vele gevallen
verdwijnt het rapport in een la. Maar
we vergeten dat de tijd niet stilstaat
en dat wij teveel pràten, te weinig
handelen en niet naar elkaar kunnen
of willen luisteren."

Betere toekomst

Sombere geluiden, maar - zegt me-
vrouw Olthof - "ze moeten me van
het hart. Wij van Jeugdzaken zijn
nogal eens somber gestemd, omdat
we zien hoe moeizaam we vorderen
en welke weerstanden we op onze weg
ontmoeten."
" ... Als ik de samenvatting van reac-
ties op de Startnota Jeugdwelzijns-
beleid doorlees, dan slaat je de schrik
om het hart, bij al die verschillende
meningen en opvattingen. Je vraagt
je af, of en wanneer we het ooit met
elkaar eens zullen worden. En óf en
wàt er tenslotte uit de bus zal komen.
Alweer zou ik met klem willen stel-
len: de tijd gaat door. Als we niets
doen, zitten we straks inderdaad met
het-kind -van -de- rekening."
" ... Hoeveel tijd wordt er bij de op-
leiding besteed aan maatschappij-
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vraagstukken, aan snel veranderende
ontwikkelingen, aan achtergronden
van crimineel gedrag, aan verhoor-
techniek speciaal t.a.v. minderjari-
gen?
(Ik mag wel opmerken, dat we erg
gelukkig zijn met de cursus Kinder-
politie aan de Rechercheschool. Voor-
waar een enorme stap in de goede
richting!). Als ik aan een klas jonge
wachtmeesters die pas de opleidings-

school heeft verlaten, vraag wie
er bij de politie is gekomen omdat
Jeugdzaken hem aantrekt, kijken ze
me aan of ik niet helemaal bij mijn
verstand ben. Toch merk ik vaak, dat
er bij deze jongemensen méér belang-
stelling is voor gedragswetenschap-
pen, voor achtergronden en voor so-
ciale problemen in het algemeen. Een
vaststaand feit is, dat de politie in
vele gevallen al EHBO-post fungeert,

dat zij dag en nacht bereikbaar is en
uit dien hoofde vaak als eerste met
een conflictsituatie in aanraking
komt."
Mevrouw Olthof besloot haar toe-
spraak met de wens "dat de afdeling
Jeugdzaken bij de Rijkspolitie na dit
zilveren jubileum een andere - een
betere - toekomst tegemoet gaat,
met steun van allen die hierbij be-
trokken zijn."

Algemeen Inspecteur bij Jeugdzaken-jubileum:

POLITIE MAG ALLEEN REKENING
HOUDEN MET VERANDERDE VISIES
DIE DOOR DE RECHTER AANVAARD ZIJN

De door de Algemeen-Inspecteur

sterk bepleite wijksurveillant is een

andere dan de van de repressie-

taak losgekoppelde wijkagent, met

welk systeem de gemeentepolitie

van Den Haag werkt. Na het RPm-

interview met He dr. Peijster heeft

de heer Rehorst daar al op ge-

reageerd. Op de studiedag van de

jubilerende afdeling Jeugdzaken

heeft hij dat nog eens toegelicht.

"Er zijn stromingen die ons verwijten,
dat wij teveel denken in de sfeer van
het strafrecht en die onze gedachten
veel meer willen ombuigen naar de
hulpverlening", aldus de heer Rehorst,
die dit een dwaalspoor noemde. "Im-
mers het werken binnen de sfeer van
het strafrecht - daaronder ook de di-
recte preventie gerekend - heeft per

definitie ten doel: bevordering van
het welzijn, n.l. die van een rechts-
orde waarin de burger zich veilig en
beschermd weet. Hoe men het ook
wendt of keert, daartoe zijn wij de
sterke arm van de overheid. Met een
democratische controle aan de voet
en aan de top."
Het is volgens de algemeen inspec-
teur 'zonneklaar', dat er bij het hand-
haven van de rechtsregels door om-
standigheden prioriteiten gesteld moe-
ten worden. Tot die omstandigheden
behoren o.a.: "de personeelssterkte,
ongehoorzaamheid van de massa,
maar ook de door de rechterlijke

macht aanvaarde veranderde maat-
schappelijke inzichten. Andere ver-
anderde visies hebben wel onze be-
langstelling, maar het nalaten van
een deeltaak op grond van deze

andere visies, zal onrechtmatig zijn."
De heer Rehorst onderstreepte nog
eens zijn standpunt, dat de repres-
sieve taak nooit van een politiearnbte-
naar losgekoppeld kan worden.
"Steeds zal hij zijn welzijnstaak
doen als 'sterke arm' en niet als repre-
sentant van een andere discipline. In
de eerste kwaliteit wordt hij door de
burger aanvaard. De andere zou ver-
warring stichten."
De door de algemeen inspecteur beo
pleite wijksurveillant is de herken-
bare, erkende gezagsdrager die hulp
biedt binnen zijn bevoegdheden:
"Daarnaast behoort hij bestaande of
dreigende noodsituaties te onderken-
nen en te signaleren aan hen, die ter-
zake bevoegd zijn. Het als politie-
ambtenaar opereren op andermans
terrein is onjuist en gevaarlijk."

14

Rp.org_RPM76_08_aug_nr.12_compri 209



info

t

Binding buste

naar Giethoorn 15

FLOP opgericht 15

Jeugdzaken 16

Op pad met Hermandad 17

RP-sport 20

Negen extranei

als officier beëdigd 21

Aanrijding met 22

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Boot, A. de Jong, J. v. Luinen,

B. Roomer, R. Suvaal.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

Binding buste

naar Giethoorn

Oudgedienden Den Bosch
beginnen met FLOP

DEN BOSCH. - De in het district
Den Bosch opgerichte club van oud-
gediende RP'ers heeft gekozen voor
de naam 'FLOP', waarbij de letters
goed zijn voor F (funktioneelleeftijds-
ontslag), L (lichamelijk ongeschikt),
o (ontslagen door andere omstandig-
heden) en P (pensionering), zodat alle
ex-RP'ers hier terecht kunnen.
Tijdens de voorbereidende gesprek-
kien in Heesch, waaraan deelgenomen
werd door aktief dienenden en door
aktieve oudgedienden, is een bestuur
gekozen en werden enkele richtlijnen
vastgesteld. Het is de bedoeling twee-
maal per jaar bijeen te komen.
De eerste 40 leden zijn al aangemeld;
er kunnen nog Pleer bij.

15

AMSTERDAM - Terwijl in het
korps wordt gezocht naar mogelijk-
heden om de banden met oud-colle-
ga's weer wat aan te halen, is dat in
het district Amsterdam al lang geen
probleem meer. Want de contactver-
eniging 'Binding', waar de meeste
personeelsleden lid van zijn evenals
veel flo'ers/gepensioneerden, onder-
houdt dat contact door een kwartaal-,
blad, regelmatige contactbijeenkom-
sten én een jaarlijkse flo-trip.
Deze keer was het doel Giethoorn.
Na gezellig koffiedrinken in de RP-
kantine van het districtsbureau in
Amsterdam werd in twee reisbussen
de tocht gemaakt, waarbij de D.C.,
mevrouw· Honcoop en het bestuur
van Binding ook van de partij waren.
Terug in Amsterdam volgde een
kostelijk diner en een gezellig samen-
zijn. (BR)
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"Hoe kan ik
nu leiding geven

als ze niet weten
wat ze

willen ... "

APELDOORN - "Op het leiden van

de jeugd is heden ten dage bijna
van toepassing de gedenkwaardige

uitspraak van de heer Ollie B. Bom-

mel: 'hoe kan Ik nu leiding geven,

als ze niet weten wat ze willen.'
Inderdaad, we proberen de jeugd

zoveel mogelijk eigen ruimte te ge-

ven. Tegelijkertijd streven we er-

naar, hen datgene van onze waar-

devolle verworvenheden mee te ge-

ven waar ze recht op hebben. Tot

de meest waardevolle reken ik: de

liefde tot de evenmens."

Aldus minister Van Agt wegens ver-
hindering door de loco secretaris-
generaal, mr. L. Oranje uitgesproken
rede op de studiebijeenkomst 'Met
Hermandad op welzijnspad' in Apel-
doorn, ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de afdeling Jeugd-
zaken.
De minister signaleert, dat het aan-
deel van jeugdigen in de totale crimi-
naliteit toeneemt. Zo is het aantal
jongens tussen 12 en 18 jaar dat werd
veroordeeld in de laatste 20 jaar meer
dan verdubbeld, terwijl in de groep
30 tot 39-jarigen in diezelfde periode
juist de aantallen tot de helft terug-
liepen.
"Als jeugd met de politie in aan-
raking komt, is er altijd lange tijd aan
voorafgegaan. Meestal in het gezin,
de buurt, op school. Soms ook al in
instituten tot jeugdbescherming. ZeI-
den is het eenvoudig de jongen of
het meisje terug te brengen naar ver-
houdingen waarin ze zich gelukkig
voelen. Zelden kan met een eenvou-
dige handgreep de naar volwassen-
heid tenderende plant zodanig wor-
den gesnoeid, dat hij tot eigen vol-
wassenheid komt zonder zijn omge-
ving te schaden en te hinderen."

16

Welzijnswerk binnen de politie

wordt nauwelijks geaccepteerd

APELDOORN - "Welke is de

plaats van de politie in het wel-
zijnswerk?"

Zo luidde een van de centrale vra-

gen op de studiedag Jeugdzaken.

Maar dr. Doek (buitengewoon lec·

tor in het kinderrecht aan de Vrije

Universiteit) zocht eerst naar een

antwoord op de vraag: "Welke Is

de plaats van het welzijnswerk In
de politie?"

De heer Doek:" Het welzijnswerk
binnen de politie, zoals dat door de
jeugdpolitie wordt bedreven, neemt
een marginale plaats in. Het is eerste
hulp. Meer vanuit de feitelijkheid,
dat de politie toch beschikbaar is dan
op grond van een doelbewust beleid.
Niemand anders doet het op een ge-
geven moment - vooral 's avonds en
in de weekends.
Er zijn de laatste jaren in het wel-
zijnswereldje talrijke nota's geprodu-
ceerd, zowel uit de hoek van de maat-
schappelijke dienstverlening als uit
de hoek van de geestelijke gezond-
heidszorg. Nergens wordt de politie
een plaats gegeven in het welzijns-
werk. Niet wanneer de bestaande si-
tuatie in welzijnsland wordt geanali-
seerd. Niet wanneer de toekomstige
organisatie van het welzijnswerk
wordt geschetst. In de welzijnsbijbel
van dit kabinet - de zogenaamde
knelpuntennota - zult u het woord
politie niet tegenkomen. De enige

nota die dit algehele stilzwijgen door-
breekt is de Startnota Jeugdwelzijns-
beleid van de werkgroep - Mik. Daar
wordt de relatie tussen jeugdigen en
de politie als een van de knelpunten
buiten de hulpverlening aangemerkt.
Een knelpunt, dat volgens de werk-
groep - Mik (daarin duidelijk gesouf-
fleerd door het lid van die groep
prof. HuIsman) nauw samenhangt met
het funktioneren van het strafrechte-
lijk systeem."
Dr. Doek constateert, dat de ontwik-
keling van de jeugdpolitie uitwijst dat
welzijnswerk in het algemeen binnen
de politie niet of nauwelijks wordt
geaccepteerd: "Het wordt nog in
overwegende mate gezien als een
noodzakelijk kwaad; niet iets waar
je je als politieman in kunt uitleven.
Mensen die zich regelmatig (jeugd-
politie) of zelfs stelselmatig (de wijk-
en rayonagent) met welzijnswerk be-
zig houden, vormen binnen de politie
een betrekkelijk geïsoleerde groep."
De vraag: 'welke is nu de plaats van
de politie in het welzijnswerk?' is
volgens dr. Doek dan ook op dit mo-
ment niet te beantwoorden. "De poli-
tie weet het zelf niet. En de klassieke
welzijnswerkers uit de maatschappe-
lijke dienstverlening en geestelijke
gezondheidszorg praten er niet over,
naar mijn indruk omdat ze er nog
nooit bewust over nagedacht hebben
wat dat voor hun eigen positie zou

kunnen betekenen."

Waalregelaar

WAALRE. - In de Brabantse ge-
meente Waal re viel het verplaatsbare
verkeerslicht uit. Dat inspireerde
wachtmeester Valckse tot deze illu-
stratieve oplossing:
"Nog even volhouden, wachtmeester!

De A. V.D. is onderweg!"
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nieuwe brochure

DEN HAAG - Ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van de afde-
ling Jeugdzaken heeft het (nieuwe)
bureau Voorlichting bij de algemene
inspectie een brochure uitgegeven,
die als titel draagt "Op pad met Her-
mandad".

Het handzame boekje telt 28 smalle
pagina's en is (in twee kleuren) ge-
drukt door Schaafsma & Brouwer te
Dokkum. De produktie werd ver-
zorgd door Buro AD te Ede.
De tekst (geschreven door de journa-
list Koen Aartsma) bevat o.a. de
volgende hoofdstukjes:
Waar werkt het Korps Rijkspolitie?
Wat zijn jeugdzaken? Welke plaats
heeft de afdeling Jeugdzaken in het
korps? Wat is de taak van een staf-
officier jeugdzaken? Proces-verbaal
of een andere oplossing? Hoe wordt
een kind verhoord? Wat doet jeugd-
zaken met/voor weglopers? Wat met
klachten? Kontakten met de instel-
lingen voor jeugdzorg.
Achterin is een kaartje met de dis-
trictenindeling en de adressen van
de stafofficieren jeugdzaken opgeno-
men.
Het boekje is verluchtigd met een
aantal tekeningen van illustratorgrafi-
cus Rinus Smit (Buro AD), waarvan
er hiernaast een is afgebeeld. Van
hem is eveneens het omslagontwerp:
het korpsembleem als bloem op een
gestileerde steel. Volgens de heer A.
Folgerts van de RP-Voorlichting be-
staat het voornemen om ook over

andere speciale korpsonderdelen der-
gelijke boekjes uit te geven.
Belangstellenden in de brochure "Op
pad met Hermandad" kunnen zich

~

~
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\

voor een exemplaar wenden tot de
afdeling Jeugdzaken in hun district of
tot het bureau Voorlichting bij de
Algemene Inspectie.
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Opsporing en aan

Naam: Opel. Type: Ascona 1976
Kenmerk: ruim, snel, komfortabel voor elke dienst.

Linke Bink 1975-111

Burgemeester

's Gravenmoer
schiet

postbureau open

APELDOORN. - Van de klassen U,
V, W en X (op!. 1975-111) van de
opleidingsschool in Apeldoorn slaag-
de wmr. G. A. J Weerdestein met
het hoogste aantal punten (113). Van-
daar dat hij lauweren mocht oogsten.

(adj.)

's-GRA VENMOER. - Dank zij het technisch vernuft van wmr. 1e klas
K. 0 Schoots (groep Woensdrecht) kon het nieuwe postbureau te 's-Graven-
moer op originele wijze worden geopend. Daartoe moest burgemeester B.
Beukema een luchtdrukpistool hanteren. Hij schoot op een opengespannen
ratteklem die aan de binnenzijde van de vestibule was bevestigd. Het kogeltje
deed de klem dichtklappen en op hetzelfde moment begonnen enige meer-
tonige autohoorns op het dak te loeien en' daalde de sleutel neer, waarmee
de burgemeester de daadwerkelijke opening kon verrichten. Een schot in de
roos. (kl)

18
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houding verzocht:
~••auu:. .. ,

Zonder gekheid: als u deze nieuwe
Opel Äscona nog niet door-en-door
kent, wordt het hoog tijd dat u een
afspraak maakt met General Motors -
Rotterdam, tel. COfO) 29 00 00 of met uw
plaatselijke Opel-dealer.
Want het komfort, de betrouwbaarheid
èn de veiligheid van deze nieuwe
Opeis zijn een procesverbaal in uw .
dossier waard. Méér dan dat: gelukkig

de politieman die z'n I1 1111werk met een Opel -e
doet! DPEL

Adres: General Motors Continental S.A.
Nederland Rotterdam

Werkbezoek mr. A. Mulder

aan 'De Varenkamp'

BILTHOVEN. - De secretaris-gene-
raaI van het ministerie van justitie,
mr. A. Mulder, heeft - in gezel-
schap van mr. A. D. Peiffer (directie
politie) en een aantal hoofdambte-
naren van justitie - een werkbezoek
gebracht aan de Verkeersschool Een
hernieuwde kennismaking van de top
met de disciplines die het door haar
uitgestippelde beleid moeten uitvoe-
ren. Met name bij het vertonen van
video-beelden over surveillance-tech-
niek en -taktiek raakten de tongen
los van de bezoekers die de benade-
ring politie/publiek niet zo eenvoudig
zien als wel eens wordt verondersteld.
Ook de bereden groep van het district
Utrecht, die eveneens op 'De Varen-
kamp' haar domicilie heeft, werd be-
zocht. (pfp)

1 GSA's op hun

nummer gezet

IJSSELSTEIN. - GSA's die bij bos-
branden e.d. ingezet kunnen worden,
moeten ook vanuit de lucht herken-
baar zijn, vooral nu de helicopters
hun intrede hebben gedaan in het
korps. Daarom is een aantal GSA's
al voorzien van hun roepnummer op
het dak. (Foto: G. A. Boon)

Mr. A. Mulder (rechts) in gesprek met docen-

ten van de sectie automobiel- en motor-

technieken.

19
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Nieuwe wisselbeker voor
sportief A.I.-personeel

VOORBURG. - Op de algemene in-
spectie kan voortaan sportief worden
gestreden om de Generaal W. M.
Rehorst-beker. Deze sporttrofee -
een wisselbeker - is door de alge-
meen inspecteur ingesteld als blijven-
de band tussen hem en het AL-per-
soneel. Adjudant J. M. Post, die een
toeristische autotocht won, werd de
eerste gelukkige bezitter van de beker.

Nieuwe lichting
LO-instructeurs
in aantocht

HOOGHALEN. - Opnieuw is aan
zes collega's van de Rijkspolitie het
diploma Instructeur Lichamelijke
Oefening uitgereikt, nadat zij gedu-
rende zes maanden de cursus van de
zgn. beroepsklas (voor landmacht,
douane, ptt en rijkspolitie) aan de
S.M.L.O. te Hooghalen met goed ge-
volg hadden beëindigd.
De gediplomeerde RP-cursisten zijn:
E. M. Bomhof, J. G. P. Klipperhuis,
C. J. J. de Looze, L. Roetert, G. A.
VerhuIst en 'B. Zeggelaar. De zeven-
de RP-deelnemer aan deze opleiding
P. J. M. M. Rullens, moet (als ge-
volg van een enkelblessure) in sep-
tember a.s. nog enkele praktijk-ten-
tamens afleggen.

Nadat de diploma's in Hooghalen
waren uitgereikt door het hoofd van
de SMLO-opleiding, sportofficier
Maaswinkel, feliciteerde het hoofd
van het bureau L.O.S. van de alge-
mene inspectie, de heer L. A Provily,
de geslaagden en dankte de gast-
heren van Hooghalen voor de moeite
en zorg die aan deze opleiding werd
besteed. Hij wenste hen veel sterkte
met de komende verhuizing van
Hooghalen naqr Oosendrecht.

De opgeleide RP-ers volgen nu een
aanvullende opleiding van drie maan-
den aan de opleidingsschool in Apel-
doorn. Met een stage van vier weken
in een district wordt de opleiding
tot instructeur afgesloten.

20

Perfecte organisatie in Kerkrade

- t •
sport

RP-atleten veroverden zes nationale titels

4 x 100 meter
voor RP-Zuid

KERKRADE - 't Is bijna niet meer
te geloven na zoveel zomerhitte, maar
in juni regende het zo hevig, dat de
nationale kampioenschappen van on-
ze collega's/atleten in Kerkrade door
wateroverlast bijna moesten over-
gaan.
Gelukkig was de brandweer in staat
het gemeentelijk sportpark weer
bruikbaar te maken, maar de drasse
sintelbaan bood weinig grond voor
optimale prestaties. Spelbreker Plu-
vius was. echter niet bestand tegen
het organisatietalent van de Limburg-
se collega's. Er werden dan ook te-
recht lovende woorden gesproken
over 'de beste georganiseerde politie
atletiekkampioenschappen aller tijden'
Ben Lesterhuis veroverde weer de
nationale titel (A) op de 100 meter
hardlopen, klasseerde zich als tweede
bij het verspringen en discuswerpen,
met als toegift een eervolle vierde
plaats bij het speerwerpen-A
B-kampioen op de 100 meter werd
Van Schaick, bij het A-hoogspringen
was dat Poirot, bij het B-hoogsprin-
gen Veldhuizen en bij de hinkstap-
sprong-B, G. V.d. Berg.
Voor Wim de Leeuw waren er twee
tweede plaatsen: zowel bij het hoog-
springen-A als bij de hss-A. En ten-
slotte een mooi succes voor het thuis-
front: RP Zuid sleepte de 4 x 100
meter estafette in de wacht, tot
vreugde van Limburgse stadhouder
mr. dr. Ch. van Rooy, die dit sport-
gebeuren bijwoonde.

Uitslagen:

100 meter: (A) 1. B. Lestérhuis (RP Zuid)

11.4 sec.; 2. F. Bemelmans (GP Maastricht)

11.6 sec.; 3. J. Zwartepoorte (PSV Drieber-

gen) 11.6 sec.

100 meter: (B) 1. G. van Schaick (RP Apel-

doorn) 11.9 sec.

200 meter: 1. G. Moen (Pol. Heemskerk) 23.9.

400 meter: (A) 1. G. Moen (Pol. Heemskerk)

53.6; (B) 1. J. Kevers (NPA. Apeldoorn) 54.7.

800 meter: (A) 1. L. Roosjes (GP Zaanstad)

1.57.6; 2. E. van Delden (Kon. Marech. Gel-

derland) 1.58.2

(B) 1. De Vries (Gewa Veenhuizen) 2.06.8.

1500 meter: (A) 1. Muris (GP Opl. Heerlen)

4.19.4;

(6) 1. De Vries (Gewa Veenhuizen) 4.16.0

3000 meter: 1. De Vries (Gewa Veen huizen)

9.15.9.

5000 meter: (A) 1. E. v. Delden (Kon. Marech.

Gelderland) 15.55.6.

4 x 100 meter: 1. RP Zuid 46.6.

Hoogspringen: (A) 1. L. Poirot (Luctor) 1.90;

2. W. de Leeuw (RP Zwolle) 1.85.

(6) 1. W. Veldhuizen (RP Nijmegen) 1.75.

HInkstapsprong: (A) 1. G. Neut jens (Herm.

Rotterdam) 13.17; 2. W. de Leeuw (RP Zwolle)

13.06. (6) 1. G. v.d. 6erg (Luctor) 12.15.

Verspringen: 1. G. Neutjens (Herm. Rotter-

dam) 6.77; 2. 6. Lesterhuis (RP Zuid) 6.47.

Kogelstoten: (A) 1. R. Hermans (GP Arnhem)'

14.85; 2. R. Schoenmaker (NF'A) 13.10.

(6) 1. P. V.d. Linde (GP Helmond) 12.09.

Discuswerpen: (A) 1. Hermans (GP Arnhem)

48.50; 2. 6. Lesterhuis (RP Zuid) 40.96.

Speerwerpen: (A) 1. W. van Abcoude (GP

Den Haag) 55.96; 2. J. Mulder (Sport Veen-

huizen) 54.70; 3. J. Zillen (GP Amsterdam)

54.58; 4. B. Lesterhuis (RP Zuid) 54.10.

(6) 1. R. Schoenmaker (NPA) 47.78.

Veteranen 4-kamp: 1. A. Goossens (GP Eind-

hoven) 1765 pnt. 5.39 verspringen, 100 meter

12.9, kogel 20, 300 meter 42.7.

Driekamp dames: 1. J. Hoeve (GP Amster-

dam) 100 meter 14.2, 4.53 verspringen, kogel

8.96.
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Postcommandant schreef

schaarbaan-historie

SCHAESBERG. - "De heer J. Ver-
heyden uit Grevenbicht heeft histo-
rie geschreven in de geschiedenis van
de Nederlandse Kegel Federatie",
schreef het Limburgs Dagblad.
Dat betreft dan de 57-jarige RP-post-
commandant J. P. J. Verheijden uit
Grevenbicht (groep Born), die dit
jaar voor de derde keer nationaal
kampioen schaarbanen werd met -
zoals dat in vaktermen heet
734 hout.
"De Grevenbichtenaar behaalde die
titel nu voor de derde achtereenvol-
gende keer en dat heeft tot nu toe
geen enkele kegelaar in Nederland
klaargespeeld", aldus het Limburgs
Dagblad.
Het kampioenschap werd behaald in
het kegelpaleis in Schaesberg.
De prestaties van de kampioen
schaarbanen zijn in Grevenbicht niet
onopgemerkt gebleven. De Greven-
bichtse kegel klub Neerlandia - waar-
van Verheijden kampioen is - heeft
meteen maar een receptie georgani-
seerd. (CL)

Negen extraneï als

officier beëdigd

APELDOORN. - Na hun studie als
extraneï met goed gevolg te hebben
beëindigd, zijn de volgende collega's
benoemd tot officier, in de rang van
officier der rijkspolitie 2e klasse:
M. W. Ankersmit (distr. Leeuwarden),
P. J. M. Berghs (Opl. school Horn),
F. A. Th. Bossink (distr. Apeldoorn),
H. M. v. Gelder (distr. Middelburg),
W. J. A. Kuppens (distr. Maastricht),
U. de Lange (distr A'dam RPtW),
H. J. A. Remers (Dienst Luchtvaart),
G. Schuurman (Opl. sch. Harlingen),
P. v.d. Zalm (distr. 's-Hertogenbosch),
Voor het front van kader en adspi-
ranten van de opleidingsschool heeft·
in Apeldoorn de beëdiging plaatsge-
vonden. (Foto A. L. van Ooijen)

Rayon Muiderberg
uitgepeuterd

MUlDERBERG. - Jarenlang heeft
de rijkspolitie in Muiderberg haar
werkruimte moeten delen met de
allerjongste dorpelingen, want het
rayonbureau was gehuisvest in een
gedeelte van de (houten) peuter-
school. Maar nu is de blauwe lamp
verhuisd naar een echt politieburo,
dat onlangs in alle stilte in gebruik
is genomen. De Muiderbergse kol-
Iega's genieten van de betere akkorno-
datie, maar de dagelijkse kleuterzang
moeten ze missen.

~::
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Kampioens-Kazen APELDOORN. Adspirant J.
Kazen kwam (met 114 punten) als
beste uit de bus van de opleiding
1975-11 aan de school in Apeldoorn.
En dat betekende een lauwerkrans
voor de jonge wachtmeester en bloe-
men voor mevrouw Kazen.

(Foto A. L. van Ooijen)

Aanrijding met!!!

DEN BOSCH. - Dat een, door-
gaans assisterende politie-auto, ook in
de problemen kan komen bewijst bij-
gaande foto. Door een verkeerde
manoeuvre van een vrachtauto be-
stuurder op Rijksweg 55 omgeving
Den Boseh, kwam de TPW-bestuur-
der, de wachtmeester le kI. J. H.
Daniëls, in moeilijkheden en sloeg
over de kop.
Met hoofdletsel werd hij naar een

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN. adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 - 1 8600 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER. adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 1052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 133 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 17888 (thuis: 05920- 14594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - fJ701 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. OSO - 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. va.
Bureau: Stationsstraat 44. Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180,- 2 80 85 (thuis 01180-1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v.d. HORST. owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, oft. te kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02977- 2 70 75).

Foto Jan Suijs, Oss

ziekenhuis vervoerd, waar de wond
gehecht kon worden. Later kon hij
toch nog het afscheidsfeest mee-
maken van een met f.l.o. gaande
opperwachtmeester. (GAB)

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathern (L.).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thu is: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO •.•

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphoi, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (thuis 030 - 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - fJ709 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 -78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- • 25 79
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POSTBUS 399

EDE

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede.

Hoe korter en bondiger
uw brief, des te groter

de kans op plaatsing.

Zaterdag 4 september 1976

onder het motto: AMBACHT IN BLOEMEN

wordt tentoongesteld in de Verenigde Bloemenveilingen "V.B.A."

te Aalsmeer, Legmeerdijk 313

Vrijdag 3 september a.s. van 14.00 - 22.00 uur

Zondag 5 september a.s. van 11.00 - 18.00 uur

Bezoekt vooral de stands, waarin u informatie kunt ontvangen over de

behandeling van bloemen en planten.

Bijzondere attractie: het beoefenen van oude ambachten.

Samuel Esmeijer (3)

Toevallig kon ik kennisnemen van
een artikel in uw april-nummer over
mijn broer Sam Esmeijer.
Ik vernam daaruit, dat er een sug-
gestie gedaan was om zijn naam aan
de Politie Academie te verbinden
Zoals u misschien bekend is, is er in
Rotterdam een plein naar mijn broer
genoemd, terwijl er zowel in Vlaar-
dingen als in Driebergen een Samuel
Esmeijerstraat is. Tevens zijn er
enkele jeugdclubs naar hem genoemd.
Hoewel ik zeker weet, dat mijn broer
niet ingenomen zou zijn geweest met
het vernoemen' van straten naar hem,
heeft mijn enkele jaren geleden over-
leden vader het toch altijd zeer op
prijs gesteld.
Een immer terugkerende fout in de

AALSMEERS
Bloemencorso

levensbeschrijving van mijn broer is
zijn leeftijd. Hij werd geboren te
Driebergen op 20 december 1920 en
overleed te Apeldoorn op 28 novem-
ber 1944, dus bijna 24 jaar oud. Het
grootste deel van zijn leven heeft hij
in Rotterdam gewoond.

E. H. Esmeijer, Dordrecht

• De foutieve gegevens zijn afkom-
stig uit het in 1951 uitgegeven ge-
denkboek van het verzet in LO en
LKP, 'Het Grote Gebod', dat ver-
meldt: geboren te Rotterdam en op
22-jarige leeftijd overleden op 28
oktober 1944 te Apeldoorn. Wij heb-
ben de gekorrigeerde gegevens in-
middels doorgegeven aan het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie.

(Red.)

Vriendelijk verzoek

De abonnementsprijs van uw

RP-magazine voor de jaargang

september 1976 tlm augustus

1977 bedraagt f 24,50 (incl.

B.T.W.). Om extra kosten van

administratie en porto te voor-

komen verzoeken wij u het

abonnementsgeld te voldoen

door middel van de accept-

girokaart me u binnenkort zult

ontvangen.

Bij voorbaat dank!

Redactie en uitgever.

Entree (met programma) i 4,- (belangrijk voor publieke beoordeling

der wagens); kinderen f 1,-.

Groepen van minimaal 20 personen krijgen 10% reductie.
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Afscheid van

RPm-redakteur

J.J.H.van Aarssen

Sportman Jules van Aerssen zou

het een hattrick kunnen noemen.

In èèn jaar tijds drie kronen op

zijn journalistieke politiewerk: be-

vordering tot adjudant, koninklijk

zilver en tenslotte een klinkende

afscheidsreceptie voor het front

van het korps. En dat allemaal in

het laatste dienstjaar van de man

die sinds 1959 als 'opper Van

Aerssen' door het land zwierf, en

daar elke maand met tekst en

foto's verslag van deed in het

Korpsblad.

Het afscheid wegens f.I.o. vond -
overeenkomstig de laatste wens van
Limburger Van Aerssen - plaats
temidden van het bronsgroen eiken-
hout dat de opleidingsschool in Horn
omgeeft.
Eerst 's morgens, aan het eind van
de periodieke vergadering van RPm-
informanten, waar info-voorzitter C.
Doornhein 'scheer u weg' riep, een
scheerapparaat aanbood en mevrouw
Van Aerssen in de bloemetjes zette.
Op de middagreceptie, geleid door
de heer A. de Jong, schetste de voor-
zitter van de RPm-redactieraad, de
heer W. F. K. J. F. Frackers de ver-
diensten van redakteur Van Aerssen.
Zeventien jaar lang doorkruiste hij
alle districten, leerde het korps ken-
nen in al z'n kwaliteiten en zwak-
heden, en berichtte daarover in het
blad dat hem lief was. Als schrijven-
de politieman of - beter gezegd -
als journalist bij de politie. Want Van

a 17 jaar lief en leed van het korpsblad te hebben gedeeld nemen redactie-

raadvoorzitter Frackers en redakteur Van Aerssen afscheid.

Aerssen mag een echte huzaar zijn
geweest (2e regiment cavalerie) en
een echte voetballer (MVV, Quick,
Eindhoven), een echte politieman
heeft hij zich nooit gevoeld. Hij zag
zich meer als waarnemer en dat
bracht zijn werk als verslaggever ook
mee.
De sport heeft hij nooit kunnen ver-
geten en daar heeft het korpsblad van
geprofiteerd. Na zijn amateurtijd bij
toenmalige topclubs als MVV (Maas-
tricht), Quick (Nijmegen) en Eind-
hoven, bleef hij - naast zijn werk
als politieambtenaar - sportcorres-
pondent van verschillende kranten.
En dat dit in sportkringen gewaar-
deerd wordt, daarvan getuigden op de

receptie KNVB-bestuurder C. Mool-
huysen (die met een delegatie aan-
wezig was) en sekretaris Eijkholt van
de hoofdklasse-amateurclub De Tref
fers, die Van Aerssens hart gestolen
heeft.
Dat hij ook een aangenaam mens
was om mee samen te werken en
mee om te gaan, kwamen oud-col-
lega's Bömer (RPtW) en Renshof
(recherche) betuigen.
Van de traditionele 'welverdiende
rust' zal wel niet veel komen, want
de vrijkomende uren zijn voor een
belangrijk deel al weer gevuld met
opdrachten als sportmedewerker van
Arnhemse CourantlNijmeegs Dag-
blad.
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

26

ANAGRAMMEN

OP DIEVENJACHT

De hierbij afgebeelde figuur is verdeeld in 30 genummerde vakken. In elk
vak staan 8 letters waarvan een woord gevormd moet worden. De beginletters
van die woorden geven een spreuk van 30 letters weer. Hoe luidt die spreuk?
(Om u alvast wat op weg te helpen: het eerste woord van 8 letters is: melk-
tand).
Onder de puzzelaars die vóór 1 september een goede oplossing zenden naar
onze puzzel redacteur (Brahmsstraat 9, Eerbeek), wordt een boekenbon van
f 25,- verloot.

Prijspuzzel voor de jeugd

Op de zijgevel van het huis (linksboven in de tekening) moeten in de vakjes
woorden ingevuld worden van de onderstaande betekenis:
1. dieven uitdrukking voor wat de dieven rechts op het dak zojuist hebben ge-
daan; 2. niet mis; 3. wagen (voertuig); 4. grote slee; 5. klinker.
Om steeds weer het volgende woord te vinden, moet je telkens één letter van
het vorige woord weglaten. Soms zal het nodig zijn de overgebleven letters
even door elkaar te klutsen. Er is een boekenbon van f 10,- te verdienen.
Oplossing op een briefkaart sturen naar Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Paardesprongpuzzel

Links onderin de tekening vindt u
een puzzel die met de bekende paar-
desprongen uit het schaakspel moet
worden opgelost. Begin in het vakje
in de linkerbovenhoek. Bij goede op-
lossing ontstaat een spreuk die met
de diefstal die hier gepleegd wordt,
te maken zou kunnen hebben.
(Al worden hier de afgebeelde col-
lega's natuurlijk niet bedoeld).
Van deze puzzel geen oplossing in-
sturen.

Kinderzoekplaat

Waar is de politiepenning? Een van
de politiemannen is z'n penning kwijt.
Waar is die gebleven?
(Geen oplossing insturen).

Hoe komt een dief tot roof?

Dat kunt u letterlijk uitvinden door
het puzzeltje tussen de politiemannen
op te lossen. Vervang van elk woord
één letter (telkens een andere, verti-
caal gezien) door een andere letter.
(Van deze puzzel geen oplossing in-
sturen).
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Oplossingen

en prijswinnaars

van de juni/juli puzzels

Slingerpuzzel

Winnaar werd de heer
Th. Haitsma, Steenwijklaan 224,
Den Haag

Jeugdpuzzel

~
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Winnaar werd:
Robby van Buren, 12 jaar
CapelIelaan 73, AmmerstoI (Z.H.)
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Nieuwe wachtmeesters uit

Harlingen (1975-1111>

KLAS E, OPLEIDING 1975-111

Bovenste rij v.l.n.r.: Wmrs. J. Boschma, R.

Henstra, J. Zwart, A. H. Beima, A. Dijksma,

P. de Vries, J. Broeseliske.

Middelste rij v.l.n.r.: Adjudant A. G. Clement,

wmrs. K. van Dijk, D. van Delft, W. Bante,

M. Benschop, B. Ester, owmr. de Haan.

Onderste rij v.l.n.r.: Wmrs. T. Hoeksema, E.

Duurken, L. Breedvelt, R. O. Bouma, M. A.

Buikema.

KLAS F, OPLEIDING 1975-111

Achterste rij v.i.n.r.: Owmr. H. H. J. Nijland,

wmrs. C. P. Meijer, H. de Jong, F. P. Kraak,

R. H. Kool, J. T. v.d. Kleij. J. Lenting, W.

W. G. Hagen, C. Offringa.

Middelste rij v.l.n.r.: Mevr. H. S. Berga

(docente Ned. Taal). wmrs. A. Kortlever, W.

A. Kloek, F. C. Koning, D. Marcus, K. Krikke,

J. H. Knoeff, adjudant J. W. Gehasse.

Geknield v.I.n.r.: Wmrs. H. L. Kuik, G. A. C.

A. Jochems, P. van Kammen, A. G. van

Leeuwen, J. Kemkes, J. Kieviet.

KLAS G, OPLEIDING 1975-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. S. N. Schuitmaker,

J. van Benthem, M. de Schiffart, J. M. A.

Schouwenaars, J. Schraa, A. Sman, G. W. C.

Thirij.

Tweede rij v.l.n.r.: Adjudant S. Procee, wmrs.

J. P. de Vries, J. van Leeuwen, H. M. N. v.

Steen, G. W. F. Boersma, H. Schilt, W. Spoel-

stra, owmr. S. G. Piersma.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. T. A. Roffel, C.

Seelmeijer, G. Piening, B. Stelma, H. C.

Sietses, H. E. Gravemaker, J. Rispens, Ph.

Siemensma.

KLAS H, OPLEIDING 1975-111

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. O. Ubels, J. F.

Broersma, F. Vermeule, S. de Vries, P. Wie-

ringa, J. Kooij.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. J. Buitelaar, J. Wil-

ken, K. Vos, T. Reinerink, owmr. P. L. van

Kekem.

Derde rij v.l.n.r.: Wmrs. H. P. van Ruiven,

H. W. Rutgers, J. van Lente, K, Smit, owrnr.

J. Beijert.

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. P. Turenhout, H.

Veenig, K. Th. Lesterhuis.
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Van de opleidingsschool te Apel-

doorn komen vier klassen ge-

slaagde wachtmeesters (opleiding

1975-111) het korps versterken.

KLAS u, OPLEIDING 1975·111

Bovensle rij v.l.n.r.: Wmrs. C. G. Elberlse,

B. Heemstra, J. Chr. Grevers, L. C. Bal, A.

J. Heuvink, J. G. M. Diks, C. P. Post, W. H.

Boonstra, G. B. A. de Bruijn, M. H. J. Berent-

sen, D. Buitenhuis,

Middelste rij v.I.n.r.: Wrs. D. Beijeman, R. J.

de Gruil, G. de Goeijen, J. J. Detmar, G.

Bongers, H. van Ek, H. J. Herbrink, J. H.

Coes.

Onderste rij v.i.n.r.: Adjudant E. Leurink,

wmrs. Th. H. G. Hagedoorn, G. Th. J. M.

van Ardenne, P. G. W. Disveld, K. Doorn, P.

J. H. Bosman, J. J. H. van Gompel, W. Bouw,

owmr. H. L. Heres.

KLAS V, OPLEIDING 1975-111

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. S. de Jong, D.

Nijhof, H. Lit, F. Kamphorst, H. Holtus, P.

Martijn, wmr. je kl. B. F. Klein Swormink.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. A. Hupkes, H. Kop-

pes, M. Meijers, F. Kolkman, C. Hogeveen,

P. Kersseboom, J. Keppel.

Derde rij v.l.n.r.: Wmrs. G. Markerink, A.

Kleinherenbrink, B. Jansma, M. Kengen, W.

Niessink.

Achterste rij v.I.n.r.: Wmrs. H. Laterve,er, R.

Kruyt, A. Hosmar, H. Kamperbeek, owmr. H.

Keizer, wmrs. A. Drok, J. Lammers.

KLAS W, OPLEIDING 1975-111

Bovenstè rij v.l.n.r.: Wmrs. C. de Rink, H.

Nijenhuis, B. Rossy, E. Nitrauw, C. Roest,

F. Pol man, R. Ponsen, P. Meijers.

Middelste rij v.l.n.r.: Owmr. L. Verbeeke,

wmrs. A. Schimmel, H. Schakelaar, G. Ros,

K. Protzmann, H. Prins, G. Pape, W. Nieuw-

boer.

Onderste rij v.l.n.r.: Wmrs. Th. Post, J. Riet-

man, P. Roelolsen, J. Muller, R. Ollereins, A.

Rietberg, R. Ebeltjes, adj. G. J. M. Kusters.

KLAS X, OPLEIDING 1975-111

Voorste rij v.l.n.r.: Adjudant G. S. Schoots,

wmrs. L. C. G. Verlaan, J. R. Sikkens, W. A.

M. Tuïnk, O. Tip, H. H. de Man, R. Wolsink,

H. W. B. Wieme, owmr. H. P. de Vries.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. J. P. Zambeek,

T. de Wit, R. J. Tieleman, A. W. Verwoerd,

F. J. Ziel man, L. Thomas, J. R. Wind, J. B.

M. Steger, G. J. de Vries.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. P. Veenstra, J.

Zeelenberg, W. Sickesz-Koper, H. W. Smeets,

H. Smits, F. W. G. M. Verstegen, R. M. G.

L. Schouten, G. A. J. Weerdestijn.
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Met ingang van 1 juni 1976 aange-
wezen als commandant van de recher-
chegroep 's-Hertogenbosch adjudant
J. J. Verhagen. Hij werd geboren op
1 maart 1919 te Schijndel en was
sedert 1 augustus 1968 ingedeeld als
districtsrechercheur bij de recherche-
groep 's-Hertogenbosch.

Met ingang van 1 juni 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Terschelling adjudant R. Bil. Hij werd
geboren op 11 augustus 1933 te St.
Jacobiparochie en was sedert 21 mei
1973 plaatsvervangend groepscom-
mandant Westdongeradeel.

Met ingang van 1 juni 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Aardenburg adjudant J. C. C. Beuzen-
berg. Hij werd geboren op 9 juli 1918
te RiIIand-Bath en was sedert 1
november 1965 plaatsvervangend
groepscommandant Aardenburg.

Met ingang van 1 juni 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Axel adjudant M. P. C. van Aert.
Hij werd geboren op 11 november
1924 te Hoofdplaat en was sedert
1 juli 1973 plaatsvervangend groeps-
commandant Axel.

Met ingang van 1 juni 1976 aange-
wezen als commandant van de groep
Menaldumadeel adjudant D. Roorda.
Hij werd geboren op 29 augustus
1927 te Kollum en was sedert 1 sep-
tember 1969 postcommandant Sex-
bierum.

Aangewezen als commandant van de
groep Dongen adjudant L. A. W.
Adriaenssen, Hij werd geboren op 24
augustus 1919 te Tilburg en was
sedert 10 oktober 1970 plaatsvervan-
gend groepscommandant Zundert.

~, ,

- .
~;;;~
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Koninklijk Nederlands

Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945
In woord en beeld.

Hoewel tUdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogeljlk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en

dia-voorstel! ingen.

Openingstijden:

maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

Pesthuislaan 7, Leiden

Telefoon (071) 134241

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG
Telefoon (04181) 273
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Ambtsjubilea

DISTRICT ALKMAAR

Q. Appelman, owmr te Ursum, 28-6-'76

25 jaar.

DISTRICT AMSTERDAM

P. van den Hil, owmr te Amsterdam,

2-6-'76 40 jaar.

A. Kuijper, owmr te De Bilt, 11-6-'76

25 jaar.

DISTRICT APELDOORN

J. J. Ruesink, owmr te Voorst, 22-6-'76

25 jaar.

DISTRICT UTRECHT

J. Baas, wmr 1e kl. te Loosdrecht,

22-6-'76 25 j aar.

In dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'76: K. J. Hoogland, parketw.

(adm. ambt. C 2e kl.) i.v.d. te Alkmaar.

Per 16-6-'76: Joh. A. Jong, schr. op a.o.

te Enkhuizen.

Per 1-6-'76: H. Bergh, schr. op a.o. te

Kortenhoef.

Per 1-7-'76: P. J. M. Besseling, schr. op

a.o. te Grootebroek; P. J. M. Loogman,

schr. op a.o. te Heiloo.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 16-6-'76: G. J. K. van Holt, schr. op

a.o. te Halfweg.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-5-'76: J. den Boer, parketw. te

Rotterdam; M. J. Weststrate, parketw.

te Rotterdam.

Per 1-6-'76: mevr. M. L. Poss-de Leeuw

van Weenen, schr. te Dordrecht (verkeer).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-5-'76: mej. A. M. L. J. Senden,

wmr. te Beek.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-6-'76: mej. P. Chr. Velzen, schr.

te De Lier.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 16-4-'76: mej. M. S. IJ. Visser, schr.

i.t.d. te Middelburg.

Per 1-5-'76: J. Boeije, parketwachter (adm.

ambt. C 2e kl.) te Middelburg.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'75: H. W. v. d. Brink, parketw.

(adm. ambt. C 2e kl.) i.v.d. te Utrecht; J.

J. Blom, parketw. (adm. ambt. C 2e kl.)

i.v.d. te Utrecht.

Per 1-7-'76: G. W. L. v. Eeden, schr. (alg.

ass.) te Leusden; H. v. d. Kolk, schr.

(alg. ass.) te Bunschoten; H. R. F. Lasut,

schr. (alg. ass.) te Wijk bij Duurstede.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-5-'76: H. Eijzenga, parketw. te Al-

melo; mej. H. G. J. Dijkstra, schr. te

Losser.

Per 17-5-'76: mevr. C. Stemerdink-Aarnink,

schr. te Tubbergen.

Per 1-6-'76: J. Kwakkel, wmr. te kl. te

Zwolle.

Per 16-6-'76: mej. A. M. Godeschalk,

schr. te Wij he.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-6-'76: J. S. M. van Knippenberg,

adm. ambt. A te kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-3-'76: mej. B. Karelse, adm. ambt.

C 3e kl. i.v.d. te Driebergen.

Per 1-4-'76: mej. IJ. A. W. v. Tricht,

telex-tel. l.v.d. te Driebergen.

Per 1-5-'76: G. Petersen, r.a. 11 i.v.d. te

Driebergen.

Per 1-7-'76: R. C. de Ridder, r.a. 111 te

Driebergen; R. L. Kamphuis, r.a. 111 te

Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 15-11-'74: J. Slokker, r.a. 111 i.v.d.

te Amsterdam (staf).

Per 15-6-'76: L. W. Haarbrink, wmr. te kl.

te Amsterdam.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-6-'76: Th. J. M. Fillekes te Am-

sterdam; J. J. A. Zijm te Alkmaar; N. v.

d. Haak te 's-Gravenhage; B. J. v. Rijn

te 's Gravenhage; D. E. Leeuwenbergh

te 's Gravenhage; A. H. A. van Breda

te 's-Hertogenbosch; J. v. Dijk te Roer-

mond.

Per 1-7-'76: C. L. P. v. d. IJssel te

Utrecht; H. L. G. Moïze de Chateleux

te 's-Gravenhage; R. M. I. Moeharram

te 's-Gravenhage; P. M. W. v. Erp te

's-Hertogenbosch; A. M. v. d. Oever te

's Hertogenbosch; L. J. M. Trines te

Roermond; P. Chr. M. Janssen te Roer-

mond; H. J. Pijpers te Roermond; M. A.

de Bie te Zwolle; E. M. Pot te Assen;

A. Prins te Assen; H. Vos te Assen; P.

Kamerling te Assen.

Per 15-7-'76: Th. J. M. Voorbij te Utrecht;

T. v. Dieven te Utrecht; A. v. Delft te

Utrecht; M. J. Peeters te Roermond;

P. Zuidema te Groningen; R. A. Pot te

Assen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'76: H. F. Westerveld te Alkmaar.

tot adjudant:

Per 1-6-'76: R. Visser te Bergen (N.H.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: J. M. Bakker te Schagen;

P. A. M. van Hove te Heiloo.
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: D. Veenstra te Heiloo; O.

Andela te Enkhuizen ; J. A. Langendoen

te Enkhuizen; H. P. M. Epskamp te

Heiloo; Tj. E. de Vries te Bergen.

DISTRICT AMSTERDAM

tot schijver A (I.v.d.):

Per 1-5-'76: F. Hafkamp te Weesp.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: H. Waal te Bakkum.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: A. J. v. d. Kolk te Diemen;

R. H. C. Spijker te Halfweg.

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: H. J. G. Ubbink te Borculo.

tol edjudanl:

Per 1-7-'76: J. A. v. d. Kamp te Hulshorst.

lol opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: G. J. van Meurs te Hattem;

P. J. A. Bosman te Lochem; W. Mulder

te Ermelo; L. Klump te Apeldoorn.

lol wachtmeesIer 1e kl.:

Per 1-7-'76: A. J. Mulder te Lelystad;

G. H. Oudenampsen te Lichtenvoorde;

J. Barneveld te Nijkerk; J. Heimgartner

te Nijkerk; H. J. Nekkers te Ermelo.

tol wachtmeester:

Per 1-7-'76: W. Bouw te Dronten; J. G.

M. Diks te Nijkerk; G. de Goeijen te

Eibergen ; J. Chr. Grevers te Eermelo;

H. H. de Man te Aalten; W. D. Niessink

te Oldebroek; A. J. Schimmel te Twello;

H. Smits te Groenlo; R. Henstra te

Vorden; H. C. Sietals te Scherpenzeel ;

GELDLENINGEN

VOOR ELK DOEL

overname nog lopende lening

kwijtschelding schuld bij

overlijden

snel en discreet uw geld

in handen.

Schrijf of bel:

SIEBENGA B.V.

verzekert/financiert alles

Kievitslaan 5 - Vlnkeveen

tel. 02972-3233(ook 's avonds)

T. Vermeule te Lelystad; J. P. de Vries

te Gorssel; L. Robijn te Groenlo; A. Ver-

beek te Scherpen zeel.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: J. Hakkeling te Assen; A.

Jager te Roden; K. Werkman te Assen.

DISTRICT BREDA

lol opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: G. P. W. Thissen te Berlicum.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: G. Haandrikman te Raaite;

H. P. C. de Geeter te Lochem.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: A. v. d. Dussen te Drunen;

M. H. W. M. Diepstraten te 's-Hertogen-

bosch.

tot adjudant:

Per 1-3-'76: J. Hoogvliet te Sint Michiels-

gestel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: G. P. W. Thissen te Berlicum;

H. Meerman te Almkerk; J. J. A. Oude

Sanderink te Sint Michielsgestel; M. J.
M. Jansen te Rosmalen.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-6-'76: R. Bil te Terschelling.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: A. Seubers te Stiens.

DISTRICT ROERMOND

tot schrijver (I.t.d.):

Per 1-4-'76: D. Dikmans te Heijthuijzen.

tot schrijver A:

Per 1-7-'76: G. B. A. Lomans te Roermond.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-5-'76: C. C. J. Noordermeer te Ber-

gen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: G. B. v. Nunen te Beegden;

S. A. J. Willems te Thorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

lol opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: B. J. Brakke te Venlo.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per Hi·'76: A. Folkertsma te Baarn.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 1-8-'76: H. D. G. F. Stouten te Alk-

maar; H. J. Groen te Alkmaar; J. G. Ver-

gouw te Utrecht; D. Scheer te Utrecht;

. G. v. Geldorp te Utrecht; D. Boerrigter

te Utrecht; H. J. Lukkien te Utrecht; C.

H. de Wild te 's-Gravenhage; W. v.d.

Ham te 's-Hertogenbosch; D. Fijter te

's-Hertogenbosch; D. . Roffel te 's-Her-

togenboseh; P. J. M. Hellings te 's-Her-

togenboseh; J. J. G. Pelkmans te Breda;

M. P. G. M. v. Otlen te Eindhoven; A.

G. M. Wolters te Roermond; Th. A. J.

Engelen te Roermond; J. K. H. M. Heun-

bern te Roermond; G. A. M. Huberts te

Roermond; H. P. v. Eeten te Maastricht;

B. H. Koelewijn te Apeldoorn; K. KoeIe-

wijn te Apeldoorn; B. v. Weeg hel te Apel-

doorn; J. Ruitenberg te Zwolle; J. B. H.

Stoffel te Groningen; H. J. W. Hendriksen

te Leeuwarden.

verplaatsingen

DSTRICT ALKMAAR

Per 31-5-'76: H. H. Mölenberg, wmr van

Den Burg naar Hulshorst.

Per 1-6-'76: B. J. W. v. d. Heisteeg,

wmr 1e kl. van Grootebroek naar Mui-

derberg (distr. Amsterdam); P. A. M.

ten Hove, wmr 1e kl. van Heerhugowaard

naar Heiloo; P. F. V. leckma, wmr van

Den Oever naar Groet; E. Joh. C. Schot,

wmr van Blokker naar Westwoud.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-6-'76: H. Waal, wmr 1e kl. van

Castricum naar Bakkum; P. J. Ootes, wmr

1e kl. van Muiderberg naar Grootebroek.

Per 1-7-'76: G. H. Lankester, wmr 1e kl.

van Graft-De Rijp naar Amsterdam (R.P.

t.W.).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-6-'76: W. F. Wesselink, wmr 1e kl.

van Scherpenzeel naar Gramsbergen; R.

Everts, owmr van Elburg naar Apeldoorn;

G. J. van Meurs, wmr. 1e kl. van Olde-

broek naar Hattem.

Per 16-6-'76: J. van Dijk, owmr van Hoe-

velaken naar Wezep.

DISTRICT ASSEN

Per 1-5-'76: B. Slik, adsp. van Opl.sch.

Apeldoorn naar Schoonebeek.

Per 1-6-'76: A. Bergsma, wmr 1e kl. van

Assen (verk. gr.) naar Deltétrahuizen:

L. v. d. Ploeg, owmr van Zeeg se naar

Swalmen; A. Jager, wmr 1e kl. van

Eelde naar Roden.

Per 14-6-'76: P. Frieling, owmr van Coe-

vorden naar Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'76: A. v. Loon, wmr van Boxtel

naar Baarle-Nassau; G. P. W. Thissen,

wmr 1e kl. van Bosschenhoofd naar

Berlicum.

Per 4-6-'76: J. B. den Ouden, wmr te kl.

van Rijen naar Bodegraven.

Per 14-6-'76: P. de Bruin, owmr van St.

Willebrord naar Breda (staf).

DISTRICT DORDRECHT

Per 16-4-'76: A. Lagerwerf, schrijver van

Dordrecht (stafdistr.) naar Dordrecht (ver-

keer).

Per 1-5-'76: J. W. J. Konings, parketw.

van Rotterdam naar Maastricht .

Per 1-6-'76: J. Boer, wmr 1e kl. van

Dirksland naar Soestdijk.

Per 1-7-'76: P. Bouman, wmr van Brielle

naar Numansdorp; W. M. C. Brouwers-

haven, wmr van Hellevoetsluis naar Oud-

Beijerland; G. J. Dekker, wmr van Brielle

naar Oud-Beijerland; C. P. Goedhart,

wmr. van Hellevoetsluis naar Middelhar-

nis; C. A. Timmermans, wmr van Helle-

voetsluis naar Barendrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-6-'76: P. M. C. Theerlings, wmr

1e kl. van St. Oedenrode naar Heeze.
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Per 14-6-'76: A. J. M. v, Corter, owmr

van Hapert naar Eindhoven (st. distr.).

Per 1-7-'76: L. J. A. M. Veldhoven, wmr

1e kl. van Leende (3 mnd proef) naar

Eindhoven (reeh. gr.); M. M. Nuyten,

wmr van Waal re naar Nuenen; P. P. W.

M. Smelt, wmr van Cuijk naar Heeseh.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-5-'76: A. M. Tiere, wmr te kl. van

Waddinxveen naar 's-Gravenhage; W. Ze-

ven bergen, owmr van Oegstgeest naar

's-Gravenhage.

Per 1-6-'76: H. G. Porreij. wmr 1e kl.

van Hoogmade naar Leiderdorp; J. M.

Meijer, wmr 1e kl. van 's-Gravenzande

naar 's-Gravenhage; Th. A. M. Smale,

owmr van Reeuwijk naar Gouda (R.P.t.W.);

G. D. Mak, wmr van Krimpen a/d IJssel

naar Nieuwerkerk a/d IJssel.

DISTRICT ROERMOND

Per 17-4-'76: N. v. d. Berg, wmr 1e kl.

van Roermond (techn. rech.) naar Utrecht

(staf).

Per 1-6-'76: G. B. v. Nunen, wmr 1e kl.

van Posterholt naar Beegden; S. A. J.

Willems, wmr 1e kl. van Helden-Pannin-

gen naar Thorn.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-6-'76: D. H. Mezach, wmr van

Opende naar Blijham; G. Haandrikman,

wmr 1e kl. van Groningen (verk.gr.) naar

Raaite; H. P. G. de Geeter, wmr 1e kl.

van Oude-Pekel a naar Lochem.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-6-'76: A. van Loon, wmr van Boxtel

(Vaste Det. Veldpol.) naar Baarle-Nassau;

J. J. G. Salet, wmr 1e kl. van Haps (3

mnd proef) naar 's-Hertogenbosch (st.

distr.); H. Meerman, wmr 1e kl. van

Werkendam naar Almkerk; N. J. P. v. d.

Hurk, wmr van Overloon (3 mnd proef)

naar 's-Hertogenbosch (techn. verk.); H.

Holtslag, wmr van Werkendam (3 mnd

proef) naar 's-Hertogenbosch (teeh. verk.).

Per 1-7-'76: W. J. Eysvogel, wmr van

Boxmeer naar Nijmegen (R.P.t.w.); F. W.

M. Severin, wmr 1e kl. van 's-Hertogen-

bosch (techn. rech.) naar Prinsenbeek.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 5-4-'76: L. Eefting, wmr 1e kl. van

Terhorne naar Joure.

Per 16-4-'76: S. Stobbe, wmr 1e kl. van

Metslawier naar Terhorne.

Per 1-6-'76: R. Bil, owmr van Ternaard

naar Terschelling.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 12-6-'76: G. Kruize, wmr 1e kl. van

Maastricht (verk.gr.) naar Klimmen.

Per 1-7-'76: H. Laarman, wmr van Val-

kenburg naar Borculo.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-4-'76: F. M. Bustraan, wmr 1e kl.

van Middelburg (verkeer) naar Middel-

burg (st. distr.).

Per 1-6-'76: N. van Velzen, wmr 1e kl.

van Kapelle naar Hansweert.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-6-'76: J. A. Hunting, wmr 1e kl.

van Oosterhout naar Eist.
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Per 14-6-'76: B. Harbers, owmr van Gen-

nep naar Roermond (st. distr.).

Per 1-7-'76: K. G. J. Ernste, wmr van

Gennep naar Mook.

Per 5-7-'76: P. G. M. Hendrikx, wmr van

Gemert naar Roermond (verk.gr.).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-6-'76: R. Vonk, owmr van Wouden-

berg naar Mijdrecht.

Per 27-6-'76: J. H. Boumeester, wmr te
kl. van Bunschoten naar Utrecht; W. M.

Naber, wmr van l.Jssetstetn naar Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-6-'76: L. J. Baltes, wmr 1e kl. van

Raalte naar Heeten; G. J. Klugt, wmr

1e kl. van Rijssennaar Daimsholte; G.

H. M. Nijhuis, wmr van Raalte naar

Heeten; G. Koster, wmr van Diepenveen

naar Arnhem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'76: B. J. Brakke, wmr 1e kl.

van Spijkenisse naar Venlo.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-6-'76: W. A. Toret, olf. 1e kl. te

Alkmaar.

Per 1-7-'76: G. Westerveld, owmr te

Avenhorn; D. G. Schinkel, wmr te kl.

te Heerhugowaard (staf distr. Alkmaar).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-6-'76: R. Damen, adjudant te Gors-

sel.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'76: L. Groffen, adjudant te Ze-

venbergen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-6-'76: Jansen van Rosendaal, owmr

te Strljen; W. Nijssen, owmr te Vianen.

Per 1-7-'76: J. Bakelaar, WrT" 1e kl. te

Rotterdam.

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

Per 1-6-76: J. M. M. M. de Kok, adjudant

te 's-Hertogenbosch (verk.gr.).

Per 1-7-'76: P. v. d. Steeg, owmr te

's-Hertogenbosch (techn. rech); H. v.

Braak, wmr 1e kl. te St. Anthonis.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-6-'76: J. J. A. MoII, adjudant te

Gulpen; H. Gerritsen, owmr te Ulestraten;

H. J. G. Ensink, adjudant te Simpelveld.

Per 1-7-'76: C. H. v. Eck, adjudant te

Nuth.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-6-'76: C. Leeuw, wmr te kl. te Zie-

rikzee; J. Bruynooge, wmr 1e kl. te

Rilland-Bath.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-6-'76: G. J. Verbeek, adjudant te

Laag Keppel.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-6-'76: Tj. Visser, owmr te Gennep;

P. M. J. Loonen, wmr 1e kl. te Ospel.

Per 1-7-'76: P. C. Stikkelman, adjudant

te Bergen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-6-'76: J. Schoonoord, adjudant te

Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-6-'76: G. de Leeuw, wmr 1e kl. te

Rijssen; J. A. van der Vegt, owmr te

Genemuiden; E. Koenen, adm. ambt. C

2e kl. te Avereest; C. Th. ter Hoeven,

wmr. 1e kl. te Holten.

Per 1-7-'76: K. Meijer, wmr 1e kl. te

Wierden; H. Stroosma, wmr te Rijssen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-6-'76: B. Beekman, owmr te Voor-

burg; P. Clements, adjudant te Voorburg;

W. M. van Ruijven, adjudant te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-2-'76: W. v, d. Horst, adm. ambt.

C 3e kl. te Driebergen.

LUVA

Per 1-6-'76: H. Lunshof, owmr te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'76: A. M. Savelkouls, owmr te

Maasbracht.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-6-'76: mevr. W. G. de Landmeter-

den Hartog, schrijver te Soestdijk.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-4-'76: mevr. A. Heijkamp-v.d. Burg,

schrijver te Bilthoven.

Per 1-7-'76: mevr. M. C. van Ravenswaaij-

Merts, adm. ambt. C 3e kl. te Bilthoven.

in memoriam

Wmr.

Th. J. Verschuur

Meeuwenplaat

* 4-12-'54

t 17- 5-'76

Owmr.

T. Spijkerman

Sneek

* 16-1-'19

t 8-6-'76

Adm. ambt. C 1 kl.

N. P. de Block

Amsterdam

* 2-5-'14

t 23-5-'76

Res. wmr.

J. van Oene

Groep Ommen

Distr. Zwolle

* 3-9-'20

t 16-7-'76
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13

indit nummer
Hoe rijk is de
rijkspolitie?

(Omslagfoto: Rinus Smit / AD)

Onze excellente 'coverboy' poseert

niet alleen voor het dezer dagen

van de pers komende RP-jaarverslag

1975 (in een verrassend nieuw

jasje!), waar ons blad als eerste de

nieuwste cijfers en gegevens uit

publiceert pag. S

Ook twee andere hoofdthema's uit

het september-nummer worden

daardoor gedragen:

Hoe lang mag de
justitie-arm zijn?
Mr. Van Agt hield op de kaderschool

een inleiding op het cursus-thema

'Orde en vrijheid'. Populairder

gezegd: hoe lang mag de justitiële

arm zijn? In hoeverre mag de

overheid ingrijpen in de vrijheid

van de burger?

Deze beschouwing van de minister

is afgedrukt op . pag. 14

Hoe ziet een burger
het beroepsuniform?
In vervolg op onze artikelen over de

historie van het politie-uniform en

de discussie over het nieuwe

RP-uniform, lijkt ons de beschouwing
van NRC-columnist mr. K. L. Poll

over de grenzen van de macht van

het uniform het lezen en overdenken

waud pq.n

Hoe moet het nu met
de wedstrijdsport?
Er is enige ongerustheid gerezen,

sinds gevreesd wordt dat de

wedstrijdsport op een lager pitje

moet worden gedraaid, omdat de

dienstsport in de knoei komt.

Wat is daar nu van waar? Dat

vroegen wij aan sportofficier

Provily pag. 30

7

Rp.org_RPM76_09_sept_nr.01_compri 229



Deze week van de pers: RP Jaarverslag 1975

'tWAS ME HET

JAARTJE WEL ....

Ruim 8400 politieambtenaren, bijna eenzelfde aantal
burgerambtenaren, reservisten en onbezoldigde ambte-
naren (8329), 3318 voertuigen, 148 vaartuigen en 5 vlieg-
tuigen, 69 paarden en 25 speurhonden.
Ziedaar de sterkte in mankracht en materieel, waarmee
het korps rijkspolitie het nu lopende jaar is binnenge-
treden.
In het jaarverslag 1975, dat - getrouw aan de traditie -
kort voor Prinsjesdag zal verschijnen, wordt een boekje
opengedaan over 'bezit' en 'vermogen' van het korps.
RP-Magazine publiceert als eerste de nieuwste gegevens.

Op 1 januari jJ. telde ons korps 151

officieren en 8275 manschappen. In

de officiersfunkties zijn enkele vaca-

tures, maar van onderbezetting kan

nauwelijks sprake zijn: de maximale

formatie van 169 officieren kon op

10% na worden bereikt.

In de lagere rangen zijn de perso-

neelsproblemen aanmerkelijk groter.

De organieke sterkte werd vastge-

steld op 9343 man, zodat er nog

altijd een onderbezetting is van 1293

man (14%).

De onderbezetting is het grootst bij

de recherchegroepen (35%), maar

ook talrijke landgroepen worden er

ernstig door gehandicapt. Het zwaarst

gehavend zijn de landgroepen in de

districten Nijmegen (27%), Assen

(26%) en Zwolle (25%). Ook nume-

riek heeft ijmegen de meeste vaca-

tures (158), gevolgd door Zwolle (135)

en Den Haag (133).

Tegenover de aanwinst van 745

nieuwe wachtmeesters stond vorig

jaar (door overlijden, flo, e.d.) een

verlies van 333 man, onder wie 122

wachtmeesters 1e klasse. De eerste

jaren zal het verloop nog groter zijn.

In de komende vijf jaar zullen er 596

8

STERKTE VAN DE GRDEPEN

Deze tekening geeft weer, in welke districten

de landgroepen het meest zijn onderbezet.

De witte kolommen geven de organieke

sterkte op 1 januari 1976 aan; de donkere de

feitelijke sterkte.

wachtmeesters 1e kl., 512 oppers en

551 adjudanten het korps verlaten

(1659 man), welke aderlating maar

nauwelijks door jong bloed kan wor-

den aangevuld. Pas daarna kan de

onderbezetting wat royaler worden

opgevangen.

• Overigens is de organieke sterkte

van de landgroepen inmiddels ver-

hoogd tot 1 rijkspolitieman op 770
inwoners (was 1 op 777).

Ziekteverzuim

De nog altijd voortdurende onder-

bezetting van de groepen (25-30%)

wordt als een van de belangrijkste

oorzaken van het ziekteverzuim ge-
zien.

Andere factoren zijn: de hoge ar-

beidsdruk en de vergrijzing, door het

naderend f.l.o. van 'mannen van het

eerste uur' (27% van de korpsleden

is ouder dan 50 jaar). Dit wordt in

het jaarver lag 'een toenemende zorg

voor de medi che begeleiding" ge-

noemd. eelal komt het tot een voor-

tijdige afkeuring na langdurige ziekte-
perioden.

Overigens is het ziekteverzuim bij het

korps nog altijd aanmerkelijk gunsti-

ger dan in het bedrijfsleven. Maar

dat mag ook wel, vindt de korps-

leiding, na de strenge keuring en

seleotie. De mee te ziekmeldingen

kwamen voor in februari, de minste
in augustus.

• Het burgerpersoneel werd (met 55

vrouwen en mannen) uitgebreid tot

1511, van wie 43 parttimers gemid-

deld zo'n 30 uur per week werken en

37 zogenaamde wachtkamer-adspi-

ranten als schrijver-A zijn aangesteld.

Doordat de organieke sterkte werd

verhoogd tot 1873, blijven er 362

burgerstoelen onbezet.

Kwaliteit meisjes is beter

Om de aanzienlijke personeelstekor-

ten zo spoedig mogelijk op te heffen,

gaat de werving onverdroten voort.

Dat leverde bijna 25.00.0 aanvragen

om inlichtingen op, waaruit tenslotte

ruim 8700 serieuze sollicitanten voort-

kwamen. Meer dan 92 procent echter

blijkt niet aan de gestelde eisen te

voldoen. De toenemende belangstel-

ling (mede veroorzaakt door een

grotere trek naar de zekerheid van

een overheidsbetrekking) gaat echter

gepaard met een kwaliteitsverrninde-

ring, vooral bij de mannelijke sollici-

tanten. Het gehalte van de vrouwe-

lijke kandidaten (van wie als mini-

mum vooropleiding een diploma

Mavo-TV wordt gevraagd) blijkt over

het algemeen hoger. Bij de minder-

jarige jongens blijkt ruim 8% ge-

schikt; bij de meisjes ruim 15%.
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• Voor bepaalde vacatures bij de
verschillende diensten van het korps

toonden 186 personeelsleden van ge-

meentepolitie en marechaussee se-

rieuze interesse, een verschijnsel dat

de laatste tijd toeneemt, aldus het

bureau Personeelsvoorziening. Dat

heeft niet altijd de instemming van

hun korpschef, die dan ook vaak on-

gaarne zijn medewerking verleent bij

ó o

Rijkspolitieambtenaren zijn gezonder van lijt

en leden dan de gemiddelde werknemers in

het bedrijfsleven. Dat blijkt uit het veel ge-

ringere ziekteverzuim. Toch maakt de korps-

leiding zich zorgen ...

het inwinnen van informaties. Niette-

min konden 53 kollega's van de

gempo worden aangesteld. Daar staat

tegenover dat 42 RP'ers hun heil

zochten bij gempo-korpsen.

• De opleidingsscholen in Apel-
doorn, Hom en Harlingen leverden

vorig jaar tezamen 641 wachtmeesters

af en hadden op 1 januari jl. 823

adspiranten in opleiding.

• Het aantal reservisten liep (met

170 man) terug naar 2938 man ..

Toch was het een goed jaar voor vele

reservisten: 1 op de 7 kreeg een on-

derscheiding wegens langjarige trouwe

dienst, sommigen zelfs voor 25-jarig

dienstverband. Aan het eind van het

verslagjaar bezaten 1865 reservisten

de graad van (buitengewoon) ge-

oefend man.

Motoren populair

Ondanks -uitbreiding van de controle-

apparatuur en de fikse boetes moes-

ten alleen al door de verkeersgroepen

bijna 135.000 processen-verbaal we-

HOE 'RIJK' IS DE
RIJKSPOLITIE?

Het korps rijkspolitie is toch
wel een rijke politie, als we
de balans opmaken van man-
kracht en materieel, have en
goed. Ondanks de zeer ster-
ke onderbezetting is het ver-
uit het grootste politiekorps.
En ondanks de nog talrijke
behoeften mogen de ter be-
schikking staande middelen
gezien worden.

In een bonte (numeriek af-
lopende) reeks laten wij het
RP-circus 1975 met z'n be-
langrijkste hebben en hou-
den voorbijparaderen. Daar
komen ze:

7557 manschappen

3928 onbezoldigde

ambtenaren

2938 reservisten

2192 auto's (overige)

1511 burger ambtenaren

1123 gebouwen

718 adspiranten

204 solo-motoren

101 speedboten, jollen

e.a. hulpvaartuigen

97 officieren

90 fietsen

75 porsches

69 paarden

53 dirig. officieren

47 patrouillevaartuigen

45 bromfietsen

29 speurhonden

9 traffipax (onopvallend)

8 radarauto's

7 boottrailers

5 vliegtuigen

2 helicopters (besteld)

2 heroïnehonden

1 takelwagen

1 inspecteur-generaal

gens te snel rijden worden opge-

maakt. "Het blijft gewenst voor een

vlottere afdoening van het geheel de

transactiemogelijkheden uit te brei-

den", aldus het jaarverslag. Verschei-

dene distrioten kregen inmiddels de

beschikking over een (tweede) rood-

lichtcamera.

• De motor neemt toe in populari-

teit, zowel bij het publiek als bij de

politie. Nog meer dan in de voor-

gaande jaren bewees de groep Motor

Surveillance op de autosnelwegen

goede diensten. Dankzij de grote

wendbaarheid van de motoren kun-

nen zij bij filevorming tot de knel-

punten doordringen, waardoor de

stremmingen sneller kunnen worden

opgelost. Anderzijds gaf het toene-

mende aantal motorrijders op de weg

ook extra werk. Met name hun rij-

gedrag werd intensief in de gaten

gehouden door de Groep Traffipax

Surveillance (onopvallend).

"De dagelijkse samenwerking met de

Dienst Luchtvaart verloopt goed en

is niet meer weg te denken uit het

oogpunt van surveillance-toezicht",

meldt de A.V.D.

LEEFTIJDSOPBOUW
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Nog altijd zucht het korps onder een zeer

onevenwichtige leeftijdsopbouw. De problemen

van de vergrijzing zullen over vijf jaar zijn

opgelost, maar dan dreigen de problemen

van een omgekeerde onevenwichtigheid: een

zeer jong korps dat onvoldoende kan steu-

nen op de (Ievens)ervaring van oudere col-

lega·s.

Steeds jongere kinderen

Vorig jaar kwamen 84.128 misdrijven

ter kennis van de rijkspolitie (toe-

name van bijna 10%), welke stijging

9
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voornamelijk werd veroorzaakt door

misdrijven in het verkeer en diefstal.

De (uitgebreide) recherche-eenheden

zagen kans het percentage bekend ge-

worden daders op te voeren van 35

tot ruim 40%, waarbij een zeer hoge

score werd geboekt bij de misdrijven

tegen het leven: bij de 235 zaken

werden 246 daders ontmaskerd.

• Bij de afdeling Jeugdzaken werd

vorig jaar de mogelijkheid geopend

ook mannelijke politieambtenaren

aan te stellen als assistent jeugdzaken.

Na de openstelling - ook buiten

het korps - kwamen er veel reak-

ties. De afdeling jeugdzaken consta-

teert, dat de tendens van de laatste

jaren - dat steeds jongere kinderen

met de politie in aanraking komen

- zich voortzet. "Een moeilijk facet

aan het werk is dat bij verwijzing

van de jeugdige en de ouders naar

deskundige hulp door de hulpver-

lenende instanties zo zwaar wordt ge-

tild aan het gemotiveerd-zijn dat de

niet-gemotiveerden tussen wal en

schip geraken", verzucht het verslag.

Heroïnehonden

Het velddienst-detachement (uitge-

breid van 28 tot 44 man) nam 155

vuurwapens, veelal jacht- en flobert-

geweren en 273 stuks wild in beslag.

• Onze speurhondengeleiders wer-

den 1965 maal ter assistentie ge-

vraagd: een gemiddelde van 1 à 2

keer per man per week. In 345 ge-

vallen werd een direct resultaat ge-

boekt; in 192 gevallen leidde het tot

aanwijzingen voor het verdere on-

derzoek.

In 71 gevallen werden hasj-honden in-

geschakeld (het korps heeft er vier

waarvan er twee op heroïne zijn af-

gericht); elfmaal leidde dit tot een

direct resul taat.

Druk M.E.-jaar

De Mobiele Eenheden hebben een

druk jaar achter de rug. Gedurende

het gehele jaar werden om de acht

weken 60 jonge wachtmeesters inge-

zet ter beveiliging van de luchthaven

Schiphol. Ook aan de gemeentepolitie

werd vele malen bijstand verleend:

Wassenaar (bewaking ambassade),

10

EEN OP VIER

Ondanks drukke dienstroosters

hield - de adspiranten niet

meegerekend - een op elke 4

collega's zich in het afgelopen

jaar bezig met studie en cur-

sussen.

Een greep uit de activiteiten:

Aan de kaderschool volg-

den 178 oppers en wacht-

meesters I een cursus van

acht weken en namen 51

adjudanten deel aan een

twee daagse conferentie;

Voor het B-diploma meld-

den zich 1040 examinandi

aan;

Aan de opleidingsscholen

studeerden 641 wachtmees-

ters af en studeerden 823

adspiranten verder;

Aan de rechercheschool

volgden 100 rechercheurs

en 3 officieren een primaire

cursus, en namen 21 andere

rechercheurs uit het korps

deel aan cursussen betref-

fende verdovende middelen

en observatieeenheden;

Aan de verkeersschool volg-

den 103 verkeerssurveillan-

ten een cursus van 18 we-

ken, kregen 482 een ver-
keersopleiding en 1257 een

antislipopleiding, en legden

811 een rijtest af;

Aan de C.O.M.E. namen

420 jonge wachtmeesters en

7 officieren deel aan de

primaire opleidingen (van

6 weken) voor Mobiele

Eenheden;

Alle M.E.-pelotons volgden

tweemaal een voortgezette

training van een week;

Van het administratief per-

soneel namen 132 deel aan

een vakopleiding.

Amsterdam (ontruiming Nieuwmarkt-

buurt), Den Haag (RMS-jubileum en
bewaking Spaanse ambassade), Arn-

hem (berechting Zuid-Molukkers).

Gedurende de treinkaping <teWijster

en de bezetting van het Indonesische

consulaat te Amsterdam waren ver-

scheidene M.E.-peletons gemobili-

seerd. Bijstand werd verleend rondom

Wijster (7 pelotons), op Schiphol (1

peloton voor extra bewaking), in Hil-

versurn (1 peloton voor bewaking van

het NOS-complex). De meeste andere

M.E.-pelotons werden ingezet voor de

bewaking van belangrijke objecten,

zoals de kerncentrales te Borssele en

Dodewaard, de zender Lopik, paleis

Soestdijk en voor de bewaking van

de woningen van enkele ministers.

Verder werden M.E.-pelotons ingezet

of gereedgehouden voor incidentele

acties, ordeverstoringen, waar het in

1975 niet aan heeft ontbroken.

'l)I\fl
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De landdienst lijdt het meest onder de vele

vacatures. (De witte kolom geeft de organieke

sterkte aan; de donkere de feitelijke sterkte).

Burgers klaagden niet

Soms zag de rijkspolitie zich genood-

zaakt geweld aan te wenden. In 36

gevallen werd de wapenstok gebruikt,

10 maal werd een afgerichte surveil-

lancehond ingezet om een vluchtende

verdachte te kunnen 'stellen'. In 58

gevallen werden waarschuwingsscho-

ten gelost; in 31 gevallen werd ge-

richt geschoten.

Als gevolg van geweldpleging liepen

18 politieambtenaren lichamelijk let-

sel op. En hoeveel burgers? Daarover

kan het jaarverslag geen helderheid

verschaffen: "Daarover bestaat geen

duidelijk beeld, daar in het verslag-
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jaar vrijwel geen aangifte werd ge-

daan of een schadeclaim werd inge-

diend. Nooit werd een uitkering ge-

daan" .

• Tenslotte nog iets over gemaakte

brokken aan of met politie-materieel.

Met de 3228 motorvoertuigen van

het korps werden vorig jaar ruim 76

miljoen kilometers verreden. Gemid-

deld kwam op elke 31.000 km een

schadeaanrijding voor en gemiddeld

was elk dienstvoertuig daar eens per

16 maanden bij betrokken.

RPtW: minder gevaar

In het ge-vaar schuilt kennelijk min-

der gevaar, want de watercollega's

raakten maar in 7 gevallen bij een

eigen schade-varing betrokken.

Met 365 man (37 vacatures), 57

motorschepen en 49 hulpvaartuigen

werkte de RP-dienst te Water in het

afgelopen jaar een aardig boodschap-

penlijstje af:

10.000 processen-verbaal (waarvan

1.000 wegens misdrijf), behandeling

van 800 aan- en schadevaringen (to-

taal f 30 miljoen), 350 dreggingen

waarbij 66 lijken werden geborgen,

66 branden en explosies en 62 ar-

beidsongevallen waarvan 21 dodelijk.

Bommeldingen op Schiphol

De Dienst Luchtvaart (met 78 politie-

mensen en 15 burgers) had veel extra

werk door de aktiviteiten van ter-

roristen. Met 3 eenmotorige en 2

tweemotorige vliegtuigen werd 34

maal een onderzoek ingesteld naar

kleine vliegongevallen en 3 maal naar

para-ongevallen. In totaal verleende

de dienst luchtsteun gedurende 3042

vlieguren in 1370 vluchten, meestal

voor de AVD. Voor Justitie werden

825 objecten vanuit de lucht gefoto-

grafeerd tijdens 120 vluchten.

Van de 992 opgemaakte p.v.'s waren

er 623 terzake van misdrijf. In totaal

werden 17 anonieme telefonische

bommeldingen onderzocht; in geen

van deze gevallen kon een verdachte

worden aangehouden. In alle geval-

len bleek het ook loos alarm te zijn.

In beslag genomen

In het afgelopen jaar werden o.a. de

volgende hoeveelheden wapens en

12

Zo verliepen vorig jaar de sollicitaties, waarvan er ruim 8700 in behandeling werden genomen.

De meesten vielen reeds af bij de basistest; geschikt bevonden werden er tenslotte maar 690,

nog geen 8 procent.

verdovende middelen In beslag ge-

nomen:

letto's, bajonetten, traangaspen-

nen en wurgstokken (door de

Dienst Luchtvaart);
155 vuurwapens, veelal jacht- en

flobertgeweren (door de vaste

detachementen veldpolitie);
12.288 gram hard drugs: heroïne,
cocaïne, morfine;

- 48 vuurwapens, karabijnen, ma-

chinegeweren, geweren met ver-

korte loop, pistolen en revolvers

(door de RP te Water);

491.528 gram soft drugs: hasj,

hasj-olie en hennep (door de

Dienst Luchtvaart);

131 vuurwapens en 1472 andere

wapens: o.a. zwaarden, degens,

sabels, klewangs, krissen, wapen-

stokken, speren, dolkmessen, sti-

4.000 gram div. verdovende mid-

delen (door de RPtW).

• Tot zover het Jaarverslag 1975,
dat - voor het eerst na vele jaren -
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in een opvallend jasje verschijnt.

Letterlijk, want het is gestoken in

een omslag van het RP-uniform-

jasje (zie de omslagfoto van dit

RPm-nummer), dat bij het lezen

een grappig effect sorteert. Het is

een vondst van graficus Rinus Smit

(Persburo AD), die ook een aantal

illustraties verzorgde. Tekenaar

Gerard Wiegel (ook van AD) ver-

levendigde het droge cijfermate-

riaal met een aantal geestige

beelddiagrammen, waarvan wij bij

dit artikel enkele verkleind heb-

ben afgedrukt. Helaas valt de amb-

- t
Herhaling van

de ambtseed

Alvorens zijn ambt te aanvaarden

legt de politieambtenaar de eden

of beloften af, die het ambtenaren

reglement voorschrijft. In ons

korps wordt deze gebeurtenis in-

gepast in de officiële toetreding

tot het korps. Het wordt mede

door de luister waarmede deze

wordt omgeven ook door een

ieder zo aangevoeld. Het is een

goede en zinvolle traditie dit zo

te doen.

Ook andere groeperingen in onze

samenleving kennen procedures bij

de opname van nieuwe leden. Te

denken valt hierbij aan de doop-

plechtigheid bij de verschillende

kerken.

Toen een dochter van het huis van

Oranje overging van de ene Chris-

telijke kerk naar de andere, eiste

die kerk, dat zij opnieuw werd

gedoopt. Deze eis deed in die tijd

nog al wat stof opwaaien. De

leden van de kerk die zij verliet,

vonden het niet als geldig erken-

nen van hun doop door de "ware"

kerk een denigrerende zaak. En

terecht werd dit later ook onder-

telijke, vaak slecht geformuleerde

tekst wat uit de toon. En daar slaat

dan kennelijk de opmerking van de

algemeen inspecteur op (in zijn in-

leidend woord) dat door de voort-

durende onderbezetting van de

Algemene Inspectie het voornemen

om een jaarverslag een moderner

aanzien te geven, slechts ten dele

kon worden uitgevoerd.

"Volgend jaar komt ook de tekst

aan de beurt" belooft de heer

Folgerts van het (nieuwe) bureau

Voorlichting in Voorburg.

kendo Men zou elkanders doop

voortaan erkennen.

Op 26 april j.l. werd de inspan-

ning, die een aantal wachtmeesters

Ie klasse en opperwachtmeesters

zich getroost hadden gehonoreerd,

door hun benoeming tot officier

der rijkspolitie 2e klasse. Het

voorlezen van het betreffende

koninklijke besluit vormde de kern

van de plechtigheid waarin zij als

zodanig bevestigd werden. Daarna

legden zij wederom de eed c.q.

belofte af.

Dit laatste deed mij denken aan

de doop van de prinses in de

"ware" kerk. Zou de eed c.q. be-

10Dte, die de officier aflegde bij

zijn intreden in het korps als

wachtmeester van mindere kwal i-

teit geweest zijn? Uit de tekst

blijkt het in ieder geval niet. Die

is precies gelijk.

Mogelijk is ook het korps er aan

toe de ambtseed van officieren en

die van de andere rangen als ge-

lijkwaardig te beschouwen.

door J. C. Schipperijn

Opleidingsschool Rijkspolitie

te Apeldoorn
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De automobilist die zonder
gordel rijdt; de bromfietser
zonder helm; de druggebrui-
ker, - zij allen nemen extra
risico's. Maar zij brengen
alleen hun eigen leven of ge-
zondheid in gevaar. Toch
zijn zij strafbaar.
Boksers en autocoureurs ne-
men risico's, die niet alleen
hun eigen gezondheid en
leven in gevaar brengen,
maar ook die van anderen.
Toch zijn zij niet strafbaar.
Hoe consequent is onze wet-
geving?
De minister van Justitie, mr.
A. A. M. van Agt, heeft dit
thema aangestipt in een toe-
spraak die hij onlangs op de
RP-kaderschool in Apeldoorn
heeft gehouden voor cursis-
ten die zich bezighielden met
lessen over 'De verhouding
tussen orde en vrijheid'.
De tekst van deze toespraak
drukken wij - met toestem-
ming van de minister - op
deze pagina's af.

14

HOE LANG MAG DE ARM

VAN DE OVERHEID ZIJN?

Hoeveel vrijheid dient de overheid aan de burger te laten,
hoeveel ordening behoort zij te brengen? (Ik zal de vraag
toespitsen op de taak van de wetgever, maar principieel
zijn de vragen die voor de wetgeving gelden dezelfde als
die welke voor het bestuur kunnen worden gesteld): In
hoeverre mag en moet de overheid, door het geven van
wettelijke voorschriften, ingrijpen in de persoonlijke vrij-
heid van de burgers?

Ter beantwoording hiervan is het,

geloof ik, goed een aantal deelvragen

te stellen, bij de beantwoording waar-

van zal blijken waar de overheid in

ieder geval géén taak heeft.

Mag de overheid in haar wetgeving

bemoeiing proberen te hebben met

het innerlijk leven van de mens?

De overheid kan de mensen niet ver-

bieden en niet gebieden om op een

bepaalde wijze te denken, te voelen

of te willen. Toch is hetgeen mensen

denken, weten en willen wel van be-

lang voor het recht, maar alleen in-

dien en voorzover innerlijke over-

weging of emoties uitdrukking vin-

den in een uitwendige gedraging.

Laat ik als voorbeeld nemen: het

geval van de automobilist die een

voetganger overrijdt. Dat is de uit-

wendige gedraging, maar voor het

recht is het van grote betekenis of

die gedraging voortkomt uit opzet,

uit roekeloosheid, uit onvoorzichtig-

heid, dan wel of het een ongelukkig

toeval is. Met andere woorden: wat

zich binnen in de mens heeft afge-

speeld is wel van betekenis, kleurt de

uitwendige gedraging en bepaalt mede

de strafrechtelijke reactie op die ge-

draging.

De overheid moet er van af zien

door wettelijke voorschriften het in-

nerlijke leven van de mens te willen

bepalen. Wel kan de overheid natuur-

lijk het denken van de mens beïn-

vloeden, proberen te sturen. Dat kan

gebeuren zowel door wettelijke voor-

schriften en de handhaving daarvan

(immers daarvan gaat een zekere

oriëntatie voor het normbesef uit),

alsook en veel meer door andere

middelen: onderwijs, de massacom-

municatiemiddelen, (voorzover door

de overheid gebruikt) en het heel be-

langrijke middel van de subsidiëring

van kerken, van politieke partijen,

van kunstuitingen en wat al niet.

Behoort de overheid het zich tot

taak te rekenen door het stellen van

wettelijke voorschriften zich te be-

moeien met gedragingen die alleen

gevolgen hebben voor degene die zich

zo gedraagt?

Er zijn een aantal gedragswijzen -

het overmatige gebruik van drugs

is er zeker één van - waardoor men-

sen schade toebrengen aan hun eigen

gezondheid, eventueel zelfs hun leven

in gevaar brengen. Heeft de over-

heid zich daarmee te bemoeien? Met

andere woorden: kan het tot de taak

van de overheid worden gerekend
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BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETON-
en
ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon 08380 -19016-

Telex 45335

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- meetwielen

- politie-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

_ verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- het inrichten en beplakken van
potitie-autos
enz. enz.

VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03'
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mensen te beschermen tegen zichzelf.

Dat is een omstreden vraag in onze

cultuur. Het is duidelijk, dat hier

twee normen met elkaar botsen.

De eerste norm is: iedere volwassene

heeft het recht zelf in volle vrijheid

te beslissen over eigen leven en wel-

zijn (met als uitzondering: tenzij hij

geestelijk gestoord is).

De tweede norm, haaks er op, is

deze: de overheid die de represen-

tante is van de gemeenschap is mede

verantwoordelijk voor het leven en

welzijn van degenen die de gave van

het leven niet naar behoren beheren.

Elk van deze twee nonmen dringt

beurtelings in de wetgeving door.

Onze wetgeving is op dit principiële

punt dan ook verre van consequent.

Dit vraagstuk is aan de orde bij

kwesties als de strafbaarstelling van

het gebruik van drugs, zeker wan-

neer het gaat om het gebruik ervan

door volwassenen. De kwestie is ook

aan de orde, wanneer het gaat om

zaken als het verplicht stellen een

helm te dragen op de bromfiets. Als

je jezelf in gevaar wil brengen, als

je de kans om zelf hersen letsel op te

lopen wilt vergroten door geen helm

te dragen, dan moet je dat toch zelf

weten? Ieder is toch verantwoorde-

lijk voor eigen welzijn?

De zaak is ook aan de orde in een

daarmee vergelijkbaar voorbeeld: de

verplichting tot het dragen van gor-

dels in auto's. Dat zijn recente voor-

beelden.

Een ouder voorbeeld is het verbod

om met een niet zeewaardig schip

buitengaats te varen, ook al zit men

er alleen zelf op. En al in het mid-

den van de vorige eeuw werd de re-

geling van de curatele in het Burger-

lijk Wetboek opgenomen, sindsdien

gemoderniseerd, maar niet wezenlijk

veranderd. Volgens die regeling kan

niet alleen degene bij wie geestelijke

stoornis aanwezig is onder curatele

worden gesteld. Dat kan ook wan-

neer er sprake is van verkwisting of

gewoonte van drankmisbruik waar-

door betrokkene zijn eigen belangen

niet behoorlijk waarneemt of eigen

veiligheid in gevaar brengt. Hier is

de wetgever zonneklaar bezig de mens

te beschermen tegen eigen onverstand

en onvoorzichtigheid.

Mag de wetgever zich bemoeien met

gedragingen die schade toebrengen

aan een ander indien die ander daar-

in toestemt of misschien zelfs daar-

om vraagt?

Dit is eigenlijk een verbijzondering

van het probleem van zojuist. Im-

mers, als het toegelaten zou moeten

zijn schade te doen aan jezelf, waar-

om zou het dan niet evenzeer toege-

laten moeten zijn dat anderen je

daarbij een handje helpen?

Het is van belang voor de vraag of

je de verkoop van drugs (althans

aan volwassenen) strafbaar moet stel-

len. Want, zo kan men betogen, wie

die dingen kopen wil en zichzelf daar-

mee in de ellende wil werken, moet

dat zelf weten. En wie daarom vraagt:

aan hem mogen ze toch worden ver-

kocht. En zo kan men ook redeneren

over de verkoop van pornografie

wanneer deze niet op agressieve en

ongevraagde wijze plaats vindt. De

vraag is ook aan de orde bij het wet-

telijk toelaten (wat wij doen!) van

het boksen. Het Is immers een feit

dat het boksen een reële, zij het mis-

schien niet bijster grote kans in zich

bergt op het oplopen van hersen let-

sel, ook wel van andere letsels trou-

wens. Wie dat wil, moet dat zelf we-

ten, de partner in de bokswedstrijd

mag dan ook niet strafbaar worden

gesteld, want ze zijn samen begon-

nen, in volle vrijwilligheid, wetende

dat het risico van meet af aan in het

avontuur besloten lag. Dat geldt ook

voor het houden van auto- en motor-

races (en ook dat laten wij toe) of-

schoon er met een angstige regelmaat

voortdurend dodelijke ongevallen

plaatsvinden in dit soort van evene-

menten.

Dan zeggen we: wie coureur wil zijn

en zichzelf daarbij aan gevaar bloot

wil stellen, die moet dat zelf weten.

En wie als toeschouwer naar die wed-

strijden wil gaan, wetende dat een

auto of motor als een projectiel de

berm in kan vliegen, die moet dat

kunnen doen. Ik geloof dat in deze

rubriek ook thuis hoort het vraag-

stuk van de euthanasie op verzoek.

Want als (poging tot) suicide niet

strafbaar is (en zo is het in onze wet-

geving) waarom zou de wetgever

dan niet evenzeer het desgevraagd

helpen bij suicide straffeloos laten

of wat maar een gradueel verschil is,
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de 'euthanasie op verzoek. En toch

doet onze wet dat nu weer niet en u

ziet hoe tweesporig ons wettelijk stel-

sel eigenlijk is, hoe twee verschillende

gedachten om de voorrang strijden.

~

In hoeverre moet de overheid zich

bemoeien met gedragingen die schade

doen aan anderen, zonder dat die

anderen daarmee hebben ingestemd

c.q. daarom hebben gevraagd?

De overheid is niet bij machte, zo

zij dat al zou willen om alle vormen

van onrecht en liefdeloosheid te be-

teugelen. Het is zonneklaar, dat tal

van onrechtvaardige, zelfs verfoei-

lijke gedragingen die mensen elkaar

aandoen, niet vallen onder onze straf-

wet. Om een volstrekt willekeurig

voorbeeld te noemen: Iedereen weet

uit levenservaring hoeveel geestelijke

schade aan mensen kan worden toe-

gebracht door de roddel van de buurt

hoeveel schade kan worden gedaan

door de hooghartigheid van de chef

op de werkplaats; door liegen; door

het veronachtzamen van morele ver-

bintenissen; door het elkaar, soms

letterlijk, de dood in pesten in een

huwelijk. Een overheid die alle on-

reoht zou willen bestrijden, zou een

verstikkende hand op de samenleving

leggen.
Welnu, als we hebben vastgesteld,

dat het buiten de macht van de wet-

gever ligt alle onrecht te beteugelen,

dan rijst natuuurlijk de vraag: Welk

onrecht hij wel en welk onrecht hij

niet te lijf moet gaan? Welke maat-

staven dienen daarbij te worden aan-

gelegd? Ik geloof dat je daarbij prin-

cipiële en praktische criteria moet

betrekken.
Laat ik beginnen met een praktisch

criterium.
Het is dit, dat de wetgever geen

slagen in de lucht moet maken. Ik

bedoel daarmee: er moeten reële mo-

gelijkheden zijn om het ongewenste

gedrag te beteugelen door het aan-

wenden van overheidsmaoht of door

het dreigen met de aanwending daar-

van.
Dat betekent, meer in politietermen,

daad en dader moeten in redelijke

mate opspoorbaar zijn. Dat is een

reden (niet de reden) waarom de wet-

gever een aantal jaren geleden de

strafbaarstelling op het plegen van

overspel heeft opgeheven. Onhan-

teerbare bepalingen frustreren het

gezag van de overheid en het ver-

trouwen in haar.

Vervolgens moet rekening worden ge-

houden met de capaciteit van de dien-

sten, die met handhaving van de

wet belast zijn. Ook moet dus de

vraag in de beschouwingen worden

betrokken, wat de politie, het open-

baar ministerie en de gerechten fei-

telijk aankunnen.

Een principiëel criterium voor straf-

baarstelling is, dat de voorschriften

die de overheid stelt, de ingrepen in

de vrijheid, voldoende concreet te

omschrijven moeten zijn. Dat is een

eis van rechtszekerheid. Helaas is de

hierbij gewenste precisie niet altijd

te bereiken. Ik denk dat het al ge-

noeg is te wijzen op de tekst van

artikel 25 van de Wegenverkeerswet.

Voorts moet de wetgever, bij het

maken van een keuze wat wel straf-

baar te stellen en wat niet, ook in

het oog vatten of het samenstel van

voorschriften dat hij geeft wel de

toets van de sociale rechtvaardigheid

kan doorstaan. Ik bedoel daarmee

dit: worden de inbreuken op de vrij-

heid die uit wettelijke voorschriften

voortvloeien, op een eerlijke wijze

over de diverse bevolkingsgroepen

verdeeld? De veroordeelden voor

diefstal behoren voor het overgrote

deel tot de zogenaamde "lower clas-

ses". Waarom? Waarschijnlijk is voor

de minder welgestelden de verlok-

king om iets mee te nemen zonder

te betalen het grootst. Misschien ook

speelt het feit een rol, dat de leden

van de zogenaamde "higher-classes'

gemiddeld genomen wat slimmer zijn

in het verbergen van hun crirninali-

teit, En ook dat de leden van de

"higher-classes" verfijnder middelen

hebben om zich te verrijken dan dief-

stal. Dan denk ik aan de oncontro-

leerbare declaratie, aan de vernuf-

tige speculatie en aan het jongleren

met gegevens voor de belastingaan-

slag.

We hebben ook weinig antwoord op

de agressieve verkoopmethoden, die

tot het huurkopen, vaak boven de

financiële macht van de koper, aan-

leiding geven.

Wij stellen ons te weer, in de wet-

geving en door de handhaving daar-

van, tegen gewelddaden, die zich

richten tegen individuele personen,

Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum
De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Openingstijden:

maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30en van

13.15tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN
Telefoon 071-134241

maar het grote geweld dat eigenlijk

verscholen ligt in het verrichten van

aanslagen op het milieu is veel moei-

lijker beheersbaar.

Nog één overweging van principiële

aard: moet de overheid al of niet als

zedenmeester optreden.

Ik denk dat bij de allerrneesten,

zeker in onze tijd, de neiging bestaat

om die vraag ontkennend te beant-

woorden: de staat is geen zedenmees-

ter. De overheid behoort in die op-

vatting alleen die gedragingen te be-

teugelen die onduldbare schade, hin-

der of nadeel toebrengen aan ande-

ren. Ik moet er wel op wijzen, dat

deze formule bij nadere beschouwing

niet zo eenvoudig toepasbaar blijkt.

Welke schade is immers onduldbaar?

Eigenlijk ligt er nog een vraag vóór:

Welke gevolgen van menselijk gedrag

zijn als sohade aan te merken? In die

beide vragen: "Wat is nu eigenlijk

schade, vooral in het immateriële

vlak?" en "Wat is onduldbare scha-

de?", zitten nonmatieve elementen.

Vandaar dan ook dat de overheid er

evenmin als de publieke opinie in

slaagt zich consequent te gedragen

17
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naar die regel, dat de staat geen

zedenmeester behoort te zijn.

Een paar jaar geleden hebben we

onze wetgeving aangevuld met be-

palingen tegen rassendiscriminatie.

Die bepalingen zijn niet geschreven

terwille van de handhaving van de

openbare orde en rust. De handha-

ving van die bepalingen kan zelfs

problemen scheppen voor de handha-

ving van de openbare orde en rust.

De reden van die bepalingen is deze:

de wetgever getuigt van het ethisch

oordeel, dat het niet aangaat men-

sen achter te stellen in het verschaf-

fen van diensten, alleen op grond van

hun ras. Dat is een ethisch oordeel

dat door de wetgever enkele jaren

geleden als een leraar aan het volk

werd voorgehouden. Want ik heb niet

de illusie, dat een grote meerderheid

van de bevolking met grote span-

ning en diep verlangen op die wets-

bepalingen zat te wachten. Dat moet

de mensen worden voorgehouden en

geleerd. En hetzelfde hebben we een

paar jaar geleden gehad met de intro-

ductie van nieuwe strafbepalingen

ter bescherming van de privacy. Ik

houd me ervan overtuigd, dat er geen

brede roep was onder de bevolking

om zodanige strafbepalingen. Ik ge-

Spoorwegpolitie
Bij de Spoorwegrecherche zijn

enige vakatures voor brigadier in de
rayons Amsterdam, Utrecht en
Nijmegen.

De minimum eisen zijn:
• bezit politiediploma B
• tenminste zes dienstjaren bij

Rijks- of Gemeentepolitie of
daarmee overeenkomende
ervaring bij de Koninklijke
Marechaussee

• maximum leeftijd 30 jaar
(afwijking is in bijzondere
gevallen mogelijk)

• het bezit van een Mulo/Mavo-
diploma strekt tot aanbeveling

• een medisch- en psychologisch-
onderzoek behoort tot de
selectieprocedure

Eventuele aanstelling geschiedt
direct in pensioengerechtigde
dienst (overheidspensioenjaren
tellen mede) op een kaderplaats
van brigadier.

In de opleidings/inwerkperiode
van 2 jaar vindt de bezoldiging
plaats volgens een zgn. aan-
nemi ngstaakgroep.

Daarna vindt. bij gebleken
geschiktheid, benoeming plaats in
de bezoldigingstaakgroep van de
brigadier. In deze taakgroep wordt
normaliter na 3 dienstjaren als
zodanig het maximum bereikt.

De aangestelden worden
tewerkgesteld bij de Algemene
Dienst (uniformdienst). Dit houdt,
naast het geven van leiding aan de
agenten/hoofdagenten van het
Korps onder meer in, het verrichten
van de zogenoemde "korte-termijn
rechercnezaken".

Sollicitaties te richten aan de
Chef van de Spoorwegrecherche,
Croeselaan 22 (CVI-gebouw
6e etage) te Utrecht.
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Spoorwegrecherche
AV 590
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loof zelfs, dat tot op de dag van van-

daag nog maar een klein aantal men-

sen het gevaar ziet dat voor de pri-

vacy gelegen is in het beschikbaar

komen van allerlei verfijnde elektro-

nische apparatuur. De wetgever

heeft ook in die strafbepalingen de

mensen een norm voorgehouden die

nog bij lange na geen gemeengoed is

geworden. De Staat geen zedenmees-

ter? Voor en na blijkt dat de voor-

standers van deze stelling de toepas-

sing ervan beperken tot het deelge-

bied van de sexuele zedelijkheid.

•

asfaltverhard ingen

betonverhardingen, slijtlagen

grondwerken, rioleringen

asfalt in de waterbouw

wegmarkering€n, vangrails

kunstwerken, zuiveringsinstallaties

parkeergarages, staalkonstrukties

scholen, sporthallen, fabriekshallen

grote elementen- en gietbouw

kantoorgebouwen, winkelcentra

ziekenhuizen, bejaardencentra

hotels, woningen

restauratie, renovatie

graafsebaan 13, rosmalen

telefoon 04192-9110

VERENIGDE HEIJMANS

BEDRIJVEN BV
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Manifestatie Driebergen

Rumoer in het Almbos .

Intertraffic '76

19

20

22

22

24

25

RP-Sport

RP-wandkleed

Nieuwe groepsbureaus

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Boot, A. H. J. Bouwman,

J. v. Luinen, W. A. G. Meulenberg,

L. Muller, L. Otlen, H. A. de Ruiter,

B. Schmidt.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

Manifestatie
Driebergen :
'Wij zijn
allemaal Verkeer'

DRIEBERGEN. - De actieve afde-

ling Driebergen van Veilig Verkeer

Nederland hield, in samenwerking

met onze Verkeersschool te Bilthoven,

brandweer, rode kruis en plaatselijke

bedrijven, een open dag onder de

slogan 'Wij zijn allemaal Verkeer.'

Een van de sprekers op deze mani-

festatie was de heer A. H. A. Bel,

instructeur aan de verkeersschool.

"Verkeer betekent omgaan, GOED

omgaan met elkaar", luidde één van

de kernpunten van zijn betoog.

Elk uur werd er een demonstratie

voertuigbeheersing uitgevoerd door

een enthousiast instructeurs-team van

de verkeersschool, dat voor dit doel

zgn. trial-motoren had meegenomen.

Andere medewerkers van de ver-

keersschool verleenden technische bij-

stand aan de voorlichtingsexpositie.

Er werd een druk gebruik gemaakt

van de mogelijkheid om zowel voer-

tuigen als ook de bestuurdersogen te

laten testen. Waarbij de schrijver van

dit tekstje het advies meekreeg, voor-

taan bij het autorijden zijn bril op te

zetten. (pfp)

19
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Beloning! ! !

van een

privé-lening

is: akkoord binnen enkele

uren, eigen termijnkeuze,

geen beh.kosten.

overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.

2e Hypotheek tot 140%

looptijd tot 180 mnd aflossing

Velen bellen ook

JANSEN'S

KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,

erkend, gemachtigd

HARDERWIJK

03410-1 4423/1 6710

ERMELO, 03417-6150

FA. WKW

modern ingericht
carrosseriebedrijf

lasserij-,
uitdeuk- en
spuitinrichting

Inbouw van
Coenen-patent
schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Telefoon 050 - 3 27 33
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André Smits

Wmr. I Buitenhuis

. . . De Sik ...

Wmr. J. Nijborg

... Japie ...

Drie maanden lang hebben de acht-
duizend gezinnen in het Land van
Heusden en Altena met enige span-
ning gevolgd hoe de wachtmees-
ters Buitenhuis en Nijborg uit Gies-
sen op pad waren om twee be-
ruchte boeven in te rekenen. Toen
was namelijk de tekenstrip in het
streekblad, waarin zij als de speur-
ders De Sik en Japie waren opge-
treden, ten einde.

"Rumoer in het Almbos" heette de

strip in 13 afleveringen, die door de

iS-jarige Havo-leerling André Smits

uit Giessen was getekend, naar een

tekst van z'n schoolvriend Wim Hak

(17).

André tekent al jaren: "Eerst veel

overtekenen uit stripbladen en later

zelf iets proberen. Toen er vorig jaar

in het nieuwsblad 'Het Land van

Heusden en Altena' een strip werd

gepubliceerd van een klasgenoot van

mij, dacht ik: dat wil ik ook probe-

ren. Ik heb toen aan Wim Hak ge-

vraagd een tekst te maken. We kwa-

men samen overeen, dat het verhaal

in onze streek moest spelen, met

daarin ook personen uit deze omge-

ving. Ook onze politie in Giessen.

Buitenhuis noemden we in de strip

'De Sik' (vanwege z'n baardje) en

Nijborg werd 'Japie' (z'n voornaam

is Jakob). Zo verscheen een half jaar

later onze strip in ons streekblad. Dit

voorjaar is-ie in dertien weken ge-

publiceerd."

De Sik en Japie komen er in de -

uit het leven gegrepen - strip nogal

goed af. Ze mopperen wel eens over

'rotwerk' en 'overuren', maar lossen

de misdaad snel en gedegen op, voor-

zover dat in een strip mogelijk is.

Voorlopig is de rust weergekeerd in

het Almbos.

..
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AVO showde op
Intertraffic '76

AMSTERDAM - Op de in de RAl

gehouden verkeerstechnische exposi-

tie 'Intertraffic '76' ten behoeve van

de verkeersveiligheid, heeft de politie

uiteraard ook acte de presence gege-

ven. Behalve de Amsterdamse politie

(i.v.m. het ISO-jarig bestaan van haar

verkeersafdeling) en de Politie Ver-

bindingsdienst, was het Korps Rijks-

politie er met materiaal en medewer-

kers vertegenwoordigd.

De Verkeersschool moest helaas 'af-

haken', omdat de nieuwe simulator

niet op tijd gereed kon komen. De

opengevallen plaatsruimte kon toen

worden benut door de Politieverkeers-

centrale, die in beeld bracht hoe de

verkeersinformatie tot stand komt en

aan de weggebruikers kenbaar WOI'dt

gemaakt.

De A.V.D. zorgde (uiteraard) voor

enige show met de porschesurveillan-

ceauto, de BMW-motor en de Nieuwe

Range-rover met aanhangwagen die

J

Een hoekje van de RP-stands: een verlichtings-unit en de hoogwerker van de Ondersteunings-
groep en (rechts) de nieuwe surveillance-auto van de GOS. (Foto AVD)

in gebruik is bij de Basis Surveillance-

groep (BSG). Ook de nieuwe, onop-

vallende surveillanceauto van de groep

Onopvallende Surveillance (GOS),

met verdraaibare camera, was er. Het

materieel van de Ondersteuningsgroep

dat voor het gebruik van het gehele

Korps bestemd is was er eveneens:

de verlichtings-unit en de hoogwer-

ker met video-opname apparatuur.

De tentoonstelling trok veel bezoek,

waaronder veel collega's van gemeen-

tepolitie en uit het eigen Korps. (dR)

NEDERLANDSE POLITIE ACADEMIE

AAN:

Requiescat In Pace

Uit deze adressering zou men kun-

nen afleiden, dat de N.P.A. het niet

meer ziet zitten met ons blad. Een

freudiaanse vergissing, dit grafschrift?

We zullen er maar in berusten. In

vrede.

22
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Huldigingswedstrijd
RP Maastricht - Limburgia

MAASTRICHT. - Op 15 juni speelde

het kampioenselftal van de Rp. Maas-

tricht op het terrein van de landskam-

pioen der zondagamateurs, Limburgia

een huldigingswedstrijd tegen deze

club. Een der prominenten van deze

vereniging en tevens topscorer in de

nacompetitie, Jan Deswijzen, speelde

mee met "zijn" eigen Rp. Maastricht

team.
Het werd vooral in de eerste helft een

erg aantrekkelijke wedstrijd.

Rp. Maaastricht streed voor wat het

waard was en toonde zich een waardig

kampioen. Limburgia kwam via een

snelle uitval over rechts op 1-0 door

een doelpunt van Walt er Kousen.

Maastricht liet zien dat het ook wat

van voetballen wist en door een uitval

over links kon het op 1-1 komen. Het

was Albert Ridder die handig profi-

1
1
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teerde van zijn snelheid en keeper

Senden passeerde. Kort voor rust wist

Willie Cool en met een fraaie kopbal

de stand voor Limburgia op 2-1te

brengen.

Na rust werden er in het team van

Rp. Maastricht diverse wijzigingen

aangebracht, zodat alle spelers een

kans kregen. Limburgia behield het

beste van het spel en door doelpunten

van Jo Nix en Ferdie Heemskerk

werd de eindstand bepaald op 4-1

voor Limburgia.

Een laatste wanhoopsschot van Jan

Deswijzen werd door keeper Senden

met een katachtige reactie uit zijn

doel geslagen. Na afloop liet het pu-

bliek door een luid applaus blijken

dat men van een fijne wedstrijd ge-

noten had. In de kantine van Lim-

burgia werd hierna nog eens nage-

kaart over de wedstrijd.

De spelers van Rp. Maastricht met

hun dames kregen hierna van de

RPSZ Zuid een feestavond aange-

boden te Eygelshoven, die doorging

tot in de kleine uurtjes. (MT)

RP Maastricht
voetbalkampioen
van Nederland

MAASTRICHT - Het voetbalteam

van R.P. Maastricht mag zich voet-

balkampioen van Nederland noemen,

sinds de beste club van de NPSB-Zuid

tijdens de finale competitie in Utrecht

drie overwinningen boekte op de riva-

len R.P. Nijmegen(Oost), G.P. Gro-

ningen (Noord) en G.P. Amstelveen

(West).

Gehandicapt door het ontbreken van

Jan Deswijzen (blessure) en leider

Nico Willems, traden de Zuid limburg-

se kollega' in het veld.

Maar door uit drie wedstrijden 5 pun-

ten weg te slepen (totaal 8 doelpun-

ten: van Ridder (3), Vrijssen (2),

Tubee, Swieringa en Dierx, kon

Maastricht de kampioensvlag hijsen.

Het complete team van RP Maastricht, ge-

fotografeerd voor de huldigingswedstrijd tegen

Limburgia. Staande van links naar rechts:

Nico Willems (teamleider). M. Tubee, H.

Offermans, M. Lochtmans, A. Boymans, L.

Erkens, Fr. Swieringa, W. Berendsen (res.).

Fr. Sijstermans, Gerards (voorzitter RPSZ) en

W. Thewissen (sportinstructeur district Maas-

tricht). Zittend v.l.n.r.: W. Spaetgens, W.

Essers, H. Habets, J. Lemmen, J. Deswijzen,

E. Dierx, H. Hochs en A. Ridder.

Uitslagen:

West - Zuid 1-2

Noord - Oost 0-0

Zuid - Oost 1-1

Noord - West 0-0

Oost - West 2-0

Zuid - Noord 5-0

Eindstand:
1. RP Maastricht

2. RP Nijmegen

3. GP Groningen

4. GP Amstelveen

3 2 1 0 5 (8-2)

3 1 2 0 4 (3-1)

3 0 2 1 2 (0-5)

3 0 1 2 1 (1-4)

RP Maastricht beleefde een topjaar:

districtskampioen, Korpskampioen en

landskampioen. Proficiat! (Cl.)

23
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Nel Groen ontwierp en
knoopte RP-wandkleed

WATERINGEN - Nagenoeg dag en

nacht heeft Nel Groen (35) twee we-

ken achtereen gewerkt aan het fraai-

geknoopte wandkleed, dat bij de ope-

ning van het nieuwe groepsbureau in

Wateringen door de algemeen inspec-

teur werd onthuld.

Mej. Groen, die als huishoudelijk

medewerkster aan het bureau ver-

bonden is, heeft het kleed zelf ont-

worpen en geknoopt: een blauw veld

met goudgeel RP-embleem en de

datum.

Een mooi stuk kunstnijverheid van

een bescheiden medewerkster die bij

de officiële opening op de achter-

grond bleef en haar werk deed. Van-

daar dat wij haar nu even naar voren

halen.

Nieuw patrouillevaartuig
(RP 22) in Nijmegen

NIJMEGEN. - Op 12 augustus

vond de officiële overdracht en in-

gebruikstelling plaats van het nieuwe

patrouille-vaartuig RP 22 voor de

post Nijmegen van de RP te Water.

Na de bijeenkomst op de bureau-ark

in de Waalhaven, nodigde de com-

mandant van het district Nijmegen,

de heer R. den Breejen, zijn gasten

uit voor een korte tocht met de RP 22

op de Waal, waar een dronk op het

vaartuig werd uitgebracht.

De RP 22 is een Schottel patrouille-
vaartuig type 15, gebouwd door

Schottel-Nederland bv te Warmond.

24

Dienst Luchtvaart
kent geen grenzen

LOGRONO - De collegialiteit bij de

Dienst Luchtvaart reikt ver, tot over

de Pyreneeën zelfs. Dat weet kollega

Ad Verkerk, sinds hij in het Spaanse

plaatsje Logrono in het huwelijk trad

met schone Spaanse Montse. Want

op de bruiloft verschenen - getrouw

aan de afspraak - de koIIega's

Maarten Boon en Hans van Hoog-

moed, om namens alle mensen van

de Dienst Luchtvaart hun beste wen-

sen en een geschenk aan te bieden.

Dat hadden de gezamenlijke perso-

neelsleden plus de kantinecommis-

sie van de groep Schiphol financieel

mogelijk gemaakt en het afgevaar-

digde duo had de lange reis (3000

km) er graag voor over. Zoals het

verre reizigers vaak vergaat, kruisten

- blijkens hun reisverslag - vele

mooie vrouwen hun pad, die veel

beloofden en dat dan realiseerden met

een hartstochtelijke handdruk. Maar

het werd een fijne bruiloft en de

Dienst Luchtvaart sloeg een best
figuur.

Het pasgetrouwde echtpaar Montse

en Ad Verkerk in Logrono, samen

met hun Hollandse gasten.
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COEVORDEN. - Ook Coevorden

heeft z'n nieuwe groepsbureau en dat

mag wel 'in de krant', want het heeft

met deze nieuwbouw heel erg lang

gewacht. En niet alleen de bouw zelf,

maar ook de voorgeschiedenis. Want

er moest vele jaren gewacht worden

tot er eindelijk een geschikt bouwter-

rein beschikbaar kwam. Maar nu is

Coevorden dan ook perfeot uit de

brand, en dat mag ook wel voor

Drente's zesde gemeente in grootte

(13.000 inw.)

SIMPELVELD - Met tromgeroffel

en trompetgeschal is het nieuwe

groepsbureau te Simpelveld officieel

in gebruik gesteld door districtscom-

mandant W. Schaafsma. Reden tot

feestvreugde, want er waren negen

jaren van praten, plannen, tekenen

en tenslotte toch ook bouwen aan

vooraf gegaan. Een uurtje open huis,

een demonstratie met politiehonden

en een show van verkeersmateriaal

had de belangstelling van vele Sim-

pelvelders. De jeugd trok achter de

RP-kapel aan naar een zaal waar hen

een concert werd aangeboden. Zin-

gend en blazend op meegebrachte

instrumenten bouwden zij - met

muzikale steun van de kapel - een

eigen feestje. (LD)
Foto: Techn. Rech. Roermond

\: r

Nieuwe groepsbureaus WATERINGEN. - De 13.500 in-

woners van de gemeente Wateringen

kijken met enige trots naar het

nieuwe politiebureau van de groep

Wateringen, dat onlangs met feestelijk

vertoon in gebruik is genomen.

De algemeen inspecteur was met zijn

echtgenote aanwezig om de officiële

opening te verrichten: met een sleu-

tel die de speurhond van geleider

Duran had opgespoord en geapor-

teerd. De RP-kapel zorgde voor vro-

lijke klanken rondom het nieuwe ge-

bouw, waar tussen opgestelde voer-

en vaartuigen het publiek z'n belang-

stelling toonde. Kersverse groepscom-

mandant J. Jansen leidde de geno-

digden door het moderne gebouw,

waar de heer Rehorst in de hal een

fraai wandkleed onthulde, vervaar-

digd door de huishoudelijk mede-

werkster van het bureau, mej. N.

Groen.
(Foto Techn. Rech. Den Haag)

25

Rp.org_RPM76_09_sept_nr.01_compri 245



Mevrouw Kallenkoot
was 9 maanden zoek

ALKMAAR. - Dit is mevrouw J. J.

Kallenkoot - Krikke (32). Zij is een

van de huishoudelijke medewerksters

in het Korps, aan wie wij in ons

december-nummer aandacht schon-

ken. Ook mevrouw Kal!enkoot was

uitgekozen voor een interviewtje en

een foto, maar door onverklaarbare

en nog steeds niet opgehelderde oor-

zaken verdwenen tekst en illustraties.

Na veel omzwervingen kwamen ze

negen maanden later toch op hun

plaats van bestemming aan. Met

exkuses aan mevrouw Kallenkoot en

info Otten plaatsen we hierbij alsnog

een van de foto's.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !
DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN. adj. alg. diensl
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 - 1 8600 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER. adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110. Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 1052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 17888 (thuis: 05920- 14594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - 87 0181).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880-1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: KonInginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. OSO - 1335 42 (thuis: 05945- 2796).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040)

DISTRICT MAASTRICHT

P. CLAASSEN
Rietlaan 10, Obbicht.

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 60 85 (thuis 01180-14491).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(thuis 03405- 36 09).

DISTRICT ZWOLLE
C. A. v.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, ofl. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

Overste H. van Laar
voorzitter RP-kapel

APELDOORN. - De Rijkspolitie-

kapel heeft een nieuwe voorzitter: de

heer H. van Laar, DO U, adjunct-

directeur van de Verkeersschool te

Bilthoven. Hij volgt daarmee de heer

J. Ranselaar op, die vele jaren de

muzikale voorzittershamer hanteerde

en met de kapel op tournee ging, tot

hij enkele maanden geleden als flo-er

het korps en kapel verliet. Aan de

opleidingsschool te Apeldoorn is de

heer Van Laar op 23 juni officieel

als voorzitter geïnstalleerd, in het bij-

zijn van de algemeen inspecteur en

de leden van de kapel.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04746- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathern (L.).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338-2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART
L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 26903).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (thuis 030- 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN. adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 87 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Dhr. P. F. PUTTER (thuis 030- 76 05 31).
tel. 030 - 78 48 48.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79

26
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NIEMAND MAG ZICH VERSCHUILEN
ACHTER EEN BEROEPSUNIFORM
...maar afschaffing
heeft ook bez\Naren
Veel beroepsuniformen worden niet meer gedragen en er zullen nog wel
meer verdwijnen. Vaak wordt dat toegejuicht.
Maar mr. K. L. Poll fronst zijn wenkbrauwen: "Ik heb een diep wan-
trouwen tegen alle mensen van boven de 25 jaar die dag en nacht in de-
zelfde kleren blijven rondlopen, vooral wanneer het mensen zijn die een
grotere macht in hun omgeving hebben dan die van de doorsnee-burger",
schreef hij in NRC/Handelsblad. Zijn visie op 'het uniform en de grenzen
van de macht', vonden wij een passende afronding van onze artikelen
(RPm juni/juli) over de historie van het uniform en de discussie over een
praktischer politiepak.

Bij verschillende gelegenheden en

verschillende sociale rollen passen

verschillende klederdrachten. Vroe-

ger werd die regel door iedereen als

vanzelfsprekend aanvaard. Nu niet

meer. Nu ruiken we de pretenties

van de hiërarchie achter de beroeps-

uniformen. De strepen op de mouw

accentueren de ongelijkheid tussen

de mensen en daar houden we niet

van.

Beroepsuniformen geven aan de om-

gang een officieel, formeel karak-

ter en daardoor verhinderen zij het

Tekst: Mr. K. L. Poll

Foto's: Persburo A.D.

ontstaan van vriendschappelijkheid,

van warmte in de onderlinge betrek-

kingen, . van eerlijkheid. Bovendien

maken zij het toch al niet eenvoudige

bestaan nodeloos ingewikkeld. En

duur ook. Het is een zegen, dat kin-

deren en studenten bijvoorbeeld niet

Er is wel iets veranderd ;" de laatste jaren,

maar ook in vroeger eeuwen werd er ge·

discussieerd over het uniform.

Deze groep bijvoorbeeld - uit diverse landen

en diverse tijdperken - fotografeerden wij in

Amsterdam. V.l.n.r.: Tsaar Peter de Grote,

Lodewijk Napoleon, Napoleon Bonaparte, de

hertog van Alva, raadspensionaris Johan de

Wilt, admiraal Michel. de Ruyter, stadhouder

Willem Il l+: en keizer Wilhelm van Duitsland.

~tend: Maria Stuart. De foto werd gemaakt

bij Madame Tussaud in de Kalverstraat.

27

Rp.org_RPM76_09_sept_nr.01_compri 247



meer telkens weer een ander kos-

tuumpje hoeven aan te trekken als

zij naar de dansles, of naar hun groot-

moeder, of naar een galabal, of naar

een examen, of naar een begrafenis

gaan.

Wethouders, burgemeesters, ambte-

naren, kamerleden, ministers kunnen

voortaan op hun werk gewoon hun

T-shirt en corduroybroek van het

weekend aanhouden, sinds Hans van

MierIo daar in 1966, toen nog voor-

zichtig en revolutionair, een begin

mee heeft gemaakt.

Ook de nonnen, de priesters en de

dominees zijn uit het straatbeeld ver-

dwenen. Ze zijn er misschien nog wel,

maar hun functie is niet meer aan

uiterlijke kenmerken herkenbaar. Ze

noemen zich ook niet meer herder of

leidsman of voorganger, maar vor-

mingswerker of procesbegeleider en

zij hullen zich in de eenheidstooi van

hun schapen, die overigens voorlopig

nog in twee varianten uiteenvalt: de

bloemetjesjurk, de rok en bloes en

het grauwe kantoorpak met stropdas

enerzijds en dan aan de andere

kant het onnavolgbare mengsel van

jeugd-, werkmans- en kunstenaars-

kleding, dat als een bosbrand om

zich heen gegrepen heeft.

Machtenscheiding

Er zijn natuurlijk nog wel beroeps-

uniformen overgebleven. De soldaat,

de politieagent, de conducteur, de

dokter in het ziekenhuis, de stewar-

dess, de sportbeoefenaar: die lopen

nog allemaal verkleed rond in de tijd

dat ze hun beroep uitoefenen of hun

spel spelen.

Maar het is de vraag hoelang dat nog

zal duren. Ook in die regionen steekt

de even lofwaardige als verraderlijke

gelijkheidsgedachte steeds hardnekki-

ger haar kop op. Waarom dat onder-

scheid in kleding? Waarom die aan-

stellerij? Lijden uniformen niet altijd

tot serviliteit enerzijds en machtsmis-

bruik anderzijds?

Niemand mag zich verschuilen ach-

ter een uniform en niemand mag er

anderen mee proberen te imponeren.

Een mooie ontwikkeling, zou je zo

zeggen. In veel opzichten wel, maar

in een paar andere niet. De beroeps-

uniformen mogen dan langzaam maar

zeker uitsterven, maar de beroepen

zelf, en de macht die bij die functies

hoort, blijven bestaan. Ik heb een

diep wantrouwen tegen alle mensen

van boven de 25, die dag en nacht in

dezelfde kleren blijven rondlopen,

vooral wanneer het mensen zijn die

door hun positie, ontwikkelingsniveau

en deskundigheid een grotere macht

over hun omgeving hebben dan die

van de doorsnee burger.

Een samenleving waarin de macht-

hebbers door hun kleding - en

door hun woordkeus, want daarbij

whelen knipper-flitslampen om optimaal op te vallen!
Model 1200

Bevat geen draaiende delen en is daardoor minder
kwetsbaar dan de gebruikelijke zwaailichten. EenWhelen
lamp flitst, als een elektronenflitser. 80-140 maal per
minuut over de volle 360°. Roestvrij. Onbreekbare lenzen.

Model 6002

Speciale brug voor politieauto's met transparant blauwe
kap, waarin 2 Whelen flitslampen type 1200 en speaker
voor aansluiting van Whelen twee - toon sirene - amplifier
en mikrofoon.

Uitvoerige dokumentatie ontvangt u als u even belt of
schrijft.

De lichtflitsen hebben een sterkte van 500.000-
2.000.000 candela (afhankelijk van het type) en een
reikwijdte van 5-10 km .. zelfs bij mist nog ca. 1.000m.
Garantie op de flitsla mpen 1.000 bra nduren.

Laag stroomverbruik, ca. 3,5 amp. bij 12 Volt. Zie Tech-
nisch Bulletin nr. 30 - 03 - Okt. '75 van de Techn.Comm.
der C.P.V.C. SPOOR$TRAATl APELDOORN TELEFOON 055~2'8136 TELEX 49417

WM.EN
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is er in een mmimum van tijd even

slecht aan toe als een samenleving

waarin alle dokters, dominees, mi-

nisters, generaals en rechters het-

zelfde militaire uniform zouden dra-

gen. Wat in zo'n soort samenleving

verloren gaat is namelijk niet de

macht en de ongelijkheid van macht

- want die blijven met de functies

verbonden -, maar juist de grenzen

van de macht en de herkenbaarheid

van de verschillende soorten macht-

hebbers. Veel verschillende beroeps-

uniformen naast elkaar scheppen de

garantie voor de gewone burger, dat

de uniformdragers zich bewust zul-

len blijven van de scheiding der mach-

ten, van de formeel vastgelegde gren-

zen van hun bevoegdheden, van de

beperkte specifieke functie die zij al-

leen mogen vervullen in de uren dat

zij hun apenpak aan hebben.

De huiver voor uniformen - en meer

algemeen de huiver voor de forma-

lisering van gedrag waar het uniform

een voorbeeld van is - heeft tot ge-

volg, dat de functionarissen hun ge-

voel voor theater verliezen. Dat is

bij ons toch al nooit sterk ontwikkeld

geweest - ook weer: een eigenschap

met voordelen; die blijven nu eens

even buiten beschouwing -, maar op

die manier wordt het nog erger. De

burgerneester bijvoorbeeld die in zijn

werktijd niet netjes een streepjespak

met een ambtsketting draagt, maar

een coltrui met een werkmansbroek.

en die zich bovendien door zijn beo

roepsomgevmg laat aanspreken met

de naam die zijn vrouwen kinderen

en vrienden voor hem hadden gere-

serveerd - die wekt de indruk bij de

omstanders, dat het privé-personage

en het beroepspersonage met elkaar

samenvallen. Hij doet alsof hij echt

meester van de burgers is, een anti-

democratische pretentie waarvoor hij

zich diep zou moeten schamen.

Rechters en weldoeners

Hetzelfde geldt voor rechters. Het is

maar goed, dat zij de formalisering

van woordkeus en kleding nog aardig

in ere weten te houden. Mede daar-

door is de rechterlijke macht nog al-

tijd een van de betrouwbaarste mach-

ten in het land. Zij houden zich aan

hun rol en zij doen niet alsof zij zelf,

als individuele personen, de vleesge-

Zo zag Rembrandt de geüniformeerde schutters van Amsterdam

in zijn dagen. Ja, de Nachtwacht hangt er weer, prachtig gerestaureerd.

worden rechtvaardigheid zijn. Zo

hoort het. Iemand die de bevoegdheid

bezit om straffen uit te delen onder

zijn medeburgers of als scheidsrech-

ter bij conflicten op te treden, kan

niet genoeg toga's, pruiken en mut-

sen dragen om zichzelf en anderen

er aan te herinneren, dat hij recht

spreekt in naam van de wet, of van

de koningin, of van iets anders ab-

stracts, maar in ieder geval niet in

naam van zichzelf.

Zo zou ik ook graag willen, dat de

mensen die de opdracht hebben om

geestelijk welzijn te verspreiden -

of het nu dominees zijn, of pastoors,

of nonnen, of vermingswerkers, be-

roepspakjes aantrokken of aanhiel-

den, wanneer zij op het vredespad

gaan. Ook de functie van geluksbren-

ger, van lieveheersbeest, schept ver-

plichtingen en beperkingen. Iemand

die mij beroepshalve wil helpen, moe!

mij door zijn kleding van tevoren

waarschuwen. Dan tel ik alvast voor

twee.

Het Leger des Heils heeft die voorde-

len van het uniform, en daarmee van

de zelfbeperking, altijd op waarde

geschat. De heilsoldaten leggen zich-

zelf, als zij in functie zijn, ontberin-

gen op. Zij komen pas tevoorschijn

uit hun zomerholen als het op straat

koud begint te worden, zij stellen

zich onbekommerd bloot aan de lach-

lust en de meewarigheid van de bur-

gers, zij schamen zich niet VOOl hun

uniform en zij maken op tochtige

pleinen, concurrerend met de moto-

ren, bescheiden maar doordringende

muziek voor een goed doel.

Ouderwetse romantiek, toetert een

verwoede Hans-, Harry-, Henk- en

Han-zegger mij in het oor. Ik geloof

er niets van. Wie zich opwerpt als

publieke weldoener, zielszorger, rech-

ter of politicus is tegenover zijn ge-

lijkwaardige medebewoners verplicht

een masker op te zetten dat past bij

zijn functie. Alleen al uit beleefdheid,

want dan weten wij tenminste zo'n

beetje waar we met elkaar aan toe

zijn.

•
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L. A. Provily, hoofd bureau Lichamelijke Oefening en Sport:

"DIENSTSPORT GAAT VÓÓR

WEDSTRIJDSPORT"

Wat is er waar van de (steeds weer opduikende) geruch-

ten, dat men bij de Algemene Inspectie wil knabbelen aan
de faciliteiten voor de NPSB? Dat men de wedstrijdsport
op een wat lager pitje wil draaien?
Oud-sportman en inmiddels ook oud-RPm-redacteur J. J.
H. van Aerssen (flo) ging nog eenmaal voor ons blad op
pad om hierover een gesprek te hebben met de heer L. A.

Provily, hoofd van het bureau Lichamelijke Oefening en
Sport (L.O. & S.) bij de Algemene Inspectie.

Eerst iets over het bureau L.O. & S.,

dat als voornaamste taak heeft: de

lichamelijke oefening in het Korps te

coördineren en vooral te stimuleren.

Speciaal voor deze hoofdtaak zijn bij

het bureau vijf hoofdinspecteurs L.O.

(hilo's) ingedeeld. Daarnaast houdt

het bureau toezicht op de lessen en

zorgt het voor het sportmateriaal.

Overigens ziet de heer Provily de

term 'lichamelijke oefening' liever

omschreven als 'fysieke vorming':

"Dat is namelijk een ruimer begrip,

dat meer omvat, zoals de voor een

politieman zo belangrijke zelfverde-

diging."

- Wat is voor u het verschil tussen

lichamelijke oefening en sport?

Provily: "Als de politieman in dienst

treedt, wordt van hem reeds een be-

paalde lichamelijke vaardigheid ver-

eist. De sport-test is immers een van

de toelatingseisen. Deze vaardigheid

wordt op de opleidingssschool verder

ontwikkeld. De adspirant moet el

een examen voor afleggen, alvorens

hij tot wachtmeester kan worden aan-

gesteld. Dit is voor ons 'lichamelijke

oefening'. Er is niet direct sprake van

een wedstrijdelement, al kan dat er

(ook bij de zelfverdediging) wel in

30

worden gelegd. Maar bij de sport

springt dat wedstrijd-element er veel

duidelijker uit.

Voor het bureau L.O & S. komt in de

eerste plaats de lichamelijke oefening

Want de korpsleiding moet ervoor

zorgen dat de rijkspolitieambtenaar

een zodanige lichamelijke conditie

krijgt dat hij in staat is zijn taken

naar behoren te vervullen. Elke sport

vraagt haar eigen conditionele eigen-

----------

schappen, maar bij de lichamelijke

oefening gaat het om de algemene

conditie van de politieman.

Wat de sport betreft: de sociale

waarde van sportbeoefening - bij-

voorbeeld in NPSB-verband - mag

niet worden onderschat. Dat doe ik

dan ook zeker niet. Ik ben van me-

ning dat de NPSB aan de lichame-

lijke ontwikkeling van de politieamb-

tenaar een belangrijke en zeer waar-

devolle sociale bijdrage levert. Dat is

duidelijk. De korpsleiding moet daar

dan ook zoveel waarde aan hechten,

dat daartoe bepaalde faciliteiten wor-

den verleend."

- Over die faciliteiten is enige tijd

geleden in het Korps wat beroering

ontstaan. Zelfs heb ik het verwijt ge-

hoord, dat u aan de faciliteiten zou

zitten te knabbelen. Is dat zo?

Pr: "Beslist niet. Wat mij betreft

mogen die faciliteiten nog worden

uitgebreid. Maar dan moet het wel

kunnen. In deze tijd van enorme per-

soneelstekorten moet je prioriteiten

gaan stellen en je - tegen de achter-

grond van de lichamelijke oefening in

dienstverband - afvragen tot hoeve!

met het verlenen van faciliteiten mag

worden gegaan. Als het Korps volle-

dig op sterkte zou zijn, zou het alle-

maal heel wat makkelijker liggen.

Gelet op de huidige personeelstekor-

ten en mede in verband met de prak-

tisch dagelijks voorkomende bijstands

verleningen op kleine en grote schaal,

komt - objectief gezien - voor de

korpsleiding de vraag aan de orde, of

het nog wel in een juist beleid past,

dat op dit moment aan de wedstrijd-

sport (in NPSB-verband) nog zoveel

faciliteiten worden verleend. Daar

zou ik nog twee dingen aan toe wil-

len voegen.
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Ten eerste: de wedstrijdsport bergt

naar mijn mening ook een zeker

recreatief element in zich, waar de

man zelf ook wel wat vrije tijd voor

mag opofferen.

Ten tweede: het bezit van een goede

lichamelijke conditie behoort mede

tot de verantwoordelijkheid van de

man zelf. Indien hij, om welke rede-

nen dan ook, niet in staat is de licha-

melijke oefening in dienstverband bij
Opperwachtmeester Bos in actie met "ME-cursist"

·CARDKEY TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

Bij praktisch alle politiebureaus is toegangscontrole noodzakelijk.

De eenvoudigste manier om dit zonder hoge personeelskosten te

verwezenlijken wordt geboden door het CARDKEY-systeem

Het openen van een deur, hek, slagboom, etc. geschiedt door het

simpele inschuiven van een magnetisch gecodeerde veiligheids-

kaart in de lezer (zie foto).

Dokumentatie en/of informatie wordt u gaarne op verzoek toe-

gezonden.

~

B.V. TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ

A K K E R MAN & C 0_

Mercuriusweg 18-20 - DEN HAAG-2008
Tel. 070-854300* - Telex 31507
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te wonen, zal hij zelf iets aan die

conditie moeten doen. Niet in de

laatste plaats ook uit eigen belang,

daar een goede lichamelijke condi-

tie mede tot zelfvertrouwen leidt.

Bovendien - maar dat is toch alge-

meen bekend - zal de lichamelijke

oefening en zeker ook de sport leiden

tot een gezonder lichaam."

RPm: De bewering, dat u de wed-

strijdsport op een laag pitje zou wil-

len zetten, is niet juist?

Pr.: "Absoluut niet. Waar het om

gaat - ik wil dat nogmaals bena-

drukken - is de conditionele vaardig-

heid. Het is zeker zo, dat wedstrijd-

sport bepaalde conditionele kwali-

teiten oplevert, maar er zit ook een

stuk recreatie in. Mijn persoonlijke

opvatting is, dat de zorg voor recrea-

tie duidelijk niet tot de taak van de

korpsleiding behoort.

Afgezien van de grote sociale waar-

de van de wedstrijdsport meen ik.

dat een en ander niet ten koste van

de dienstsport, de lichamelijke oefe-

ning of beter nog fysieke vorming

mag gaan.

Persoonlijk hecht ik grote waarde aan

de zelfverdediging. In die richting

staan dan ook plannen op het pro-

gramma."

- Hoe staat het met de beschikbare
sportaccommodatie?

Pn.: "Al geruime tijd pleit ik voor

sportcentra op dusdanige afstand van

de groepen, dat de groepscomman-

dant te allen tijde zijn mensen als

het ware aan een touwtje heeft. Zo-

dat hij - als er iets gebeurt - on-

middellijk over hem kan beschikken.

Ideaal zou natuurlijk zijn als de

rijkspolitie over eigen sportzalen kon

beschikken, maar dat zal voor altijd

wel een wensdroom blijven. Het be-

roerde is voor ons nu, dat in de ge-

meentelijke sportzalen waar de rijks-

politie over het algemeen sport moet

beoefenen, de plaatselijke scholen

voorrang genieten. Het gevolg daar-

van is, dat wij meestal over die zalen

pas kunnen beschikken op tijden dat

het ons niet past. In de middaguren

of 's avonds tusssen vier en zes. Ge-

lukkig komt daar juist de laatste tijd

verbetering in".

"Zacht geweld aanwenden om
hard geweld te voorkomen"

Kapitein L. A. Proviliy is een groot voorstander van het beoefenen van

zelfverdedigingssporten door de politieman. Daar heeft hij dan ook

plannen voor op zijn programma staan. Inhakend op een artikel in

'Politie Sportnieuws' (NPSB), waarin gesteld werd dat judo en jiu jitsu

behoren tot de kunst van het zachte geweld, die voor de politie de

mogelijkheid bieden om tegen elke situatie opgewassen te zijn, zegt

de heer Provily:

"Ik zie tussen het toe te passen geweld volgens de geweldsinstructie

voor de politie en het door haar toe te passen zachte geweld een relatie,

die duidelijk doorslaat in het voordeel van het zaohte geweld. Als in

het repressief optreden hard geweld volgens de instructie zou moeten

worden toegepast, dan zou door de toepassing van zacht geweld het

harde geweld kunnen worden voorkomen. Immers door de toepassing

van de juiste technieken zou het harde geweld ten opzichte van de

politieman of ten opzichte van derden in de kiem kunnen worden ge-

smoord. Hierdoor wordt aan het repressief optreden een preventief

aspect gevoegd. Het zachte preventieve geweld voorkomt repressief,

agressief, vaak ongcontroleerd hard geweld.

Dat eist van de politie een getraind lichaam, zowel voor de conditie als

voor de zelfverdediging.

Het is niet zo, dat aan de fysieke vorming in de voorbije dertig jaren

van het Korps niets is gedaan. Wel ben ik van mening,' dat daaraan

MEER kan worden gedaan. Gelukkig breekt - zij het té langzaam-

meer inzicht door dat lichamelijke oefeningen uitermate goed zijn.

Gaarne doe ik een beroep op alle leden van het Korps toch de lessen

fysieke vorming in dienst - en in vrije tijd - te bezoeken en daardoor

de bekwaamheid voor de uitoefening van de taak op te voeren, waarbij

ik de districts-, groeps- en postcommandanten vraag om hun grootst

mogelijke en onmogelijke medewerking."

- Professor Gordijn, hoogleraar in

de lichamelijke opvoeding aan de

Vrije Universiteit in Amsterdam,

heeft eens in Rl'-Mogazine gezegd,

dat sport zonder wedstrijdelement

eigenlijk geen sport is. Zijn de men-

sen voor de "recreatieve" sport, zo-

als u die voorstaat, wel voldoende te

motiveren?

Pr.: "Ik denk het wel. Daar is in de

eerste plaats voor nodig, dat de in-

struoteurs lichamelijke oefening (ilo's)

de lessen met de nodige afwisseling

weten te brengen. En daar werken

we dan ook naar toe. In dit verband

mag de jaarlijkse bijeenkomst van de

ilo's op het sportcentrum Papendal

wel uniek worden genoemd. Tijdens

een vormingsweek komen daar des-

kundigen van de school voor militaire

lichamelijke oefening (SMLO) uit

Hooghalen en van het Cios vooral

ook de psychologische kanten van

sportbeoefening toelichten.' Verder

geeft de heer Suvaal daar zijn visie

en instructies.

Ik wil hierbij echter nogmaals na-

drukkelijk bij aantekenen, dat het

geenszins de bedoeling is de wedstrijd-

sport terug te dringen, maar dat wel

de faciliteiten voor deze wedstrijd-

sport ten opzichte van de "fysieke

vorming" in het algemeen, kritisch

moeten worden bekeken."

Foto's: H. L. van Harrevelt en

Techn. Rech. Den Haag
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Nieuwe wachtmeesters van de
opleidingsschool te Horn (1975-11)

KLAS E, OPLEIDING 1975-11

Eerste rij v.l.n.r.: Wmrs. Van Roemburg, Van

den Broek, Bemelmans, Coervers, Broeksteeg,

Schoenmaker, De Jong en adjudant Knoors.

Tweede rij v.I.n.r.: Wmrs. Fokker, Bonn,

Benou, Jaspar, Boone, Alderliesten, Bos en

owmr. Smit.

Derde rij v.I.n.r.: Wmrs. De Haas, Van Batse-

Iaar, Craane, Van den Heuvel, Van Ginneke.

Vierde rij v.l.n.r.: Wmrs. Aerts, owmr. Bethle-

hem, adjudant Vermeulen en wmr. Janse.

KLAS F, OPLEIDING 1975-11

Eerste rij v.l.n.r.: Owmr. Heugen; wmrs. Bours,

Weterings, Hanibals, Bos, Van Dijk, Hendriks,

adjudant Kurvers.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. Jansen, Beukman,

Dammers, Geurts, De Jong, Humbiet, owmr.

Smi!.

Derde rij v.l.n.r.: Wmrs. Van Doorn, Van

Kasteel, Van Alphen, Delforterie, Creemers,

Clijn.

Vierde rij v.l.n.r.: Wmrs. Bitter, Goedknegt,

Van den Heuvel, Hakvoort.

KLAS G, OPLEIDING 1975-11

Eerste rij v.I.n.r.: Wmrs. De Jong, Jansen,

wmr. 1e kl. Vervoort, wmrs. Van der Kooij,

Van Prooyen, Manders, Kieviet, adjudant

Hendriks.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. Renne, Peeters,

Proost, Klaassen, Leeuw, Nienkemper, Jas-

pers, owmr. Smit, wmr. Krijger.

Derde rij v.l.n.r.: Wmrs. Leunissen, Van

Manen, Noordam, De Kraaker, Heutinck,

Kerkhofs, Kramer.
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KLAS H, OPLEIDING 1975-11

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. F. C. MolI, P. G.

M. de Schepper, P. A. M. Witteman, W. de

Jong, J. S. M. van Oosterbosch, P. L. M.

Rens, J. M. M. Slagter, H. J. Meerman.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. P. J. M. Rovers, J.

B. J. Ploumen, J. P. Lokerse, C. M. Mijnster,

L. Maas, P. M. A. Massuger, H. E. Seinen,

owmr. P. H. van Hek.

Derde en vierde rij v.l.n.r.: Adjudant G. J.

van Honschoten, wmr. R. Spijkerman, sport-

docent de heer Werdens, wmrs. J. A. Storm,

J. Kurvink, K. H. Werkman, A. G. J. Schee-

pers, J. G. H. M. van der Sterren.

KLAS I, OPLEIDING 1975-11

Eerste rij v.l.n.r.: Adjudant van Kooten, wmrs.

Vreemann, Tijssen, Verbeek, Schlöter, Tromp,

Vermeeren, Van Vliet, owmr. Collaris.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. Verlaan, Wagenaar,

Van der Staak, Robijn, Te Water Mulder, Ver-

morken, Van der Waal.

Derde rij v.i.n.r.: De Vries, Vosselman, Ven-

rooij, de heer Werdens (burger docent L.O.),

wmrs. Tax, Van der Vlist.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon (04181) 273

bl

Dat trillen van uw stuur. Die slechte wegligging.
Die snelle slijtage van die ene band.
Hofka + Sampermans doet daar wat aan!
Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....
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Ambtsjubilea

DISTRICT GRONINGEN

J. de Jong, owmr. te Delfzijl, 17-7-'76

25 jaar.

in dienst getreden

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'76: P. de Lange, wmr. te Sleen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 16-7'76: J. Korevaar, schrijver A te

Dordrecht (stafdistr.).

Per 18-'76: Mej. E. van Beek, schrijver

te Poortugaal.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'76: I. Stoffelsma, adm. ambt. C

3e kl. i.t.d. te Gaasterland.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'76: A. van de Voort, schrijver te

Eist; J. W. M. Kant, adm. ambt. C 3e kl.

te Wamel.

DISTRICT UTRECHT

Per 16-7-'76: P. S. De Heer, adm. ambt.

C 3e kl. te Utrecht.

Per 1-8-'76: B. A. V.d. Spa, wmr. te Bun-

niko

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'76: T. T. Spoelstra, off. der RP

2e kl. te Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-7-'76: Mej. A. A. Verwilligen, adm.

ambt. C 3e kl. i.t.d. te Voorburg.

Per 1-8-'76: Joh. Roozenburg, adm. ambt.

A 1e kl. i.v.d. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'76: Mej. E. G. van Barneveld,

typiste-A (ponstypiste) te Driebergen.

COME

Per 1-7-'76: Mevr. W. G. Landmeter-den

Hartog, schrijver te Neerijnen.

LUVA

Per 1-7-'76: Mej. W. Wiebenga, adm.

ambt. C 3e kl. te Schiphol ; R. E. Eman,

adm. ambt. B 1e kl. te Schiphol; J. G.

Box, adm. ambt. C 2e kl. te Schiphol ;

J. A. A. V.d. Burg, adm. ambt. B 1e kl.

te Schiphol; J. L. Buise, wmr. 1e kl. te

Schiphol.
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OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-7-'76: H. van Schieveen, R.A.-I te

Apeldoorn.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-7-'76: Mej. D. A. M. de Bruijn,

schrijver te Bilthoven; mevr. J. Jansen-

van Dijk, schrijver te Bilthoven.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-8-'76: W. J. Potemans te Amster-

dam; H. J. A. M. Strik te 's-Hertogen-

bosch; J. W. D. Böning te Roermond; H.

K. J. Roebroeks te Roermond; J. B. Kox

te Apeldoorn; G. Schuurman te Apel-

doorn; H. v. Houten te Apeldoorn; E. A.

V. Meerveld te Apeldoorn; J. P. M. Rut-

ten te Nijmegen; H. Th. G. Zuijderwijk

te Nijmegen; F. Hooisema te Groningen.

Per 1-9-'76: C. Arensman te Alkmaar; B.

M. Valkier te Utrecht; N. B. askam te

Dordrecht; W. M. J. J. Willemse te Mid-

delburg; J. Biesheuvel te 's-Hertogen-

bosch; A. M. M. V. 't Hullenaar te Breda;

J. A. W. Th. M. Ostaden te Breda; A. A.

M. Vriens te Eindhoven; Th. Chr. San-

ders te Roermond; W. M. M. Jacobs te

Roermond; P. Diependaal te Maastricht;

P. Thies te Assen.

bevorderingen

DISTRCT ALKMAAR

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-5-'76: N. J. Olmberg te Alkmaar

tot schrijver-A:

Per 1-4-'76: Mej. Th. M. Borst te Alkmaar

(vkg.).

Per 1-7-'76: Mej. W. Dral te Medemblik.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. Benschop te Heiloo; G. W.

F. Boersma te Grootegast; H. E. Grave-

maker te Schagen; B. Rossy te Schermer-

horn; T. A. Schoemaker te Medemblik;

W. J. F. M. Schlöter te Heiloo; S. N.

Schuitemaker te Den Oever; C. Seelmeijer

te Bergen Binnen.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'76: KI. Pul te Heerde.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: R. W. Bouma te Ruinen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: D. Beijeman te Valthermond ;

H. V. Ek te Beilen; Kampherbeek te

Zuidwolde; E. Nitrauw te Roden; G. Ros

te Smilde; J. R. Sikkens te Smilde; P.

Veenstra te Coevorden A. W. Verwoerd

te Annen; J. R. Wind te Dalen; J. Boskma

te Sleen; T. Hoeksema te Nieuweroord;

J. Kemkes te Borger; J. Kooy te Vries;

K. Krikke te Smilde; H. L. Kuik te Roden;

J. Lenting te Eelde; J. Rispens te Eelde.

DISTRICT BREDA

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: W. P. J. V. Gaal te Prinsen-

beek.

tot adjudant:

Per 1-7-'76: H. Westbroek te Zevenbergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7J'76: J. Gorissen te Sprundel (St.

Willebrord); A. J. de Wit te Geertruiden-

berg; P. W. J. Haans te Udenhout; M. F.

A. v. Hees te Oisterwijk,

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: W. A. J. Nieuwboer te Hoe-

ven; R. M. G. L. Schouten te Rijsbergen ;

R. J. Tieleman te Dinteloord; K. Vos te

Hoge en Lage Mierde; H. C. A. M. Beuk-

man te Rijen; C. F. P. V.d. Broek te

Udenhout; J. de Jong te Zevenbergen;

E. J. L. Klaassen te Ulvenhout; J. W.

de Kraker te Willemstad; J. P. Lokerse

te Prinsenbeek; F. C. Moll te Wouw; D.

B. Nienkemper te Zevenbergen; J. S. M.

Oosterbosch te Goirle; A. J. I. Proost te

Diessen; P. L. M. Rens te Halsteren; P.

G. M. de Schepper te Berkel-Enschot; R.

Spijkerman te Hoogerheide; V.d. Staak te

Raamsdonkveer; J. G. H. M. V.d. Sterren

te Oudenbosch; J. C. Vermeeren te Breda

(vkg.); J. Wagenaar te Gilze.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-'76: J. J. Verschoore te Brielle.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: E. Koers te Brielle.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'76: J. de Heer te Rozenburg;

J. E. Luiten te Hardinxveld-Giessendam;

T. A. Wor te Meeuwenplaat; P. A. Buys

te Barendrecht; R. H. Nieuwenhuyse te

Dirksland; P. J. van Dijk te Middelharnis;

C. P. Overhand te Dordrecht (vkg.); W.

M. Elzerman te Alblasserdam.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: A. van Bastelaar te Vianen;

J. A. Benou te Dordrecht; J. Dammers

te Bleskensgraaf; J. Goedknegt te Meeu-

wenplaat; W. de Jong te Meerkerk; G. de

Kievit te Meerkerk; M. G. Leeuw te Maas-

dam; H. J. Meerman te Asperen; C. M.

Mijnster te Vianen; J. M. M. Slagter te

Dordrecht; Th. J. Post te Numansdorp;

G. A. J. Weerdestijn te Vianen; T. de Wit

te Vianen; G. A. C. A. Jochems te Har-

dinxveld-Giessendam; Fr. C. Koning te

Hard inxvel d-G iessendam.

tot schrijver-A:

Per 1-5-'76: Mej. W. D. M. Breekhuizen

te Barendrecht.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'76: Mej. A. Jansen te Poortugaal.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'76: A. Lagerwerf te Dordrecht.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: W. N. van Dongen te Nieuw-

poort; mej. M. A. Kool te Middelharnis.

DISTRICT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: P. M. C. Thurlings te Heeze.

Per 1-7-'76: A. N. V.d. Spek te Son en

Breugel.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: P. P. J. M. Abels te Bladel;

P. A. J. M. Ariëns te Heeze; W. S. V.d.

Bemt te Mierio; A. J. Bogers te Bladel;

R. Bosman te Beek en Donk; J. F. F.

Blom te Budel; A. L. M. Dirckx te Waalre;

J. N. E. V. Hest te Bladel; E. M. M. Jans-

sen te Reusel; C. A. G. M. Mols te Asten;
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A. M. Wouters te Eindhoven (vkg.); W.

C. Wijnstok te Bergeijk; T. G. C. Romme

te St. Oedenrode

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: A. M. Hupkes te Lieshout;

C. J. G. M. van Ginneke te Hapert; J.

G. H. v.d. Heuvel te Gemert; J. J. J. C.

Jansen te Eersel; J. A. M. Kerkhofs te

Gemert; L. Maas te Bakel; J. H. G. Man-

ders te Son en Breugel; P. M. A. Massu-

ger te St. Oedenrode; E. te Water Mulder

te Waal re.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-4-'76: F. J. G. M. Donkers te Ge-

mert; G. J. de Vreede te Bladel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: H. G. Porrey te Leiderdorp.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'76: G. L. Heikoop te Leiderdorp.

Per 1-7-'76: F. Hagen te 's-Gravenhage;

J. C. de Groot te Driebergen; C. G. C.

Heemskerk te Rijswij k.

tot wachtmeester:

Per 1-5-'76: B. Verboog te Leiderdorp.

Per 1-7-'76: A. H. Beima te Leimuiden;

J. P. Buitelaar te Pijnacker; J. S. Broese-

liske te Wateringen; D. C. Delft te Voor-

schoten: R. H. Kool te Oegstgeest; F. P.

Kraak te Bleiswijk; A. G. van Leeuwen te

Voorschoten; M. de Schiffart te Rijnsburg ;

H. Schit te Voorschoten; G. Th. J. M.

Ardenne te Wateringen; L. C. Bal te Hil-

legom; R. J. de Gruil te Oestgeest; H.

Koppes te Wateringen; P. G. J. M. Mar-

ijn te Oegstgeest; R. Th. Offereins te

Rijnsburg; C. P. Post te Berkel; H. W. B.

• ie e te Noordwijkerhout; J. Zaelenberg

e Pijnacker; J. M. A. Schouwenaars te

Leiderdorp; P. J. Turenhout te Waterin-

gen; W. C. van Dijk te Rijnsburg; J. J. van

der Kooij te Wateringen~ Th. G. J. Krijger

e Driebruggen ; J. Noordam te Boska.op;

~.v. Rooijen te Pijnacker; A. M. Renne te

Oegs geest; J. A. Storm te 's-Graven-

zands: F. P. M. Vliet te Pijnacker; A. F.

van der Vlist te 's-Gravenzande; J. H. G.

Vosselman te Schoonhoven ; T. van der

Waal te Rijnsburg; C. A. M. Witteman te

Voorschoten.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-5-'76: J. W. L. v.d. Berg te 's-Gra-

venhage.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: J. A. P. Demmers te Leek;

J. Lourens te Groningen (vkg.); H. S.

Opheikens te Oude-Pekela; S.. Smedes

te Bedum.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. A. Buikema te Appinge-

dam; J. T. Broersma te Grootegast; E.

Duurken te Muntendam ; J. Kiewit te

Scheemda K. Th. Lesterhuis te Ballo; C.

P. Meijer te Marum; Th. A. Roffel te

Groningen (vkg.); H. W. Rutgers te Bel-

lingwolde; O. Ubels te Bedum; H. Vee-

ning te Groningen (vkg.); P. Wieringa te

Finsterwolde.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: J. P. Boerdonk te Veghel;

A. J. Burger te Sprang-Capelle; R. J.

Gerrits te St. Anthonis; J. G. C. Maes te

Drunen; W. G. J. Suyskens te Vlijmen;

W. Veurink te Berghem.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: W. H. Boonstra te Mill; P.

Buitenhuis te Cuyk; A. J. Heuvink te

Cuyk; C. J. Hogeveen te Werkendam; G.

A. Markerink te Oploo; D. H. P. Nijhof

te Overloon; R. Ponsen te Boxmeer; F.

W. G. M. Verstegen te Oeffeit; G. J. de

Vries te Haps; M. N. J. Aerts te Hees-

wijk-Dinther; M. A. Broeksteeg te Wer-

kendam; A. J. M. Clijn te Oploo; L. G.

Ch. Heutinck te 's-Hertogenbosch; R. Th.

V.d. Heuvel te Drunen; A. L. Jansen te

Veghel; C. L. Venrooy te Helvoirt.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-6-'76: R. Burgier te stafdistrict; D.

Roorda te Menaldum.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: D. Veenstra te Nijland; J.

K. Groen te Buitenpost; J. Lubach te

Heeg; B. Tuinhof te Leeuwarden (rech.

gr.).

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: R. O. Bouma te Mantgum;

A. Dijkstra te Oosterwolde; H. de Jong

te St. Nicolaasga; P. v . Kammen te Kol-

lumerzwaag; C. Offringa te Ferwerd; J.

Schraa te Berlikum; P. H. Siemensma te

Minnertsga; J. Zwart te Stiens.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'76: G. Dijkstra te Lemmer.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-7-'76: C. W. Otter te Nieuwenhagen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: H. B. A. Fontein te Valken-

burg; W. M. J. Pommé te Ubach over

Worms; J. J. Ramaekers te Schaesberg;

F. J. Sijstermans te Ubach over Worms;

F. A. Swieringa te Mechelen; J. M. J.

Verlinden te Maastricht; H. W. L. V.d.

Walle te Amstenrade.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. J. Meijers te Valkenburg;

C. W. W. Bonn te Munstergeleen; J. H.

Soone te Susteren; J. H. Coervers te

Meerssen; J. L. Humbiet te Ubach over

Worms; P. J. H. Jaspar te Schaesberg;

H. M. Ch. Leunissen te Eijgelshoven; J.

B. J. Ploumen te Klimmen; P. J. M. Ro-

vers te Valkenburg; A. J. J. Scheepers

te Voerendaal ; H. E. Seinen te Stein; K.

Werkman te Bocholtz.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'76: J. Amkeutz te Born.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-6-'76: M. P. C. van Aert te Axel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: N. van Vel zen te Hansweert.

Per 1-7-'76: M. P. Lenselink te Cadzand;

M. ten Hove te Domburg.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: A. Zijderveld te Zierikzee; J.

J. Bosman te Breskens.
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lol wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. A. Fokker te Sas van Gent;

A. N. Janse te Domburg; J. de Jong te

Zierikzee; H. A. Kramer te 's-Gravenpol-

der; J. Kurvink te Kapelle; R. E. E. Ver-

morken te Cadzand.

lol schrijver-A:

Per 1-5-'76: Mej. K. S. de Kam te Middel-

burg.

tol rijksambtenaar C 3e kl.:

Per 1-5-'76: Mej. H. G. v. Hertum te Mid-

delburg.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: J. A. Hunting te Eist; J.

Hamels te Nijmegen; J. G. J. Beijer te

Nijmegen.

tol wachlmeesler le kl.:

Per 1-7-'76: A. C. Scheer te Wychen; H.

J. v. Tilburg te Didam; T. J. A. Hanssen

te Nijmegen; J. M. G. Berendsen te Bem-

mei; D. Spoelstra te Kesteren; W. A. M.

Agelink te Bemmel; A. T. M. Meulebeek

te Didam; G. H. Bruil te Didam.

lol wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. H. J. Berentsen te An-

gelo; G. B. A. de Bruijn te Wester-

voort; J. J. Detmar te Rozendaal ; P. G.

W. Disveld te Wijchen; J. J. H. van Gom-

pel te Huissen; H. J. Herbrink te Zetten;

H. G. Holtus te Gendt; F. Kolkman te

Alphen; H. Lit te Druten; H. Th. Nljen-:

huis te Deil; F. J. W. M. Polman te

Dinxperlo; C. Roest te Doesburg; H. W.

Smees te 's-Heerenberg; t., Thomas te

Lienden; R. Wolsink te Waarden burg ; P.

de Vries te Maurik; W. Alderliesten te

Terborg; W. J. van Alphen te Gelder-

malsen; J. Delforterie te Groesbeek; P.

P. de Haas; J. A. M. Tromp te Zalt-

's-Heerenberg; J. A. M. Tromp te Zalt-

bommel; A. G. Vreemann te Millingen;

A. de Vries te Beek.

lol adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'76: Th. H. Holl te Arnhem.

lol adm. ambl, C le kl.:

Per 1-6-'76: J. L. Eggenhuizen te Zetten.

DISTRICT ROERMOND

tol wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'76 S. J. M. J. Cruysberg te Reu-

ver; J. W. M. van Gemert te Roermond;

lo J. M. Kruse te Meerlo-Wanssum; G.

W. Th. J. Michels te Kessel; lo G. J.

den Mulder te Hunsel; P. Th. L. Nellen

te Heythuysen; F. A. M. G. Rossel te

Meerlo-Wanssum; M. H. Urlings te Thorn;

W. P. J. Verwijlen te Swalmen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: M. M. Kengen te Reuver; P.

H. Prins te Gennep; J. H. Knoeff te Gen-

nep; H. J. M. Bemelmans te Haelen; H.

Bitter te Gennep; J. H. H. Bos te Neder-

weert; H. J. M. Bours te Linne; M. J.

van Doorn te Meerlo-Wanssum; P. J. G.

M. Geurts te Swalmen; t.. E. Hambals te

Baarlo; P. W. M. Jaspers te Helden-Pan-

ningen; F. A. de Jong te Horst; J. van

Kasteel te Sevenum; A. H. F. M. van

Roemburg te Stramproy; A. H. G. Peeters

te Echt; J. t.. G. Tax te Bergen (t.): P.

F. Thijssen te Meijel; W. J. M. Weterings

te Posterholl.
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DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-6-'76: R. Vonk te Mijdrechl.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: J. H. V.d. Hoef te Driebergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'76: H. de Vries te Maarssen; G.

F. L, Holthaus te Rhenen; D. Stuurop te

Lopik; J. Gerritse te Doorn; C. J. Botman

te Leusden (C).

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: G. Bongers te Vinkeveen; K.

Doorn ·te Oudewater; C. G. Elbertse te

Maarssen; S. de Jong te Abcoude; J.

Keppel te IJsselstein; R. Ch. Kruyt te

Harmelen; P. Meijers te Odijk Werkhoven;

J. Muller te Bunschoten; P. J. Roelofsen

te Wilnis; J. P. Zambeek te IJsselstein;

W. W. G. Hagen te Loenen; J. Th. V.d.

Kley te Renswoude; P. B. M. Hendriks te

Breukelen; J. W. v. Manen te Doorn; H.

J. Th. Verlaag te Maarssen.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: t, W. Falkenberg te Drie-

bergen.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: L, J. Baltes te Heeten; W. F.

Wesselink te Gramsbergen.

Per 1-7-'76: E. Post te Denekamp.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'76: J. Rozendal te IJssel ham ; J.

Muller te Albergen; W. D. Dierkx te

IJsselmuiden.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: J. H. Coes te Wijhe; Th. H.

G. Hagedoorn te Rijssen; B. Hiemstra te

Wierden; A. J. Hosman te Tubbergen;

F. C. Kamphorst te Schalkhaar; G. Pape

te IJsselmuiden; K. Protzmann te Den

Ham; A. Rietberg te Giethoorn; J. Th. M.

Rietman te Geesteren; O. Tip te Vriezen-

veen; A. J. J. Kleinherenbrink te Zwolle

(vkg.); H. G. Schakelaar te Zwolle (vkg.);

B. Ester te Zwolle (vkg.); J. v. Benthem

te Urk; W. A. Kloek te Balkbrug; H. M.

M. v. Steen te IJsselmuiden; Th. A. J.

Reinerink te Rijssen.

ALGEMENE INSPECTIE

adm, ambt. C 3e kl. I,v.d.

Per 1-5-'76: F. J. v. Es te Voorburg.

tot adm. ambt. B le kl. l.v.d.

Per 1-6-'76: N. A. Colignon te Voorburg;

A. G. van Santen te Voorburg.

tot rijksambt. 111:

Per 1-8-'75: E. K. Ferdinandus te Amster-

dam; P. A. H. V.d. Dolder te 's-Hertogen-

bosch; P. A. Jansen te Arnhem; S. M.

Lunenburg te Driebergen ; J. Pruis te

Groningen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-6-'76: J. Pot te Driebergen.

Per 1-7-'76: A. A. v, Kaam te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: C. J. Kooijmans te Drieber-

gen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'76: G. J. V.d. Brink te Drieber-

gen; A. Roskam te Driebergen; M. J. W.

v. Steijn te Driebergen; L, H. A. M. To-

massen te Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: C. J. de Rink te Driebergen.

tot adm. ambt. B le kl.: I.v.d,

Per 1-4-'75: D. J. Hanenburg te Drieber-

gen.

tot adm. ambt. C 2e kl, l.v.d,

Per 1-8-'75: H. V.d. Horst te Driebergen.

COME

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: R. A. van Raaij te Neerijnen.

tot wachtmeester le kl.:

Pet 1-7-'76: J. A. Bolle te Neerijnen.

LUVA

tot adjudant:

Per 1-5-'76: H. C. C. Herber te Schiphol.

Per 1-9-'76: A. W. Jonker te Schiphol.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: J. M. Raadsveld te Schiphol.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: F. Hinsens te Schiphol; H.

J. Hilbers te Schiphol.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-5-'76: H. J. Bakker te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm, ambt. B le kl.:

Per 1-6-'76: C. J. Jansen te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: B. J. Brakke te Venlo.

Per 1-7-'76: A. C. Nieuwland te Vlissin-

gen; C. Fluijt te Herkenbosch; J. M. G

Gunsing te Maasbrachl.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'76: W. J. A. M. V.d. Rijken te

Maasbracht; F. J. Kalf te Amsterdam-lil;

W. J. Boeije te Hansweert; J. Eikenhorsl

te Lobith; A. R. Seeters te Drimmelen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: J. H. G. Bos te Maastricht;

t. J. J. Breedvelt te Groningen; D. J. M.

Craane te Maastricht; L, W. Creemers te

Nijmegen; R. Ebeltjes te Lelystad; B.

Jansma te Willemstad; P. Kersseboom te

Bruinisse; A. Kortlever te Terneuzen; W.

Spoelstra te Amsterdam; J. L, Wilken te

Venlo.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'76: P. J. M. Meevissen te Maas-

bracht.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'76: H. R. Smit, wmr. le kl. van

Heiloo naar Limmen; J. A. de Kok, wmr.

van Twisk naar Abbekerk; D. Veenstra,

wmr. van Heiloo naar Nijland (distr. Leeu-

warden).

Per 15-7-'76: Chr. Rode, owmr. van Bar-

singerhorn naar Kleine Sluis; J. J. V.d.

Ven, wmr. van Grootebroek naar Norg

(distr. Assen).

Per 1-8-'76: H. G. Dieterman, adjudant van

Grootebroek naar Gorssel (distr. Apel-

doorn).
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DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'76: A. van Weenen, wmr. van

Lelystad naar Eerbeek; F. J. Wijngaards,

wmr. van Groenlo naar Heerde.

Per 5-7-'76: B. Staal, wmr. van Apeldoorn

naar Bilthoven; G. J. Paul, wmr. van

Apeldoorn naar Driebergen (AVD).

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'76: A. E. v.d. Bos, wmr. 1e kl.

van Coevorden naar Assen (meldkamer);

M. J. Tiemens, wmr. van Assen (vkg.)

naar Wijster; H. Kuipers, wmr. van Beilen

naar Hooghalen; M. Claus, wmr. 1e kl.

van Zuidlaren naar Assen (meldkamer);

H. Bakker, owmr. van Winsum naar Eelde.

Per 1-8-'76: Massier, schrijver-A van Assen

(staldistr.) naar opl.scbool : H. Laverman,

wmr. van Zuidwolde naar Gieten.

DISTRICT BREDA

Per 1-7-'76: H. W.

Prinsen beek naar

Westbroek, owmr.

Zeven bergen.

Per 5-7-'76: R. B. Klok, wmr. 1e kl. van

Halsteren naar 's-Hertogenbosch (techn.

recherche).

Per 15-7-'76: P. J. J. Arts, wmr. van Zun-

dert naar Rijsbergen; F. W. J. Polderdijk,

wmr. van Rijsbergen naar Zundert.

Per 1-8-'76: M. A. Voerbraak, schrijver-A

van Breda (stal) naar opleidingsschool;

L. T: A. Aerssens, schrijver-A van Breda

(stal) naar opleidingsschool; C. J. M. v.

Rijsbergen , schrijver-A van Breda (stal)

naar opleidingsschool.

Schuring, owmr. van

Raamsdonkveer; H.

van Fijnaart naar

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'76: Th. van Leeuwen, wmr. te kl.

van 's-Gravendeel naar Dordrecht (rech.);

J. J. Verschoore, owmr. van Oostvoorne

naar Brielle.

Per 1-8-'76: J. Olree, owmr. van Euro-

poort naar 's-Gravenzande.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'76: Th. W. Vellema, wmr. van

Leimuiden naar Wassenaar (ber.gr.); H.

S. Braam, wmr. van Bodegraven naar

Dronten.

Per 2-7-'76: J. J. M. Mathot, wmr. 1e kl.

van Pijnacker naar 's-Gravenhage (techn.

recherche).

Per 5-7-'76; N. van Gersen, wmr. van

Rijswijk naar Ter Aar.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-7-'76: H. R. Sanders, owmr. van

Groningen naar Amsterdam.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-6-'76: D. Roorcia, owmr. van Sex-

40

bierum naar Menaldum.

Per 1-7-'76: W. J. Halman, wmr. van Heeg

naar Hallum; D. Veenstra, wmr. van

Heilo naar Nijland; J. Das, adm. ambt. C

2e kl. van Gaasterland naar Leeuwarden

(staldistrict).

Per 1-8-'76: A. Kortenschijl, owmr. van

Staveren naar Witmarsum; H. Ottert, adju-

dant van Witmarsum naar Wezep.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 21-6-'76: J. A. G. Leijs, wmr. van

Cadzand naar Zierikzee.

Per 1-7-'76: M. P. Lenselink, wmr. 1e kl,

van Axel naar Cadzand; P. J. van Dijk,

wmr. te kl. van Middelharnis naar Arne-

muiden.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'76: J. Smit, owmr. van Arnhem

naar Groningen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-6-'76: O. Birzwilks, adm. ambt. C

2e kl. van Bunnik naar Jutphaas.

Per 10-7-'76: D. C. de Fluiter, wmr. 1e kl.

van Maarssen naar Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'76: E. Post, wmr. 1e kl, van Tub-

bergen naar Denekamp.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-7-'76: J. M. Post, adjudant van

Voorburg naar Nijmegen (staldistr.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-5-'76: A. Koning, wmr. te kl. van

Grathem naar Driebergen. .

Per 1-7-'76: S. G. A. van Gasteren, adm.

ambt. B 1e kl. van Driebergen (AVD) naar

Schiphol (LUVA).

Per 5-7-'76: P. J. G. de Jong, wmr. van

Driebergen (AVD) naar Bilthoven (vkg.).

Per 6-7-'76: J. Bijlsma, wmr. van Drie-

bergen naar Grathem.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-4-'76: S. Procee, adjudant van Apel-

doorn naar Harlingen.

Per 21-6-'76: J. L. Lutgens, owmr. van

Apeldoorn naar Horn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'76: B. J. Brakke, wmr. 1e kl. van

Spijkenisse naar Venlo.

Per 1-7-'76: A. C. Nieuwland, wmr. 1e kl,

van Gouda naar Vlissingen; C. Fluijt,

wmr. te kl. van Venlo naar Herkenbosch.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'76: P. v.d. Hil, owmr. te Amster-

dam; G. Hendriks, wmr. te kl. te Uit-

geest; J. Vos, wmr. 1e kl. te Wormer; B.

Achaiber-Singh, adm. ambt. C 2e kl. te

Aalsmeer.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'76: P. Hazewinkel, adjudant te

Ermelo; D. Laning, adjudant te Hulshorst.

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'76: A. Lever, wmr. 1e kl. te Vries;

P. Heemstra, owmr. te Eelde; H. A.

Blauwgeers, owmr. te Nieuw Schoone-

beek.

Per 1-8-'76: W. Schuring, wmr. te kl. te

Nieuwlande.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'76: J. Th. Schikhol, adjudant te

Beek en Donk; H. Poot, wmr. te kl. te

Hapert.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'76: C. van Heeren, owmr. te

's-Gravenzande; H. C. J. Cornelisse, adju-

dant te 's-Gravenhage.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'76: S. Hoekstra, wmr. 1e kl, te

Hantum; J. A. Hoekema, wmr. 1e kl. te

Scharsterbrug; J. Ennik, wmr. te kl. te

Haskerdijken; E. Bierling, owmr. te Wom-

mels.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'76: J. G. Haedeman, adjudant te

Arnhem; H. v.d. Veen, wmr. te kl. te

Doesburg ; J. G. van Hoogmoed, adjudant

te Huissen.

DISTRICT UTRECHT

Per 23-4-'76: Mevr. W. H. Ch. v.d. Berg-

Kroon, adm. ambt. C 2e kl. te Wijk bij

Duurstede.

Per 1-7-'76: H. E. v. Bijnen, owmr. te

Wilnis; J. Dingemanse, adjudant te De

Bilt; Tj. Postma, wmr. 1e kl. te Vinke-

veen-Waverveen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-7-'76: H. C. Kroon, adm. ambt. C

2e kl. te Driebergen (I.M.); J. J. H. v.

Aerssen, adjudant te Nijmegen (stal A.I.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'76: Mevr. Th. C. H. Donselaar-

de Wever, schrijver-A te Driebergen ; B.

Beker, loto. B 2e kl. te Driebergen.

LUVA

Per 1-7-'76: Mej. E. Kortlever, wmr. 1e kl.

te Schiphol; mej. A. J. Scholten, schrij-

ver-A te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-7-'76: A. Verspuij, owmr. te Dordrecht.

in
memoriam

Res. wmr. te kl.

H. Kersten

Groep Groesbeek

Distr. Nijmegen

"* 11-12-'24

t 5- 8-'76

Dir. 011. der RP
2e kl.

A. C. van Dijk

Alkmaar

"* 13-1-'17

t 15-7-'76
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Doorlopen naar
het midden
voor een wijze les

Deze keer weer eens een door-

loper, maar toch weer een beetje

anders dan gewoon. Op de plaats

waar u anders altijd horizontaal

en verticaal getallen vindt, zijn nu

letters gebruikt.

De getallen in het diagram hebben

een andere funktie. Als u de door-

loper hebt opgelost, kunt u de

letters die in de genummerde

vakjes zijn terechtgekomen, over-

brengen naar het getallen-vierkant

in het centrum. De letter uit hokje

37 bijv. brengt u over naar hokje

37 in het centrum, enz. Daar ver-

schijnt dan een wijsgerige les.

Met deze wijze spreuk, geschreven

op een briefkaart en opgestuurd

vóór 5 oktober, aan onze puzzel-

redacteur (Bramsstraat9, Eerbeek),

dingt u mee naar onze maande-

lijkse boekenbon van f 25,-.

Veel succes en veel plezier!

A B C 0 F G H I J K L IM N 10 p ~ R ~ T U V w

IB 37 45 19

C 8 21 23

0 33

2

F ~4 13 41 138 49

G 42 15

H 28 14 127

1 6 1 2 3 4 5 6 7

J 8 9 10 11 12 13 14 f11

K 13 15 16 17 18 19 20 21 7

L 39 22 23 4 5 6 7 ~8 48

M 29 30 31 \32 33 134 135 19

N po 22 36 ~7 138 ps 40 41 42

P 8 43 ~4 45 46 47 48 149 46

p 24 136

Q 26 40 16

R 10 43

S 1 47

rr 15 34 4

[U 0 135 29

IV 11

rw 132 125 117

Horizontaal: A. loofboom, afdeling ruiterij,

groet aan de lezer, naderhand. B. meisjes-

naam, bloem, foto, gering, volkerenverbond.

C. stad aan de Oostzee, koord, oude Chinese

munt, middagmaal, plaats in N. Brabant,

tegenover. D. vis, meisjesnaam, vooruit druk-

ken, muziekdrama voor zang en orkest. E.

vorm van het werkwoord: zijn, rijnvaartuig,

gevolgen, brede lijfgordel, gebaar. F.kuis,

stad met scheve toren, god van de wind,

Ierland, zandheuvel. G. lentebloemen, vóór

alles, gewicht, sluisje, gezinslid. H. slijtgat,

zelfstandigmaking, ruimschoots voldoende,

stamvader der goden.1. gast, voorheen, voch-

tig, tarbotachtige vis. J. slachtoffer, regel,

soort breiwol, eerste vrouw. K. achten,

Schotse dans, bosbloemen. L. reeks, mede,

pers. voornaamwoord, stad in Orente, wig.

M. kraantje, inham, insgelijks, pachtboeren.

N. lofdicht, Sp. titel, wijze, nieuw. O. andere,

bombazijn, run, wilde framboos. P. lastdieren,

getal, luizeëieren, berouw, gehoorzaal. Q.

lichaamsdeel, deursluiting, inboorling van

Hindostan, vogels. R. steensoort, spinneweef-

sel, voornaam van Strawinsky, buur, voor-

malige Engelse tijd. S. smalle plank, slot-

woord, Romeinse keizer, onzin, bijen boer,

soort koffie. T. zijrivier van de Rhöne, insek-

tendodend middel, deel van het oor, maan-

stand, meisjesnaam, Arabisch vorst, tin .. U.

wagen, nauw, zijrivier van de Donau, meisjes-

naam, gewicht je, heftig branden. V. brieven-

zak, Ital. munt, operette-achtig toneelstuk,

mooi-praten, plaats in Gelderland. W. li-

chaamsdeel, Hebreeuws muziekteken, aard-

appel, Europeaan, geslepenheid, tafelgerei.

Verticaal: A. biezen oormandje, sinds, mo-

ment, gezinslid. B. andersgenoemd, verharde

huid, krijgsman van David, aanwijzend voor-

naamwoord, lokspijs, halm. C. rookartikel,

tablet, loofbomen, bosvogel, voormiddags. D.

voorzetsel, Aziaten, armholte, aangezien,

priem. E. geneesheer, bureau, vreemde munt,

geestelijke liederen, Frans lidwoordje. F.

harde boomvrucht, spijker, nota, jongens-

naam, kreet. G. pers. voorn. woord, vrouwen-

verblijf, hetzelfde, en omgekeerd, lis, waar-

nemend, spoedig. H. loofboom, insekt, te

weten, draaiend wentelen, klimwerktuig. I. en

omgekeerd, ophijsen, edel, papegaai. J.

graafwerktuig, droog, Frans voegwoord, vlieg-

bewijs. K. vlasvink, gelijk aan de nominale

waarde, jongensnaam, Bulgaarse munt. L.

vis, plaats in N.-Holland, hoenderprodukt,

atoomgroep, baat. M. maat, lidwoord, reke-

ning, ongenoemde, inborst. N. schoon,

kasteel, kunsttaal, ontwikkelingsvorm bij in-

sekten.O. jongensnaam, maand, Europeanen,

Engels bier. P. afscheidingsorgaan, hout-

soort, vervelend, schetsen. Q. onderwijzeres,

streek in N.-Holland, slijppoeder. R. steun,

opschepper, ranonkelachtige sierplant. S.

badplaats bij Venetië, schimmel, laag, rtvier-

vis, meisjesnaam. T. handelend optreden,

briefvracht, zout van salpeterzuur, bekoorlijk.

U. kustplaats in Noord-Afrika, daarna, flinke

vrouw, loofboom, gordel. V. loot, droom-

beeld, pluim, en andere, rechten op at-

schriften van akten, plaats in Gelderland. W.

melkvet, geestdrift, gereedschap, bedrag,

radiomasten.

41
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Politie in de politiek
De politie pleegt zich niet met politiek bezig te hou-

den. Maar de politiek bemoeit zich wel met de politie.

Daarom is het voor de politieambtenaar zinvol te

weten welke volksvertegenwoordigers zich in de

Tweede Kamer met politiezaken bezighouden.

Wie zijn zij? Hoe denken zij over de politie? Hoe

adviseren zij hun fraktiegenoten? Hoe stellen zij zich

de politie in de nabije toekomst voor?

Nu de verkiezingsstrijd weer is ontbrand, richt RP-

Magazine de schijnwerper op een aantal van deze
Kamerleden. Wij kozen politieke vogels van nogal

uiteenlopende pluimage. Van links en van rechts.

Van grote en van kleine partijen.

Voor deze exklusieve RPm-interviews .bezochten

redaktievoorzitter F. van Etten en eindredakteur

Koen Aartsma de politie-politici thuis of in de Kamer.

Lunchend met KVP-er Aarts, op de koffie bij SGP-

dominee Abma of broederlijk aan de thermosfles bij
mr. dr. Sjef Imkamp van 0'66. Eén voor één zijn zij

aan de tand gevoeld, evenals hun kollega's van de

CPN, de PvdA en de VVD.

In dit nummer starten wij de serie.

5
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CDA-Kamerlid (politiezaken KVP), ex-burgemeester H. J. B. Aarts

JE MOET POLITIEMENSEN NIET
BELASTEN MET BURGERTAKEN ...
De 'ambiance' is uitstekend. Naast ons tafeltje in het
Tweede Kamer-restaurant is KVP-Ieider Andriessen
zwaar in gesprek met parlementair redakteur Max de Bok

van de Gelderlander. Bij het raam luncht Bas de Gaay
Fortman met zijn Zuid Afrika-rivaal dr. J. M. van den Brink,
president-direkteur van de door de PPR geboycotte
Amrobank. Iets meer naar links wisselen verslaggevers
van de Haagsche Courant en de Wereldomroep achter-
grondnieuwtjes uit. Aan de lange tafel wordt uitbundig
gelachen door VVD-kamerlid Keja en een klubje geest-

verwanten. Ton Planken bereidt zijn Den Haag Vandaag-
uitzending voor met een keus uit de dagschotels die de
culinaire Binnenhofleverancier te bieden heeft.

6

En aan ons tafeltje is Kamerlid H.

J. B. Aarts neergestreken. Hij excu-

seert zich voor het lange wachten

('De commissievergadering is erg uit-

gelopen en ik moest als voorzitter

wel tot het bittere einde blijven'), be-

stelt dan - als hij hoort dat zijn

gasten al gegeten hebben - twee

kroketten met brood en koffie bij de

zeer Haagse ober. Het zal geen suc-

ces worden, deze lunch.

Interview: A. K. Aartsma (AD)

F. J. C. M. van Etten (RP)

Foto's: Peter Frederiks (AD)
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POLITIEK
Op 25 mei 1977 vinden de

nieuwe parlementsverkiezin-

gen plaats. In de daaraan

voorafgaande maanden zal

RP-MAGAZINE een aantal

interviews met Tweede Ka-

merleden publiceren die voor

hun fraktie de politiezaken

behartigen.

Wij willen daarmee onze

lezers een indruk geven van

de vaak zeer uiteenlopende

ideeën en wensen die er

omtrent de Nederlandse poli-

tie leven bij diverse politieke

partijen.

Wij willen daarmee tevens

aan onze lezers de parlemen-

tariërs voorstellen die zo'n

belangrijke stem hebben in

de behandeling van de poli-

tievraagstukken.

In deze gesprekken wordt

RP-magazine vertegenwoor-

We praten over wat er in de Tweede

Kamer is gezegd bij de behandeling

van de stukken inzake de Herziening

Politiewet. Over de toekomstige poli-

tie-organisatie die er na zoveel jaar

diskussie nu binnen enkele jaren zal

moeten komen. Over de tussen fase

ook.

Politie voor iedereen

" ... Je houdt natuurlijk, dat in die

nieuwe gewestelijke struktuur toch

weer kleinere eenheden komen, tot

en met de post toe", zegt de heer

Aarts, terwijl hij zijn kroket snijdt,

aan de vork prikt, er tot driemaal

toe mee tussen bord en mond be-

weegt, maar toch niet toehapt, om-

dat hij kennelijk een stokpaardje

heeft beklommen.

"Ik wil u er op wijzen, dat met name

kollega Schakel heeft gezegd - mede

namens onze fraktie, het is zelfs een

amendement van mij geweest - dat

digd door voorzitter F. van

Etten en eindredacteur Koen

Aartsma.

Voor deze exklusieve RPm-

serie hebben wij Tweede

Kamerleden van zeer ver-

scheiden kleur en opstelling

uitgenodigd, en wel: de heren

Aarts (KVP/COA), Abma

(SGP), Imkamp (0'66), Jon-

geling (GPV), Koning (VVD),

v.h. Schip (CPN), Stoffelen

(PvdA) en Waltmans (PPR).

Wij openen de reeks met de

heer Aarts.

H.J.B. AARTS

De heer H. J. B. Aarts (46)

uit Tilburg volgde een loop-

baan in de gemeentelijke I

sfeer. Eerst bij de Ver. v.

Ned. Gemeenten, later - tot

het er niet alleen om gaat dat het

een gemeentelijke politie wordt. Dat

is niet het probleem, hebben we ge-

zegd. Het probleem is vaak de kerk-

dorpen. Elk samenlevingsverband

moet in dat opzicht dezelfde rechten

hebben: de stad, de gemeente, maar

ook het kerkdorp. Dat wil dus zeg-

gen, dat elke bewoner van Neder-

land de indruk moet hebben dat ie

op de politie kan rekenen, onver-

sohillig of-ie midden in Amsterdam

of midden op de hei woont. Met de

huidige kommunikatiemiddelen

met name de telefoon - moet het

mogelijk zijn om onmiddellijk het

politie-apparaat tot je beschikking te

hebben, wanneer dat nodig is.

Welnu, als je dan toch gaat reorga-

niseren en je moet helemaal opnieuw

beginnen, dan zou je kunnen zeg-

gen: we voegen om te beginnen al

die politieambtenaren even bij elkaar,

dan gaan we wat uitsplitsen, eerst

per gewes.t of per distrikt, dan heb

maart 1974 - als burgemees-

ter van de 8000 zielen tellen-

de Brabantse gemeente Ber-

kei (Enschot). Sinds januari

1973 maakt hij deel uit van de

Tweede Kamer-fraktie van

de Katholieke Volkspartij, en

behartigt o.a. politiezaken,

samen met enkele KVP-kol-

lega's. Hij is voorzitter van

de vaste Kamercommissie

voor Binnenlandse Zaken, en

lid van de o.a. de vaste com-

missies voor Registratie Per-

soonsgegevens en die voor

Ambtenarenzaken en Pen-

sioenen.

Kamerlid Aarts spreekt in dit

interview namens het Chris-

ten Democratisch Appel

(CDA), waarin KVP (27 ze-

tels), ARP (14 zetels) en CHU

(6 zetels) elkaar onlangs heb-

ben gevonden.

je natuurlijk wat technische specia-

listen nodig, verkeerspolitie, recher-

che enz. . .. En voor de rest kun je

dan trachten een zo goed mogelijke

verdeling te maken naar de belen-

dende gemeenten of dorpen.

Want dat is natuurlijk het probleem.

zoals ik dat als burgemeester van

Berkel (Enschot) heb meegemaakt.

Onze gemeente was tegen Tilburg

aangegroeid. Afstand 4 kilometer en

geen grens te zien. Tilburg met een

groot gemeentelijk korps, wij met

een post van de rijkspolitie. Boven-

dien heeft de rijkspolitie een veel

uitgestrekter gebied en heeft meer te

kampen met onderbezetting dan de

stedelijke politie.

Nou, dan is het natuurlijk een beetje

krankzinnig, dat je als burgemeester

in zo'n dorp in grote moeilijkheden

zit, terwijl op 4 km afstand een groot

korps beschikbaar is. Ik heb het niet

over een revolutie of zo, maar ge-

woon over normale situaties dat je

7
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even wat mensen nodig hebt. Maar

dan kun je nu geen beroep doen op

die hoofdkommissaris. Dat doe je

niet, want dat kàn niet. Dat is een

veel te ingewikkelde procedure. Dat

kan alleen als er werkelijk grote pro-

blemen rijzen. Toch zou dat anders

kunnen. Dat zou best wat gemak-

kelijker opgelost kunen worden ... "

RPm: En daarbij denkt u, dat er

geen gevaar zal bestaan dat de

situatie wel eens andersom zou kun-

nen uitpakken? Want - om bij uw

voorbeeld te blijven - Tilburg heeft

natuurlijk veel meer problemen. En

dan zou het wel eens kunnen zijn dat

de rijkspolitiemannen uit de omge-

ving ook nog assistentie moet ver-

lenen in de stad, terwijl ze op hun

post of groep al de handen vol heb-

ben ...

A arts: "Ja, hoe dat zou uitwerken,

weet ik ook niet. Kijk es, er zullen

natuurlijk duidelijke afspraken moe-

ten zijn. Elke gemeente, elk kerkdorp

zal een minimale bezetting moeten

hebben. Maar er zullen wel regels

gemaakt moeten worden om dat to-

tale potentieel per gewest of distrikt

in bepaalde situaties beschikbaar te

hebben ... "

"e

Landelijke diensten

Voortbordurend op de problemen

van de burgemeesters van gemeen-

ten met rijkspolitie, komen we op

de kwestie van het wel of niet laten

voortbestaan van landelijke dien-

sten in de nieuwe politie-organi-

satie. Daar zijn de verschillende

Kamerfrakties het zeer oneens

over. Het CDA is er voorstander

van om een aantal (met name ge-

noemde) landelijke diensten te be-

houden. Vraag aan de heer Aarts:

- U wilt daarnaast de mogelijkheid

open houden om - bij Algemene

Maatregel van Bestuur (AMvB) - te

allen tijde weer nieuwe landelijke

diensten in te stellen, wanneer daar

behoefte aan ontstaat. Opent u daar-

mee niet de weg naar weer een twee-

soortige politie?

Aarts: "U doet geen recht aan ons

standpunt. U weet, dat wij niet uit-

gaan van het standpunt van de Ver-

eniging van Nederlandse Gemeenten

'Kun je van een
16-jarige

beoordelen of hij
'n goed politieman
kan worden? .. .'

(VNG), dat er geen enkele centrale

dienst moet zijn. De VNG wil alles

onder de minister van Binnenlandse

Zaken brengen, ook het beheer. En

als er dan intergemeentelijke of na-

tionale taken zijn, dan moeten die

maar geregeld worden door de ge-

meenten of distrikten die dat betref-

fen. Zegt de VNG.

Wij zeggen: dat is onjuist. Wij vin-

den dat een aantal taken nationaal

moet worden aangepakt. Maar dan

moet wel steeds worden 'bewezen',

dat zo'n taak inderdaad alleen maar

op nationaal niveau kan worden ver-

vuld. Daar moet je zeer zorgvuldig

mee zijn, anders krijg je inderdaad

weer twee soorten politie. De minis-

ter van justitie wil dat in de wet

vastleggen, maar tegelijkertijd de

mogelijkheid openhouden om in be-

paalde situaties een bepaalde taak

af te schaffen of aan te pakken. De

minister is dus niet vrij daarin. Dat

zal via een AMvB moeten en dat is

een zware procedure."

Gelijksoortige politie

RPm: Uw kollega Schakel (AR)

heeft, mede namens uw fraktie, als

voorbeelden van centrale diensten

die er zouden moeten blijven of ko-

men, genoemd: de waterpolitie, de

luchthavenpolitie, de parketpolitie, de

veiligheidsdienst Kon. Huis en de

algemene verkeersdienst; Hij sprak

van 'iets meer reserve in onze (CDA)

geledingen' ten aanzien van een na-

tionale recherche. Geldt dat ook voor

de KVP-fraktie?

A arts: "Natuurlijk moet je er voor

zorgen, dat er een goede samenwer-

king is tussen de nationale recherche

en de distriktsrecherches. Want het op-

sporingsprobleem begint altijd in het

distrikt en op zeker moment komt

dan de landelijke dienst erbij. Die

moet dat dan wel overnemen, maar

het moet natuurlijk niet zo zijn dat

alle andere rechercheapparaten zeg-

gen: wij hebben - om een voor-

beeld te noemen - niets te maken

met drugs. Zeker op dit <terrein heb

je naar onze mening een landelijke

dienst nodig.

Overigens wil ik wel stellen, dat als

je die vier of vijf met name ge-

noemde centrale diensten bij elkaar

telt, dat in mankracht maar een

klein deel van het totaal is. Deze

centrale diensten zullen zich alleen

maar onderscheiden van de overige

politie (in gedecentraliseerde distrik-

ten) doordat ze specialistisch werken

op één gebied. Voor de rest hebben

ze dezelfde rechten en plichten, wat

hun rechtspositie betreft, zelfs mis-

schien in de promotie, hoewel dat in

de praktijk wat moeilijk is om men-

sen van een bepaalde richting terug

te brengen in een andere. Maar dat

is in de praktijk van het gewoon

ambtelijke leven ook zo. Als je lang

op het ministerie van Defensie hebt

gezeten, kun je theoretisch wel naar

Landbouw, maar het zijn dan weer

de eisen van de praktijk die dit be-

moeilijken.

Maar voor de rest is het een vol-

strekt eensoortige politie. Alleen met

dit onderscheid - en daar gaat het

om - dat de reguliere politie (en dat

zal misschien wel 95% zijn) funktio-

neert binnen de regio en verantwoor-

ding schuldig is aan het regionaal

bestuur."

9
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Welk wervingsbeleid?

We besluiten het rumoerige restau-
rant te verlaten. Radikaal De Gaay
is al - samen met Amro's top-
man - vertrokken; KVP-chef An-
driessen haast zich naar een vol-
gende vergadering; Ton Planken
lepelt z'n glas joghurt leeg; de
liberalen tafelen vrolijk na. Onze
oberkellner werpt een veelzeggen-
de blik op de koude kroket die
zieltogend op de bleke boterham
achterblijft.
Door de katakomben van 's lands
Vergaderzaal komen we in de
grote fraktiekamer van de KVP, zo-
juist ontruimd en snakkend naar
frisse lucht. De CDA-gedachte is
kennelijk nog niet zover dat KVP-
ers al naar de NCRVmogen kijken,
want haar anti-tabakkampagne
heeft in dit rookhol nog maar wei-
nig bereikt. "Daar komt die rot-
zooi nou vandaan!" roept de milieu-
poster, die achter de vaste plaats
van de heer Aarts (en precies
boven zijn hoofd) is opgehangen.
Dat moet onze fotograaf even vast-
leggen.

RPm: De politie kampt al jaren met

een ernstig tekort aan personeel. Bij

de rijkspolitie is de onderbezetting

nog groter dan bij de gemeentelijke

korpsen. Er wordt alles aan gedaan

om dit probleem binnen enkele

jaren op te lossen. Maar - zo wordt

hier en daar kritisch opgemerkt -

zijn we wel op de goede weg door

in de eerste plaats te letten op een

grotere kwantiteit? Wellicht hebt u

onlangs het artikel van Kuitenbrou-

wer in NRC/Handelsblad gelezen

waarin hij Amerikaanse politiechefs

citeert die de ervaring hebben opge-

daan dat hun korps niet geholpen

zijn met méér personeel, maar vooral

met beter opgeleid, gespecialiseerd

personeel ...

Aarts: "De vraag, welk wervingsbe-

leid je moet voeren, hangt natuurlijk

ook af van de arbeidsmarkt. Want je

10

'Misschien zou
de personeelsstop

hier tijdelijk
kunnen worden
opgeheven _.. '

kan zijn. Hij moet leren inkasseren,

geduLd oefenen, overwegen en over-

wioht krijgen. Hij is niet alleen de

gezagsdrager die de orde moet hand-

haven. Hij moet natuurlijk ook in-

voelingsverrnogen hebben in situaties.

En naarmate je ouder wordt, heb je

dat beter."

Geleidelijke overgang

RPm: Vindt u het verantwoord

gezien uit het oogpunt van de jonge-

man zelf - dat hij al zo jong met

zulke zware taken wordt belast?

A arts: "Je zit voor het blok en de

ideale oplossing is op dit moment

niet bereikbaar. Dan kun je ook een

tussenvorm kiezen door die politie-

taken voor de jongeren uit te zoe-

ken die hun de minste moeilijkheden

opleveren. Bij de technische diensten

bijvoorbeeld. Als burgemeester van

een gemeente met rijkspolitie heb ik

het persoonlijk ervaren dat de jonge

wachtmeester voor nagenoeg alles

wordt ingezet, omdat er te weinig

mankraoht is. Dat zou ander moe-

ten. Ik vind wel, dat ze er niet te

oud in moeten komen, maar dan wel

met een wat langere opleiding. Hij

zou daarna wel meteen de praktijk

in moeten, maar niet als volledig be-

voegd politieman. Hij draait meteen

mee, maar de overgang van theorie

naar praktijk zou geleidelijk moeten

gaan, verdeeld over een jaar of vijf:

eerst 90% theorie en 10% praktijk,

80120, 70/30, enzovoorts. Dat lijkt

mij - gelet op de vele varianten die

je in de praktijk van het politiewerk

tegenkomt - belangrijker dan wan-

neer je de theoretische opleiding ver-

lengt en verzwaart en daarna plomp-

verloren de praktijk in moet.

Maar dat houdt in, dat je de nieu-

welingen eigenlijk iets boven de

sterkte zou moeten hebben. Want

anders kom je in de verleiding ze

toch maar steeds weer in te schake-

len voor taken waar ze nog niet aan

toe zijn. Want dat is - bij onderbe-

zetting - de realiteit."

zit als politieorganisatie in de ar-

beidsmarkt te konkurreren met an-

dere funkties. Vandaar dat men ertoe

is overgegaan de jongens op jongere

leeftijd aan te trekken en ze niet te

lang op te leiden, zodat ze sneller

aan een salaris komen, e.d.

Als we dat even buiten beschouwing

laten, dan ben ik van mening dat het

inderdaad te betreuren is dat we

door omstandigheden eigenlijk naar

steeds jongere adspiranten zijn ge-

gaan. Ik vind 17 of 18 jaar niet te

jong, als er inderdaad een opleiding

zou zijn die zo lang duurt dat ze

ruimschoots volwassen zijn als ze in

aktieve dienst treden. Maar je, wc

zitten met grote personeelstekorten

en dan ben je al gauw geneigd de

nieuwe mensen zo snel mogelijk af

te leveren. Toch is het naar mijn

idee onjuist, als we ervan uitgaan dat

een gemiddelde jongeman van 17 à

18 jaar na zo'n korte opleiding -

hoe goed die ook is en al zou die

worden uitgebreid tot twee jaar -

dan al een. volwaardig politieman
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RPm: Niet te oud, zegt u. Maar om

wachtmeesters van 18 jaar te hebben,

moet er onder 16-jarigen worden ge-

worven.

Aarts: "Wordt er al onder 16-jari-

gen geworven? Dat wist ik niet.

Ik vind 16 jaar rijkelijk vroeg, moet

ik zeggen. Ik heb zelf een zoon van

17 en ja, dan eh ... Nee, dat wist

ik niet. Het probleem is natuurlijk,

dat men de mensen wil hebben voor-

dat ze in de dienstplichtige leeftijd

komen. Want daarna is het heel

moeilijk om nog goede mensen te

krijgen. Maar ik moet wel toegeven,

dat de leeftijd van 16 jaar om te be-

oordelen of iemand naar redelijke

verwachtingen inderdaad een goed

politieman kan worden, wel èrg jong

is.

Aan tie andere kant moet je in he-t

politie-apparaat toch ook jonge men-

sen hebben, die door hun leeftijd een

maatschappelijke geëngageerdheid

hebben. Ze moeten enerzijds al wel

gezag hebben, maar ze moeten ook

nog iets hebben van de tijd waarin

we leven."

~

RPm: Daar komt bij, dat over een

jaar of vijf de oude generatie die zo

sterk vertegenwoordigd was, zal zijl!

verdwenen. Dan krijgen we een

politie, met overwegend jonge en

vooral zeer jonge mensen. De oudere,

vaderlijke, begrijpende politieman

zal daarin node gemist worden.

Aarts: "Inderdaad, het probleem van

de vergrijzing is dan weg, en de

vraag is of we op de goede weg zijn

met politiekorpsen die bijna uitslui-

tend uit jonge mensen bestaat."
~

RPm: Een andere benadering van

het personeelsvraagstuk zou zijn: hel

meer inschakelen van burgers voor

burgertaken bij de politie, zodat de

politieman meer toekomt aan zijn

specifieke taken. Elke politieke par-

tij is er zo langzamerhand wel van

overtuigd geraakt dat het personeels-

vraagstuk bij de politie een snelle

oplossing behoeft. Er is te weinig

Een politieman
hoeft van zijn
(politieke) hart

geen moordkuil
te maken ...

aanbod van politiepersoneel; er Ü

voldoende aanbod van burgerperso-

neel. Maar die benadering is onmo-

gelijk gemaakt door de personeels-

stop voor ambtenaren. Zou daarvoor

geen uitzondering gemaakt kunnen

worden?

Aarts: "Ik vind dat je een politieman

die voor dit vak is opgeleid, niet op

kantoor moet zetten, tenzij dat een

duidelijke politiefunktie is. Het is

jammer van de opleiding en van de

sterkte, als politiemensen burger-

taken moeten verrichten. Ik ben er

altijd vóór geweest - niet dat dit

altijd is doorgedrongen - om als

het mogelijk is burgerfunkties door

burgers te laten uitvoeren. Ik ben

het met u eens, dat door het meer

aantrekken van burgers het perso-

neelsvraagstuk behoorlijk kan wor-

den verlicht. En daarom zullen we

bij de begrotingsbehandeling eens

met de minister moeten praten of in

deze dringende en uitzonderlijke

situatie de ambtenarenstop hier niet

tijdelijk kan worden opgeheven."

Politie in de politiek?

RPm: Een heel ander terrein: hebt u

de indruk, dat er onder de politie-

ambtenaren KVP-leden zitten?

A arts: "Jazeker en vele. De KVP

vinden we niet zo belangrijk meer,

maar het CDA en daar zitten er vele

van in."

RPm: Vindt u - als lid van de vaste

kamerkommissie voor Ambtenaren-

zaken en natuurlijk ook als CDA-man

- vindt u het belangrijk, dat een
politieambtenaar lid is van een poli-

tieke partij?

Aarts: "Dat vind ik belangrijk voor

elke burger. Ook voor de politieman.

Waarom niet? Dat is geen enkel

punt ... "

RPm: Geldt dat alleen voor het CDA

of voor elke partij?

Aarts: "Dat geldt uiteraard voor elke

demokratische partij. Wie ben ik om

te zeggen welke partij iemand moet

kiezen? Een politieman mag er rond

voor uitkomen, dat hij lid is van

welke politieke partij dan ook. Daar

heb ik geen problemen mee. Voor zo-

ver dat niet slaat op zijn funktie als

politieman. Als hij zo geëngageerd

is in een politieke partij, dat hij daar-

in meewerkt (en dan natuurlijk in

zijn vrije tijd), dan vind ik dat vol-

komen terecht. Hij hoeft van zijn

hart geen moordkuil te maken. Moei-

lijker wordt het bij partijen die ik

niet tot de democratische reken, zo-

als de CPN. De minister van Bin-

nenlandse Zaken heeft vorig jaar in

de Kamer gezegd, dat hij geen com-

munisten tot burgemeester zal be-

noemen, maar wat er gebeurt wan-

neer een zittende burgemeester lid

wordt van de CPN is niet duidelijk.

Zo geldt het ook voor de politie-

man."

RPm: U bent dus tegen een' Beruf s-

verbol' voor ambtenaren, zoals ze

dat in West-Duitsland hebben?

Aarts: "Ja, dat moeten wij in Neder-

land niet hebben. Maar ik ben er

11
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vóór dat voor bepaalde politie-

funkties, bij het beoordelen van

promoties, bekeken wordt in hoe-

verre de betreffende man of vrouw

bereid is zijn werk als ambtenaar te

doen. Je bent ambtenaar van politie.

dat wil zeggen dat je gezegd hebt:

ik sta voor dit gezag hier en ik ben

daar in dienst en ik wil zeggen dat

ik de orders van de boven mij ge-

stelden opvolg. En daar is een aantal

dingen niet mee verenigbaar.

Wat zijn kollega's?

RPm: Vindt u het terecht, dat hoofd-

inspekteur Kalma van de Rotter-

damse politie in het openbaar kritiek

heeft geuit op het optreden van de

politie in Zuid-Afrika?

A arts: "Ik vind dat ook elke Neder-

landse politieambtenaar zijn oordeel

mag vellen over een land als Zuid-

Afrika. Die mening mag hij ook als

zodanig naar buiten brengen. Of hel

verstàndig is en of hij dat in zijn

funktie mag doen, is een andere zaak.

Maar ik vind het zeker onverstandig

en vooral erg onkollegiaal, wanneer

iemand een oordeel uitspreekt over

zijn kollega's in een andere staat.

Daar zit dan de grens. Dat gaat mij

te ver. Dat afkeurende geluid van de

heer Kalma vind ik niet kollegiaal.

Hij zegt niet dat het daar een wan-

toestand is, nee - hij zegt: 'die rot-

politie daar'.

Iedere politieman is een kollega. Wij

gaan ervan uit, dat de politie in

dienst staat van het gezag en niet

van het militaire hoofd. Daar zijn wij

juist voorstander van, van het ge-

zàg. Liefst demokratisch gekozen,

maar wie ben ik om dat overal op

te leggen. En dan vind ik dat alle

kritiek op een situatie in een land

zich moet richten op dat systeem.

En niet op de politieman daar. Het

is nogal wat om van zo'n kollega te

eisen dat hij tegen zijn eigen gezag

opstaat? Dat is iets wat wij van het

CDA het meest verderfelijk vinden.

Een politieman heeft orders uit te

voeren van het geldende gezag ...

RPm: Bent u van mening, dat de

Nederlandse politieman zich kollega

moet voelen van politiemensen in

landen als Zuid-Afrika, de DDR, Por-

tugal, Chili of de Sovjet Unie, om

12

maar eens een paar voorbeelden te

noemen? Is voor u een Oostduitse

Vopo net zo'n kollega, en de Spaanse

guardia civil?

Aarts: "In elke situatie en in elk

land heb je politie nodig. Ik heb het

niet over veiligheidspolitie of ge-

heime politie, maar over de gewone

politieman, die op straat loopt, hel

verkeer regelt, enz.

'Elke politieman
is een kollega,

ook die in
Zuid-Afrika

of Rusland .. '

We hadden nog graag even door-
gevraagd en doorgepraat, maar de
tijd is om. De fraktiekamer loopt
vol, want de KVP-ers gaan weer
vergaderen. We zullen het gesprek
over politie en politiek voortzetten
met andere Kamerleden die even-
eens voor hun fraktie de politie-
vraagstukken in het parlement be-
hartigen. In ons volgende nummer
vindt u het RPm-interview met het
P.v.d.A-Tweede Kamerlid mr. Stof-
felen.

WEGEN-
VERKEERS-
WETGEVING

DE WEGENVERKEERSWETGEVING

door L. G. van Kats

chef verkeerspolitie te Groningen

• volledige tekst van de Wegenverkeerswet
• van het Wegenverkeersreglementmet bijlage en
• van het Reglementverkeersregelsen verkeersteken.

met daarbij behorende bijlagen
• tussen de tekst artlkelsgewljze toelichting
• bovendien bij het R.V.V. alsmede bij bepaalde

onderdelen van de W.V.W. en het W.V.R. pet
artikel de Nota/Memorie van Toelichting van de
Minister van Verkeer en Waterstaat

• de modellen van alle verkeerstekensopgenomen In
de voorgeschreven kleuren

• inr1chtings· en beladingseisen - overzichtelijk ge-
rangschikt - opgenomen op gekleurd papier met
verduidelijkende tekeningen

• groot aantal onmisbare bijlagen zoals ministerilie
beschikkingen, aanschrijvingen, uitvoerlngavoor.

I schriften, bekendmakingen, richtlijnen, ontheffln·
gen e.d.

• alfabetisch register en een overzicht van opg••
nomen bijlagen

• jurisprudentie zuwel strafrechtelijk als civielrechtelijk'
afzonderlijk per artikel opgenomen

• snelle en regelmatige aanvullingen en wijzigingen

• compleet in 4 zware blauwe plastic banden met
sterk mechaniek, vlak openliggend

• vlot verwisselbaar bij wijziging enlof aanvulling
• onderdelen duidelijk gescheiden door tabbl!lden

met opschrift
• voorin elke band een glasheldere tas voor opber·

gen van aantekeningen
• duidelijk verwisselbare rugetiketten In rugtasje op

elke band
• dit alles maakt de Wegenverkeerswetgevingtot een

standaardwerk dat .tee~ "bij" I. en blijft
• onontbeerlijk voor politie, Kon. Marechaussee,weg·

beheerders, verkeersadvlesbureau8, rij-Instructeurs,

examinatoren, verkeersingenleur., advocaten, ver-

zekeringsmaatschappijen, schuldvraagde.kundlgen,
schuldregelaars, kortom voor een leder die met de
wetgeving op verkeersgebied In de rulmate zin te
maken heeft.

compleet in 4 banden f 124,80
(inel. OB en exel. verzendkosten)

Schaafsma & Brouwer IDokkum

uitgeverij van werken op politiegebied
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WEST 1WON IN ZOETERMEER

KORPS-ATLETIEKWEDSTRIJDEN

ZOETERMEER. - Op de prachtige nazomerzaterdag van
15 september zijn op de fraaie atletiekbaan van het Van
Tuyl-sportpark in Zoetermeer de korps-atletiekwedstrij-

den 1976 gehouden. De grote wens van R.P.S.V.-Luctor
voorzitter Sj. Visser is in vervulling gegaan: het wèrd een
stralende dag, tot groot genoegen van sporters en pu-

bliek, juryleden en de kollega's van 'Luctor' die voor de
organisatie zorg droegen. Wedstrijdleider was N. W. Lut-
keveld.

West I speelde in totaal de meeste

punten weg, vooral dank zij Verhuist

(kampioen 400 m en 800 m), Renne

(kampioen 1500 m en 3000 m),

Poirot (kamp. hoogspringen), Bruijn-

zeels (kamp. kogelstoten) en Meijdam

(kamp. discuswerpen).

Zuid werd goede tweede en daar

droeg vooral Ben Lesterhuis aan bij,

door zijn kampioenstitels op de 100

m en het speerwerpen, terwijl ook de

estafette 4 x 100 m voor de zuide-

lijke kollega's was.

De derde plaats was voor Oost,

mede door de goede resultaten van

kampioenen Rorije (200 rn), Verbeek

(verspringen) en De Leeuw (hink-

stapsprong).

Bij de veteranen sleepte Hagenaar

Spelt nagenoeg alle eer weg. Hij werd

eerste op de 80 m, bij het discus-

werpen en kogelstoten.

Een opname van de 300 meter hardlopen. Op

kop M. Hollander (146). die als derde zou

finishen. De winnaar, A. M. Renne (185) gaat

hier nog op de tweede plaats, gevolgd door

J. Boer en K. Nienhuis (die 5e werd).

De uitslagen:

100 meter

1. B. Lesterhuis (Z.) 11.2 sec.; 2. G. A. Ver-

huist (W.-I) 11.3 sec.; 3. Zwartepoorte (W.-II)

11.4 sec.; 4. A. J. Rorije (0.) 11.5 sac.: 5.

Brouwer (W.-II) 11.5 sec.

200 meter

1. A. J. Rorije (0.) 24.5 sec.; 2. Brouwer

(W.-II) 25.1 sec.; 3. J. Goossens (Z.) 25.3

sec.; 4. J. H. M. Thuis (0.) 26 sec.; 5. M.

Vrijsen (Z.) 26.2 sec.

400 meter

1. G. A. Verhuist (W.-I) 53.4 sec.; 2. N. Drent

(W.-II) 54.2 sec.; 3. D. Helsinga (0.) 55.8

sec.; 4. R. K. de Hoog (W.-I) 56.5 sec.; 5.

A. Ammerlaan (Z.) 56.7 sec.

800 meter

1. G. A. Verhuist (W.-I) 2.08.6 sec.; 2. S.

Krans (W.-II) 2.09 sec.; 3. M. Hollander (Z.)

2.09.3 sec.; 4. A. Verhoef (0.) 2.11,8 sec.:

5. G. G. V.d. Berg (W.-I) 2.12.1 sec.

13
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Onze fotograaf zag met eigen ogen ... . .. hoe ze met drank ... . .. en vette gehaktballen ...

. . . in Haagse kringen ... iemand een poot proberen uit te draaien .

. . . Het was bij de beesten af, toen opeens ...

14

. .. de held van de dag ...
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.... Zoetermeer op z'n kop zette.
-" -

... Laat maar schuiven,
riep de adjudant ...

. . . En ja, hoor, toen kwam er al gauw
een agent ...

..• vragen wat er aan de ... dan weet je wel hoe laat het is.
knikker was. Nou ...

••

. . . Iedereen werd natuurlijk opgeschreven ... . .. en zo kwam dan het einde van Zoetermeers atletiek/eest .

15
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C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)
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1500 meter

1. A. M. Renne (W.-I) 4.23.8 sec.; 2. G. H.

v. Goor (N.) 4.26.7 sec.; 3. P. Gommans

(Z.) 4.39.8 sec.; 4. J. v. Elzelingen (W.-I)

4.39.9 sec.

3000 meter

1. A. M. Renne (W.-I) 9.28 sec.; 2. P. J.

Corvers (Z.) 9.48 sec.; 3. M. Hollander (Z.)

10.03.7 sec.; 4. G. H. v, Goor (N.) 10.27.3

sec.

Hoogspringen

t. L. Poirot (W.-I) 1.95 m; 2. W. de Leeuw

(0.) 1.95 m; 3. B. Lesterhuis (Z.) 1.85 m;

4. S. Krans (W.-II) 1.80 m; 5. G. Driessen

1.75 m.

Verspringen

t. T. Verbeek (0.) 6.26 m; 2. W. de Leeuw

(0.) 6.20 m; 3. J. Vergeer (W.-I) 6.19 m; 4.

Schepers (Z.) 6.12 m.

Hinkstapspringen

1. W. de Leeuw (0.) 12.79 m; 2. P. v. Essen

(Z.) 12.69 m; 3. G. V.d. Lugt (W.-I) 12.44 m;

4. F. Verbeek (0.) 12.19 m.

Kogelstoten

1. Bruijnzeels (W.-I) 12.51 m; 2. B. v. Bergen

(Z.) 12.30 m; 3. Zegel (0.) 11.56 m; 4. D.

Smit (Z.) 11.56 m; 5. P. G. Meijdam (W.-I)

11.55 m.

Discuswerpen

1. P. G. Meijdam (W.-I) 41.57 m; 2. D. Smit

(Z.) 38.98 m; 3. B. v. Bergen (Z.) 38.50 m;

4. J. Zwiers (N.) 32.93 m; 5. H. G. Bruijn·

zeels (W.-I) 32.40 m; 6. J. Booostra (W.-II)

32.03 m; 7. J. Kleef (N.) 27.49 m; 8. J. H.

M. Thuis (0.) 27.32 m; 9. G. Zegel (0.) 24.85

m; 10. W.-II geen deelnemer.

Speerwerpen

t. B. Lesterhuis (Z.) 57.10 m; 2. P. G. Meij-

dam (W.-I) 49.45 m; 3. J. H. Zwers (N.)

46.48 m; 4. W. P. v. Zijl (W.-I) 44.03 m; 5.

B. v. Bergen (Z.) 43 m; 6. G. Zegel (0.) 40.56

m; 7. J. Kleef (N.) 39.01 m; 8. G. Koldeweij

(W.-II) 36.09 m; 9. G. Blankensteijn (0.) 35.23

m; 10. W.-II geen deelnemer.

De oplossing van de augustus-puzzel luidde:

"Men vindt geen padden in klaar water"

Winnaar werd de heer W. Waas, Meerwijk 2, Waardenburg (Gld.).

De oplossing van de jeugdpuzzel was: KRAAK, RAAK, KAR, AR, A.

Winnaar werd Tonny van Hoecke, Hoofdweg zuid 62, Zuiddorpe.

De oplossing van de september-puzzel luidde:

,Er bestaat geen zoeter genot dan anderen gelukkig te maken"

Winnaar werd de heer J. A. J. Werner, Esweg 105, Beilen.

N.B. Door een zetfout was de tijd voor het insturen van de puzzel
te kort. Er had moeten staan 15 oktober. Hiervoor onze excuses.

.J

Estafette 4 x 100 m

t. Zuid 45.6 sec; 2. Oost 47.1 sec.; 3. West 11

47.9 sec.; 4. West I 48.2 sec.; 5. Noord 48.6

sec.

Totaal uitslag

1. West 87 pnt. /182 pnt.; 2. Zuid 811/2pnt. /

170 pnt.; 3. Oost 581/2 pnt. /134112 pnt.; 4.

West 11 36 pnt. / 99112 pnt.; 5. Noord 18 pnt.

94 pnt.

VETERANEN

80 m

t. Th. Spelt (W.-I); 2. G. v. Rinsum (W.-II);

3. W. v . Atten (W.-I); 4. M. Buurmeester

(W.-II).

Discuswerpen

1. Th. Spelt (W.-I) 22.78 m; 2. W. v . Atten

(W.-I) 18.02 m; 3. G. v. Rinsum (W.-II) 16.67

m; 4. M. Buurmeester (W.-II) 15.55 m.

Verspringen

t. G. v. Rinsum (W.-II) 5.63 m; 2. Th. Spelt

(W.-I) 5.30 m; 3. W. v. Atlen (W.-I) 4.20 m:

4. M. Buurmeeser (W.-II) 3.93 m.

Kogelstoten

1. Th. Spelt (W.-I) 8.90 m; 2. G. v. Rinsum

(W.-II) 7.46 m; 3. W. v. Atten (W.-I) 6.65 m;

4. M. Buurmeester (W.-II) 6.24 m.
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Carnegie Heldenfonds

voor wmr. R. Poortvliet . 17
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In Franeker hoor je

er helemaal bij . . . 22

Coördinatoren
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de kaderschoolbank 23

Vier nieuwe Wings 24

Reservisten Assen

kampioen op pistool

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. A. Bliek, G. A. Boot,

E. P. M. van Doorn,

B. M. van Harskamp,

C. A. van der Horst,

G. M. de Koning, J. Oosting,

B. Roomer, H. A. de Ruiter,

D. G. van de Witte.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

Reddingsmedaille van het
Carnegie Heldenfonds voor

wachtmeester R. Poortvliet

24
HARLINGEN. - Op vrijdagavond

17 oktober van het vorig jaar reed

een personenauto over de Provinciale

weg langs het Apeldoornskanaal in de

gemeente Epe,

De auto werd bestuurd door de toen-

malige adspirant der rijkspolitie R.

Poortvliet, terwijl in de auto zijn

beide Harlinger collega's W. A. van

Engeland en G. J. Paul zaten.

Uit de tegengestelde richting na-

derde een landbouwtractor met aan-

hangwagen. Achter deze combinatie

naderde een personenauto. Vermoe-

delijk vergiste de bestuurder van deze

auto zich in de snelheid, want hij

wilde inhalen op het moment, dat

Poortvliet al op korte afstand ge-

naderd was. De bestuurder van de

personenauto remde af, maar kwam

toch nog met de aanhangwagen in

botsing. Door de klap kwam de auto

dwars over de rijbaan te staan, op

het moment, dat Poortvliet al zeer

dicht genaderd was.

Teneinde een dodelijke aanrijding te

voorkomen, stuurde Poortvliet zijn

auto het kanaal in. Door de klap

kantelde de auto en zonk snel naar

de donkere bodem van het kanaal.

Doordat hij een ruit intrapte kon

Poortvliet zich uit de auto bevrijden.

Samen met Van Engeland verliet hij

de auto, Toen ze boven kwamen ont-

dekten ze, dat Paul nog in de auto

moest zitten. Opnieuw dook Poort-

vliet het donkere en koude water in.

Het gelukte hem om ook zijn collega

te bevrijden.

Bij de familie Van Herk, die in de

onmiddellijke nabijheid van de plaats

van het ongeval woonde, werden zij

van droge kleding voorzien,

Het Carnegie Heldenfonds besloot om

Poortvliet (nu wachtmeester-surveil-

lant bij de SAS) voor dit heldhaftige

optreden de medaille van het fonds

uit te reiken.

Namens de Algemeen Inspecteur

werd in de school te Harlingen deze

medaille uitgereikt door de comman-

deur M. de Ruiter. Deze wees daarbij

op het gedrag van sommige mensen,

ook buiten het verkeer. Er zijn men-

sen, die altijd haast hebben; zij ko-

men nooit toe aan zichzelf, laat staan

aan anderen. Gelukkig zijn er ook

anderen, waarvan Poortvliet één is.

Zij denken wèl aan anderen, juist in

moeilijke situaties.

17
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Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Neffe d'un opper ...

BERLICUM. - In het Oostbrabantse

Berlicum hebben wachtmeester D.

W. Klein Selle en zijn bruid aan den

lijve ondervonden, dat de regionale

folklore nog volop leeft. Toen zij na

hun bruiloftsfeest (in Borculo) naar

Berlicum terugkeerden, troffen zij

hun nieuwe (dienst)woning opgesierd

met teksten en attributen die een

bruisend leven symboliseerden. Het

spandoek op de nok van het dak

moest kennelijk de verwachting uit-

spreken dat het bier hier in de toe-

komst - na diensttijd - rijkelijk zal

vloeien. Een ooievaar, gevarendrie-

hoeken en een kinderwagen maakten

het jonge paar attent op de zegenin-

gen van een echt Brabants gezin. De

brievenbus was gevuld met kilo's lu-

pine en aan de voorgevel prijkte de

slogan: 'Neffe d'un opper, dè wordt

unne topper'.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 629100·'

Ulm-bolide

NIEUWERKERK - Nieuwe surveil-

lance-motor? Nee, 'n nieuwe verpak-
king.

Een inwoner van ieuwerkerk a/d

IJssel had (in Zeeland) een bovenstuk

18

Ongetwijfeld heeft dit ludieke gebeu-

ren het bruidspaar een extra rondje

gekost om de dorstige kelen van de

'versierders' te smeren. (gab)

van een race-auto langs de weg ge-

vonden, nam dat mee naar zijn woon-

plaats en bracht het daar bij de

politie. Wachtmeester Brugman zag

er wel iets in, monteerde het op een

Ulm, zette een helm op en liet zich

op de kiek zetten. Huub Vermeulen

heeft zich nog niet gemeld. (ts)
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Eén steen bleef bewaard
in St. Annaparochie

ST. ANNAP AROCHIE. - De groep

Het Bildt was tot voor kort gehuis-

vest in de vroegere, 60 jaar oude

marechaussee-kazerne in het Friese

dorp Sint Annaparochie. Nadat er-

achter een nieuw groepsbureau met

twee woningen was verrezen, werd

het oude afgebroken. Maar één steen

heeft het overleefd: het Rijkswapen

dat boven de hoofdingang van het

oude gebouw prijkte heeft een nieuwe

bestemming gekregen. Het siert nu

de hal van het nieuwe bureau.

Het oude groepsbureau

Het nieuwe groepsbureau

Het Rijkswapen nu

.~I11""!!I;;;:i1I=:lIt~11l:!!"ffi~

In Eindhoven kan veel

Gelezen op de telex:

AAN; COMB ALGO + CRI

REG. NR 7760/76

DE WND HCVP TE EINDHOVEN

VERZ NMS ZIJN CONCUBINE DE

OVP VAN: A. .. , JOOP,

GEB TE AMSTERDAM, 14-4-34,

GESCHEIDEN, NEDERLANDER,

enz.

(Foto Jan van LenterenIZwolse Cri.)

19

Onder eigen vlag

DALFSEN. - Mogelijk als enige in

den lande beschikt de groep Dalfsen

over een eigen politievlag. Het is een

ontwerp van kollega Klute (rechts):

uitgevoerd in de kleuren van uniform-

jas en broek. De vlag wordt gehesen

bij speciale gelegenheden, zoals het

jaarlijkse Paasvoetbaltoernooi en ak-

ties van Veilig Verkeer. (vdh)

Stoottroepers Avereest

DEDEMSV AART. - Tijdens de Se

Dedemsvariafeestweek is in Dedems-

vaart een spuitbal gehouden, waar

ook door een team van de rijkspolitie

werd deelgenomen. De mannen van

adjudant Draaijer traden aan in een

heel bijzonder tenue: helm, sport-

broek, koppel, bretels, stropdas, gum-

mistok en sportschoenen. Hoewel de

ploeg zich als 'De Stoottroepen' pre-

senteerde, lieten enkele teams zich

daar niet door imponeren en ver-

wezen de politiemannen naar de derde

plaats. Alle aanmoedigingen ten

spijt van de Oostenrijkse kollega's uit

Innsbruck, die - op uitnodiging van

de groep Avereest - als eregasten

deze Oostenrijkse feestweek bijwoon-

den. (vdh)
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Opspo ingen aan

Type: Kadett 1976
Kenmerk: een ekonomisch wonder tussen prestaties en komfort.

Wie heeft heel oude politiefoto's of prentbriefkaarten?

Lezers die in het bezit zijn van oude of heel oude foto's, ansichtkaarten

of tekeningen (vóór 1940, liever nog van vóór 1920), zouden ons een groot

plezier doen, wanneer zij hun historische plaatjes aan onze redaktie

(Postbus 399, Ede) zouden willen opsturen, om er ten behoeve van ons

blad en andere politie-publikaties een reproduktie van te kunnen maken.

Binnen een week hebt u uw foto's ongeschonden weer in uw bezit.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! (Redaktie RPm.)

20

Politie Oud-Beijerland
zat in glazen huisje

OUD-BEIJERLAND. - Deze prent-

briefkaart van omstreeks 1900 laat

de Lange Voorstraat van Oud Beijer-

land zien, bij de dijk. Op de achter-

grond (achter de vrouw met wit

schort) is het voormalige politiebu-

reau te zien: een klein zeskantig ge-

bouwtje, dat tot het begin van de

oorlog 1940/45 als zodanig dienst

heeft gedaan.

O.G. mag terugkomen

APELDOORN. - Nog 'maar nau-

welijks had de kaderschool de lezing

over Orde en Vrijheid van minister

Van Agt (RPm-sept.) verwerkt, of de

D.G., mr. A. J. Fonteijn kwam de

cursisten 1976-11 verrassen met een

avondlijk betoog over geheel nieuwe

politietaken, met name gijzelingen.

Op een van de evaluatie-formulieren

lazen we: 'Mag nog eens terug-

komen .. .' (vH)
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/houding verzocht:
I m:&d 1.&&&41&&1&& al. iWWt10t.11ft&&iGA'ti%&if .d' ... ''1 Zonder gekheid: als u deze nieuwe

Opel Kadett nog niet door-en-door

kent, wordt het hoog tijd dat u een

afspraak maakt met General Motors -
Rotterdam, tel. (Ol 0) 29 00 00 of met uw

plaatselijke Opel-dealer.

Want het komfort, de betrouwbaarheid
èn de veiligheid van deze nieuwe
Opeis zijn een procesverbaal in uw
dossier waard. Méér dan dat: gelukkig

de politieman die z'n I1 1111werk met een Opel -e
doet! DPEL

Naam:Opel
Adres: General Motors- Rotterdam

1

.\

1

Groepssurveillanceduif

AXEL. - In het Zeeuwsvlaamse

land is men enkele dagen een groeps-

surveillanceduif rijk geweest, luiste-

rend naar de naam Roekoe. Perso-

neel van de groep Axel trof de vogel

versuft aan in een droge sloot, maar

zag kans haar weldra weer fit te

krijgen. Na enkele dagen van goede

zorg kon Roekoe weer fier het lucht-

ruim kiezen. Als dank voor de ver-

zorging poseerde ze nog even als
fotomodel.

(Foto E. A. L. Kint)

Op de korrel genomen
Zwartkruisschutters
goed voor wereldbrons

HORN. - Wel eens gehoord van

'zwartkruisschieten '? Reserve- rijks-

politieman Wim Brinkman te Horst

(L.) weet er alles van. Met een

Nederlands team nam hij deel aan

de wereldkampioenschappen voor-

laadrevolverschieten in VersailIes

(Fr.) Het Westduitse team werd

wereldkampioen, USA-schutters ver-

overden de tweede plaats en eervol

derde werd Nederland.

Onze landgenoten hadden nog beter

kunnen eindigen, als de revolver van

de Horstenaar niet vlak voor de wed-

strijd was afgekeurd. Brinkman: "De

korrel van mijn wapen was volgens

de organisatoren te hoog. We heb-

ben er een stukje afgevijld en toen

werd-ie goedgekeurd. Maar je raakt

natuurlijk volledig uit je concentratie.

Bovendien moest ik in razend tempo

trainen om aan de nieuwe korrel-

hoogte te wennen. Ik schoot dan ook

minder goed dan normaal." (vdW)

DEN HAAG. - Zoals bekend zal
de algemeen inspecteur van het
korps, de heer W. M. Rehorst, bin-
nenkort de dienst verlaten wegens
het bereiken van de leeftijd voor
funktioneelleeftijdsontslag .
Op 13 december a.s. zal hij officieel
afscheid nemen.
Bij het ter perse gaan van dit num-
mer meldde de Volkskrant dat de
minister van Justitie de comman-
dant van het district Nijmegen de
heer P. J. Plattel (DO I), heeft voor-
gedragen om per 1 januari 1977
de heer Rehorst op te volgen als
inspecteur-generaal.

21

P. J. Plattel (Nijmegen)
voorgedragen als
opvolger van
generaal Rehorst
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Zwaan-kleef aan

LOENEN. - Een jonge zwaan is uit

het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald,

besmeurd met een zwarte smeerstof.

Het dier werd gered door de rijks-

politie te water, de Hilversumse die-

renambulance en de Loenense mevr.

Stoop, die het ook mee naar huis

nam. Het ouderpaar, dat in mindere

mate besmeurd was, is ongemoeid

gelaten.

In vaak stromende regen werkten de

mannen van de RP 21, de chauffeur

van de dierenambulance en mevrouw

Stoop eendrachtig samen, nadat de

melding van de vuile zwanen bij hen

binnengekomen was. De zwanen wer-

den gesignaleerd bij de brug in de

provinciale weg Hilversum-Haarlem.

Het jonge dier is nu gewassen en

onder behandeling van een dieren-

arts in Loenen gesteld.

De twee oudere dieren lieten zich

niet vangen. Zij leken er echter ook

minder erg aan toe te zijn dan hun

jong.

De communicatie, van de ambulance-

centrale in Hilversum naar de RP 21

liep via het rijkspolitiebureau in

Breukelen, daar de ambulance zelf

niet over een mobilofoon beschikt.

(Uit: Gooi- en Eemlander)
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Waterskisleper

NOORDWIJKERHOUT. - Een in-

woner van Noordwijkerhout was heel

vindingrijk. Hij bouwde achterop zijn

niet meer zo heel nieuwe auto een

stalen mast, bevestigde daaraan een

lijn en reed met dit gevaarte langs

het kanaal terwijl hij een waterskiër

voorttrok. Helaas kon de originaliteit

niet worden beloond, en belandde de

sleepauto bij het groepsbureau. (ts)

(Foto Techn. Rech. Den Haag)

Parkeerbonnen worden

steeds minder betaald

(Wibo in de Volkskrant)

In Franeker hoor je
er helemaal bij

FRANEKER. - "Kor Boot is voor

Franeker de politie in persoon",

meldt het fraaie personeelsblad Rabo-

band (van de Rabobank), dat een

reportage wijdde aan dit Friese stadje

en z'n markante inwoners. Wat de

reporter over deze rijkspolitieman

wist te melden, is het citeren waard:

"Bij voorkeur per fiets maakt hij zijn

rondes. De auto is maar niks, vindt

de wachtmeèster I. In een kwartiertje

ben je heel de stad om. Wat zegt dat

nou nog?" Overal waar hij zich in

het straatbeeld vertoont, wordt er van

alle kanten uitbundig gegroet. Voor-

bijgangers steken hun hand op. De

ene grap volgt op de andere. Een

actieve rol in het gemeenschapsleven

belemmert hem niet in het minst bij

de uitoefening van zijn taak. "Je hoort

er hier bij als politieman. Een ver-

lichtingscontrole na afloop van de

voetbaltraining. dat neemt Franeker

sportief op, al is de man die ze uit-

voert nou toevallig ook bestuurslid

van hun vereniging".

Iedereen kent politie Boot. In zijn

huiskamer hangen zeldzame kievits-

eieren. Ze vertonen vorm- of kleur-.

afwijkingen, zoals een gespikkelde

bovenkant. Natuurvrienden, zijn hier

kind aan huis. Er is een uitstekend

samenspel met de boeren. Zodra ze

het gras gaan maaien, waarschuwen

ze politie Boot die op zijn beurt weer

zorgt dat leden van de actieve Vogel-

wacht (meer dan 1300 leden in Fra-

neker) stokken zetten op plaatsen

waar vogels nestelen. "De enige

methode om vogels te sparen".

Als rechercheur Bokma vervulde

wachtmeester Boot zowaar nog een

hoofdrol in 'De man zonder gezicht',

een helemaal in Franeker gesitueerde

politieroman.

Trinus Riemersma schreef de beklem-

mende thriller, waarvoor vanzelf-

sprekend in Franeker een geweldige

belangstelling bestond.
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Coördinatoren staf district

in de kaderschool bank

APELDOORN. - Met de in de wan-

deling genoemde coördinatoren op-

leiding en vorming werden gedurende

een vijftal dagen op de kaderschool

een aantal onderwerpen in discussie

gebracht waarmede de nieuwe func-

tionarissen in de praktijk te maken

krijgen. Dat er bijzondere waarde ge-

hecht wordt aan deze functie bleek

wel u~tde aanwezigheid van de Alge-

meen Inspecteur, de heer Rehorst en

mevr. M. P. Baars, hoofd van de

Insp. Opleiding en Vorming en uit de

door de Algemeen Inspecteur gehou-

den openingsspeech.

Gedurende de cursus kwam de eigen

organisatie, de instituten die onder-

wijs en vorming bij de politie ver-

zorgen, vergader- en onderwijsmetho-

dieken en technieken e.a. aan de

orde. Verwacht wordt, dat vele korps-

leden de "education permanente" als

nuttig, en gewenst maar bovenal als

hoogst noodzakelijk zullen ervaren.

WADDINXVEEN - Een

felle brand, die te

Waddinxveen een fabriek in

as legde, werd bestreden door

brandweerkorpsen van

Waddinxveen en-Gouda.

Fotograaf Martin Droog van

de Goudse Courant schoot dit

plaatje van een wachtmeester

bij een afsluiter.

Vraag: Draait-ie de kraan

nog verder open, of (stiekem)

dicht. . . (ths)

~

langs de

weg gezren

AXEL. - Langs de weg gezien - in

het rayon Koewacht (Zeeuwseh Vlaan-

deren) door kollega's van de groep
Axel. (Foto E. A. L. Kint)

23
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Vier nieuwe Wings

SCHIPHOL. - Aan vier adspirant

vliegers is de 'wing' uitgereikt: P. B.

Bouter, J. J. v.d. Berg, P. B. van Dijk

en J. L. Buise, die daarmee zijn inge-

deeld bij de groep Vliegdienst van

de Dienst Luchtvaart.

De eerste drie vliegers hebben na 15

.maanden opleiding de Rijkslucht-

vaartschool verlaten met het volle-

dige vliegbewijs B-3 en de bevoegd-

heid Blindvliegen. Kollega Buise is

afkomstig van de Kon. Luchtmacht

en heeft ervaring als vlieger van zo-

wel een vleugelvliegtuig als van een

helicopter. Voor omscholing op de

Bölkow BO 105 C gaat hij nu nog

met vier kollega's naar München.

De uitreiking droeg een feestelijk

tintje, waarbij het 'woord gevoerd

werd door de commandant van de

Dienst Luchtvaart en de groep Vlieg-

dienst en door de Directeur van de

Rijksluchtvaartschool. (B)

.Politie Hoornwil

samenwerken

Van onze correspondent

HOORN - De leiding van het

veer-tig man tellende korps ge-
meentepolitie in het Noordhol-

landse lloorn wil volledig gaan

samenwerken met de omringen-
de groepen van rijkspolitit> in

west-Pelestand.

OP ministers van Agt (justt-

til') en De Gauv Fortman {bin-
nenlandse zaken) is gevraagd

11I't gemeentekorps ook buiten'

1.'.111 stadsgrenzen ulle actieve
bevoegdheden toe te kennen.

Hiermee loopt Hoorn vcr.
voor-uit op het aangekondigde.
wetsontwerp. dat een ver-r-ui-
ming van samcnwerkingsvor-

men tussen rijks- en gemeente-
politie beoogt. DL' huidige poli-

tir-wet bindt de gr-meentepolitie

strikt aan haar eigen gebieds-

grenzen. terwijl de r rjkspoliüe

In haar bevoegdbede-n geen ter- fir

ritortale begrenzingen kent g-

_._ _. J_6.~9~~_Qb~_z:.:!.L
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Reservisten van Assen
kampioen op pistool

DE BILT. - Onze koIIega's van de

reserve hebben in De Bilt hun jaar-

lijkse korpswedstrijden pistoolschie-

ten gehouden, waaraan door 68

schutters werd deelgenomen.

Uitslag individuele prestaties:

1. Mulder (district Assen) 48 pun-

ten; 2. W. van Bezuyen (Dordrecht)

47 punten; 3. Baetsen (Roermond)

47 punten.

Generaal Rehorst was naar De Bilt

gekomen om de wisselbeker uit te

reiken aan het team van het district

Assen, dat eerste werd met 139 pun-

ten. '(vdW)

Flinke chauffeur

AMSTERDAM. - In verband met

een aanrijding deed een bedrijf

schriftelijk opgave van schade bij

een groepscommandant in het district

Amsterdam. Een citaatje daaruit:

". . . Lichamelijk letsel van onze

chauffeur: flink geschaafde borstkas,

diverse blauwe plekken en zeer pijn-

lijke geslachtsdelen, waarvan zelfs

een ingedeukte .benzinetank het re-

sultaat is." (BR)

Steeds jongere
wachtmeesters

DANTUMA WOUDE. - Het af-

scheide van adjudant L. Reitsma als

groepscommandant van Datumadeel

moet de Friese D.C. wel droevig

stemmen, nu hij de laatste tijd al zo-

veel flinke f.l.o.-ers heeft uitgewuifd,

meende burgemeester E. Talstra. Hij

liet het niet bij woorden, maar bood

ook een kersverse jonge wachtmees-

ter aan, ,in de persoon van een 'pake-

sizzer' van de scheidende adjudant,

twee turven hoog, maar keurig in

een passend politiepak. Kolonel Mon-

sma was er heel gelukkig mee. (JO)

Foto: L. Heidstra.
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RP-GEBOUWEN

"De Varenkam(p)"

door P. F. Putten

Anno 1910 ...

In een herfstachtige sfeer werpt de

zon haar laatste stralen over de Soest-

dijkseweg, waar oude loofbomen hun

in de lente en zomer opgebouwde

bladerpracht kleuren in het speelse

licht van de ondergaande zon.

Uit de richting van Huize "Jagtlust"

nadert een rijtuig.

Het vermindert vaart. Uit de bewe-

gingen van paard en koetsier valt af

te leiden dat de buitenplaats "De

Varenkam" het doel van de rit vormt.

De inzittende van het rijtuig, eigenaar

van de buitenplaats, stelt bij het pas-

seren van de ingang met zichtbaar

genoegen vast, dat de beide ter weers-

zijden op een sockel geplaatste leeuw-

tjes hun jaarlijkse schilderbeurt heb-

ben ondergaan.

De op de wapenschildjes voorkomen-

de woorden "De Varenkam" beves-

tigen zijn status als eigenaar. Hij kan

tevreden zijn.

Aan het einde van de oprijlaan met

1

aan weerszijden loofbomen van histo-

rische leeftijd, ligt de villa, einddoel

van de inzittende.

Bij de toegang komt het rijtuig tot

stilstand.

Met een korte groet aan de koetsier

verlaat hij het rijtuig en betreedt de

villa ...

Anno 1976,

zes en zestig jaar later

Intussen tekent de historie de afschu-

welijke beelden van twee wereldoor-

logen, die evenwel het bestaan van

25
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de villa en het omliggende park geen

schade aandoen.

De flora past zich in een voortdurend

ritme van het natuurgebeuren aan.

Vogels blijven komen, evenals men-

sen, die hun stempel drukken op "De

Varenkam".

Thans omgeschakeld tot een verblijf

van overheidsdiensten is er dagelijks

een komen-en-gaan van ambtenaren,

sedert het bezit in 1951 aan de Over-

heid is overgegaan.

De villa wordt momenteel bevolkt

door een jonge generatie politiemen-

sen, die er zich in hun verdere op-

leiding bekwamen.

Historie ...

Maagdelijke grond (bouw- en wei-

land, oorspronkelijk behorende tot

het belendende veel oudere "Jagt-

lust") tot het jaar 1850, wanneer de

heer Van Rossurn, repetitor van de

Universiteit te Utrecht, toestemming

verkrijgt op ~en gedeelte van de grond

een huis te bouwen.

Dit huis verkrijgt als naam "De

Varenkam", de thans nog bestaande

villa. Een vermeldenswaardige bijzon-

derheid is, dat de heer Van Rossum

"De Varenkam" als trefpunt inricht

voor rechten-studenten en aldaar de

repetities afneemt.

In 1908 verkopen de kinderen-recht-

verkrijgenden van de heer Van Ros-

sum het bezit onder dezelfde betite-

ling aan de burgemeester van De Bilt,

de heer mr. H. Ph. J. Baron van

Heemstra (1908-1927).

Enkele renovaties en bijbouw in de

loop der jaren veranderen weinig aan

de oorspronkelijke opzet van de villa,

die met bijgebouwen in 1951 aan de

Staat ten gebruike van het Ministerie

van Justitie, overgaat.

Ongetwijfeld van historische waarde

Eén der gevonden

"leeuwen" die de toegang

van het landgoed

opluisterde.
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zijn thans nog de in de villa aan-

wezige schouwen, die blijkens de in

de ondersteuningsbeelden gegrifte

jaartallen, dateren van 1624 en 1663.

Men neemt aan dat deze antieke

werken niet tot de oorspronkelijke

bouw van de villa behoren, doch er

later zijn ingebracht door de be-

woner, de genoemde baron Van

Heemstra,

Ook de gevelsteen, aan de westzijde

van de villa aangebracht, moet 'van

elders zijn aangevoerd.

Rest nog een verklaring van de woor-

den "De Varenkam", bij de Rijks-

politieonderdelen in den lande meer

bekend als "De Varenkamp".

Uit één destijds op het terrein van

"De Varenkam" gevonden en be-

waard gebleven leeuwtje, zijn duide-

lijk uit het daarop aangebrachte

schildje de woorden "DE VAREN-

KAM" af te leiden.

De gevelsteen, aangebracht

aan de westzijde van de

villa. Historie hiervan

is niet bekend.

aar men vermoedt afgeleid van

"kam van de varens".

Of het vorenstaande aanleiding geeft

tot "naamsverandering" laat de

schrijver in het midden.

De gegevens van dit artikel werden verstrekt
door de heer J. W. H. Meijer van de afdeling
Publieke Werken van het Gemeentehuis te
De Bilt.

De toto's werden vervaardigd door de heer
G. J. Westerman. amanuensis van de Ver-
keersschool te Bilthoven.

De schouw in een

gelijkvloers gelegen

serrekamer. thans als

theorielokaal in gebruik,

daterende, blijkens de

inscriptie, uit 1663.

De schouw uit de hal van

de villa, blijkens een

inscriptie daterend uit 1624.

Detailopname van de

schouw in de hal van

de villa.

27
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POSTBUS 399
EDE

Houden we maat
met ons uniform?

De redaotie meende met de lijvige

RPm-dokumentatie in ons zomer-

nummer (juli/aug.) een aardige in-

druk te hebben gegeven van wat er

aan wensen rn.b.t, ons uniform in

het korps leent. Weergegeven werden

de meningen van representanten van

nagenoeg alle diensten, de konklu-

sies van een dienstbespreking van de

beredenen, de opinies van kader-

schoolcursisten en een uitvoerig kom-

mentaar van het hoofd van de Inten-

dance.

Voor de nog maar enkele maanden

oude Contactgroep Kleding Rijks-

politie was met ons artikel 'Houden

we maat met ons uniform?' kennelijk

de maat nog niet vol. Daarom druk-

ken we haar reaktie hiernaast nog

maar eens af.

Reacties van lezers op
de inhoud van
RP-Magazine kunnen
worden ingezonden
aan: Eindredactie
RP-Magazine,
Postbus 399, Ede.
Hoe korter en bondiger
uw brief, des te groter
de kans op plaatsing.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

I . . -I
Aan het Redact~e-secretarlaat van het

R.P.-Magazine,

p/a de heer A.K.Aartsma

Persbureau A.D.,

Postbus 399 te EDE.
L .,

Uw brie! Kenmerk Contactgroep Kleding Rijkspoli tie

no.2

'~RAVENHAG~ 15 september 1976.~:Contactgroep Kleding Rijks-

politie.

De Contactgroep Kleding Rijkspolitie, ingesteld bij Beschikking

van de Minister van Justitie dd 26 mei 1976, No.663/576, heeft

met belangstelling kennis genomen van het artikel "Houden we

maat met ons uniform?" in het R.P.-Magazine No.IO/ll van 1976,

waarin verslag wordt gedaan van het door een gespreksgroep

in Driebergen over het Rijkspolitieuniform besprokene.

Waar hier kennelijk sprake is van een incidenteel peilen van

de mening van een aantal korps leden over het R.P.-uniform, zal

de contactgroep het zeer op prijs stellen indien u in het eerst-

volgende nummer van het R.P.-Magazine in aansluiting op voren-

bedoeld artikel een berichtje zoudt willen opnemen, waarin wordt

medegedeeld dat de korpsleden eventuele voorstellen en suggesties

met betrekking tot het Rijkspolitie-uniform kunnen indienen bij

de secretaris van meergenoemde contactgroep, de heer

F.R.Willems, Raamweg 47 te 's-Gravenhage.

1/!' De vo0z7'

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegen beplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449
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nieuwej - t ~
groeps- •..
commandanten
Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Ermelo adjudant G. Urbach. Hij werd

geboren op 23 oktober 1918 te Mid-

wolda en was sedert 1 januari 1972

plaatsvervangend groepscommandant

te Ermelo.

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als· commandant van de be-

reden groep Hulshorst adjudant J. A.

van de Kamp. Hij werd geboren op

11 mei 1919 te Heteren en was sedert

1 februari 1975 plaatsvervangend

groepscommandant van de bereden

groep Hulshorst.

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van 'de groep

Nieuwenhagen adjudant C. W. Otter.

Hij werd geboren op 13 juli 1918 te

Schoten en was sedert 1 maart 1973

plaatsvervangend groepscommandant

te Nieuwenhagen.

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Simpelveld adjudant J. J. Franck. Hij

werd geboren op 9 augustus 1922 te

Schinnen en was sedert 1 mei 1973

plaatsvervangend groepscommandant

Gulpen.

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Voerendaal adjudant W. Quaedvlieg.

Hij werd geboren op 7 april 1921 te

Schaesberg en was sedert 1 augustus

1974 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Valkenburg.

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Zevenbergen adjudant H. Westbroek.

Hij werd geboren op 23 januari 1924

te Zeist en was sedert 15 juni 1974

plaatsvervangend groepscommandant

te Fijnaart.

30

Met ingang van 1 juli 1976 aange-

wezen als commandant van de groep

Beek en Donk adjudant W. Kersten.

Hij werd geboren op 28 maart 1923

te Ridderkerk en was sedert 22 mei

1971 plaatsvervangend groepscom-

mandant groep Beek en Donk.

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Steenbergen adjudant L. van

der Muuren. Hij werd geboren op 17

november 1929 te Steenbergen en

was sedert 20 september 1973 plaats-

vervangend groepscommandant Made

en Drimmelen.

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Eibergen adjudant J. Wolters.

Hij werd geboren op 16 december

1926 te Gorssel en was sedert 26

februari 1972 plaatsvervangend

groepscommandant Aalten.

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Gorssel adjudant H. G. Dieter-

man. Hij werd geboren op 19 maart

1925 te Winschoten en was sedert 16

december 1970 plaatsvervangend

groepscommandant te Grootebroek,

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Huissen adjudant N. Drijfhout.

Hij werd geboren op 28 december

1925 te Amsterdam en was sedert 16

februari 1970 postcommandant Bem-
meI.

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Oldebroek adjudant H. Otten.

Hij werd geboren op 3 juli 1921 te

Hoogeveen en was sedert 16 juni 1970

plaatsvervangend groepscommandant

Wonseradeel te Witmarsum

Met ingang van 1 augustus 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Rosmalen adjudant C. L. van

der Meij. Hij werd geboren op 11 mei

1922 te Voorhout en was sedert 1

september 1973 groepscommandant

Oud Beijerland.
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DE VIS WORDT DUUR BETAALD

Het was een warme zomerdag en

daarom zeer wel verklaarbaar dat

de jongeman die aan de waterkant

de bewegingen van zijn hengel-dob-

ber zat gade te slaan, uitsluitend in

een zwembroekje was gekleed.

De omstandigheid dat het eveneens

te water gelaten leefnet je slechts twee

flesjes pils bevatte wettigde het ver-

moeden "dat de wind wel weer in

een verkeerde hoek zou zitten".

"Hoe is het met de vangst?" vroeg

de zeer voorzichtig genaderd zijnde

wachtmeester op gedempte toon,

want hij wilde er beslist de oorzaak

niet van zijn dat de twee goudgele

rakkers in het leefnet enig gezel-

schap zouden mislopen.

"Zwaar knudde", zei de aangespro-

kene, "maar ach, je wilt het ondanks

die oostenwind toch wel eens pro-

beren."

De wachtmeester, duidelijk terzake

onkundig, knikte met oprechte deel-

neming, maar vond de situatie toch

niet zielig genoeg om inzage van

's mans viskaart achterwege te laten.

"Sorry collega", antwoordde deze,

"die heb ik thuis laten liggen en je

hebt het volste recht me daarvoor te

bekeuren".

"Pats, daar heb je er weer zo een",

dacht de wachtmeester, "onmiddel-

lijk je status exposeren als er iets

mis dreigt te gaan en de sfeer van

vertrouwen optimaal proberen te

maken door nog te tutoyeren ook".

"Misschien kan collega zich legiti-

meren en, als ik vragen mag, in wel-

ke gemeente doet U uw dienst?"

"Ja man, nogmaals sorry, maar zo-

als je ziet heb ik alleen een zwem-

broekje aan en ben vanmorgen zó van

huis vertrokken; Ik kan me dus niet

legitimeren en overigens dien ik bij

de politie in Amsterdam".

De man trok daarbij het gezicht van

een strafpleiter die de vrijspraak voor

z'n dient al op zak meent te hebben.

Hoewel dit op het verbaliseringsbe-

leid van de wachtmeester geen enkele

invloed uitoefende, wilde hij deson-

danks toch enige verificatie aangaan-

de het gesuggereerde beroep van zijn

opponent.

"Als U inderdaad een collega van

mij bent, zal het geen moeite kosten

om even de vijf boeken van Straf-

vordering uit de mouw te schudden.

Gaat Uw gang".

Het werd erg stil en het leek wel of

heel de natuur zich richtte naar de

immer roerloos staande dobber.

"Ik zal het U maar zeggen: .ik ben

nog niet bij de politie; ik ga echter

wel solliciteren".

Even later nam hij van de inmiddels

toch weer "U" geworden wacht-

meester een kennisgeving 'van op-

roeping in ontvangst, slikte achter

elkaar vijf teugen leefnet-pils weg,

liet nogal luidruchtig een hoeveel-

heid koolzuur de huig passeren en

sprak de historische, evenwel niet

door hem gecomponeerde zin: "De

vis wordt duur betaald meneer".

Welke vis? De wachtmeester weet het

nog steeds niet ...

P. van der Spek - Edam

Voo•._e je ook d•.aait,
'Watje ook d•.aait.

Met MascoHe
3xbete•..

50 FEUILLES PAPIER ~ CIGARETTES

ROLT BETER • PLAKT BETER • BRANDT BETER
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DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon (04181) 273

32

Ambtsjubilea

OPLEIDINGSSCHOOL

S. Procee, adjudant te Harlingen, 16-8-'76

25 jaar.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'76: Mej. J. M. v. Zanten, officier

R.P. 2e kl. te Alkmaar.

DISTRICT APELDOORN

Per 16-6-'76: J. Beets, schr. te Nunspeet.

Per 1-8-'76: Mej. R. Verbeek, schrijver te

Brummen; G. Pothoven, schrijver-A te

Apeldoorn.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'76: A. C. v. Meel, wmr. 1e kt. te

Dongen.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'76: S. v.d. Geer, officier 2e kt.

te Eindhoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'76: M. R. F. Klaër, adm. ambt. C

1e kl. te Sassenheim.

Per 1-9-'76: R. H. Zuur, schr. te 's-Graven-

hage.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-7-'76: Mej. H. E. M. Geerts, schrijver

te Schijndel.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-8-'76: F. J. Mes, schrijver te Mid-

delburg; mevr. J. A. A. J. Warnier-van

Es, schrijver te Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'76: Mej. A. A. O. de Leeuw,

schrijver-A te Maasdriel.

DISTRICT UTRECHT

Per 16-7-'76: P. S. Scheer, adm. ambt. C

3e kl. i.t.d. te Utrecht.
Per 16-9-'76: M. L. Danser, adm. ambt. C

3e kl. te De Bilt.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-'76: Mevr. A. Ch. Heideman-de

Haas, rijksambt. II te Utrecht; J. W. Lan-

gereis, adm. hfd. ambt. te Voorburg.

Per 16-8-'76: J. A. Brons, rijksambt. IV te
Delft.

Per 1-9-'76: S. A. Slotboom, rijksambt. II

te Driebergen; mevr. Th. M. G. Midden-

dorp-Rosens, schrijver te Voorburg.

LUVA

Per 1-8-'76: J. Tadema, adm. ambt. C 3e

kl. te Schiphol (Luva).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'76: A. W. J. M. van Schooten,

schrijver te Amsterdam; W. W. Beirna,

wmr. 1e kl. te Sneek; H. J. v. Elzelingen,

wmr. te Vlissingen; Th. A. H. van Gernert,

wmr. te Vlissingen; P. W. M. Trumpi,

wmr. 1e kl. te Amsterdam.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-8-'76: Mej. M. Boogaard, adm. ambt.

C 2e kl. te Soestdijk (V.D.K.H.).

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-9-'76: J. Jansen te Utrecht; J.

Sneek te Utrecht; W. Th. Driessen te

Roermond; C. F. Konings te Roermond;

A. F. Smets te Roermond; J. Amkreutz

te Maastricht; M. A. den Ambtman te

Maastricht; J. Bouwmeester te Apeldoorn.

Per 1-10-'76: J. P. Kalkman te 's-Graven-

hage; P. N. Stigter te 's-Gravenhage; L.

H. Rietdijk te Dordrecht; A. v. Bergeijk

te Dordrecht; J. A. A. Sanders te 's-Her-

togenbosch; C. J. Raats te Breda; F. J.

M. Engels te Roermond; Delissen te

Roermond;; H. v. Zon te Maastricht; J.

Th. Stevens te Nijmegen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-9-'76: A. Meijland te Heiloo.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: Joh. Luchtmeijer te Avenhorn;

J. Smit te Wervershoof.

Per 1-9-'76: P. Kok te 't Zand.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-5-'76: N. L. Snel te Alkmaar ((vkg.).

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: F. Hofman te Wormer; G. W.

Holvast te Amsterdam;

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76: C. R. F. Deken te Amsterdam;

P. S. L. Donders te Haarlem; C. J. M.

Heermans te Haarlem; L. van Andel te

Amsterdam; E. Eggers te Amsterdam.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: H. van Haasteren te 's-Graven-

hage.

Per 1-8-'76: Mej. C. J. Scholten te Am-

sterdam.

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-8-'76: J. Wolters te Eibergen.

Per 1-9-'76: P. Speulman te Vorden.
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tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'76: C. J. Kooymans te Apeldoorn;

Per 1-8-'76: G. Teunissen te Ermelo; D.

W. Timmerman te Apeldoorn.

Per 1-9-'76: W. J. de Mol te Oldebroek.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'76: Mej. J. A. Woltjer te Apel-

doorn.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: H. Bergman te Zeegse.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: V. Smith te Borger.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-8-'76: L. v.d. Muuren te Steen-

bergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: N. J. Kuipers te Terheijden.

tot dirigerend officier 3e kl.:

Per 1-4-'76: Mevr. M. Th. v. Beelen te

Eindhoven.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76: P. Hanegraaf te Breda (par-

ketpol.).

tot schrijver-A:

Per 1-6-'76: H. E. Burg te Beek en Donk.

Per 1-9-'76: J. G. Th. H. Beenen te Eind-

hoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-8-'76: A. Olree te Nieuwerkerk a.d.

IJssel.

tot opperwachtmeester:

tot 1-8-'76: K. H. Oenema te Moerkapelle;

J. Polderman te Hazerswoude-dorp.

.Per 1-9-'76: P. Zwermond te Nieuwerkerk

a.d. IJssel.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: J. M. van Zoelen te Schoon-

hoven; G. J. L. v.d. Bosch te Lekkerkerk.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'76: M. J. E. Wollrabe-Petersen te

Leiderdorp.

tot schrijver-A:

Per 1-9-'76: J. G. Rietkerk te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

tot parketwachter-A (adm. ambt. C le kl.):

Per 1-1-'76: H. J. Esther te Groningen

(parketpol.).

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: W. J. Dijkema te Groningen

(staf).

DISTRICT MAASTRICT

tot dirigerend officier 3e kl.:

Per 1-4-'76: Mevr. J. M. Lenssen te Maas-

tricht.

tot adjudant:

Pet 1-7-'76: J. J. Franck te Simpelveld.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: C. Ouborg te Maastricht.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76: F. J. M. Lambrie te Maas-

tricht.

tot schrijver-A:

Per 1-8-'76: P. J. op de Dijk te Schaes-

berg.

DISTRIC.T NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-8-'76: N. Drijfhout te Huissen; J.

Benou te Huissen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: H. F. Bruntink te Gendringen.

tot schrijver-A:

Per 1-7-'76: W. J. Dang te Druten.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'76: W. O. Bouw te Arnhem (par-

ketpol.); H. J. Walson te Arnhem (parket-

poL); J. v.d. Kuip te Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: J. Gerritsen te Arcen en Vel-

den.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-8-'76: J. Th. Derikx te Roermond

(meldk.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'76: J. D. Clements te Heythuysen.

tot parkerwachter-A:

Per 1-1-'76: W. A. Anker te Roermond

(parketpol.); H. J. Th. Wolters te Roer-

mond (parketpol.).

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-8-'76: F. v. Pij keren te Utrecht (par-

ket).

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'76: W. Bohle te De Bilt.

Per 1-8-'76: Joh. de Koning te Wil nis.

tot schrijver-A i.v.d.:

Per 1-6-'76: J. Nijland te De Bilt.

Per 1-7-'76: K. V.d. Pol te Bunschoten.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76 (was 1-5-'76): T. W. Hahn te

Utrecht (park.); N. v. Hattern te Utrecht

(park.); A. Ph. v. Lint te Utrecht (park.);

Th. S. Joh. Odijk te Utrecht (park.); P.

G. Oudenaller te Utrecht (park.); H. J.

de Reuver te Utrecht (park.); H. Veen-

huizen te Utrecht (park.); J. J. Vermeulen

te Utrecht (park.); P. Vis te Utrecht park.).

Per 1-1-'76: C. Schat te Utrecht (park.);

T. J. Nieuwenhuis te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: G. Schipper te Dedemsvaart.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76 (was 1-5-'76): H. J. Degens te

Zwolle.

Per 1-1-'76: T. J. de Jonge te Zwolle; A.

G. Hoogenraad te Zwolle; L. Slurink te

Zwolle; G. H. Snellen burg te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: R. K. V.d. Biezen te Drieber-

gen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'76: C. J. de Rink te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'76: H. Th. Haas te Harlingen.

tot commies:

Per 1-8-'76: G. J. Hanekamp te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-9-'76: Th. Jaarsma te DeillEnspijk.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKL:IJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'76: W. A. Herder te Soestdijk; J.

J. Nijdam te Apeldoorn.

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN

Per 1-4-'76: C. J. Kooijmans, wmr. le kl.

van Driebergen naar Apeldoorn.

Per 1-7-'76: H. Laarman, wmr. van Val-

kenburg naar Borculo.

Per 1-8-'76: J. Wolters, owmr. van Aalten

naar Eibergen ; B. E. Slatius, owmr. van

Nijmegen naar Apeldoorn.

Per 1-9-'76: P. Speulman, owmr. van

Schagen naar Vorden.

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'76: H. Hoekstra, wmr. le kl. van

Annen naar Assen (rech.gr.).

Per 1-8-'76: H. Bergman, wmr. le kl. van

Rolde naar Zeegse.

Per 15-8-'76: J. Kooy, wmr. van Vries naar

Zeegse; M. Brandsema, wmr. van Zeegse

naar Vries.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'76: N. J. Kuipers, wmr. le kl.

van Rijsbergen naar Terheijden; L. V.d.

Muuren, owmr.van Made naar Steen-

bergen.

Per 7-8-'76: H. V.d. Horst, owmr. van Prin-

senbeek naar Weesp.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-8-'76: C. L. V.d. Meij, adjudant van

Oud-Beijerland naar Rosmalen (distr. Den

Bosch); J. Benou, owmr. van Ouddorp

naar Huissen (distr. Nijmegen); T. W. V.d.

Have, wmr. le kl. van Maasdam naar

Tholen; J. W. Hogenbirk, owmr. van

Ameide naar Roelofarendsveen.

Per 3-8-'76: J. P. V.d. Wiel, wmr. van

Rockanje naar Vianen.

Per 1-9-76: C. V.d. Bor, adm. ambt. C 2e

kl. van Krimpen a.d. IJssel naar Har-

di nxveld-Giessendam.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 5-7-'76: P. G. M. Hendrikx, wmr. van

Gemert naar Eindhoven (vkg.).

Per 1-8-'76: A. J. van Opstal, owmr. van

Son en Breugel naar Eindhoven.

Per 6-8-'76: G. M. M. V.d. Linden, wmr

le kl, (3 mnd. proef) van Gemert naar

Eindhoven (meldk.).

Per 15-8-'76: E. J. Grootaarts, officier 2e

kl. van Eindhoven naar Middelburg.

Per 1-9-'76: J. J. C. M. Dumoulin, adm.

ambt. C 2e kl. van Waalre naar Eind-

hoven (st. distr.).

Per 20-9-'76: D. C. J. Kits, wmr. van

Bergeijk naar Eindhoven (vkg.); G. J. H.

Melis, wmr. van Luyksgestel naar Bergeijk.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-8-'76: A. Olree, owmr. van 's-Gra-

venhage naar Nieuwerkerk a.d. IJssel.

Per 10-8-'76: B. J. Houwer, parketw. van

's-Gravenhage naar Breda.

Per 1-9-'76: P. Zuurmond, wmr. le kl.
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van Schoonhoven naar Nieuwerkerk a.d.

IJssel; W. J. de Mol, wmr. 1e kt. van

Waarder naar Oldebroek; G. Schipper

wmr. 1e kt. van Valkenburg naar Dedems-

vaart.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'76: R. Linthorst, officier 1e kt.

van 's-Hertogenbosch naar Voorburg.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 18-6-'76: W. Plenter, wmr. 1e kt. van

Oosterwolde naar Donkerbroek.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-7-'76: J. J. Franck, owmr. van Gul-

pen naar Simpelveld.

Per 12-7-'76: H. J. G. Plourn. wmr. van

Ubach over Worms naar 's-Hertogenbosch

(techn. rech.).

Per 7-8-'76: P. W. J. Bastiaans, wmr. te

kt. van Urmond naar Schinnen.

Per 1-9-'76: J. H. Kaanen, owmr. van Beek

naar Simpelveld; C. Ouborg, wmr. 1e kt.

van Noorbeek naar Maastricht.

Per 4-9-'76: J. H. Vleeshouwers, owmr.

van Maastricht (meldk.) naar Maastricht

(verk.gr.).

DISTR1CT NIJMEGEN

Per 1-8-'76: N. Drijfhout, owmr. van Bem-

mei naar Huissen; H. F. Bruntink, wmr.

1e kt. van Bergh naar Gendringen; J.

Alkemade, wmr. 1e kt. van Roermond

naar Arnhem.

Per 1-9-'76: L. G. M. Visser, schrijver-A

van Gendringen naar Wiseh.

DISTRICT ROERMOND

(correctie wegens onjuiste vermelding):

N. van den Berg, owmr. van Roermond

(techn. rech.) naar Utrecht (stafdistrict).

Per 1-7-'76: J. G. G. Schürkens, wmr. van

Meerlo-Wanssum naar Echt.

Per 10-7-'76: S. J. M. J. Cruysberg wmr.

1e kt. (3 mnd. proef) van Reuver naar

Roermond (rech.gr.).

Per 1-8-'76: J. Gerritsen, wmr. 1e kt. van

Gennep naar Arcen en Velden; J. Alke-

made, wmr. 1e kt. van Roermond naar

Nijmegen.

Per 1-9-'76: M. J. Venrooy, wmr. 1e kt.

van Reuver naar Ulestraten.

P.er 6-9-'76: J. D. Clements, wmr. van

Heijthuijsen naar Barendrecht.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'76: A. T. Smit, wmr. 1e kt. van

Langbroek naar Cothen.

Per 7-8-'76: H. J. de Haas, owmr. van

Bilthoven naar Rhenen.

Per 17-8-'76: T. de Gelder, owmr. van

Bilthoven naar Hulshorst.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-8-'76: Joh. Luchtmeijer, owmr. van

Haaksbergen n. Avenhorn, (distr. Zwolle);

A. J. Wever, wmr. van l.Jsselstein naar

Enter.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-4-'76: C. J. Kooijmans, owmr. van

Driebergen (AVD/SAS) n. Apeldoorn (st.).

Per 1-5-'76: L. P. M. Kubben, wmr. 1e kt.

van Driebergen (AVD/SAS) naar Herken-

bosch (distr. Zwolle).

DIENST LUVA

Per 1-8-'76: J. Polderman, wmr. 1e kt.

van Rotterdam naar Hazerswoude-dorp.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-8-'76: J. J. Nijdam, wmr. 1e kt. van

Soestdijk naar Apeldoorn.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-8-'76: H. J. van Putten, adjudant te

Wezep.

Per 9-8-'76: Mevr. G. K. Ch. Gillissen-Eijk-

hout, wmr. 1e kt. te Apeldoorn.

Per 1-9-'76: H. Melisie, adjudant te Vor-

den.

DISTRICT ASSEN

Per 1-8-'76: W. Schuring, wmr. 1e kt. te

Nieuwlande.

DISTRICT BREDA

Per 1-7-'76: C. v. Depfen, wmr. 1e kt. te

Breda (parketpot.); A. H. v. Gils, schrij-

ver te Zevenbergen; P. J. Biemans, adm.

ambt. C 2e kt. te Zundert (velddet.).

Per 1-8-'76: N. C. Troost, owmr. te Klun-

dert; J. Vervloet, adjudant te Steenber-

gen; J. de Ridder, adjudant te Oister-

wijk; W. Hensbroek, adjudant te Hilvaren-

beek; C. L. v.d. Bos, wmr. 1e kt. te

Steenbergen.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-8-'76: F. J. van Exel, officier 2e kt.

te Eindhoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'76; J. H. de Feiter, wmr. 1e kt.

te Rijswijk.

Per 1-8-'76: R. v. Graas, wmr. 1e kt. te

's-Gravenhage.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-7-'76: F. Meijer, wmr. 1e kt. te

Scheemda.

Per 1-8-'76: R. Klaasen, schrijver-A te

Groningen (stafdistr.); P. Wit, owmr. te

Groningen (stafdistr.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-6-'76: W. van Roosmalen, schrijver-
A te Schijndet.

Per 1-8-'76: G. F. v.d. Berg, adjudant te

Rosmalen; J. Heesakkers, wmr. 1e kt. te

Heeswijk-Dinther; M. Meulenbroeks, adm.

ambt. C 1e kt. te 's-Hertogenbosch; B.

J. Bruinsma, wmr. 1e kt. te 's-Hertoçen,

boseh.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 15-7-'76: G. Boerema, adm. ambt. C

2e kt. te Leeuwarden (stafdistr.).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-8-'76: J. J. Nohlmans, owmr. te

Cad ier en Keer; W. Lazaroms, owmr. te
Maastricht.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-7-'76: P. Y. Witteveen, dir. officier

3e kt. te Roermond.

Per 1-9-'76: J. J. M. Leijendekkers, schrij-

ver-A te Swalmen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'76: A. W. van Doorn, rijksambt.

"I te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-8-'76: P. G. Lutke Veldhuis, wmr.

1e kt. te Raaite; W. M. v.d. Kant, wmr.

1e kl. te Almelo; H. J. v. Essen, adjudant

te Tuk.

Per 1-9-'76: H. P. Reeders, owmr. te

Haaksbergen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-'76: Mevr. K. Lantan-Algoe, typiste

A te Voorburg.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-8-'76: Mevr. M. J. Verhoek-Mulder,

adm. ambt. C 3e kt. te Apeldoorn; mevr.

H. S. Berga-Bontekoe, hoofdcommies te

Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'76: S. R. Smit, adjudant te Sneek;

H. M. Vlug, wmr. 1e kt. te Amsterdam.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-1-'76: J. M. Jansen, adjudant te

Soestdijk; M. A. v.d. Linden, owmr. te

Soestdijk.

Koninklijk Nederlands

Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse
krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945
in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder
expositieruimte wordt
beschikt, traoht het
Legermuseum de

veelbewogen
krijgsgeschiedenis van ons
volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en
dia-voorstellinqen.

OpeningstiJden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van
13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241
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Oplossingen, geschreven op een

briefkaart, opzenden vóór 15 no-

vember aan onze Puzzel redacteur

RP-magazine, Brahmsstraat 9 te

Eerbeek.

(De oplossingen en winnaars van de

augustus- en septemberpuzzels staan

vermeld op pag. 16).

Doorloper met ruit

In het doorloper-diagram ziet u een

ruit. Daarin moeten horizontaal en

ventikaal dezelfde woorden van de

volgende betekenis (H = Horizon-

taal en V = Vertikaal).

H 2/ V 6: honingdrank, H 4/ V 4

omlijsting, H 6/ V 2 stof, H 8/ V 1

Europese staat, H 9/ V 3 binnen-

kort, H 10/ V 5 bekoorlijk, H 11 /

V 7 griezelig.

Onder de goede inzendingen ver-

loten we een boekenbon van f 25,-.

In de doorloper:

Horizontaal: 1. met elkaar, technische titel,

sluwe zoogdieren, paardekracht; 2. vloer-

tegel, wilde haver, zetel; 3. visetende zoog-

dieren, woonplaats, jongensnaam, thans; 4.

stuurinrichting, plaaggeest, drijfijzers; 5. mo-

ment, zoon van Noach, weideplant; 6. hoog-

moedig, aanwezigheid elders; 7. kasuaris,

slijk; 8. metaalverbinding, watering; 9. plaats

in Noord-Holland, planeet; 10. winterappel,

halsdoek, in orde! 11. sinds, geldstukken; 12.

huidplooi, loofboom, te eniger tijd, berg op

Kreta; 13. plaats van inrijden, delen van een

klimwerktuig, stekelvarken; 14. bloedbuis, zin-

tuigen, ridder; 15. Aziatische munt, geluid

van eenden, vrouw van Abraham.

Verticaal: 1. deel van een klimwerktuig, kwe-

kers, rijgsnoer; 2. zangeres, grondsoort, vlie-

genlarve, slot; 3. bovenmatig, niet dezelfden;

4. wild zwijn, uitgang van de overtreffende

trap, zangvogeltje, technici; 5. Eng. kinder-

juffrouwen, myth. zeegod van lagere rang;

6. musicus, vetoplosmiddel ; 7. zijrivier van

de Donau, plezier; 8. lor, zekere; 9. plek,

rivier in Duitsland; 10. krachtig, afgemat; 11.

stil!; Hebreeuws muziekteken, zandheuvels;

12. tijdperk, niet echt, kledingstukken; 13.

ongaarne, landhuis, wondteken; 14. nacht-

kledij, koemaag, dat is, gordijnlat, winter-

voertuig; 15. gezellig, Amerikaanse sierhees-

ter, geluid van een ontploffing, achter.

CARDKEY TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

Bij praktisch alle politiebureaus is toegangscontrole noodzakelijk.

De eenvoudigste manier om dit zonder hoge personeelskosten te

verwezenlijken wordt geboden door het CARDKEY-systeem

Het openen van een deur, hek, slagboom, etc. geschiedt door het
simpele inschuiven van een magnetisch gecodeerde veiligheids-

kaart in de lezer (zie foto).

Dokumentatie en/of informatie wordt u gaarne op verzoek toe-

gezonden.

B.V. TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ

A K K E R MAN & C o.
Mercuriusweg 18-20 DEN HAAG-2008

Tel. 070-854300* Telex 31507
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PRIJSPUZZEL VOOR
DE JEUGD

Doorlopend lettergreepraadsel. In de

puzzel op de vloer moeten tweelet-

tergrepige woorden ingevuld worden.

De tweede lettergreep van het voor-

gaande woord is steeds de eerste let-

tergreep van het volgende. De woor-

den moeten aan de volgende om-

schrijvingen voldoen: 1. bordpapier;

2. zeer corpulent; 3.. trip waarbij men

op het beginpunt terugkeert; 4. finan-

ciële middelen voor een tocht; 5.

moeilijkheden door gebrek aan be-

taalmiddelen; 6. bezorgdheid ver-

oorzakend.

Van de volgende puzzels

geen oplossing insturen:

Zoekplaatje. Het enige stuk schrijf-

gereedschap dat op tekening te zien

is, is een vulpen. Maar die is heel

goed verborgen. Kun je hem vinden?

Vertel dan op een briefkaart precies

waar je de vulpen gevonden hebt.

Onder de goede inzendingen verlo-

ten we een boekenbon van f 10,-.

Van het kastje naar de muur. Hoe

komt u van de kast naar de muur?

Probeer dat door in de puzzel boven

de loketbeambte telkens één letter te

vervangen door een andere. De der-

de keer moeten bovendien de letters

verwisseld worden.

Lettergroepraadse/: De tekenaar was

bang dat iemand zou veronderstellen

dat deze tekening ook maar iets met

de werkelijkheid te maken zou heb-

ben.

In een spreuk aan de wand (boven

het loket) heeft hij daarom een waar-

schuwing gegeven, zij het dan dat hij

de zaak wat dooreengehutseld heeft.

Hoe luidt de spreuk?

37
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Afscheid W. Frackers na
17 jaar Korpsblad/RPm

Het door hem verwekte, opgevoede
en grootgebrachte kind geesteskind
nadert z'n 18e verjaardag, Tijd om
het los te laten, dacht RPm's
redaktievoorzitter Frackers en voegt
de daad bij het woord, De twee
journalisten die in die 17 jaren het
blad redigeerden, proberen een
facet van het fenomeen WFKJF
bloot te leggen . pag.12

\~

\.5r....-:;- ~
-/

Sinterklaas-verrassing
voor Dienst Luchtvaart

Op 6 december zal de Dienst
Luchtvaart zijn mooiste cadeautje

officieel uitpakken: twee eigen
RP-helicopters.
Meer foto's en informatie over de
nieuwe wentelwieken 'Dries' en
'Willem' op . pag.15

Foto: Wim Schermer / Dienst Luchtvaart

'Adspiranten onvoldoende
voorbereid op praktijk'

"Ik vind dat onze politie het over
't algemeen uitstekend doet", zegt
PvdA-Kamerlid Stoffelen in het
RPm-interview, waarin hij o.a. pleit
voor méér politie, méér burger-

personeel, en het aantrekken van
dertigers. pag. 6

5
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Mr. P. R. Stoffelen, 2e Kamerlid PvdA, in valreep-interview:

"ADSPIRANTEN
WORDEN ONVOLDOENDE
VOORBEREID OP WAT
HUN IN DE PRAKTIJK
TE WACHTEN STAAT..."

Tegen theetijd staan we oog-in-oog met de kater van
Prinsjesdag. Gisteren heeft de Koningin in de Ridderzaal
het parlementaire jaar officieel geopend. In de koninklijke
stallen wordt de Gouden Koets weer in het vet gezet. Op
Kneuterdijk en Korte Poten vegen mannen van de stads-
reiniging de laatste feestmuts uit de goot. In de tearooms
kijken Haagse dames over hun slagroomgebakje al weer
verlangend uit naar het volgende Grote Gebeuren. .

6

Bij de receptie van het Tweede
Kamergebouw overhandigt Kamer-
bewaarder H. Diender ons per-
soonlijk aan de forse middender-
tiger, met wie wij een afspraak
hebben: mr. P. R. Stoffelen, sinds
vijf jaar lid van de 2e Kamer voor
de P.v.d.A. en eerste spreker na-
mens deze 43 koppen tellende
fraktie als het om politievraagstuk-
ken gaat.

"We zullen moeten opschieten", zegt
onze gastheer gehaast, terwijl we ons
voortreppen door de koele, marme-
ren gangen. Aan het voor ons uitge-
trokken uur wordt geknabbeld door
de minister van Binnenlandse Zaken.
"Over drie kwartier wordt ik bij hem
verwacht". Veel te weuug tijd na-
tuurlijk voor een beetje gesprek,

Interview: F. J. C. M. van Etten (RP)
en Koen Aar ma (AD)

Foto's: Peter Frederik (AD)
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maar de agenda van de heer Stoffe-
len is verder al voor weken volge-
boekt.
We ploffen neer in een van de klei-
nere fraktiekamers, ergens in het in-
gewand van het oude Kamergebouw.
Op de tafel ligt een verse, rode roos.
"De Vara was hier zojuist met haar
leden-werfaktie", verduidelijkt de
heer Stoffelen en legt de bloem ter-
zijde. "Maar steekt u van wal, want
om tien over vijf moet ik echt weg.
We hebben dus nog (blik op de klok)
ruim een half uur ... "

Opleiding onvoldoende

We starten met een aktueel onder-
werp, dat die woensdag in alle kran-
ten forse koppen heeft gekregen.
'Wachtmeester (die vluchtende auto-
mobilist door neus schoot) krijgt
f 500 boete wegens grove onacht-
zaamheid', meldt de Volkskrant. Vol-
gens het verslag had de wachtmees-
ter verklaard, nauwelijks geïnstru-
eerd te zijn ten aanzien van het ge-
bruik van het dienstpistool. En zijn
raadsman voegde daaraan toe, dat de
opleiding van de politieman op dit
punt onvoldoende is en dat het ge-
beuren objectief gezien niet aan de
wachtmeester verwijtbaar kan zijn.
Wat vindt mr. Staffelen daarvan?

Stofjelen: "Ik vind de opleiding in het
algemeen onvoldoende. Ik heb daar
dan ook al vele jaren opmerkingen
over gemaakt in de Kamer. Ik heb
hoofdpunten van kritiek. Dat zijn -
in willekeurige volgorde - deze: Ik
heb nog steeds het gevoel, dat het
accent in de opleiding ligt op ken-
nisoverdracht (op zichzelf buitenge-
woon nuttig, noodzakelijk ook) -
en te weinig op de maatschappij-
wetenschappen. Dat geldt waarschijn-
lijk in belangrijker mater voor de op-
leidingsscholen dan voor de acade-
mie. Het tweede punt van kritiek is,
dat de adspiranten nog steeds onvol-
doende worden voorbereid op dat-
gene wat hun in de praktijk te wach-
ten zal staan. Ik heb nogal veel kon-
takten met politie-organisaties en ik

POLITIE~
Mr. P. R. Stoffelen behandelt
voor de PvdA-fraktie in de
Tweede Kamer de politie-
aangelegenheden, samen met
enkele kollega's, en treedt
als zodanig meestal als
eerste spreker op in het
parlement.

Mr. Stoffelen was voorheen

probeer zoveel mogelijk kontakten
met het veld te hebben. Daar krijg
ik vaak deze klacht van mensen: als
het moeilijk wordt, ·dan sta jij ervoor.
Dan is er soms wel een meerdere bij,
maar als je nagaat wat je instrukties
zijn, dan moet je het toch groten-
deels zelf maar uitzoeken. En als je
het fout doet, moet je op het matje
komen."

Leren niet te schieten

RPm: Betekent dat een pleidooi voor

verlenging van de opleiding?

St.: "Dat hoeft niet primair een plei-
dooi voor verlenging van de oplei-
ding te zijn, al zou het mij niet ver-
bazen als het daar toch op uit zou
komen. Maar het betekent in elk ge-
val wel een verandering van het ac-
cent. Ook omdat het tegenwoordig
een elementaire opleidingseis is, dat
je de mensen zoveel mogelijk voor-
bereidt op wat hun te wachten staat.
Ik kan buitengewoon meevoelen met
de politieman op straat, die erg gauw
in het hoekje zit waar de klappen
vallen - soms ook letterlijk - en
zich af en toe erg in de steek gelaten
voelt.
In belangrijke mate geldt onze kritiek
ook de schietopleiding. Ik heb daar
ook meermalen vragen over gesteld
aan de ministers. Wij zijn namelijk
van mening, dat die opleiding er
vooral op gericht moet zijn om te
leren niet te schieten ... "

RPm: ... en zuiver te schieten, als

het dan toch moet, zodat tenminste

stafmedewerker van de Wiar-
di Beckmanstichting, waar
hij zich ook met politiezaken
bezighield en daarover rap-
porteerde.
Sinds vijf jaar maakt hij deel
uit van de 43 leden tellende
PvdA-fraktie.

niet de verkeerde geraakt wordt ...

St.: " ... Ook dat. De ervaring leert,
dat - als er een situatie ontstaat
waarin politiemensen het gevoel heb-
ben dat het dienstwapen gebruikt
moet worden - hun vaak een ge-
voel bekruipt van eh ... van angst
bijna, van een paniekreaktie, het
handelen in een flits, het niet vol-
strekt kunnen overzien wat er nu
precies aan de hand is, doordat ze
onvoldoende voorbereid zijn."

"Ik vind dat onze politie
het over 't algemeen
uitstekend doet ... "

7

Rp.org_RPM76_11_nov_nr.03_compri 292



RPm: U wilt een betere, meer op de

praktijk gerichte opleiding, Betekent

dit dat u - in navolging van Ameri-

kaanse politiestemmen (NRC)

ook van mening bent dat Nederland

niet méér, maar beter opgeleide en

gespecialiseerde politiemensen nodig

heeft?

Méér politie

St.: "Over de toestand in de Ver-
enigde Staten kan ik niet oordelen.
In Nederland hebben we méér politie
nodig, omdat de korpsen hier zwaar
onderbezet zijn. Overigens vind ik dat
onze politie het over het algemeen
voortreffelijk doet. Het primaire punt
is: rnéér politie om de tekorten op te
heffen. Dat kan mede worden bereikt
door burgers politietaken te laten
verrichten die niet per se door poli-
tiemensen behoeven te worden uitge-
voerd."

RPm: Hoe rijmt u dat overigens met

de personeelsstop die het de politie

onmogelijk maakt burgerpersoneel

aan te trekken?

St.: "Dat valt niet te rijmen. De per-
soneelsstop bij de politie is volstrekt
onlogisch. Ik heb daar dan ook tot
drie keer toe buitengewoon scherpe,
schriftelijke vragen over gesteld.
Maar terugkerend naar uw vraag:
méér politie of beter opgeleide poli-
tie, is mijn antwoord: er is momen-
teel méér politie nodig omdat er een
onderbezetting is. Ik praat niet over
een betere politie, omdat ik vind dat
onze politie het uitstekend doet. Wel
maak ik me zorgen over de zeer on-
evenwichtige leeftijdsopbouw. Dit ge-
geven heeft wel degelijk een nadelige
invloed op het optreden van politie
in moeilijke situaties."

RPm: U bedoelt dat er, nadat er

jarenlang een vergrijzing heeft plaats-

gevonden, nu een nieuw probleem

opduikt, doordat in de komende vijf

tot tien jaar zoveel mensen met j.l.o.

zullen zijn gegaan, dat de politie bij-

na uitsluitend nog uit jonge mensen

zal bestaan, overwegend twintigers

en dertigers. De vaderlijke figuren

van middelbare leeftijd zullen daarin

8

"De werving zou zich
ook op mensen van
dertig kunnen richten"

vaak gemist worden.

St.: "Dat ben ik met u eens. Daar
heb ik ook meer dan eens op gewe-
zen in de Kamer."

Te jong?

RPm: Toch richt de werving van

nieuw personeel zich uitsluitend op

de schoolverlaters van 16 tot 18 jaar.

Wat ouderen, tot 27 jaar, worden

ook wel toegelaten, maar daar is de

werving toch niet primair op gericht.

Zou het - met het oog op die on-

evenwichtige leeftijdsopbouw - wen-

selijk zijn wanneer ook aktief onder

de wat ouderen, de dertigers bijvoor-

beeld, zou kunnen worden geworven?

Temeer omdat er in die leeftijds-

groep toch een vrij groot aanbod aan

arbeidskrachten is.

St.: "Ik weet vrijwel zeker, dat mijn
fraktie bij de komende Begroting op
dit SOODtaspekten nadrukkelijk de
aandacht zal vestigen. Want er is
geen enkele voor de hand liggende
reden te vinden om inderdaad die
leeftijdsgroep te beperken, gezien de
leeftijdsopbouw èn gezien het feit
dat de personeelstekorten veel te
traag worden ingehaald ... "

RPm: ... èn wellicht ook gezien het

feit dat het aantrekken van ouder

personeel - dat al een andere werk-

kring heeft gehad - een extra in-

breng kan geven vanuit een iets an-

dere invalshoek ...

St.: " ... Ook dat zou een voordeel
kunnen zijn van het aantrekken van
wat oudere mensen. Maar zoals al
gezegd: het zou mij sterk verbazen,
als mijn fraktie dat niet ook naar
voren zou brengen."

Evenwichtig

RPm: Uw CDA-kollega Aarts toonde

zich wat onprettig verrast, toen hij

hoorde dat knapen van zestien jaar

al worden geworven. Hij meende dat

de meeste jongens op die leeftijd nog

niet zover zijn. Hoe ziet u dat? Kan

een 16-jarige al kiezen en mag

men een 18-jarige al belasten met

een zo zware maatschappelijke ver-

antwoordelij kheid?

St.: "Ik vind dat wel verantwoord.
Om twee redenen. Het hele streven is
erop gericht om juridisch te erken-
nen wat zich maatschappelijk heeft
voltrokken: nl. de verlaging van de
rneerderjarigheidsgrens tet 18 jaar.
Ik geloof dat dat waar is en dat
je moeilijk meer eisen kunt stellen
dan de meerderjarigheid, met alle
vooronderstellingen die daaraan vast-
zitten. Ten tweede: was het maar zo,
dat de leeftijd een goede maatstaf
was voor zowel karaktereigenschap-
pen als andere capaciteiten. Een
soortgelijke discussie is er geweest
over de verlaging van het kiesrecht.
Ik heb een vroegere collega gehad
die zei: je kunt de leefrijd net zo
goed op 13 stellen als op 83. ''1 Is
allemaal fout ... "

RPm: Akkoord. Maar vindt u ook dat

je al van 16-jarigen mag verwachten

dat ze stabiele persoonlijkheden zijn?

St.: "Ik geloof dat we twee begrip-
pen moeten scheiden: 'stabiel' en
'evenwichtig'. Iemand kan buitenge-
woon evenwichtig zijn, een stevig
karakter hebben en niettemin buiten-
gewoon speels artistiek, emotioneel,
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bewogen, etc. zijn. De term 'stabiel'
heeft al gauw een wat logge beteke-
nis van 'het jonge oude mannetje'.
Mocht dat laatste het geval zijn bij
de beoordeling van de jongeman, dan
ben ik daar bijzonder tegen. Natuur-
lijk. Kijk, ons hele pleidooi is steeds,
dat je zoveel mogelijk moet enten
op de maatschappelijke realiteit en
voortdurend moet beseffen: wat is
de beste aanpak. Vandaar ook mijn
verhaal van de steeds sterkere accen-
ten op het preventieve, veel meer
nog dan nu gebeurt, maar ook: zorg
dat je in de opleiding en in de korp-
sen mensen krijgt die echt berekend
zijn op de taak die de politie nu in
deze samenleving heeft. Dat heef!
doorstraling naar het karakter van
de opleiding, zal ook doorstraling
moeten hebben naar de punten die
u noemde. Maar dat hoeft niet te
betekenen dat dan de eis van zekere
evenwichtigheid vervalt. Dat zou ik
erg betreuren."

"Een speelse, emotionele
jongeman kan best

zeer evenwichtig zijn"

Landelijke
diensten

Wij vragen de bewinds-

lieden klip en klaar met name

aan te geven, aan welke lande-

lijke diensten zij wel of niet

denken. Wij zijn niet tegen de

vorming van een zeer beperkte

landelijke recherche, mits die

recherche alleen bevoegd is

t.a.v. een zeer beperkt aantal

met name in de wet genoemde

zeer ernstige delicten. En mils

die landelijke recherche zich

grotendeels beperkt tot infor-

merend en coördinerend op-

treden en derhalve het execu-

tieve optreden in beginsel over-

laat aan de provinciale korp-

sen ... "

"Wat de verkeerstaak van de

politie op de grote nationale en

internationale wegen en water-

wegen betreft, beginnen wij

overtuigd te raken van de

noodzaak van een landelijke

dienst ... "

"Wat de Dienst Luchtvaart

van het Korps Rijkspolitie be-

treft zijn wij nog geenszins

overtuigd van de noodzaak van

'n aparte landelijke dienst ... "

(mr. Staffelen, 2e Kamer,

16-6-76)

Dienst Luchtvaart

RPm: Mogen we een sprongetje ma-

ken naar de discussie over de nieuwe

politie-organisatie. U hebt onlangs in

de Kamer over de centrale diensten

gezegd, dat u er geenszins van over-

tuigd bent, dat de Dienst Lucht-

vaart een aparte, landelijke dienst

zou moeten worden.

St.: "Als voorbeeld, ja ... "

RPm: ... Het lijkt ons een wat on-

gelukkig voorbeeld, omdat juist deze

dienst moeilijk (zoals u voorstelt) aan

een gewest Amstelland gekoppeld

kan worden terwijl er toch regel-

matig op de autosnelwegen behoefte

is aan samenwerking met helicopters

van deze dienst, terwijl de politie in

Groningen of Brabant regelmatig

luchtfoto's nodig heeft, terwijl er bij

allerlei akties in het land luchtkon-

takt nodig is. U kunt toch niet ver-

langen, dat straks elk provinciekorps

een eigen vliegtuig of helicopter gaat

aanschaffen?

St.: 'Wie enigszins de feitelijke situa-
tie kent, weet dat er voortdurend ge-
zamenlijk optreden is van de Dienst
Luchtvaart, de luchthavenpolitie, be-
wakingskorps Hoogeboom, gemeente-
politie Haarlemmermeer, nog los van
de vraag wat de marechaussee doet.
Dat is in belangrijke mate met el-
kaar verbonden. Dus grof gezegd: op
het moment dat mensen mij kunnen
uitleggen dat er een volstrekt onmo-
gelijke situatie ontstaat wanneer ook
niet de gemeentepolitie van Haar-
lemmermeer in het vervolg naar Gro-
ningen en Delfzijl kan, dan zal ik
overtuigd zijn. Maar als je weet dat
het één gecoördineerd, in belangrijke
mate samenwerkend optreden is ... "

RPm: U spreekt over de situatie op

Schiphol, wij bedoelen het nationale

optreden van de Dienst Luchtvaart

die boven heel ons land vliegt ...

St.: "Nee, ik heb nadrukkelijk ge-
zegd: de taak op Schiphol zelf, de
Dienst Luchtvaart voor zover - er
zit een heel fijn nuanceverschil in -
het de taak is op een luchthaven.
Daarvan zeg ik: ik zie dat werkelijk
niet. Let wel op onze beginstelling.
In beginsel zijn wij tegen landelijke
diensten. Sommige kun je missen,
tenzij het tegendeel wordt aange-
toond. Maar dat was geenszins het

9
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geval met de Dienst Luchtvaart. De
taken die in de Memorie van Ant-
woord zijn opgesomd, slaan - on-
eerbiedig gezegd - aandoenlijk op
niets. Omdat hoogstens een of twee

" ... Wat bedoelen wij? Wij
bedoelen dat wij nog 'steeds
zien en willen zien, dat de
taak van de politie niet is:
handhaven van het strafrecht,
maar de daadwerkelijke
handhaving van de rechts-
orde, zoals exact in artikel
28 staat.

Wat betekent dat in onze
gedachtengang? Dat bete-
kent - als het even kan -
het op alle mogelijke manie-
ren voorkómen van strafbaar
gedrag. Preventief optreden
in de juiste zin van het
woord. Een totaal van aspec-
ten, niet alleen die verbon-
den aan de openbare orde ..
èn bestuurlijke maatregelen
om te voorkomen dat het
komt tot de noodzaak tot op-
sporing. Wat die taak van de
politie betreft, geldt dat dan
de daadwerkelijke handha-
ving van de rechtsorde, dus
het algemeen preventieve be-
stuurlijke, zoals wij het be-
doelen, het zware accent
krijgt. En dat ook in die
zin een onderscheid tussen
openbare orde en opsporing
van strafbare feiten een wat
oneigenlijke is geworden ... "

(Mr. Stoffelen, 2e Kamer,

17-6-1976)

Voorkómen
van
strafbaar
gedrag

10

van die aspektjes hout snijden. Wie
het motief hanteert, dat het gebeu-
ren op een luchthaven geïsoleerd is
van de rest, die weet absotuut niet
wat er aan de hand is. Dat sluit niet
uit dat er bepaalde dingen zijn, waar-
van je moet zeggen: die moeten over-
al beschikbaar zijn. Wat nog weer
iets anders is dan er meteen maar
een aparte dienst van te willen ma-
ken. Het aantal voorbeelden dat ap-
paratuur elders op een centraal punt
beschikbaar is en op oproep verkrijg-
baar is, is niet gering. Ik zie op dit
moment niet in, waarom hier een lan-
delijke dienst nodig is. Maar als de
minister wil aantonen, dat daar de
telefoon niet zou wenken, dan ben ik
graag bereid naar zijn argumenten
te luisteren."

RPm: Als het alternatief zou zijn,

dat straks de meeste gewesten een

eigen vliegtuigje zouden willen aan-

schaffen, dan bent u daar toch niet

voor ...

St.: "Natuurlijk niet. Maar de argu-
mentatie 'het gebeuren op Schiphol'
heeft mij niet overtuigd. Voor zover
er apparatuur nodig is, wil ik best
eens horen dat dat zowel het statio-
neren op één centraal punt betekent
alsook een afzonderlijke dienst. nat
zijn twee verschillende dingen die
men moet bewijzen. Van het eerste
zie ik ,het bewijs nog wel zitten, om-
dat dat voor de hand liggende tech-
nische vereisten kunnen zijn. Maar
het tweede ... We moeten nu toch
op de klok letten. Ik heb echt niet
meer tijd ... "

RPm: Laatste vraag:

In de Kamer hebt II gezegd, dat u

de Koninklijke Marechaussee buiten

de normale politietaken wilt houden,

zoals die nu plaatsvinden. Dat be-

tekent dus ook: geen bijstand meer

van de marechaussee.

St.: "Slechts in extreme gevallen.
Wat wij nu doen zijn fouten in de
tekorten die we als samenleving niet
kunnen of willen herstellen, op te
vangen met de marechaussee."

Opnieuw gaat de telefoon: of de
heer Stoffelen eraan denkt, dat hij
bij de minister wordt verwacht.
Over vijf minuten. "Ja-ja, ik ben al
onderweg ... U hoort het, heren.
't Spijt me, maar ik moet nu echt
weg ... "
Gedrieën verlaten we de kamer.
De rode roos blijft eenzaam achter.

In het volgende nummer:

Maandagochtend
in de pastorie bij

dominee Abma (SGP)

Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum
De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van
ca. 12000 v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder
expositieruimte wordt
beschikt, traoht het
Legermuseum de

veelbewogen
krijgsgeschiedenis van ons
volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en
dla-voorstettlnçen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van
13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN
Telefoon 071-134241
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w. F. K. J. F. weg •••

door Bas den Oudsten
eind redakteur Korpsblad
Rijkspolitie 1959 - '72

Zit je - net terug van IJsland -
voor je tent op een kampeerpaspoor-
tenterrein op Vlieland een serie arti-
kelen te tikken over de eerste visserij-
oorlog, over vulkanen en zwavel-
geysirs. Komt er een andere kam-
peerder voorbij, een majoor bij de
rijkspolitie, die je plompverloren
vraagt: "Zeg, als jij nou es een blad
moest maken voor de rijkspolitie in

Nederland, hoe zou je dat dan op-
zetten?" Zoiets weet je dan natuur-
lijk direct ...
En' zo komt een nietsvermoedend
burger dan terecht in een commissie
van voorbereiding, onder aanvoering
van een wijze, zilvergrijze overste
van de rijkspolitie te water.
Dus dat Korpsblad Rijkspolitie kwam
er. In die commissie zat ook een

jonge luitenant: sportief, smetteloos
in uniform, ambitieus, intelligent, op-
recht, met' een nog iets onderontwik-
keld talent voor diplomatie, maar
wel met gevoel voor hiërarchie, dui-
delijk voor het leven verbonden aan
het korps en tenslotte - hoewel niet
rooms katholiek - ook nog uitge-
rust met vijf voorletters. Maar als je
dan ietwat ironisch zegt: "Ja, maar
wat meneer W. F. K. J. F. zojuist
stelde ... ", en hij haaIt kort maar
glimlachend uit met: "W., da's meer
dan genoeg", dan blijkt zo'n luite-
nant toch anders te zijn, althans op
bepaalde punten of . " op behaalde
punten. Want even later ontdek je
dat hij ook nog de initiatiefnemer
van de hele affaire is geweest.
Zo iemand heeft dan alles samen wel
zoveel kwaliteiten, dat hij gedurende
vele jaren in de maandelijkse opsom-
ming van redactieleden prijkt, wèl

De commissie van voorbereiding en de redactie bi; de ontvangst door de Inspecteur-Generaal J. Gerritsen (midden) op de Algemene Inspectie.

V. f. n. r.: De opperwmr. J. J: H. van Aerssen, de wmr. Je kl. E. de Heus, de ad;. J. Ronselaar, de heer J. W. Brouwer van Schaaf-

smo en Brouwer, uitgevers von het Korpsblad, de majoor G. van Dijk en rechts naast de Inspecteur·Generoof de overste P. C. Si/ver, de

luitenant W. F. K. J. F. Frackers. de kapitein J. W. Buitendi;k en de overste mr. J. P. van der Steur.
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met vijf voorletters natuurlijk, want
hij hééft ze, allevijf op een rij:
W. F. K. J. F. Frackers.
In het vierde nummer van het nieuwe
blad (december 1959) schrijft de
jonge luitenant naar aanleiding van
een stukje van de Nijmeegse hoofd-
commissaris in het Tijdschrift voor
de Politie: "Mogen het Tijdschrift
voor de Politie en het Korpsblad
Rijkspolitie er - ieder op eigen
wijze - toe bijdragen dat ieder on-
nodig isolement van de politie in de
huidige maatschappij doelbewust
wordt verbroken en dat een stimu-
lerende werking zal uitgaan van haar
aanzien en van hetgeen door haar
verricht wordt." In datzelfde kerst-
nummer staat ook een artikel getiteld
"Bezinning en bezieling", sterk be-
pleit door W. F. K. J. F.
In 1960 komt er een reglement van
orde, mede ondertekend door hem
als secretaris. In hetzelfde jaar
schrijft hij over de Staten-generaal
en ook over "de wachtmeester der
rijkspolitie als centrale figuur en am-
bassadeur ten plattelande, waarin hij
de evolutie van veldwachter tot
wachtmeester natrok en in feite
streed tegen vertekening door Brom-
snorachtige lachwekkende publiciteit,
die hij als negatief en nadelig zag,
zoals ook de veldwachter zonder één
sprank zelfrespect in de speelfilm
"Fanfare".
Hij was voorstander van beschouwin-
gen over het wereldgebeuren, spe-
ciaal ten aanzien van oost-west-ver-
houdingen. Dus wel een man met
brede belangstelling, met visie, met
ideeën.
Het heeft eerlijk gezegd bij de redac-
tievergaderingen weleens gekraakt,
zei hij bij een afscheid, maar dat
kwam dan soms wel omdat hij het
weer eens eerlijk had gezegd.
Een paar aantekeningen uit notulen
van redactievergaderingen: "De luite-
nant Frackers meent de waarschu-
wende vinger te moeten opheffen.
Hij wil voorkomen dat het ene onder-
deel teveel en het andere te weinig
aandacht krijgt." Dus toch wèl diplo-
maat en geschikt voor velerlei taken.

w. Frackers draagt voorzitterschap

RP magazine over aan F. van Etten

De heer W. F. K. J. F. Frackers - initiatiefnemer tot de
oprichting van het Korpsblad Rijkspolitie en sindsdien
18 jaren lang onafgebroken lid van de redaktie, waarvan

vele jaren als redaktievoorzitter - heeft besloten zich uit
deze funktie terug te trekken en op 7 december a.s. de
voorzittershamer over te dragen aan de heer F. J. M. van
Etten, die zich in het afgelopen jaar - als plaatsvervan-
ger - op deze funktie heeft kunnen voorbereiden.
De officiële overdracht zal op 7 december op de oplet-
dingsschool te Apeldoorn in feestelijke kring plaats-
vinden. Wij hopen daarover te berichten in het december-
nummer. Onze vorige en onze huidige eindredakteur
werpen op deze pagina alvast een korte blik terug.

Niemand verbaast zich derhalve als
hij in april 1964 moet meedelen het
redactiesecretariaat "in de toekomst
niet meer te kunnen vervullen".
Maar in dezelfde vergadering zegt hij
een aantal - zeer uiteenlopende -
artikelen toe over onderwerpen die

actueel zijn voor de politie. In 1965
bemoeit hij zich zelfs met de draag-
wijze van het pistool.
In de notulen van oktober 1966
staat: "Door de afwezigheid van de
kapitein Frackers kan nog geen aan-
dacht worden geschonken aan diens

13
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gezinsvermeerdering, maar verwacht

wordt dat de kapitein daar zelf wel

op terug zal willen komen ... "

En er hoeft niets achter te worden

gezocht als hij een maand later aan-

kondigt de korpsarts te zullen vragen

naar een artikel over bedrijfsgenees-

kundige begeleiding van het perso-
neel.

In 1968 maakt hij bezwaar tegen een

advertentie in het Korpsblad, waarin

rijkspolitie-ambtenaren speciale kor-

ting wordt aangeboden. Hij noemt

dat niet in overeenstemming met het

niveau van het Korpsblad en ook om
andere redenen onaanvaardbaar.

Nog geen half jaar later is hij een

van de twee oude getrouwen, die

zwaaien met de korpsbladportefeuille

"wegens opeenhoping van werkzaam-

heden", maar nadat nogeens een jaar

verlopen is, schrijft hij over "bezin-

ning". Dus blijft hij, na zekere aan-

drang, neemt zelfs - voorjaar 1970
- het roer over en wordt voorzitter.

De tot dat moment gevaren koers

wordt nog even gehouden, maar in

februari 1971 deelt hij mee dat naar

zijn oordeel de tijd daar is dat de

redactie zich bezint op verleden,

heden en toekomst van het Korps-

blad. Er komen twee commissies

waarin de toenmalige eindredacteur

zielen wint voor zijn gedachte dat

het Korpsblad de vorm van een

'magazine' zou moeten krijgen.

Zo blijken en blijven Korps Rijks-

politie, Korpsblad of R.P.-magazine

en deszei fs medewerkers toch wel

boeiend als IJsland en de zwavel-

geysirs: er blijven ongekende vul-

canische krachten in de bodem, het

blijft borrelen en spuiten.

Bij het bekijken van 18 jaargangen

en notulen van bijna twintig jaar

wordt een mens er bijna een beetje

moe van. Het feit dat W. F. K. J. F.

nu weggaat roept de gedachte op:

als hij er nu ook eens een beetje

moe van geworden zou zijn, mag dal
dan? Maar vreemd is het wel. Ken-

nelijk vindt hij toch dat dit kind van
hem na 18 jaar meerderjarig is en

best op eigen benen kan staan .. , •

14

Journalitieman

De geheime boodschap die pa

Frackers in 1930 zijn pasgeboren

zoon meegaf in de voorletters W. F.

K. J. F., blijkt niet alom bekend te

zijn geworden. Ze staan niet - zoals

ik eerder vermoedde - voor: Wie

Fortuin Kiest Jaagt Fantomen. Of

voor: Wiens Figuur Karakteriseert

Jeugdige Fierheid. De échte beteke-

nis werd mij geleidelijk geopenbaard

in de vier jaren dat ik op redak-

tioneel terrein met de heer Frackers

.Jr. heb mogen samenwerken. Vier

jaren overigens die - wat mij be-

treft - niet voor het korps rijks-

politie gepland waren.

Dat ik die avond toch naar Apel-

doorn toog, was om de kapitein uit

te leggen dat ik bij nader inzien maar

beter van de door hem voorgestelde

samenwerking zou kunnen afzien.

Het liep echter allemaal wat anders.

De kapitein bleek alweer majoor te

zijn, bijna overste zelfs (- en nog

was het einde niet ... ). Mijn kri-

tische betoogje, bedoeld om te argu-

menteren waarom ik mij beter aan

andere media zou kunnen wijden,

werd prompt tégen mij gebruikt.

Want - sprak mijn gastheer - de

'blauwe lach' is op zoek naar een

andere formule, in de richting van

een 'magazine'. Dat bracht ons met-

een op dezelfde golflengte en binnen

een uur was ik enthousiast over on-

vermoede mogelijkheden binnen de

toch niet zo progressieve organisatie

als een politiekorps.
Even had ik de illusie, de redaktie-

voorzitter van het Korpsblad te heb-

ben omgepraat. Weldra wist ik beter,

wat ik eigenlijk instinktief al meteen

had geproefd: dit is geen politieman

met een journalistieke hobby; dit is

een verbaal talent, toevallig verpakt

in politiedress.

door Koen Aartsma
eind redakteur

RP-magazine sinds '72

Met zo'n journalitieman aan het

hoofd mag een blad zich gelukkig

prijzen. Waar vind je nog een redak-

tievoorzitter die niet alleen voorzit,
maar ook voorzet. Die z'n medewer-

kers telkens weer inspireert, maar

ook zelf vlot een column schrijft, als
er op papier bezield of bezonnen

moet worden. Die een rondetafelge-

sprek organiseert of mee gaat inter-

viewen als er een generaal of HC ge-

schoren moet worden. Een redaktie-

voorzitter die eisen stelt en mag stel-

len, omdat hij ook zichzelf niet
spaart. Die in vergaderingen gepast

misbruik weet te maken van onvol-

doende tegenspel en al te passieve

redaktieleden onverbiddelijk afstraft

door hen te konfronteren met zaken
waar hij zelf wèl over heeft nage-
daoht.

Jammer, dat gymnasiast Wim Frac-

kers destijds' - na z'n schoolkrant-

periode - de journalistiek niet het

zwaarst heeft laten wegen, heb ik wel

eens gedacht. Want in de perswereld

is een hoofd redakteur die èn journa-

listiek begaafd is èn een krant kan

(laten) maken èn een heterogene

redaktieclub kan leiden en inspireren,

buitengewoon schaars. W. F. K. J. F.

zou er zo een geweest zijn. Zoals z'n

ouders dat al bij de geboorte moeten

hebben voorvoeld, toen ze hun spruit

begiftigden met de initiaalcode

W. F. K. J. F.: Welgekozen Formu-

lering Kenmerkt Journalistiek Feno-

meen.
Sneu voor de NRC, gelukkig voor de

RP. Want ik moet er niet aan den-

ken, hoe het korpsblad zonder deze

fenomenale geestelijke vader en op-

voeder, z'n initiatieven, bezieling en

vasthoudendheid, - ooit had kunnen

uitgroeien tot de kleine, maar vol-

wassen zelfstandige die het nu is. •
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Op 6 december a.s. zullen de twee
helicopters van het Korps Rijkspolitie
in het Aviodome op Schiphol officieel
in gebruik worden gesteld door de
minister van Justitie.
Op 27 juli werd de eerste uit West-
Duitsland overgevlogen door perso-
neel van de Messerschmitt-Bölkow-
Blohmfabrieken en van onze Dienst
Luchtvaart; op 16 september volgde
de tweede.

De helicopters zijn van het type
BO-105 C: een lioht, tweemotorig
5-persoons toestel dat vooral gekozen

•

_I
••. ---iT
'1iR55E~

Politie-helicopters worden op
6 december in gebruik gesteld

is om z'n grote wendbaarheid en z'n
te verwachten lange levensduur.
De PH-RPV en de PH-RPW, die
'Dries' en 'Willem' zullen gaan heten
(naar hun peetvaders de ministers
Van Agt en De Gaay Fortman), zijn
inmiddels - na de inbouw van o.m.
verbindingsapparatuur - bedrijfsge-
reed. In de afgelopen maanden zijn
ze uitvoerig ingevlogen door de eigen
(in Duitsland opgeleide) Rf'-vliegers,
zowel overdag als 's nachts.
De beide heli's zijn ingedeeld bij de
Dienst Luchtvaart van de rijkspolitie,
maar zullen ten dienste staan van de
gehele Nederlandse politie.
Bij de officiële ingebruikneming op
Schiphol zal de door Cinecentrum
vervaardigde film worden vertoond
waarin gedemonstreerd wordt op
welke wijze de vliegtuigen kunnen
worden ingezet. (H)

Onze tweede RP-heli: de PH-RPV (zeg maar Willem) in aktie voor de Nederlandse kust, waar

een verdacht bootje wordt aangehouden en aan de kollega's te Water overgedragen.

Foto's Wim Schermer/Dienst Luchtvaart, politieluchtfotograaf
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Algemeen Inspecteur:

'Herhaling ambtseed is noodzakelijk'

In het septembernummer van het
RP-magazine stelde de heer J. C.
Schipperijn van de opleidingsschool
te Apeldoorn de ambtseed ter dis-
cussie.
Hij vroeg zich af waarom een aantal
collega's, die, vanuit de lagere ran-
gen afkomstig, tot officier werden be-
noemd, opnieuw de ambtseed dien-
den af te leggen.
De Algemeen Inspeoteur heeft hierop
gereageerd in zijn toespraak bij de
beëdiging van officieren op 15 okto-
ber j.l.: "De zuiveringseed heeft u
afgelegd. Ik bepaalde mij nu tot de
eed C.q. belofte van trouw, Wellicht
ten overvloede zeg ik u dat deze eed
thans noodzakelijk is, omdat uw be-
noeming bij het Korps Rijkspolitie
ontslag uit uw vorige functie inhoudt,
met andere woorden de destijds door
u afgelegde eed heeft formeel zijn

kracht verloren. U weet echter dat
u deze eed aflegt in de hoedanigheid
van algemeen politieambtenaar."

Niet militaristisch

Over het strakke ceremonieel dat bij
de beëdigingen wordt gehandhaafd
zei de heer Rehorst:
"Het etiket "militaristisch" wijs ik af.
De plechtigheid heeft uiterlijk een
straffe vorm om te tonen dat wij in-
nerlijk een groot saamhorigheidsge-
voel bezitten, met een naar binnen en
naar buiten beschermende discipline.
Wanneer in een voetbalelftal de dis-
cipline ontbreekt gaat de cup ver-
loren; wanneer er in een orkest geen
discipline is, vieren de disonanten
hoogtij. Als de politie geen discipline
kent, .loopt de politieman - maar
ook de burger - gevaar."

(Foto A. L. van Ooijen)

CARDKEY TOE-GANGSCONTROLESYSTEMEN

Bij praktisch alle politiebureaus is toegangscontrole noodzakelijk.
De eenvoudigste manier om dit zonder hoge personeelskosten te
verwezenlijken wordt geboden door het CARDKEY-systeem

Het openen van een deur, hek, slagboom, etc. geschiedt door het
simpele inschuiven van een magnetisch gecodeerde veiligheids-
kaart in de lezer (zie foto).

Dokumentatie en/of informatie wordt u gaarne op verzoek toe-
gezonden.

B.V. TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ

A K K E R MAN & C o.
Mercuriusweg 18-20 - DEN HAAG-2008
Tel. 070-854300* - Telex 31507
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Commandowisseling
Korps Rijkspolitie
op 1 januari 1977

DEN HAAG. - Zoals reeds eerder
gemeld zal de heer W. M. Rehorst
zijn funktie als Algemeen Inspecteur
van het Korps Rijkspolitie per 1
januari 1977 neerleggen, in verband
met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Hij zal in deze
funktie worden opgevolgd door de
heer P. J. Plattel, de huidige com-
mandant van het district Nijmegen.
De heer Plattel (52) heeft zijn gehele
politieloopbaan doorgebracht in het
korps rijkspolitie. Op 1 september
1949 trad hij in dienst als adspirant-
officier, bekleedde diverse funkties

in het korps, o.a. als waarnemend
districtscommandant. Op 1 septem-
ber 1962 werd hij in de rang van
majooor benoemd tot commandant
van het district Nijmegen. In 1969
werd hij bevorderd tot overste en
vier jaar later tot kolonel.

Op de foto - die deze zomer tijdens
de Vierdaagse in Nijmegen werd ge- c

maakt - ziet men de gaande en de
komende A.1. in gesprek met AVRO's
radioverslaggever Piet Grootendorst
en RP's Ab Folgerts van het bureau
Voorlichting.
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Aannemersbedrllt

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van-

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon (04181) 273

Beloning! ! !

van een

privé-lening

is: akkoord binnen enkele

uren, eigen termijnkeuze,

geen beh.kosten.

overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.

2e Hypotheek tot 140%

looptijd tot 180 mnd aflossing

Velen bellen ook

JANSEN'S

KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,

erkend, gemachtigd

HARDERWIJK

03410-14423/161'"10

ERMELO, 03417-61 50
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,,'n Apaarte keerl
en 'n apaart vak"

FINSTERWOLDE. - 'n Apaarte
noam, 'n apaarte keerl en 'n apaart
vak'. Onder deze aparte kop wijdde
de Winschoter Courant een halve
pagina aan hoefsmid Wigbolt Hazen-
hoek (58) uit Finsterwolderpolder.
Een goede bekende bij onze berede-
nen, want sinds zes jaar is hij bij het
korps rijkspolitie in dienst als hoef-
smid. Enige malen per week reist hij
de stallen af om zijn vierbenige klan-
ten thuis te bedienen.
Dan stapt hij 's morgens om half

vijf de deur uit, met zijn tas vol ge-
reedschap en - in zijn smidse op
maat gemaakte - hoefijzers.
"Ik kan soms beter met paarden
praten dan met mensen", zegt Hazen-
hoek, "ze begrijpen je ook beter."
Hij is dan ook nog nooit door een
paard getrapt ...
"Een goed hoefsmid moet een beetje
een driftig mens zijn", zegt Wigbolt,
"het ijzer koelt snel als het uit het
vuur komt en daarvóór moet het ge-
smeed zijn".

Oud-groepscommandant J

"trouwt" een van zijn,
wachtmeesters

DORDRECHT. - In het stadhuis
van Brielle heeft. een merkwaardige
gebeurtenis plaats gevonden.
Daar werd het verloofde paar Wim
Dekker - Elly van Citteren in de echt
verbonden door de man die tot 1
maart jl. Dekkers groepscommandant
was: adjudant P. van der Stoep. Sinds
die datum is de heer Van der Stoep
nl. aangewezen als ambtenaar van de
burgerlijke stand van Brielle, belast
met voltrekken van huwelijken.
Het ligt voor de hand dat de oud-
politieman bij deze gebeurtenis met
gretigheid terugkwam op de periode
waarin hij met wachtmeester Dek-
ker heeft samengewerkt. (H.)
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Districtscommandant
C. H. Honkoop in Zwolle

geïnstalleerd

ZWOLLE. - "Ik wil gewoon naar

een nieuwe werksituatie om mijn ken-

nis en ervaring toe te passen in een

gebied, waar nog harmonie bestaat

tussen werken, wonen en leven. Dat

mis je in het dynamische westen."

Met deze woorden eindigde de Dir.

Off. der Rijkspolitie le klasse C. H.

Honcoop zijn dankwoord nadat hij

door de Algemeen Inspecteur van het

Korps Rijkspolitie was geïnstalleerd

als commandant van het district

Zwolle.

De installatie van de nieuwe districts-

commandant vond op 18 oktober j.l.

plaats in het provinciehuis te Zwolle.

Bij -deze gelegenheid werd voorts het

woord gevoerd door . mr. W. H.

Enklaar namens de Overijsselse bur-
gemeesters en mr. W. L. de Walle,

hoofdofficier van justitie te Almelo

(hij sprak mede namens zijn ambt-

genoten te Zwolle en Zutphen);

de hoofdcommissaris J. Valken uil

Enschede als voorzitter van de kring

van politiechefs in Overijssel; kolonel

P. J. Plattel en majoor 1. Veneman

als waarnemend di'strictscomman-
dant.

Namens de groepscommandanten

sprak adjudant J. Zeelenberg van de

groep Losser, die onder meer op-

merkte:

"Ik ken mijn nieuwe districtscom-

bI

Dat trillen van uw stuur. Die slechte wegligging.

Die snelle slijtage van die ene band.

Hofka + Sampermans doet daar wat aan!

Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....

mandant niet en daarom ben ik gaan

rechercheren. Men heeft mij verteld

over een harde werker met kennis

van zaken. Een man die tijdens de

discussie zoveel spreekt. dat ieder er

moe van wordt en hem maar gauw

gelijk geeft. Ik hoop echter dat hij

ook kan luisteren, want dat is voor
een goede samenwerking toch 0010;

vereist."

Kolonel Honcoop reageerde hierop

met: "U hebt niet voldoende gere-

chercheerd, anders had u kunnen

weten dat ik onmiddellijk de discussie

stop zodra ik gelijk gekregen heb."

(vdH.)

~

langs de

weg gezien

Welkom in Winsum

WINSUM. - "Vreemdeling! Wij

hebben hier alles om u goed te ont-

vangen, hotel, café, gevangenis, kerk-

hoven." Zo luidde de tekst op de

bordjes, waarmee de jeugd van Win-

sum (Gr.) in wild-west-stijl kenbaar

wilde maken dat alles wordt gedaan

om het de vreemdeling naar de zin

te maken.

Wmr. S. Smedes maakte deze kiek.

19
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Groep Weesp bijeen
in 'bijzondere

raadsvergadering'

WEESP. - Op initiatief van de bur-
gemeester van Weesp, in overleg met
de groepscommandant, is het voltal-
lige personeel van de groep Wee sp
(19 man) op het stadhuis in verga-
dering bijeen geweest om met het
college van B. en W. te spreken over
gemeente- en politiebeleid.
De zetels van de raadsleden werden
bij deze gelegenheid bezet door de
politiemensen, terwijl het college werd
bijgestaan door de voorlichtingsamb-
tenaar van de gemeente, de direkteur
sociale zaken en maatschappelijk
werk en de chef algemene zaken.
Dergelijke vergaderingen bieden de
mogelijkheid om het kontakt tussen
het college en politie te verstevigen.
Problemen kunnen vrijmoedig wor-
den besproken, toegelicht of opgelost.
De bespreking werd door zowel het
college als de groep als zeer positief
ervaren. Het ligt in de bedoeling om
de bijeenkomsten, die los staan van
het regelmatige kontakt tussen bur-
gemeester en groepscommandant,
eens per half jaar te laten plaatsvin-
den.

(E. Th.)

20

Senioren Assen wonnen
korps-volleybaltournooi

Open dag

in Noordwijkerhout
ZWOLLE. - Het volleybaltournooi
voor senioren (boven 35 jaar) dat op
22 oktober te Zwolle werd gehouden
is gewonnen door het team van bet
district Assen.
Twaalf teams uit alle windstreken
namen aan het door S.R.G.A. geor-
ganiseerde evenement deel.
Eindstand eerste zes:
1. Assen; 2. Leeuwarden; 3. A.V.D.;
4. Nijmegen; 5. Maastricht; 6. Opl.
school Apeldoorn.

NOORDWIJKERHOUT. - Ter ge-
legenheid van het ingebruiknemen
van haar nieuwe politiebureau beeft
de groep Noordwijkerhout een Open
Dag georganiseerd, die veel belang-
stelling trok. De plaatselijke jeugd
kon eigenhandig vaststellen, dat de
COME over degelijke spullen be-
schikt. (ThS)

Foto: Techn. Recherche Den Haag
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Hoogspringer van formaat

LUCTOR. - Tijdens internationale
athletiekwedstrijden te Roosendaal,
werd Leo Poirot, sinds kort werk-
zaam bij de Rijkspolitie te Water in
het district Dordrecht, in een sterk
bezet veld 2e op het nummer hoog-
springen met een sprong van 2.06 m.
Verwacht mag worden dat Poirot,
behorende tot de topmensen van de
K.N.A.U. bij het hoogspringen, nog
wel van zich laat horen.
Bijgaande foto toont hoe de atleet
zonder veel moeite 2 meter neemt.

(Th.S.)

Jonge ruiters
Zwart en Thies

boekten de beste
prestaties

WASSENAAR. - Op de terreinen
van het landgoed Voorlinden in Was-
senaar hebben op 22 september de
bereden groepen van het korps Rijks-
politie hun hippische krachten ge-
meten. De wisselbeker voor de best-
geplaatste groep (springen en cross
country) werd gewonnen door de
beredenen van Bilthoven.
De beste individuele prestaties wer-
den geleverd door twee jonge wacht-
meesters: F. Zwart (Bilthoven) reed
met Athos een foutloos parcours in
24.4 seconden en F. Thies (Hooge-
veen) won met Balder de cross coun-
try individueel.

Bij het springen klasseerden de equi-
pes van de deelnemende bereden
groepen zich als volgt:
1. Bilthoven, 2. Hulshorst. 3. Boxtel,
4. Hoogeveen, 5. Wassenaar, 6. Ber-
gen.

Vijf ruiters reden individueel een fout-
loos parcours, waarbij Zwart niet
alleen de snelste was, maar ook nog
eens de Stijlprijs in de wacht sleepte:
1. F. Zwart, Bilthoven met Athos,
24.4 sec.; 2. R. Leusink, Hulshorst
met Goudster 26.4 sec.; 3. G. Hogen-
dorp, Hulshorst met Ramses 29.4
sec.; 4. G. te Velde, Hoogeveen met
Rocco, 31.1 sec.; 5. H. Groothuis,
Bergen met Sunlight, 34.1 sec.

De cross country voor equipes, waar-
aan werd deelgenomen door het
korps Rijkspolitie en de Bereden
Brigade van de gempo Den Haag,
werd een overwinning voor de rijks-
politie (wisselbeker).

De bereden rijkspolitiegroepen klas-
seerden zich als volgt:
1. Hoogeveen, 2. Bilthoven, 3. Huls-
horst, 4. Boxtel, 5. Wassenaar, 6.
Bergen.

•• t
sport

Individueel kwam de eindlijst van de
crossende RP-kollega's er als volgt
uit te zien:
1. F. Thies, Hoogeveen (Balder)
4.582; 2. G. te Velde, Hoogeveen
(Rocco) 5.036; 3. F. Zwart, Biltho-
ven (Athos) 5.06; 4. C. Jongste, Was-
senaar (Maikel) 5.062; 5. R. Leusink,
Hulshorst (Goudster) 5.194; 6. J. de
Ruiter, Bilthoven (Frank) 5.198; 7.
J. Nijbroek, Boxtel (Jimmy) 5.206; 8.
T. Geertsrna, Bilthoven (Pronco)
5.223; 9. A. A. M. van Wijlick,
Boxtel (Kobus) 5.261; 10. J. S. P.
Overgaag, Wassenaar (Csardas) 5.272.

i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150
(072) - 27027· telex 57356
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Nunspeetse
Noach
bracht
vierling
groot

NUNSPEET - Een nest ,met vijf
jonge eekhoorns, ongeveer twee we-
ken oud, vermoedelijk uit een boom
gewaaid, werd bij Nunspeet op de
rijbaan gevonden en gebracht naar
het groepsbureau. De vinder hield de

VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- meetwielen

- politie-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepoli:ie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaallampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- het inrichten en beplakken van
politle-autos
enz. enz.

22

nen zorgen en onvoldoende natuur-
lijke afweer hebben. Daarom hoopt
men' ze in een dierentuin te kunnen
onderbrengen, want op de slaap-
kamer van de fam. Kolkman kunnen
ze natuurlijk niet altijd blijven wo-
nen.
De eekhoorns zijn overigens niet de
eerste dieren die hun leven aan de
familie Kolkman te danken hebben.
Eerder vonden jonge eendjes (zon-
der moeder), schildpadden, een
spreeuw met gebroken poot, ver-
waarloosde honden en katten, aan-
gereden wilde konijnen, enzovoorts
er asiel. Sommige zijn er gebleven,
zoals de houtduif die er elf jaar ge-
leden werd gebracht met een ge-
broken poot en een gebroken vleu-
gel. Momenteel wonen er nog enkele
honden, een kat, een papegaai, konij-
nen, een haas, schildpadden en vissen,
als er tenminste inmiddels niet weer
iets' bij is gekomen. Want in dit Nun-
speetse dierenhuis is elk levend we-
zen welkom. (vM)

... in het Nunspeetse dierenhuis is elk levend wezen welkom ...

diertjes in de palm van z'n hand.
Asjeblieft. Of de politie maar een
oplossing wil zoeken. Natuurlijk
werd meteen aan collega Kolkman
gedaoht, speurhondgeleider en
evenals zijn vrouw - groot dieren-
vriend.
Zo begon de verpleging van de vijf-
ling (inclusief vlooien). In een slaap-
kamer, verwarmd tot 20 à 30 graden,
werden ze (op advies van de dieren-
arts) om het uur gevoed met melk
en vitamines, van 's morgens 5 tot
's avonds 11 uur. En 's nacht ging
mevrouw Kolkman uit bed om naar
haar pleegkinderen te kijken. Na
tien dagen ging een van de eekhoorn-
tjes dood. De andere begonnen wel-
dra vast voedsel te eten, zoals par-
kietzaad, papegaaien voer en boom-
vruchten uit het bos. Maar het lukte,
dank zij veel geduld en liefde. Het
kwartet is nu al weer vier- maanden
oud. Er is nu nog één probleem: de
eekhoorns kunnen niet worden losge-.
laten, omdat ze niet voor zichzelf kun-
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District Leeuwarden
voorlopig in
gempo-bureau

LEEUWARDEN. - Volgens de
Leeuwarder Courant zullen het poli-
tiebureau en de nabijgelegen brand-
weerkazerne aan de Nieuwestad te
Leeuwarden door het Rijk worden
gehuurd, om daarin tijdelijk onder
te brengen het kommando, de staf,
de meldkamer en de recherchegroep
van het district Leeuwarden van de
rijkspolitie.
Dit kan pas gebeuren wanneer het
gemeentelijk politiekorps en de
brandweer van Leeuwarden intrek
hebben genomen in hun nieuwe be-
huizing, elders in Leeuwarden. Het
district Leeuwarden van de rijks-
politie krijgt t.z.t. een nieuw districts-
bureau. Een perceel grond werd
reeds aangekocht.

DISTRICT ALKMAAR

L. OTIEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 186 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (Ihuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk la,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beile,straat 127, Assen
lel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMA:N, adj. alg. diensl
Bureau: Kraansiraai 5-b, Breda
lel. 01600- 2 40 61 (Ihuis 013 - 87 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achlerom 83. Dordrechl
Postbus 174, lel. 078 - 3 31 88.
(Ihuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstrsat 2. Eondhoven
tel. 040 - 513838 (Ihuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 'I-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninglnnegrachl 45-46, Den Haag
lel. 070 - 46 94 20 (Ihuls: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER. owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van HalIsiraai 3, Groningen
lel. aso - 13 35 42 (Ihuis: 05945- 27 98).

Voo•.wie je ook d•.aait,
" 'Watje ook d•.aait.

MetMasc H

'Ö ~ ")~ '-~~!~~e
IL~

50 FEUlllES PAPIER ~ CIGARETTES

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER

DISTRICT 'I-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (Ihuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OaSTlNG, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerslraalw. 44, Leeuwarden
lel. 05100- 2 23 45 (Ihuis: 05100-26040)

DISTRICT M~STRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Rietlaan la, Obbicht.
lel. 04497- 3 11

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkl 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (Ihuis 01180- 1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN
Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd si af
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenslraal 57
lel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(Ihuis 03405- 36 09).

DISTRICT ZWOLLE
C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraal 9, Zwolle
lel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. le kl. toegev.
Bureau: Weslerdoksdijk 2. Amsterdam
lel. 020 - 6 33 11 (Ihuis 029n - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docenl-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (Ihuls: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (posl
Baexem) lel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docenl-klasselelder
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
Ihuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART
L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphoi, poslbus 75n
lel. 020 - 17 45 55 (thuis: 029n - 269 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdsiraai 54, Driebergen
lel. 03438- 42 42 {thuis 030 - 76 2273

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegslraal 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (Ihuls: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Dhr. P. F. PUTIER (Ihuis 030 - 76 05 31).
lel. 030 - 78 48 48.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITIE
St. Annaslraat 26, Naarden
lel. 02159- 4 25 79

23
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FA. WKW

modern ingericht

carrosseriebedrijf

lasserij-,

uitdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken
(Foto Frlesch Dagblad)

meter en een strijkhoogte van 2.20
meter.
Met de patrouilleboot kan in zeer
ondiep water worden gevaren en het
is mogelijk om met gestreken mast,
ingehaalde radarscanner, zoeklichten
en antennes onder lage bruggen door
te varen.
Het door Schottel - Nederland BV te
Warmond gebouwde vaartuig wordt
toegevoegd aan de vloot van twaalf
schepen van het district Leeuwarden
van de Rijkspolitie te Water.
Het voor f 238.000,- gebouwde
schip werd na afloop van de officiële
proefvaart door de overste Bär over-
gedragen aan de opperschipper K.
Wiersma van de post Leeuwarden.

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Geweld-ige ereboog

in Dantumadeel

DRIESUM. - Gummiknuppels en

lange wapenstokken werden geheven,

toen wachtmeester M. Krol van de

groep Dantumadeel in het huwelijk

trad met mej. M. J. Leistra. Na de

plechtigheid werden niet alleen ge-

weld-ige wapens, maar geweldige

glazen geheven door de collega's van

de groep.

Telefoon 050 - 3 27 35

De RP 62 "kruipt" onder
bruggen door van

2.20 meter hoog

LEEUWARDEN. - De post Leeu-
warden van de Rijkspolitie te Water
kan sinds 2 november beschikken
over een nieuwe boot. Het is de RP
62 met een diepgang van 65 centi-

Politiekorpsen gaan

inniger samenwerken

(Foto Leeuwarder Courant)

Leeuwarder Courant
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Ceremonieel tenu
van beredenen
kreeg een staartje ...

Bij alle drukte van Prinsjesdag zal

het de meeste kijkers wel zijn ont-

gaan, maar kenners zagen het

direkt: de beredenen van het Korps

Rijkspolitie staken in een andere

ceremonieel tenu. Na twee jaren

van uitproberen en organiseren

was het wachtmeester 1e klasse

Hindrik van Leeuwen (56) van de

bereden groep Wassenaar gelukt.

Geen moeite is initiatiefnemer Van
Leeuwen teveel geweest. Omdat hij
van mening was, dat de entourage
van de beredene bij officiële gelegen-
heden verbeterd zou moeten worden.
Twee jaar lang gaf hij al zijn vrije
tijd om dit te realiseren. En nu zijn
dan alle beredenen - ruim 70 man

- van nieuwe uniformstukken voor-
zien. Zonder dat het de dienst een
cent heeft gekost.
In de eerste plaats moest er een
andere helm komen, vond Van Leeu-
wen, die in de praktijk had ervaren
dat de oude helm te ondiep was en
daardoor tijdens het rijden ging wip-
pen. Er kwàm een andere helm. Aan
de hand van een museummodel ver-
vaardigde de Wassenaarse wachtmees-
ter mallen voor helm en kam, waar-
mee hij in een fabriek z'n nieuwe
kunststof hoofddeksels liet gieten.
Mèt - naast de witte pluim ~ een
kleinere zwarte pluim en achter aan
de kam een heuse paardestaart, die
wel het meest opvalt.
Vóór de ruiter 'op het paard bracht
kreatieve Van Leeuwen een pistool-

Vooraanzicht van man-en-paard, vóór en na de metamorfose

Ook de beredenen kregen een staart

Staarten en
manen

I gekortwiekt
I (Van' .onze verslaggever)'

HEERLEN :-- Tot nog toe on- !
bekenden hebben een aantal i
paardeh in' een weiland aan de :',1
Benzenraderweg op ortdeskun- \
dige wijze de staarten en ma-
nen gekortwiekt. De paarden I
werden hierbij niet gewond.
doch daalde hierdoor wel aan-
zierilijk in waarde.

Limburgers die dit krantebericht

lazen zullen wellicht zo hun gedach-

ten hebben over de 70 paardestaarten.

Boni soit qui mal y pense.
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tas aan (links een loze tas, rechts het
pistool), voorzien van korpsemble-
men. Achter de ruiter, aan het zadel,
kwam een dekenrol, eveneens voor-
zien van korpsemblemen. En aan de
sabel werd een oranje kwast beves-
tigd.
Maar ook de viervoeter werd niet
vergeten. Om de hals kwam een wit
sierkoord, zoals ook de Canadese
kollega's van de Mountain Police die
hebben. En aan het hoofdstel werd
op drie plaatsen een korpsembleem
aangebracht.
Kijkt u maar eens goed naar onze
foto's, want het ceremonieel à la Van
Leeuwen heeft geen genade kunnen
vinden in de ogen van uniformdes-
kundigen. Wèg sierkoorden, kwasten
en staarten. Jammer van het vele en
goedbedoelde werk van onze Wasse-
naarse hippoceremodekoning. -Zo groeide de nieuwe helm in de werkplaats van beredene Van Leeuwen

Het totale assortiment versieringen dat door Van Leeuwen werd ontworpen en ultqevoerd:

deken rol, sierkoord, sabel kwast, hoofdstelemblemen, helm met kam, extra pluim en

paardestaart en (op de voorgrond) de pistooltas

-------------------- ,
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Sinterklaas had het vaak
aan de stok met de politie ...

Sinterklaas is alom bemind in ons land. Al eeuwen. Maar
hij heeft ook altijd zij'n vijanden gehad. Reeds vanaf 1600

werden er sinterklaasvieringen verboden. Anno 1976 -
terwijl de bisschop van Myra vrijwel alle protestanten
voor zich heeft gewonnen - klinken er opnieuw protes-
ten. Maar nu uit een heel andere hoek.

Nergens is Sint Nicolaas zo populair
geworden als in Nederland. Al in de
12e eeuw werd (in Kuinre) de eerste
Sint Nikolaaskerk gesticht en er zou-
den vele volgen, zoals in Edam, EI-

burg, Kampen, Krommenie, Monni-

kendam, Maastricht, Vollenhove en
Weesp. In één plaats kwamen er zelfs
twee, maar dat dorp heet dan ook
Sint Nicolaasga.

Als het waar is wat sprookjesvertel-
ler J acob Grimm veronderstelt - nl.
dat de St. Nicolaasdag na de komst
van het Christendom werd ingevoerd
om het onuitroeibare heidense Wo-
darisfeest van 6 december te verdrin-
gen - dan is dat aardig gelukt, al
heeft de goede bisschop heel wat
trekjes van de oude Wodan geërfd.
Eeuwenlang bleef de zesde december
de dag van Sint Nicolaas. En toen bij
de Reformatie (begin 16e eeuw) de
meeste heiligen het veld moesten rui-
men voor de beeldenstormers, bleef
de schutspatroon van de kinderen
overeind. Zowel rooms-katholiek als
protestant vierden zijn feest, want het
werd niet als een specifiek katholiek
feest ervaren.
Dat begon een eeuw later toch de
ergernis op te wekken van calvinis-
tische voormannen.

Weinig bekend is, dat St. Nicolaas een

broer heeft: Sint Piter, die zich alleen in

Grouw vertoont en wel altijd op 21 februari,

als daar het St. Piterfeest wordt gevierd

in de gemeente Idaarderadeel.

Op de foto: St. Piter (in witte tabberd),

begroet door burgemeester K. Vrijling (links)

en groepscommandant J. van Nieuwenhoven.

Verboden

In Amsterdam wordt dan door de
Heeren van den Gerechte de ver-
koop van Sinterklaas-artikelen op de
Dam verboden. Om 'groote disordren

ende ongeregeltheden' tegen te gaan.
Maar ook om 'de fabulen van 't

Pausdom uy t het hooft te brengen'.

In Delft formuleerden de vroede
vaderen het nog scherper. Daar werd
in 1600 een einde gemaakt aan het
Sinterklaasfeest 'de luyden affleyden-

de van de ware godesdy enst ende

streekende tot waengelooff ende af-

goderije, de welcke in een gepoli-

tierde Christelike gereformeerde stadt

nyet en behoort getolereert te wer-

den'. In Alkmaar (1601) mag op Sin-
terklaasavond niet meer verkocht
worden en in Grave (1614) verbeurt
de overtreder 'den hoochsten dobbel-

Vechten tegen

de bierkaai

- al eeuwen

den penninckbrueck'. In Tiel (1618)

verbiedt de overheid de 'afgoderij'
van het schoenzetten. evenals in
Arnhem (1622) het geval is. In
Utrecht mogen sinds 1655 geen Sin-
terklaaskoekjes ('beeldekens in brood
ofte koek') worden gebakken en in
Dordrecht geeft de kerkeraad het
dringende advies aan de regering om
het 'tumuleuse' vieren van het Sinter-
klaasfeest te verbieden (1657). Schout,
burgemeesters en schepenen van Enk-

huizen dreigen in 1666 met een boete
van drie Caroli guldens en verbeurd-
verklaring, als er op 5 december
wordt verkocht. Amsterdam zet in
1663 de Sint Nicolaasviering van haar
stadspatroon stop.

Mysterie

Maar het zou vechten tegen de bier-
kaai blijken te zijn. Want alle ver-
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ordeningen en boetes hielpen over-

heid en kerk niet deze 'afgoderije' en

'disordren' uit .te bannen. Nederland

zou Nicolaas trouw blijven. Toen

anderhalve eeuw later Napoleon ge-

bood, dat iedere Nederlander een

familienaam moest gaan voeren, ko-

zen sommigen zelfs - juist in de

(calvinistische) Noordelijke Neder-

landen - de naam Sintnicolaas of

Sinterniklaas of Sintniklaas. Nog hon-

derden nazaten in ons land dragen

een van deze namen.
In het midden van de 1ge eeuw is

de bisschop van Myra al zo populair

bij de protestanten, dat twee literair

begaafde dominees groot succes boe-

ken met hun beschrijvingen van Sin-

terklaasvieringen. Ds. Nicolaas Beets

(alias Hildebrand) doet dat in zijn

'Camera Obscura' (1839) en ds. P.

A. de Genestet schrijft de bestseller

'Sint Nikolaasavond' (1860).

Sinterklaas logeerde in die tijd nog

maar heel kort in ons land en werd

zelden in levende Iijve gezien. Als hij

verscheen, was dat meestal in de

grote steden en vrijwel alleen bij de

gegoede gezinnen. Godfried Bomans

heeft gepoogd dat aannemelijk te

maken in zijn 'Kleine catechismus

van St. Nicolaas':

Vraag: Hoe is het te verklaren, dat

Sinterklaas meer aan rijke dan aan

arme kindertjes geeft?

Antwoord: Dat Sinterklaas meer aan

rijke dan aan arme kindertjes geeft

is helaas wederom een mysterie.

Vraag: Zal ook dit mysterie ons in

het hiernamaals verklaard worden?

Antwoord: Neen. Dit mysterie zal

ons, naarmate wij ouder worden,

reeds op aarde duidelijk worden.

30

Zonder kruis

Na 1900 werd ook bisschop Nicolaas
wat socialer. Hij liet zich wat vaker

zien, ook op het platteland en arme

kinderen mochten ook een schoen

(of desnoods een klomp) zetten, al

kwam daar dan meestal niet zoveel

in.

Maar net toen ongeveer iedereen een

beurt begon te krijgen, vond de Sint

weer tegenstanders op zijn weg. Nu

geen theologen, maar pedagogen die

principiële bezwaren zeiden te heb-

ben tegen de 'onware verhalen', maar

ook tegen het boemanswerk van

Zwarte Piet. De nieuwlichters van

toen hebben later ten dele hun zin

gekregen, want tegenwoordig is Piet

geen schrikbeeld meer, sinds roe en
zak zijn afgeschaft.

De opmars was echter niet te stuiten.

In 1934 maakte Sinterklaas voor het

eerst z'n officiële intocht. In Amster-

dam en daarna in steeds meer plaat-

sen. Alleen in enkele streng-calvi-

nistische gemeenten is hij nu nog

,,'t Is een

vreemdeling zeker ... "

een ongewenste vreemdeling. Daar-

naast zijn er overal in ons land ge-

zinnen van bepaalde confessie (o.a.

de Geref. Bond in in de N.H. kerk

en de Geref. Gemeenten en Oud

Geref. Gemeenten) die maar niet in

Sinterklaas kunnen en willen geloven:

Maar ook in de middenorthodoxie

zijn 'protestanten' tegen Sinterklaas.

Nog in 1960 maakt de heer C. Krie-

ger, hoofd van een Cv'Ovschool in

de Betuwe, in een protestants tijd-

schrift bekend dat hij samen met zijn

vrouw "een Sinterklaaspak met mijter

heeft gemaakt waarop geen kruis

staat en toch is het mooi". In pro-

testants-christelijke bladen werd ove-

rigens nooit Sint Nicolaas (= de

heilige Nicolaas) geschreven, maar

Sintenklaas. Weliswaar synoniemen,

maar in calvinistische oren klonk

Sinterklaas nu eenmaal ,wat minder

rooms'. (Zoals men daar ook nu nog

liever 'Kerstfeest' schrijft en niet

'Kerstmis', vanwege dat -rnis.)

Ook in Joodse kringen wondt Sinter-

klaas niet of nauwelijks gevierd, Daar

zit echter geen angst voor de oude

bisschop achter. Men mist alleen

onze eeuwenoude traditie en heeft

ook minder behoefte aan een nieuw

feest; er zijn al zoveel joodse feest-

dagen.

Nieuw protest

Sint Nicolaas zou zo langzamerhand

tevreden kunnen vast stellen, dat hij

nu bijna overal is geaccepteerd. Maar

de kindervriend zelf weet wel beter.

Want de laatste tijd steekt een nieuwe

weg-met-Sinterklaas-stroming de kop

op. Nu eens niet afkomstig van

theologen of pedagogen, maar van

kritische jongeren (en ouderen). Zij

verzetten zich tegen het almaar duur-

der worden van de cadeaus, de

reclameprikkels tot het kopen van in

wezen onnutte of schadelijke dingen,

het overmatig snoepen en onverstan-

dig opnemen van calorieën, terwijl
elders honger geleden wordt. Kort-

om: een protest tegen onze consump-

tiemaatschappij. "Sinterklaas zou een

betere kindervriend zijn, als hij ons

tot versobering zou oproepen, in

plaats van ons aan te zetten tot

meer-meer-meer", aldus een van de

nieuwe Sintbestrijders.

En daarmee is de historische cirkel

weer gesloten. Want een dergelijk

argument klonk ook drie eeuwen ge-

leden, toen de Sint Nicolaasfeesten

verboden werden.
Sinterklaas mag dus wel uitkijken.
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commandanten

Met ingang van 1 september 1976
aangewezen als commandant van de
groep Danturnadeel adjudant H. J.
Buitenhuis. Hij werd geboren op 11
juli 1933 te Apeldoorn en was sedert
1 juni 1975 plaatsvervangend groeps-
commandant te Woudrichem.

Met ingang van 1 september 1976
aangewezen als commandant van de
groep Bergen CL.)adjudant M. Smeets.
Hij werd geboren op 18 juni 1927 te
Ubach over Worms en was sedert
1 juli 1973 plaatsvervangend groeps-
commandant Nederweert.

Met ingang van 1 september 1976
aangewezen als commandant van de
groep Oudenbosch adjudant H. H.
Engelaar. Hij werd geboren op 9
januari 1931 te Rilland Bath en was
sedert 1 juni 1975 plaatsvervangend
groepscommandant Rucphen.

Met ingang van 1 september 1976
aangewezen als commandant van de
groep Schiphol Dienst Luchtvaart
adjudant K. K. Veen. Hij werd ge-
boren op 8 december 1919 te Edam
en was sedert 6 januari 1968 plaats-
vervangend groepscommandant
Schiphol.

Met ingang van 1 september 1976
aangewezen als commandant van de
groep Oisterwijk adjudant J. H. van
Ampting. Hij werd geboren op 3 mei
1926 te Gendringen en was sedert 15
oktober 1973 plv. groepscomman-
dant Uithoorn.

Met ingang van 1 oktober 1976 aan-
gewezen als commandant van de
groep Wyrnbritseradeel adjudant G.
W. Nijland. Hij werd geboren op 13
maart 1923 te Rijssen en was sedert
1 mei 1972 plaatsvervangend groeps-
commandant Haskerland.

• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

LEDERYERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V.

Hoofdstraat 64 - Terheyden (N.B.) - Tel. 01693-1224

Politiefunktionarissen
lenen al50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld lenen is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in een ervaren,
gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt.

Dat is de Nationale Volks Bank Al 50 jaar Enkele voorbeelden:

f 2.000,- 24 x f 101,99 f 9.000,' 48 x f 244,92
f 3.000,- 30 x f 125,18 f 10.000,- 54 x f 247,78
f 5.000,' 36 x f 175,28 f 15.000,- 60 x f 338,95
f 7.000,- 42 x f 213,59 f 20.000,' 60 x f 448,76

Rente aftrekbaar, kwijtschelding bij overlijden.
Twee andere interessante diensten uit ons pakket:

1. De Konstantrekening. Een nieuwe doorlopend-kredietvorm.
We vertellen u daar graag meer over of sturen u onze

uitgebreide folder op verzoek toe.
2. De Wooncomfortlening. Speciaal voor woningverbetering.
Leningen van f 3.000,- tot f 20.000,', met looptijden tot 8 jaar.

Nationale Volks Ban~:::::::~::?~::::::~::~., -. , . . ... ...

Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-237271; Buikslotermeerplein
131b, tel. 020·326809Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561,450367 Den Haag, Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-
643925 Eindhoven, Kerkstraat 17, tel. 040·433944Enschede,
Langestraat 11, tel. 053·324398Nijmegen, v. Welderenstraat
127, tel. 080·226200Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010·671444
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030·314636Voorburg, Parkweg 12,
tel. 070·871612Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655
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Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te Apeldoorn

(1975-IV)

KLAS A, OPLEIDING 1975-IV

Achterste rij v.i.n.r.: C. J. L. Adriaanse, J.

J. Beswerda, A. H. S. M. Vernooy, G. Boel-

sma, C. A. Beumer, N. F. B. ten Broek.

Middelste rij v.l.n.r.: Adjudant v.d. Maas, H.

Biesboer, L. G. te Biesebeek, C. F. Bont,

H. Drost, E. Daim, M. H. J. Coulen, owmr.

Wekking, adjudant Wal hout.

Knielend v.l.n.r.: D. J. Dercks (alleen schr.

geslaagd), H. G. ten Brinke, P. Bov.endorp,

C. Batenburg, Th. Blokland, A. Coldeweijer.

KLAS 8, OPLEIDING 1975-IV

Boven v.l.n.r.: Wmrs. W. Hollander, D. M. J.

M. Eras, J. E. Witmer, L. J. van Genderen,

H. J. Frölich, St. Imminkhuizen, P. Jobse,

A. C. M. W. Gerrits, M. van Dijk, H. L.

de Groot.

Midden v.l.n.r.: Wmrs. A. D. Haveman, J.

H. Geenen, H. de Haas, G. W. A. M. Klein-

hof, J. Tj. Hengst, D. van der Heide, P. C.

Pellicaan, M. J. A. de Hart.

Onder v.i.n.r.: Adjudant P. L. Aerts, wmrs.

W. J. Erdkamp, J. H. F. Franssen, F. D.

Eikelboom, H. J. M. van Haaren, H. Hilge-

man, C. J. van Eekelen, R. Heuvelink,

owmr. P. C. van Loon.

KLAS C, OPLEIDING 1975-IV

Staande v.l.n.r.: Adjudant D. van Beek, M.

A. van Riet, J. M. C. P. Smit, A. A. de

Vries, A. J. L. Stegerhoek, C. G. Michielsen,

B. J. G. D. Nijhof, J. Peller, J. J. M.

Nooyens, H. H. B. Kuiters, J. C. Kip, H.

Kuitert, J. J. Rosbeek, P. H. J. M. van

Soelen, owmr. Rietdijk.

Knielend v.i.n.r.: A. C. P. de Munck, J. P.

van Kuijk, W. Klein Lenderink, A. M. H. M.

Peters, H. G. A. van Megen, G. J. M. van
der Krabben.
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KLAS D, OPLEIDING 1975-IV

Van boven naar beneden v.i.n.r.: wmrs. M.

H. J. Vos, G. H. M. de Vreede, J. C. F. van
Zwieten, J. A. Peters, L. G. Vromen, E. G.

de Weerd en owmr. W. v. Eijkeren.

Adjudant B. Kreft, wmrs. G. J. Jongkind,

B. Wanders, A. A. Timmerman, J. G. C. van

Strien, A. H. Schoonderbeek, A. P. L. van

de Wateringen, J. G. Willems.

Wmrs. N. E. M. van den Wijngaard, J. D.

de Vries, C. P. Wal raven, C. G. M. Tromp,

Ch. van der Straten, J. H. Verhaegen.

KLAS 0, OPLEIDING 1975-IV

Achterste v.l.n.r.: Owmr. P. Bernauer, adsp.

Th. H. Koopmans, P. Coobs, A. J. van der

Werft, A. R. Steenblik, H. A. N. van der

Steen, owmr. D. Obbes, adsp. F. v.d. Berg,

adjudant E. Leurink.

Voorste rij v.l.n.r.: Adjudant E. Boesaard,

adsp. B. J. H. Schaffrath, L. C. G. Verlaan,

Th. G. M. Oosterhout, J. H. Florijn, P. A.

M. van der Steen.

Hier onderwijst
men de jeugd

Wanneer van een inbraak sprake is

mag als vaststaand worden aangeno-

men dat hieraan een "wegnemer"

met het oogmerk van wederrechte-

lijke toeëigening ten grondslag ligt.

Met dit gegeven in gedachten spoed-

de de groepsrechercheur zich naar

het schoolgebouw voor Buitengewoon

Lager Onderwijs en liet zich door de

directeur begeleiden naar een ge-

opend raam, waarvan de ruit was ver-

nield.

Een niet zo originele wijze van in-

breken dus, maar vaak wel erg effec-

tief.

De verzwarende omstandigheid van

"drie-elf" '') vastgesteld hebbend, ging

de speurder verder op zoek naar alles

wat zijn nieuwsgierigheid in deze

zaak zou kunnen bevredigen.

Met enige verbazing moest echter

worden geconstateerd dat bij deze in-

braak niets was weggenomen, doch,

integendeel wel iets bleek te zijn weg-

gegeven, namelijk ... één onderjurk

en één step-in.

Vanzelfsprekend beviel men spontaan

van de wildste theorieën en met alge-

mene stemmen werd aangenomen dat

bij de schenkster wel niet uitsluitend

5-december-overwegingen een rol

zullen hebben gespeeld.

Na veel combineren en reduceren,

luidde tenslotte de conclusie: In-

braak, zonder dat er wat wordt ver-

mist, ofschoon men toch iets wa.!

kwijtgeraakt!

In ieder geval kon een en ander be-

zwaarlijk met buitengewoon lager

onderwijs in verband worden ge-

bracht .. r, of wel misschien ... ?

P. van der Spek, Volendam*l Voor niet-ingewijden: Art. 311 W. v. Strafr.
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in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-9-'76: R.J. van Druten, schrijver A
te Amsterdam; H.F. Beukeboom, adm.
ambt. C 3e klasse te Monnickendam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-9-'76: E. de Boer, schrijver-A te Apel-
doorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-9'76: J.G. Veen, schrijver-A i.t.d. te
Assen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-9-'76: J. Bollaart, Rijksambtenaar 111
te Dord rech t.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-9'76 C.M.M. Hoogenas. schrijver te
Berkel en Rodenrijs.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-9-'76: R.F. Wensing, wmr. te Groote-
gast.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-9-'76: D. Westerhoff, wmr. le kl. te
Franeker. .

DISTRICT ZWOLLE .• - -. - . ~

Per 1-9-'76: B·_Tangenb~rg~. schrijver 'i_td
te, Dedernsvaar t: l.A. v, Bentheim. schrij-'
ver-A o.a.o. te Zwolle. . -

ALGEMENE VERKÉERSDIENST

Per 1-9-'76: MW. Dorrestijn, fotograaf B
3e kl. te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-9-'76: AAM. de Bruin. rijksambt.
III te Harl ingen

VEILIGHEIDSDIENST KON. HUIS

Per 1-8-'76: R.M. Hopman, Rijksambt. II
te Soestdijk.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-10-'76: J. Middelveld te Alkmaar;

P. M. Postma te Almaar; J_ A. Voorbij

te Utrecht; T_ W. Bos te 's-Gravenhage;

G. Jongerburger te 's-Gravenhage; L.

H. Hoogvliet te Dordrecht; A. W_ Maris

te Middelburg; A. F. P. M. G. Hendrix

te 's-Hertogenbosch; C. L. J. v. Boven

te 's-Hertogenbosch; J. G. J. Baars te
Breda; J. L. v. Dongen te Eindhoven; O.

v. Dongen te Eindhoven; M. G. E. V.d.

Eisen te Roermond; F. Th, Kersten te

Roermond; C. J. M. A. Jeukens te Maas-

tricht; A. Faber te Apeldoorn; H. v . Elten

te Apeldoorn; E. J. Britstra te Apeldoorn;

G. v. Breda te Apeldoorn; C. J_ Kleijer

te Apeldoorn; W. Smoor te Apeldoorn;

J_ Bouw te Apeldoorn; T. Kuijt te Apel-

doorn; B. J. Oolbekking te Zwolle; H.

K. Swieringa te Groningen.

Per 1-11-'76: E. F. Vredeling te Amster-

dam; N. M. Voorbij te Utrecht; H. M.

IJpelaar te Breda; R. F. Scheers te Eind-
hoven; p_ L. Verheijen te Eindhoven; G.

H_ Huibers te Nijmegen; N. A_ Kranen-

borg te Groningen; I. Hamming te Gro-

ningen; H. Zijlstra te Groningen; J_ Doorn

te Groningen; H. Kuipers te Assen; R.

Nijstad te Assen; J. J. Kortenschijl te

Assen.

••

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM

tot parketwachter-A (C 1e kl.) :
Per 1-1-'76: GW. van Hengel te Amster-
dam; G. Bomas te Amsterdam; D. van den
Brink te Amsterdam; A.C. Rond te Amster-
dam.

tot adm. ambt. B 1e kl.:
Per 1-1-'76: B.G. Bleekman te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: W.A Streefland te 't Harde; l.
de Beer te Nijkerk.

-Per 1-10-'76: J.B. Diender te Apeldoorn.

tot wachtmeester I:
Per 1-10'76: J.H. Hiemstra te Heerde;
W.H.B. Baar te Putten; J.W. Slotboom te
Borculo; H.W.v.dBerg te Gorssel, H.M.AA
Straatman te Elburg; A. Hannema te Apel-
doorn (vkg); B.J. Eysink te Vorden; J.
Baayens te lelystad. H.E.B. Pol man te Aal-
ten.

tot adm. ambt. 1e kl.:
Per 1-11-'76: S.W.G. de Bruin te Zutphen.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: A. de Vries te Wijster.

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: A. de Vries te Wijster.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'76: P Muilenberg te Breda (rech.-
qr.).

tot adm.ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'76: J.J. V.d. Bergh te Wouw.

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: H.G.M. Oosterbaan te Criaam

DISTRICT DORDRECHT

tot parketwachter A:
Per 1-1-'76: J. Bosman te Rotterdam; M.B.
van der Velde te Rotterdam.

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: AW.Poldervaart te Rozenburg;
PW.J. Gijtenbeek te Oud-Beyerland.

tot adm.ambt. C 1e kl.:
Per 1-9-'76: J. van Dalen te Papendrecht;
C. V.d. Bar te Hardinxveld-Giessendarn:
Chr. V.d. linden te Brielle. .

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot parketwachter A (C 1e kl.}:
Per 1-1-'76: P Noordanus te 's-G ravenhage;
G.H. van der Riet te 's-Gravenhage.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-9-'76: AJW.M. Heutink te Schijn-
dei.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'76: S.Smit te Dokkum; F.H. la-
rooi te lemmer.
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DISTRICT MIDDELBURG

tot adm.ambt. C 2e kl.:
Per 1-7·'76: Mej. H.G. van Hertum te Mid-
delburg.

tot opperwachtmeester:
Per 1·9·'76: M. Verkerke te Krabbendijke;
P. Seiss te Philippine; N.J. v.d. Hoven te
Hulst.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:
Per 1-8·'76 G. Kool te Wijchen

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:
Per 1·9·'76: H. Schrap te Vriezenveen; H.
Bosch te Zwolle (VkG); PJ. Voogd te Vrie·
zenveen; J. v.d Lagemaat te IJsselmuiden.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm.ambt. C 2e kl.:
Per 1·8·'76: Mej. J. v.d. Burgh te Voorburg.

tot opzichter A;
Per 1·8·'76: L .. Hupkens te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adm.ambt. B 1e kl.:
Per 1-4·'76: P. Stellaard te Driebergen.

C.O.M.E.

tot adm. ambt. A 2e kl.:
Per 1·9·'76: S.M. du Croix te Neerijnen.

DIENST LUCHTVAART

tot adjudant:
Per 1·9·'76: M.C. vander Kamp te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot Rijksambt. 111:
Per 1·2·'76: B.H.J. Bosgoed t~ Apeldoorn
(kaderschool).

tot adm. ambt. B 1e kl.:

~

BRUIL
APELDOORN
B.V.

BElON-
en
ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE

postbus 19
Telefoon (08380) 19016-
Telex 45335

tot adm. ambt. B 1e kl.:
Per 1·7·'76: P Waaijer te Harlingen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1·7·'76: E.M. A.hum te Apeldoorn (Ka-
derschooll.

tot commies A:
Per 1·7-'76: H.J. Stegenga te Harlingen.
Per 1·8·'76: R.J. van Raalte te Harlingen.

tot Rijksambt. 11:
Per 1·10·'76: B. Bergsma te Harlingen.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1·7·'76: H. de Jonker, wmr. van Groo-
tebroek naar Wijdenes.
Per 1·9·'76: P. Speulman, owmr. van Scha-
gen naar Vorden (distr. Apeldoorn), A
Meijland, owmr. van Stompetoren n. Heiloo.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1·8·'76: J. de Koning. wmr. le kl. van
Kortenhoef naar Wilnis.
Per 7·8·'·76: H. van der Horst, owmr van
Prinsen beek naar Weesp.
Per 1·9·'76: F. Hopman, wmr. le kl. van
Bennebroek naar Wormer.
Per 1·10·'76: M. van Dijk, parketw. A van
Amsterdam naar Haarlem.

DISTRICT ASSEN

Per 1·9·'76: A. de Vries, wmr. le kl. van
Beilen naar Wijster.
Per 1·10·'76: J. Kruize. adm. ambt. C 3e
kl. van Vries naar stafdistr. Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1·9·'76: H.G.MOosterbaan,wmr. le kt.
van Wouw naar Chaam; W.A Streefland.
wmr. le kl. van Loon op Zand naar 't Har-
de; AA.M. van 't Hullenaar, schr.·A van
Dongen naar Zevenbergen.

DISTRICT 's·GRAVENHAGE

Per 10·7·'76: J. Kunst, wmr. van Wateringen
naar Maasland .
Per 1·8·'76: M. Portengen, owmr. van War·
mond naar Oegstgeest; L.J. Noordergraaf,
owmr. van Bodegraven naar 's-Gravenhaqe.

DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

Per 1·8-'76: J. Smit, wmr.-I van Woudri·
chem naar Wervershoof.
Per 1·9·'76: CH.E. Peeters, C 2e kl. van
Vlijmen naar Rosmalen.
Per 4·9·'76: Th.J.G.M. Leenders, wmr.·1 (3
mnd. proef) van Schayk naar rech.gr. 's-Her-
togenbosch; JW. Lubberts, wmr>l (3 mnd.
op proef) van Veghel naar rech.gr. 'sHerto-
genbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 25·8'76: H. Keizer, wmr. van Hallum
naar Wijhe.
Per 1·9·'76: S. Smit. wmr. le kl. van Kol-
lum naar Dokkum; M. Verkerke, wmr. le
kl. van Steenbergen naar Krabbendijke.
Per 2·9·'76: J. Kuitert, wmr. le kl. van War·
ga naar techn.rech. Groningen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1·9·'76: N.J. V.d. Hoven, wmr. le kl.
van Zierikzee naar Hulst; C.J.M. Hendriks,
wmr. 1e kl. van Sas van Gent naar Gemert.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1·9·'76: E.J. Brouwers, wmr. le kl.
van Beuningen naar Weurt; H.M.J. Verbrug·
gen, wmr. le kl. van Didam naar Nijrneqen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1·9·'76: H. Schaap, wmr. le kt van De-
nekamp naar Vriezenveen; P.J. Voogd, wmr.
le kl. van Vroomshoop naar Vriezenveen;
E. Bouwer, wmr. le kl. van Wijhe naar
Zwolle (rech.qr.).

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1·9·'76: J. Koning, adm. ambt. Ale kl.
van Voorburg naar Middelburg.

RIJKSi'OLITIE TE WATER

Per 1·9·'76: E.F. Temminck, wmr. van Rid·
derkerk naar Heimerswaal.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1·9·'76: J. v.d. Kwaak, wmr. te Den
Burg.

DISTRICT APELDOORN

Per7·9·'76: Mevr. N.Blansjaar·Knook, schr.'
A te Nunspeet.

DISTRICT ASSEN

Per 11·9·'76: J.H. Schippers, wmr. te As·
sen (statdistr.)

DISTRICT BREDA

Per 1·9·'76: A.J.M. Emmen, wmr. te Zun-
dert; J.J. Vogel, adj. te Oudenbosch_

DISTRICT DORDRECHT

Per 1·9·'76: J. van Elderen, adj.cornA te
Dordrecht; W.L. Briggeman, adm. ambt. C
le kl. te Dordrecht.
Per 1·10·'76: C. Duyzer, wmr. te Rozenburg.

DISTRICT UTRECHT

Per 1·9·'76: A. Eekels-Florisse, wmr. te
Rhenen; J.P. Poll-Jonker. adj. te Rhenen;
G. van Veldhuizen, wmr. le kl. te Maarn.

DISTRICT ZWOLLE

Per 15-8·'76: L.C. Woudenberg, parketw. te
Zwolle.
Per 1·10·'76: AW. de Vrieze, dir. officier
le kt. te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-10·'76 Ch. Verbeke, wmr. le kl. te
Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

Per 1·9-'76: J.H. Verdellen, adj. teSchiphol;
W.R.G. Vosseberg, adj te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1·9·'76: AA. Meyer, wmr. le kl te
Drimmelen.

VERKEERSSCHOOL

Per 1·9-'76: G.deJager,owmr.teBilthoven.

in
memoriam

Res. wmr. 1e kl.
J. P. Neijssen
groep Budel

distr. Eindhoven
f./:( 25- 3-'18

t 2-11-'76

Adjudant
W. Kersten

Beek en Donk'* 28- 3-1923
t 26-10-1976
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In afwachting van de meer ingewik-
kelde en gevarieerde kerst-puzzels,
nu even aandacht voor een rustige,
ouderwetse kruiswoordraadsel.

Horizontaal: 1. gebeurtenis, 6. vroeger open-

baar voertuig, 11. soort duikereend, 12.

plechtige gelofte, 14. papegaai, 15. spoor-

staaf, 17. zanggodinnen, 19. knevel, 21. oude

vochtmaat, 22. gronden, 24. klein soort

paard, 25. namelijk, 26. verwijderd, 27. loof-

boom, 29. legerafdeling, 31. onderricht, 33.

vlaktemaat, 35. fijne geur, 38. hoofddeksel,

39. stad tussen Venetië en Triëst, 42. nieuwe

regel, 43. sneeuwstorting, 44. staal van het

zwaard, 45. vrouw van Jacob, 46. riviertje in

Zuid-Limburg, 48. vermogend, 50. badplaats

in België, 52. bolgewas, 54. verstandig, 56.

vernis, 57. alhier, 58. kunsttaal, 60. te her-

kennen, 63. remwerktuig, 64. zacht, 66.

scheel, 67. koortswerend middel, 68. loof-

boom, 70. peulvrucht (bijzondere schrijf-

wijze), 71. hevig, 72. vazal, 73. droombeeld.

Vertikaal: 1. uitbouw, 2. voorheen, 3. cilin-

der, 4. voormiddags, 5. zinspreuk, 6. rivier

in Duitsland, 7. achter, 8. technici, 9. zit-

plaats, 10. ingelegd zeevisje, 13. lastdier,

16. vis, 17. tijding, 18. omlaag, 20. grond-

soort, 22. aanzienlijk, 23. 1 januari, 30.

grootste boekformaat, 32. steunplankje, 33.

kaartenboek, 34. niet rechts, -56. steltloper,

37. voedster, 40. aanwijzend voornaamwoord,

41. ontkenning, 44. stukje aardappel, 47.

openbare aanprijzing, 49. rivier in Neder-

land, 51. meer, 53. berg op Kreta, 55. hotel-

bediende, 57. voorzetsel, 59. smeersel, 61.

middag, 62. tegen, 63. soort bier, 65. Azia-

tische munt, 67. biljartstok, 69. ter herinne-

ring, 71. gulden.

Onder de goede oplossingen wordt
een boekenbon van f 25,- verloot.

Inzendingen (tot 15 december) aan:
Puzzelredakteur RP-magazine,
p/a Brahmsstraat 9, Eerbeek.

36

Oplossing RPm-puzzels in oktober-no.

RUIT EN DOORLOPER: ZOEKPLAATJE:

In de ruit: mee, kader, materie, Nederland,

eerlang, riant, eng.

In de doorloper: Horizontaal: 1. samen, BI,

vossen, PK; 2. plavuis, oot, troon; 3. otters,

adres, Ad, nu; 4. roer, sar, drevels; 5. tel,

Sem, klaver; 6. trots, alibi; 7. emoe, slib;

8. las, lee; 9. Edam, Mars; 10. renet, das,

OK; 11. sedert, munten; 12. lies, iep, ooit,

Ida; 13. inrit, treden, egel; 14. ader, oren,

edelman; 15. sen, snateren, Sara.

De vulpen was zo goed verstopt dat zelfs de

tekenaar hem niet kon terugvinden. Door

deze verstrooidheid blijft de prijs staan voor

de eerstvolgende keer.

LETTERGREEPRAADSEL: Iedere gelijkenis

met bestaande toestanden berust op toeval.

Verticaal: 1. sport, telers, lias; 2. alt, oer,

made, einde; 3. mateloos, anderen; 4. ever,

ste, mees, irs.; 5. nurses, Triton; 6. bisam,

tetra; 7. Isar, pret; 8. vod, ene; 9. oord,

Oder; 10. sterk, moede; 11. st., sela, duinen;

12. era, vals, mantels; 13. node, villa, stigma;

14. pon, leb, i.e., roede, ar; 15. knus, ribes,

knal, na.

VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR:

KAST - KUST - RUST - TUUR - MUUR

DOORLOPEND LETTERGREEPRAADSEL:

katon - tonrond - rondreis - reisgeld - geld-

zorg - zorgelijk.

Winnaar werd

de heer P. V.d. Boogaard, Titiaanstraat 26, Oud Beijerland.
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indit nummer

BIJ de voorplaat:

Openhartig gesprek met
de menselijke generaal

"Ik ben geen prater", zegt de heer

W. M. Rehorst, die op 12 december

afscheid heeft genomen als ALgemeen

Inspecteur, Maar die avond, thuis

in het RPm"gesprek, praatte hij

uren achtereen. Over z'n heimwee,

z'n ongeloof, z'n genoegens, z'n

teleurstellingen pag. 16

Katholieke ambtenaren
kunnen wel inpakken

... als dominee Abma en zijn

SGP-genoten het ooit voor het

zeggen krijgen. Toch een boeiend

interview, daar in de Puttense

pastorie, op maandagochtend. Onze

3e aflevering in de serie interviews
met Tweede Kamerleden. pag. 10

Wat beweegt onze
burgemeesters?

Als hoofd van de politie in zijn

gemeente gebruikt een burgemeester

zijn hoofd. En z'n schouders. En

z'n handen. En misschien z'n

ellebogen. Maar verder? Hoe houdt

deze bijna levenslang zittende

werker zijn lichaamskonditie op

peil? RPm hield een mini-enquête

onder 100 burgemeesters, Reakties

en (trim) foto's op . . pag. 20

Een van de beide RP-hel icopters, die op

6 december officieel in gebruik zijn gesteld,

tijdens een nachtelijke aktie.

(Foto Wim Schermer/Dienst Luchtvaart)

9
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RPm-interview met SGP-Kamerlid ds. H. G. Abma:

Katholieken en

ongelovigen kunnen

wel inpakken ...

Interview: Koen Aartsma en

F. J. C. M. van Etten

Foto's: Peter Frederiks

Er staat geen brandstapel naast de 'groate kaarke' in
Putten, waar dominee Abma tot voor kort elke zondag
gedurende driemaal twee uren zijn bronzen stem verhief
om zonder mikrofoon het Woord te verkondigen. Geen
brandstapel dus, maar wel een beginselprogram dat voor
de meeste politiemensen het einde van hun carrière zou
betekenen, wanneer de Staatkundig Gereformeerde Partij
het alleen voor het zeggen zou hebben.
Nu het zover nog niet is - en ook dominee-Kamerlid
Abma gelooft niet in een wonder bij de komende verkie-
zingen - wacht ons een gastvrij onthaal in de Puttense
pastorie.

Sinds zijn emeritaat als predikant

van de hervormde gemeente op G.G.

(gereformeerde grondslag) - zals de

'bonders' officieel heten - woont

SGP-Tweede Kamerlid H. G. Abma

niet meer naast de kerk die het dorps-

centrum domineert. Huis en haard

zijn nu een paar honderd meter ver-

derop aan de Kerkstraat, daar waar

zonnige eengezinswoningen zich aan-

eenrijen achter keurige tuintjes.

Maandagochtend in Putten. Dominee

Abma heeft zijn zwarte preekpak,

waarin hij op de Dag des Heeren het

Woord heeft bediend in lJsselmuiden

en Ermelo, alweer op het knaapje ge-

hangen. Als Kamerlid ontvangt hij

ons in iets profanere maar toch stem-

mige kledij: donkergrijs maatkos-

tuum, grijze das, grijze sokken in

glimmend zwarte puntschoenen.

Mevrouw Abma heeft ons binnen-

gelaten, zich exkuserend voor haar

natte handen, maar ja - maandag

is wasdag. In het achtertuintje wap-

pert het werk harer handen: een
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damesblouse met bloemetjes en het

witte overhemd, waarin de dominee

gisteren tweemaal is opgetreden.

Heeft het Tweede Kamerlid nog tijd

om preken te maken? "Och, als je

zoveel jaren het Woord hebt bediend,

heb je natuurlijk wel het een en an-

der achter de hand ., .", glimlacht

hij en doet twee fikse scheppen sui-

ker in z'n koffie.

Door de goudkleurige, dichte vitrage,

RPm: Uw Staatkundig Gereformeer-

de Partij wordt over het algemeen in

ons land met een zekere welwillend-

heid bezien. Slechts 2 procent van

de kiezers pleegt er op te stemmen

- dat is al bijna een halve eeuw zo

- maar de meeste anderen zijn geen

felle bestrijders van de SGP. Dat is

toch wel merkwaardig, want als

iedereen het beginselprogramma van

de SGP eens zou doorlezen, zouden

bij grote bevolkingsgroepen de haren

recht overeind gaan staan. Want uw

partij is niet alleen tegen vrouwen-

kiesrecht, en tegen verzekeringen (en

daardoor ook tegen onze sociale wet-

geving), maar ook vóór handhaving

omrankt met zware veloursgordijnen,

priemt het winterzonnetje. Blinkend

gepoetst koper op massief-eiken meu-

bilair. Neoklassieke kloostertafel,

mooi laden kastje, corduroy bank,

antiek salontafeltje, zware fauteuils

met bloemmotieven en een pseudo-

rococo stoel op lichte vloerbedek-

king. Familiefoto's in zilveren lijstjes,

een met leer bekleed telefoontoestel,

veel planten, een venetiaanse gondel

van koper.

"Net zoals u wilt", zegt onze gast-

heer, op de vraag hoe hij het liefst

aangesproken wordt, met dominee of

met meneer, "meestal is het domi-

nee",

11
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van de zondagsrust door de regering,

vóór afschaffing van theaters en

bioscopen, en vóór kerstening van

de openbare scholen, om maar eens

een paar punten te noemen. Hand-

haaft u deze punten nog steeds on-

verminderd?

ABMA: Inderdaad, ... er wordt nog

gesproken over vrouwenkiesrecht,

omdat vanouds de partij belangstel-

ling heeft voor het zgn. 'huismans-

kiesrecht'. Dit betekent dat het gezin
als zodanig wat meer profiel krijgt

in het geheel van de samenleving.

Overigens is het zo, dat ook heel veel

vrouwen niettemin hun stem uitbren-

gen op de SGP. Wat dat betreft kun

• Voor algehele
zondagsrust

DE SGP IS:

• Tegen kiesrecht
voor vrouwen

• Tegen verzekeringen

• Tegen sociale
voorzieningen

• Voor sluiting van
theaters en bioscopen

• Voor ontzetting van
r.k. en ongelovigen
uit publieke ambten

12

je niet zeggen, dat het een partij is

die alleen maar door mannen in de

Kamer wordt gebracht.

RPm: U handhaaft de genoemde

punten uit uw beginselprogramma

dus nog onverminderd. Ook artikel

36 van de Nederlandse Geloofsbelij-

denis (van 1619)?

ABMA: Antikei 36 is eigenlijk heel

duidelijk ons diepste oriëntatiepunt.

Vanuit art. 36 zijn lijnen getrokken

voor de samenleving ...

RPm: ... Zoals uw richtlijn, dat de

staatsoverheid 'de ware gereformeer-

de religie' moet beschermen en 'alle

valse godsdienst (waarbij de SGP

vooral doelt op het Rooms-Katho-

licisme) weren en tegengaan.

ABMA: Een aantal van onze punten

is natuurlijk heel duidelijk als doel-
stelling bedoeld, in die zin dat je

eerst een hele meerderheid van de

bevolking achter je standpunt moet

hebben om konkreet gestalte te geven

aan deze punten.

RPm: Maar het betekent wel, dat uw

partij nog altijd en overminderd van

mening is, dat de R.K. Kerk in

Nederland haar bestaansrecht moet

verliezen. Het SGP-beginselprogram

gaat zelfs nog verder: aanhangers

van 'elke valse godsdienst' en ook

'ongelovigen' moeten de burgerlijke

rechten ontnomen worden, zoals het

bekleden van publieke ambten. Om

maar dicht bij huis te blijven: de

meeste politiemensen zouden naar

een ander baantje moeten uitkijken,

ABMA: Nou ja, dit zijn uiteraard

geen punten die je vandaag of mor-

gen zomaar kunt verwezenlijken.

Daarom zijn dit ook meer punten die

aangeven wat uiteindelijk volgens ons

inzicht en volgens de Belijdenis voor

de samenleving geboden moet zijn.

Maar dat neemt niet weg, dat wij in

de huidige situatie en constellatie

toch ook ons partijtje meeblazen in
het parlement.

RPm: Om elk misverstand te voor-

komen: uw partij handhaaft nog on-

verminderd al die punten van haar

beginselprogramma die ik zojuist heb

opgenoemd? U kunt ze momenteel

niet realiseren, maar u blijft wel van

mening dat het zou moeten?

ABMA: Nou ja, ik heb al iets ge-

zegd over het vrouwenkiesrecht en

over het stemmen van onze vrouwen.

Dat geldt ook wel voor meer pun-

ten. In de huidige praktijk, gegeven

de situatie, doe je wat vanuit je prin-

cipiële stellingname verantwoord is.

Daarom blijft het wel richting-gevend

voor ons politieke standpunt, maar

is het vandaag-de-dag na:tuurlijk niet

mogelijk om die punten ook konkreet

gestalte te geven. Maar willen de

heren roken? Een sigaartje mis-

schien? ...

Er komen Wilde Havanna's op
tafel, ook kleintjes van Willem 11.
De katholiek en de ongelovige
onder de drie gasten hebben nog
geen trek. Dominee Abma wel: hij
zal tijdens het interview onafge-
broken en diep inhalerend zijn
sigaartjes blijven roken. De brons-
kleurige vitrage kan er tegen.

RPm: Er wordt in politieke kringen

wel gezegd, dat de SGP eigenlijk niet
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een zuiver politieke partij is, maar

meer een religieuze partij. Het feit,

dat we SGP-Kamerleden hebben ge-

had als dominee Kersten, dominee

Zandt en nu dominee Abma, wijst

ook in die richting. Bent u het daar-

mee eens?

ABMA: Het is heel duidelijk, dat een

zekere religieuze overtuiging heel be-

palend is voor het politiek program.

En wat die predikanten in de SGP

betreft: vroeger hebben we een tijd-

lang twee predikanten in onze fraktie

gehad, maar nu ben ik de enige pre-

dikant van het drietal. Overigens zijn

we geen kerkelijke, maar een inter-

kerkelijke partij.

RPm: Het valt op. dat juist de pre-

dikant uitgerekend ook civiele ver-

dediging, binnenlandse zaken en

justitie in zijn pakket heeft.

ABMA: In een kleine partij zijn er

naturlijk meer taken te verdelen dan

je specialisten of geïnteresseerden in

die materie hebt. Je krijgt dus ook

wel eens een departement toegewe-
zen, dat wat verder van je bed ligt.

Aan de andere kant is het toch wel

zo, dat er bij Justitie en Binnenlandse

Zaken nog heel wat principiële zaken

aan de or.de komen, vooral bij Justi-

tie. Het hele pakket van de zedelijk-

heidswetgeving bijvoorbeeld. En van-

uit dat gezichtspunt is het niet zo

vreemd, dat een predikant deze ta-

ken krijgt toegewezen. Ook de po-

litie.

RPm: U noemde zojuist de SGP een

interkerkelijke partij. Is het juist,

wanneer wij stellen dat uw leden en

kiezers voor een belangrijk deel be-

horen tot de Gereformeerde Gemeen-

ten, de Hervormden op Gerefor-

meerde Grondslag (zgn. 'Bonders'}

en de Christelijk Gereformeerden?

ABMA: Dat is juist. Verder nog

enkele kleinere gereformeerde deno-

POLITIE[}{
Ds. Hette Abma is voorzitter van de 3-mans SGP-fraktie in de
Tweede Kamer.
De Staatkundig Gereformeerde Partij werd in 1918 opgericht, als
protest tegen de samenwerking van ARP en CHU met de R.K.
Staatspartij, destijds gesymboliseerd als 'Dordt en Rome'.
De voorzitter van de nieuwe partij, ds. H. G. Kersten, deed in 1922
zijn intrede in de Tweede Kamer. Drie jaar later telde de SGP-
fraktie twee leden, van 1929 -1937 zelfs drie leden. Sindsdien heeft
de SGP altijd ongeveer ruim 2% van de kiezers voor zich weten
te winnen.
Ds. Abma behartigt voor de SGP o.a. de politiezaken.

minaties, de Oud-Gereformeerden en

een afsplitsing van de Gereformeerde
Gemeente. Ook zijn er hier en daar

plaatselijk nog wel kleinere kerken

die politiek geöriënteerd zijn op de

SGP.

Vloeken

RPm: In een van uw laatste spreek-

beurten in de Tweede Kamer over

de politie, hebt u de indruk gewekt,

dat de reorganisatie van de politie u

geen slapeloze nachten bezorgt.

ABMA: Nou, ik vind dat wij ons met

de algemene lijnen, zoals die ontwik-

keld zijn, wel kunnen verenigen.

Maar ik heb in de Kamer {och ook

wel laten uitkomen, dat wij gewel-

dige voorstanders zijn van een doel-

treffende organisatie van het politie-

apparaat en dat deze tijd ook wel
een reorganisatie vraagt. Ik denk met

name ook aan een effektief bestrij-

den van de kriminaliteit, hetwelk

echt toch wel een landelijke aanpak
vraagt.

RPm: Maar in de hele reorganisatie

is dat in feite een bijkomende zaak.

Men handhaaft eventueel een aantal

landelijke diensten, maar wat nu op

stapel staat is zeker geen landelijke

politie. U hebt in de Kamer gezegd,

dat er hoe dan ook in elke gemeente

politie zal moeten zijn (wat op het

ogenblik in feite gewaarborgd is). De

minister heeft geantwoord, dat daar-

naar gestreefd wordt, maar dat de

kleine gemeenten misschien een veer

moeten laten. Dus wat dat betreft

gaan we toch een stap terug.

ABMA: Nou ja, het is natuurlijk

een nota. De bedoeling is dat de

zaak nog in een wetsontwerp of hoe

13
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dan ook nader gepreciseerd wordt.

En dan is het voor ons wel belang-

rijk, dat iedere gemeente ook inder-

daad een behoorlijk en gewenst toe-

zicht krijgt.

RPm: U hebt ook in de Kamer ge-

zegd, dat u het gezagsdualisme graag

wilt handhaven, maar dat u het liever

niet opgehangen ziet aan de kapstok

van de bestuurlijke reorganisatie, om-

dat u nog helemaal niet weet of u

daar mee akkoord zult kunnen gaan.

Wat denkt u dat er gaat gebeuren,

als die bestuurlijke reorganisatie niet

haar beslag krijgt?

ABMA: Als die bestuurlijke herin-

deling niet doorgaat en vanuit de

hele politie toch sterke drang wordt

uitgeoefend om toch een zekere

reorganisatie te krijgen, dan moet

uiteraard heel nadrukkelijk in de
studie betrokken worden of het dan

mogelijk is voor de politie een andere

oplossing te vinden, los van wat er

verder eventueel al of niet gaat ge-
beuren.

RPm: U hebt met die miniprovincies

ook nogal wat twijfels over de vraag

of de burgemeester zijn verantwoor-

delijkheid t.a.v , de openbare orde zal

kunnen blijven dragen?

ABMA: Inderdaad, wanneer we er-

aan blijven vasthouden dat de bur-

gemeester daar een taak heeft, dan

moet hij ook over een apparaat be-

schikken om die taak effektief te
maken.

Redaktie, uitgever en medewerkers van RP-Magazine

wensen alle lezeressen en lezers prettige feestdagen

en een gelukkig 1977.

RPm: Ziet u de samenwerking krach-

tens artikel 30 (Politiewet) als een

goede zaak?

Je kunt je voorstellen, dat er daar-

door verbanden gaan groeien die

helemaal niet zo passen in de nieuwe

gedachte van de miniprovincie.

ABMA: Ik geloof niet, dat het zoe-

ken naar mogelijkheden voor samen-

werking, ook zonder dat daar een

reële behoefte aan is, de situatie niet
verbetert. Dat kan nooit aanvaard-

baar zijn voor de lange duur. Daar-

om is het toch .wel gewenst dat er op

niet al te lange termijn duidelijk

wordt wat de toekomstige situatie

gaat inhouden.

RPm: Heel andere vraag: Vindt u

dat elke politieman zou moeten op-

treden tegen een willekeurig iemand

die hij op straat hoort vloeken?

ABMA: Ja, ik dacht wel dat dat een

belangrijke zaak kan zijn.

RPm: Ook de politieman die daar

persoonlijk anders over denkt?

ABMA: Ja, ik dacht wel dat het toch

een algemene taak is, dat in ons hele

volksleven het misbruiken van Gods

naam moet worden tegengegaan.

RPm: Zou naar uw mening elke

politieman de opdracht moeten mee-

krijgen hier tegen op te treden?

ABMA :Dat dacht ik wel ja.

Doodstraf

RPm: Wat vindt u van politiemensen

in de politiek? Hebt u onder uw ak-

tieve SCP-voormannen ook politie-

ambtenaren?

ABM A: Ik wijs dat niet af. Ook in

onze partij zitten politieambtenaren

die vooraanstaande bestuursfunkties

bekleden. Elke Nederlander heeft het

recht zijn eigen politiek standpunt te

bepalen en daar uitdrukking aan te

geven. Dat geldt ook voor de politie-

man. Uiteraard heeft hij zekere ver-

plichtingen vanuit zijn funktie. En

die kunnen wel eens frikties geven in-

dien een politieambtenaar aktief zou

zijn in een partij die onze maatschap-

pij omver wil stoten bijvoorbeeld.

RPm: Als u doelt op de CPN, hoe

staat u dan tegenover bijvoorbeeld

een partij als de PSP? En om nog

wat konkreter te worden: vindt u dat

het mogelijk moet zijn dat een

hoofdinspekteur van politie aktief is.

in die partij?

ABMA: Nou ja, dat is inderdaad

een konkreet punt, waar ik wel

moeite mee heb. Vooral wanneer zo'n

funktionaris op een gegeven moment

het beleid doorkruist, wanneer hij in

een bepaalde situatie geroepen wordt

om voor zo'n beleid op te treden.

Dan leidt dat toch wel tot heel moei-
lijke konsekwenties, dacht ik.

RPm: Een andere vraag, die u niet

met de voorgaande in verband mag

brengen: bent u voor de doodstraf?

ABMA: Inderdaad, dat staat ook in

ons beginselprogramma. Wij zijn voor

herinvoering van de doodstraf.

Met een beminnelijke glimlach reikt

dominee Abma ons de hand ten af-

scheid, en wenst ons een behouden

terugreis. "Sukses met het artikel",

zegt hij nog bij de deur. Als hij maar

niet artikel 36 heeft bedoeld. •

15
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De heer W. M. Rehorst heeft
op 12 december jl. afscheid

genomen als Algemeen In-

specteur van het korps.
Tevoren was hij bereid tot
een openhartig gesprek met
F. van Etten en Koen Aartsma
van het RP-magazine, waarin

niet de generaal maar de
mèns Willem Rehorst cen-
traal zou staan. Als echtge-
noot, als vader, als baas. Het
werd een lang gesprek.

Over z'n mooiste levensjaren,
over Groningen, over de oor-
logstijd, over z'n ongeloof
en politieke voorkeur, over
z'n teleurstelling ook.

Tekst: Koen Aartsma

16

Generaal W. M. Rehorst in openhartig afscheid ·ntervieuw

"Zulke vrien
laat ik
links liggen.

e

"• •
Hij is wel de 'tussenpaus' genoemd, - omdat hij maar
drie jaar Algemeen Inspecteur zou kunnen zijn. Een tus-
senpaus als Johannes XXIII, opvallend door zijn mense-
lijkheid. Een 'generaal' die liever 'meneer' genoemd
wordt. Die alleen bij representatieve gelegenheden met
goud en fruit verschijnt. "Ik ben liever in burger", zegt de
heer W. M. Rehorst en dan is dat nog bij voorkeur niet in
een donker kostuum, maar in een kolbert je met grijze
broek. "Ik weet, dat mij dat niet altijd in dank afgenomen
is, er zijn mensen die een galapak nu eenmaal hoger
aanslaan dan de man die het draagt."

Een fijn huis in een rijtje, aan een

plein met plantsoen. Voorburgers

noemen het wel het 'kolonelshofje':

een paar huizen verder woonde des-

tijds ook kolonel Koning. De familie
Rehorst woont hier al sinds pa

districtscommandant werd in Den

Haag. Het interieur ademt warmte

en gezelligheid. Veel bronskleur en

bijpassende tinten in bruin, geel en

groen. Weinig wit aan de wand, wel

structuurbehang en hout. Eiken meu-

belen. Een antieke kast. We gaan

naar boven, waar aan de voorzijde

een grote, gezellige werkkamer is ge-

maakt van twee doorgebroken slaap-

kamers met balkon. "Hier zitten we

vaak, mijn vrouwen ik. Vinden we

gezellig. Dan kan ik wat werken, ter-

wijl we toch niet apart zijn. Zij kan

dan lezen, handwerken of TV kijken.

Ik zit hier graag. 'k Heb het hier zelf

gedeeltelijk verbouwd. Die boeken-

kast is mijn schepping. Later moest

er een timmerman bijkomen."

Op de boekenplanken veel oude lite-

ratuur. Een reeks bijbels ('geërfd')

naast een boek over Mormonen en

de Koran. Wel dertig Simenons.

"Ja, ik ben een Simenon-fan. Omdat

ie de mens met al z'n gebreken ty-
peert. Geen heldenfiguren, maar.

echte mensen. Z'n Maigret ook. Qua

politieverhaal is het natuurlijk niks,
maar z'n figuren zijn echt."

- U hebt zelf bij Interpol gewerkt.

Boeiende tijd?

"In zekere zin wel, die OOB-tijd.

Maar je werkt zo alleen en in een

administratieve funktie. Aktieve poli-

tiedienst heb ik altijd boeiender ge-
vonden."

- Wat was u mooiste tijd?

"Mijn jaren in Groningen. Ja, daar

denk ik wel eens met heimwee naar

terug. Daar ben ik begonnen als jong
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inspecteurtje, daar heb ik m'n vrouw

leren kennen, de bezettingsjaren be-

leefd - een moeilijke <tijd,maar ook

een zeer boeiende tijd."

- Hoe vond u de politieman in

oorlogstijd?

"Goed. Ja, tenminste de gemiddelde
gewone politieman waar ik in die tijd

mee te maken had. De gewone poli-

tieman was vaak beter dan de offi-

cier. Hoewel, ik heb Mooienaar als

commissaris gehad. Dat was een ge-

'De gewone politieman was
in de oorlog vaak

beter dan de officier'

weldige man. Een autoriteit, - nee

geen autoritaire man, maar een auto-

riteit, als u me begrijpt. En integer.

Hij kon je keihard op straat zetten,

als je mis was geweest. Maar dan

zorgde hij meteen wel, dat je een

andere baan kreeg. Een goed mens.

En een groot man in bezettingstijd.

Die keihard nee zei tegen de Duit-

sers als het hem niet aanstond."

De heer Rehorst onderbreekt het ge-

spek om sherry en whisky bij te

schenken. Het is bekend, dat hij in

het verzet zat - z'n verloofde ook

- maar daar liever niet over praat.

Hij volstaat met een markant Gro-

nings gesprekje, dat zioh onder de

Martinitoren afspeelde. De jonge

inspecteur Rehorst staat op een hoek

van een straat, handen op de rug,

observerend vanonder z'n klep.

Komt er een oud manneke aange-

sloft, dat voor de politieman blijft

staan en vraagt:

- Bist goud, m'n jong? ...

Lichtelijk verrast antwoord de Hol-

lander:

- Dat daoht ik wel, ja ...

- Da's goud, zegt het manneke en
sloft weer verder.

Zo leerde Bill Rehorst (want zo werd

hij in die dagen genoemd) de Gronin-

gers kennen. Hij werd er ook ver-

liefd: op de dochter van een platte-

landsadvocaat. Sindsdien heet Bill

'Wim' ("dat vond zij mooier"). In

het moeilijkste oorlogsjaar 1944

trouwden ze: hij 28, zij 23 jaar oud.

"Een rotte tijd. Er was niks, geen

huis, geen spullen, geen toekomst

eigenlijk. Maar je sloeg je erdoor, je

liep risiko's, je wist wat je aan elkaar

had. Dat is een basis waar je een

levenlang op kunt bouwen. Ons hu-

welijk is niet meer kapot te krijgen.

Tegenwoordig zie je dat vaak wel

anders. 't Is ook moeilijk om in een

welvaartstijd op te groeien."

De heer Rehorst wordt wel eens een

'vaderlijke figuur' genoemd. Wat

voor een vader is hij eigenlijk?

"Ik heb een erg goede band met mijn

kinderen. Een zoon en twee dochters.
Oudste 29, jongste 21. Twee in krea-

tieve beroepen, de jongste dochter

studeert rechten en woont op kamers.

Maar de band is altijd gebleven, ook

al waren we het vaak oneens. Ook

al hebben ze bepaalde opvattingen,

die bepaald niet de mijne zijn. Maar

we kunnen er met elkaar over pràten.

En we laten elkaar daar vrij in. Weet

u, ik heb een ontzettende hekel aan

zeuren. Je moet elkaar op tijd de

waarheid zeggen, maar niet blijven

doorzeuren. Dat waarderen kinderen.

En dan heb ik een heel nuchtere

vrouw. Ik kan nog weleens heel drif-

tig uit de hoek komen, maar mijn

vrouw - een echte Groningse -

weet dat wel te relativeren."

De vader die niet van zeuren houdt

is drie jaar 'baas' geweest van het

korps rijkspolitie. Kon hijzelf goed

onder een baas werken?

"Ik heb mijn hele leven de neiging
_tot zelfstandig zijn gehad. In het be-

gin van mijn carriëre moest ik na-

tuurlijk onder bazen werken. Dat

ging ook best, maar ik ben iemand

die als hij volwassen is en z'n vak

verstaat, zelfstandig wil zijn. Als

commandant van een onderdeel of

een sohool of een district. Ik zou geen

tweede man kunnen zijn, zoals een

plaatsvervanger of een officier alge-

mene dienst."

- En als hij geen officier was

geweest?

"Dan zou ik toch een kleine zelf-

standige willen zijn. Als postcom-

mandant of als groepscommandant.

Of als rechercheur. Want het re-

cherchevak heeft me ook altijd zeer

geboeid."

- Uw vader was zelf politieman?

"Ja mijn vader was hoofdagent bij

de gemeentepolitie Delft. Ik had een

geweldig respect voor mijn vader."

- Heeft dat uw keus wellicht

beïnvloed?

"Tja ... 'k weet het niet, misschien
toch ook wel. Ik wilde eigenlijk

scheikunde gaan studeren. Dat vond

ik een geweldig vak. Een goede

leraar kan je de liefde voor een vak
bijbrengen. Ik had zo'n leraar. 't Is

niet doorgegaan met de scheikunde-

studie omdat ik dacht dat het teveel

geld zou kosten en we dat niet kon-

den betalen. Toen is het de politie

geworden, al bleek later dat die

studie ook niet voor niks ging."

Als de heer Rehorst die keus nog

eens zou mogen maken, zou hij mis-
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schien toch wel zijn rechtenstudie

willen voltooien. Nu is hij - nadat

hij na z'n hbs staatsexamen gymna-

sium-B had gedaan - met z'n

Groningse studie (Romeins recht en

civiel recht) na het kandidaatsexamen

opgehouden. Wat zou mr. Rehorst

dan willen gaan doen? Een carrière

als advocaat?

"Ik zou dan rechter willen zijn.

Recht heeft mij altijd geïmponeerd.

Ik zou beslist geen Officier van Justi-

'Als ik het nog eens zou
mogen overdoen,

zou ik rechter willen zijn'

tie kunnen en willen zijn. Nee, rech-
ter. Want die beslist tenslotte. Die

heeft het allemaal in de hand. Die
kan afwegen, na wat hij heeft ge-

hoord van de verdachte en van het

requisitoir en van het pleidooi. Het

vak van rechter heeft me altijd enorm

getrokken."

- De advokatuur niet?

"Ook wel, maar als advokaat-straf-

pleiter moet je goed van de tongriem

zijn gesneden. Dat ben ik niet. Ik

kan wel een speechje houden, maar

niet dat vlotte voor de vuist weg

spreken. Nee, ik ben niet zo'n vlotte

prater."

Je reeks bijbels in verschillende talen

en vertalingen op grijphoogte in de

zelfgebouwde boekenkast is mislei-

dend: de familie Rehorst is niet

kerks, ook niet kerkelijk.

"Ik ben niet gelovig", legt onze gast-
heer j geduldig uit, "ik ben geen uit-

gesproken atheïst of agnosticus, maar

ik kan niet geloven dat er een God is

of een Almacht of wat dan ook. Ik

heb dat vroeger echt wel onderzocht,

maar het heeft me nooit tot ene

overtuiging in een Godsgeloof kun-

nen brengen."

- Benijdt u mensen die wèl een

sterk Godsgeloof hebben?

"Jazeker, daar kan ik bepaalde men-

sen om benijden. Niet iedereen. Wel

als ik zie dat iemand daar echt een

houvast aan heeft. Maar voor mezelf,

nee. Het spreekt me niet aan. Thuis

waren we niet gelovig, ik ben het

nooit geworden en onze kinderen
zijn het evenmin."

- En politiek?

"Ik ben in mijn hart een liberaal",

zegt de heer Rehorst overtuigd en

bedoelt daar dan - zoals hij op

nadere vragen toelicht - ècht libe-

raal mee, zoals Thorbecke en Oud

en Stikker dat ook bedoelden. Hij

voelt zich dan ook meer thuis bij

linkse liberalen als Toxopeus en zijn

vriend ('Molly') Geertsema dan bij

een rechtse liberaal als Wiegel. Maar

zijn skepsis tegenover de huidige

VVD drijft hem nog bepaald niet in

de armen van de socialisten. "Da's

Geliefd om hun grote bedrijfs-

zekerheid, de fantastische wegligging
en het riante comfort.

Maar soms worden ze ook gevreesd!

Als zo'n Fiat in naam der wet

z'n overrompelende acceleratie
demonstreert.

Z'n imponerende topsnelheid, of

z'n verbluffende wendbaarheid.

Het is de paradox waar Fiat

trots op is.

En menig politiecorps !

Imp. Leonard Lang, Daniël Goedkoopstraat, industriegebied Amstel,
Amsterdam. Tel. (0201924888/730867. Prijzenaf Eorn, incl. BTW.
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nóg verder van mijn bed", zegt de

liberaal.

- Is het op de toch wat eenzame

post van Algemeen Inspecteur

nog mogelijk om vrienden te

maken of te houden binnen het

korps?

"Laat ik voorop stellen, dat je als

no. 1 in het korps wel je vrienden

leert kennen. Echte vrienden van

vóór die tijd blijven natuurlijk je

echte vrienden. Dat verandert niet.

Maar er dienen zich wel nieuwe

'vrienden' aan. Ik heb ook mensen

meegemaakt, die je als majoor niet
zagen staan, maar zich dan wel plot-

seling tot je vrienden willen rekenen

op het moment dat je generaal

wordt. Zulke mensen laat ik links

liggen.

- Bij alles wat u voor het korps en

de mensen in het korps hebt kun-

nen doen, is men toch hier en

daar wat teleurgesteld. Heeft men

wellicht te hoge verwachtingen

gehad van deze democratische
A.I.? En bent u zelf wellicht ook

wat teleurgesteld in de mogelijk-

heden die u had?

"In zekere zin, ja," zegt de heer

Rehorst, na even nadenken en een

slok van z'n whisky-soda, "ik had

gedacht meer te kunnen doen. Toen

ik aan deze job begon, wist ik niet

dat je in wezen zo weinig macht hebt.

Ik denk dat vrijwel niemand in het

korps zich dat bewust is, ook de
meeste districtscommandanten niet.

Ik constateer op mijn post de on-

macht van machtigen: mensen zoals

een algemeen inspecteur, die in de

schijnwerpers staat, een officiële top-

funktie heeft, maar in feite geen wer-

kelijke macht kan uitoefenen. Ander-

zijds de macht van onmachtigen:

mensen die achter de schermen op

sleutelposten zitten en daar aan de

touwtjes trekken. Als D.C. kun je
veel meer dan als A.l. Dat is mij

inderdaad tegengevallen. Veel dingen

die ik had willen aanpakken, zijn

niet uit de verf gekomen. Afgewezen.

Omdat er geen geld voor kon komen.

Of omdat het politiek niet verant-

woord was. Zoiets is zeer frustrerend.

En in die zin ben ik teleurgesteld,

dat ik zoveel mensen in het korps

Alleen de zon gaat voor niks op.
Gelukkig maar.

De huidige energiebronnen zijn niet
onuitputtelijk. Maar overal ter wereld
stijgt de behoefte aan energie. Goed
dat Mobil vooruit denkt. Het
onderzoek van Mobil naar o.a.
praktische toepassing van
zonne - energie is al ver gevorderd.
En de zon gaat elke dag op. Dat is
een heel verschil met opráken

M©bil energie voor nu en later.

heb moeten teleurstellen. Maar daar

staat tegenover, dat ik dankbaar ben

voor datgene wat ik wèl heb kunnen

realiseren."

neerde generaal voelt voorlopig niets

voor een bejaardensoos: "Ik wil weer

En nu - voor het eerst na jaren -

tijd voor een lange vakantie. Als dit

nummer van de persen rolt, wandelt

het echtpaar al in de Oostenrijkse

sneeuw. En daarna? Eindelijk weer

aan de bijna vergeten hobby's: foto-

graferen, knutselen, lezen? Tijd voor

de langbegeerde konijnen, kippen en

een geit?

'Ik wil me weer in een
maatschappelijke

funktie nuttig maken'

aan het werk. Niet in de politiesfeer;

dat tijdperk heb ik afgesloten. Ik wil

me nu nuttig maken in een maat-

schappelijke funktie,· zoals ik vroeger

ook in de gezinsvoogdij heb gezeten.

Daar heb ik best zin in." •

Het zal wel bij z'n elfjarige, maar nog

altijd zeer levenslustige hond (een

Basset) blijven, want de gepensio-
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Burgervaders c

moetel
levenslan~
De Nederlandse burgemeester
zit teveel. Dat blijkt uit de mini-
enquête die wij hielden onder
100 willekeurig gekozen burge-
meesters. Een enkele bevoor-
rechte volstaat met 45 werkuren
per week, maar de meesten
hebben een werkweek van ge-
middeld 55 - 60 uur, sommigen
zelfs 70 - 80 uur.
Meer dan 900/0 (meestal 95-
1000/0) van al die tijd brengen
onze burgemeesters zittend
door. En dat is natuurlijk niet
zo best voor hun lichamelijke
konditie.
Wat doen onze burgemeesters
om toch fit te blijven?
Wat brengt hen in beweging?
De meeste burgemeesters zwij-
gen daar maar liever over.
Hun lichamelijke konditie is
vaak niet zo best en zij zien
geen kans om die te verbeteren.
Op deze pagina's geven wij het
woord aan de wat sportievere
minderheid. Aan burgemeesters
die - ondanks hun drukke werk
- proberen wat meer in bewe-
ging te komen. Velen slagen
daar uitstekend in. Sommigen
boeken zelfs frappante presta-
ties.

Daar gaat de burgemeester! Sinds 1973 kunnen de

inwoners van de uitgestrekte gemeente Rheden

hun SO-jarige burgervader dr. G. W. B. Borrie bijna

elke week op de racefiets voorbij zien snellen.

's Morgens vroeg of in het weekend, maar altijd

goed voor een etappe van zo'n 60 km.
(Foto Peter Frederi ks I AD)
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week zittend door. Hij besteedt z'n

vrije <tijd veelal varend, vissend en

vliegend, maar - bekent hij - dat

is eigenlijk te weinig om een goede

konditie op peil te houden.

de biechtstoel Enquête: Persburo AD
Foto's: Peter Frederiks,

I.P.O., Wim de Vries,
Jan van Loon,
Wim Riemens.

onze burgemeesters
zitten?

Hoe probeert een burgemeester -

ondanks z'n drukke en zittende werk

- liohamelijk fit te blijven?

"Door zelf veel door het gemeente-

huis te sjouwen met mappen en dos-

siers", meldde H. Ottevanger (65)

uit Buitenpost (Achtkarspelen), maar

nu hij sinds 1 maart als burgemeester

is gepensioneerd kan hij meer tijd

geven aan zijn andere trirnaktivitei-

ten: ochtendgymnastiek om 7 uur
(radio) en de tuin.

"Door sinds 4 jaar eigen woning op

te knappen, handenarbeid, tuinonder-

houd en zwemmen", zegt E. Berger

(40), Gennep's eerste burger.

"Door (sinds m'n 40e zoveel moge-

lijk te lopen of te fietsen, en matig

te eten", aldus H. Hoekstra (49), die

60 à 70 uur per week zittend werkt.

"Door gezond leven, zoveel mogelijk

beweging, tuinarbeid. niet roken, wei-
nig drinken", zegt A. J. J. M. Arends

(Wychen) die zich op z'n 60e nog

erg fit voelt en in het bezit is van

een uitstekende gezondheid.

"Ik meen wel dat het op peil hou-

den van de geestelijke konditie in-

vloed heeft op de lichamelijke",

meent N. P. Kremer (59), die zo'n

50 uur per week in Bodegraven zit

en vindt dat hij met z'n korte wan-

delingen en een beetje tuinieren te

weinig aan beweging doet, al gebeurt

dat sinds '74 wat intensiever.

"Ik zou veel regelmatiger aan mijn

body moeten sleutelen", bekent J. E.

van Boeijen (45), Tholen, "buiten de

vakanties doe ik bijzonder weinig

aan m'n konditie; de vrije tijd gaat

op aan verblijf in huiselijke kring, al

dan niet stukken lezend." In de va-

kanties doet hij - sinds 23 jaar -

aan bergsport en sinds kort ook aan
wintersport. Hoe is dat zonder pedo-

dieke training mogelijk? "Dat weet

ik zelf niet. Misschien ben ik oerge-

zond. In ieder geval heb ik een opti-

maal gewicht weten ,te handhaven en
een matige rook- en drinkgewoonte

ontwikkeld."

J. H. Kok (53) Eda:m, trimt door af

en toe wat hout te hakken: "Ik heb

wel andere hobby's, maar die vragen

niet zoveel lichamelijke inspanning".

"Ik trim veel en veel te weinig!",
roept mr. Ph. J. I. M. Houben (35)

van Haskerland, hij wandelt (van

kindsbeen af) één à twee uur per

week, en tennist sinds twee jaar elke
week een uur.

"Ook E. TaIstra (Dantumadeel)

brengt 90% van z'n 60-urige werk-

Drs. W. F. A. Heemkerk (55) prijst

zich gelukkig dat de uitgestrektheid

van zijn Limburgse gemeente Echt

hem in staat stelt op feestelijke wijze
te trimmen: "In een gemeente met

13 kernen waaronder 5 kerkdorpen

gaat vrij veel tijd zitten in een of

andere vorm van representatie juncto

de voorbereiding daarvan, hetgeen

bevorderlijk is voor de fitheid."

Drs. H. A. van Zwieten (35) is burgemeester

van een der kleinste gemeenten in ons

land: het Friese stadje Sloten met 700

inwoners. Maar zijn werkweek is een der

langste (80 uur), zodat er voor zijn

geliefde tennissport maar één uur per

week overschiet, samen met kollega

Houben uit Joure.

(Foto Wim de Vries)
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"Ik trim zoveel mogelijk", zegt mr.

R. M. Gallas (53) van Alphen a.d.

Rijn, "maar in de praktijk is dat -

in een bijna helemaal zittende werk-

week van 60 uren - .te weinig."

Bijna de helft van alle ondervraagde

burgemeesters blijkt geen slaaf van

z'n (dienst)auto te zijn geworden. Als

het even kan gaan zij wandelen of
fietsen. Soms heel sportief op lange
tochten .. Anderen doen het wat kor-

ter, maar regelmatig. Zoals Amers-

foorts A. R. Vermeer (59) en H. Th.

Vrouwenraets (53) uit Schaesberg,

die dagelijks naar hun werk fietsen.
Mr. J. H. Vijgeboom uit Alblasser-

dam trimt veel op de fiets, al vele

jaren. Ondanks z'n zes kruisjes elke

week 40 à 50 km.
J. Aantjes (55) [s al sinds z'n jongens-

jaren een verwoed fietser en wande-
laar. Nu hij kortgeleden van Oud

Beijerland naar Bussum verhuisde,

kan men hem enkele keren per week

als wandelaar of fietser tegenkomen

'in het prachtige Gooi'. "Tijdens de
weekends en als ',t half kan lukt ook

midden in de week een keer, aan het

eind van de middag en nog net voor

een avondvergaderring die in Bussum

nooit voor 8 uur begint. Meestal

samen met echtgenote. Zaterdag nog

66 km gefietst; en zondag 67 km."

Kollega dr. G. W. B. Borrie (50) uit

Rheden maakt er meer werk van:

sinds vier jaar gaat hij hardfietsend

3 à 4 maal per maand, in het week-

end of 's morgens vroeg bij goed

weer, trimmen: zo'n 60 km per keer!

Ook zwemmen, tennis en tuinieren

zijn typische burgemeesters-bewegin-
gen. Als 't even kan zwemt A. Schip-

per (61) van Oostburg elke ochtend

van half acht tot acht uur (en wordt

er bovendien - sinds jaren - elke

maandagavond een uur in c\ubver-

bandgetrimd),

O. R. van den Brink (47» uit Ame-

rongen duikt dagelijks het water in.

J. P. Miedema (42), pas van Dokkum

Sinds enkele jaren trimt Schiedams

burgemeester drs. A. J. Lems (47) twee

keer per week in het zwembad.

22

En wat beweegt de
groepscommandant?

Bij een RP-ambtenaar rijst
dan natuurlijk meteen ook
de vraag: hoe zou het in de
betreffende gemeenten ge-
steld zijn met de fysieke kon-
ditie van de eveneens voor-
namelijk zittend-werkende
groepscommandanten? We
hebben telefonisch hier en
daar geprikt. Verscheidene
adjudanten waren op pad.

Van de aanwezigen geven we

enkele citaten:

• Adjudant M. J. Bronk (56

jaar) uit Twello: "In groeps-

verband doe ik niet meer aan
sport. Ik probeer, als ons

zwembad open is, elke dag te

gaan zwemmen. Verder wandel

ik graag. Ik schat dat ik per

dag in ieder geval een uur in

beweging ben. Daarbij reken ik

dan niet het eindje fietsen van

mijn huis naar mijn werk. Fiet-

sen is voor ons, oudgedienden,
niets bijzonders."

• Adjudant H. Schuiling (57

jaar) van de groep Beilen, doet
zo nu en dan aan de l.o.o.p.-

sporturen mee. Hij wandelt

graag en fietst sinds 2 jaar de

fietsvierdaagse in het goede

Drentse, waarbij zijn vrouwen

hij per dag 60 kilometer afleg-
gen.

• Adjudant Th. Derks (59

jaar) uit het Limburgse Schaes-

berg heeft, wanneer mogelijk,

de zaterdag gereserveerd voor

zijn tuin. Tuinieren is zijn

hobby en hij vindt het een

goede gelegenheid om zijn

lichamelijke konditie enigszins
op pijl te houden.

• De Alblasserdamse groeps-

commandant adjudant J. Meijer

(57 jaar) blijkt over een goede

konditie te beschikken. Maar

dat kan ook niet anders. Hij

behaalde 12 maal het NSF-

diploma; hij deed veel aan

atletiek en voetballen:

"Ik hoef nu niet meer voorop

te lopen. Ik fiets nog steeds

graag en maak met mijn vrouw

graag wandelingen hier in de

omgeving en daar waar ik een

caravan heb staan. Dat lopen

in de natuur doet je op een

uitstekende wijze lichamelijk

en geestelijk ontspannen. Per

dag heb ik ook nog mijn fiets-

tocht van mijn tijdelijke woon-

plaats Papendrecht naar Al-

blasserdam (10 km).

• De groepscommandant van
Enkhuizen, adjudant L. Schut-

ter (54 jaar) fietst elke dag,

daarbij vist hij op het IJssel-

meer en in de polders. Hij

noemt zich een mooiweervis-

ser: "Ik laat me niet verkleu-
men".

(Foto IPO)

naar Soest verhuisd, zwemt driemaal

per week een kwaruier.

Drs. A. J. Lems (47) van Schiedam,

zwemt tweemaal per week.
Beilens A. A. Beckeringh van Rhijn

(56) is een echte doorsnee-burge-

meester van middelbare leeftijd:

zwemmen, wandelen en fietsen sinds

een jaar of tien, maar eigenlijk net

iets te weinig bij een week van 50

zitwerkuren en als er bij Wijster een

trein te lang stil staat, komt er hele-

maal niets van. D. Bekius (53) uit
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Burgemeester E. Talstra (56) van

Dantumadeel ontspant zich vooral met

varen, vissen en vliegen. Gezonde hobby's,

maar wel weer zittend. "Ik zou meer aan

konditietraining moeten doen", geeft hij toe,

maar ja . . . (Foto Wim de Vries)

Aalten fietst en wandelt al 15 jaar in

de weekends en tussen de bedrijven
door. Mr. J. Drijbert (52) van Zwolle

wandelt elk weekend, na 70 uur wer-

ken.

Oud-CNV-bestuurder P. Tjeerdsma
(60) probeert sinds hij in '71 burge-

meester van Witmarsum werd, zijn

lichaamskonditie op peil te houden

met bodybuilding in zijn grote tuin:

spitten, wieden, maaien. Ook H. Th.

Vrouwenraets (53) uit Schaesberg, A.

J. J. M. Arends (60), Wychen, J. J.
Hoekserna (46), Wedde en Jhr. T. A.

J. van Eysinga (62), Oegstgeest bren-

gen daar wekelijks een aantal uren

werkend in hun tuin door.

Drs. H. A. van Zwieten (35) van

Sloten tennist al sinds z'n 12e jaar,

maar nu is dat beperkt tot een uur

wedstrijdtennis per week.
Zijn tennismaat is mr. Ph. J. I. M.

Houben (35) van Haskerland, die

twee jaar geleden met dit slagwerk

begon.

D. J. Krajenbrink (45) van Enkhui-

zen tennist 1 à 2 keer per week in

%ICltlhd 11

Zittende werkweken van 50 à 60 uren knagen aan je konditie, vooral als je ouder wordt.

Daar moet je iets tegen doen, vindt burgemeester A. Schipper (61), die nu al sinds

z'n SOede daad bij het woord voegt. Met zwemmen (elke ochtend om half acht), fietsen"

(op een snelle fiets en in trainingspak) en eens per week een uur trimmen in clubverband.

(Foto Wim Riemens)
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trim- en wedstrijdvorm. H. Th. Vrou-

wenraets (53) van Schaesberg staat

tweemaal per week voor dag en dauw

op om van half zeven tot half acht

op de tennisbaan te kunnen spelen.

Er zijn ook nog andere trimvormen

in burgemeestersland. Om maar eens

een paar uitschieters te noemen: A.

J. Berends (60) van Lisse zeilt (sinds

1938) en golft (sinds vier jaar) drie

keer per week. Een eindje verderop

kan men 's zomers elk weekend drs.

L. van Leeuwen (37) op het cricket-

veld vinden, waar hij in kompetitie-

verband speelt, en dan nog eens twee

keer per week naar de tennisbaan
ijlt voor een paotijtje.

Jhr. T. A. J. van Eysinga, burgemeester

van Oegstgeest houdt zijn lichaamskonditie

op peil met tuinieren (1000 m2 tuin),

wandelen en schaatsenrijden. De molen op

deze foto van winter "76 is niet toevallig:

de heer Eysinga is 2e voorzitter van de

Vereniging Hollandse Molen.

P. Zevenbergen (35) hoopt in Twello

spoedig weer regelmatig paard te

kunnen rijden, zoals op zijn vroegere

standplaats (Ameland), waar hij ten-

minste eenmaal per week enkele uren

langs strand en duinen draafde. Maar

de bergsport is gebleven: 's winters

ski, 's zomers wandelen.

H. Sloots (54) van Rozenburg poogt

sinds enkele jaren konditie te kweken

in de sauna, afgewisseld met wande-

lingen. A. Lieuwen (40) uit Wierden

probeert het met biljarten (plus wan-

delen en een beetje tennis). Hermsen

(50), Nieuwegein zoekt het in tuinie-

ren, zwemmen, maar vooral jagen.

Zo bij elkaar wordt er dus heel
wat getrimd. Maar de schone schijn
bedriegt wel een beetje. Want op
deze pagina's richtten wij de
schijnwerpers alleen op bewégen-
de burgemeesters. De stilzitters
vormen helaas de grote zwijgende
meerderheid.
Het laatste woord geven we -
met onze instemming - aan de
fietsende, zwemmende, wandelen-
de en tennissende burgemeester
van Alphen a.d. Rijn, mr. Gallas:
"Ik hoop dat uw initiatief mijn
ambtgenoten en mijzelf zal stimu-
leren."

Drunen - Maastricht

VISSERS' WEGENBOUW- EN

AANNEMINGSBEDRIJF c.v.

Traditie duurt langer dan tientallen jaren.

Bij Vissers' Wegenbouw al125 jaar van

goede wegen bouwen.

Asfaltwegen, betonbouw, dieprioleringen,

persleidingen, grondwerken, kabelwerken,

rioolzuiveringsinstallaties, zwembaden.

Eigen laboratoria voor kwaliteitsbewaking.

VISSERS' WEGENBOUW c.v.
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

Districtsbureau
der rijkspolitie te Breda

Foto's: H. J. Kloezeman

Zelfs oude Bredanaars zeggen bij
het horen van het adres: Kraan-
straat? 0, dat is het kleine straatje
bij het ouwe postkantoor. Ja, daar
is het en in dat kantoor is sinds
8 maart 1971 het districtsbureau
der rijkspolitie te Breda gehuis-
vest.

Mag dan het bureau niet zo oud zijn

als z'n buren, het hoort bij dit stads-

beeld, het is toch bijna 100 jaar oud.

Wie zijn die buren? Aan de ene zijde

de Koninklijke Militaire Academie

met daaraan verbonden het legen-

darische gedeelte in de nog bestaan-

de fortwaIIen ("het Spanjaardsgat").

Door dit gat voer in 1590 het ver-

maarde 'turfschip van Breda' met op

trojaanse wijze verstopte soldaten van

Prins Maurits de stad binnen.

Aan de andere zijde van het districts-

bureau is een echte vismarkt, waar

vele jaren geleden de riviervis werd

aangevoerd en verkocht.

Het geheel wordt als monument in

bewaring gehouden en is een beziens-

waardigheid.
Op de plaats van 't huidige districts-

bureau te Breda stond voor bijna 100

jaar de Stadswaag. Boven was de

vergaderzaal van het gilde van de

handboogschutter's of het St. Sebas-

tiaansgilde. Het bier wat de leden

van deze gilde toen dronken, zal

zeker het merk "De Drie Hoefijzers"

gedragen hebben. Deze naam van de

2

bierbrouwerij in Breda verdween in

de jaren vijftig-zestig en werd toen
Bredabier en nu is het Skol.

De Waag werd in 1880 aan het rijk
voor f 9.000,- verkocht. Het ge-

bouw werd gesloopt en daarvoor in

de plaats verrees het toen nieuwe

rijksgebouw van de post- en tele-
graafdienst.

Dit Rijkspostkantoor met zijn opval-

lend torentje heeft daarna tot 1938

als zodanig dienst gedaan. Het bleek

reeds spoedig te klein. In 1896 ver-

huisde daarom de telegraafdienst

naar de Havermarkt. In 1910 werd

het aangrenzende café "Zum Fran-

ciskaner" aan de Vismarktstraat aan-

gekocht en bestemd voor de pakket-

post. Tussen 1922 en 1924 vond een

grote verbouwing plaats. In 1938
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verhuisde het Postkantoor naar het

toen zeer moderne expeditiekantoor

bij het station.

Zoals vaak gebeurde werd ook hier

in Breda het vrijgekomen oude post-

kantoor vervolgens in gebruik ge-

nomen door de dienst der rijksbe-

lastingen. Van 1938 - 1968 was het

dan ook bekend als Belastingkantoor.

Nadat de belastingdienst in april 1968

was verhuisd naar het nieuwe kan-

toor op de Gasthuisve1den kon het

door de Rijkspolitie worden betrok-

ken.
Dat gebeurde op 8 maart 1971. Par-

terre is gelegenheid geboden om de

verkeersgroep te huisvesten. Voorts

is ook de meldkamer parterre gele-

gen.
Op de 1e etage zijn de werkvertrek-

ken voor de distriotscommandant,

stafofficieren en adjudanten/opper-

wachtmeesters en administratie. Op

de 2e etage vinden we de kantine en
de geweldig grote vergaderzaal. Ook

is in het gebouw de recherchegroep
ondergebracht.

De districtseemmandant heeft in zijn

wenkvertrek tevens de beschikking

over een heuse ronde torenkamer. al-

waar een zitje is geplaatst. Het be-

hoeft hier geen nader betoog over het

feit dat in deze torenkamer menige
belangrijke beslissing is gevallen.

Het raam van deze kamer kunt u

zien op de foto ter hoogte van de

vlaggemast.

In het districtsbureau te Breda heeft

men de beschikking over iets dat

mogelijk in geen enkel districtsbureau

aanwezig is, namelijk een immense

brandkast, die kan worden afgesloten

met een 17 centimeter dikke stalen

deur. Waarschijnlijk is dit een erfenis

van de vorige bewoners van het
pand.

Door de recherchegroep wordt met

betrekking tot waardevolle inbeslag

genomen voorwerpen dankbaar van

deze brandkast gebruik gemaakt.

U ziet het op de foto's, vele duiven

vinden op het gebouw, vooral op de

toren, een vaste rustplaats. Het is

aardig deze vogels in de nabijheid

te hebben. Maar ten tijde van de

droogte in de afgelopen zomer, werd

de omgeving van het gebouwen ook

wel het gebouw, erg door de duiven

bevuild. Wegvangen, .geloof het maar,

de duiven in ons land zijn nog heili-

ger dan de koeien in India en Paki-
stan.

H. J. Kloezeman

(m.m.v. Stadsarchief van Breda)

***

R E F LEe TIE L IJ N E N

VOOR ALLE
WEG-

MARKERINGEN

***Telefoon 01726-13757

c. H. VAN VELSEN B.V. BODEGRAVEN
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Hoe functioneert
de mannelijke
assistent jeugdzaken?

In 1973 werden twee (mannelijke) wachtmeesters aan-
gewezen als assistent jeugdzaken. Een nieuwe ontwik-
keling, waar binnen het Korps wat vreemd tegenaan werd
gekeken.
Nu er inmiddels drie praktijkjaren zijn verstreken, zijn wij
eens gaan praten met een van die assistenten-van-het-
eerste-uur, de heer W. A. M. Collignon (26), als zodanig
werkzaam bij het district Den Haag.

In 1973 werden twee mannelijke

wachtmeesters als assistent jeugd-

zaken aangewezen. Een stap waar

binnen het korps wat vreemd tegen-

aan werd gekeken.

Na drie jaar praktijk leek het voor

het RP-magazine nuttig om van één

van de assistenten "van het eerste

uur" wat indrukken te noteren.

Vrouwen-verloop

Tot 1970 werden bijna alle werk-

zaamheden die verband hielden met

minderjarigen en dan vooral toege-

spitst op de zedendelicten, door de

officier jeugdzaken in het district

zelf uitgevoerd.

Het werk hield onder meer in het

horen van verdachten, slachtoffertjes,

e.d., maar ook het onderhouden van

kontakten met hulpverlenende instan-

ties, justitie, enz.

In '70 werd de mogelijkheid geopend

om vrouwen aan te trekken die als

assistente jeugdzaken een deel van

de uitvoerende taken over konden

nemen. Van verschillende gemeente-

lijke politiekorpsen kwam een tiental

jonge vrouwen die bij de districten

werden ingedeeld.

Helaas moet worden vastgesteld dat

ook hier het verloop groot was.

Er werd bovendien bepaald dat er

onder de dames van de gemeente-

politie niet meer mocht worden ge

worven. Op voorstel van de offi-

cieren jeugdzaken in Den Haag en

Eindhoven werden toen mannen als

assistent aangenomen. Waarschijnlijk

zou jeugdzaken t.z.t. toch wel zijn

aangevuld met mannelijke assisten-

ten, maar het feit dat men te vaak

"nee" moest verkopen wanneer er

assistentie werd gevraagd, heeft de

zaak wel bespoedigd.

"Dat is vrouwenwerk!"

RP-m: Waarom wilde collega Col-

lignon jeugdzaken gaan versterken?

En hoe waren de reacties op de groep

toen zijn voornemen bekend werd?

C.: Het klinkt misschien wat vreemd,

maar ik ben bij de politie gegaan om

te zijner tijd bij de (wat je dan

noemt) "Kinderpolitie" te kunnen

gaan werken. Ik had ook op de groep

nogal wat kontakten met de jeugd,

en ik heb toen wel eens laten mer-

ken wel voor jeugdzaken te voelen.

Toen mijn sollicitatie in zee ging,

deden verschillende collega's duide-

lijk geringschattend over mijn rnoge-

Interview: A. Huizing

Foto: Techn. Rech. Den Haag

lijk toekomstige baan. Met opmer-

kingen als: "Jeugdzaken? Dat is
vrouwenwerk!"

Recherche-opleidingen

RP-m: Welke opleiding en bijscho-

lingen heeft de assistent jeugdzaken

gevolgd om zijn taak te kunnen ver-
richten?

C.: "Tijdens mijn verblijf op de di-

verse groepen heb ik de recherche-

opleidingen kunnen volgen. Daar heb

ik veel aan gehad. Toen ik was aan-

gesteld, heb ik in Zutphen een cur-

sus Kinderpolitie van drie weken mo-
gen meemaken.

Overigens is het belangrijk op de

hoogte te zijn van doelstellingen en

werkwijzen van de verschillende ver-

enigingen voor maatschappelijke

zorg, kinderbeschermingsorganisatie
en alternatieve hulpverleners."

RP-m: Hoe waren de kontakten met

de vrouwelijke assistenten jeugdza-

ken toen de mannen werden aange-
steld?

C.: "Dat heeft geen enkel probleem

opgeleverd. Enige tijd geleden heb-

ben een mannelijke collega en ik een

introductieweek in Amsterdam bij-
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gewoond. Deze cursus werd tevens

gevolgd door acht dames die al lan-

ger of korter in functie waren.

Gezegd moet worden, dat zij ons vol-

ledig hebben geaccepteerd. Dat niet

alleen. Door onze ervaring op de

groepen bleek het zelfs mogelijk een

aantal praktische zaken, onder meer

in de rechtspositionele- en financiële
sfeer recht te zetten."

Radarsnelheidscontrolemeter

MESTA 206

Van de praktijk afgegroeid

C.: "Aanvankelijk heb ik het toch

wel wat moeilijk gehad in deze func-

tie, doordat er niet zo veel te doen

was. Misschien was jeugdzaken,

doordat het een te kort aan personeel

had en in onvoldoende mate kon

assisteren, wat van de praktijk afge-

groeid.

In het begin hebben we wat meer

aandacht kunnen besteden aan muta-

ties afkomstig van de groepen. Gelet

wend op allerlei vormen van delicten,

waarbij minderjarigen waren betrok-

ken. In vele gevallen konden we

groepscommandanten van informatie

voorzien omdat bleek dat er in een

bepaalde zaak een ver:band was te

leggen tussen het optreden van min-

derjarigen daar en in een andere ge-

meente.

Een enkele maal werd er op eigen

initiatief assistentie verleend aan een

groep. Het werd al spoedig gemak-

kelijker om de aansluiting met de

groepen te vinden.

We worden nu ingeroepen .jn vrijwel

alle zaken waarbij minderjarigen zijn

betrokken. Dat kan zowel het oprol-

len van een jeugdbende zijn, als het

bezighouden van jonge kinderen

wanneer collega's van de recherche-

groep een huiszoeking moeten doen.

In dit district is het ook gebruikelijk

dat de assistent in een jeugdzaak

meedraait d.w.z. adviseert, personen

hoort en mede het proces-verbaal
maakt."

De MESTA 206 is het antwoord
op de verhoogde eisen die aan
radarsnelheidscontrolemeters
worden gesteld.

De MESTA 206 is goedgekeurd
door het Nederlandse ijkwezen
voor gebruik bij politie-instan-
ties.

Moderne vormgeving, snel-
heidsmeting van 20 - 450 km/u.

Duidelijke snelheid-aflezing,
ook bij daglicht.

Eenvoudige bediening,

Bij gebruik in kombinatie met
fotoapparatuur is automatisch,
onbemand bedrijf mogelijk.

Op aanvraag zenden wij u graag
uitvoerige dokumentatie van de
MESTA 206.

Uit het feit dat in Den Haag inmid-
dels een tweede assistent werd
aangesteld, zou men kunnen kon-
kluderen dat de mannelijke assis-
tent jeugdzaken is geaccepteerd. .

FRANS-NEDERLANDSE
INSTRUMENTEN
COMPAGNIE B.V.

Scheveningseweg 15

's-Gravenhage - Tel. 070-650948

•
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VIJFTIG EEUWEN
POLITIE EN JUSTITIE'

door Mr. N. Groeneweg

en A. HaUcma '

Geschiedschrijving
over de politie

door mr. N. Groeneweg

en A. Haltema

Het is moedig zo'n taak aan te vat-

ten en daarenboven een verdienste

om het tot een goed einde te bren-

gen.
Mogelijk zijn er eerder pogingen ge-

daan of plannen geweest, maar het

is een karwei waar men Licht in

dreigt te verdrinken.

Ik ,kan mij voorstellen dat de schrij-

ver zo opgelucht was na voltooiin.g

van het werk, dat hij verder geen

prijs stelde op kritiek, getuige zijn

slotopmerking in het voorbericht:

"We houden van kritiek, mits ze niet
negatief is."

Toch volgen hier wat kritische kant-

tekeningen.

Bij het lezen van het boek merk je,

dat het moeilij-k moet zijn geweest

een keuze ,te maken tussen volledig-

heid en leesbaarheid.

Er komen pagina's in voor die voor-

namelijk bestaan uit citaten en ver-

wijzingen naar andere auteurs.

De lezer moet deze pagina's maar

beschouwen als hindernissen die hij

"diagonaal" lezend moet nemen om

weer in de volgende boeiend ge-

schreven gedeelten te komen.

Daarentegen zal iemand die een

scriptie moet maken deze pagina's,

waarin naar volledigheid gestreefd is,

als een welkome werkbesparende

hulp beschouwen.

Zo ook de uitgebreide literatuurop-

gave achter in het boek met zo'n

kleine 600 verwijzingen.

83. Politietaak anno 1899. Tekening Joh. Braakensiek.

Wat denkt u van
een speculatoris?

Met een mogelijke reorganisatie van

de politie in het verschiet is het mis-

schien nuttig eens na te gaan of er

van de oude benamingen nog enkele

te gebruiken zouden zijn. Uit het

nieuwe boek "Van naohtwacht tot

cornputermacht" hebben we een greep

genomen.

Misschien zit er een leuke functie

voor u bij of misschien ,is het onder-

staande lijstje aanleiding om naams-

verandering aan te vragen voor uw
huidige functie.

sar pelek - politiechef van een stads-
district

medja's - soort autosnelwegpolitie in

Egypte (1340 v. Chr.)

aediles cumles - politieagenten in een
draagstoel, soort beredenen

aediles plebis - voeters

curator regionis plebis - wijkagent

agentes in rebus en curiosi - agenten

voor merkwaardige puzzels: regio-

naal recherche bijstands team

speculatoris - inlichtingen rechercheur

Politie beneden de grote rivieren:

baljuw, serjanten, vanghers. cnapen,

crichouders, meiers, forestiers.

(vroeger in de zuidelijke nederlanden)

Friese politie:

bysjager (boeven jager), eksteur

hounegieseler (hondenjager)

Conclusie: Geen boek om op een

winteravond achterelkaar uit 'te lezen.

Goed te gebruiken als studieboek,

handboek en als leesboek bij selectief
gebruik.

Sommige collega's zullen een stuk

zelfbeleefde geschiedenis kunnen her-

lezen en anderen krijgen enig idee

hoe alles zo gegroeid is.

Kortom een boek waarvoor ik graag

een plaats inruim op mijn boeken-

plank, om nog eens in terug te bla-

deren en wat op te zoeken.

C. Doornhein
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Concept Handboek

wordt beproefd

Adjudant Tuinstra

naamgever voor tunnel 35

Opsporingsbericht uit 1835 38

Oude politiefoto's 39

Italiaanse onderscheiding

voor technisch controleur . . . 40

Officieren beëdigd ..... 40

Reservist Brinkman

Controleur Vogelwet

met een f-vergunning 42

Nieuwe brochure KLV 43

Niet vergeten . . . . . 44

Film RP-opleidingsscholen 45

Rijdend in een auto

ontmoet je niemand .... 47

Waardoor meisjes

geboeid kunnen raken . . . . 48

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. A. Bliek, G. A. Boon,
A. R. Bovenhuis,

G. A. Eijzinga - Engelmoer,

A. Huizing, A. de Jong,

W. A. G. Meulenberg, J. Oosting,

P. Schurer

Eindredactie:

Th. Spelt.
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Concept van nieuwe
Handboek wordt
60-voudig beproefd

Op zestig plaatsen in het korps
wordt al .enkele maanden proefge-
draaid met een concept van het
nieuwe Handboek Korps Rijks-
politie. Wanneer het definitieve
vorm heeft gekregen, zal dit het
meer dan 20 jaar oude Handboek
gaan vervangen.
"Dat werd ook tijd", zegt kapitein
Linthorst van de staf Algemene
Inspectie, "met het handboek 1956
dat nu nog op de groepen aan-
wezig is, valt nauwelijks meer te
werken. Het is niet bijgewerkt, niet
meer aangevuld met nieuwe onder-
werpen."

"Gebleken is dat er in het Korps

behoefte bestaat aan een mogelijk-

heid tot naslaan, om de weg te vin-

den in talrijke, veelsoortige en moei-

lijk te overziene bepalingen. Deze

bepalingen kunnen betrekking heb-

ben op het werk van de man - Hoe

moet men handelen als men een

speekselmonster moet nemen -,

maar kunnen evengoed persoonlijke

belangen omvatten b.V. welke voor-

waarden en faciliteiten zijn verbon-

den aan het volgen van een oplei-
ding of aan het lidmaatschap van de
RP-kapel.

De stafafdeling van de algemene in-

spectie, waarbij ik graag de naam van

oud-adjudant J. van Elderen wil

noemen, heeft een ontwerp gemaakt

dat in een oplage van ongeveer 60

stuks over de landgroepen is\ ver-

(CONCEPTI HANDBOEK

• •
KORPS RIJKSPOLITIE

•

maart 1976

spreid om te worden gebruikt. Reac-

ties op doelstelling, indeling enz. kun-

nen wonden ingebracht."

Het concept verschilt op een aantal

punten wezenlijk van het voormalige

handboek. De indeling is bijvoor-

beeld gewijzigd.

Dit handboek kent 7 delen, gebaseerd

op de werkzaamheden van een in-

spectie of stafafdeling. met een ver-

dere verdeling in hoofdstukken en
artikelen. Deze indeling sluit veelal

aan op die van de staven van distric-

ten, diensten en scholen.
Door deze indeling hoopt men te be-

reiken, dat de communicatielijn ge-

makkelijker te volgen wordt. Ze geeft

aan welke afdeling gebeld moet wor-

den om de gewenste inlichtingen te

kunnen krijgen.

Deze opzet biedt voor de verschil-

lende inspecties en afdelingen de

mogelijkheid om hun informatie op-

timaal en bij de tijd te houden,

Waar mogelijk heeft men bij de

diverse onderwerpen het dossiernum-

mer vermeld, waardoor het mogelijk

wordt te allen tijde - ook als de

man of vrouw die de administratie

verzorgd afwezig is - de gewenste

klapper te lichten.
"Het is overigens niet zo dat we een

hoeveelheid informatie, die we elders

gemakkelijk kunnen vinden, b.V. in

een Politie-Almanak of Reisbesluit, in

dit handboek hebben opgenomen",

zegt de heer Linthorst. "Ten aanzien

van .snelwijzigende zaken zoals adres-
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sen, telefoonnummers en bedragen

zijn we erg selectief geweest. In dit

ontwerp treft men weinig modellen

aan. Er wordt nl. gewerkt aan eert
nieuw rnodellenboek.'

RPm.: Het handboek in de nieuwe

vorm is een half jaar geleden aan de

groepscommandanten verzonden.

Heeft u al reacties gehad?

L.: "Van verschilJende kanten is er

al bericht ontvangen. Met is over het

algemeen nogal te spreken over het

ontwerp, zeker waar het de doelstel-
ling betreft. Er zijn enkele technische

zaken,. zoals de afmeting van het

handboek en lettertype, waarover ge-
sproken moeten worden."

Het zou ons niet verbazen, wanneer

het nieuwe Handboek Korps Rijks-

politie, met bestsellers als de Politie-

Almanak en het Reisbesluit, tot de

meest gelezen boeken van het korps

Rijkspolitie zal gaan behoren. (AH)

~

langs de
weg gezien

Tussen Bergum en Warga bij het

dorp Garijp mag men op zondag tus-

sen 16.00 en 24.00 uur als voetgan-

ger van deze weg geen gebruik ma-

ken, signaleerde P. Schurer uit Dok-

kum. Wat zou er dan te doen zijn?

Wie geeft opheldering?

AANTALLEN ·IN DIVERSE RANGEN

WM"R 1 OWMR QDJ.

Z5DO

2000

/500

1000

500

tlDSP WMR

Deze niet-alledaagse opstelling geeft

in beeld weer, hoeveel adspiranten,

wachtmeesters, wachtmeesters I, op-

pers en adjudanten het korps rijks-
politie op 31 december j.l. rijk was.

De lengte van de lichamen komt

overeen met die aantallen.

Op de mouwen staan- twee getallen:

het bovenste geeft de personeelsbe-
zetting in die rang per 1 januari 1975

weer, het tweede slaat op de bezet-

ting aan het eind van dat jaar. Daar-

onder staat de toename (+) of af-

name (-) in die rang.

Uit de ingekorte mouw van de

wachtmeester I blijkt, dat in deze

rang het aantal personeelsleden terug-

liep. Het aantal wachtmeesters steeg

(met 190) tot 2693; het aantal oppers

(met 28). tot 1768 en het aantal adju-

danten (met 94) tot 617.
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Adjudant Tuinstra
n.aamgever voor tunnel JElLETUINSTf

TUNNEL.••...... _~
BOLSWARD. - In het verbouwde

groepsbureau van de Rijkspolitie te

Bolsward is de "Jelle Tuiristra Tun-

nel" open gesteld. Het was de naam-

gever, adjudant J. Tuinstra van de staf

van het district, Leeuwarden, die de,

gedenkplaat boven de ingang van de

tunnel onthulde en daarmede de

doorgang van het groepsbureau naar

het voormalige woonhuis dat na de

verbouwing bij het bureau wend ge-

voegd opende en daarmee het ver-

grote groepsbureau in gebruik stelde.

Beschikt de verkeersschool over het

Bloemerspaviljoen en de AVD over
het Frackersplein, in Bolsward zal

de "Jelle Tuinstra Tunnel" een blij-

vende herinnering zijn aan de idee

van Tuinstra om het groepsbureau.

op eenvoudige wijze met het woon-

huis te verbinden.

,.•.

Een zichtbaar gelukkige adjudant Tuinstra na de onthulling.
(Foto Bolswards Nieuwsblad)

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLE NINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem- netto 24. 36 48 60
loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een in handen mnd. mnd. mnd. mnd.
persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz. t 2.500 124 89
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en t 3.500 171 122
discrete behandeling. t 4.500 217 154 123 104

• Wettelijke tarieven
f 5.500 263 187 148 125
t 6.500 310 219 174 146

• Geen Informatie bij wer~gever of buren t 8.500 402 283 224 189

• Geen kosten vooraf f 10.500 495 348 275 231

• Kwijtschelding bij overlijden
t 11.000 518 364 287 241
t 14.500 680 477 376 315

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen f 16.000 750 526 415 348

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.
t 18.000 843 592 466 391
t 21.000 984 691 544 456

Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel- t 24.000 1125 790 622 522
matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Ook tussenliggende bedragen
Bel of schrijf naar:

EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELET!

BUKO t 10.000 over 120 mnd. = t 146,-

t 25.000 over 180 mnd. = t 316,-

FINANCIERINGEN f 35.000 over 180· mnd. = f 442,-

t 60.000 over 180 mnd. = t 759,-

POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8 Informeert u ook eens vrijblijvend
TELEFOON (05200) 19893 ol 18244 naar de mogelijkheid tot het v66r-
Kantooruren 9.00 - 21.00 uur financieren van de rijkssubsidie.
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sen, telefoonnummers en bedragen
zijn we erg selectief geweest. In dit

ontwerp treft men weinig modellen

aan. Er wordt nl. gewerkt aan eert
nieuw modellen boek.'

RPm.: Het handboek in de nieuwe

vorm is een half jaar geleden aan de

groepscommandanten verzonden.
Heeft u al reacties gehad?

L.: "Van verschillende kanten is er

al bericht ontvangen. Met is over het

algemeen nogal te spreken over het

ontwerp, zeker waar het de doelstel-
ling betreft. Er zijn enkele technische

zaken.. zoals de afmeting van het

handboek en lettertype, waarover ge-
sproken moeten worden."

Het zou ons niet verbazen, wanneer

het nieuwe Handboek Korps Rijks-

politie, met bestsellers als de Politie-

ALmanak en het Reisbesluit, tot de

meest gelezen boeken van het korps

Rijkspolitie zal gaan behoren. (AH)

@
langs de
weg gezien

Tussen Bergum en Warga bij het
dorp Garijp mag men op zondag tus-

sen 16.00 en 24.00 uur als voetgan-

ger van deze weg geen gebruik ma-

ken, signaleerde P. Schurer uit Dok-

kum. Wat zou er dan te doen zijn?

Wie geeft opheldering?

Z5DD

2.000

/500

1000

500

AANTALLEN ·IN DIVERSE RANGEN

aDSP WMR WkfR 1 DDJ.

Deze niet-alledaagse opstelling geeft

in beeld weer, hoeveel adspiranten,

wachtmeesters, wachtmeesters I, op-

pers en adjudanten het korps rijks-

politie op 31 december j.l. rijk was.

De lengte van de lichamen komt

overeen met die aantallen.

OWMR

Op de mouwen staan- twee getallen:

het bovenste geeft de personeelsbe-
zetting in die rang per 1 januari 1975

weer, het tweede slaat op de bezet-

ting aan het eind van dat jaar. Daar-

onder staat de toename (+) of af-

name (-) in die rang.

Uit de ingekorte mouw van de

wachtmeester I blijkt, dat in deze

rang het aantal personeelsleden terug-

liep. Het aantal wachtmeesters steeg

(met 190) tot 2693; het aantal oppers

(met 28). tot 1768 en het aantal adju-

danten (met 94) tot 617.
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Adjudant Tuinstra
naamgever voor tunnel JELLE TUINSTF

TUNNEL
••

BOLSWARD. - In het verbouwde

groepsbureau van de Rijkspolitie te

Bolsward is de "Jelle Tuinstra Tun-

nel" open gesteld. Het was de naam-

gever, adjudant J. Tuinstra van de staf

van het district Leeuwarden, die de,

gedenkplaat boven de ingang van de

tunnel onthulde en daarmede de

doorgang van het groepsbureau naar

het voormalige woonhuis dat na de

verbouwing bij het bureau wem ge-

voegd opende en daarmee het ver-

grote groepsbureau in gebruik stelde.

Beschikt de verkeersschool over het

Bloemerspaviljoen en de AVD over
het Fraokersplein, in Bolsward zal

de "Jelle Tuinstra Tunnel" een blij-

vende herinnering zijn aan de idee

van Tuinstra om het groepsbureau,

op eenvoudige wijze met het woon-

huis te verbinden.
Een zichtbaar gelukkige adjudant Tuinstra na de onthulling.

(Foto Bolswards Nieuwsblad)

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GEL DL EN IN GEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem-
loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een
persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz.
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en
discrete behandeling.

• Wettelijke tarieven

• Geen Informatie biJ wer,kgever of buren

• Geen kosten vooraf

• Kwijtschelding biJ overlijden

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.
Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel-
matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Bel of schrijf naar:

netto 24 36 48 60
in handen mnd. mnd. mnd. mnd.

t 2.500 124 89
t 3.500 171 122
t 4.500 217 154 123 104
f 5.500 263 187 148 125
t 6.500 310 219 174 146
t 8.500 402 283 224 189
t 10.500 495 348 275 231
t 11.000 518 364 287 241
t 14.500 680 477 376 315
t 16.000 750 526 415 348
t 18.000 843 592 466 391
t 21.000 984 691 544 456
t 24.000 1125 790 622 522

Ook tussenliggende bedragen

EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELET!

t 10.000 over 120 mnd. = t 146,-

t 25.000 over 180 mnd. = t 316,-

f 35.000 over 180 mnd. = t 442,-

t 60.000 over 180 mnd. = t 759.-

Informeert u ook eens vrijblijvend
naar de mogelijkheid tot het v66r-
financieren van de rijkssubsidie.

BUKO
FINANCIERINGEN
POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8
TELEFOON (05200) 19893 of 18244
Kantooruren 9.00 - 21.00 uur
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RODACO
• Markering van Politievoertuigen

• Uniek bedrijf voor schade-auto's

• Reparatie in rekordtijd

• Takelwagen dag en nacht beschikbaar

wij uw aangewezen adres.

Belangrijk voor u en ons.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !

Ook voor alleen plaatwerk zijn

Besparing van kosten en tijd.

Meer dan 1000 m2 bedrijfsruimte.

Spuiten en drogen in een stofvrije cabine met gebruik van uitsluitend originele
fabriekslakken.

Ook voor het moffelen van allerhande objecten geven wij u gaarne prijsopgave

RODACO B.V. - RADARSTRAAT 10 - CAPELLE aJd IJSSEL (west)

Telefoon 010 - 50 65 33 - 50 1457 prive

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN. adj. alg. diensl
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209 - 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990 - 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206 - ff1 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 17888 (thuis: 05920 - 14594).

DISTRICT BREDA
H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600 - 24061 (thuis 013 - ff1 (}181).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880 - 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-48, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 52497).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95)'.

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100-26040)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Rietlaan 10, Obbicht.
tel. 04497 - 3 11

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis 01180 -1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND
W.· A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(thuis 03405 - 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis 05200 - 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, olf. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02977 - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School:' Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748 - 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grath~m (L.).
(tel. 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338 - 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL
9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART
L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphoi, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977 - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Orlebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis 030 - 76 22 73

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (muts: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

Dhr. P. F. PUTTER (thuis 030 - 76 05 31).
tel. 030 - 78 48 48.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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De veiliger auto
van dr. Mitschke

Zo'n 58.000 doden en 1,6 miljoen ge-

wonden - zo groot is de slachting

die jaarlijks in de negen lidstaten

van de Europese Gemeenschap dOOI
het wegverkeer wordt veroorzaakt.

Door allerhande maatregelen daalt de

laatste jaren het aantal verkeersdoden

en -gewonden in Nederland geluk-

kig, maar er kunnen toch nog heel

wat slachtoffers worden voorkomen

als de auto zelf veiliger wordt ge-
maakt.

"Er moet meer rekening worden ge-

houden met het feit dat de bestuur-

der niet goed is "geprogrammeerd".

De voornaamste oorzaken van onge-

lukken zijn de bestuurders zelf. Daar-

na komen pas de verkeersomstandig-

heden, het weer en de toestand van

de wegen." Dat zei de heer Mitschke

van de Technische Hogeschool te

Braunschweig tijdens een door de

Europese Kommissie georganiseerd

auto-symposium.

Enkele veranderingen die dr. Mitschke

op korte termijn bij elke auto aange-

braoht zou willen zien:

• verlaging van de bumper, zodat
bij een aanrijding de voetganger

onder de knie geraakt wordt.

• verstelbaar bevestigingspunt
bovenaan de veiligheidsgordel en

overbrengingsriemen op de rug-

leuning van de voorbank, zodat

het aan- en afdoen gemakkelijker

gaat en het gebruik van de gordel

wordt bevorderd.

• bevestiglngspunten die met de
voorbank meeschuiven.

• uniforme sluiting voor alle gor-
dels en de mogelijkheid om hem

met één hand te sluiten en te

openen.

• betere geluiddichtheid van de
motorruimte.

• geringe trillingen van het motor-
blok.

• veiligheidsglas in alle voorruiten.

• voor- en achterbumpers die schok-
ken beter kunnen opvangen.

langs de

~

weg gezien

Langs Rijksweg 9 te Zuidhorn werd

de bebording aangepast.

Foto i toont de situatie zoals die

was voor de verandering en foto 2

geeft aan hoe men dacht dat die

moest zijn. ,..

ingezonden door

wmr. A. R. Bovenhuis, Zuidhorn

Ongestraft proeven

AMERSFOORT. - In een werkstuk

van een 5e klas basisschool behandelt

Wiebe Onvlee (12) het hoofdstuk Po-

litie. Na een bezoek aan het politie-

bureau schrijft hij o.a.:

" ... Agenten maken ook wel eens

fouten, net als wij. De straf die ze

daarvoor krijgen is' niet zo erg. Bij-

voorbeeld een dag verlof, ingetrok-

ken of nachtdienst. Een agent(e) mag

niet drinken of roken, behalve als
iemand zonder vergunning jenever

(sterke drank) verkoopt. Dan mag

hij/zij proeven en ruiken en dan is

het geen overtreding.

De cellen die daar op het bureau zijn,

zijn er vies en klein en de mensen

worden er helemaal gek in en maken

de w.c. kapot, En in de deuren staat

b.V.gekrast: "Wie dit leest stinkt".

'Comedy capers' op we,/? naar een

brand in IJsselstein en geknipt door

de fotograaf G. A,. Boon.
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DOORN BOS
TRANSPORT n.v.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTIERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

SIGNALEMENT
VAN

MAURITS EPSTEIN.,.

Geboorteplaats Eifenfladt, in llollgnrym.

Laatftc woonplaats Weenen.

Van beroep (volgens zyn Paspoort) Comrnisûonair van

den Negociant ELLENDERGER.

Oud 40 Jaren.

Lengte middelmatig, weinig gezet.

Haar en Wcnkbraauwen zwart en zwaar.

Aangezigt lang en mager.

Baard zwart, Iterk rond de kin gewasfen.

Kleur geelachtig.

Neus en Mond gewoon.

Byzondere teekenen ; Buigt zich in het ~:1an voorover, heeft ccn zwak

Gezigr cn draagt doorgaande een Dril.

Misdaad: l\lcdepligtig aan het vcrvalfchcn van vcrfchcidcnc Oblipticn.

afgegeven door den Graaf Frnnçsis Tnrgnes , op Oosrcnry ksch gr<)I~d·

gebied.

Byzo/lderhe(ftn: Hy behoort tot de Israëlirifchc Godsdienst, i. fmankv ••1

gekleed, rookt flcrk , is voorzien van Fundfen en gcmuniccrd met

een Paspoort van de Kanfclarye in JJ.1iI;5nrJt, lid. :0 l\l:lJrt 1[::;:' ,

goed voor drie Jaren, in de Oostcnrykfchc Staten.

De PROCURJ:L'R-CnJMIl"fEL over de Provinciên ":ou"d·/I"JIr.nd en Ftrrcht ,

inviteert de Heercri Oflicicrcn van Junitic en UCilJllhtcn der Pulit ic , om by

eventuele ontdckking , van bovcngcnu l.lcn Pcrfo on , dcnz clvcn te doen arrcs-

teren en daarvan onvcrwyld te willen kennis geven aan hem l lccr Pn,cuILur·

Crimineel voornoemd.

Amper/film den 7'/~~November 1835.

I

PROVO KLUlT.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon (04181) 273

bericht op perkament drukken en

verspreiden. Een van deze brieven

(blijkens het stempel) op 9 november

1835 uit Amsterdam verzonden aan

Den Heere Burgemeester der Ge-

meente Opmeer door de Procureur
Crimineel au Dept. du Zuiderzee,

werd ons ter reproductie afgestaan

door de heer Joh. Vos te Venhuizen

(N.H.), die dit nog gave perkament

in zijn verzameling heeft (ware groot-

te 18 x 30 om).

Opsporingsbericht
uit 1835

Of de smaakvol geklede, sterkroken-

de Maurits Epstein, ooit gevonden is,

vermeldt de historie niet. Maar de

40-jarige Oostenrijker werd 141 jaar
geleden wèl gezocht. Op den 7den

November 1835 (in de regerings-

periode van Koning Willem I) liet

Provó Kluit bovenstaand opsporings-
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Wie heeft nog oude
politiefoto's?

Onze oproep om oude foto's,
prenten, prentbriefkaarten of
dokumenten van de politie
uit vroeger jaren, is niet on-
beantwoord gebleven. Wij
ontvingen inmiddels al tien-
tallen vooroorlogse foto's,
vele zelfs uit het begin van
deze eeuw.

Dank aan:

J. Eijgenraam, Kessel (L.),
B. Koobs, Nieuwendam,
G. W. Lavigne, Hazerswoude,
Th. C. Maier, Utrecht,
H. Puister, Hoogezand,
Joh. Vos, Venhuizen (N.H.),
mr. H. R. de Zaaijer,

Wageningen.

Wie nog oude prenten van
een halve eeuw of langer
geleden in z'n bezit heeft,
verzoeken wij deze geduren-
de enkele dagen aan ons af
te staan, zodat ze gerepro-
duceerd kunnen worden.
(Sturen aan eind redaktie RP-
magazine, Postbus 399, Ede).
Alles wordt ongeschonden
geretourneerd. De boeiendste
foto's en dokumenten zullen
wij in het RP-magazine af-
drukken.

...

Met de beste groete van
de veldwachter uit
IJzendijke, anno 1906

"Beste Ouders. Goed overgekomen.

Alles hier wel. Spoedig volgt een

brief", schrijft het nichtje, dat bij

haar oom en tante in de veldwach-

terswoning te Ilzendijke logeerde, aan

het begin van deze eeuw. En oom,

de veldwachter, die op de ansicht-

kaart trots poseert met z'n gezin,

voegde daaraan toe: "Hier ziet u ons

huis en dat van mijn zwager met al

de huisgenoten. Bekijk ze maar met

een leesglas".

Zo was dat 70 jaar geleden bij onze

y" ",
V'

Den Heere BURGEMEESTER

der Gemeente

~L~&r.

~-1'~ »,

ç~:..;.

/1>/

't Was de tijd van de trekschuit en

de postkoets, maar het opsporings-

apparaat werkte voor die tijd - 1835

- opmerkelijk snel: op 7 november

werd het opsporingsbericht geschre-

ven, op 8 november gedrukt, op 9

november van Amsterdam (stempel)

naar Haarlem verzonden en op 10

november van Haarlem (stempel)

naar Opmeer. Maar goed, dat de

justitie en pclitie nu over snellere

kommunikatiemiddelen beschikken,

want Tante Pos is in die anderhalve

eeuw wel meer dan tien keer zo duur

geworden, maar bepaald niet tien
keer zo snel ...

ljltNOOOl

(itmer-ntchui

VtJd'w woo

...8.&:-6 '::..~

;~.~
~L.J..,~

~~,< ---t-~

dr..v:7"~ Ç,</~-
1t~-;"Y.
't?Wtlt:;, ~

~.qi~
'h'<~ __ J.r;

ü!'-'J<'''. t1
%',(A- o(~.t.
'f~-I.L.V",a.,.
/<f«_~,.m-r-'f;

_',: .2.', ll(IA.V~~ ..~
",q.:~tP

·H'J_~».«;
"j ~0&1

kollega's in het Zeeuwsvlaamse. Een

stukje historie, dat aan de vergetelijk-

heid wend ontrukt, dank zij een goed-

bewaarde prentbriefkaart uit de ver-

zameling van de heer B. Koops uit

Nieuwendam.

Koninklijk Nederlànds
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse
krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945
in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder
expositieruimte wordt
beschikt. tracht het
Legermuseum de

veelbewogen
krijgsgeschiedenis van ons
volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en
dia-voorstetlluqen. '

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van
13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN
Telefoon 071-134241
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Opsporing en aa

Naam: Ope!. Type: Kadett City 1976
Kenmerk: met derde deur achter,extra ruimte voor stads-surveillance.

Officieren beëdigdItaliaanse onderscheiding voor technisch controleur

"11 Si9l1orktt:.j ~u.

è ëtatc hl$ÎOldto ~d rtro!e ~i

SAMARlTAM9
e teeritte }l;!U'.Blbo N oeoee con b1

ecgucutc m\)ti't\$iOf\C;!~ ;A!'Ij~

A,.~,,-}"~k~trM~~

I ~p.!~ Ár.,.,,<;~c.~vh.",/~~k

I' ~4NA.:t~~~~~~~~.

I' jJ

De oorkonde een blijk van waardering

uit Italië.' (Foto Albert Hornstra)

40

LEEUWARDEN. - Uit handen van
zijn districtseemmandant ,heeft tech-

nisch controleur Roelof Kemkers

van de verkeersgroep Leeuwarden,

een Italiaanse onderscheiding ontvan-

gen: een oorkonde, toegekend door
Comitato "1I Samaritano" uit het

plaatsje Petrignano in de provincie

Assisi, vergelijkbaar met ons Car-

negie Helden Fonds.

Op 6 november 1972 zag de heer

Kemkers kans om, met behulp van

de omstanders bij een verkeersonge-

val, een man uit een brandende auto

te halen, onmiddellijk na de redding

ontplofte de benzinetank van de

auto.

De gehuldigde reageerde nogal nuch-

ter bij de uitreiking: "Ik heb gewoon

ingegrepen, zoals dat behoort. Je

moet de mensen helpen". (0.)

APELDOORN. - Op 15 oktober

heeft de Algemeen Inspecteur, de

heer W. M. Rehorst, op het terrein
van de primaire opleidingsschool te

Apeldoorn zeven officieren, afkom-

stig van de Nederlandse Politieaka-

demie, beëdigd.

Intrede bij het korps Rijkspolitie

deden:
Mevr. J. M. van Zanten (Alkmaar),
A. N. J. de Jong (Amsterdam), C).

van de Geer (Eindhoven), H. C. van

Gange1en ('s-Gravenhage), W. P. M.

van Haeren (Groningen), D. Hilari-

des (Leeuwarden), T. Th. Spoelstra
(Zwolle). (AdJ)

Luitenant Van Slooten leest het

Koninklijk Besluit voor.
(Foto: A. L. van Ooijen)
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leest het
esluit voor.

an Ooijen)

ouding verzocht:
Zonder gekheid: als u deze nieuwe
Kadett City nog niet door-en-door
kent, wordt het hoog tijd dat u een
afspraak maakt met General Motors -
Rotterdam, tel. (010) 29 00 00 of met uw
plaatselijke Opel-dealer.
Want het komfort, de betrouwbaarheid
èn de veiligheid van deze nieuwe
Opeis zijn een procesverbaal in uw
dossier waard. Méér dan dat: gelukkig

de politieman die z'n I1 1111werk met een Opel e
doet! OPEL

Adres: General Motors Continental S.A.
Nederland Rotterdam
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Reservist Brinkmans:
controleur Vogelwet
met een f-vergunning

HORST/METERIK. - "Je zou hem
de redder van vogels in nood kun-

nen noemen", schreef het Dagblad

voor Noord-Limburg in een artikel

over de heer Wim Brinkmans uit

Meterik, in het dagelijks leven hor-

logemaker-goudsmid te Venlo, in z'n

vrije tijd reservist van de groep Horst

en controleur-Vogelwet 1936 met een

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·
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Reservist W. J. Brinkman met een van zijn pleegkinderen: een vleugellamme buizerd.

f-vergunning. Dat laatste betekent

dat hij uit wijde omgeving gewonde
vogels nieuwe levenskansen geeft.

Brinkmans startte in oktober vorig

jaar zijn opvangcentrum voor vogels.

'Het ministerie van CRM verleende

hem hiervoor vergunning. De kooien

achter zijn bungalow vormen nu een
waar revalidatie-oord. Brinkmans: "Ik

geef de vogels veel te vreten, zoals

het hart van varkens of runderen.

Het zijn tenslotte roofvogels en die

lusten enkel vlees." Dat geldt uiter-

aard niet voor het dertigtal kleinere

vogels in het grote hok. Zij hebben

ruimschoots voldoende aan wat zaad.

Alles bij elkaar kost het me toch een

hoop geld. Maar dat heb ,ik er graag

voor over. Mijn liefde voor die bees-

ten is erg groot. Ik ben nu pas een

paar maanden bezig maar ik wil

gaan uitbreiden.

Voor de roofvogels heb ik veertien

kooien. Vier daarvan zijn bezet door

een bosuil, steenuil, buizerd en

torenvalk. Tegen de tijd dat ze zijn

opgeknapt, stop ik hen in een ont-

wenningskooi om ze weer aan de
natuurlij-ke omstandigheden te lalten

wennen. Ik maak ze schuw zo gauw

ik weet, dat ze kunnen jagen en voor

hun eigen voedsel zorgen", aldus
Brinkmans.

De Horster "vogeldokter" werkt

nauw samen met andere vogelop-

vangoentra in Weert, Schoonhoven

en Heerlen. "Wij wisselen constant
gegevens uit en leren van elkaars er-

variagen. Ik krijg geregeld zieke

vogels van mensen, die niet weten

wat ze er mee moeten doen.

Dierenarts Seuren in Sevenurn heeft
de medische verzorging van de vo-

gels - gratis - op- zich genomen.

Bij mij kunnen ze daarna op adem

komen en nieuwe krachten verzame-

len. Het is zo jammer, dat velen niet

de juiste weg bewandelen als ze een

gewonde vogel vinden. Je moet ze

naar het politiebureau brengen, waar

je een speciale vergunning kunt krij-

gen. Daarna kan een arts worden in-

geschakeld. Ik zou iedereen, die zieke

vogels langs de weg of in het bos

vindt, willen verzoeken ze naar mij

te brengen. Ik zorg vervolgens wel,

dat het in orde komt", aldus Wim

Brinkmans.

De Horstenaar heeft op de plaatse-

lijke Rabobank een aparte rekening

(nummer: 123617502 t.a.v. "Vogel-
opvangcentrum Horst") geopend, die'

hij om de zes maanden door voor-

aanstaande personen laat controleren.

"Het geld is voor de vogels. Ik wil
dan ook niet, dat men de indruk

krijgt, dat ik dit uit commerciële mo-

tieven doe."
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Nieuwe brochure KL V

GOES. - Op 28 oktober j.l. heeft

de Algemeen Inspecteur de heer

Rehorst, tijdens een sportmanifestatie

in de sporthal "De Bevelanden" te

Goes, officieel de eerste brochure

"Trainen voor het KLV. Goed voor

je", uitgereikt.

Bij velen in het .korps zijn de "KL V-

proeven" bekend. Om een nog gro-

tere bekendheid aan het Korpsdiplo-

ma Lichamelijke Vaardigheid te ge-

ven, werd door het bureau Lichame-

lijke Oefening en Sport en het bureau

Voorlichting van de Algemene In-

spectie een vouwblad ontworpen.

De folder vertelt:

"Lichamelijke vaardigheid is goed

voor je body"; - lichaamsbeweging

bevordert het goed functioneren van

hart- en bloedvaten en ademhaling

en de stofwisseling; een stevige wan-

deling kan een plezierige uitwerking

hebben voor de geest; een goede con-

ditie is ook nooit weg.

"Lichamelijke vaardigheid is goed

voor je korps" - als het er op aan

komt kan men op je rekenen.

"Lichamelijke vaardigheid is goed

voor je portemonnee" - jaarlijks

kan men 'onder leiding van de sport-

instructeurs het KLV halen en dat

levert dan voor de geslaagde een

gratificatie op van f 100,-.
Voorts worden de eisen bekendge-

maakt waaraan de deelnemers aan de

proeven moeten voLdoen.

De brochure wordt aan alle korps-
leden uitgereikt. (H.)

PRETTIGE KERSTDAGEN

en

GELUKKIG NIEUWJAAR

wensen u:

B.V. Wegenlijnbedrijf

MARKEER - SCHIEDAM

Calandstraat 121

Postbus 369

Tel. 010 - 378177* -150871

Afdeling ENSCHEDE:

Tel. 053 - 317669 - 314008

*
VOOR ALLE

WEGMARKERINGEN,

PARKEERTERREINEN,

PARKEERGARAGES

in

VERF en

THERMOPLAST

*
Verwijderen van

oude markeringen

Handelsonderneming

MEUVAS - SCHIEDAM

Calandstraat 121

Postbus 369

Tel. 010 - 150871 - 378177*

SPECIALITEITEN:

WEGPUNAISES in

oranje, geel en wit

RUBBER

VERKEERSGELEIDEPALEN

in oranje, wit, geel,

wit-rood-wit

ZEER LAGE PRIJZEN
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Niet vergeten
"Die pet past ons allemaal". Met

deze slagzin wordt bedoeld dat ieder-

een op hulp en steun van de politie

kan rekenen.

Toch wordt er door politiemensen

onbewust een belangrijke groep ver-

geten. De collega's die met pensioen

zijn gegaan, merken dat maar al te

snel. Ze horen er immers niet meer

bij? Zo gauw je de pet voor 't laatst

aan de kapstok hebt gehangen, heb

je, kennelijk ook voor je collega's,
afgedaan. Dat geldt ook voor iemand

die afgekeurd is: Je vraagt je al

waarom je eigenlijk een fijne baas ot

collega was en waarom je de beste

jaren van je leven gaf in dienst van

de politie.

Mijn echtgenoot bracht eens een be-

zoek aan een oud-collega. Hij werd

met open armen ontvangen: "Daar

doe je goed lUln mij eens een bezoek

te brengen. Het lijkt wel of mijn

naam en adres door iedereen verge-

ten is".

Nooit kwam er een oud-collega op

bezoek, terwijl hij maar niet aan de

nieuwe situatie kon wennen.

Elk kontakt was radikaal afgelopen,

terwijl hij toch zo'n behoefte had aan

een gewoon gesprek met zijn vroegere

dienstkameraden.

De vrouw van zo'n man voelt dat

ook heel erg. Zij stond voorheen toch

altijd klaar met koffie en hielp haar

man en diens collega's door telefoon-

tjes of boodschappen aan te nemen?

Daardoor was zij de politiemensen

tot een grote steun.

De tweede groep, die vergeten wordt,

zijn de weduwen van oud-collega's.

Doordat hun man niet meer leeft,

wordt hun leven radikaal anders; ook

zij horen er niet meer bij.

door G. A. Eijzenga - Engelmoer

RuurIo

Mooie woorden van troost worden

uitgesproken op de begrafenis en be-

loften worden gedaan, die te weinig

worden nagekomen.

Zelden komt nog een politieman hij

hen op bezoek.

Zijn we dan zo erg met ons zelf

bezig? Willen we de narigheid van

anderen niet zien?

Een bezoek aan deze mensen kan veel

voor hen betekenen.

Tenslotte: iedere groep heeft in een'

of andere vorm een attentiefonds.

Als iedereen nu eens iets meer be-

taalde, dan kon er op de verjaardagen

van oud-politiemensen of de vrouw

van een overleden collega een kleine

attentie worden gebracht.

Het zijn de kleine dingen die het

doen.

Die pet past ons ook.

Politiefunktionarissen
lenen al50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld lenen is een zaak van vertrouwen. Vertrouwen in een ervaren,
gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt.

Dat is de Nationale Volks Bank Al 50 jaar. Enkele voorbeelden:

2.000,- 24 x f 101,99 f 9.000,- 48 x f 244,92
3.000,- 30 x f 125,18 f 10.000,- 54 x f 247,78
5.000,- 36 x f 175,28 f 15.000,- 60 x f 338,95
7.000,- 42 x f 213,59 f 20.000,- 60 x f 448,76

Rente aftrekbaar, kwijtschelding bij overlijden.
Twee andere interessante diensten uit ons pakket:

1. De Konstantrekening. Een nieuwe doorlopend-kredietvorm.
We vertellen u daar graag meer over of sturen u onze

uitgebreide folder op verzoek toe.
2. De Wooncomfortlening. Speciaal voor woningverbetering.
Leningen van f 3.000,- tot f 20.000,-, met looptijden tot 8 jaar.

~$.W@WAf::::::?lV:$%%'W"~

Nati nale Volks B
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-237271: Buikslotermeerplein
131b, tel. 020-326809Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561, 450367 Den Haag, Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-
643925 Eindhoven, Kerkstraat 17, tel. 040-433944 Enschede,
Langestraat 11, tel. 053-324398NIJmegen, v. Welderenstraat
127, tel. 080-226200Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030-314636Voorburg, Parkweg 12,
tel. 070-871612Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655

natuurlijk
verkade
chocolade

u proeft wel
waarom!
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Opleidingsscholen
Rijkspolitie in beeld

Foto's: Cinecentrum Hilversum

HILVERSUM. - "We kunnen blij
zijn met de professionele aanpak
van het personeel van Cinecen-
trum. De film over de opleiding bij
het korps Rijkspolitie is een goede
film; geen zoetgevooisd padvin-
dersgedoe." Met deze woorden
werden de beelden over de rijks-
politieopleidir1'gsscholen door de
A.I. van het korps, de heer Rehorst,
ontvangen.

Voor opdrachtgever, een vertegen-

woordiging van de rijksvoorlichtings-

dienst, een delegatie van het bureau

personeelsvoorziening Rijkspolitie en

gemeentepolitie, medewerkers en fi-

guranten werd de film op.29 oktober

j.l. in een van de studio's van Oine-

centrum te Hilversum gepresenteerd.

Men is er bij de vervaardiging van

de film in geslaagd om op eenvoudige

en objectieve wijze een indruk te
geven van de opleiding tot wacht-

meester bij de rijkspolitie.

Naast de eerder geproduceerde films

over verkeersgroep, verkeersopleiding.

algemene verkeersdienst/dienst lucht-

vaart en· de landgroep, zal het nieu-

we produkt een welkome aanvulling

betekenen voor de voorlichtingsamb-
tenaren. (A.H.)

Opname van een opname.

Regisseur Kees van Eijk met zijn

kameraman en geluidstechnicus aan

het werk.

Aan het scenario en de produktie-

voorbereidingen werd vijf dagen ge-

werkt. Regisseur, kameraman, ge-

luidstechnicus en belichter besteed-

den nog eens vijf dagen aan het op-

nemen. In totaal zo'n 400 manuren.

Toen was de film van ca. 12 minuten

klaar. Omgerekend: zo'n 2000 minu-

ten om 1minuut film te maken.
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Valvoline XLD Motor 011

Een unieke multigrade motorolie van de
hoogste kwaliteit speciaal bedoeld voor
hen die uitsluitend het allerbeste wensen
voor hun motor.

API Services: SE/CC SAE 15W50

----~

Valvo"ne ()1,Nederlandl B v . Postbus 11. Dordrecm Tel (078) 44011

"NOWA"
Kon. Wilhelminah. ZZ. 19

VLAARDINGEN

Tel. 010 - 34 46 02

voor:

POUTI EREGENJASSEN

VERKEERSJASSEN
in wit en geel
voor dames
en heren

MOTORKLEDING

FLUORESCERENDE
VESTEN!

'KLAAR-OVER' JASJES

MOTORVESTEN
in wit en zwart

Prima referenties

Absoluut
water- en winddicht

Ijzersterk
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"Rijdend in een auto ontmoet je niemand"

GROUW. - Zelden zal de "on-

kunde" van een politieman iemand

zoveel genoegen hebben gedaan, als

toen ds. Jan Boneschansker, predi-

kant te Grouw en visitator-generaal

van de Hervormde kerk, door z'n
postcommandant werd aangesproken.

In een interview met het weekblad

Hervormd Nederland vertelt ds.

Boneschansker daarover het volgen-

de:

" ... Het mooiste compliment dat ik

heb gehad kwam van onze postcom-

mandant van de Rijkspolitie. Toen

wij elkaar al twee jaar kenden, ont-

dekte hij tot z'n verbazing dat ik een

\"'-,,"

.(de Volkskrant )

" ...lifters •..doorrijden!!"

auto had. "Ik heb nooit. geweten,

dat u auto reed," zei hij verwonderd.

Zijn onkunde was belangrijk. Ik be;
weeg me in m'n gemeente zoveel

mogelijk lopend of fietsend. Rijdend

in een auto ontmoet je niemand. Te

voet of op de fiets wel. Als vanzelf

is zo mijn 'fiets- en wandelaposto-

laat' ontstaan ... "

Toch iets om over na te denken, als

het om kontakt met de bevolking

gaat. Rijdend in een auto ontmoet je

niemand. Daar kunnen de fiets- en

wandelapostelen van de politie yan

meepraten.

Groot licht als
parkeeroplossing

Hoe verdrijf je langparkeerders uit

een stads- of winkelcentrum zonder

de straat te ontsieren met rijen par-

keermeters? Heel wat stadsbestuur-

ders, verkeersplanoiogen en aktie-

komitees hebben zich daar het hoofd

over gebroken. Dé oplossing voor dit

vraagstuk komt uit Australië. De be-

stuurders van een stad vonden dat

twintig minuten parkeren in een

nieuw centrum voldoende moest zijn.

Een groot licht onder hen lanceerde

een even goedkoop als doelmatig

idee om die tijdslimiet niet of nauwe-

lijks te laten overschrijden: men mag

in het centrum parkeren, mits men

het grote licht van de auto laat bran-

den. Het systeem voldoet goed, want

iedere automobilist is binnen het half

uur weg. En hij is .dan (vooral aan

zichzelf) verplicht een eindje te gaan

rijden, omdat anders zijn accu uitge-

put raakt. Zodat een andere parkeer-

der zijn plaats kan innemen.

~

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

rl' ,,,, I I I I I I I IT _I I 11 ••

rr "11 ,UI_llloVo L

Steenweg 13 - TEGELEN
Tel. 077- 32546 (6 lijnen)
fabriceert en levert o.m.

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19·spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,
STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN
ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN
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Waardoor meisjes
geboeid kunnen raken

"Vreemd. Wat zou die auto daal

doen". Een niet te definiëren gevoel

dringt zich op bij twee collega's uit

Utrecht die op patrouille zijn. Ze

maken aanstalten om eens te gaan

kijken, als ze zien dat de auto plot-

seling verdwijnt. Dat is het sein voor

de agenten om in de auto te springen

en te proberen de wegrijdende be-

stelauto te laten stoppen. Het lukt

niet de auto in te halen, dus blijven

ze er achter "hangen". Via de mobi-

lofoon, voor ingewijden het Inrapnet,

worden de politieauto's in het Gooi

gealarmeerd. Het gaat zo snel dat de

Hilversumse gemeentepolitie bij de

alarmering het nakijken al heeft.

Laren reageert en tracht de bestel-

auto te laten stopen, maar ook dat

mislukt. Er zit voor hen niets anders

op dan zich achter de stoet aan te

sluiten. Ze beschikken over een snel-

lere auto en proberen de voortsnel-

lende verdachte wagen in te halen.

Het vooruitzicht om tussen bestel-

auto en vangrail te worden opgevan-

gen trekt hen echter ook niet aan.

Ook voor hen geldt het parool: uit-

kijken en dagen tellen; de wagen die

voorop rijdt zal toch een keer moe-

ten stoppen.

Bij Muiderberg verlaat de stoet de

rijksweg, davert door het dorp en

komt tenslotte bij het voormalig

rayonbureau tot stilstand. Helaas, ook

daar nemen de twee mannen, van

WIl! kan worden gezegd dat bepaalde

feiten en omstandigheden hen toch

min of meer tot verdachten bestem-

pelen, spoorslags de benen om via

een opgespoten terrein in het aarde-

donker te verdwijnen. Twee vast-

houdende agenten gaan nog op zoek

maar keren terug zonder (wat dan

wordt genoemd) positief resultaat. Er

is wel negatief resultaat: een van de

agenten is zijn handboeien kwijtge-

raakt. De man moet van het type

zijn dat niets aan het toeval overlaat;

voordat hij de achtervolging te voet

inzette moet hij nog een sprankje

hoop hebben gehad de vluchtenden

te kunnen pakken.

De inmiddels verschenen rayoncom-

48

mandant ziet ook geen kans de ge-

vlogenen te vinden, om over de

handboeien nog niet eens te spreken.

Als hij de volgende dag op dienst is

en zijn vrouw koffiedrinkers heeft,

dienen zich twee meisjes aan die de

hond van de opper willen uitlaten.

De hond blijkt een goede speurder

te zijn: hij vindt de handboeien. De

meisjes blijken een grote technische

belangstelling te hebben. Ze komen

tot de ontdekking dat je de twee helf-

ten gewoon door elkaar kunt draaien,

dat wil zeggen als je je pols er niet

doorheen steekt.

Het kan niet uitblijven; de meisjes

blijken na wat geëxperimenteer dege-

lijk te zijn geboeid. Onder leiding van

de hond van de opper komt het twee-

tal het dorp binnen. Zij verwachten

dat de rayoncommandant de sleutel

wel zal gebruiken om de boeien te

openen. De opper blijkt echter op

dienst te zijn. De in Muiderberg wo-

nende wachtmeester wordt van huis

gehaald; hij kan de kinderen niet

ontzetten .. Als de opper thuiskomt

blijken de sleutels die hij normaal

gebruikt niet te passen. Alles wordt

in het werk gesteld om de boeien te

openen. Het lukt niet. In of nabij

Muiderberg komt in het telefoonboek

geen boeienkoning voor. In Laren

weet men echter dat de politieman

die zijn spullen kwijtraakte, uit Ut-

recht afkomstig is. De wachtcom-

mandant in Utrecht bleek bereid om

even naar Muiderberg te reizen om

de meisjes te ontzetten.

C. Heikamp , Muiderberg
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zomer in...winter uit

Chevron
Golden
MotorOil

nieuwe. -t ~
groeps·~-a..._~
commandanten

Met ingang van 1 april 1976 aange-

wezen als commandant van de ver-

keersgroep Maastricht adjudant W.

A. H. Konings. Hij werd geboren op

16 augustus 1920 te SIenaken en was

sedert 1 februari 1974 plaatsvervan-

gend commandant van de venkeers-
groep Roermond.

VETH LEVERT U HET "UNIFORM" VOOR UW AUTO'S

Voor elk auto-type in diverse uitvoeringen binnen

enkele dagen leverbaar.

Het "VETH"-kombinatie-imperiaal geeft Uw

wagenpark 'n uniform aanzicht

Gespecialiseerd in surveIllance- en verkeersongevallenwagens " voertuigen voor M. E.

Met ingang van 1 oktober 1976 aan-

gewezen als commandant van de

groep Rhenen adjudant J. Eikenhout.

Hij werd geboren op 24 februari 1919

te Kats en was sedert 1 april 1966

plaatsvervangend groepscommandant

te Rhenen.

Met ingang van 15 oktober 1976

aangewezen als commandant van de

groep Gulpen adjudant J. H.' de

Jong. Hij werd geboren op 15 decem-

ber 1919 te Utrecht en was sedert 1

juni 1974 plaatsvervangend groeps-
commandant te Beek (L.).

Het bij vele korpsen in gebruik zijnde

"NOVIMAG"-imperiaal NU in verbeterde en

moderne uitvoering!

Vraag vandaag nog om nadere gegevens.

AMSTERDAMSEWEG 38c - ARNHEM - TEL 085-435141

bu [orrosseriefobriek

~B.UETH&Zn
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in dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'76: J. M. F. Haase, schrijver te

Dongen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-10-'76: C. J. M. Velde, rijksambt. 11

te 's-Gravenhage.
Per 1-11-'76: E. van Seijen, adm. ambt.

C 2e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 16-9-'76: W. v.d. Linde, typ. A o.a.o.

te Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

Per 1-10-'76: A. J. M. van Loon, parket-

wachter te Schiphol ; P. Olij, parketwach-

ter te Schiphol.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-11-'76: R. L. Slippens te Breda; E.

de Bruijn te Dordrecht; G. J. J. v. Gulik

te 's-Hertogenbosch; N. C. J. Gunther

te Maastricht; F. P. Gennip te Maastricht:

A. J. Pieters te Middelburg; G. J. v.d.

Horst te Nijmegen: J. W. H. v. Cruchten
te Roermond; A. Th. v.d. IJssel te Utrecht.

Per 1012-'76: Tj. B. Verkerk te Amster-

dam; J. F. Hendriks te Dordrecht; A.

Lamper te Dordrecht; A. N. A. den Ouden

te Eindhoven; P. G. Hoogreef te 's-Gra-
venhage; G. J. I. de Haan te 's-Graven-

hage; P. v. Stigt te 's-Hertogenbosch; J.

P. M. Jilissen te 's-Hertogenbosch; E. B.

Heemskerk te 's-Hertogenbosch; M. J.

v. Andel te 's-Hertogenbosch; G. Kaze-

mier te Leeuwarden; L. A. M. Gerards

te Maastricht; G. W. Radsteke te Nij-

megen; M. Th. H. Kersten te Nijmegen;

M. H. F. Peulen te Roermond; C. J. v.d.

IJssel te Utrecht; P. v. Buuren te Utrecht;

A. J. Vink te Utrecht; H. J. G. Bijker te

Utrecht; P. G. ten Pierick te Utrecht;

M. A. Muijs te Utrecht; A. W. M. Kuijper

te Utrecht; P. Boumeester te Utrecht.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot wachtmeester le kt.:
Per 1010-'76: P. L. M. Mooij te Petten;

W. v.d. Esschert te Alkmaar (vkg); J. G.

v.d. Zande te Enkhuizen; H. Kwak te

Kleine Sluis; J. v. Ginkei te Bergen aan
Zee; A. W. J. Leijen te Enkhuizen; G.

E. de Boer te Obdam; A. N. J. Benschop

te Bergen; R. H. Booden te Z. Schar-

woude; W. A. Blom te De Ko,og; J. Hol-

werda te Slootdorp; IJ. T. Nooitgedagt

te Schagen.

DISTRICT AMSTERDAM

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'76: E. Drenth te Amsterdam;

H. Lam te Uithoorn; T. A. Groot te

Weesp; A. A. Jager te Uitgeest; M. Kooij-

man te Weesp; H. F. Bolhuis te Wormer;

C. I. de Boer te Weesp; J. Bloem te

Blaricum; P. J. W. Peters te Neederhorsl

den Berg; D. Dupon te Diemen; Th. C.

Wessel te Ouderkerk a.d. Amstel.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-10-'76: F. de Bruijn te St. Wille-

brord.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1010-'76: D. Mik te Roden; R. A.

Arends te Roden; K. Hunze te Eelde;

R. A. Venema te Smilde; J. Vording te

Borger.

DISTRICT BREDA

tot wachtmeester le kt.:

Per 1010-'76: T. A. Buijsse te Breda (vkg);

v. Damme te Raamsdonkveer; J. A. G.

Hendriks te Made en Drimmelen; v.d.

Nouweland te Zundert.

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'76: H. Volbeda te Klaaswaal ; G.

P. Chaigneau te Dordrecht (vkg); P. Vet

te Papendrecht; P.· J. de Vries te Graven-

deei; R. R. v.d. Wal te Nieuwpoort; A.

H. Bijl te Ouddorp; A. R. de Leeuw te

Papendrecht; H. H. v. Wijnen te Papen-

drecht; A. de Jong te Poortugaal; C.

Barendrecht te Poortugaal; W. Dekker te

Brielle; N. Koppelaar te Alblasserdam;

L. v. Erk te Nw. Lekkerland ; K. v.d. San-

de te Hellevoetsluis; G. J. Maliepaard te

Oud-Beijerland; Chr. Brouwers te Arkel.

tot wachtmeester:.

Per 1-1-'76: J. D. Clements te Baren-
drecht.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-10-'76: A. van. Essen te 's-Graven·

hage.
Per 1-11-'76: K. van Wilgen te 's-Graven-

hage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: W. van Schaik te 's-Graven-

hage.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'76: F. H. Eykelhof te Hazers-

woude; B. Nieuwpoort te Bleiswijk; A.

Bloemheuvel te Nieuwerkerk a.d. IJssel;

A. J. Nieuwlaat te Bleiswijk; R. van End-

hoven te 's-Gravenhage; G. D. Mak te

Nieuwerkerk a.d. IJssel; L. W. van Vier-

sen te 's-Gravenhage; A. Rozenboom te

Lisse; A. K. Vroegindeweij te Bodegra-

ven ; M. van Bergen te Haastrecht; L. de
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ALGEMENE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZI B.V.

BLOEMENDAAL

Feij te Wateringen; J. G. van Gijzel te

BOdegraven; J. Kunst te Maasland; J.

Vermeulen te Boskoop; G. R. Uithol te

Lisse; A. van Rijssel te Ouderkerk a.d.

IJssel; E. C. H. Meijer te Lisse.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'76: H. G. Tuinenburg te Hazers-

woude.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 16-7-'76: W. Treurniet te Berkel en

Rodenrijs.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76: H. Pol te 's-Gravenhage.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: Tj. P. Dijkhuizen te Uit-
huizen; B. Dijksma te Ten Boer; R. Hoofd

te Appingedam; D. Kuiper te Belling-

wolde; J. J. Kuipers te Oude Pekela; A.

F. de Lange te Zoutkamp; C. H. Smit te

Leek; R. v.d. Weide te Wartfum.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-9-'76: H. J. Buitenhuis te D'antuma-
deel.

Per 1-10-'76: G. W. Nijland te Wymbrit-

seradeel te Sneek.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'76: D. Bakker te Rinsumageest;

R. J. Banga te Leeuwarden (vkg); W. H.

G. H. ter Braak te Irnsum; G. Dijkstra

te Oosterwolde; W. Heidema te Sur-
huisterveen ; C. de Jong te St. Anna-

parochie; L. J. Knoppers te Buitenpost;

M. Lukkes te IJlst; M. J. v.d. Meer te

Leeuwarden (staf); L. v.d. Meulen te Ter-

naard; K. Walinga te Oosterwolde.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'76: M. Schep te Middelburg;

J. L. M. Serrarens te Oostburg ; J. B. J.

Jacobse te Hulst; A. C. van Kaam te

's-Heerenhoek; J. C. de Wever te Tholen.

DISTRICT UTRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: R. v.d. Ree te Abcoude; H.

Hummel te Utrecht (rech.gr.); S. Schreur

adres : postbus 19

telegr.: dlblavo

tel. : 023- 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

te Bilthoven (vkg); M. J. Achterberg te

Vinkeveen/Waverveen; H. H. v. Schijndel

te Driebergen; G. Visscher te Maarn; J.

A. de Jager te Bunschoten ; F. Bos te

Maarssen; A. J. v. Mansom te Leusden

(Z); H. J. Klein te Woudenberg; A. P. v.

Dam te Bilthoven.

DISTRICT ZWOLLE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: R. Everts te Zwolle (vkg);

J. W. v. Veen te Diepenveen; H. v.d.

Keuken te Holten; H. A. M. Blokhuis te

Losser; G. Stuurop te Vollenhove; D. Ele-

veld te Goor; J. v.d. Berg te Haaksber-

gen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'76: Mej. A. H. M. Plus te Voor-

burg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: N. Woltil te Driebergen; G.

Sonneveld te Driebergen; D. Ruiter te

Driebergen; A. Boogaard te Driebergen.

C.O.M.E.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-9-'76: H. J. Brokking te Neerijnen.

LUVA

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: J. B. Hoogmoed te Schiphol.

tot wachtmeester 1e kl.:

Pet 1-10-'76: G. H. Voerman te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOLEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: A. Claessen te Horn.

P. C. van Loon te Apeldoorn.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'76: J. S. Verveer, wmr. van

Breezand naar Kleine Sluis; L. G. v.d.

Veldt, wmr. van Heerhugowaard naar Cal-

lantsoog; T. C. A. Rehorst, wmr. van

Grootebroek naar Blokker; W. A. Blom,

wmr. 1e kl. van De Koog naar Den Burg;

M. J. Hibbink, wmr. 1e kl. van Kleine

Sluis naar Drachten.

DISTRICT ASSEN

Per 1-9-'76: Th. v.d. Velde, wmr. 1e kl.

van Valthermond naar Assen (staf).

Per 1-10-'76: W. T. Stegeman, wmr. van

Assen (vkg) naar Ruinen.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'76: H. A. Huyskens, off. 2e kl.

van Breda (staf) naar Eindhoven (staf).

Per 1-10-'76: A. W. B. Embrechts, wmr.

1e kl. van Breda (vkg) naar 's-Hertogen-

bosch vkg); K. A. Doesburg, wmr. van

Gilze naar Rolde; F. de Bruyn, owmr. van

Hoogerheide naar St. Willebrord.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'76: J. C. van Velzen, wmr. van

Vianen naar Rozenburg.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'76: J. P. v. Dijk, wmr. van Eind-

hoven (vkg) naar Bilthoven (vkg).

Per 1-10-'76: T. P. C. v.d. Grijp, wmr.

van Maarheeze naar Boxtel; E. M. Bom-

hof, wmr. 1e kl. van Waalre naar Nij-

megen (st. distr.); P. Nieuwhof, ·wmr. van
Nuenen . naar Elburg; H. L. de Groot,

wmr. van opl.sch. naar Best; J. J. M.

Nooijens, wmr. van opl.sch. naar Nuenen;

T. G. M. v. Oosterhout, wmr. van opl.

sch. naar Bergeijk.

DSTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'76: A. W. M. Kitslaar, wmr. 1e

kl. van Rosmalen naar Nijmegen (rech.);

L. Roetert, wmr. 1e kl. van Werkendam

naar Dordrecht (st. distr.); Th. H. Koop-

mans, wmr. van opl.sch. naar St. Mi-

chielsgestel; G. J. M. V.d. Krabben, wmr.

van opl.sch. naar Rosmalen; M. J. A. d.

Hart, wmr. van opl.sch. naar 's-Her-

togenbosch (vkg); G. W. A. M. Kleinhof,
wmr. van opl.sch. naar 's-Hertogenbosch

(vkg); L. J. v. Genderen, wmr. van opl.

sch. naar Rosmalen; J. P. v. Kuyk, wmr.

van opl.sch. naar Schijndel ; B. J. G. D.

Nijhof, wmr. van opl.sch. naar Rosmalen;

J. H. Verhagen, wmr. van opl.sch. naar

baggerwerken

pipelInes

Infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal
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Woudriehem; P. A. M. v.d. Steen, wmr.

van opl.sch. naar Hank; J. C. F. v. Zwie-
ten, wmr. van opl.sch. naar Veghel.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-10-'76: H. J. T. v.d. Elzen, wmr.
1e kl. van Aardenbrug naar St. Odiliën-

berg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'76: J. H. J. Hinssen, wmr. van

Afterden naar Arcen en Velden; A. J. v.d.

Werft, wmr. van opl.sch. naar Reuver; W.

J. Erdkamp, wmr. van opl.sch. naar Heyt-

huysen: J. H. Geenen, wmr. van opl.sch.

naar Roermond (vkg); L. G. te Biesebeek,

wmr. van opl.sch. naar Sevenum; A. M.

H. M. Peters, wmr. van opl.sch. naar

Hey1huysen; J. Peller, wmr. van opl.sch.

naar Horst; A. J. L. Stegerhoek, wmr.

van opl.sch. naar Horst; G. H. M. d.

Vreede, wmr. van opl.sch. naar Neder-

weert; J. H. Florijn, wmr. van opl.sch.

naar Sevenum; A. R. Steenblik, wmr. van

opl.sch. naar Sevenum.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'76: J. G. v. Kippersluis, wmr.

1e kl. van Harmelen naar De Bilt; E. F.

Lassen, adm. ambt. C 2e kl. van De Bilt

naar Wijk bij Duurstede.

DISTRICT ZWOLLE

Per 18-9-'76: N. A. A. Meulenbeek, wmr.

van Wijhe naar Herkenboseh.
Per 2-10-'76: A. P. Loo, wmr. te kl. van

Giethoorn naar Gramsbergen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 4-10-'76: F. M. Taalman, wmr. 1e kl.

van Driebergen naar Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'76: E. Daim, wmr. van opl.sch.

naar Dordrecht; H. Drost, wmr. van opl.

sch. naar Delfzijl; H. G. A. v.d. Strien,
wmr. van opl.sch. naar Drimmelen; J. G.

C. v. Megen, wmr. van opl.sch. naar

Vreeswijk.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'76: H. Ender, wmr. 1e kl. te

Heerhugowaard (det. R.P.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'76: B. Jasper, wmr. 1e kl. te

Hendrik Ido Ambacht.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'76: Mevr. B. Staal-Geerts, schr.

te Zuidhorn.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'76: A. W. v. Sellen, wmr. 1e kl.

te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-9-'76: J. Mulder, adm. ambt. C 3e
kl. te Driebergen.

Per 1-10-'76: H. ten Klooster, adm. ambt.

C 3e kl. te Zwolle; J. H. Seinen, owmr.

te Gramsbergen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-9-'76: A. Flantua, adjudant te Voor-

burg.

Per 1-10-'76: J. Smit, hoofdcom. A te

Voorburg.

Per 1-11-'76: P. M. de Gruijter v. Veen,

adm. ambt. C 3e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-10-'76: C. F. Kraan, adm. ambt. B
1e kl. te Driebergen.
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Voo•.1.VÏeje ook d•.aait,
'Wat je ook d•.aait.

Met MascoHe
3xbete •.•

50 FEUlllES PAPIER ~ CIGARETTES

ROLT BETER • PLAKT BETER • BRANDT BETER

1) ook- voor al uw rnaat-torce-s

54

BEELD-
WOORD-
PUZZEL
om van te smullen

Hiernaast weer eens een beeldwoord-
puzzel, waarin horizontaal en verti-

caal woorden moeten worden inge-

vuld, die in de puzzel zelf (of in de

plaatjes eromheen - met cijfers) zijn
omsohreven.

In verband met de feestdagen en de

gebruikelijke lekkernijen hebben we
de puzzel vervaardigd in een hotel-

keuken. Wij hopen dat u ervan zult

smullen.

Wanneer u de puzzel helemaal hebl

opgelost, telt u hoe vaak de letter K
in uw oplossing voorkomt. Als u dij

getal op een briefkaart schrijft en

naar de puzzelredakteur stuurt

(Brahmsstraat 9, Eerbeek), dingt u

mee naar een platen- of boekenbon

van f25,-.
De inzendtermijn loopt tot 15 januari

1977.
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