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inditnummer
Terug naar de Watersnood
van Íebruari 19Sg

Toen onze omslagfoto 
- drie weken

na de rampzali,ge nacht van 31 jan.
'53 

- d,oor Spiegelfotograaf Aant
Klein werd gemaakt in dodendorp
Stavenisse, waren er nog maar 40
van de ruim 200 vermisten geb,orgen.
ln totaal kwamen er L835 mensen
om door het water. Oud-adjudant
J. B,out, schipper van de Rp-4, was
een van de kollega's die het m,ee-
maakte. Zijn verhaal op pag. 26

'Gek hoor, zo'n vrouw
alsCornmissaris...'

In de eerste 2r/, jaar van haa,r nieuwe
amb,t, maakte onze eerste vrouwelijke
CdK 's werelds eerste treinkaping/
gijzeling en ook nog de tweede mee.
In een RPm-rinterview vertelt
mevrouw Sctrrilthui,s over haar
ervaringen als hoogste amb,tena,res
in bui,tengewon,e en abnormale
situaties pag. 6

Riikspolitie verloor
belangriikste adviseur

Met mr. A. J. Fo,nrteijn, direkteur-
generaal van de directie pol,itie van
het ministerie van Justitie 

- die
op Tweede Kerstdag plotsel,ing
overleed 

- is een topamb,tenaar
heengegaan die veel heeft gedaan
voor het Korps Rijksp,ol,itie, waarover
hij eerste adviseur en waarvan hij

- op vele punten 
- daadwerkelijk

uitvoerder van de organisatie was.
Dr. A. Mulder, secretaris-gem,enÍL&l
van Justitie, schetst de betokenis
van zijn werk pag. t4
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?c LE FOON al .O ef

1 Jaar llgsueen Inepectcur va het Korps Bijkspolitie i
Ecn rat aftastcn €n rat zoeken in hct begin r Br na édn
jaar ervaring dankba^ar Gu oen hceL klein beetje trots.

Bcrust van de nogclijkhedo die hct Korps biedt I gGcon-
Íbonteerd. net d.e daadklacbt, de nentaliteit en de rrriod.-
schap voel je jc stcrk en reet je dat re salnen alles
liluuls r

Esn noclli jk jaar IÍgt achter oas r re hcbben ons act qns
allen qnorn in noeta Bpaltnen otr i-tr d.c Drqntse tijzclinga-
gakm overcind, tc bl.ijvcut t{c hcbbu het gcklaard, hartclljk
d,ank daarvoor r

VcIc goede rsnscn zend. ik U toe voor 1978,
Naagt Bucces sn weugÈe fu Ur anbt hoop ik d.et U in bet
nieure jaar net allm d.ie U lief tijn, csn gplutrkig jaar
tegunoct gaat.

ÀIlc goods vror l9?8 I

)Lï'. PLattsl.

4

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 5



t'

?/

3, rl

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 6



Interuiew met
meu)r. mr A.P Schilthuis,
CdK in Drenthe

"Mootqekhool,
zo'nÈouwill
Gommigsqri§.o."

Er wordt n-og druk aan een nieuw kabinet getimmerd, alswe Assen binnenrijden. De autoradio heeÍ[ ons het aller-laatste nl.euïs gemeld en nog helemaal in de sÍeer vanhet touwtrekken tussen V?n Íftiin en Van Agt laten weons in het nieuwe Provinciehuis aandienen UÏi mevrouwSchilthuis, Drenthe's hoogste gezagsdrager.
Maar mevrouw de CommlssarÉ laat zich niet verleiden
Lgl een politiek kommentaartje 

- àat zouons snel duide-liik wordell.

RPm: Is het u ook opgevallen, me_
vrouw Schilthuis, dat de partij van
de Arbeid bij de f ormatiepogingen
nauwelijks aanspraak heeft ge:maakl
op de portefeuilles van lustitie en
Bínnenlandse Zaken? Terwijl deze
polítiedepartementen toch . . .

Mevrouw Schilthuis (verrast): ,,Ja
eh kijk, ik vind niet dat ik als
Commissaris van de Koningin de
eerstgeroepene ben om po,litiek kom_
mentaar te leveren op de kabinets_
formatie. "

Dat begrijp ik. Ik wilde dit alleen
maar in verband brengen met een
uitspraak van minister De Gaay Fort-
man die enkele jaren geleden, toen
er over optreden tegen terrorísten ge-
sproken werd, gezegd heeft:,'Ik ieb
geen zekerheid dat de p.v.d.A. be_
reid r.Í onder moeilíjke omstandis_
heden geza.g rc handhaven',. Zou dat

een reden kunnen zin dat men nu
kennelijk weinig behoef te heef t om
een van de beide geza.gsdepartemen_
ten te beheren? Hoe ziet u dit als
gezagsdrager en lid van deze partij?

Sch.: "Hebt u de ervaring dat er op
het ogenblik zulke konservatieve en
rechtse reaktionaire invloeden bij de
politi,e zlj,n, dat er nodig een progres_
sief tegenwicht gelevend zal ,noltrn
worden? Ja, als u me blijf,t doo,rzagen
op dit onderwerp, dan Ea ik gewóon

niet mijn funktie om politiek kom_
mentaar te leveren.

Maar u hebt in uw f.unktie toch
wel degelijk te maken met het po_
litieel beleid?

Sch.: "Een Commissar,is heeft in ons
hele politiebestel een zeer beperkte
en in de wet zeer konkreet omschre_

*
Interview: :,1

F. v. Etten / Koen r

§tsma

't,:.!

Ír'

I

E*U

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 7



TINEKE SCHILTHUIS

Op ll juti 1921 werd in de Haagse woning van de Groninger water'

staatsirtgenieur Schilthuis een dochter geboren: Alberdina Petronella.

In het vrijzinnig demokratische gezin Schitthuis was het vanzelfsprekend

dat ook Tineke tid werd vqru een van de'vrije' jeugdorganisaties. Zii
koos de Nederlandse teugdbond voor Natuurstudie, wa.ctvan zi later
lid van het hooÍdbestuur werd. Na haar gymnasiumjaren ging zij rech-

tert stuclerqt in Groningefr, behaalde haar meestertitel en begon als

adjunct-comrnies bij de gemeente Leiden à f 250,- per maand ('voor

die tijd een vorstelijk salaris').
Inntiddels was zij bij de oprichting líd geworden van de Partii van de

Arbeid, waarvoor zij diverse funkties vervulde. Als 2e Kamerlíd (1956-

1967) deed zij vooral waterstaatslaken, maar voorkwam ook dat de

Dierenbescherming het couperen van paardestaarten Zou toelaten. Van

1969-'71 wos ztj sekretaresse van de PvdA ("Iedereen had toen ruzie

met iedereen, maar Tineke wilde die rottroep wel ,opknapPeft", aldus
Gerda Brautigam).
Sinds november '74 ,s zij Commissaris der Koningin in de provincie
Drenthe, waar zij zich meteen geplaatst zag voor de problemen van

's werelds eerste treinkaping en -gijzeling, een jaar later gevolgd door
een tweede.

Mevrouw Schilthuis bewoont met twee poezen de ruime ambtswoning
in het Asser Bos, waar attijd enkele kamers gereed gehouden worden
voor passerende leden van het Koninkliik Huis. "Ik vind een rnonarchíe
helemaal niet verwerpelijk", zei ze tegen Het Vrije Volk, "ik sta er net

zo pragmatisch tegenover als een groot deel van míin partijgenoten
Als je iets hebt dat goed funktioneert, dan hoef ie het niet te verande-
ren. Ik accepteer volstrekt zoals ,het nu ls en ik ben bereid daarin con
amore een funktie te vervullen."
[Jit representatíeve overwegingen ruilde de Drenthse CdK haar VW-tie
in voor een Peugeot 501, die ze meestal zelf bestuurt.
Haar tieÍhebberijen zijn: wandelen, kunstgeschiedenis, literatuur en

( vooral) bestuursw etenschap pen.

IDBENTITE

von funktie. Het is alleen dat je nu
veel vake,r m,et politiezaken wordt ge-
konfnonteerd, maar altijd ad hoc. Ik
heb geen beheersbevoegdheden, ik
heb geen direkte bevelsbevoegdhe,den
over welke politie-eenheid dan ook."

Maar u kunt wel de bevelvoering
regelen.

Sch.: "Ja, maar dat is ad hoc (- in
een bepaalde, afzonderlijke situatie),
Als de politie in het veld tegen eikaar
zou staan te kijven, dan kan ik zeg-
gen: jij hebt het laatste woord. Maar
ik heb hierin helemaal geen algemene,
systematische, regelm atig terugkeren-
de funktie. Want de burgemeester iq

als hoofd van de politie belast lriÈi
de openbare orde. Ik kan de burge,
meester geen aanwijzingen geven. Ik
geloof zelfs, dat de minister mij wèl
maar de burgemeester geen aanwijzin-
gen kan geven. Wanneer er op een
gegeven moment, door he,t samen-
lopen van verschillende politiemac,
ten, collusies zijn, dan kan ik inde.
daad die bevelvoering regelen, maal
dat tast de verantwoo,rdelijkheid van
de burgemeester voor de openbare
o,rde en die van de offic,ier O.M. vooÍ
het opsporingsbeloid, niet aan."

Dat is waar.

Sch.: "Ad hoc kan de CdK een ver-
lossend woord spr,eken om een be-
paal,d konflikt op te lossen, maar het
is geen systematische invloed op het
politiebeleid."

M aar de Commissaris vnn 6l o

Koningin moet er wel op toezier', i ';:

níet te veel politie voor de bíi:íar:
wordt onttrokken aan de provincíe -

Sch. i "Ja, volgens dat wetsartikel cl,at

niet uitvoerbaar is, omdat de uitr'1
ring nooit is goregel'd. De CdK
d,e minimum-sterl«te vast welke
in het bewakingsgebied van de groul
aanwezig moet ziin, maar dat moe

met inaohtneming van de ter zake
door onze ministers vastgestelde rege-

len. On'ttrekking van Personeel
de groep waard,oor de sterl'rrte daal

beneden het minimtrm,sterkte t';,

,
I

slechts geschieden mel inach'r

van de Commis ,aris i "'tf;
Maar dat is een doci" lt:t { 1
rprvpl en ziin n ooi t vn.si '-a I fregelen zijn nooit vasige' : 't

)De burgemeel:'t' ,;t t
politiegemeente ht ,'

/

4
I

r1
ryt

Ir
F.

>.-

T

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 8



la

voegdheid in de zin van zoals u die

nu formuleert. Maar toch kan hii zeg-

gen Zo-en-Zo zul ie het moeten doen'

Sch.: "Ja."

- De Commíssaris kan evenzeer, in

een wat groter verband (dan denk ik
bijvoorbeeld aan wat u zelf hier mee

gemaakt hebt bii de giizelingen), mee-

praten: zo-en-zo wil ik het hebben'
En de burgemeesters zullen zich daar

dan toch vaak wel naar richten . . .

Sch.: "Dat is niet helem'aal waar. Het
is de laatste keer niet zo nadrukke-
lijk nodig geweest, maar we hebben
hij de eerste gijzeling, in Wijster, een

'rntal malen gezegd: wacht eventjes,

tlit is een burgemeestersbevoegdhe,id.
Mijnheer Bekkering, akkoond? Ja.

Nou dan gingen we weer verder. OP

eon gegeven momont ging het om bij-
stand. Er werd gezegd: mevrouw
Schil,thuis, akkoord zo? Ja? Dan gin-
Í'en we vender. Ik heb op eigen ge-
ïegenheid me,t b,urgemeesters en po-
iitie van andere gemeenten getelefo-
neord en gezeg'd: hoe gaat het bii
jullie, heb ie afspraken gemaak't en

hoe zit het met onderlinge af-
spraken? En dan wond dat weer ge-

regeld. Er wend iedere keer in het
hingetje ron,d gekeken en gezegd:

officier O.M., mijnheer Muntendam,
dat is ilw fraktie, is dat zo akkoond?
We hebben dus via de kollegialiteit
telkons gezorgd dat de fo'rmele be-

voogdheden gerespel«teerd werden."

- Bent u
'ift,1)slitie

in uw kontakten met de

nooít tegen de grenzen
van wat dit korps kan?anEeloren

Sch,: "Wat de kwantitei,t betreft
vraag '1r me wel af of bij een fre-

n rgrte bijstan,d van vandaag de dag
,rui(ige vo,o{rrang van de rijks-
' 

'. in het bijstan'dsverlenen nog
*ior'r op de sterkteverhouding e.d.

vln rijks- en gemeentepolitie. En ik
bon niet de enige d,ie d'eze vraag wel
eens stel,t. Als je een grote provincie
hebt met veel gemeentepolitie, waar-
bij ilus de CdK zelf bijstand van de

rcntepolitie kan regeJen, is het

1'kelijke' .dat evenwicht te hand-
je ec,n provincie hebt

rn.-i heel weinig g,emeen-

ai die last eígenlijk
,'t€, incidenten daar-

gelaten, op de hals van de riikspolitíe
terecht komt?

Sch.: "Ik heb begrePen d'at d,it van

or.rdstrer ook de bedoeling is gewees't.

Het staat niet zo keihard in de po'litie-

rvet, maar men heef,t daar des'tijds

met de sterkteb,epalingen rekening
mee gehouden. Dat betekent natuur'
lijk ook dat naanmate de hoeveelheid
bijstan'd stijgt, oP een gegwen mo'-

ment die 550 man extra in de orga-
niieke storl«te t.b.v. d'e bijstandsver-
loni,ng een min of meer toevallig aan-

tal wordt."

In '66 werd daar al over gezegd,

dat dit surplus toch wel erg weinig
was.

Sch.: "Er komt natuurlijk bij, dat het
personeelstekont bij de gemeentepo'li'
tie 

- 
af.g,ezien van de gnote steden -

al,tijd aanmerkelijk geninger is geweest

dan bij de rijkspolitie. En hier in het
noorden hebben we vrijwel geen

marechaussee die op korte termijn te

hulp geroepen kan wonden, dus is er

voor ons eigonlijk holemaal ggen op-
lossing."

U raakt nu aan iets vrij essen-

tieels: de marechaussee die ook bii-
stand verleent. Die maakt zich daar
ook voor klaar. Voor de wat hardere
biistand dan bíi de politie gebruíkeliik
Ís. D e militaire politie vult dus gaten

op die de burgerpolitie op het ogen-
blík, misschien wel noodgedwongen,
laat liggen. Vindt u het een goede

ontwíkkeling dat ie steeds meer niet-
cíviele politie ziet ingeschakeld als
het gaat om civiel geweld?

Sch.: "Nee, ik zou er d'e voorkzur
aan geven dat hst zo veel mogelijk
geïntegreerd bliift in een normale
potitie. Op zicf,tr,;elf. vind ik het be-

langrijk dat de politie, die als nor-
mrale taak heef,t het ge\Mone kon-
takt met burgers op een persoonlijke
toer, ook een stukje diskussie voort
(zij hot dat je natuurlijk niet einde-
loos in alle maatsotrappij-beechouwin-
gcn hoeft te treden). Dat de politie
kan relativenen. Dat die getrai'nd is

op hot beheerste gewel'd als dat nodig
is. Dat ze ook een persoonlijke ver-
antwoomdelijk*reid kan dragen als dat
nod,i,g is, als de omstandigheden an-

d,ers zijn d,an verrwaoht. Dat lijkt mij
veel beter dan een op militaire leest

geschoeide groep d'ie onder een eeÍl-
hoofdig beval staat en vrij rech'tlijnigi
ftrrnktioneert. M,aa.r dan komt er een
momenrt waaxop je zag!: nu is er vooÍ
aI dez.e relativeriing eenvoudig geen

ruimlte m@r.
Zoals bij de trein gebeurd is. Maan in
beginsel vind ik dat typische, indivi-
d'uele politie-element toch wel heel
essentieel. Dat zott ik zfi lang moge-
lijk wi,llen handhaven."

U ziet het niet als een bezwaat
dat de taak van de hulpverlening en

die van de gezagshandhavíng, des-
noods met hard geweld, aan een en

dezelÍde politieman worden oPge-

dragen.

Sch.: "De vraag of d,at vereni'gbaar

is, wil ik de politiemensen zelf laten
beantwoorden . Zii hebben de enraring

"Een van de problemen Yan

ME-ers kan ziin, dat ze
zoveel geklaveriast hadden."

van de pratÍijk, zii ktrnrnen zien of
i.emand d'it aan kan zondeir sohizo-

froen te worden. ffet kan best ziin
dat die beide u,irteenl,op'ende taken
een potritieman juist in het evenwicht
h,ouden. Ik heb wel gehoord van
ismand die zei: als mijn mensen een

tijd lang weggeweest zin in esn M.E.
peloton, dan heb ik daarna een hele
tijd nodi,g voor ze weer norm,aal in-
geschakeld zijn. Maar eeilr van de
problemen kan ziin, d,at ze zoveel
goklaverjast haddon. W'ant het pro-
bleem van veel bijstand is natuurlijk
wel dat het wachuten is of er soms wat
gaat gebeuren. We hebben nu nogal
wat M.E.+ijstand in Smilde, maaÍ
die mensen ziin wel ingedeeld in het
gewone survoillancew€rk, zii het dan

dat ze dat toch nog doen met een

karabijn en een M.E.-Pak aan."

U verlangt niet naar een sPeciale

oproerpolitie?

Sch.: "LJit de verhalen over de Bel-
gische Rijkswacht of de gendarmerie
in Frankrijk, zo'n harde pol,itiemacht
los van de norm,ale Politie, krijg je

toch w,el de indruk d,at er wat los-
slaat en dat wij met onze ind'iv'iduele

aanpak allerlei droigende konfikten

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 9



kunnen ontmantelen. Om'dat je toch
eerst nog weer begint met ja-man-

wat-is-or{nou en zou-j e-'nou-maar-niet
en wat-heb-j e-daa,.r-noll.&Í1. "

(Het Vrije Volk, 21-2-76)

10

We hebben de indíviduele Politie-
man díe even later M.E.'er is en ie
hebt er zelfs die even later B.B.E.-er
zijn. Tot en met B.B.E. hebben we het
al binnen de eígen politieorganisatie.
Nu kun je er aan denken dat ie dat
andere deel, dat op dit moment -door onmacht van de civiele politíe

wordt opgevuld door het leger oÍ
de marechaussee, langzamerhand gaat
overnemen. Dat zou betekenen dat ie
politiemensen naast hun normale werk
ook zuiver mílitaire vaardigheden
moet gaan leren: het zich íngraven,
het naderen, de aanval, het echte
militante werk zoals dat ook bii de

trein is gedaan. De Duitsers maken
daar een Bereitschqf tpolizei van. I e
kunt ook zeggen, dat we dit beter
aan het leger kunnen overlaten. Hoe
staat u hier tegenover?

Soh.: "In dit verb,and heb ik mij toen
na Wijstor ook afgevraagd: wat heb-
ben nu die militairen voor instelling?
Er stonden militaire vli,egtuigen op
Eelde; en die b,leken bswaakt te wor-
den door een militaire eernheid. Toen

"Daar begrepen die
militairen niets van.

We staan tegenover de
vijand, zeiden ze."

de burgemeester er op afging, I«reeg

hij te horen dat d,ie militairen g'e'

stuurd waren door de luchtvaart-
politie via Schiphol. Oh, zoi de bur-
gemeester, u komt dus bijstand ver'
lenen dan moet u zich bij mij
mel,den. Daar begrepen die militairen
n,iets van. We staan tegen,over de

vijand, zei,den ze. Dat kloPt, want eI

staat in hun instrukties d,at - als ze

in bijstandsverband opereren en eI

vuurwapens worden gebruikt, ze 8e'
aoht worden tegenover de vijand te

staan. D,at is om die mili,tairen in te
dekken wat betreft hun rechtsp'osi'tie
als ze iemand zouden neerschieten.
Ik heb mij toeur afgevraaSd: is dat

allemaal wel helomaal in orde en kun-
nen or geen ongelukken gebeuren?

Een van de risiko's is in'derdaad dat

een dergelijke m,ilitaire eenheid als

puntje bij paaltje komt onvoldoende
geïntegreerd is in het po'l,itie-geheel

en op 'de vijand' gaat schieten."

Overigens hebben veel politiemen-
sen zich er bijzonder wel bij gevoeld
toen het leger destijds bijstand ver-
leende.

Sch.: "Ik heb ook het gw,oel dat de
militairen die daar oporeerden, er
zeoÍ van ovortu,igd waren, d,at een
van hun funlcties wÍtst zo weinig mo-
gelijk geweld te gebruiken."

Inderdaad. Maar de mogelijkheid
is niet uitgesloten dat het leger op
dergelijke geweldssituaties gaat in-
spelen. Want het ís natuurlíjk voor
een legerkommandant een prachtige
oef enmogelijkheid. En dan zou het
kunnen gebeuren dat men z'n mili-
taire voorschrilten zoveel gaat ver'
burgelijken, dat zíj inpasbaar zijn in
dat politieapparaat. En dan zit ie aan

een semi-militair orgaan wat elk mo'
ment meer terrein zal veroveren. De
sfeer van terreur maakt dit bij uitstek
mogelijk.

Sch.: "Ffet leger heeft natuurlijk op
dit terrein veel technisch spe,ciali,sme

m'ensen en materiaal in huis.
Het zotJ, nuclrtsr bezien, wat dwaas
zijn om ook voor d,e civiele situaties
eon dergelijk apparaat ter beschikking
te hebben. Veel princ,ipiëler is uw
vraag: moet je een stuk geweldsuit-
oefening ovendragen aan esn daarop
gespeci,aliseende militaire eenheid?
Als het heel duidelijke, beperkte units
zljn in een duidelijk c,iviel kader
on,der een civiele leiding die vooÍ
afgepaste taken worden ingezet, dan

heb ik daar geen bezwaar t3'c. Dat
is een vrij pragmatische be- .;*\a. '

Hoe staat u tegenover
teams, waar momenteel n

rimenteerd wordt?

Sch.: "Kijk, dat vind ik. i
politie. Dat ligt veel meer in
selijke verhoud,ingen va,n een

d,ie tooh altijd biinnen een rei
staat opereent en d,aar ook praktischi
enraringen in heeft 

- 
dan dat je daar

een militair korp,s voor zou hebben.

Als het hu,iszoelcin'gen en anrestaties
betreft waarbij je van aangezicht tot
aangez,rcltt staat, dingon vastgelegd
moeten worden, formtrlienen inge-
vuld, hr.liszoekingsbwelen ov'errgelegd

en zo, dan geloof ik dat het beter is
dit te laten doen door een Politie-
agenrt die e,r op ingesteld is dat je in
eon rechtstaat ook een zekore verant-

,,rn@e een aantal
'dagen zeer intensief bezig-- ge- 

|

weést. Als ie dan na aflooP I

hoort dat er allemaal niets van 
I

deugde, dan is dat wel even een 
I

koude douche. I

Er zijn natuurliik fouten ge- |
maakt. Toen er babYvoedsel I

heen 
-moest voor iemand met I

een maagkwaal, werd dat er I

koud naar toegestuurd en dat is I

natuurlijk wel onhandig. Daar i
kun je best iets op verzinnen.
Je maakt het eerst urarm in
heet water, draait het voor miin
part in kranten en dan komt
het echt wel warm aan. Dan
hoeft niemand het onder ziin
hemd te stoppen om de kou er
af te halen.

Ik heb wel eens de neiging
om te zeggen: er worden te
weinig vrouwen ingeschakeld in'die verzorgende sfeer. De adju-
dant van politie riep op een be-
paald moment uit: maar die
dingen vraag ik altijd aan miin
vrouw! Als die een vrouw in de
cel heeft zitten, die maandver-
band nodig heeft, dan laat hii
dat door zijn vrouur halen. Het-
zelfde met dat ontsmettingsmid-
del voor de toiletten. De man
die dat kocht is naar de super-
markt gegaÍm en heeft hele-
maal niet gekeken wat er oP
het pakje stond. Vrouwen, die
ervaring hebben in het improvi-
seren in een huishouden, in het
verplegen van patiënten die ure-
ten wat je met een bePaalde si-
tuatie aanmoet ziin in die din-
gen vindingriiker- Er is door gegiizelden nader-
hand ook gesnierd op de wacht-
meesters die aan de telefoon za-
ten, maar die waren aan in-
structies gebonden. Een Politie- i

lman zni: laat mii er nou naar I
i.ï---- :-:- --^- ^Jia *r.ain iU Itoe gaan, naar 

-die trein,. ik
kriig-ze er wel uit. Ilr Prqa! ze
wetlos! Maar wii wisten dat ze
wachtmeester De Vries bijna
dood hadden geschoten, dus dat
hebben we niet goed gevonden.
Maar het zegt wel iets over de
vaderlijke relatie van de politie
hier met de plegers yan een
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woording moet afleggen en dat het
fout is, als je de verkeende te pak-
ken hebt."

U had het over de rechtsstaat,
mevrouw Schilthuis. Daar heef t
minister De Gaay Fortman naar
aanleiding van het feit dat in Duits-
land momenteel vri gemakkelíjk de
wet wordt bijgesteld wanneer dat te
pas komt - van gezegd: de verwor-
venheden van eeuwen moet je niet
door een beet je paniek van buiten
af ogenblikkelijk aan de kant zetten.
Hij vond dat onze rechtsstaat, mits
goed gehanteerd, nog altijd een goede
bescherming biedt,.

Soh.: "Dat vind ik toch wel pr,oble-
matisoh. Er is namelijk altijd, ook in
ons reoht, een stuk n,oodweer, nood-
recht, noodtoestand, ingebouwd. In
de oortrog, toen onze regening in Lon-

"ln ons recht is het element
nood-breekt-wet altijd

geaccepteerd geweest."

dsn zat, hebben ze Lond,eurse beslui-
ten uitgwaa,ndigd die l«nachrt van wet
hadden, ofsohoon helemaal nergens
sto,nd dat dat moch,t. Die zijn hier
l,atsr ook als zod,anig door het parle-
ment g'eaccepteerrd, om de eenvoudige
reden d,at d,at een noodsituatie was.
En nood breekt wetten, in de meest
?lilrrr'iÈ,' pin. In ons rocht is dat
angelor, :.,od-breekt-wet altijd ge-i ': geweest. En terecht, offi-

Sch.: '{.,r'. situaties ontstaan w.aarin
vraag ir ;chap op een ontoelaatb,are

Lj,ente 
, 

'1adi,g,d wordt en waar je
rrdo r L de letter van de wet je

wog zit, opzij zou moeten
*iop*'."

vf.
'' Mag ik even terugkomen op de
organisatie van de politie. U hebt híer
twee gijzelingen meegema.akt, beide
in rijkspolitiegebied. U hebt dit grote
korps in bijzondere situaties zien
lunktioneren. HeeÍt dat uw ideeën
ten aanzien van de gewenste politie-
organisatie in de toekomst veranderd
of juist versterkt? Vindt u dat Drenthe
gebaat ,s bij een provinciale organi-
satie oÍ nog kleiner een ge_
westelíj ke?

Sch.: "Ik heb mij nog geen duidelijke
voorstelling gemaakt van de vraag
hoe je nou precies het landeJijke ele-
ment en het provinciale element van
die politie zou moeten organiseren.
Ik denk wel dat je in dit geval de
Commissaris van de Koningi,n daar
een behoorlijk stuk (zii het dan door
de landelijke loiding te doorb,reken)
eigen bevoegdheden moet geven. En
ik zov dat voor de grotere pl,aatsen
t.a.v. de politie ook wel willen. Dat
zrt er op het ogenblik voor een deel
ook in. De burgemeester is hoofd van
de openbare orde. D,ie kan op sen
gegeven moment tegen de politie zeg-
gen: je kunt me nog meer ventellen,
maar je blijft dan-endan thuis achter
de kachel zitten, tenzij het O.M . gaat
roepen dat er opsporingen en aan-
houd,ingen moeten worden verrioht.
Ik denk dat je voor een prov,incie als
Dr,enrthe, ook aI om een voldoende
veelzijd,ig samengestelde leiding te
hebben, niot te kleine units moet ma-
l«en. Ik geloof wel dat je een pro,vin-
ciale onderverdel.ing moet hebben,
maar niet in de zin van volledi g zelf-
stanrdige korpsen naast elkaar."

U bedoelt een landelijke politie,

waarbij dan de provinciale korpsen
eigenlij k distrikten zijn?

Soh.: "Ik zJou dat stuk eigeur bwoegd-
heid wol willen handhaven. E€n eigen
initia,tiefrocht in beleid en boheer op
eem provincíaal niveau, met als
dat nodig is 

- een mogelijtcheid om
van rijlcswege de zaak te doonb,reken
en te zeggen: n@ zD gaat het niet,
het gaat z;6."

U schetst toch, eigenïiik, zij het
dan met wat vage kontouren een lan-
delijke organisatie, waarbij d.e grote
gemeentelijke korpsen in hun be-
voegdheden wat zullen moeten laten
vallen, wat meer gettjkgeschakeld,
gaon worden met de burgemeesters
van kleine gemeenten.

Sch.: "Ik praat riiet ove,r Amsterdam
en Rotterd&ffi, d,aar heb ik geen ver-
stand van. Ik denk dat een regionale
integratie de voorkeur verdient b,oven
het eilandensysteem wat we op het
ogenblik hebben. Ik v,ind d,at de dub-
belsporigheid, d,ie dan weer via Bin-
nenlandse Zaken en dan weer via
Justitie loop,t, ornslacrtrtig is. En ik
denk dat je dat eerder merkt in een
provinci,e als Drenttr,e, waar de politie

November'77: Mr. Schilthuis venicht de
veiling in Eelde.

otÍiciële opening van de bloemen-
(Foto D. 'v,.d. Veen)

11

fr"-§rr..;-"":*
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al heel gauw bu,iten haar rayon zit."

U bent daarbij dus niet wars van
een zekere zelfstandigheid binnen die
provincies, maar wel uitlopend naar
een landelijke leiding.

Sch.: "We hebben de laatste tijd ge-
merkt dat er zoveel provinciegrens-

"Eigen provinciale
bevoegdheden, die door

het rijk doorbroken
kunnen worden,"

overschrijdende problematiek is, dat
eon beschikkende bevoegdheid op
l "rdelijk niveau onvermijdelijk is.
Buvend,ien is er natuurlijk ook, wat
de gemeentepolitie betreft, via alle
mogelijke ministeriële circulaires, in
dat boheer toch een heleboel al wel
landelijk geregeld."

- Hoe staat u tegenover het feit dat
twee van uw kollega's als informa-
teurs z.ijn opgetreden bíj de kabinets-
lormatie onlangs?

Sch.: "Ik ben blij dat z\j het zijn en
niet ik."

U bent zelf ook genoemd.

Sch.: "Maar ik had geen enkele spijt
dat het niet doorging."

- Maar als het wel was doorgegaan,
dan had u toch met een erfenis ge-
zeten van politieke uitspraken rwaar
u z.ich uttn het begin van dit inter-
viev, zr huiverig voor toonde.

Soh.: "Ja, dat is ook zo. Maar daar
zou ni$Fmand mij voor ter verant-
woorrffig kunnen roepen. Ik bem aan
de Sfàten verantwoonding schuldig
v& wat ik als provirnc,i,aal orgaan
hetr gedaan. En zo'n optreden als in-
formateur dient dus heel nadrukkelijk
l,os daarvan bekeken te worden. Bo-
vendien mag men best weten wat
voor politieke overtuiging je hebt. Het
is alleen juist dat je in fi:nktie geen
uitspraken doet ter zake van aktuele
politiek."

Dat hebt u in het verleden toch
wel eens gedaan.

Sch. i "Ja, ik heb me nog wel eens
uitgelaten. Ik heb nog wel eens eeÍl
uitspraak mee-o,ndertekend over de

standpuntsbepaling van d,e Neder-
landse regering i,Íl een internationaal
verb,and t.a.v. een resolutie die het
zionisme veroondeeld,e. Ik was er ver-
ontwaandigd over, d,at ze zich daar
toen niet onthouden haddon van
voorstemmen. En zo zijn er nog wel
eens dingen van algemene aard, waar
i,k me wel bloot geef, maar ik ben
daar heel voorzichtig mee. Ik ben bij
de Partij van de Arbeid nog al,tijd lid
geweest van het kongrespresidium,
maar d,at is ook heel nadrukkelijk een
technisqh voorzitterschap, nist poli-
tiek. "

Het ziet er niet naar uit dat er in
het nieuwe kabinet veel vrouwelijke
mínisters zullen komen. Het blijÍt
meestal bij de ene obligate vrouw.
Vindt u dat terecht?

Sch.: "LJ mag niet vergeten, dat er
op het ogenblik niet veel vrouwen in
Nederland rondlopen die een minis-
tersp,ost aan kunnen. Er zijn nu een-
maal weinig vrouwen d,i,e in het totaal
van een loopb,aan de veelzijdige er-
varing ku,nnen opdoen die haar ten-
slotte de geschiktheid geeft voor een
ambt van een m,inister of een burge-
meester. Dat zijn geen d,ingen waar
je een diploma voo,r kunt halen; dat
is een kwestie van wat 'in de wateren
van de zee gewassen' zijn. Een soo,rt
l,evenservaring, het hebben leren in-
casser€n en kommuniceren, verban-
den leggen en nee durven zeggen, etr-
fin al die maatschappelijke en levens-
vaardigheden die je in de praktijk op-
doet. En er zijn nog n,iet zo verschrik-
kelijk veel vrouwen d,ie eon loopbaan
hebben gehad die ze op een dergelijk
punt d,oet belanden."

Hebt u de indruk dat de vrouwen
die wel geschikt zijn, voldoende kan-
sen krij gen?

Sch.: "Kijk, toen in de oorlog alle
mogelijke jo,ngens oraderged,oken wa-
ron, waren er pl'otseling (ik zat toen
in de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuursturdie) allerlei meisjes als
voorzitsrters en di,stril«tsleidsters. Maar
drie jaar later, toen de jongens weer
torug waren, waren d,e meisjes w,eer
de sekretaressen. Dat is wel aan het
veranderen: je ziot op het ogenblik
(bijv. bij de Awa) ook wel eens een
meisje als voorzitster. Maar in heel
veel organ,isaties is het nog altijd

vanzelfsprekend dat men gewoon eÍ
niet aa,n denlat ook van de kant
van d.e wouwen niet _ om daar een
vrouw voor te kiezen."

Toen u samen met de heer Ver-
meer kandidaat was voor deze post
als CdK van Drenthe, heeft her
Nieuwsblad van het Noorden een
enquëte gehouden onder de lezers.
Daaruit bleek dat de meeste mensen
die gereageerd hadden, de voorkeur
aan u gaven, terwijl uw beider loop_
baan en politieke kleur weinig ver-
schilde. Hoe verklaart u die voor-
keur voor een vrouw op deze post?

Soh.: "Ach, dat was geen echte steek-
pnoef, maar gewoon een aantal men-
sen dat spontaan reageerde. Er kwa-
men allerl,ei tegenstrijdige meningen
uit. Sommigen zeiden dat een vrouw
veel zofrgzamer kon zijn en anderen
zeiden d,at dat helemaal niet kon. Er
stond àlles i,n. Van degenen die vóór
mij waren, hadden sommigen ook
zekere feministische neigingen. Maar
de roakties waren wel in meerderheid
voor mij, ook al natuurlijk omdat
een vrouw veel interessanter was en
een heleboel vonden dat ze daarop
moesten reagteren. Terwijl ik ervan
overtuigd ben dat de meerderheid
van de lezer,s van het Nieuwsblad het
maar gek vond hoor, een vrouw als
commissaris . . ."

MeYrouw de Commissaris is punk-
tueel, maar niet kinderachtig. Als
het gesprek na anderhalÍ uur is
aÍgerond, vraagt ze bii de deur
nog oÍ we de uiteindelijke tekst
ter lezing willen opsturen, voordat
deze gedrukt wordt. Meteen na
ontvangst van de kopij belt lne-
vrouw'Schilthuis terug 

= 
"Zott u één

klein zinnetje willen schrappen?
Dat komt nameliik niet goed over,
nu in de weergave veel is wegge-
laten."

- En verder, mevrouw Schilthuis?
Per slot van rekening is het inter-
view tot eenvierde ingedikt en dan
gaat er wel eens iets van de be-
doeling verloren..,

- "Oh nee hoor, daar heb ik geen
enkel probleem mee. Bedankt voor
de toezending."
Het moet goed werken zijn met
Nederlands hoogste ambtenares.

13
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Wlewas
A.J. Fontryn ?

iii*iÍlÍlirïílíí,ii

d,oor dr. A. Mul,der
Secretaris-Gen oraal

Ministerie van Justitie

ítlÍll+ÍïiIÏÍi{ ,,ïÍrÍiiïrffi

"Nederland heeft veel aan deze
topambtenaar te danl(en "

Abratram Jacques Fonteijh (61) was
direoteur-generaal, hoofd van de di-
rectie Politie van het Ministerie van
Justitie en tevens loco-Secretaris-
Generaal. Hij vervulde één van de

zwaÍe top-functies in het ambtelijk

bestel in Nederland. Eerste adviseur
over en - op vele punrten - daadwer-
kelijk uitvoerder van de organisatie
van het grootste politiekorps in Ne-
derland, het Korps Rijkspolitie.
Ruim 10.000 mannen en vrouwen

werken bij het Korps dat de poJ

dienst vervult in vrijwel alle gerrrv;.
ten met minder dan 25.000 inwoner...
De Algemeen Inspecteur heeft net
dagelijks beheer, maar de directeur-
generaal heeft bij zljn zg. alge,meen
beheer eveneens te maken mot de 17

distrioten te land, de Rijkspo,litie te
Water, de Algemene Verkeersdiens,t
te Driebergen, die het verkeerstoe-
zicht op de meeste autosnelwegen
voor zljn rekening neemt en de Dienst
Luohtvaant.
Fo'n,teijn ken,de vele po,li,tiemensen
persoonlijk; niet alleen hen die uit
de hogere rangen ko,men. Hij kende
trouwens ook veel ambtenaren van
gemeentepol,itie. In Amsterdam en
Rotterdam is hij enkele keren met
rechercheurs op onrderzoek meege-
gaan.
Het Korps Rijkspo'litie is in de afge-
lopen 10 jaar onder de directeureo.
generaal W. J. van Eijkern (L966-

1973) en A. J. Fonteijn (na aPril
1973) sterk u,itgebreid. In '196': war
er één opleidingsschoo,l; nu '.,'
drie (Apeldoo,rn, FI,o,rn en 11

Fonteijn heeft de derde
van de grond geb,racl

vannu jaarlijlcs 950 n tsden
het Korps \, 'r '\ QËï,'0I'vQil.

v
W€I

Op Tweede Kerstdag ís in Den
Haag overleden mr. A. l. Fon-
teijn (61 ), loco-secretaris-gene-
raal van het ministerie van
Justitie ( sinds 1967 ) en hoof d
van de directie van politie
(sinds 1973 ).
De heer Fontein was bij velen
in het Korps Rijkspolitie be-
kend, vooral van ztln werkb,.
zoeken en zijn lezingen op bijr .

de kaderschool, waar hii btj
velen indruk maakte.
Weinigen kenden echte : de be.-

tekenis van deze topati ib:";:
voor het korps.

for
l,os

:,

Mr,. A. J. Fonteijn tijd,ens het
Direktie Politie.

14

RPm-interview, een
(Foto's: Algemene

imr na ztjn komst op d.e
V erkeersdienst/P. de Wit)

Fonrteijn J.w'r'-: ,.',:r) iaar geleden op
de ged,ach",: o,r' ': hrj. de adnrinistrafiq"
van de latid. .-,-,e ïi werkloze ti
ren in tcr schakel,en, o,nl , I

politie-ambrgrr?I':;Il "'- --, {
rance ,'ij ,.'':;:"" {it! 

I

zichtbaar "iin. P 
I

Sch
uit6
uits

\

-d,

L
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d,aatd,oor werk kunnen vin-

werking v'an verschillende po-
sten vergrroot de mogelijk-
to,t surveillance en dus tot
r optreden. Groepen van

olitie b'etreden nu elkaars ge-

; zij werken op een aantal Plaat-
ook samen met de gemeente-

Fo, teijn was één van de mo,toren van
de actie tot samenworking die in L97 5

ofr gang kwam. De opleiding van de
Irlcbiele Eenhed'en heeft hij verbeterd
en i,r dc laatste tijd heeft hij het sa-

men.,tellen,/an arrestatieploegen, ge-

tr i)ii'r ^:1 gevaarlijke situaties op
te tredelr, van de grond gebracht.
In niet minder dan zes gijzelings-
zaken behoorde Fonteijn tot de kleine
a'rhtelijke staf, die de Minister van

rlitie en andere Ministens bijstond.

É*. de vo'rm,ing van het Landelijk
ste'am Terreurbestrijding gaf

U,de stoot. Hij zorgde voor een des-
opgebouwde Cen,trale Recher-

che Informatie Dienst en hielp de
landelijke verdovende mi,ddelen cen-
trale oprichten.
Nederland heeft veel aan hem te dan-
ken, omdat een goed opgeleide en
goed uitgeruste, evenwichtig optre-
dende politie van nationaal belang is.

lVat een top-ambtenaar daaraan kon

bijdnagen, heeft hij ged,aan.

Ons land is hem in meer opzichten
dank verschuldigd. Van 1956-1967
was hij hoofd van de Direotie V,reem-
delingenzaken. Toen hij begon was
het vreemdel,ingenbeleid ongenuan-
ceerd en kil. Nederland was en is
goen imrnigratie-land. Tot 1956 werd
iedereen geweerd die hier niet be-
slist hoorde. In 1956 ging hij naar
Wenen om mot vertegenwoordigers
van andere lan,den te overleggen over
internationale samenwerking bij de
toelating van Hongaarse vluchtelin-
gen. Nederland nam een evenredig
deel van hen op.
Kor:t nadien krvam de stroo,m van
spijtoptanten en van anderen die in
Inrdo,nesië geen toekomst mesr had-
den als gevolg van hun banden met
Nederland. De lijn van de humane
benadering is voortgezet tot en met
de toelating van vluchtelingen uit
Chili en Vietnam. Fonteijn heeft doot
zijn adviezen lijn gebraoh,t, soms tegen
de draad van parlemenrtariërs en or-
ganisaties in. Hij kende het toelatings-
bel'eid van vele anrdere landen en wist
dat als de boog van de ruimhantige
toelating te strak gespannen wordt, de
snaar van de toler:anrtie kan springen.
Hij keerde zich tegen de gemakzuch-
tige stelling dat één meer of m,inder
er niet toe doet.
Van L967 -L973 behandel,de Fonteijn
als loco-secretaris-generaal o.m. de
zaken van de Directie Vreemdelingen-
zaken. Hij heeft ons land in vele in-
ternationale conferenties vertegen-
woordigd. Wie was deze man?
In 1974 had hij al een amb,telijke
diensttijd van 40 jaar. In 1934 kwam
hij in dienst en in I94l werd hij ont-
slagen. Later is hij gearresteerd. Hij
heeft de "struggle for l,ife" in Duitse
tuchthu,izen letterlijk gekend. In 1945
kwam hij terug. Hij voltooide in zijn
avonduren zijn rechtenstu'die. Een
hard werkende, hoogst intelligente
man met een brede belangstelling,
soms scherp, meestal spee,ls en loyaal
aan zijn bewindsman. Hij hield eigen
mening en standpunt nriet,achter, maar
hij eerb,iedigde het oordeel van degene
die politiek verantwoordelijk was.
In Jacques Fonteijn verloor het de-
partement een van de belangrijkste
medewerkers. Ik heb door zijn plot-
selinge dood op Tweede Kerstdag een
vrien'd verloren.

De heer Fonte ij;. í 2 n vut: rechts)
een jus'tití'-el ,,, lcl,ezoek

wel eeri,i\.. te Driebergen.

SCh.:,,Ja, ik rn'o'--' 
e:.nriS'generAAl

uitgelaten. Ik h' ' cr v 'u 'lit
uitspraak mee-o,,

tíj-
aan

dr.
In

í5

hebben

den.
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Reactles uan lezers op
de lnhoud Yan
RP-Magazine kunnen
worden ingezonden
aan: Eindredactle
RP-Magazine,
Postbus 399, Ede.
Hoe korter en bondiger
uw brieÍ, des te groter
de kans op plaatsing.

Onze 80-ers (1)

Gaarne b,etuig ik u hierbij mijn waar-
dering voor uïv artikelenserie 'Onze
80-ers, gesprekken met kollega's uit
de vorige eeuw'.
Uw publicaties, die opgenomen zullen
wonden in de b'ibti,otheek van het
Museum, vormen een belangrijke bij-
drage voor de bestudening en het
vastleggen van de gesctriedenis van
de Nederlandse Politie.
Ik wens u succes met uw werk.

A. J. Woekenstroo,
Direkteur van het Musou,m
der Koninklijke Mareohaussee
te Buren (Gld.).

Onze 80-ers (21

Naar aanleiding van het interview met
ondergetekende ('Niet slaan Schell, ik
kom ook uit Zierikzee . . .' RPm.

16

nov. '77) heb ik verschoidene spon,tane
reakties on,tvangen. Ook een mooie
brief van kolonel der Marechaussee
b.d. Weekenstroo, d,ireoteur van het
Marechaussee-Museum, dat mijn ge-

sohiedenis is opgeborgen in de biblio-
theek van het museum. Een hele eer.
Het verheugt mij, dat ik hiermee als
gepensioneerde nog zoveel mensen
van dienst kon zijn.

W. J. Schell, Gemert (NB).

Hoelang nog modderen
met het FN-pistool?

ln de publikaties en diskussies over
de vuistvuurwapens waarmee de
Nederlandse politie momen,teel (al
jóren!) is u,itgerust, zijn de meeste
politiemensen het er wel over eens,

§at het FN-pistool sterk verouderd
is en niet meer aan de (praktijk)wen-
sen voldoot. Ook het nieuw,ere model
125 is niet toereikend: weer veel sto-
ringen, verlies van de opsluitring e.d.
De voorstanders van een nieuw d,ienst
vuistvuurwapen, zij,n het niet altijd
mst elkaaar eens: de één heeft liever
een ander, beter, soont pistool, de
ander Iiever een revolver.
Maar on,danks alle geschrijf en ge-
praat over een beter vuistvuurwapen,
gebeurt er niets en moet Oom Agent
n,og steods met zijn oude FN-pistool
de straat op. Daarbij kom,t nog dat
het wapon moet worden opgeborgen
in een onhandige,,ottpraktische pistool-
tas (die bij de Gempo ook nog onder
de jas godragen word,t) en dat de ge-

oofsndheid op peil wordt gehouden
mot ééns i,n de drie maanden vijftien
patron,en'roosj esmolken'.
Gevolg: eeÍr onzokere, slecht geoefen-

de,- slecht b.ewapende en daarom niet
zo gemotiveerde politieman.
De tegenover hem staande krimineel
of terrorist heeft het veel gemakke-
lijker. Die is niet gebond,en aan een
geweldsinstruktie, is beter gemoti-
veend, beter geoefend en beter be-
wapend. Nu spreek ik dan even niet
van de kleine krimineel, die het erg
stoer vindt om met esn pistool op zak
te lopen en daardoor alles koopt wat
maar schiot, zonrder op een soort of
merk te letten. Ik bedoel hier leden
van de georganiseerde rnisdaad en
het internationaal terrorisme dat ook
in Nederland hand over hand toe-
neemt.
Bij deze knapen zul je zelden een
FN-pistool aantreffen. Bovendien be-
vinden zij zich al in een voordeel-
positie, om,dat zij meestal bepalen
wannéér er een vuurgevecht met de
politie ontstaat. Zij hebben hun vuur-
wapen schietklaar, terwijl de poli,tie-
man eerst moet denken, of hij zijn
vuurwapen wel mag trekken en daar-
na nog moet worstelen om zijn pistool
uit die onhandige tas te halen. Als-ie
dan pech heeft, hoeft hot al ni'et
meer. Nu zijn we dan wel eindelijk
begonnen (twintig jaar te laat) met
een andere, betere schietopleiding, de
z.g. 'close-combat' shooting. Maar
ook hierbij is weer sprake van impro-
visatie, aangezien deze schietopleiding
gebaseerd is op het schieten met een

revolver.
Maar ondanks alle onvrede, kommis-
sies en slachtoffers blijft de Neder-
landse politieman rondstappen met
zijn antieke FN-pistool. Hoe lang
nog?

A. D. H. Spoelstra,
Recherchegroep Maastricht

I
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Kolonel Den Breejen geïnstalleerd
als commandant RPIW

50.000 kalenders

RP dankt militairen voor
hulp bij gijzelingen

Proeven met 0011 uitgebreid

Wie mist ziin hortoge? .

Politie en achtervolgde
lieÍ voor elkaar

lnvalide bevriid
uit zinkende auto .

Sinterklaas in Grouw

Fotowedstrijd van jubilerende
Dienst Luchtvaart

Weerstand bij politie tegen
functie als hulpverlener

Mr. J. de Ruiter nieuwe
minister van Justitie .

Geweide kunstgrepen

Spaanse gastarbeider
reed zonder rijbewijs

Zes wachtmeesters in
opleiding tot l.L.O.

H. M. van Gelder beste
schutter in Zeeland

Even noteren uw inÍo

Aan deze INFO-INTERN
werkten mee:

P. de Bruin, G. J. Helmendach,
H. J. Kuiper, U. de Lange,
J. van Luinen, B. Roomer,
J. Scheeper, F. Scholtens.

Eindredaktie:

A. Huizing.
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Foto: J. E. de Jong

RP te Water kreeg
nieuwe commandant

AMSTERDAM. - "Hot korps Rijks-
politie is de kroon, maar de Rijks-
politie te Water ip de parel aan de
kroon", morkÍe de nieuwe comman-
dant van de RPIW, de kolonel R. den
Breejen, onder bijval van vele politie-
te-wator-mensen op, na diears instal-
latie door generaal P. J. Plattel.
In het bijzijn van zijn echtgenotg
kinderen, ouders en schoonmoeder
en met belangstelling gevolgd door
autoritei,ten van justi,tie, poLitie en uit
de scheepvaartwereld, vond de plech-
tigheid op 13 december i.l. in AÍn-
sterdam plaats.
"De kapitsin stönd aI op de brug, de
landvasten \ryÍmen al los, de motor
dnaaide en hot schip lag aI op koers.
Kmtom de RPtW rryas al enkele
weken omder uw leid,ing in bed1ijf.
Het kan zijn dat u nog wat moet op-
lowen of afvallen om de juiste koers
te bepalen.
Met o.m. de aamwijzi,rrg van u in uw
nieuwe functie heeft u overigens wel
een volksverhuizing bij uw dienst ver-
owaakt. Vele lege stoelen zullen nu
doo,r anderen moeten worden bezeL.
Ik rvens u sÍLmen mEt uw gezin in
uw nieuwe fu,nktie, die ft zie als een
verlengstuk van de Algemene Inspec-
tie, oen gelukkige tijd toe", aldus
de Algem,oen Inspeoteur tot de voor-

malige districtscommand,ant Nij megnn
valr do RPtW.

lnspecteur RPIW?

De heer Bàr, oommandant van het
distríst Leouwarden, verwelkomde
naÍnens de RPtW de heer Den Bree-
jen in ziin nisuwe firnstie. In zijn
toespraak gne hij fur op de positie
van de oommandan0 Yan de diensl
"Naar mijn mening is de coÍnman-
dant van de RPtW de vitale sohakel
tussen de polen 'uitvoering' en 'be-
hsetr'. Hij zal de behoefte vaÍl
de districtscommandanrten marginaal
mosten tootsen, lvaa^r nodig coördi-
ne,ren met kerur,is vaÍr zaken om de
hoogste beleidsstaf gefundeerde voor-
stellen te kunnen doen.
Wat is de maatschappelijk nuttrge
funktie van de RPIW?
Wat is d,ie in geld uitgedrukt waard?
Bij velen is hst la.tente beeld van
bootjevaren, koftie drinken en hand
opsteken nog aanwezig. Gelet op de
problemen bij de landdienst die op
korte termijn om een oplocsing vra-
gen (personeelstekort) Iijkt een dienst
als de onze eon luxe in hot politie-
bestel. En in tijden van bezuinigingen
word,t tegien franje kritisch aange-
keken.
Daarom is een konstante kritische
bezinning op het eigen funotionenen
en een scherpe moting van de behoef-
ten voof de taakuitoefening van de

17
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dienst noodzakelijk.
Enerzijds treedt de fu,nstionanis daar-
om op in een inspecterende functie.
Anderuijds fungeert hij als deskumdig
pleitbezorger voor de vie,r districts-
commandanten, die met de verant-
woordelijkfieid van de politiedienst
in hun distriot zijn belast.
Psrsoonlijk vindt ik in dit verband de
benaming Inqpeoteur \nan d,e Rijks-
politie te Water, naast die van ,tlge-
moen Inspecteur \noor het gehele korps
beter pÍlssen dan de vaak naar buiten
verwa^rring wekkende aanduiding van
Commandant" (4.H.)

50.000 kalenders

VOORBURG. - Vijftieduizend ka-
lenders zijn er door de Rijkspolitie
en een gnoot aarutal gemeentelijke
politieko,rpsem (verenri,gd in de ,Int€r-
gemoentelijke Commissie Crime pre-
vention' in Zuid-Holl,and), in verband
met de aktie tor voorkom,ing van mis.;
drijven, veÍrspreid.
Voor het vierde jaar b,racht de cort.

missie een kale,lrder in omloop om
hot publiek opm,erkzaam te maken op
m,ogelijktreden die zii heeft de mis-
dadiger af te latem zren van zijn
krvrade bedoelingen.
De vier kleurrijke lnrartaalplaten van
de halender hebben als ondorwerpen
inbraak ('Ook u loopt de kans op
onge\ilenst bezoek'), vand,aLisme ('Cri-
minoel nummar 2 in de Top-10,), bur-
gerpliohf ('Doe wat als u een mis-
drijf zret of z;rst aankomen,) en zak-
kenr''ollerij ('Geld moet rollem . . . niet
gerold worden').
Op de achterzijde van de kale,ndm-
bladen vindt de lez;er adviezen van
de poli'tie.
In de loop van 1978 zal de politie
d,oor middel van speciale al«ties dezs
kwantaal-thema's onder de aandacht
van het publiek brengen en u,itgebrei-
de voorl,ichtfurg gwen omtrent de
beste methden om dsze vorÍnen van
kri'rninal,itsit te voorko,nlen.
"De potitie hoopt dat de kwartaal-
therna's de buarger zullen aansponen
tot een herniourude bezinning op de
vraag wat zijn aandeel in de bestrij-
d,ing van de kniminali,teit kan zijn,.

aldus de heer J. vaÍr den Ban, hoofd
afdeling Toezich,t Justitiëte Diensten
van onze Algeme,ÍIe Inspectie.

( uit Trouwl

Proeven met meldnummer
001 1 uitgebreid

APELDOORN. 
- In Friesland,

Twente en Zuid-Oost Noord-Bnabant
zal in de tweede helft van dit jaar
het uniforme msldnummer 0011 wor-
den ingevoeïd.
Tot nu toe fungeerden de telefoon-
districten Titburg (sedert 1969) en
Breda (sinds 1972) als proefgebieden
voor het telefoonnummer. De restll-
taten met de proeven in deze gebie-
den zijn alleszins bewedigend te noe-
men.
In de nieuwe districten waar het num-
mer zijn intrede zal doen, zullen de
meldcentrales wonden ingericht en
beunand door de zfirg van de pTT,

I

RP dankt militairen
voor hulp bii gijzelingen

ASSEN "Een goede genenaal is
beter d'an een verre vriend, zei de
plaatsvsrvangend A.I. van het korps
Rijkspolitie, de heer W. F. K. J. F.
Frackers, toen hij onlangs zljn dank
ui,tsprak voor de modewerking van
de militairen bij de gijzelimg€il, zoals
die in mei L977 in Drenthe plaats-
vonden.

í8

Command,anten van onderdelen van
de 42e Infanteriebrigade uit Assen en
verschillende andere militairen kre-
gen een schildje van he,t korps aan-
geboden. Kolonel Frackers brach,t
brigade€eneraal J. P. A. van Buuren
dank voor de verzorging van de
politiemensen: "Het is niet gering ge-
weost wat u op dit terrein maar ook
bij het wachtlopen verrrichÍt heeft.,,

(Foto: Nieuwsblad v.h. Noorden) (Tijdschmift voor de Folitie).
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Wie mist ziin horloge?

Kolloga K. Snaterr van de groep Gravo
keek wol wat vreemd op toen hij oP

14 november zijn (vergeten) lenen
jekke,r op Schiphol afhaalde. In oen

van de zakke,n van ziin jas z,at een

horloge dat hem niot toebehoorde.
Waarschijnlijk heeft een van de ge-

detacheerden er per abuis z'n hor-
loge in gestopt. Degene drie zijn hor-
loge mist, moet maar eens kon'takt
opnernen met kollega Snater, telefoon
08860-4264.

'Crime Prevention'

In Den Bo,sch bed,ach,t men tien ma-
nieren. om diefstal vail ulry auto te
voorkomen:

1. Laat de auto thuis. Ga op de

fiets naar uw ws,rk.
2. Laat eon ander u Íumr uw werk

rijdon.
3. Wilt u de auto bij het bureau

latem staan, laat dan de chauf-
feur wachten tot u klaar bent

4. Koop zo'n oud wrak dat nie-
mand hem wil hebben.

5. Haal voor hot parkeren de motor
€r uit en deponeer deze in uw
polstasje. Geefit hem evenrtueel

bij iemand in bowari,D,g.

6. Haal d,e wielen onder het \rcer-
tuig vand,aan en ne€m ze mee.

7. Stel tijdens de werl«rren het
vohikel ter besohikking van u\ry

groepscommandan't.
Verzegel hem (denk aan de ver'
eiste modedel'ingen ! ).

8. Verkoop uw auto.
9. Geef hem weg.

10. Sla hem in de prak.

De Broodvechter trok
aan het langste eind

DEN OEVER De Broodveohter
heeft z'n muzikale strijd in tweede
instantie gewonnen, nu zoals uit
onderst&&rd beslui't blijkt de bur-
gemeester van Wisringen persoonlijk
heeft ingegrepen in een botsing tus-
sen orgeldraaier Selie en de Herman-
d,ad van Den Oever.
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Politie en achtewolgde
lieÍ uoor elkaar

EELDE. Een su,rvoillancemagen
van de rijkspolitie te Eelde krvam de
vorige week oen bromfiets€r tegen,
diie naar schatting niet ouderr was dan
11 à 12 jaar. E€n reden om d,e \ilagen
te keren en de jongeman achterna te
gaan. Die dacht hand,ig te zijn en
sqtroot met zijn vervoermiddel een
org smal weggotje in. Door de smurrie
en over de hobbels werd de achter-
volging voortg ezet tot een bocht naar
links, die de brommer wel kon Íre-
men, maar voor de achtervolge,rs het
voorlopige ein'dpunt wend, want bij
het afremmen glegd de wagen door
en lnuam in de sl,oot ter,echt.
De jongen was eohter spo,rtief en
knam bij de politie torug met de
medodeling, dat zijn vader met de
trekker de auto wel weer op de weg
znru kunnen krijgen. De politiemensen
konden niets anders doen dan dit
aanbod aanvaarden en de jongen ging
af.
Even later kwam de trekker al aan-
geroden en omdat papa niet thuis
was, was de bestuurder dezelfde als
die van de bromf,iets . . .

De jongen spoelde het keunig klaar
de politiewagen \ryeer op de weg te

#

trekken en zo ston,d men tegenover
elkaar.
De politie bleek ook sportief, wan,t
de j'ongeman Inn am er af met de
mededeling, dat hij de brsmmer nog
m,aar een paar iaar moet laten staan.
Di,t werd prompt beloofd.

(Leel«ster Courant)

's-HERTOGENBOSCH Om her
nieuwe personeel kennis te laten ma.
ken met de politiepraktijk, hebben de
jonge kollega's van de opvang-eenheid
vian het district Den Bosch op hel
oefenterrein Heeswijk-Dinter de sur-
veillance-hond eens van diohtbij kun-
nen bekijken.
Hondengeleidrster-in-spe H. School
(foto) moest nog even wennen, de
'verdachte' (kollega Toebes van de
groep Rosmalen) wilde voor haar wel
even een oogje in het zeil h,ouden.

lnvalide bevrljd
uit zinkende auto

MONNICKENDAM. Terwijl de
kollega's Rooktruyzen en De Wit van
de groep Monnickendam op de E-10
bezig waren met de b,etrandeling van
een verkeersongwal, waren zii er
ooggefuige van d,at een andere pe,r.
sonenau,to slipte en ondersteboven in
het water van de Purmer Ee terechl
kwam. Een van de inzitte,nden wist
zich zwemmend te redden, maar de
bestuurder een sz-jarige invalide
man bleef hulpeloos in de auto
achter. Rookhvyz,en en De Wit gingen
terstond het water in en sl,aagden or.
in de man te bevrij,den en r,ààr de
wal te brengen. Door het water uit
zijr1 longen te persen, kon het slacht-
offer weer bij bewustzijn worden ge-

i

I

(3

I

(Foto: P. A. v.d. Ven)
Nieuwe bazin voor 'Duke'

20

Tokening: G. Schut bracht. (BR)
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as in Grouw

ARDEN. Met het grote
zich de toorn van zijn neef op

hals te halen, heeft Sinterklaas het
jaar gewaagd om zich enkele

ikken in Grouw, het heiligdom
Sint Pieter, te begeven. Het was
bliksembezoek aan het nieuwe

waarbij hij mevnouw
een znste versnapering aan-

Dit als reaktie op een poëtische
g op het publicatieb,ord,

waarin zij de Sint attent had gemaakt
op een ernstige 'tekortkoming' van
het personeel van de grgep.
Met onderstaande dagorder richtte
hrj zich tot de zondaars:

Kollega Van der Biezen
maakte deze foto.

van de AVD Reclame is leuk, maar o,verdrijven is
ook weer niet nodig vind,t ,pers-Alex,.

Fotowedstrijd van
jubilerende
Dienst Luchtvaart

SCHIPHOL. 
- Ter gelegenheid van

h,aar 25-jarig bestaan heeft de Dienst
Luchtv,aart een fotowed.strijd uitge-
schrwen. Het thoma van d,e weds,trilO
is: "LUCHTVAART,, in de ruim,ste
zin vran het woond. H'ie,ronrder vallen
bijvoonbeeld foto's v;an v,liogtuigen,
ballonvaanten, paraoh,u,tisten enz.
Doelnemen rr,ogeÍl alle amb,tenaren
van het Korps Rijkspol,itie en hun
gezinsleden.

Vendere wedstrijdvoorwaanden :

Inzenden: alleen zwant-wi,t en kleu-
ren,foto's. Vermeld op iedere fo,to
d,ui,delijk Í1,&&Íïl en ad,res. Geen dia,s.
Formaat: 18 x 24 om t/,Ín 30 x 40 om
cf afgeleide hiervan. Fo,to,s moeten
n orden opgepl,akt op dun kar,ton.
Afwerking: Mirts de opnrame d,oor de
deel,nemer is goma&krt, m,ag de afwer-
ki,ng d,oor denden gesoh,ieden.
Sluitingsdatum: De foto,s dienen
ui'terlijk op 20 febnuani l97B in het
bezit te zijn van de tenrtoonstellings-
commissie Rijksp,olritie Dien:st Luch,t-
vaar:t, postbus 7 577 , Schiphol-Cen-
tr,u,m.

lury: Deze zal bestaan uit de heren
E. E. Genritsen, co,rrrrrrrs.nrdant van de
Dienst Luehtvaant, W. G. Schermer,
hoofd Fotod,ienst en G. van Middel-
koop, l,u,chtfotognaaf van Aeropho,to
Sohiphol.

Uitslag; Wordt tijdig aan de winnaars
medegedeelrd. Voor de drie beste
fo,to's wonden aar.,dige prijzen uitge_
reikt. Tevens zal eon selektie uit àet
ingezonden wonk worden gepubli_
ceerrd in het RP-Ma,gazine.
Expositie: Van l, t/m 1.1, m,aart lgTg
zu,llen de ingezonden foto,s worden
geëxposeend in het bureau van de
Dienst Luchtvaant te Schiphol.
Retourzending.. fn,d,ien retourzending
wondrt geweÍrrst, dient vold,oende re_
tounponto te wonden bijgesl,oten. Ook
di,enit dan voor een goede verpakking
te wonden gezorgd.

^-
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Mr. J. de Ruiter nieuwe
minister van iustitie

DEN HAAG In het nieuwe kabi-
not-Van Agt heeft de premier zijn
j arenlang bezette justitiezetel overge-
dragen aan de 47 -jarige jurist mr. J.
de Ruirter, d,i,e daarmee tevens de
hoogste baas is geworden van het
Korps Rijkspolitie.
Jaoob de Ruiter, die op 30 april 1930
in Giessendam geboron werd, woont
in Naanden, is gehuwd en heeft drie
kinderen. Met zijn intrede in de poli-
tiek (als AR-lid maakt hij in het
nieuwe kabinet deel uit van het CDA)
heef,t hij een briljan,te karriëre als
jurist voorlopig afgesloten. Zijn laa't-
ste funktie: rector magnifious aan de
Vrije Universiteit.
De heer De Ruiter studeende rechten
aan de rijksuniver-siteit te Utrecht en
deed daar doctoraal exarnen i,n 1953.
Aanvankelijk vzerkte hij enkele jaren
als advokaat; daarna r,à.Ír hij deel
aan de opleiding voor de rechterlijke
macht.
In L962 werd hij benoem,d tot substi-
tuut-griffier van de arrondissements-'
rechtb,ank te Utrecht en was in de
jaren 1963-1,970 rechter te Zutphen.
Eerder (in 1963) promoveerde hij op
het pnoefschrift'Beschouwingen over
de algemeenheid van goederen in het
ontwetp Burgrerlijk V/etboek'.
Mr. dr. J. de Rui,ter werd in 1970
benoemd tot hoogleraar privaatrecht
aan de V.U. te Amsterdam, waar hij
sedert 1 september 1976 tevens rector
magnificus was. Sin,ds 1973 was hij

. ook raadsheer-plaatsvervanger in het
gerechtshof te Amsterdam.
Het ministerie van Justitie is hem
niet vreemd, want prof. De Ruiter is

\
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j,a,renl,ang betrokken goweest bij de

voorbereiding vau onderwerpen van

wetgevirng o.a. als voorzi'tter van de

kommissie-Alimentati€f,i'orÍIl€n en van

de kommissie-Eohtscheidingsproces-
reqht.
Sinds I97 5 is hii tevens voorzitter
van hst Koll'ege van Advies voor de

kinderbescherming, waar hij al enkele
j,aren zitting in had.
Pnof. De Ru,iter heef,t heel wat publi-
katim uitgebracht, voornamelijk over

het familie- en j,eugdrecht. Ziin om-
vangrijkste werk daarbij \ilas de be-

werking van het hoofdsfuk 'personen-
en familierecht' van C. Assors Hand-
leiding tot de beoefeming van het
Nederl,ands burgerlijk rechrt.

Geweide kunstgrePen

HILVARENBEEK. Het hijgend
hert, dat op onze vorkeersborden
waarschuwt voor overstokend wild,
hoeft twee fanrtasierijke knaapjes uit
Lage Mierde geïnspireerrd tot artis-
tieke veranderingen in reqp. speelse,

erotische, apocalyptische en kerst-
sfeer. De lunsfiru,grken \ilaren te be-

zichtigen trangs de prrovinciale weg

Hilvarenbeok-Lage M ierd e.

Kollega H. Th. A.- M. Snoeren van
de groep Hilvarenbeok sigualeerde

h,et j,ong talent.

Foto's: Van Eijndhoven

Spaanse gastarbeider
reed zonder riibewils

Bii een routineoontrole op 5 decem-

ber in Muid'erberg, troffen de kol-
lega's Heij en Smit een oude man aan

in een lang gewaad, voorzien van

baa.nd, mijter en staf. De man reed in
een automobiel van het tYPe 'Kever'
en was in gezelschap van een vreemd
uitgodoste figuur met een mrart ge-

ziaht, die een penetrante zootgeur ver-
spreidde.
De bestuurder van de auto, bisschoP

St. N. te M. (Spanje), van b'eroeP

Goedheiligman, bleek niot in het be-

zit van een geldig rijbewijs. Evenmin
kon zijn gezelschup, kortweg genaamd
Piet, het bekende ro,se papiertje to-

nen. Wel kon verdachte aantonen

over een voldoende rijvaardigheid
voor het berijden van een 1-PK te

beschikken. De koude start van dit.
'oude beestje' bleek in het koude en

vochtige kl,imaat van Nederland dus-

danig tegen te vallen dat St. N. ten-
sl,otte maar had besl,oten om de auto
d,ie hem door de rodaktie van Koning
Klant spontaan ter beschikking was
gesteld te gebruiken. Daar grijsaard,
zo hij ventelde, die avond nog ottelijke
adressen had te bezoeken, om bij
vooral jeugdige Nederlanders pak-
ketjes af te geven, besloten de attente
potitiemensen de bejaand'e gastarbei-

der op grond van artikel 40 van het
Wetboek vaR Strafreoht (overmacht)
heen te zenden. (\dW)
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Zes wachtmeesters in
oplelding tot LL.O.

Oprieuw is een groepje RP-ambtena-
ren begonnen rnet de opleiding tot in-
structeur lichamelijke oefening (i.I.o.)
met als besÍemming de instructie bij
de executieve diensrt van het Korps.
Het ziin de wachtmeesters le klasse
C. H. van Esch, P. v. Linder, F. H.
Oudenampsen, H. Pellicaan, B. Spij-
ker en J. Thuis.
De opleiding begon op 30 otfiober
met een "aanloop" van twee weken
aan de Opleid,ingsschool te Apel'
doorn.
Op 1,4 november gng de kern van
de opleiding van start: een 6 rl,ÍL?Ít-
den dure,n'de cursus (lesge'ren, theorie
en eigen vaardigheid) aan het Oplei-
dings Centrum Lichamelijke Oefening
(O.C.L.O.) van de Koninklijke Land-
macht te Ossendrecht.
Na beëindiging van deze cursus
(medio mei 1978) volgt nog een af-
sluitende stage bij rosp. de Opleidings-

school van de RP te Apeldoorn (plm. Uitslag:
3 maanden) en in een district (1 pistool
maand).

H. M. van Gelder
beste schutter in Zeeland

TERNEUZEN. - Al jaren wordt in
het distrrict Middelburg de "distrric,ts-
schiotwodstrijd" gehouden, tryaarbij op
zowel hot pistool als karabijn de beste
schutters u,i,t hot district voor het
voefliotr,t trsden.
Op 28 november was d,e spanning
weer te snijden in de overdrokte schiet,
baan van de gemeentepolitie te Ter-
neuzen, waar 17 collega's hun sch,ie,t.
vaanligheid op bside wapens beproef-
den. De vijf beste schutters op elk
der wapens l«uamen i,n de "finale"
tegen elkaar uit. De b'este schu,tter,
ff. M. van Gelder van de staf moch,t
uiteindelijk de beker voor eon jaar
mee naar hu,is nemen.

1. M. Li,ndenbergh, Valkenisse (na
kampem) 48/49 p;

2. J. A. Burggraaf, Tholen (na kam-
pen) 48/46 p;

3. A. C. van Kaam, Borsele, 48 p;
4. J. K. Hamelink, Verkeersgr. 48 p;
5. M. ten Hove, Veere 46/47 p.

Karabijn

1. H. M. van Gelder, Staf, 43 p;
2. J. A. Burggr aaf , Tholen , 34 p;
3. O. v.d. Vegt, Verkeersgr., 30 p;
4. A. C. van Kaam, Borsele, 29 p;
5. D. Coppoolse, Veere, 27 p.

Finale

1. H. M. van Gelder, Staf, 81 p;
2. J. A. Burggraaf, Tholen,78 p;
3. D. Coppoolse, Veere, 75 p;
4. O. v.d. Vogt, VerkeeËgr., 74 p;
5. A. C. van Kaam, Borsele, 67 p;
6. M. Lindenbergh, Valkenise, 65 p;
7. J. K. Hamelink, Verkeersgr., 55 p;
8. M. ten ffove, Veere, 52 p.

even noteren: naam, adres
DISTRICT ALKMAAR
L. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02207 - 1n 9tl.
DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 2263 22 (thuis: 02990 -210521.

DISTRICT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraal l, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 3Íl 44 (thuis:'05206 - AT n).
DISTRICT ASSEI{

E. SCHOLTENS,
Bureau: Beilerstraat 122, Assen
tel. 05920 - 1 78 88 (thuisa 05920 - 5 11 74).

DISTRICT BREDA
P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. oí6 -124i0 61 (thuis: 01054 -$nl.
DISTRICT DORDRECHT

4. P, VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 974 44 (thuis: 078 - 5 6Ít 4Ít).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, 

-Eindhoven

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: ilO - 44 61 56).

DISTRICT'3.Qf,llfENHAGE
Th. SPELT,
Bureau: Koninginnegracht 45.í6. Den Haao
tel. 070 - 46 94 20 (th[is: 01710 - Ë zq gz).

DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3. Groninoentel. 050 - 13 35 42 (thuis: (E945 - 2Z 9B). -

en teleÍoon van uw inÍo I
DISTR ICT'S.HERTOGEI{BOSCH
G. A. BOOT,
Bgreau: Vlijmenseweg 50A, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 8í (thuis: 04192 - gB 95)

DISTRICT LEEUWARDEN
J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 051ffi - 28 45 (thuis: GiI00 - 819 95)

DISTRIC? MAASTRICHT

P. H. M. CI-AESSEN;
Bureau : Stàtionsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 13 11)

DISTRIGT ]IIIDDELBURG
q. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmgrkt í4, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuii: 01180 - z só sï.
DISTBICT NIJIIEGE}I
A. VAN DER SCHEURI
Bureau: Arkstee_strait 2, Nilmegen
tel. 080 - 2.9273 (thuis: 0grB94 

-- n 79il.

DISTRICT ROER]IIOND
W. A. G. MEULENBERG.
Bureau: Europalaan O 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT
Vacant.

DISTRICT ZWOLLE
G. A. v.d. HORST,
Bureau: Stationsstraat g, Zwolle
tel. ffi2il) - 1 06 25 (thuis j osaoo - 3 15 68).

BIJKSPOLITIE TE WAÏER
U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdiik 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 3Íl 11 (thuisz @ - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINOET{
G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 S1).

OPLEIPINGSSCHOOL HOBN
.1. N. vAN KOOTEN,
Schoo!: Baexemenyeg 1, Horn (post
Baexem)
tel. 047118 - 6 66 (thuis: 0/i74ÍE - t4 Z1).

OPLEI D I T{GSSCHOOL APELDOORT{
A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 0Ít
(thuis: 08Í138 - 23 23).

KADEROPTE I D I NGSSCHOOT
B. M. VAN HARSKAMP,
School : Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 0() 59

DIENST LUCHWAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bgreau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

ALGEMEilE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03€8 - 76 S6)

ALGEMENE INSPECTIE
J. VAN LUINEN,
Bureau : Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - SZ 0g-E ).
VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 181 Zuid, BiJthoven
tel. 030 -78 § 'O (thuisl m155 - I Z0 g0).

RE§ERVE RIJKSPOLITIE
D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, Naarden
te|.02159-4?579

{
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Opvliegende priisvraag
van zilveren Luva
De Dienst Luchtvaart jubileert dit jaar. En dus
spreekt het vanzelÍ dat we onze vliegende kollega's
de eer laten om het puzzelj aaÍ te openen met wat
stuntwerk.

Terwijl de wen,telwiekers zich uitsl,oven om een haantje
te plaatsen op een torentje van het Bin,nenhof, kunnen
onze puz-zelaars hun krachten meten in eeur

A. Twee'kolommenpuzzel
Per kol'om moet elk volgend woord zoveel mogelijk de
l,etters bevatten van het daaraan voorafgaande woord:
bijvoorbeeld: OPPER, ROEP, PRO, OP, enz. De letters
van een woord mogen dus ook onderl,ing verwisseld
wonden.

De omschrijving luidt als volgt:

Llnker kolom: 1. zeeman, 2. rivier, 3. hevige wind, 4. zoete wijn, 5.
rekenopgave, 6. zoogdier, 7. gewicht, 8. zeestraat, f. ijverig, 10.
uur, 11. plaats in België,12. grotere plaatsen, 13. bouwstof, 14. rotte
plek, 15. kunstwerk, -16. looÍboom, 17. sociaal-economische raad,
18. fris, 19. angst, 20. rijgsnoeren, 21. dierendokter.

Rechter kolom: 1. kloek, 2. maalstromen, 3. voedset bereiden, 4.
gebak, .5.. be_reider van spijzen, 6. boksterm, 7. toverheks, B. zijde-
lingse b!!k,..9..brandstoÍfen, r0. op een lagere temperatuur bren§en,
11, meelballetie in. de soep, 12.- kleren àantrekken, 13. in pa-rteri
scheiden,_14. verdriet, 15. vallei, 16. oude maat, ll. ingewanh van
haring, 18. soort kabeljauw, 19. 

.soepel 
in de bewegingïen, n. het

opnemen van geld tegen rente, 21. deel van een armétoé!.

B. Beroepenpuzzel
De man die het torenhaantje plaatst is natuurlijk hele-
maal geen politieman, dat had u al dadelijk gezien aan
het ongebruikelijke transpireren. Hij is ook geen lood-
gioter maar een echte amateur voor dit werk. Hij heeft
oen heel ander beroep. Welk beroep dat is, wordt duide-
lijk als u de letters op de haan in de ju,iste volgord e zet,

C. Letteromzetter
De dende puzzel is de gemakkelijks,te. Wat staat er voor-
op heli PX-RPV? Gooi per woord de letters dooreen
en u weet het.

D. Torenpuzzel
Maak de vier horizontale woorden van elk vijf letters,
die alle de letters To bevatten, af. De omschrijving van
deze woorden luidt achtereenvolgens: deel van de kerk;
deel van de straat; bouwmateriaal; netto plus tarra. Wie
de juiste woorden heeft gevormd, kan van de vijf letters
die met een kruisje zijn aangeduid, een nieuw woord
maken, dat u in verkleinde vorm kunt bijdragen. welk
woord is dat?

PRIJS. - Wie van puzzel A het gevonden aantal E,s,
èn van puzzel B het gevraagde beroep, èn van puz-
zel c de leus, èn van puzzel D het gevraagde woord,
onder elkaar vermeldt op een brieÍkaart, en deze
vóór 5 Íebruari a.s. opstuurt naar: puzzelredakteur
RP-Magazine, Brahmsstraat l, Eerbeek, dingt mee
naaÍ een boeken- oÍ platenbon van l2S,-.

De oplossing van de decemberpuzzel vindt u op
pagina 37.
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Toen dedffken
brakenrrr

Diikdoorbraak hi.j Paltendrecht . l' t,tr t,(rt rlt, ,,,,lrl
' ,, ?,Qlllt'()pllutll(n t'(tn ltrl tttotn('ttl t,rttt rlttttt'ltttttt/' ttt.

de nacht' van zatcrdag op z,ottda{: I f chrttut t I 9 5.1 .
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I

ln de nacht van 31 ianuari a.s. zal
het 25 iaar geleden ziin, dat in
zuidwest-Nederland de diiken bra'
ken en een groot deel van ons
volk geteisterd werd door een
watersnood, die als de Februari-
ramp uan '53 de geschiedenis is
lngegaan en waarbii 1835 mensen
de dood vonden.
Honderden rijkspolitiemensen -Yaak ook hun gezinnen - ziin
daarbij nauw betrokken geweest.
AIs slachtoÍÍers en als redders.
Bii de herdenking Yan dit Íeit
wordt een boek uitgebracht, 9€'
titeld 'Nederland en de Zee - eell
eeuwenlange striid tegen het water'
en samengesteld door RPm's eind-
redakteur Koen Aartsma.
Een van de mensen die in dit doku'
mentaire boek aan het woord ko'
men, is oud-adjudant J. Bout, die
tiidens de Ramp schiPPer was van
de RP-4 in Wemeldinge. Met toe-
stemming van Uitgeverii Zomer &
Keuning en de samensteller druk-
ken wii op de volgende Pagina's
het interview met onze gepen-
sioneerde kollega integraal al.

Het boek, waarvan het eerste exem-
plaar officieel is aangeboden aan de
Zeeuwse CdK, dr. A,. Boertien, ,§

momenteel in de boekhandel ver-
krij gbaar voor de priis van Í 17 ,50
(nalmeiÍ22,50).
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"t Is kiele, kiele,
maiesteit. . .'

§, Gesprek met adi.

J. Bout, uan de
riikspolitie te
water in Zeeland

I

'Op een dag vaarr de koningin naar
Ziertkzee. Het was op de "Chris-
ti:.ran [)runinckx", een stomer van
Rijkswatersraar. Nou had dat schip
rrogal war diepgang en wij mocsren
cle Koningin overnemen op de boot

van de rijkspolitie.
Ze staat naast de schipper en vraagr:
"'§íat dacht u, halen we het rnet het
tij?" Zegt die schipper: "Nou, 'r is
kiele, kiele, Majesteit."
"'§7at zegt u?"
"'t Is kiele, kiele, Majesteir."
"O. §Uat betekent dat?"
"'t Zal net gaan, Majesteit."'
A.fiudant J. Bout, van de rilkspolirie
te water in Zeeland, roen in die da-
gen nog schipper Bout en inmiddels
met pensioen, lacht nog eens na.
Hii zegt: 'Je maakre van alles mee.
Het was in die 

'dagen 
natuurliik

vreselijk, wat ie zag, maar soms was
er ook de humor en dan krikte dat
de rnensen weer op.
De koningin en ook prinses §fil-
helmina waren fantastisch. Ze gin-
gen overal doorheen, waterla arzen
aan.
Ik herinner me nog goed, dat de

koningin naar Ouwerkerk moest.
Burgemeester Romeyn was nog in
ziin verdronken dorp. Die .egeà.de
nog vanuit het gemeentehuis. We
waren er met de Rp 4 heen gevaren.
Na enkele uren kwam koningin
Juliana weer aan boord en die had
een pak papier onder de arm. De
mensen in het dorp hadden haar van
hun arm«redje toch nog war willen
meegeven.
In de kaiuit zat de commissaris van
de koningin, Jhr. De Casembroot,
al op de bank, roen ze binnenkwam
met dat pak onder haar arm en ik zal
nooit 't zinnetie vergeten, waarmee
hij haar begroerre.
Hii zer "Mè, m'n émel, Majesteit,
Ieur ie noe mie ellehoed . . . ?" (Ver-
taald: "Mear, m'n hemel, Majesteit,

De RP-4 uarend in het uerdronken
dor? Ouwerkerk.

i
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t u nu met ellegoed te leuren?";
is Zeeuws voor stoffen, die

el werden verkocht.) Dat zrn-

was verbazend, hè? Dat was

aal De Casembroot en de

ngin kon er hartelijk om la-

weet nog goed, hoe ho«rg het wa-
stond die zaterdag voor de ramP.

n'meerde de RP 4 even in de
l

etrhaven van Werneldinge. Lo-
d door cle straten zag ie toen het

ver boven de diik uitsteken. Ik
toen al: "Nou, dit's niet mis."

n vier uur 's nachts stond ik op de

ijk, samen Inet een man van Van
Taks Bergingsbedrijf. Er waren
ldige golven en iedere keer

je dc diik schudden. Het wa-
stroomde ook over de kruin sonts

dat veroorzaakte afschuivingen
: meteen met zandzakken werden

areerd.
ing zegt die man van Van der

: "Hé, zie je dat?" Het water be-
heel snel te zakken, zeker 40

:imeter, terwijl het toch nog een

moest wassen. Het was duideliik
ons een aaneenschakeling van
n: Stavenisse, Ouwerkerk,

rd-Beveland en Bergen op
m kregen het water binnen. Dat
astte de Oosterschelde. Als dat
was gebeurd ) zou waarschijnliyk

van Zurd-Beveland eraan ziyn

tan.

:r ziin we ook met de politieboot
Kruiningen gevaren. Met

vesten en dergelijke. We heb-
i;r de polder gelukkig toerr hecl
kunnen coördineren. 'Want we
rn de enigen met radio aan

en konden dus ook Middel-
snel op de hoogte stellen.
iin ook met de boot naar het
tie van Flaauwers op Schou-

keken over die watervlakte. Twaalf
kilometer diep tot aan de andere
kant van het eiland, alleen maar wa-
ter. \We hebben ook toen . mer de
politievlet gevaren en allerlei men-
sen uit boerderijen gehaald. Ik her-
inner me nog, hoe we uit een schuur
een stuk of wat mensen konden red-
den. We konden met de vlet ner on-
der de opening van de mendeuren
door. Er zaten nog anderen, maar
die moesten wachten, omdat de vlet
maar een man of wat kon bergen.
Toen we naar binnen voeren, dacht
ik: "Als het water nou maar niet ver-
der stijgt, anders kunnen we er niet
meer uit varen." Maar het ging. En
daarna, toen je buiten was op weg
naar de diyk, om de mensen af te zet-
ten, dacht je u,eer: "Als die schuur
het rnaar houdt", want dat ding
zwabberde gewoon heen en weer-in
de golven.
Ergens braken we een dak open om
mensen te zoeken en toen zagen we
aan de andere kant die mensen door
een zifkant van een huis, dat was
weggeslagen, naar vliegtuigen kii-
ken die rubberbooties uitwierpen.
Ja, het was vaak "als". Net als toen
in Burghsluis. Ik vaar het havenrje
in - 't was in het donker - en met-
een zie ik in ons zoeklicht een
schuimstreep. D'r zat een groot gat
in de kademuur en daar zouden we
zo doorheen zijn gesleurd, als ik niet
meteen de motor op volle kracht had
gezet. Ik voel nog de klap, waarmee
we tegen de loswal werden geslagen.
Ir,Íaar goed, we waren binnen. Geen
sterveling meer te zien en dus er weer
uit. Hetzelfde spelletje. Als je de pol-
der in was gezogen, nou, dan was je

mooi verloren geweest.
Als ik dan denk aan visser Huub
Koster van de Yerseke IV, die bii
Ouwerkerk als eerste het gat binnen
is gevaren. Hij zei regen z'n jongens:
"Hou je vast, ik zet 'm d'r d«r<ir." ln
totaal onbekend wild, woesr warcr

is hij naar het dorp gevaren en heeft
z'n schuit achter de past«rrie vast-

ff:::O 
.. mensen aan boord seno-

Later waren we verbindingsvaar-
tuig. Je sliep soms nachten lang niet.
Maar ja, ik was roen 35. Kon ie nog
wat hebben. Je schip was erop ge-
bouwd en lif was erop getraind.
Nog één mooi geval. Op een drg
moeten we met zes autoriteiten uit
Den Haag naar Schouwen. De dis-
trictscommandant van de rijkspoli-
tie in Zeeland, Ballegooyen de Jong
is er ook bii. Ik heb ze in Anna
Jacobapolder aan boord genomen;
daar staan hun auto's. We brengen
ze naaÍ Brouwershaven. Daar rijden
ze het eiland over orn allerlei rap-
porten te maken en zo, en 's avonds
moet ik ze daar weer ophalen om ze
terug te varen naar Anna Jacobapol-
der.
§íe zijn net de haven uit en daar zie
ik de mist als een dikke deken op me
af rollen.
"Ja, schipper, we móeten vanavond
in Den Haag terug ziin om maarre-
gelen te nemen."
Ik zegi "Nou, dat doen we dan
toch ?"
."Hoe lang duurt dar, schipper?"
"'§(/e zullen proberen het in drie uur
te klaren, rneneer."
Nou, de Grevelingen, toen net hoog-
water voor de eb, potdikke mist, dus
dat werd navigeren, puur op de
kaari, het kompas en mct de chro-
nometer. Je w,eet hoe drtr gaat; ik be-
neden met de kaart en dan maar va-
ren, blazen, varen, blazen. Het hele
gezelschrp zat in de sruurhur, als
lammetjes. En maar wirchten, waar
de klap zou vallen.
Na enige tiid varen kc>mt kolonel
Van Everdingen nrrar beneden.
"Schipper, waAr zitten we nu? §leet
je dart ook?"
Ik zeg;: "J,, hoor, dat weer ik." Ik
pak de koerslijn en de passer en zeg:

)uiveland gevaren, tussen
rsluis en Zrerikzee in. We von-
het cafeetje van Simon 't Harr
:t gered.len, die.ap.thisch trit-

57
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"Hier zitten \Me nu."
"O ia?" zegt-ie.
Ik zeg: "U gelooft het niet, hè? Nou
ziet u op de kaart deze boei, spitse
boei nummer 10?" Hii knikt. Ik zeg:
"Dan zullen we die even aanlopen.o'
Ik verleg de koers, een paar graden
stuurboord, even varen en dan
"stop". Dan het zoeklicht over-
boord. "Gaat u nlaar even kijken."
En daar lag de boei in'het zoeklicht;
op 4 meter afstand.

"Da's sterk", zegt-ie. "Da's sterk. "
Enfin, we komen ten slotte in het
Ziipe; veel bochten. Nu ligt drrar
ook een boei, een gasboei. We heb-
ben dik strooÍn tegen en nog steeds
dikke mist. Twee en een half uur va-
ren. Geen boei te zien. \Want als je
twaalf meter uit de koers ligt, zie 1e

geen boei meer. En toch moeten we
uit komen bii de tramhaven, waar
hun auto's staan. Ik zeg: "Bakboord
aan boord, zoveel graden", eD ;awel

hoor, daar staan'de auto's.
En het hele koor maar roepen van
"hoe is het mogelijk, hoe is het
mogeliik?". Maar ze vergaten, «lat
wiy al jaren op de Zeeuwse stromen
rondvarcn.
Ik ben er nog aitifd rrors op, dat Jh..
De Casen-rbroor onze RP 4 be-
schouwde als zijn lijfboot en dat we
in die rarnptifd zoveel hebben mo-
gen doen. D:rar ben ik en de hele be-
mannin g erg trots op.'

Pas later werd duidelijk, dat ,ook het
dorp Stavenisse op Tholen zwaar ge-
trof f en was. Toen deze f oto (door
Spiegelf otograaf Aart Klein) werd
gemoakt 

- 
drie weken nA de ramp-

zalíge nacht waren ernog maar
veertig van de rulri tweehonderd ver-
misten geborgen. Vaak werden ze
kilometers verder gevonden.

:l;ln-:33
ry _.-__-t1p] _
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Zes weken na de rampnacht zijn RP-
kollega's nog druk met het identifi-
ceren van slachtoffers, zoals hier op
de begraaf plaats te Zieríkzee ( 14
maart 1953). In totaal kwamen 1835
mensen bij de Februaríramp om het
leven.

Prins Bernhard, voorzítter'von het
Nationaal Rampenfonds, trok per
helicopt€ï d,ctsy het rarnpgebied. Hier
is hi in gesprek met de kommandant
van een ltaliaatts hulpteam ín het ge-
isoleerde Brabantse dorp Klundert.
Niet mínder dan 65 landen boden
hulp: geld, goederen, ntateriaal, vak-
lieden,. Bij het Natíonaal Rampen-
fonds kwam bijna 140 míljoen gulden
binnen.

\9

''De Koningin was Íantastisclt", her-
innert zich scl:iy,per Bout, " ze ging
'veral doorlieeit, rn,:t waterlaqrzen

u tn". Deze f oto werd gemaakt tijdens
em bez.oek aan het eiland Schouwen-
Duiveland. Rect,rs; *le legendarische
CdK van Zeeliti,6l, thr. mr. ,A. F. C.
de Casen'rbrr:t;, f Mè, m'n étnel. maje-
steit, leur ju .Ír:fir. n'ie ellegoed . . .?').
Links: burg;,'"te:,,!*.r A. A. vAn Eeten
van de getroffen gemeente Nieuwer-
kerk.

ï"'!j ri; ruW
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"Een voorbeeld voorde
totale polltlerr
Tevreden heidsbetu i g i n gen
voor negen RP-ers

VOORBURG. 
- Op de vrijd,ag voor

het Kerstweekend ontvingeur negen
RP-ko,llega's uit handen van de Alge-
meen Inspecteur een tevredenheids-
betuiging voor hun op,treden bij het
gijzelingsgebeuren in Bovensmilde en
De Punt.
In een eenvoudige, doch plechtige
bijeenko,mst op de kamer van d,e heer
P. J. Plattel, stond de generaal kort
stil bij de gebeurtenissen in Drenthe.
"De gijzel,ingen hebben het korps on-
voorstelbaar belast. Met uw mo,ed en
dapperhoid en toewijding en die van
alle an'deren hebt u he,t gehele korps
gediend. Daarvoor zegt de minister
van justitie en het korps u dank. Ik
hoop dat zoiets niet weer voorkomt,
d,osh ik ben er van overtu,igd dat als
ons ko'rps geroepen wondt om in der-
gelijke situaties op te treden, dat weer
met evenveel inzet zal gebeuren. U
bent een _ voorbeeld voor de totale

Van links naar rechts: De kollega's
Mulder, Scholing, Lap, Lalieu, De
Nobel, Helmantel, Faber, prins en
Smit.

(Foto Tecltn. Rech., Den Haag)

Nederlan,dse p,o,litie." Daarna wer-
den de tevredenheidsbetuigingen uit-
gereikt aan: Peter J. G. Lalieu (23)

te Sevenurn, Petrus L. H. Lap (35)
te Maasbracht, Hendrik p. prins
(24) te Bedum en Dirk A. Scholing

V?
'#

*
J|.

Foto Techn. Recherche, Groningen
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(28) te Coevorden, die zich vrijwillig
opgaven voor het tot stand brengen

van een telefoonverbinding tussen de

.gekaap' trein en de bezette school
c"rtcrlii,g of met het beleidscentrum
in Assen. 'Zii hebben ziclt, onder
dreigende omstand,igheden van de

eetste fase van de gebeuntenissen tot
zeeÍ dicht bij de beide objecten moe-
ten ophouden', aldus de rnotivatie.
Douwe Smit (47) en Hendrik W. Hel-
mantel (29), beiden van de recherche-
groep Grortingen., kregen blijk van

waarderins voor hun vrijwillige op-

treden als'etenbrenger'.
ln totaal 52 maal verzorgden het

transpo.rt per lorrie naar de trsin.
Vanuit de bezelte school in Boven-
smilde werd tweemaal geschoten toen
Frederikus Faber (2I) te Wou,drichem
en Adrianus J. G. de Nobel (35) te
Ravenstein, beiden to,t op de onde,r-

broek ontkleed, een geestelijk ge-

stoorde vrouw uit de nabijheid van
de schoo'l haal,den en in veiligheid
brachten. Ook over hun optreden

grote waardering.
Egbert H. Mulder (43) te Assen kreeg
een tevredenheidsbetu,iging omdat hij
als plaatsvervangeïrrd commandant
van de recherchegroep op loffelijke
en kundige wijze leiding gaf aan de
intensieve en langdurige recherche-
werkzaamheden en het rechercheon-
derzoek bij gijzelingen te Wijster,
Bovensmil,de en De Punt. (A.H.)

Stolk

;... ..-* t;;il
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in dienst getreden
DISTRICT APELDOORN

Per 1-12-'77: C. Boeve, wmr. 1e kl. te
Heerde.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'78: H. Gunnink, schrijver te
M aru m.

DISTRICT UTRECHT

Per 16-11-'77: J. van Elst, adm. ambt. C
3e kl. te De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-10-'77: H. v.d. Wal, adm. ambt. C
2e kl. te Almelo.
Per 1-11-'77: Mevr. G. Witten-Nijkamp,
schrijver te Rijssen.

verplaatsingen
DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'77: T. C. A. Rehorst, wmr. van
Blokker naar Heiloo; W. J. F. M. Schlöter,
wmr. van Heiloo naar Groesbeek/Nij-
megen.
Per 1-11:77: C. L. G. Maat, wmr. 1e kl.
van Den Helder naar Callantsoog; J. F.
de Jonge, owmr. van Alkmaar (vkg) naar
Den Bosch (vkg); R. Timmer, owmr. van
Texel naar Medemblik; F. H. M. Albersen,
owmr. van Midwoud naar Sas van Gent;
J. K. G. Lödel, owmr. van Alkmaar meldk.
naar Alkmaar parketpol.
Per 21-11:77: J. P. C. Slaman, adsp. van
opl. sch. naar Schoorl.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'77: W. F. !-louthuyse, wmr. 1e kl
van verkgr. A.S.D. naar meldk. A.S.D.
Per 1-11-'77: D. J. van Schaay, owmr. van
Aalsmeer-dorp naar A.t. (bur. opl. en vor-
m i ng).

Per 28-11-'77 : G. H. van de Vegt, wmr.
van A.V.D. naar Amsterdam (vkg).

DISTRICT ASSEN

Per 1-10-'77: A. Nijdam, wmr. van Valther-
mond naar UÍfelte; A. Blaauwbroek, wmr.
van Havelte naar Zwaag; A. lJzerman,
wmr. van Beilen naar Schoonoord; J. S.
Holterman, Wmr. van Beilen naar Valthef-
mo nd.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'77: N. J. A. Gosijn, wmr. van
Loon op Zand, Kaatsheuvel naar Dongen;
L. T. A. Aerssens, wmr. van Loon op
Zand, Kaatsheuvel naar Zevenbergen; A.
Kort, wmr. van Loon op Zand, Kaats-
heuvet naar Halsteren; P. A. Heemskerk,
wmr. van Kaatsheuvel naar Zundert.
Per 29-10-'77: H. M. J. Vaessen, wmr. van
Halsteren naar Breda (metdk.); P. E. M.
Tax, wmr. van Breda (meldk.) naar'Zeven-
bergen.
Per 26-11:77: P. J. M. M. Rullens, wmr.
1e kl. van Zundert naar Dongen.
Per 1-12:77: A. J. M. Verwouden, adm.
ambt. 3e kl. van Breda (staf) naar Breda
(meldk.); G. M. J. P. Adriaansen, adm.
ambt. 3e kl. van Breda (vkg) naar Breda
(meldk.); J. P. F. K. de Ridder, adm.
ambt. 1e kl. van Breda (staf) naar Breda
(meldk.); R. R. Rutchie, schrijver-A van
Raamsdonkveer naar Breda (staf).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-11-'77: J. N. E. v. Hest, wmr. 1e kl.
van Bladel naar Eindhoven (vkg).

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'77: J. K. Siepel, wmr. 1e kl. van
Schildwolde naar Stedum; Dijkstra, wmr.
van Marum naar Uithuizermeeden.

DISTRICT's-HERTOGENBOSCH

Per 1-11:77: J. A. N. Koopman, wmr. 1e
kl. van distr. Apeldoorn naar Lichten-
voorde; W. J. M. Jansen, wmr. 1e kl. van
St. Michelsgestel naar Den Dungen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-7-'77; R. J. P. v.d. Burgt, owmr.
van dienstrech. naar dienstrech. jeugd-
zaken.
Per 30-9-'77: M. D. Bieze, wmr. 1e kl. van
surv.afd. naar Maastricht (tech. aÍd. vkg).
Per 1-10:77: J. J. G. Moonen, wmr. 1e

k!. van Simpelveld naar St. Geertruid.
Per 15-11-'77: J. M. A. Pardavi, wmr. 1e
kl. van Meerssen naar Ulestraten.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12:77: l. v.d. Boogert, wmr. 1e kl.
van Middelburg naar Alkmaar; W. A. Th.
Eggermont, wmr. 1e kl. van Tholen naar
Slu is.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-11-'77: L. J. M. Kruse, wmr. 1e kl.
van Roermond (vkg) naar Horst.
Per 28-11:77: H. W. M. Spaan, wmr. van
Eindhoven (vkg) naar Roermond (vkg).

DISTRICT UTRECHT

Per 17-10-'77: G. Dekker, wmr. yan lJssel-
stein naar Driebergen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-11-'77: Mej. M. Chr. Wessels, schrij-
ver-A van Rijssen naar Wierden; G. H. P.

Hampsink van Tubbergen naar Albergen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 3-9-'77: R. H. Schoenmaker, wmr. van
Driebergen naar Assen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11:77: J. Kuipers, wmr. 1e kl. van
Zutphen naar Maasbracht.

Van de opleidingsscholen bevorderd tot
wmr. en per 1-1-'78 naar

A. H. Abels (Apeldoorn) naar 's-Graven-
hage (Noordwijkerhout); Th. N. Amers-
foort (Apeldoorn) naar Zwoile (StaÉho-rst);
J. Th. Ankersmit (Apeldoor;-\ na?: NÍjmn
gen (Nijmegen, vkg); L. A. J. H. A't,:twfr

#ïj: r ti-ï +: :::tr:"lri 
" m

naar Apeldoorn (Heerde); M. J. 'Bistaan-
sen (Horn) naar Breda (Breda, .ukg); J.
P. van Beek (Apeldoorn) naar Ni!megen
(Nijmegen, vkg); R. van den Berg.(Apel-
doorn) naar Zwolle (Goor); J. J. Berg-
sma (Harlingen) naar Leeuwarden (Dan-
tumadeel te Damwoude); H. L. Beuken-
holdt (Horn) naar 's-Gravenhage ('s-Gra-
venzande); P. J. de Beurs (Harlingen)
naar Amsterdam (U ithoorn) ; J. L. de Bie
(Horn) naar 's-Gravenhage (Berket en
Rodenrijs); G. J. Blumink (Apeldoorn)
naar Groningen (Marum); E. de Boer
(Apeldoorn) naar Utrecht (Vteuten de
Meern); G. de Boer (Apeldoorn) naar
Apeldoorn (Heerde); J. M. p. Bogaarts
(Horn) naar's-Gravenhage (De Lier); F.
G. Th. M. Bolder (Apeldoorn) naar Nrj-
megen (Doesburg); R. M. A. Bolk (Horn)
naar Maastricht (Nieuwenhagen); K. F.
Bonnema (Harlingen) naar Groningen
(Appingedam); G. M. Boonen (Horn) naàr
Utrecht (Bunschoten); J. Bos (Apetdoorn)
naar Utrecht (Vleuten de Meern); Z. Bouw-
man (Apeldoorn) naar Utrecht (Vleuten
de Meern); W. Bouwsema (Harlingen)
naar Groningen (Marum); p. J. A. Brand-
horst (Apeldoorn) naar Breda (Loon op
Zand); J. P. M. van Bree (Horn) naar
Roermond (gezakt); R. Breukelman (Har-
lingen) naar Apeldoorn (Aalten); A. E.
Brinkhorst (Apeldoorn) naar Apeldoorn
(Voorst); L. D. Broekhuizen (Horn) ndar
's-Gravenhage (Rijnsburg); H. H. J. M.
Broers (Apeldoorn) naar Groningen (Ma-
rum); C. W. Brouwer (Horn) naar RPtW
(distr. Dordrecht) (Willemstad); e. Brunink
(Harlingen) naar Utrecht (Vleuten de
Meern); J. Bruynis (Harlingen) naar Assen
(Beilen); H. C. M. Cranenburg (Horn) naar
's-Hertogenbosch (Oploo); B. A. Clooster-
man (Apeldoorn) naar Nijmegen (Elst); J.
Damme (Apeldoorn) naar Dordrecht (Hdr-
dinxveld-Giessendam); A. Diepeveen
(Apeldoorn) n:aar., Middelburg (Borsele);
J. Dekker (Ape!-'oc'r) naar RPtW (distr.
Nijmegen) (Kamocn); M. H. A. Dogge
(Horn) naar Eindhoven (Gernert); M. M.
van Dijk:' {'.' ,fn) Ílairr 's-Hertogenbosch
(Rosmalen); W. van Dijk (liorn) naar
Dordrecht (Crud Berjerlandll: R. J. Egbert-
sen (Api.'"lnoÍo) near Zwolle (Goor); L.
C. J. G. van,:r;fipond (Horn) naar Nijme-
gen (gezai ' (Hor.rrn Egmond (Apeldoorn)
naar r Scheerge (Gravenhàge, vkg); A.
Eigenra., ); 6.doorn) naar A.V.D. (Drie-
bergen); ti. .n op' Elburg (Harlingen) naar
Zwolle (Zvt , ,s_Grà).i E. F. P. M. Ensing
(Horn) hàflr H. Scholtn (Nuenen): F. G.
Faasen (HOr ',rrc:rl,); aa-siricht (Nieuwen-
hagen)i B: {t. ningen tkeldij (Apeldoorn)
naar A.V.D. (L.aar Maat); M. C. G. Foe-
derer (Harling§,,r,.nger. Utrecht (Vleuten
de Meern); L. ' ,liart (Horn) naar

34
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's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, vkg)
R. v.d. Geer (Horn) naar Maastricht (Nieu-
wenhagen); ..l. F. J. Geerards (Horn) naar
Roermond (Gennep); H. U. M. van Gemert
(Horn) naar Nijmegen (Huissen); R. Geurt-
sen {Harlingen) naar Leeuwarden (Dantu-
rti:,Jeel tc Damwoude); P. A. T. Giesen

'f -{c:r , i- aar Eindhoven (Gemert); J. M.

I Luka (Horn) naar Eindhoven (St. Oeden-

I [ È. de Graaf (Apeldoorn) naar Apel-

' nr. ,,. (Brummen); H. W. de Graaf (Apel-
ooi, :'1 oàar Utrecht (Breukelen); H. de
Grai'{ (Horn) naar 's-Hertogenbosch
(Cr.ryk); W. Gritter (Horn) naar 's-Graven-
hag,e (Nieuwerkerk ald lJssel); B. F.

Groenewold (Harlingen) naar Assen (Bei-
len); L. J. G. S. Gulikers (Horn) naar
Maastricht (Nieuwenhagen); H. Haar (Har-
lingen) naar Leeuwarden (Menalduma-
deel); J. M. Haaring (Horn) naar D.ord-
recht (Oud Beijerland); R. Z. Hagen (Apel-
doorn) naar Middelburg (Reimerswaal);
A. B. H. Hagens (Harlingen) naar RPtW
(distr. Leeuwarden) (Leeuwarden); S. van
der Have (Apeldcorn) naar Nijmegen
(Neerijnen); n. G. Haverkamp (Apeldoorn)

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: R. L. T. M. van
Westerop, H. H. J. M. Broers, F. G. T.
M. Bolder, D. H. Lovink, G. de Boer, J.
Tamerus, A. Keddeman, R. van Egmond,
A. E. Brinkhorst, Y. Krist, B. N. Kooij,
R. A. Hoekstra.
Achterste rij v.l.n.r.: R. van Ommen, A.
J. C. A. Verheijden, owmr. G. J. Bruil,
H. Scholten, J. H. Nijhof, J. P. van Beek,
adjudant J. W. K. Coenraadts.

naar 's-Gravenhage (Nieuwerkerk ald
lJssel); G. H. Haverland (Horn) naar
's-Gravenhage (Noorch,,i!kerhout); B. van
den Hazel (Apelrt'-'orni. naar Apetdoorn
(Heerde); W. A. r*. ':leeren (Horn) naar
Assen (Beilen); F.rA. Heerens (Harlingen)
naar Ut;:echt (Vin ke'ieen en Waverveen) ;

R. van Hees (Harn) na s-Gravenhage
(Nieuvrèrkerk ald lJsset i-'. H. van der
Heide (Apr.:doorn) naar,'s-Gravenhage
(Voorschoten); .1. G. van ,{a L{eide (Har-
lingen) naar É.ssen ë.['..'.,t C. van der
Heiden (Horn) na?r -. enhaoe (Nieu_
werkerk a/d lJssel; A.) deCr-. I (Horn)
naar Nijmegen (Bergf1. l. Hensels
(Horn) naar tr,!ijmego ergen); J. M.
M. Heijmans (Hog de hq rSS€n (Beiten) ;

B. H iemstra (HóAt 3, KOli, ,r Leeuwarden
(Ooststellingwcr -.dek (Harlin-
gen naar Ams
Hoekstra (Ape
bergen); R. J.

§r); R. A.

i P".,.o. (Drie-
,o,to.- .9rgen) naar

Amsterdam (Aalsmeer); H. Homminga
(Harlingen) naar Leeuwarden (Leeuwar-
den, vkg); f. M. M. van den Hoogen
(Horn) naar Utrecht (Maartensdijk); G. A.
van den Houten (Apeldoorn) naar Apet-
doorn (Heerde); A. J. Huisman (Harlin-
gen) naar Groningen (Appingedam); H. H.

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: H. W. de GraaÍ, A. Z.
Hagen, J. Dekker, H. Hulsman, J. Simons,
J. G. P. OIde Daalhuis.
Achterste rij v.l.n.r.: Adjudant A. de Jong,
R. G. C. Uyleman, F. J. J. M. Reulink,
J. Bos, J. J. B. Wolf, E. de Boer, H. J. L.
Keulen, owmr. C. van Woerkom, T. N.
Amersfoort, T. L. Meijer, J. E. M. v.d.
Kooi, R. van de Berg, J. T. W. M. Kreg-
ting.

Hulsman (Apeldoorn) naar's-Gravenhage
(Boskoop); C. H. R. F. A. Jansen (Horn)
naar Nijmegen (Huissen); J. Chr. W.
Janssen (Horn) naar Nijmegen (Didam);
S. Jansma (Harlingen) naar Leeuwarden
(Leeuwarden, vkg); H. A. de Jong (Apel-
doorn) naar Nijmegen (Doesburg); P. Th.
M. Kaagman (Horn) naar 's-Gravenhage
(Noordwijkerhout); J. Kalf (Harlingen) naar
Alkmaar (Alkmaar, vkg); M. Kampen
(Horn) naar Nijmegen (Elst); A. Kedde-
man (Apeldoorn) naar Zwolle (Zwolle,
vkg); H. W. J. Kerkhof (Harlingen) naar
Middelburg (Valkenisse); W. F. van Keste-
ren (Horn) naar 's-Gravenhage (Nieuwer-
kerk ald lJssel); H. J. L. Keulen (Apel-
doorn) naar Assen (Beilen); R. Klaasen
(Harlingen) naar Assen (Beilen); E. Klein-
loog (Horn) naar Nijmegen (Neerijnen);
Th. Klooster (Horn) naar Eindhoven (Eind-
hoven, vkg); H. van de Kolk (Apeldoorn)
naar Utrecht (Driebergen); J. J. Kock-
man (Apeldoorn) naar Zwolle (Goor); J.
D. H. van Komen (Harlingen) naar Utrecht
(Breukelen); F. H. A. Konst (Harlingen
naar Utrecht (Vinkeveen en Waverveen);
J. E. M. van de Kooi (Apeldoorn) naar
Nijmegen (Valburg); J. Kool (Harlingen)
naar Alkmaar (Schoorl); A. Koolmees
(Apeldoorn) naar Apeldoorn (Groenlo);
B. N. Kooij (Apeldoorn) naar 's-Graven-
hage (Schoonhoven); D. Korevaar (Horn)
naar Dordrecht (Oud Beijerland); L. Kos-
ter (Harlíngen) naar Assen (Beilen); J.
W. Koudijs (Apeldoorn) naar Apeldoorn
(Groenlo); J. Th. W. M. Kregting (Apel-
doorn) naar's-Hertogenbosch (Rosmalen);
G. L. van de Kreeke (Horn) naar Nijme-

Wieldrukmeter voor
voe rtu ige n.

Weegt snel en betrouwbaar
2 type n : weegbe re rk tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor u itvoerige in I ichtingen :

b v Technische Handelmaatschappij
Akke rman & Co Mercuriusweg 20
Den Haag Telefoon 070 85 43 00
Postbus 19030

durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

ffi
INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.
inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssysremen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem
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AannemersbedrijÍ

Fa. Gebr.

uAil tttoulïRil(
& G0,

voor onderhoud
en reconstructie van
Rijkswegen

en aanbrengen van
slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 -Ztg

YERl(EERSBORDEN
WEGBEBAI(ENITG
INDUSTRIEWEG 26 . RENKUM
TeleÍoon 0B3Zg - 90 03r

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw Rp type $ en
19 spiilig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten vooÍ
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- Íegenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, S0 en Z5 cm

- elektronenÍlilsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse polilie handschijnweÍpeÍs

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschiinwerpers

- batons, Íakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- he! inrichten en beplakken vanpolitie-auto's, enz. enz.
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gen (Elst); y. Krist (Apeldoorn) naar Rptw
distr. Leeuwarden (Leeuurarden); R. F.
van der Kruk (Horn) naar 's-Gravenhage
(Nieuwerkerk ald tJssel); H. J. M. van
de Laar (Horn) naar 's-Hertogenbosch
(Heesch); J. T. Lakerveld (Harlingen)
naar Zwolle (Zwolle, vkg) ; W. W. H.
Lammerinks (Apeldoorn) naar Nijmegen
(Doesburg); G. J. Lammers (Apeldoorn)
naar Roermond (Horst); C. J. M. de Lange
(Harlingen) naar 's,Gravenhage (Noord_
wijkerhout); J. C. H. C. Leenheer (Horn)
naar 's-Gravenhage (Nieuwerkerk aJd
lJssel); M. M. M. van Leeuwen (Horn)
naar 's-Hertogenbosch (Rosmalen); J. J.
de Leeuw (Harlingen) naar Utrecht (Breu_
kelen); F. J. J. Leferink (Apeldoorn) naar
Zwolle (Wierden); M. L. J. Lemmens
(Horn) naar Nijmegen (Neerijnen); F. p.
Leijstra (Harlingen) naar Zwolle (lJssel_
muiden); A. W. Lievense (Horn) naar
Roermond (Horst); G. W. A. M. Ligtvoet
(Horn) naar Breda (Hitvarenbeek); D. H.
Lovink (Apetdoorn) naar Zwolle (Delden);
F. Lucasse (Horn) naar Middelburg (Sas
van Gent); R. M. van Maanen (Apeldoorn)
naar Leeuwarden (Dantumadeel te Dam-
woude); J. H. M. Manders (Horn) naar
Eindhoven (Gemert); R. J. Martens (Har-
lingen) naar Amsterdam (Monnickendam);
J. Massier (Harlingen) naar Leeuwarden
(Dantumadeel te Damwoude); J. van der
Meer (Harlingen) naar Zwolle (Vriezen-
veen); T. L. Meijer (Apeldoorn) naar
's-Gravenhage (Hazerswoude); J. M.

KLAS G

Voorste rij v.!.n.r.: Adjudant J. Korpet, J.
J. Kockmann, A. H. W. J. Wiggers, G.
A. v.d. Houten, F. v.d. Vegte, W. W. H.
Lammerinks, J. E. J. Sengers.
Tweede rij v.l.n.r.: A. H. Abets, A. Kool_
mees, H. J. M. Rikken, S. v.d. Have, A.
G. Haverkamp, A. Eigenraam.
Derde rij v.l.n.r.: M. de Zoete, Z. Bouw_
man, A. Diepeveen, W. p. Steenhoven,
G. Priem.
Achterste rij v.l.n.r.: J. J. Verboom, p.
G. Peters, adjudant T. Walhout.

Moerland (Horn) naar 's-Gravenhage
('s-Gravenhage, vkg); T. W. J. van der
Molen (Harlingen) naar Zwolle (Goor);
C. L. Monster (Horn) naar Dordrecht
(Barendrecht); L. Mulder (Harlingen) naar
Leeuwarden (Dantumadeel te Damwoude);
J. C. M. de Munter (Harlingen) naar
Breda (Fijnaart); B. Muntinga (Harlingen)
naar Assen (Beilen); E. M. NeeÍt (Har-

lingen naar Alkmaar (Schoorl); f . Nieuw-
hof (Harlingen) naar Assen (Beilen); p.
de Nooij (Apetdoorn) naar Zwoile inij._sen); J. P. Nijburg (Hartingen) naar Nij_
megen (Valburg); .1. H. Nijhof (Apeldoorn)

KLAS H

Voorste rij v.l.n.r.: N. plug, p. de Nouy,
G. Blumink, H. Wolters F. Stomps, H. de
Graaf, F. van der Heide.
Tweede rij v.t.n.r.: R. van Barneveld, F.
Leferink, B. Fakketdij, H. Ankersrn't, R.
van de Kolk, M. Voilebregt, J. Kr:.udijs.
Achterste rij v.l.n.r.: Adjudant J Schip-

broek, B. Cloosterman, H. .ng, ttí.
Veldhuizen, p. Brandhorst, .. Scheer,
Egbertsen, B. van den Hazel.

naar Apeldoorn (Groenlo) H. M. Oerte-
mans (Horn) naar 's-Hertogenbosch (ge-
zakt); J. G. P. Olde Daalhuis (Apetdoorn)
naar Zwolle (Goor); n. van Ommen (Apel-
doorn) naar Amsterdam (Aalsmeer); p. A.
B. M. van Oosterhout (Horn) naar Breda
(Breda, vkg); J. W. Oosterwal (Harlingen)
naar Leeuwarden (Ooststellingwerf); R.
M. M. Paulssen (Horn) naar Breda (Zun-
dert); M. M. Peek (Horn) naar ,s-Graven-

hage (Pijnacker); p. A. J. peeters (Horn)
naar Roermond (Horst); p. G. peters
(Apeldoorn) naar Nijmegen (Doesburg); N.
Plug (Apeldoorn) naar Amsterdam (Aals-
meer); W. Portenge (Horn) naar Dord-
recht (Oud Beijertand); G. priem (Apel-
doorn) naar Apeldoorn (Lochem); D. H.
Piening (Harlingen) naar Asse (Ar.
vkg); G. F. Pronk (tlarlingen
maar (gezakt); F ,l ' M. liër ,int:. 

r
doorn) naar Ape,..,,. ,l j. J
Ridder (Harlingen) F' ,str. F..irsrer-
dam (Amsterdam); A. , J. M. Riernsl,rrr
(Horn) naar Middelbui'g (Kortgene); H. J
M. Rikken (Apeldoorr,, !raar Nijmegen
(Nijmegen, vkg); H. R.rde,rhlis (Harlin-
gen) naar Zwolle (Goor); E J. Roenhorst
(Harlingen) naar Assen (Beilrn); J. J.
Romeijn (Horn) naar 's-Gravenhage
(Schoonhoven); P. Th. Rijsdam (Horn)
naar's-Graveraïarge' (Noordwijkerhout); H.
J. M. Saes lHorr\) naar Roermond (Horst);
A. J. H. Scheer (Apeldoorn) naar A.V.D.
(Drieberge ); H.í P. Schipper (Horn) naar
Breda (Lo,.n op'Zand); D. G. J. Schol
(Horn) ni, , 's-Grà:lenhage (Nieuwerkerk
ald lJsse, H. Scholt'en (Apetd rorn) naar
Apeldoo'jqr 1rrc,.rl :); n. Schuon (Harlin-
gen) ,,- B_t d_ ningen' (Ív,larLrrn1. J. H. p.
Schijns (Èor/,rt naar Maeas+richt (Maas+-' I
vkg); J. E. J.. Sengers; f \p"tnil _J

W

Rp.org_RPM78_01_jan_nr.05_compri 35



Nijmegen (Elst); J. Simons (Apeldoorn)

naar Utrecht (Doorn); H. de Slagter (Horn)

naar's-Gravenhage ('s-Gravenhage, vkg);

J. C. P. Slaman (Harlingen) naar Alkmaar
(Schoorl); G. N. Smit (Harlingen) naar

Groningen (Appingedam); N. A. H. Smits
(Horn) naar Roermond (Echt); J. F. F. G.

Snellen (Horn) naar Eindhoven (Gemerfl;
M. W. van der Spek (Horn) naar 's-Gra-

venhage ('s-Gravenhage, vkg); A. A. van
Stee (Horn) naar RPIW distr. Dordrecht
(Vlissingen); W. J. P. M. van Steen (Horn)

naar Breda (Loon op Zand); W. P. Steen-
hoven (Apeldoorn) naar Apeldoorn (Nii-
kerk); F. H. Stomps (Apeldoorn) naar
Utrecht (Rhenen); P. C. J. Suykerland
(Apeldoorn) naar 's-Gravenhage (Hille-
gom); J. Tamerus (Apeldoorn) naar Alk-
maar (Schoorl); A. P. G. Titulaer (Horn)
naar 's-Hertogenbosch (Rosmalen); A. A.
N. Tol (Harlingen) naar Amsterdam (Am-

sterdam, vkg); H. M. Tromp (Apeldoorn)
naat RPIW distr. Nijmegen (Nijmegen);
J. rlen Tuinder (Horn) naar Dordrecht
(Oud Beijerland); H. G. J. Tummers (Horn)
I ir Maastricht (Nieuwenhagen); R. G.

C. Uyleman (Apeldoorn) naar Nijmegen
(Du:i..:i lirg); F. Vaatstra (Harlingen) naar

'i (Doesburg); A. J. M. Valentiin
(Ho. r Eindhoven (Gemert); P. Val-
ster (H-lr t naar Breda (Loon op Zanö);
J. J. W. Veelen (Horn) naar Nijmegen
(Didam); F. van der Vegte (Apeldoorn)
naar Groningen (Marum); W. A. M. Veld-
huizen (Apeldoorn) naar Zwolle (Rijssen);
E. van der Veldt (Harlingen) naar Gro-
ningen (Marum); J. J. Verboom (Apel-
doorn) naar Apeldoorn (Vorden); A. J.
C. A. Verheijden (Apeldoorn) naar Eind-
hoven (Eindhoven, vkg); G. A. Verrips
(Horn) naar Middelburg (Kapelle); G. P.

M. Versteeg (Horn) naar Breda (Loon op
Zand); Chr. Visser (Horn) naar's-Gra-
venhage (Nieuwerkerk a/d lJssel); W. Vis-
ser (Horn) naar 's-Gravenhage (Nieuwer-
kerk a/d lJssel); J. A. M. van Vlokhoven
(Horn) naar's-Hertogenbosch (Rosmalen);
S. Vogelzang (Harlingen) naar Groningen
(Marum); M. C. Vollebregt (Apeldoorn)
naar Breda iwoensdrecht); J. H. M. Vranc-

ken (Horn) naar Roermond (Horst); R. de
Vries (Horn) naar Utrecht (Wijk bii Duur-
stede); S. de Vries (Harlingen) naar Assen
(Beilen); M. O. M. Vijverberg (Horn) naar
Breda (Breda, vkg); C. van der Waal van
Dijk (Horn) naar Utrecht (lJsselstein); W.
Wanningen (Harlingen) naar Assen (Bei-
len); A. de Weerd (Harlingen) naar RPIW
distr. Amsterdam (Amsterdam); S. Wei-
!and (v) (Harlingen) naaÍ Groningen (Ma-
rum); R. L. Th. M. van Westerop (Apel-
doorn) naar Nijmegen (Nijmegen, vkg);
H. J. van Werven (Apeldoorn) naar Zwolle
(gezakt); A. J. Wiersma (Horn) naar RPIW
distr. Dordrecht (Willemstad); X. M. Wier-
sma (Harlingen) naar Zwolle (Zwolle,
vkg); R. W. H. J. Wiggers (Apetdoorn)
naar Nijmegen (Doesburg); J. W. C. Wit-
!emse (Apeldoorn) naar Nijmegen (Val-
burg); J. van der Windt (Horn) naar
's-Gravenhage (Nieuwerkerk ald lJssel);
P. G. Winter (Harlingen) naar 's-Graven-
hage (Nieuwkoop); J. H. M. de Wit (Apel-
doorn) naar Zwolle (Vriezenveen); D. A.
Witsen (Harlingen) naar Alkmaar (Schoorl);
G. Wolbers (Harlingen) naar Groningen
(Marum); J. J. B. Wolf (Apeldoorn) naar
Utrecht (Breukelen); H. Wolters (Apel-
doorn) naar Zwolle (Rijssen); M. de
Zoele (Apeldoorn) naar Zwolle (Wierden);
M. J. G. Zuidland (Horn) naar 's-Her-
togenbosch (Heesch).

bevorderingen

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:
Per 1-10-'77: J. Lutter te Assen.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'77: A. L. Heyden te Beilen; J.
A. v.d. Veen te Beilen; M. Vos te Beilen;
M. A. v.d. Wal te Beilen.

tot adm. ambt. 1e kl.:
Per 1-9-'77: B. Mussche te Assen (staf).

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:
Per 1-10:77: R. P. A. M. Beekmans te
Udenhout.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'77: lJ. S. W. de Back te Kaats-
heuvel; Y. l. M. E. M. van Gils te Kaat§-
heuvel; R. P. Klaasman te Kaatsheuvel;
R. Overdiep te Kaatsheuvel; P. J. G. Roe-
landt 'te Kaatsheuvel.

tot adm. ambt. 2e kl.:
Per 1-6-'77: J. C. A. Raaijmakers te Breda
(staf).

DISTRICT,S.GRAVENHAGE

tot adjudant:
Per 1-12-'77: J. B. H. van Alfen te 's-Gra-
venhage.

tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'77: W. N. v.d. Helm te's-Gra-
venzande; J. C. van Alten te Krimpen
ald Lek.

tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-10-'77: H. G. Tuinenbrug te Hazers-
woude.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-10:77: G. W. Valkenbrug te Bode-
graven.

tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-9-'77: R. H. Zuur te 's-Gravenhage.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:
Per 1-10:77: J. K. Siepel te Stedum.

tot wachtmeester:
Per 1-10:77: H. C. de Jonge te Marum;
W. C. Keijzer te Marum; H. Lammerts te
Marum; A. Leevaan te Marum; H. Legge-
door te Marum.

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:
Per 1-11:77: J. F. de Jonge
genbosch (vkg); A. Timmer te

tot opperwachtmeester:
Per 1-11:77: C. L. G. Maat
oog.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant:
Per 1-11-'77: M. Visser te Monninckendam.

te 's-Herto-
Medemblik.

te Callants-

0plossing decemberpuzzel
De oplossing van de decemberpuzze,l
luidt: 17 x de letter i.

De winnaar wercl de heer A. Regtop,
E. de Vtr,endtstraat 3, Kollum.

uitgev.-

Postbus 10,, . ?WIryT
.. J.-

,,GTNTNAAL

il0tFER-

Leiden, Pesthuislaan 7, tel. 071-1Y241
N ederla nd se krr,lgsgesch ieden is

Modernisering van de expositie vindt ononderbroken
plaats, waardoor geleidelyk een goed beeld ontstaat
van de krygsgeschiedenis der "lage landen" van ca.
4500 v. Chr. tot 1953.
Geopend: ma Vm vr 09.00-17.00uur

zo 13.00-1 7.00 uur
Gesloten: 1 jan., 30 apr., 3 okt, 25 dec.

DelÍt, Korte Geer Í , tel. 015- 124126
Studiecollectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draagbare wapens, vuur-
leidingsapparatuur, verbindingsmiddelen en munitie.
Bezoek uitsluitend na telefonische afspraak.
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tot adm. ambt. 2e kl.:
Per 1-9-'77: F. Wiersma te Marum.

DISTRICT's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-l:77: J. A. N. Koopman te Lichten-
voorde; W. J. M. Jansen te Den Dungen.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'77: D. Westerhoff te Damwoude.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'77: Y. Chr. M. de Liefde te
Damwoude; S. Boersma te Damwoude; Y.
C. Abma te Damwoude; T. H. Kuipers te
Damwoude; G. de Jong te Damwoude.

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'77: J. J. G. Moonen te St. Geer-
tru id.

tot wachtmeester:
Per 1-11:77: P. J. Patist te Schaesberg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-11:77: J. J. M. Hermans te Maas-
tricht (st. distr.); H. J. G. v. Dooren te
Maastricht (st. distr.).

DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:
Per 1-11-'77: J. Hoekman te Zierikzee.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-12:77: J. A. M. Millenaar te Axel.

tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'77: W. A. Th. Eggermont te Sluis.

DISTRlCT UTRECHT

tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'77: A. T. Smit te Cothen.
Per 1-12:77: J. F. van Beek te Vleuten-
De Meern; M. de Man te Elst; A. Th. M.
Berendsen te Rhenen.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'77: J. G. A. Batenburg te Vleu-
ten-De Meern ; G. C. v. Doorn te Vleu-
ten-De Meern; H. H. de Graaf te Vleuten-
De Meern ; H. W. M. Kuyer te Vleuten-
De Meern; B. M. Vos te Vleuten-De
Meern.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'77: M. L. Danser te De Bilt; C.

J. v.d. Zanden te De Bilt.
Per 1-10:77: K. v.d. Pol te Bunnik.

tot schriiver-A:
Per 1-11-'77: H. R. F. Lasut te Bunschoten.

DISTRICT ZWOLLE

tot wachtmeesler:
Per 1-10:77: E. Hutten te Goor; A. G.
v.d. Berg te Goor; B. H. ten Napel te
Goor; Joh. H. Pellen te Goor; R. G. J.
A. Timmerman te Goor; Th. W. Hein te
Goor.

tot adm. ambt. B le kl.:
Per 1-7-'77: R. W. Felise te Zwolle.
tot schrijver-A:
Per 1-5-'77: Mevr. H. C. J. Weustink-
Dijkstra te Losser.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'77: J. F. ter Schure te Drieber-
gen.

tot adm. ambt. B le kl.:
Per 1-10-'77: Mevr. C. A. Nudde-Zum-
brink te Driebergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'77: Mevr. E. D. Haan-Nakken te
Driebergen.

DIENST LUVA

tot ÍotograaÍ B le kl.:
Per 1-1-'77: J. Prast te Schiphol.

tot cheÍ-ÍotograaÍ A:

Per 1 -1-'77 : W . G. Schermer te Sh iphol..

tot riiksambt. lV:
Per 1-1-'77: N. L. Postuma te Schiphol.

tot adm. ambt. A le kl.:
Per 1-5-'77'. J. J. Vlietland te Schiphol.

tot adm. ambt. A 2e kl.:
Per 1-5-'77: H. J. Bakker te Schiphol.'
Per 1-1-'78: Mevr. E. E. Aafjes te Schip-
hol.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'77: C. P. W. Douma te Schipho!.

VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN

tot adjudant:
Per 1-5-'77: N. H. A. de Groot te Bilt-
hoven.

tot adm. ambt. B Íe kl.:
Per 1-7-'77: G. J. Westerman te Bilthoven.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:
Per 1-11-'77: W. van Eijkeren te Apeldoorn.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'78: L. F. van Hamersveld te
Soestd ijk.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:
Per 1-11:77: J. Kuipers te Maasbracht.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-11-'77: C. E. M. Borghuis-Besselink
te Amsterdam; E. A. v. Rijf te Amsterdam.

tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-11:77: A. W. J. M. v. Schooten te
Amsterdam.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-11-'77'. J. W. Koops, adjudant te
Heerhugowaard; H. A. Krijger, owmr. te
Alkmaar (parketpol.); .1. ten Bruggencate,
adjudant te Schagen.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-11:77: A. G. M. v. Rijn, parketw.
te Haarlem (parketgr.).

DISTRlCT ASSEN

Per 1-9- 77: P. Wester, owmr. te Havelte;
E. Vedder, owmr. te Odoorn; W. Witte-
veen, wmr. 1e kl. te Schoonoord.
Per 1-10:77: H. Timmer, owmr. te De

Wijk; H. Stoppels, owmr. te Vries.
Per 1-11:77: J. Gruben, adjudant te As-
sen; G. J. Grave, owmr. te Vledder.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'77: J. Lubbers, owmr. te Berkel-

Enschot; H. J. Kloezeman, adjudant te
Breda (staf).
Per 1-10:77'. F. C. H. M. Wiltems, wmr.
1e kl. te Dongen; F. V. Limbergen, adju-
dant te Oud Gastel; J. C. Scherff, adju-
dant te Breda. 

!Per 1-11-'77: J. J. Beije, adju&nt te
Breda; W. Mes, owmr. te Kaatsàbuvel;
H. Bosmans, adjudant te Hilvarentjèek.
Per 1-12-'77: A. J. Eikenaar, adjuclant te
Goirle; C. J. Kouwenhoverl, wmr. 1e kl.
te Oisterwijk.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10:77: A. Steenge, owmr. te Aduard.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-12-'77: R. Dijkstra, adjudant te Kol-
lu m.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-11-'77: J. L. Römkens, wmr. le kl.
te Boln; J. L. F. Haenen, wmr. 1e kl. te
Maastricht (meldk.).

DISTRICT ROERMOND

Per 1-11-'77: R. J. Th. Vaessen, schrijver
A te Roermond.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-12-'77; L. M. Spithoven, wmr. 1e kl.
te Haaksbergen; A. Hofman, wmr. 1e kl.
te Wierden.

ALGEMENE VERKEERSD!ENST

Per 1-11-'77: G. Rijpkema, rijksambt ll te
Driebergen; mevr. C. M. Boos-Brekel-
mans, schrijver A te Driebergen
Per 1-12-'77: P. v.d. Broek, adjudant te
Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'77: C. Frijn, adm. ambt. C 3e
kl. te Amsterdam.
Per 1-11-'77; W. Leeuwenstein, adjudant
te Gorinchem.

in memoriam
Adjudant

N. Nagdzaam
Thorn

* 3- 5-',19

t 20-12-',Tr

Owmr. ., . Wmr.

A. H. v.d. Berg W. W. Haaima

Groningen Muntendam

* 21- 1-',23 * 20- 9-',54

t n-11-'77 t 15-11-'77
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• 30 jaar veldwachter In Sint Odlliënberg • Dramatische
momenten bepaalden Luva-koers. Schuld - altijd eigen
schuld? • Met de groetjes van Purdy (foto)
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indit nummer

25 jaar op niveau:
Dienst Luchtvaart RP

De komende maand gaat onze
dienst Luva het zilveren jubileum
vieren, Daaraan voorafgaande
haalden wij herinneringen op met
commandant Gerritsen en de enige
zilveren Luvanees, vliegtuigmaker
Cor Blom. Hoe was? Maar ook:
waar gaan we naar toe? . pag. 4

25 jaar 'kwartjes':

Sociaal Fonds Justitie

In alle stilte is de mijlpaal
gepasseerd: een kwart eeuw
'kwartjesfonds'. Waar blijven
overigens al die kwartjes, die
maandelijks worden ingehouden
van elke Justitieambtenaar? Is er
zoveel sociale nood in eigen
gelederen? . pag. 25

30 jaar jagen op stropers:

oud-veldwachter Harrevelt

Dagen nacht zat hij 'in het veld',
jagend op stropers en smokkelaars.
Jaar-in-jaar-uit in hetzelfde jachtveld,
voor een karig loon en wat Nieuw-
jaarsfooien van 'de heren'. Zo ging
dat vóór de oorlog en de nu bijna
83-jarige oud-adjudant Harrevelt
kan er smakelijk over vertellen,
In de serie 'Tachtigers'. pag. 10

3
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Op 1 maart is er een jubilaris in het korps. De Dienst Luchtvaart bestaat
op die datum 25 jaar. Vooral de terreurbestrijding, maar ook de komst
van de helikopters voor de politie hebben de laatste tien jaren ertoe bij-
gedragen dat de Dienst nationaal bekend werd.
Wat waren de hoogtepunten tijdens het bestaan van de Dienst? Hoe
functioneert het bedrijf nu? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
RP-Magazinesprak met de heer E. E: Gerritsen die het bedrijf sinds 1963
leidt en-de meest turbulente tijden voor de Dienst heeft meegemaakt.

Foto' enner.

Dienst Luch aart e.a.

4
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Overste EE. Gerritsen over
zijn Dienst Luchtvaart:

"Dramatische
momenten
bepaalden de
koers"
"Toen ik in 1963 hier binnenstapte,
had ik geen vermoeden van wat er
stond te gebeuren in de jaren erna",
zegt de Luva-commandant. "Er liepen
bier een kleine twintig man rond die
van alles deden. Ze vlogen, ze recher-
oheerden, ze deden luohtvaartonder-
zoeken en ze knapten op wat er ver-
der te doen viel. Dat is tot het begin
van de jaren zeventig zo gebleven.
Zelfs toen gebeurde het dat onze vlie-
gers met een karabijn op de nek voor
bewaking bij een EL AL-vliegtuig
stonden en dat we luchtsteun aan de
AVD moesten weigeren met de op-
merking: 'Sorry jongens. Vandaag
hebben we geen vliegers. De terreur
moet bestreden wordenl'", heninnen
de heer Gerritsen zich.

Uitkleden

Als in 1968 de terreur tegen de bur-
gerluohtvaant toeslaat en de Iraëlische
overheid hulp vraagt om hun vlieg-
tuigen te beschermen, krijgt de Dienst
er een taak bij.
"Nederland gaf die hulp, zij het pro-
visonisch. Niemand, ook niet de
Nederlandse politie had· enig idee
welke vormen die terreur zou aan-
nemen. Mentaal waren we niet opge-
wassen tegen die hardheid en sluw-
heid. Op de dramatische datum van
zes september 1970 zijn de Israëli's
hier door een aantal terroristen vol-
strekt in de boot genomen. Het niet
kunnen optreden van de Nederlandse

politie had tot resultaat, dat een paar
uur Latereen Jumbojet van de Panam
in Caïro werd opgeblazen. Dit had
tot gevolg dat men er in de gehele
wereld toe over ging passagiers te
fouilleren. Dat was nogal een ingreep.
In feite werd het Wetboek van Straf-
vordering, als er sprake was van ter-
reur, buiten gebruik gesteld. In nor-
male omstandigheden duurt het wel
even voordat je als poliaeman de
verdachte in de achterzak mag kijken,
maar het gebeurde hier dat eerzame
vrouwen met een Arabisch uiterlijk
geheel werden uitgekleed om ze op de
meest intieme plaatsen op wapens te
onderzoeken. De dagen en weken na
de zesde september zijn verscbrikke-
IUk geweest", aldus de commandant

Voor de voeten lopen

De Dienst Luchtvaart is sindsdien een
ander leven gaan leiden. Er kwamen
fouilleoingsploegen. Aanvankelijk be-
staande uit politiemannen en -vrou-
wen. Later werd een bewakingsbedrijf

5
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6

bereid gevonden personeel te leveren
dat onder leiding van een politieman
deze werkzaamheden uitvoerde. Daar-
naast deden de beveiligingsdetache-
menten hun intrede op de Iuobthaven
Sobiphol,
Vele RP-ers die deel uitmaakten (en
nog uitmaken) van die detachementen
kijken met gemengde gevoelens op
hun verblijf op Schiphol terug.
Enige tijd vlogen Rijkspolitie-ambte-
naren mee als veiligheidsoffieier op
KLM-machines naar 'verdachte' lan-
den. Na de arrestatie van RAF-leden
in Nederland was er aanleiding om
dez.e vorm van terreur-preventie op-
nieuw in te voeren.
E. E. Gemirsen: "Het heeft moeite
gekost de beveiliging van de burger-
luchtvaart te integreren in de opera-
tionele afhandeling op zo'n vliegveld.
De KLM heeft zich jarenlang niet in
gevaar geacht. Elke minuut was voor
deze mensen belangrijk om het bedrijf
zo efficient mogelijk te laten werken.
Wij liepen hen daar aanvankelijk bij
voor de voeten. Ik heb dan ook nim-
mer kans gezien hun van de nood-
zaak van beveiliging te overtuigen,
Dat heeft de terreur zèlf gedaan. Nu
is de samenwerking met hen aller-
plezierigst en allerhartelijkst.
Beveiliging van de burgerluchtvaart
blijft bestaan. Die taak raken we niet
meer kwijt. Stel dat de Arabieren,
Palestijnen en Israëli's elkaar in een
vrede in het Midden-Oosten vinden,
dan nog dient de burgerluchtvaart te
worden beschermd.
Waarschijnlijk krijg je dan toestan-
den als ,in Amerika, waar men vlieg-
tuigen gaat kapen om heel andere
dan politieke redenen. Het ontaardt
dan in gewoon krimineel gedrag, om
er geld mee te verdienen. Het is na-
melijk een zeer effektief middel om
iets te bereiken. Je kunt er zelfs mee
in de Verenigde aties romen."

'Vechlsilualie'

De konflikten over de uitoefening
van de politietaak op Schiphol tussen
Luchthaven (luchthavenpolitie), ge-
meente Haarlemmermeer (gemeente-
politie) en de Rijksoverheid (Rijks-
politie) hielden duidelijk verband met
de terreurbestrijding. Hier werd een
eind aan gemaakt door de toenmalige
minister van Justitie, (Van Agt), die

besloo de .. etaak aan de Dienst
Luchtvaart an het korps Rijkspolitie
op te drag
"Dat was een verdrietige geschiede-
nis', vindt de heer Gerritsen nog
steeds. "Het was in wezen een be-
stuurskonflikt dat men door de poli-
tiediensten liet uitvechten. Die gingen
elkaar voor de voeten lopen en vin-
gen elkaars vliegen af. En dat juist
in die omstandigheden. De rijkstege-
ring had in verband met de terreur-
bestrijding allerlei internationale ver-
plichtingen aangegaan die moesten
worden uitgevoerd. Men wilde dan
ook dat er een instantie was die naar
de regering zou luisteren. In die op-
zet viel de luchthavenpolitie al gauw
af. De (autonome) gemeente met een
burgemeester in een zelfstandige po-
sitie maakte een direkt reageren ook
wat moeilijker, Tenslotte -bleven wij
over.
Deze hele 'vecbtsituatie' heeft een
aarrtal medewerkers van de Dienst en
ook mij z.o nu en dan in vervelende
situaties gebracht. Als je dan wat
hart en liefde voor je bedrijf hebt,
ga je je die dingen aantrekken. We
hebben toen een slechte tijd gehad.
Maar de glorie was des te groter,
toen het pleit in het voordeel van de
LVVA werd beslecht".
Naast een duidelijke taak op de
luchthaven Schiphol heeft de Dienst
opsporingsbevoegdheid op alle bur-
gervliegvelden binnen het gebied waar
het korps Rijkspolitie toezicht uit-
oefent.
Verder strekt de bevoegdheid bij
strafbare feiten in - met behulp van
- of ten opzichte van een Neder-
lands vliegtuig. Hij noemt zich daar-
om een landelijke dienst met een
nationale taak.

Reklame

Hoe hebben de overige werkzaam-
heden van de Dienst zich ontwikkeld?
E. E. Gerritsen: "We zijn een nog
grotere leverancier van luchtsteun aan
de Nederlandse politie geworden. De
behoefte aan die seun groeit nog
steeds. Een vliegtuig is een modem
hulpmiddel met vele mogelijkheden.
We hebben in het verleden reklame
moeten maken voor dat onderdeel
van onze dienst maar al je nu aan
de hoofdcommissaris van Rotterdam
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De heer E. E. Gerritsen is sinds 1953

commandant van de Dienst Lucht-

vaart. Na een opleiding op het insti-

tuut voor Hogere Politie-ambtenaren

in Hilversum werkte hij twee jaar als

adjunct-inspecteur bij de gemeente-

politie van Den Haag. Daarna kwam

hij bij het korps Rijkspolitie ('Ik was

erfelijk belast. Mijn vader was ook

Rh-officier'], Hij diende korte tijd in

het district 's-Hertogenboscb en ging

daarna naar Amsterdam waar hij

kontakt kreeg met de Dienst.

Na het vertrek van jhr. De Beaufort

werd luitenant Gerritsen benoemd tot

commandant van de Luva ('Er wa-

ren wat problemen tussen de KLM-

direktie en politie/justitie. Ze zoch-

ten iemand die niet teveel moeilijk-

heden zou maken').

De heer Gerritsen kreeg landelijke

bekendheid toen hij zich als eerste

vanuit een Marine-helikopter op het

REM -eiland liet zakken om de ille-

gale televisie-zender tot zwijgen te

brengen.

of aan de commandanten van de
RPtW of AVD vraagt, of ze nog zon-
der luchtsteun kunnen, zullen ze je
waarschijnlijk verwonderd aankijken.
W,e nemen met die vliegdenst een
unieke plaats in. Er is een begelei-
dingscommissie, waarin binnenlandse
zaken en justitie zitting hebben, maar
waarvan ook vertegenwoordigers van
grotere gemeenëepolitiekorpsen en de
Rijkspolètiedeel uitmaken. Deze com-
missie hangt als een parapluie boven
de dienst en maken hem aanvaard-
baar voor de gemeentepolitie. Daar
ben ik erg blij mee.
Ten aanzien van de luchtvaartonder-
zoeken hebben we gezorgd voor pro-
fessionalisering. Een aantal reeher-
cheurs van die afdeling heeft leren
vliegen, want zij moeten met hun
verdachten en getuigen in die branche
kunnen praten. We kunnen daar geen
dure vliegers voor vrijmaken.
In de burgerluchtvaart is sinds de in-
voering van straalmotoren een daling
van het aantal ongevallen waar te
nemen. Als er echter wat gebeurt,
zijn de gevolgen des te groter, door-
dat de vliegtuigen veel groter zijn
geworden. Denk maar aan Tenerife,
De recherche is in de afgelopen jaren

gekonfronteerd met een golf van za-
ken op gebied van verdovende mid-
delen. Vooral de invoer van hard-
drugs stelt ons voor problemen. Nu
de illegale Chinezen op een doeltref-
fende manier worden bestreden, zien
we dat er Nederlandse benden op pad
gaan naar het Verre Oosten.
De recherohe van onze dienst wordt
door de gehele Nederlandse politie
gebruikt om de gangen van deze lie-
den na te gaan, Dat vereist kennis
van wat er in de internationale lucht-
vaart mogelijk is. We moeten alle
wegen kennen die naar Rome (lees:
Nederland) leiden en dat heeft ons
wel wat inspanning gekost", zegt de
heer Gerritsen.

Bekeuren op kenteken

War denkt hij van de toekomst van
zijn bedrijf?
"Er is een grotere internationale
samenwerking nodig om te kunnen
optreden tegen verdovende middelen
en terreur. De luchtvaart wordt ge-
meengoed. Zoals het voor de rijks-
politieman in zijn dorp mogelijk is
een kollega in een naburige gemeente
te raadplegen, 2)Q zal het in ons vak

ook mogelijk moeten zijn een kollega
in een ander land te bezoeken.
Het gebeurt nu al, dat je een politie-
man in een vliegtuig laat stappen om
een drug-koerier te volgen, zonder
dat je daar de vereiste reisopdracht
voor hebt kunnen aanvragen. Je be-
geefit je dan op het scherp van de
snede, omdat er geen tijd verloren
mag gaan. Een vliegtuig is in een uur
een heel eind weg. Voor dat probleem
moet een oplossing komen".
De heer Gerritsen aoht het mogelijk
dat het gebruik van helikopters ver-
der in de dagelijkse surveillance wordt
geïntegreerd. "Dat hangt er echter
van af of de Nederlandse politie zo
wondt gereorganiseerd dat er grotere
wenkgebieden ontstaan. Dat zal een
betere kommunikatie met de politie-
man op de grond tot gevolg hebben.
En dan kun je vanuit de lucht: be-
paalde vormen van kriminaliteit en
onveiligheid doeltreffend bestrijden.
We hebben sinds kort een honderd-
kanalen-mobilofoon in de heli's (ze
zullen binnenkort ook in de vleugel-
vliegtoigen worden aangebracht). Als
je dan kontakr zoekt met de grond,
moet er heel wat gesleuteld worden.
Overigens komt het nu al voor, dat
wij automobilisten vanuit de heli op
kenteken bekeuren. We moeten er
echter op verdacht zijn, dat we het
publiek daarmee ~ behalve in geval
van nood - geen overlast bezorgen.
Het vliegverkeer is nogal rumoerig.
Bovendien kiin je je afvragen of der-
gelijke dure spullen voor een eenvou-
d~ge overtreding moeten worden in-
gezet."
Op 2 rnaart a.s. organiseert de Dienst
Luchtvaart in verband met haar jubi-
leum een receptie voor genodigden.
Ook de personeelsvereniging doet er
nog wat aan. "Voor de rest treden
we niet naar buiten" zegt de com-
mandant. "We hebben op dit moment
belangstellinggenoeg. Het is goed zo."

7
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Vliegtuigmaker eor Louw:

Mijn haar is er wit bij
geworden

In een hangar op Schiphol Oost
vinden we de enige van de ca.
125 personeelsleden van de
Dienst Luchtvaart terug die
vanaf de opnichting op 1 maart
1953 als een stille kracht in
het bedrijf heeft gewerkt. Het
is grondwerktuigkundige Cor-
nelis Louw (57). Hij zag kans
om vrijwel in zijn eentje tot
mei 1976 al het vliegend mate-
rieel (vijf vleugelvliegtuigen) in
de lucht te houden.
Een prestatie waarvoor Ameri-
kaanse kollega's tijdens een van
de vele cursussen op het gebied
van vliegtuigtechniek hun be-
wondering niet onder stoelen of
banken staken.
Met de kdmst van de helikop-
ters (aan het vliegklaar maken
van de derde, de RPU, wordt
op het moment van het inter-
view de laatste hand gelegd) is
het aantal vliegtuigmakers uit-
gebreid tot vijf man, van wie
Louw de enige is in een politie-
rang.

Cor Louw kan zich het eerste
vliegtuig (de Deense OY-DVL)
nog goed herinneren. Toen hij
in maart '53 als wachtmeester,
weliswaar met een diploma
automonteur, zijn intrede deed
op Schiphol, stuurde de toen-
malige commandant van de
Dienst jhr. De Beaufort, hem
naar een CUD us van de Rijks-
lucbtvaantsohool.
"Theorie was er daar niet bij.
Het was meteen aanpakken en
zelf storingen ontdekken", her-
innert Louw zich. Toch slaagde
hij (na een herexamen voor het
vak vliegtuigkennis) voor het
diploma. Nauwelijks terug van
de cursus, de examenuitslagen
waren nog niet eens bekend,
kon hij (onder toezicht) meteen
aan het werk: het huurvliegtuig
had een ongeval gehad. Schade
aan een vleugeltip, de staart en
de propeller. "De reparatie
mocht niet veel kosten. We zijn
toen in een etmaal met een
auto op en neer naar Denemar-

ken gereden om een andere
propeller te halen. De douane
heeft van de invoer weinig ge-
merkt", lacht Louw. "De latere
RPL kwam in kratten binnen.
Met een boek erbij hebben we
het toestel gebouwd en vlieg-
klaar gemaakt. Zoiets moet
goed gebeuren, want het is de
Rijksluchtvaartdienst die hel
toestel komt keuren en toe-
stemming moet geven om er
mee te gaan vliegen".

Helikopters

De belangstelling voor de vlieg-
tuigteohniek van de heer Louw
is niet beperkt gebleven tot de
vleugeltoestellen. Bij de intrede
van de heli's storste Louw zich
ook in dàt avorutuur ("Je moet
toch een beetje bijblijven".)
Hij volgde een (~n het Engels
gegeven) cursus met succes, zo-
dat hij ook aan die apparatuur
de noodzakelijke werkzaam-
heden kan verrichten.
"Het is allemaal wel wat inge-
wikkelder geworden", vindt hij.
"Het voordeel van nu is dat je
tenminste met vijf man over
een storing kunt praten en er
niet meer alleen voor staat. Op
den duur ging je dat namelijk
wel opbreken" .
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Wat doen die van Schiphol?

In een aanloopperiode vanaf 1946
werd een aparte recherchegroep on-
der leiding van de kommandant van
het district Amsterdam op Schiphol
gestationeerd. De groep had als taak
de kriminaliteit op de luchthaven te
bestrijden, De leden van de groep
werden bovendien aangeklampt in
verband met luchtvaartovertredingen.
Zij waren daardoor gedwongen ken-
nis te nemen van de luchtvaartwet-
geving. Met die kennis golden zij als
experts, die ook buiten Schiphol door
de kollega's te hulp werden geroepen.
Oud-kollega's Verdellen en Verberk
behaalden in die periode (op eigen
kosten en op kosten van het Antonie
Fokkerfonds, in feite een fonds voor
minderverrnogenden) hun vliegbrevet.
In 1953 bouwde jhr. B. W. F. de
Beaufont (thans D.C. Utrecht) deze
'recherohegroep' om tot de Dienst
Luchtvaart, die toen officieel van
start ging, De personeelssterkte be-
droeg tien man. Nu is de vaste per-
soneelsstenkte van de Dienst 125 man-
nen en vrouwen. Verder kan men be-
schikken over een 90 man sterk be-
veiligingsdetachement. En Hooge-
boom Bewaking uit Amsterdam levert
oiroa 220 mannen en vrouwen voor
de uitvoering van de visitatie en fouil-
leringswerkzaamheden.
De Dienst is gevestigd op Schiphol

maar heeft onderafdelingen op de
vliegvelden Zestienhoven (Rotter-
dam), Beek en Eelde.
Aan vliegend materiaal beschikt de
Dienst over drie éénmotorige-, twee
tweemotorige Cessna's en drie heli-
kopters van 't type Bölkow BO 105 C.
(Voor 1979 zijn nog twee toestellen
bij de fabriek besteld).
Achttien politiemensen zijn tot vlie-
ger opgeleid. Zij maken per jaar elk
ongeveer 500 vlieguren.
De afdeling lucbtvaartonderzoeken
houdt zich bezig met kontrole op de
luchtvaart in Nederland; daaronder
vaLtook het toezicht op zweefvliegen,
reklamevliegen en parachutespringen.
Bovendien hebben zij buiten Neder-
land een taak bij vliegongevallen
waar Nederlandse toestellen bij zijn
betrokken.
Het organiek 38 man sterke recher-
cheapparaat behandelt vele soorten
van misdrijven, hetzij op luchthavens
waar de Rijkspolitie haar politietaak
verricht, hetzij aan boord van Neder-
landse vliegtuigen elders.
De afdeling Informatieverzorging
houdt zich bezig met luchtfotografie
(er werden vorig jaar 23.000 foto's
gemaakt en afgewenkt) en met vor-
ming en instructie. De afdeling be-
schikt tevens over een- berichteneen-
trum.

Een zilveren

Dienst Luchtvaart

Op 1 maart a.s, bestaat de

Dienst Luchtvaart van het

Korps Rijkspolitie 25 [aar, Dit

gebeuren zal op stijlvolle

wijze worden gevierd met

een officiële receptie van de

Dienst in het Aviodome op

de luchthaven Schiphol op
2 maart.

De personeelsvereniging zal

die gelegenheid gebruiken

om de onderlinge banden

wat nauwer aan te halen. Op

1 maart is er een Family-day

(als buitenstaander zou je

zeggen: open huis voor de

gezinsleden van het perso-

neel) en op 3 maart is er een

daverend feest met een keur

van artiesten in het kasteel

Ammersoyen.

Voor 30 maart heeft de Dienst

Luchtvaart een volleybaltref-

fen georganiseerd in de

'Fanny Blankers-Koen-hal' in

Hoofddorp waaraan een acht-

tiental sterke politieteams

(waaronder NPSS-kampioen

Leeuwarden) zal deelnemen.

Van 1 tot en met 11 maart

zal er in het gebouw van de

Dienst Luchtvaart op Schip-

hol-Centrum een foto-expo-

sitie worden gehouden van

inzendingen voor de foto-

wedstrijd die door de Dienst

Luchtvaart onder het perso-

neel van het Korps Rijks-

politie is uitgeschreven. Alle

inzendingen zullen in het ge-

bouw een plaatsje krijgen.

9
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.:30@.~rveldwachter in Sint Odiliënberg

)ijlw#c}.

'-----

Zijn spraak is die van Uitgeest

(N.H.) gebleven, waar hij in

1894 geboren werd, opgroeide

en werkte als fabrieksarbeider.

Hij zegt 'skreeuwen' en 'skie-

ten', maar verder is hij in meer

dan een halve eeuw Limburger

met de Limburgers geworden.

Tijdens de leW ereldoorlog

(1915) deed Harrevelt dienst

als Landstormer bij de grens-

politie, besloot toen niet meer

een overall aan te trekken en

werd in 1917 hulpkommies op

een daggeld van zes gulden. In

1920 trouwde hij. Met zijn

jonge vrouw, met de politie en

10

met Sint Odiliënberg. Hij ij
alle drie trouw gebleven, zo

lang hij kon. Na dertig dienst-

jaren werd hij voortijdig be-

dankt ("Met hele troepen tege-

lijk werden we in '50 opge-

ruimd. Wegens bezuiniging,

want ze hadden er teveel.

Ik was 55 en kreeg dus nog

geen ouderdomsrente. Een tijd-

je heb ik toen gewerkt als ge-

meentebode. Maar toen ik een

aanslagbiljet van de belastin-

gen kreeg, was mijn aardigheid

eraf, Toen ben ik ermee ge-

stopt." ).

De nu bijna 84-jarige (op 3

april a.s.) Harrevelt is een

taaie. Hij heeft enkele zware

maagoperaties ondergaan, brak

op z'n oude dag tweemaal een

been (op de brommer), maar

drinkt trouw z'n biertje en

waagt zich toch weer op een

Solex. Hij is laatst nog eens in

het oude dorp teruggeweest, in

het café waar hij tijdens de

kermis altijd in de kost was.

"Ze kenden me allemaal nog.

Och gut, da'f de ouwe veld-

wachter, zeien ze stuk voor

stuk. Maar van de kollega's

was er niet een meer. Die wa-

ren allemaal al gehemeld".
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"Als veldwachter in het Limburgse was je bijna nooit
thuis. Ik zat veel in het jachtveld. Dag en nacht, kun je wel
zeggen. Er werd veel gestroopt. Soms ging ik samen met
de jachtopziener. We hebben heel wat stropers gepakt,

maar nooit een lichtbak. Die was altijd verdwenen.
Ik had een revolver en een karabijn met van die grote,
loden kogels, zo groot als een sigaar. Later heb ik die

loop op hagel uit laten boren in Roermond. Je had ook
een sabel, maar in het veld alleen de revolver en de bou-
vier. Jazeker, ik heb wel geschoten. Waarschuwings-
schoten alleen. Nee, nooit geraakt. Gelukkig niet."

:.::::

jl!~l Onze 80-ers
Gesprekken met

kollegas uit
de vori.ge eeuw

2

"Iedere stroper had z'n eigen manier
van stroppen zetten. Daar herkende je
ze aan. Hun handelsmerk, zogezegd.
0, die zijn van die-en-die, wist je dan
meteen. En dan ging je zitten wach-
ten, soms dagen en nachten achter-
een. Dat was eigenlijk een soort sport.
Je wilde mekaar te slim af zijn.
Toch ging het wel hard tegen hard
bij de stropers. Ook bij de smokkel,
want die had je natuurlijk in de grens-
streek heel sterk. Wij waren daar nog-
al fel op, want je kreeg een premie
voor het inbeslagnemen van smokkel-
waar, zoals textiel, sigaren en drank.
Dat gold niet voor vee, want dat kon
iedereen zien. Ja, dat was de logica
van toen.

'Er werd bijna

niet gestolen'

Soms moest je het moeras in. Daar
heb ik eens 4000 sigaren en 40 flessen
cognac in beslag genomen. We heb-
ben eerst een fles geproefd, want je
moest natuurlijk wel weten of het
inderdaad cognac was en van wat
voor soort en kwaliteit. Nou, toen
we er zeker van waren dat het hele
beste Franse cognac was, hebben we
- tegen betaling van een tweede fles
- de hele handel door een boer op
zijn bokkewagen naar het gemeente-
huis laten transporteren.
We hadden het in die dagen drukker

11
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met smokkelaars en stropers dan met
diefstal. Er werd bijna niet gestolen.
Ja, een kerstboom uit het bos of zo-
iets van weinig waarde. Het kwam zo
weinig voor, dat ik me de meeste
gevallen nog precies kan herinneren.
We hebben bijvoorbeeld eens een be-
ruchte kippendief op bezoek gehad,
Witte van Wansum was dat. Ik her-
inner me ook nog, dat er eens een
fiets gestolen was in Echt. Dat bleek
een jongen van 15 jaar te hebben ge-
daan. Daar kreeg-ie zes jaar tucht-
school voor! Ja, is 't niet verschrik-
kelijk.

'Liever slaag

dan verbaal'

Gevochten werd er wel, vroeger. Dat
ging dan meestal tussen de diverse
dorpen. Vooral als er dansen was.
Dan ging je erop met de gummistok,
de 'engelbewaarder'. Dat vond ieder-
een heel gewoon. De vechters had-
den trouwens liever een pak slaag
dan een proces-verbaal. En zeker de
ouders of - als ze getrouwd waren
- de vrouwen van de vechtersbazen
waren blij, als je de zaak met de gum-
mistok oploste. Want een verbaal.
kostte de man vaak z'n baan en dan
was het hele gezin de klos. Want waar
niet gewerkt werd, kwam geen geld
binnen en dan was het armoe gebla-
zen. Eerlijk gezegd waren wijzelf ook
niet ZJogek op het schrijven van ver-
balen. Want dat moest in drievoud
gebeuren en alles met de kroontjes-
pen in keurige letters.
Zondagsavonds om tien uur moesten
de danszalen gesloten worden. Dam
ging je dan in je eentje op af. Maar
als er veel gedronken was - en dat
was v.aak het geval - werd er ook
veel gevochten. En dan moest je maar
zien dat je de zaal leeg kreeg. Alleen
met de kermis had je 's avonds van
acht tot tien uur hulp van de mare-
chaussee. Dan logeerde ik die dagen
in het café.
Af en toe had je een uitstapje. Dan
moest je een opgepakte zwerver naar
het gesticht in Venray brengen. Die

12

"Zes jaar tuchtschool voor een

jongen die een fiets had gepikt ... "

zat dan eerst bij ons thuis in de cel.
Bij onze dienstwoning hadden we
twee cellen: een vrouwencel en een
mannencel. We hebben er ook een
tijdlang een koe in gehad. Maar je
echte klanten gingen natuurlijk voor.

was geen vetpot voor een gezin van
acht mensen, nietwaar moeders?
Ik was ook commandant van de
brandweer. Dat bracht een tientje
per jaar op, maar dan moest ik ook
de spuit onderhouden. Verder was ik
nog waarnemend ambtenaar van de
burgerlijke stand. Dat kwam zo: elke
ochtend om 9 uur ging ik naar het
raadhuis. De burgemeester kwam al-
tijd later, omdat ie niet in het dorp
woonde. Dan deed ik zolang de aan-
giften en zo.
Je fiets moest je zelf kopen. Een
goeie kostte zestig tot zeventig gulden,
maar die was dan ook heel wat ster-
ker dan nu een van vierhonderd gul-
den. Daar kon je een levenlang mee
toe; alleen af en toe een nieuwe band.
Daar kreeg je geen cent vergoeding
voor. Ja, pas vlak voor de oorlog
kwam er een fietsvergoeding: f 25,-
per jaar.
De politiesalarissen zijn nu heel wat
beter. Een politieman heeft nu zeker
driekeer zoveel salaris als in mijn tijd
het hele gezag. De hele raad en de
burgemeester en de politie kostte in
die tijd nog geen tienduizend gulden.
Alles bij eLkaar.

Gelukkig in

haar vrouwen cel

Nieuwjaarsfooi

van de notabelen

Mijn vrouw zorgde dan dat ze te eten
kregen; tegen een vergoeding. Da1
wes 'niet zo'n probleem. In een gezin
met zes kinderen kun je gemakkelijk
een mee-eter hebben.
We hebben eens een vrouwtje uit
Reuver gehad. Die was weggelopen en
moest aangehouden worden. Een paar
dagen heeft ze in onze cel gezeten.
"Ik wil hier blijven", zei ze. Zo goed
had ze het naar haar zin. Toen ik
haar had weggebracht met de auto
- die je eerst in Roermond moest
bestellen, want hier in het dorp wa-
ren geen auto's - zei ze: "Dank je
wel voor de mooie reis, veldwach-
ter."

Ook ambtenaar

burgerlijke stand

Ik moest ook altijd kollekteren voor
'Gewapende dienst'. Dat had koning
Willem 111 ingesteld. De pastoor
sprak dan zondags op de kansel een
goed woordje om de beminde gelo-
vigen aan te sporen iets bij te dragen
voor het 'goede doel'. Maar ik had
het er niet ZJOop. Ik kon niet voor
mezelf schooien. Daarom deed ik dan
een gulden of vijf kleingeld van me-
zelf in de bus en dan was ik er gauw

In ben in 1920 aangesteld op een
traktement van f 750,- per jaar.
Later moest ik ook als onbezoldigd
rijksveldwachter optreden, maar dan
moest je minstens f 1000,- verdienen.
Toen moesten ze mijn salaris wel op-
trekken. Al die jaren is dat f 1000,-
per jaar gebleven. Tot 1940.En dat
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klaar mee.
Als het Nieuwjaar was, kreeg je een
fooi van de notabelen die de jacht
pachtten van de gemeente. Als veld-
waohter was je - net als de jacht-
opziener - het halve jaar druk met
het loeren op stropers en dat was na-
tuurlijk erg belangrijk voor de heren
die zo graag gingen jagen, wals de
kantonrechter en de Officier. Als het
jaar om was, kreeg je dan voor je
moeite van elk een tientje of zo. Dat
was veel geld in die tijd, zo'n halve
eeuw geleden.
Nee, dat vond je niet gek. Het was de
gewoonte. Je stond er niet bij stil, dat
je eigenlijk tegen beloning extra diens-
ten verrichtte voor de rijke heren. Je
zag dat toen anders. Maar als er stro-
pers of smokkelaars kwamen die je
wilden omkopen - dat is me wel
eens gebeurd - dan piekerde je daar
niet over. Daar begon je gewoon niet
aan, ook al had je het helemaal niet
zo breed. Het enige wat je aannam,

was een borreltje of een sigaar. Dat
vond iedereen heel gewoon. Daar
werd niks bij gedacht. Als het nieuw-
jaar was, had ik vaak m'n kepi vol
met sigaren.

Veldwachtersbroek

in gemeenteraad

mocht gaan uitzoeken in Breda. De
gemeente betaalde dat natuurlijk.

Limburgs eerste

kakhi zomertenue

In het jachtveld droeg ik een burger-
broek. Verder had je altijd het uni-
form aan. Ook zondags. Dan moest
je in de kerk zijn om de jonge kna-
pen in het oog te houden, want er
mocht niet gepookt worden.
Iedere veldwachter had een ander
uniform. Je koos zelf het model en
de uitmonstering die je aanstond, als
je eens in de zoveel jaren iets nieuws

Zo'n 60 à 70 guLden voor een tuniek
met pet en broek. Daar moest je dan
jaren mee doen, want de gemeente
was arm. Eens in de 7 of 8 jaren
kreeg je een nieuwe broek. Daar
moest in de gemeenteraad over ge-
stemd worden.
Ik herinner me nog goed, dat er een
keer lang over gepraat is in de raad.
Tenslotte werd het voorstel van de
burgemeester aangenomen met 4 te-
gen 3 stemmen. Eén tegenstem was
van de wethouder die ik bekeurd had

Het gezin van veldwachter Harrevelt, vlak voor de oorlog. Op 'de achtergrond het raampje van een van de

cellen die bij de dienstwoning behoorden.

13
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UITGAVE

omdat hij onwederrechtelijk takken-
bossen had weggehaald met z'n bok-
kewagen. Ook het enige vrouwelijke
raadslid stemde tegen, want ook die
moest me niet: ik had kON tevoren
haar zoontje gepakt toen hij kerst-
bomen had gestolen.
Ik was de eerste (en heel lang de
enige) veldwachter in heel Limburg
die een kakhi zomertenue droeg. Dat
kwam zo. Als de harmonie of de
fanfare er op uit trok, stofte het zo-
mers altijd ontzettend op de zand-
wegen die je toen nog had. Mijn
zwart uniform werd dan helemaal
grijs. Geen gezicht, Dat vond de bur-
gemeester ook. Waarom geen licht
kakhi uniform in de zomer? De raad
ging met het voorstel akkoord. Ik
meteen naar Van Hal in Breda en
een fijn zomeruniform uitgezocht.

zelfmoord pleegden. Meestal door op-
hanging of verdrinking. Er kwam
eens een boer bij me, die zei: 'Ik
denk dat m'n broer zich verdronken
heeft. Je krijgt f 25,- als je hem voor-
bij ziet komen'. Nou, een paar dagen
later, op een zondag, zie ik inderdaad
een man drijven. Met de schoffel
haal ik hem naar de kant. Het was
inderdaad een broer van de boer,
maar een àndere. Die had zich óók
verdronken.
Ik ben ook een hele tijd onderstebo-
ven geweest van een triest geval, waar
ik nauw bij betrokken was. Dat betrof
een jongen van zestien jaar, een kerel
als een boom. Er was een ruit van
de school gesneuveld, vermoedelijk
door een steentje uit een katapult.
Ik vermoedde wie het gedaan kon
hebben. Toen ik naar het huis van de
vermoedelijke boosdoener ging, trot
ik daar alleen z'n moeder. Ik vertelde
haar wat er gebeurd was en vroeg
of zij baar zoon naar me toe wilde
sturen. Nou was die moeder nogal
streng en dus was ik van plan de jon-
gen niet te hard aan te pakken. Maar
diezelfde middag was die jongen
dood. Opgehangen. Uit angst. Zo
bang had zijn moeder hem gemaakt
met verhalen over de gevangenis en
zo. Ja, dat was heel verschrikkelijk.
Ik heb nog lang gedacht: als ik die
jongen nu maar thuis getroffen had.
En ook: had ik die moeder maar niks
verteld. Maar ja, die dingen gebeuren
en je moet er mee leren leven."

··m········:n ... '. : .••.

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum
tel. 05190- 23 21

Postgiro 83 3111

*Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.

Geen moord, wel

veel zelfmoord

stamcafé 'Het Reutje' smaakte nog

voortreffelijk

14

Eohte harde kriminaliteit maakte je
op het platteland vroeger niet mee.
Een moord was iets waar het hele
land wekenlang van op z'n kop stond.
Wat wel veel voorkwam, was zelf-
moord, Ook in ons dorp van 1200
zielen. Ik heb meegemaakt dat er drie,
uit één huishouding achter elkaar

In de zomer van '76 is de heer Har-

revelt weer eens terug geweest naar

Sint Odiliënberg. Het bier in zijn oude
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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.

Kwestie van inzeilen

Met veel genoegen heb ik het artikel
'Kwestie van inzetten' (RPm novem-
ber) gelezen, dat gewijd was aan onze
Reserve Rijkspolitie.
Het viel mij daarbij op, dat de namen
van de drie initiatiefnemers van de
opriohting van het L.O.R. niet ge-
noemd zijn. Ik zou dat alsnog willen
doen, want de oprichting van het
L.O.R. is van onschatbare waarde ge-
weest voor het Korps Reserve Rijks-
politie. Als de heren J. K. Pietersma,
D. G. van de Witte en J. P. M.
Dorren het L.O.R. niet hadden opge-
richt, was er misschien geen reserve
Rijkspolitie meer geweest.

W. J. G. Brinkmans,
Res. wmr. RP, groep Horst

Nieuwe Wapenwet

Met meer dan gewone belangstelling
heb ik kennis genomen van de uit-
spraken van de heer H. Koning als
lid van het forum dat zioh op onze
kaderschool uitsprak over de pro-
blematiek van het harde geweld in
onze samenlevdng
Nu de heer Koning inmiddels staats-
sekretaris van Binnenlandse Zaken is
geworden (en zich als politiedeskun-
dige ongetwijfeld ook met de ge-
meentepolitie zal bezighouden), ben
ik benieuwd of hij zich inderdaad zal
gaan bezighouden met de nieuwe
Wapenwet. Ik herinner aan de uit-
spraak: "Ik ben het met de heer
Fraokers eens, dat de huidige be-

voegdheden van de politie niet Be-
hoeven te worden uitgebreid. Men
kan zelfs de vraag stellen - en mijn
fraktie in de Kamer stelt die vraag
ook -:- of de uitgebreide politiebe-
voegdheden zoals die nu in de nieuwe
Wapenwet zijn omschreven, niet te
ver gaan. Daar zullen we het dan in
de volksvertegenwoordiging ook nog
wel met de regering - welk kabinet
er dan ook zit - gaan bezien."

VVD-er, Den Haag

• De heer Koning deed deze uit-

spraak op 16 november, toen er nog

geen sprake van was dat de VVD

regeringspartij zou worden. De tijd

zal leren of de staatssekretaris aan de

andere kant van de cafel hetzelfde

standpunt blijft huldigen. (Red.)

Chef-zijn

Onlangs verkondigde een Brabantse
groepscommandant dat hij indertijd

zijn politiediploma B beter niet had
kunnen behalen. Dan had hij ook
nooit de neiging gehad om 'verder-
op' te komen, veronderstelde hij.
Want laten we eerlijk zijn, het is
tegenwoordig niet meer zo'n pretje
om ahef te zijn. Als politieman en
zeker als chef wordt er nogal wat
van je gevraagd. Je moet de wijsheid
van Salomo bezitten, het geduld van
Job, de huid van een olifant, de slim-
heid van een vos en de moed van een
leeuw. En zelfs dan ben je nog niet
goed genoeg. Er is altijd wel wat op
te merken:
Praat hij met iedereen, dan is hij een
kletsmajoor. Is het een wat stille fi-
guur, dan voelt hij zich te hoog.
Als hij de voorschriften hanteert dan
is hij lastig, maar doet hij het niet
dan noemen we hem slap.
Als hij zijn ogen de kost geeft wordt
hij voor spion uitgemaakt. Ziet hij
niet zoveel, dan maakt hij het zich
te gemakkelijk.
Een slecht voorbeeld geeft hij als hij
te laat op zijn werk komt, maar komt
hij te vroeg dan kijkt hij op de vingers
van zijn medewerkers.
Is hij gemoedelijk, dan wil hij zich
populair maken. Bewaart hij afstand,
dan is hij verwaand.
Zijn snelle besluiten zijn roekeloos,
maar overweegt hij zijn beslissingen,
dan heeft hij geen inzicht.
Als hij slaagt, heeft hij geluk gehad,
maar lukt het hem niet dan heet hij
onbekwaam.
Je vraagt je af hoe het mogelijk is
dat er nog belangstelling bestaat voor
een leidinggevende funktie.

M. van Deventer, Barendrecht
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Granaat

Ik veronderstel dat het geen opzet
is geweest, doch ik wil u wel met
klem verzoeken mij de ontbrekende
pagina's van RP~magaZ1Ïne3/77 per
omgaande toe te zenden.
Hoewel ik dat uit de nummering van
de pagina's niet heb kunnen opma-
ken, móét ik toch enkele bladzijden
missen.
Wat was namelijk het geval?
Bij het ontvangen van het november-
nummer trok ik mijzelf terug in een
hoekje van de bank en liet mijn
direkte omgeving om mij heen ver-
vagen om vervolgens links bovenaan
op pagina één te beginnen. Enige
uren later, rechts onder op de laatste
pagina, begon zich een vreemd leeg
gevoel van mij meester te maken.
Waarom tooh?
Echtgenote met verlof naar de slaap-
kamer gezonden met de mededeling
dat ik moest overwerken, vervolgens
weer links bovenaan op de eerste
bladzijde begonnen. og zorgvuldi-
ger, lettertje voor lettertje, terloops
de puzzel nog meegenomen, het RP·
magazine uitgepluisd. Helaas. Rechts
onderaan de laatste pagina gekomen
weer datzelfde gevoel. Onder wat
geestrijk vocht (om op het toch in-
middels wel late tijdstip de moed er
in te houden) schoot het mij te bin-
nen.
Al jaren wordt ik namelijk lastig ge-
vallen door familie, vrienden en be-
kenden met de vraag: "Wat betekent
die ontploffende granaat nu eigen"
lijk?"
Daar had ik iets op gevonden. Ik ver-
telde altijd dat dit een waarschuwing
voor het publiek was. Dat politie-
rnensen zeer vreedzame mensen wa-
ren, maar dat je ze niet teveel moet
sarren daar ze anders ontploffen.
Waarschijnlijk kon ik dit niet over-
tuigend genoeg brengen; de meeste
toehoorders begonnen dan champer
te lachen, zodat het schaamrood tol
ver achter mijn kaken doordrong. Ik
verstopte mij dan meestal achter het
eerste de beste tijdschrift (meestal het
RPm) om er enige tijd later weer
achter vandaan te komen met de
mededeling dat ik het echt niet wist.
WELNU!!! RP-magazine nr. 3/77!!
EUREKA!!!!
Op de omslag een aankondiging van
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een artikel omtrent het ontstaan van
het symbool.
Helaas heb ik na twee keer zeer in-
tensief lezen het betreffende artikel
niet aangetroffen. Een diepe teleur-
stelling maakte zich van mij meester.
Zou ik dan toch een aantal pagina's
moeten missen?

Een wanhopige RP'er
H. J. M. C. Kerssens,
Rijsenhout ( .H.)

• Zij die geloven ontploffen niet!
Uw wachten zal binnenkort worden
beloond. (Red.)

Ode aan Edo

Op de hoogst merkwaardige Edo
Bergsma-A WB-prij - die m.i.
meer lijkt op een hildje dan op een
penning - heb ik (in tegenstelling
tot het onderschrift) geen afbeelding
van een vogel kunnen ontdekken.
Wat mag rut wel voorstellen?

Joop Bergsrna, Zwolle

• De officiële plechtigheid is ken-

nelijk zo feestelijk geweest, dat de

foto op de kop in ons blad is terecht-

gekomen. (Red.)

durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

~
~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.
inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem

Museum
der

Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum
geeft u inzicht in de
geschiedenis van het

Wapen der
Koninklijke Marechausee.

het voormalig
Korps Politietroepen.

de voormalige Rijksveldwacht
en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/
Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober
dinsdag tlm vrijdag

van 10-12 en 14 -16 uur
zaterdag. zon en feestdagen

van 13.30 - 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50
kinderen tfm 12 jaar f 0,75

Het Museum is
ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

Rp.org_RPM78_02_feb_nr.06_compri 52



A. Huizing.

De Ruiter: heel andere minister

dan Van Agt . . . . . .. 17

Korps RP kreeg er

een echte 'Heer' bij ..•. ·18

Kollega Kole voorkwam

ramp in bejaardentehuis 18

'Natte' politie te voet 19

Discriminatie 19

Nieuwe R'Pm-info's

bij LUVA en AVO. . . . 19

'Ongure kerels' in Boskoop 19

De V-RP-O nacht van Woudrichem 20

Come-wisseltrofee voor

ME-peloton Apeldoorn 22

Egelliefde • . . . 22

Gabriël wees Kerstman de weg 22

Groep Uithuizers redt

kerk van verwoesting . . . . . 22

Knotsgekke herinnering

van een ME-er. . .. ... 23

Luchtmachtvliegers dankzij

Dienst Luva van de grond 23

WN houdt studiedag over

'Alcohol, medicijnen en verkeer' 23

Eerste kaderopleiding

parketwachters van start. . . . 23

Stormhulp voor moeders

met babies . . . . . . . • . 24

Automobilist blij met

aanhouding door politie . . . . 24

Grave: tijd voor

jonge verkeerszondaars . . . . 24

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

P. H. J. E. Beereboom, G. A. Boot,

P. de Bruin, P. H. M. Claessen,

G. J. Helmendach, C. A. V.d. Horst,

J. N. van Kooten, H. J. Kuiper,
J. Scheper, Th. Spelt.

Eindredaktie:

De Ruiter: heel andere minister dan Van Agt

"Ik heb een uitstekende minister

van justitie geleverd." Dit zei de

kersvers gekozen fractievoorzitter

van het CDA, Wim Aantjes.

Die woorden van Aantjes lijken

nogal vreemd, want hoe je het

wendt of keert, de nieuwe minister

van justitie, mr. J. de Ruiter (47),

was pas de zevende antirevolu-

tionaire kandidaat. En toch stak

Aantjes niet plichtmatig een pluim

op de hoed van De Ruiter.

Als je antirevolutionaire kringen mag
geloven, dan had De Ruiter niet mis-
staan in een CDA-PvdA~kabinet. Ster-
ker: hij was zelfs een betere keus ge-
weest dan de uiteindelijke kandidaat
in die combinatie, De Gaay Fortman.
Van Agt piekerde er echter niet over,
terwijl hij toch al zijn .Jievelings-
departement" in de steek moest laten
zijn vriend De Gaay Forlman in te
ruilen tegen een politiek onbeschreven
rector magnificus uit Amsterdam.
Maar ziet, de coalitie met de Partij
van de Arbeid komt er niet. Het re-
sultaat is toch een centrumrechts
kabinet. En de minister van justitie:
mr. J. de Ruiter, die zo'n geknipte
justitie-kandidaat voor een CDA-
PvdA-kabinet leek. De man van wie
de AR-top verwachtte dat hij een
brug kon bouwen naar de PvdA gaat
nu een brug bouwen naar de VVD.
Maar waarom is De Ruiter, als het
toch zo'n uitstekende man is, pas als
zevende antirevolutionaire kandidaat
gevraagd? Omdat, zo zeggen AR-
kringen, men De Ruiter haast niet
durfde te vragen. De AR-top ging er
op voorhand min of meer van uit dat
hij toch nee zou zeggen tegen een
post in een CDA-VVD-kabinet.
Tegen de verwachting in wilde De
Ruiter dus wel. Hij zette zich over
de bezwaren heen die aan het ambt
van minister van justitie kleven. Be-
zwaren zoals mogelijke gijzelingen
met als gevolg bedreigingen, het mis-
schien vier jaar door het leven moe-
ten gaan met lijfwachten, bewaking
van het gezin.
Maar het vervelendste voor een nieu-
we minister van justitie is missohien
wel, dat premier Vim Agt maar liefst
zes jaar gemijmerd en geaarzeld heeft

In Het Parool wijdde Haags

redakteur Frans Kotterer en-

kele geschreven portretten aan

de nieuwe gezichten in het kabi-

net-Van Agt, Het artikel over

de nieuwe minister van Justitie,

mr. J. de Ruiter, drukken wij

hiernaast volledig at.

in het departement aan het Plein. Van
Agt kent het departement als zijn
broekzak. Het gevaar dat hl) hinder-
lijk blijft lonken naar zijn vorige lief-
de is niet denkbeeldig.

"Heden"

De Ruiter zal in ieder geval een heel
andere minister worden dan Van Agt.
Ingewijden zeggen dat De Ruiter er
absoluut niet de man naar is, uitge-
breid in het openbaar te gaan worste-
len met zijn geweten. En De Ruiter
zal letten op dossiers waarop staat
,,spoed" of "heden".
En ook: van De Ruiter wordt ver-
wacht dat hij de emoties rond het
abortus-probleem laag zal weten te
houden.
De Ruiter, zo bleek deze week op de

17
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televisie, voelt er weinig voor een
initiatiefwetsontwerp van PvdA en
VVD (als dat weer wondt ingediend.
en een meerderheid in het parlement
krijgt) niet te ondertekenen. Terwijl
zijn voorganger Van Agt juist minis-
ter was gebleven om hoe dan ook te
voorkomen dat het iniuatiefontwerp
van PvdA en VVD wet zou worden.
De Ruiter heeft bij de aanvaarding
van zijn functie als rector magnificus
van de Vrije Universiteit in 1976 ge-
zegd: "De inhoud van geldend recht
is het resultaat van politieke menipgs-
vorming en strijd." Bij de beoordeling
van abortus gaat De Ruiter niet al-
leen uit van bescherming van het on-
geboren leven maar ook van de be-
soherming van de levensomstandig-
heden van de zwangere vrouwen de
bevoegdheid, daarover zelf te beslis-
sen.
De Ruiter en Van A'gt zullen daar-
over nog wel eens met elkaar in de
clinch gaan, zij het in goede sfeer
onder het genot van een glas bour-
gogne.

Vijftig stoelen

De Ruiter zal ook in staat zijn, aldus
Ak-kringen, het gekrakeel rond de
volgens Van Agt "smerige ellendige
films" - pornofilms dus - te dem-
pen. De Ruiter vindt dat normen
steeds verschuiven. Het is niet on-
waarschijnlijk dat er aan het geschip-
per met "wel porno bij minder dan
vijftig stoelen en geen porno bij meer
dan vijftig" een einde komt. De Rui-
ter is er de man niet naar, volwas-
sen burgers te verplichten volgens
zijn normen te leven.
Cruciale vraag de komende vier jaar
is of De R11IÎtererin slaagt zijn ideeën
in beleid om te zetten Of dat de druk
die Van Agt ongetwijfeld op hem gaat
leggen, tooh te zwaar zal blijken te
zijn.
Voorlopig zal hij nog weinig tijd heb-
ben om aan nieuw b,eleid te denken.
Het departement van justitie kampt
met een niet geringe achterstand aan
wetgevende arbeid, die al van ver
voor de kabinetscrisis dateert. Zes
jaar Van Agt hebben duidelijke spo-
ren achtergelaten in de vorm van
aanzienlijke stapels dossiers in het
ministeriële wenkvertrek. De stapel
dossiers met "spoed" bijvoorbeeld
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had een hoogte van enkele tientallen
oentimeters bereikt, zo weten depar-
tementale kningen te melden,
De nieuwe minister De Ruiter heeft
van deze erfenis nog niets gemerkt
Hij trof bij aankomst maandag een
keurig opgeruimd werkvertrek aan.
De dossiers liggen nu weer bij de
ambtenaren die ze het laatst in han-
den hebben gehad. In gestaag tempo
zullen ze opnieuw richting ministers-
kamer worden gestuurd.

Korps RP kreeg er
een echte 'Heer' bij.

BREDA. - Het echtpaar Petersen-
van der Heyden mag zich sinds 12
december 'Heer' en 'Vrouwe van
Breda' noemen. Deze vorm van
Bredase éidelstand wordt sinds 1970
toegekend aan personen die zich,
meestal buiten de beroeps-sfeer, op
bijzondere wijze verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de stad Breda.
De heer Petersen (werkzaam bij de
afdeling Bijzondere Controles van de
verkeersgroep Breda) en zijn echtge-
note kregen de onderscheiding om-
dat zij zich sedert twintig jaar inzet-
ten voor lichamelijk gehandikapten,
in het bijzonder pastici. Sinds 1971
organiseren zij de 'spasti-rit', waar-
van het batig saldo bestemd wordt
voor caravans en vakantiehuisjes
voor deze mensen. Ze zijn nauw be-
trokken bij het vervoer van spastici
en bevorderen het kontakt met de
ouders.

Ere-baljuw P. Drabbe overhandigt de

nieuwe 'edelen' een getuigschrift en

een medaille. In het midden het echt-

paar Peters.

(Foto: Hans ChabotlDe Stem)

Kollega Kole voorkwam

ramp in bejaardentehuis

BRUINISSE. - Een branderig ge-
voel achter de oogleden en een sterk
verlangen naar het warme bed ver-
hinderde de jonge kollega J. B. Kole
van de post Bruinisse niet zijn ogen
de kost te geven. f

Om vier uur 's nachts, onderweg naar
zijn kosthuis, ontdekte hij dat er in
één van de vertrekken van het bejaar-
dentehuis 'In 't Opper' in Bruinisse
brand was uitgebroken.
Dankzij het optreden van Kole, die
in afwachting van de komst van de
brandweer de br~ndslang van het huis
ter hand nam, kon een ramp worden
voorkomen.
Dat gebeurde vorig jaar, in augustus,
maar de bewoners van 'In 't Opper'
zijn dit optreden niet vergeten.
In het huisorgaan van het bejaarden-
tehuis wijdde mevJ10UWA. Wiebrens-
Beekman er de volgende ontboeze-
ming aan:

"Stil was de nacht, de mensen sliepen

en nergens werd geluid gehoord,

maar plotseling loeiden sirenes

en werd men in de slaap gestoord.

'Brand', waar zou 't zijn, wilde

men weten.

Met horden trok men er op uit

naar de kazerne van de brandweer,

waar uitgerukt wordt met de spuit:

'In 't Opper', tehuis voor oude

mensen,

was brand ontstaan, diep in de nacht.

Maar 't werd ontdekt, toen 'n jong

agent

op weg naar huis was van de wacht.

Snel is hij toen te hulp getogen

tot sirenes loeiden in het rond.

Opnieuw snelde hij 't Opper binnen

waar hij een schuiinblusspuiter vond.

Eer de brandweer kwam, doofde

hij de vlammen

die loeiend laaiden langs de grond.

Te laat helaas voor een man van 94,

wiens lichaam men pas later vond.

Het huis werd voor een ramp

behouden,

door 't snelle werk van de agent.

Hij was nog kort in Bru en daarom

bij velen nog niet eens bekend.

Maar door zijn handelen, snel en

bedaard,

bleef 'In 't Opper' voor een grotere

ramp bespaard."
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'Natte' politie

te voet

LELYSTAD. - De storm van 3
januari had tot gevolg dat personeel
van de RP te Water op het IJ-meer
te voet dienst moest doen.
De korte aflandige storm blies al het
water van het IJ-m.eer bij Muiden
weg. Een berichtje dat er een scheepje
op drift was geraakt en daar nu er-
gens hoog en droog aan de grond
lag, was voor de kollega's van de
RP,tW lliÏit Lelystad aanleiding om een
kijkie bij het gestrande sobip te ne-
m'en.
Al wadlopend kwam men daar aan
en ontdekte dat het schip werd be-
woond door een kluizenaar die het
maar vreemd vond om de politie aan
de deur te krijgen. In alle gemoeds-
rust was de 72-jar,ige ook al tot de
ontdekking gekomen dat het water
was weggelopen. "Maar dat water
komt wel weer terug", verzekerde hij
de RPltW-ers.

+ ..-",t
~
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'Wadlopers' H. Lok en R. Ebeltjes Foto: Verheul/Gooi- en Eemlander

Discriminatie

DEN HAAG. - Als vrouwen wèl
officier van justijie en (kinder-lrech-
ter kunnen worden waarom dan niet
hoofd van de justitiële dienst? Dat is
de kern van vragen van de PvdA-
Tweede Kamerleden mevrouw Haas-
Berger, Knol en Stoffelen a3JI1minis-
ter van justitie De Ruiter.
Zij hebben vastgesteld dat vrouwe-
lijke officieren van de rijkspolitie
voor de afdeling jeugdzaken niet voor
een dergelijke functie in aanmerking
komen.
Als argument zou worden gebruikt
dat de vrouwen onvoldoende ervaring
op het gebied van recherchewerk
zouden hebben.
De procureurs-generaal, zo betogen
de vragenstellers, hebben evenwel de
opvatting dat hoofden van de afdelin-
gen jeugdzaken juist wèl veel recher-
chewerk doen. Pittige vraagjes tevens
voor' de staatssecretaris voor emanci-
patiezaken Kraayeveld-Wouters ...

(Haagse Courant)

Nieuwe RPm-info's

bij Luva en AVO

Kollega P. H. J. E. Beereboom van
de Dienst Luchtvaart heeft zich be-
reid verklaard de infotaak voor het
RPm over te nemen van kollega Mul-
ler, die de Luva gaat verlaten om in
Groningen rayonoommandant te wor-
den. De heer Beereboom is te be-
reiken op Schiphol tel. 020-174555
of thuis onder nummer 01725-1230.
Als info voor de AVD keert terug
Th. A. Leenders. Hij neemt de werk-
zaamheden voor het RPm over van
kollega H. A. de Ruiter, die binnen
het bedrijf een andere funktie heeft
.gekregen. De heer Leenders is te be-
reiken onder telefoonnummer 03438-
4242 (thuis 03438-7686).

'Ongure kerels' in Boskoop

BOS,KOOP. - Een cip van de Bos-

koopse wethouder Kuyf was voor kol-
lega Van Anten aanieiding de groeps-
recherche aan het werk te zetten.
De wethouder had gezien dat er om
een uur of elf een witte Fond door
het dorp reed met een paar 'vreemde
en onguur uitziende kerels' aan
boord. Hij had de auto gevolgd en
gezien dat de inzittenden nogal be-
langstelling hadden voor woningen.
Op zijn rondrit door het dorp was
hij de auto te langen leste kwijtge-
raakt,
Eén telefoontje naar Veendam was
voldoende om aan de weet te komen
dat het kenteken van de auto was
afgegeven aan ... kollega J. Vermeu-
len van de groep Boskoop. Hij had op
de bewuste avond met zijn vrouw aan
'sightseeing' in het dorp gedaan en'
was tenslotte bij de 'patatboer' te-
rechtgekomen om nog even een vette
hap weg te werken. .
De groep waagt zich nu af: is er iets
met de ogen van de wethouder aan
de band of zou Veimeulen iets aan
zijn uiterhjk moeten doen?

19
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 629100·

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150
(072) - 27027· telex 57356
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De V-RP-O nacht

van Woudrichem

DEN BOSCH. - Eén lang lint auto's
vanaf de Merwede-brug over de dijk
langs de Maas naar Woudrichem, een
plaatsje tegenover slot Loevestein in
winterslaap, Her en der geparkeerde
auto's met naast deel 111een doods-
kop met een hoge hoed, die het on-
mogelijk maken de vesting in of uit
te rijden. Mannen en vrouwen in
'horror-opmaak' (een getekend doods-
kop op hun gezicht) met een transis-
tor onder humarm waaruit lmversum
II1Jdil.nkit.
Kinderen die liggen te slapen in cam-
pingbusjes. Ouders die op straat op
een primus koffie zetten. Vuurwerk
dat knalt, flessen die worden open-
getrokken, boten die van de kant
worden gesleept om de tocht over de
Maas te rnaken om in de donkerte
van de nacht volgens Hilversum 111
de plaats te vinden waar het goed
toeven zal zijn. Woudriohemers in
nachtgewaad achter vensters, plotse-
ling uit hun slaap opgeschrikt en
denkend dat er iets ergs is gebeurd.
Vijftien man Rijkspolitie met drie
auto's en een boot in de weer om de
zaken enigszins in de gaten te hou-

den, de verkeersknoop te ontwarren
en ongelukken te voorkomen.
Ziedaar het (onverwachte) resultaat
van de oproep van VPRO-ITooio-pro-
gramrnamakers om mee te doen aan
de "Tweede Doodsangst Escapade"
in de nacht van 9 op 10 januari tus-
sen één en vier uur. "Een gniezelige
tocht die u ook kunt meemaken als
u de instructies letterlijk opvolgt",
stond er in de radioprograrnmabla-
den.
Dirk Eekhof, de waarnemend groeps-
commandant van Woudriohem staat
er nog verbaasd van: "Ik heb mezelf
in mijn arm geknepen omdat ik dacht
dat ik droomde. Midden in de nacht
in Woudriehem zo druk als in de
Kalverstraat met Sinterklaas. Dat is
in de historie van de gemeente nog
niet voorgekomen. FtilevoIlmÎngvoor
onze plaats. Je kon uitsluitend te voet
door de vesting en dat om drie uur
's naohts ... "

Open haardvuur

Aanvankelijk wisten de deelnemers
aan de tocht niet waar ze terecht zou-
den komen. Zij werden opgehouden
in de driehoek Vianen, Gorinchem,
Waardenburg. Toen duidelijk werd
dat Woudriehem een invasie kreeg
te verduren was het de immer alerte
AVD die de kollega's van de meld-
kamer in Den Bosch daarvan op de
hoogte stelde.
De 72-jarige veerman Eimert Baks
had in de late namiddag een tele-
foontje gekregen met het verzoek een
aantal van ongeveer 40 mensen naar
de overkant, naar slot Loevestein, te
brengen. Maar plotseling stroomden
2500 á 3000 mensen uit alle delen
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van het land het plaatsje binnen en
verzamelden zich bij de veerstoep. De
veerman hield het al gauw voor ge-
zien; hij koppelde zijn buitenboord-
motor af. Het was onbegonnen werk
voor hem. Het publiek wilde echter
naar de overkant. Alles wat maar
enigszins dreef werd van de kant ge-
trokken. Er raakten mensen te water.
Eén enthousiasteling bereikte zwem-
mend de overkant. Het was tenslotte
de bemanning van de RP 24 uit
Gorinchem die ingreep en de bootjes
weer naar de kant liet brengen.
Ongeveer 200 mensen werden later
teruggebracht naar Woudriehem om-
dat daar hun auto stond.
Velen lukte het om per auto op
Loevestein te geraken; het einddoel
van de r~t waar de mensen bij een
open haardvuur werden ontvangen.
Na wat strubbelingen met jongelui die
vuurwerk afstaken, keerde de rust
rond zes uur in Woudriehem terug.

Foto's: Haagse Courant

Lege flessen

"Och, veel problemen hebben we niet
gehad met het publiek", zegt Eekhof.
"Het alkoholgebruik leek me niet ge-
ring naar wat ik aan lege flessen heb
gezien.De stemming was prima.
Van de VPRO hoorde ik later, dat
ze een dergelijk aantal deelnemers
aan de tocht niet hadden verwacht.
Zij hebben hun excuses aangeboden.
Het publiek heeft er waarschijnlijk
'een nachtje uit' van gemaakt. Geloof
maar dat het spannend is, als je niet
weet waar je in het holst van de
nacht terechtkomt!"

De inwoners van Woudriehem waren
niet zo gelukkig met de nachtelijke
VPRO-eskapade. Aan hun nachtrust
zijn ze niet toegekomen en met de
schade aan verschillende eigenêorn-
men waren ze ook niet gelukkig. De
Rijkspolitie van Woudriehem heeft
nog even een karweitje op te knap-
pen. (A.H.)

Slechts tweehonderd meter vanaf het einddoel werden de deelnemers aan de

escapade opgehouden. De veerman zag het niet meer zitten.

Enkele doorzetters hadden er (ongewild?) een nat pak voor over om 'het be-

loofde land' te bereiken.

Kollega Boot uit Den Bosoh maakte
een foto van een merkwaardige ver-
keersbordenkombinatie.

Konklusie: Is een (brom-)fiets een
motorvoertuig?

@
Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

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
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COME-wissellrofee voor

ME-peloton Apeldoorn

APELDOORN. - Voor de tweede
maal achter elkaar heeft het ME-
peloton uit Apeldoorn beslag gelegd
op de COME-WÏsseItrofee: de prijs
voor het peloton dat het snelst is bij
het uitvoeren van een oriëntatieloop
in de omgeving van Neerijnen.
De distriotscommandant uit Apel-
doorn, de heer J. H. Ittman, nam op
de COME de wisselprijs in ontvangst
van direkteur J. Schouten.
Als blijk van waardering aan het per-
soneel van de COME droeg pelotons-
oommandant K. A. Hazelhof, de
(denkbeeldige) maskotte, het hondje
'Liselotje' over aan de goede herder
van de Neerijnense veestapel, adju-
dam W. Bijl.

Van links naar rechts: de heren

lttman, Hazelhof en Zaagman met

de wisseltrofee.

Egelliefde

PUTTEN. - In de nacht van zater-
dag op zondag werd de rijkspolitie
te Putten gealarmeerd door een Put-
tenaar met het bericht dat er in een
struikenbosje bij zijn huis een mens
of een dier op sterven zou liggen. Dit
te oordelen naar het ademhalen, al-
dus de Puttenaar.
De rijkspolitie toog onmiddellijk naar
het opgegeven adres maar vond daar
inplaats van een stervend wezen,.
twee egels die daar heel voorzichtig
met het liefdesspel bezig waren.
Commentaar van de import-Putte-
naar: 'Wij zijn geloof ik nog niet
Veluws genoeg'.

Uit: Veluw's Dagblad
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Gabriël wees

Kerstman de weg

Op eerste kerstdag stapte de Kerst-
man het postbureau te Wezep binnen.
Hij was de weg kwijtgeraakt bij zijn
pakjesronde door het dorp.
De Wezeper kollega's omvingen hem
met open armen. De wachtmeesters
Gabriël, Van Wamelen en Klok
brachten de Kerstman na de korte
ontmoeting snel weer op de goede
weg. Foto: Aart Veldman

Groep Uithuizen redt
kerk van verwoesting

UITHUIZEN. De rijkspolitie
groep Uithuizen. heeft in de nacht
van oud en nieuw door doortastend
optreden voorkomen dat de Nieuwe
Apostolische kerk aan de Ooster-
stationsstraar te Uithuizen een pram
der vlammen is geworden. De politie-
mensen, die met drie w, .gens waren
uètgerukt, werden bijgestaan door een
burger, die naar allerwaarschijnlijk-
heid melding heeft gemaakt van het
naderende gevaar.
Om ongeveer drie uur in de nacht
van oud op nieuw kwam de melding
bij de politie binnen. Er werd meteen
groot alarm geslagen, hetgeen nader-
hand ook noodzakelijk bleek.
Een deel van het balkon namelijk was
reeds voor een deel weggebrand, ter-
wijl op het moment dat de politie-
mannen .het pand wisten binnen 'te
dringen ook het vuur zich intern be-
zig was, te verspreiden. Met brand-
blussers aanwezig op de surveillance-
wagens werd het vuur bestreden en
met succes. Tevens werd het balkon
uit elkaar .gerukt, zodat kon worden
nagegaan waar de vuurhaard zich
bevond.
Toen de brandweer arriveerde was
men de brand na vrij veel moeite
meester. Het brandweerpersoneel be-
perkte zich dan ook tot een algemene
kontrole. Intussen waren de agenten
er ook achter gekomen, dat het pand
werd bewoond. De bijzonder: ver-
baasde bewoners vroegen zich bij het
eerste kontakt af, wat de agenten in
het pand te weken hadden. Men had
namelijk niets van de brand gemerkt,

ondanks dat er al wel sprake was van
een flinke rookontwilokelèng.
Volgens de poliëie is het vuur waar-
schijnlijk ontstaan door een rotje, dat
tussen balkon en muur is gevallen en
daar verder is gaan smeulen.

(Ommelander Courant)

Ingezonden door
wmr. Hardenberg/A VD

,,<1tJÛ..

Het is de "eigenaar of houder ver-

boden stoften of voorwerpen die

schadelijk of hinderlijk zijn, t!! laten

vallen, te plaatsen of te leggen of te

laten staan of liggen.
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Knotsgekke herinnering

van een M.E.-er

BOLSWARD. - Op het groeps-
bureau van Bolsward hangt aan een
wand in de personeelskamet een attri-
buut uit het vernielde en gedeeltelijk
verbrande gymnastieklolmal in Boven-
smilde. Het is een knots. Eén van de
projectielen waarsnee de M.E.-ers in
de nacht van 2 op 3 september van
het vorig jaar in Bovensmilde werden
bestookt.
"Een knotsgekke ervaning", moet de
kollega gedacht hebben toen het pro-
jectiel met een forse klap neerdaalde
op zijn helm.
Naast een karikatuur van een ras-
eohte, zij het gewonde, M.E.~er hangt
het oerwapen daar als een voortdu-
rende waarschuwing: "Hoewel ge-
wond, we geven ons nooit gewonnen".

~
..JiIiII

.'\,
cl

Foto: Teohn. Rech. Groningen

Luchtmachtvliegers dankzij

Dienst Luchtvaart
van de grond

SCHIPHOL. - Een stilliggende tjalk
op de Waddenzee, op vier kilometer
van de kust trok op 6 december j.l.
de aandacht van kollega Kerssens
(vlieger in opleiding) van de Dienst
Luchtvaart en de Luchtmachtvlieger

C'!

Hans van de Werf, toen Zie met een
vliegtuig van de Rijksluchtvaartdienst
boven het noordelijk deel van de
provincie Groningen vlogen. 'Uitge-
boekt voor een oefening noodlandin-
gen', zoals in het rapport staat ver-
meld.
Dichterbij gemmen zagen ze, dat
opvarenden van het schip rode licht-
kogels in hun richting stuurden. In
het zand naast het sohip waren de
letters SOS geschreven.
Nadat de vliegers van de verkeers-
leiding in Groningen te horen had-
den gekregen dat er een reddingsboot
onderweg was wierpen ze een be-
rioht met het goede nieuws naar be-
neden. De 'schippers' bleken echter
danig in de moeilijkheden te zijn ge-
raakt. Ze schreven in het zand SAR
(Search en rescue) en SLEEP. Een
Duitse reddingsheli was daarna al
gauw aanwezig om hulp te bieden aan
de schipbreukelingen: vliegers van
het vliegveld Leeuwarden van de
Koninklijke Luohtmacht ·die een dag
op avontuur waren. Kennelijk kostte
het hen minder moeite om een kist
aan de grond te zetten dan -met een
schip van de grond te blijven. (PB)

Eerste kaderopleiding

parketwachters van start

VVN houdt studiedag over
'Alcohol, medicijnen

en verkeer'

"Alcohol, medicijnen en verkeer" is
het thema voor de jaarlijkse studie-
dag, die Veilig Verkeer Nederland op
24 mei a.s. in het cultureel centrum
'Orpheus' te Apeldoorn organiseert.
Dr. D. van Ooijen, commissaris van
politie in Middelburg, prof. dr. F. A.
Nelemans, arts-farmaooloog, privaat-
docent in de klinische farmacologie
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
en drs. W. J. A. Pannebakker, direc-
teur algemeen beheer bij de Peniten-
tiaire Inrichtingen te Veenhuizen
zullen inleidingen over dit onderwerp
houden.
De inschrijvingskosten voor deze Ver-
enigings-Studiedag bedragen f 60,-
per persoon (inclusief lunoh). Dit be-
drag dient te worden overgemaakt
op girorekening 240759 van Veilig
Verkeer Nederland te Hilversum met
vermelding van 'Studiedag 1978'.

AMSlIERDAM. - Op 9 januari j.l.
heeft kolonel Th. van Dolderen,
hoofd uitvoerende diensten van de
Algemene Inspectie, in het districts-
bureau Amsterdam het startsein voor
de eerste kaderopleiding voor parket-
wachters A gegeven,
De heer Van Dolderen sprak over de
plaats die parketwachters, die de
kaderopleiding met goed gevolg door-
lopen, kunnen innemen bij de groe-
pen parketpolitie. Hij achtte het met
onmogelijk dat - in het kader van
de verdere verburgerlijking van de
parketpolitie - kaderleden nog eens
de plaats van de groepscommandant
zullen kunnen innemen.
Dertig van de 76 geselecteerde Par-
ketwachters-A zullen in twee oplei-
dingen van elk vijf weken op hun
toekomstige funktie als sectiehoofd
bij de groep, worden voorbereid.
Na afloop van de cursus dient een
examen te worden afgelegd. De ge-
slaagden zullen dan in het bezit ko-
men van een officieel diploma.
Met het aantal deelnemers aan de
twee cursussen hoopt men de kader-
plaatsen die thans vakant zijn of in
1978 vakant zullen komen te kunnen
laten bezetten.
Deelnemers aan deze eerste cursus
waren de heren C. J. Moes, B. Mos-
terd en J. Nagtegaal (Amsterdam),
R. J. Kuipers eq.J. H. Boeijink (Arrt-
hem), C. J. van Mient (Breda), D.
Bloembergen en M. Elshout (Den
Haag), A. V.d.Weide (Groningen), H.
C. Rond (Haarlem), F. J. A. Ceelen
Cs-Hentogenbosch),S. F. Jorna (Leeu-
warden), G. J. Vranken (Maastricht),
J. Gielbert (Rotterdam) en J. Boesjes
(Zwolle).

Foto: Teohn. Rech. Amsterdam
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Stormhulp voor moeders

met babies

BORN. - De Rijkspolitie van Bom
heeft tijdens een winters noodweer
dat boven Zuid-Limburg losbarstte,
drie moeders met hun kinderwagens
moeten bijstaan. De vrouwen die met
hun babies op weg waren naar het
consultatiegebouw van het Groene
Kruis in Bom, werden volkomen ver-
rast door de storm en het onweer.
Twee patrouillewagens van de Bornse
politie zorgden ervoor dat de drie
moeders met hun kinderwagens heel-
huids hun bestemming bereikten.

Automobilist blij met
aanhouding door politie

STEIN. - Een zucht van verlichting
slaakte zaterdagavond laat een auto-
bestuurder, toen hij op het verkeers-
plein Kerensheide werd aangehouden

door een patrouille van de rijkspolitie.
De man had zich nl. bedreigd ge-
voeld, doordat hij meende achter-
volgd te worden door een autobe-
stuurder met minder goede bedoe-
lingen. In feite werd de man ook
achtervolgd op de E 9 en wel door
een niet als politieauto herkenbare
wagen van de rijkspolitie van Echt.
Deze had een achtervolging ingezet,
omdat ze meende dat de autobestuur-
der onder invloed verkeerde. Toen
men de auto niet kon bijhouden, werd
de assistentie ingeroepen van de groep
Stein van de Rijkspolitie. Bij de aan-
houding bleek de opgeluchte auto-
mobilist niet onder invloed te ver-
keren.

(Uit: De Limburger)

Grave: tijd voor
jonge verkeerszondaars

DEN BOSCH. - ' iemand komt
voor z'n plezier op zaterdagmiddag

naar ons luisteren. Het aantal jon-
gelui dat we betrappen op verkeers-
overtredingen is minder geworden
sinds wij de jonge 'zondaars' op het
bureau ontvangen voor verkeersles-
sen". Aldus de wachtmeesters J. P.
Piels en H. A. M. Schasfoort van de
groep Grave.
In overleg met hun superieuren en
na samenspraak met de officier van
justitie zijn ze gekomen tot het for-
meren van 'strafklasjes' 'Van jeug-
dige verkeersovertreders (in de leef-
tijd van 12 tot 16 jaar) die in hun
vrije tijd verplicht vrijwillig verkeers-
lessen volgen.
"Je geeft hen niet zo gauw een ver-
baal, -maar ze halen op straat soms
wel levensgevaarlijke kapriolen uit.
Wij willen hen het gevaar van hun
optreden laten inzien. Overigens: ze
hoeven aan onze uitnodiging tot het
bijwonen van de lessen geen gevolg
te geven. Maar dan moet men er op
rekenen dat de officier van justitie
alsnog iets voor hen in petto heeft".

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

DISTRICT ALKMAAR
L. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02207 - 1 77 97).

DISTRICT AMSTERDAM

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

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 17888 (thuis: 05920 - 51174).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 - 12 40 61 (thuis: 01654 - 15 27).

DISTRICT DORDRECHT

A_ P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 56343).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE
Th. SPELT,
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT '.·HERTOGENBOSCH
G. A. BOOT,I
Bureau: Vlijmenseweg SOA, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thu s. 04192 - 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersinge 00, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (th IS: 05100 - 8 13 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis' 04497 -1311)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01160 - 2 60 85 (thuis: 01180 - 2 58 87)_

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuls: 06894 - 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 031, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

Vacant_

DISTRICT ZWOLLE

G. A. V.d. HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thUIS: 05200 - 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdil 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis. 02290 - 1 41 (0).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINOEN

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

OPLEIPINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem)
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 -14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03
(thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055· 23 09 59 .

DIENST LUCHTVAART

P_ H. J. E_ BEEREBOOM,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 -1230)_

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A_ LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 66)

ALGEMENE INSPECTIE

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

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
P_ F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 • 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
SI. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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Schulden?

schuld!
Is dat altijd wel zo?

Toen het korps Rijkspolitie in novem-
ber j.l. de 'ANWB-Bdo Bergsma Prijs'
ontving, bestemde de Algemeen In-
specteur het daarbij behorende be-
drag (f 2500,-) voor het Sociaal
Fonds Departement van Justitie, dat
jurist haar 25-japig jubileum vierde.
Vele Rijkspolitiemensen zijn lid van
dit vroegere 'kwartjesfonds'. Voor
een kwartje per maand werd je lid,
inmiddels is het minimum-contributie-
bedrag aangepast.
Eens per jaar ontvangen de kontri-

buanten een eenvoudig jaarverslag.
waarin het bestuur van het fonds ver-
antwoording aflegt van de bestedin-
gen van de gelden. Voor de meesten
van ons blijft het daar dan bij.

Sociale nood

Wat is het Sociaal Fonds voor een
instelling? Hoe kun je er mee te ma-
ken krijgen?
Artikel 3 van de Statuten van bet
fonds geeft daar zelf al een antwoord
op:

,Het fonds heeft ten doel morele en

materiële steun te verlenen aan de

ambtenaren van justitie en hun gezin-

nen, indien en voorzover die steun

niet bij of krachtens wettelijk voor-

schrift op andere wijze wordt ver-

leend'.

- Is er dan in deze tijd van alle
mogelijke sociale voorzieningen de
noodzaak van een dergelijk fonds nog
aanwezig?

"De praktijk leert helaas, dat er on-
danks al die regelingen toch nog men-
sen in sociale nood kunnen komen te
verkeren", zegt de heer A. G. C. van
den Elshout. Hij is direkteur van het
bureau van het fonds. Met zijn mede-
werksters, de dames Vereeke en Van

door Bertus Huizing

Dam, verricht hij in alle stilte zijn
werkzaamheden op de vierde etage
van een kantoorflat in Rijswijk (Z.H.).
"Er kunnen zich oorzaken aandienen
waardoor iemand ongewild in finan-
ciële problemen komt. Het kan bij-
voorbeeld gebeuren, dat een jong ge-
zin met kinderen langdurig gezins-
hulp nodig heeft, doordat moeder in
verband met haar gezondheid lang-
durig het huis uit moet. Iemand kan
in een echtscheidingsaffaire geraken,
waardoor hij of zij plotseling het huis
moet verlaten, ergens anders onder-
dak moet zien te vinden, enzovoort.
De laatste tijd komen er nogal wat
aanvragen om hulp binnen van men-
en die in de schulden zijn geraakt.

Ik vermoed dat de oorzaak daarvan
is terug te vinden in de geldontwaar-
ding en het optreden van een menta-

liteitsverandering als het over ~eld
gaat. De kranten staan iedere dag bol

van de advertenties waarin geld wordt
aangeboden: 'Binnen 24 uur uw geld
in huis. Diskretie verzekerd'. Er zijn
mensen die aan zo'n aanbod geen
weerstand kunnen bieden. De nare
gevolgen zien wij dan hier op het
bureau: ambtenaren met een 'modaal'
inkomen, die soms een schuld van
dentigduizend gulden hebben.
Een aanvraag van zo iemand kun je
dan gemakkelijk afdoen met: 'Eigen
schuld'. Maar is dat wel zo? Het kan
best zijn dat de man en de vrouw uit
het gezin nooit hebben geleerd om
met geld om te gaan. Zij weten een-
voudig niet hoe ze hun gezinsbudget
moeten besteden. Wij worden gecon-
fronteerd met de sociaIe nood waar-
in het gezin verkeert. Er zijn huwe-
lijksproblemen ontstaan; het gaat niet
goed met het werk van de man etc.
Ondanks dat je misschien in eerste
instantie geneigd bent om te zeggen:
'Wie z'n gat verbrandt moet op de
blaren zitten' is er aanleiding om in
te springen. Het fonds kan misschien
financiële hulp verlenen. Maar dat
alleen is niet voldoende. Er moet ook
een deskundige komen die de mensen
begeleidt om nieuwe ontsporingen te
voorkomen".

Financiële hulp

Het fonds kan alleen geldelijke hulp
verlenen. Als de man of vrouw pro-
blemen krijgt met zijn werk is er de
bedrijfsmaatschappelijk werker die te
hulp moet worden geroepen. Betreft
het andere problemen, bijvoorbeeld
als het gezin moet leren met geld om

te gaan, neemt het fonds kontakt op
met een instantie voor algemeen
maatschappelijk werk in de gemeente
waarin het gezin woont.
"Vaak blijkt echter als de financiële
problemen zijn opgelost en de aan-
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SCHULDEN?EIOEN SCHULD! IS DAv.

vrager weer een uitweg ziet, de rest
van de zorgen ook zijn te overwin:
nen", konkludeert de heer Van der
Elshout.

Anonieme behandeling

Wie beoordeelt de aanvragen om
hulp? Wat is het criteoium voor de
hulpverlening?

Om de drie weken komt het bestuur
van het fonds bijeen.
Dit bestuur bestaat uit een vertegen-
woordiger van de reohterlijke macht,
één van de Daad voor de kinderbe-
soherming en rijksinriehtingen , een
afgevaardigde v-an het gevangenis-
wezen en één van het ministerie. De
Rijkspolitie neemt met twee personen
deel aan het bestuur. Bovendien is
er een plaats voor een vertegenwoor-
diger van de minister.
Dit bestuur is autonoom. Het heeft
alleen verantwoording af te leggen
aan de Raad van Beheer van het
fonds. De bestuursleden bekijken per
vergadering tussen de 15 en 20 aan-
vragen om financiële hulp voor een
bedrag van in totaal circa f 45.000,-.
"De aanvragen om hulp worden strikt
anoniem behandeld", zegt de direk-
teur van het fonds. "Wij sturen de
verzoeker aanvraagformulieren die hij
dient in te vullen. Wij hebben een
aan:tal gegevens nodig omtrent de
financieel-economische positie van be-
trokkene, Wij moeten weten wat het
inkomen is, hoeveel kinderen er zijn,
wat hij aan huishuur moet afdragen
enzovoort. Natuurlijk willen wij ook
weten wat de reden v-ande aanvraag
om hulp is.
Naar aanleiding van die gegevens stelt
het bureau van het fonds een advies
op en legt dat anoniem voor aan het
bestuur. De leden daarvan kunnen in
alle objectiviteit beslissen wat er met
de aanvraag dient te gebeuren. Soms
wijkt die beslissing wat af van het
advies dat wij hebben gegeven, maar
het bestuur komt altijd tot een uit-
spraak.
De administratieve verwerking daar-
van is aan ons bureau.
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Iedere aanvraag om hulp die bij
ons binnen komt (al of niet via een
van onze landelijke kontaktadressen)
wordt behandeld. Dat wil niet zeg-
gen dat alle hulp die gevraagd wordt
ook wordt verstrekt. Onlangs kregen
wij bijvoorbeeld een aanvraag voor
tienduizend gulden, als laatst beno-
digd kapitaal voor de aankoop van
een huis. Kijk, aan zo'n verzoek zon-
der meer voldoet het fonds niet. Het
fonds is geen goedkope bank! Het
wordt anders als er sprake is van
bijvoorbeeld medische noodzaak voor,
de verbouwing of inrichting van een
aangepaste woning.
Als er een duidelijke indicatie is van

sociale nood bij een ambtenaar van
justitie, of hij nu contribuant is of
niet, springt het fonds in.
Het zijn overigens niet alleen de
lager betaalde ambtenaren die bij ons
aankloppen. Ook de beter betaalde
kan in de problemen geraken".

Meer geld

Bijna de helft van de ruim 22.000
justitie-ambtenaren neemt deel aan
het fonds. Zij betalen een contributie
die varieert van twee kwartjes tot
honderd gulden per maand.
Een enkele maal ontvangt het fonds
een gift v-an personen 'of instellingen.

AANETTE
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'ALTIJD WEL ZO? SCHULDEN? EIGEN

Het ministerie subsidieert indirekt
door het personeel en de inrichting
van het bureau te betalen.

- Kan het fonds van deze gelden
functioneren?

A. G. C. van den Elshout: "Wij heb-
ben tot nu toe nimmer verzoeken om
hulp moeten afwijzen omdat er geen
geld was. We hebben de hulp wel
eens moeten uitstellen. Het aantal aan-
vragers neemt echter toe en de be-
dragen waarom het dan gaat worden
groter. We moeten bovendien zorgen
dat we een reserve-kapitaal hebben.
Stel je eens voor dat er zich weer
een vamp als in Zeeland voordoet.
Vele Rijkspolitiemensen zullen dan in
de knoei raken. Dan heb je geld no-
dig.
Als we daarom op het niveau van
thans doorgaan zal er wel eens een
moment kunnen komen waarop we
moeten zeggen: "Sorry. We kunnen
je niet helpen, want we hebben geen
geld". Daarom is het noodzakelijk
dat het aantal deelnemers aan het
fonds groeit en er meer contributie
binnenkomt" .

Kappen

- Hoe v,~ndt de hulpverlening in de
praktijk plaats?

"Als het een gecompliceerde zaak,
met veel schuldeisers, betreft, geeft
dat nogal wat problemen", zegt de
heer Van den Elshout. "Je probeert
een soepeler regeling te bewerkstelli-
gen. Misschien is de bank bereid om
iets van de schuld teniet te doen.
Mogelijk kun je zaken doen via de
'bijstand' of is de gemeentelijke ere-
dierbank bereid een deel van de
schulden voor haar rekening te ne-
men. Veelal neemt het fonds (al of
niet in samenwerking met een andere
instantie) de schulden over. De cliënt
betaalt zijn schulden dan verder aan
ons af. Dit systeem funktioneert goed.
Soms zie je na een half jaar al posi-
tieve resultaten van de hulp. De men-
sen zien er weer een gat in.
Het loopt ook wel eens tout. Wij

hebben onze verantwoord elijkheid
tegenover de mensen die ons in staat
stellen ons werk te doen (de contri-
buanten) en daarom gaan wij niet
onbeperkt door. We hebben bijvoor-
beeld een zaak behandeld van een
politieman die in zijn standplaats niet
meer te handhaven was vanwege zijn
schulden. Hij werd verplaatst. Het

fonds nam zijn schulden over en de
man kon met een schone lei begin-
nen. Na korte tijd bleek de man weer
schulden te maken. Op zo'n moment
zegt ook het fonds: "We kappen er-
mee". Iedereen heeft zich ingezet
voor het gezin. Men wilde de man
graag houden omdat hij z'n werk
goed deed. Maar als dan blijkt dat
het ondanks alle goede wil, nog niet
gaat, moet wel eens een teleurstel,
lende beslissing worden genomen".

Eigen verantwoordelijkheid

- Komt het geld dat het fonds voor
de hulpverlening ter beschikking stelt
terug?

A. G. C. van den Elshout: "Vrijwel
alles komt (op tijd) weer ter beschik-
king van het fonds. Men betaalt zijn
aflossingen en daanmee kunnen we
dan weer anderen helpen. Ons bureau
herinnert ook de mensen die bij justi-
tie weggaan aan hun verplicheingen,
desnoods door inschakeling van de
nieuwe werkgever.
In enkele gevallen doet het fonds een
schenking aan een hulpbehoevende.
In eerste instantie ontwerpen wij al-
tijd een regeling waarbij men zijn
schulden aflost. Men moet toch zijn
eigen verantwoordelijkheid leren ken-
nen? Als er voor betrokkene onver-
wachte problemen opdoemen wil hel
fonds zo soepel mogelijk optreden".

Rechten

- Krijgt het fonds wel eens reakties
van verzoekers om hulp?

"Zeker", zegt de heer Van den Els-
hout. "Er komen op het bureau soms
boze brieven van mensen waarvan de
aanvraag niet is gehonoreerd. Soms

komt men met nieuwe motieven voor
toewijzing van het gevraagde. Het
komt voor dat het bestuur dan terug-
komt op haar oordeel.

Het aantal mensen dat reageert om-
dat ze blij zijn met de geboden hulp
is niet groot. Persoonlijk vind ik dat
wel eens vreemd. Wij kennen situaties
van gezinnen waarvan Je denkt: 'Drie
mensen moeten wel dolgelukkig zijn
dat het fonds bestaat! Misschien den-
en ze dart ze rechten kunnen laten
ge1den omdat ze er steeds voor heb-
ben betaa1d. Mogelijk stellen ze zake-
lijk vast: 'Het fonds is er voor'.
Ik vind die denkwijze niet gepast. Het
is immers uitsluétend te danken aan
de solidariteit van de ruim 11.000
contribuanten van het fonds dat zij
konden worden geholpen in hun nare
omstandigheden" .

Deze solidariteitsgedaohte is het fun-
dament van het fonds, aldus het jubi-
leumjaarverslag 1976. Het doet een
oproep op alle contribuanten en kon-
taktpersonen om deze gedachte te
verbreiden, zodat alle ambtenaren van
justitie hun bijdrage gaan leveren
voor de leniging van de nood van
kollega's. Wij sluiten ons daar gaarne
bij aan.
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Aannemingsbedrijf Gebr. VA KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

Waarom is KLV-proef
wel populair en

de NSF-proef niet?

DEN HAAG. - Terwijl de K.L.V.-

proeven jaarlijks door velen met suk-
ses worden afgelegd, weten de N.S.F.-
proeven nauwelijks belangstelling te
trekken in ons korps. Twee willekeu-
rige voorbeelden ter illustratie:

District Den Haag:

geslaagden K.L.y. 196

geslaagden N.S.F. 26

District Breda:

geslaagden K.L.V. 59

geslaagden N.S.F. 7

Zijn de NSF-proeven dan zoveel
zwaarder, wellicht te zwaar voor de
rijkspolitieman?
Kommentaar van onze sportmede-
werker Theo Spelt: "De NSF-proe-
ven zijn inderdaad wel iets zwaarder
en uitgebreider, maar dat is toch niet
de ware oorzaak, geloof ik. Door-
slaggevend is naar mijn mening, dat
ze financieel niets opleveren. Korps-
leden die met sukses de KLV-proe-
ven afleggen, ontvangen in het jaar
na het behaalde sukses zo'n slordige
f 100,- voor de geleverde prestatie.
Voor het afleggen van de NSF-proe-
ven wordt daarentegen geen vergoe-
ding gegeven."

District Amsterdam

meester blauwe band

VLAARDINGEN. - Bij de natio-
nale politie- judokampioensohappen,
die in Vlaardingen werden gehouden,

RP-kollega's

A. van Oostveen en G,. Reurs tijdens

de finale blauwe band

Vierde sutemi door Utrechtse kollega

Stan Withuis

hebben vooral de kollega's uit het
district Amsterdam opmerkelijke suc-
cessen behaald in de klasse blauwe
band door de eerste vier plaatsen te
veroveren.

Willem Kuilenburg (district Utrecht)
werd kampioen bruine banden.

Beide distrioten waren met een groot
aantal judoka's vertegenwoordigd
(25% van de deelnemers). De wed-
strijden werden gehouden in de ban-
denklasse, gewiohtsklasse en alle
kategorieën.
Onze judokollega's (allen leerlingen
van de karate- en judomeester Martin
Kuijk) behaalden de volgende resul-
taten:

gele banden:

4. J. de Fluiter (RSODU).

oranje banden:

2. J. F. van Beek (RSODA),
4. H. J. Klein (RSODU).

groene banden:

4. J. H. Visscher (RSODU).

blauwe banden:
1. A. v. Oostveen (RSODA),

2. G. Reurs (RSODA),
3. G. Rookhuijzen (RSODA),
4. J. Attema (RSODA).

bruine banden:

1. W. v. Kuitenburg (RSODU).

middengewicht:

3. C. P. Withuis (RSODU).

Ter gelegenheid van de behaalde
resultaten werd de kampioen blauwe
banden Aad van Oostveen door sensei
Martin Kuijk gegradueerd tot de
bruine band.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegen beplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

28
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nieuwe~-t ~
groeps·~•.._~
commandanten
Met ingang van 1 december 1977
aangewezen als commandant van de
groep Berghem de adjudant J. van
den Berg. Hij werd geboren op 3
februari 1930 te Renkum en was
sedert 15 februari 1976 plaatsvervan-
gend oommandant van de groep
Berghem.

Met ingang van 1 december 1977 aan-
geweren als commandant van de
groep Best-Oirschot de adjudant H.
Buurman. Hij werd geboren op 21
olctober 1913 te Rotterdam en was
sedert 1 maart 1975 plaatsvervangend
oommandant van de groep Best-
Oirschot.

Januari-puzzel

De oplossingen van de puzzels in
het januari-nummer luidden:

A - 42 x de letter E
B - Kippenfokker
C - We bezorgen gratis thuis
D - Steen

Winnares werd

mevrouw M. J. Martena-Reurink,
Prinses Beatrixlaan 48,
Nieuwlensen (0.).

Met ingang van 1 november 1977
aangewezen als commandant van de
groep Heythuyzen de adjudant R. W.
Jans. Hij werd geboren op 11 januari
1928 te Den Helder en was sedert 1
oktober 1975 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Heythuysen.

Met ingang van 1 december 1977
aangewezen als commandant van de
groep Gorinchem der Rijkspolitie te
Water de adjudant G. L. van de
Garde. Hij werd geboren op 20
januari 1923 te Duisburg (Duitsland)
en was sedert 1 maart 1971 comman-
dant van de post Dordrecht der Rijks-
politie te Water.

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
geweren als commandant van de
groep Utrecht der Rijkspolitie te
Water de adjudant P. Scheepe, Hij
werd geboren te Yerseke en was
sedert 1 mei 1969 commandant van
de post Utreoht der Rijkspolitie te
Water.

in dienst getreden

DISTRICT ASSEN

Per 1-6-77: J. Stevens, R.A. 111te Assen

(vkg).

Per 1-9-'77: J. J. Pot, adm. ambt. C 2e

kl. (parketw.) te Assen.

Per 1-11-'77: J. Kruize, adm. ambt. C 2e
kJ. te Assen (st. distr.).

Per 16-12-'77: G. J. Kingma, schrijver te

Assen (staf).

DISTRICT BREDA

Per 15-11-'77: H. Siepel, schrijver-A te

Breda (staf).
Per 1-12-'77: R. .E. J. Zilter, schrijver op

a.e. te Breda (staf).

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-77: Hotstee-Lamrners., adm. ambt.

C 3e kJ. te Groningen (staf).

Per 1-1-78: S. Bos, adm. ambo C 3e kJ.

te Groningen (staf).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-77: H. H. Beijer, adm. ambt. C
3e kJ. te Zwolle (st. distr.).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-12-77: M. Konjanan, schrijver-A te

Zwolle (vkg).

verplaatsingen

DISTRICT ASSEN

Per 1-12-77: A. Schipper, adm. ambt. C

2e kJ. van Borger naar Beilen.

Per 1-1-'78: J. Bauwknegt, wmr. le kJ. van

Beilen naar Balkbrug; A. B. Bal, wmr.

van Oamwoude naar Gasselternijveen; E.

Arends, wmr. van Roden naar Norg; H.
A. R. Strijk, adm. ambt. 2e kJ. van Assen

(rech. gr.) naar Utrecht (A.J. pers. voorz.);

M. Vos, wmr. van Beilen naar Rijssen; R.

Ensink, wmr. le kJ. van Eelde naar Val-

thermont; J. A. V.d. Veen, wmr. van

Beilen naar Wierden.

DISTRICT BREDA

Per 1-12-'77: M. M. den Haan, wmr. le kJ.

van St. Willebrord naar Halsteren; K. O.

Schoots, wmr. le kJ. van Pulte (gr.

Woensdrecht) naar Wouw.

31
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32

ONS

LEVERINGSPROGRAMMA:

1 radiografisch bestuurde verkeerslichten.
2 radiografisch bestuurde zenders

voor rnacrunes.

3 verkeerslichten op kabel.
4 verkeersbordverlichting.
5 waarschuwings·en obstakelverlichting.
6 elektronenflitsers.
7 zwaailampen.
8 afzethekken, schrikhekken.
9,afzetmateriaal en afzetband.

10verkeerskegels.
11 bermpalen.
12 veiligheidsvesten.
13 reflectoren.
14 anti lawaaischermen.
15 anti vérblindingschermen.
16 vangrail.

ONS ONTWERP EN

MONTAGEPROGRAMMA:

17 vangrail gevelbescherming.
18 vangrail bermbeveiliging.
19 berekening anti lawaaischermen'

enmon~.
20 montage anti verblindingsc"ermen
21 diamant 600rwerk, in beton,

asfaÎt, steen.

Bij documentatie aanvrug alleen Nr. vermelden.
Porto kOlt8n worden bij opdrecht vergoed.

Per 1-1-'78: R. Overdiep, wmr. van Kaats-

heuvel naar Zevenbergen; H. v.d. Wóning,

van Geertruidenberg naar Oisterwijk; P.

J. C. Roelandt, wmr. van Kaatsheuvel

naar Halsteren; R. P. Klaasman, wmr. van

Kaatsheuvel naar Raamsdonkveer; J. S.

W. de Back, wmr. van Kaatsheuvel naar

Woensdrecht.

Importeur

rJ.lcotron
electronic

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-11-'77: C. G. Kooy, wmr. le kl. van

Alblasserdam naar Dordrecht.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'77: S. Zuiderveld, adjudant van

Grootegast naar Zuidhorn.

Per 1-11-'77: A. G. Drent, owmr. van

Nieuwe-Pekela naar Buitenpost.

Per 1-12-'77: E. R. Korringa, wmr. le kl.

van Leek naar Groningen.

Per 24-12-'77: H. v.d. Burg, wmr. van

Breukelen naar Vreeland Loenersloot.

Per 1-1-'78: H. C. de Jonge, wmr. van

Marum naar Warffum; W. C. Keijzer, wmr.

van Marum naar Hellevoetsluis; A. Poel-

man, owmr. van Niekerk naar Belling-

wolde; M. E. Angenent, adm. ambt. C

le kl. van Bedum naar Groningen (st.

distr.); A. v.d. Laan, adm. ambt. C 2e kl.

van Nieuwe Pekel a naar gr. Bedum; L.

Buma, owmr. van Scheemda naar Marum;

A. Leeraar, wmr. van Marum naar Fin-

sterwolde; H. Lammerts, wmr. van Marum

naar Zuidhorn; B. J. J. Plasman, wmr.

van Oud Gastel naar Groningen; H. Leg-

gedoor, wmr. van Stadskanaal naar Ap-

pingedam.

OPLEIDING 1977/1 (HARLINGEN)

Foto's: Atbart Hornstra

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: J. J. Bergsma, R. J.

Holthaus, D. J. van Elburg, M. Foederer,

A. B. H. Hagens.

Middelste rijen: R. Breukelman, owmr. K.

Hoekstra, J. de Beurs, W. Bouwsema, M.

F. Hodek, T. W. J. van der Molen, B.

Hiemstra, receptioniste Anneke, B. Bak-

ker, S. Weiland, J. Kool, B. Brunink, P.

Rijskamp (Ned. taaldocent), B. F. Groene-

wold, H. J. Stegenga (sportdocent), owmr.
R. Hoekstra.

Achterste rij: Adjudant G. M. Koning, F.

J. Heerens, H. Homminga, H. Haar, R.

Geurtsen, A. J. Huisman, K. F. Bonnema,

J. Bruijnis.
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KLAS B

Voorste rij v.l.n.r.: B. Muntinga, J. T.

Lakerveld, S. Jansma, J. W. Oesterwal.

Middelste rijen: Owmr. G. van der Walle,

H. W. J. Kerkhof, J. G. van der Heide, J.

van der Meer, C. J. M. de Lange, J. J.
de Leeuw, L. Koster, F. H. A. Könst, T.

Nieuwhof, J. P. Nijburg, F. P. Leijstra,

P. Rijskamp (Ned. taaldocent), owmr. D.

de Vries, H. J. Stegenga (sportdocent).

Achterste rij: Adjudant A. G. Clement, E.

M. Neeft, J. D. H. van Koomen, L. Mul-

der, J. C. M. de Munter, J. Massier, R.

J. Martens.

KLAS C

Voorste rij v.i.n.r.: A. de Weerd, D. H.

Piening, E. J. Roenhorst.

Middelste rijen: H. J-. Stegenga (sport-
docent), adjudant J. Postma, S. Vogel-

zang, P. G. Winter, H. Rodenhuis, G. N.

Smit, K. M. Wiersma, A. Schoon, S. de

Vries, D. A. Witsen, F. Vaatstra, owmr.

H. W. de Jong, owmr. H. Struik.

Achterste rij: A. A. N. Tol, G. de Ridder,

J. Kalf, G. Wolbers, W. Wanningen, G.

F. Pronk, de heer Menninga (Ned. taal-

docent).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'77: G. Lammersma, wmr. 1e kl.

van Anjum naar Oosterwolde.

Per 16-10-'77: W. Plenter, wmr. 1e kl. van

Leeuwarden naar Donkerbroek.

Per 15-11-'77: J. Visser, wmr. van Sur-

huisterveen naar Buitenpost.

Per 16-11-'77: Z. Huisman, owmr. van

Kootsterti lIe naar Havelte.

Per 1-12-'77: E. L. Cras, adm. ambt. C

2e kl, van 's-Gravenhage naar Leeuwarden.

Per 16-12-'77: H. Meijer, owmr. van Arum

naar Balk.

Per 20-12-'77: P. H. de Vries, owmr. van
Echten naar IJlst.

Per 1-1-'78: A. B. Bal, wmr. van Dam-

woude naar Gasselternijveen; G. de Jong,
wmr. van Damwoude naar Mijdrecht; M.

C. Kleijn, wmr. van Bolsward naar Fra-

neker; Y. C. Abma, wmr. van Damwoude

naar Wierden; S. Boersma, wmr. van

Damwoude naar Rhenen; Y. C. M. de

Liefde, wmr. van Damwoude naar IJssel-

stein.

Per 1-2-'78: M. Gerding, owmr. van Dam-

woude naar Oosterwolde.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-12-'77: G. Gijsbertse, adm. ambt. C

2e kl. van Amsterdam (parketw.) naar

Utrecht (parketw.).

Per 1-1-78: G. C. van Doorn, wmr. van

Vleuten naar Lichtenvoorde; W. Geelen,

wmr. 1e kl. van Leusden naar Doorn; P.

C. Witte, wmr. van Vleuten naar Mont-

foort; B. M. Vos, wmr. van Vleuten naar

Leusden-Z.; H. W. M. Kuijer, wmr. van

Vleuten naar Bunschoten; H. H. de Graaf,

wmr. van Vleuten naar Doorn; J. C. A.

Batenburg, wmr. van Markelo naar Maars-

sen; R. Gieseke, adm. ambt. C 1e kl. van

Utrecht (st. distr.) naar 's-Gravenhage (st.

distr.); C. E. v, Welij, wmr. 1e kl. van

Bilthoven naar Driebergen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 16-11-'77: W. Hoekman, schrijver-A

van Haaksbergen naar Eibergen.

Per 1-1-'78: J. G. Pellen, wmr. van Mar-

kelo naar Eethen; T. H. Kuipers, wmr.

van Damwoude naar IJsselstein; A. G.

v.d. Berg, wmr. van Markelo naar Nij-

megen (RPtW); T. W. Hein, wmr. van

Markelo naar Gemert; E. Hutten, wmr.

van Markelo naar Rijssen; B. H. ten Na-

pel, wmr. van Markelo naar Haaksbergen.

Per 3-1-'78: A. G. J. A. Timmerman, wmr.

van Goor naar Vroomshoop.

Per 15-1-'78: B. Lange, wmr. van Heins

naar RaaIte.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-10-'77: J. H. Geenen, wmr. van

Driebergen naar Grathem.

Per 29-11-'77: J. F. M. Gründeman, wmr.

van Driebergen naar De Meern.

OPLEIDING 1977-1 (HORN)

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Van Dijk, Basti-

aanse, Brouwer, Ensing, luitenant Berghs,

wmrs. De Bie, De Graaft, owmr. Niessen,
wmr. Gouka.

Achterste rijen: Adjudant Groot, wmrs.

Geerards, Faassen, Van Hees, Bolk,

Boonen, Aussems, Dogge, Cranenburg,

Galiart, Beukenholdt, Giessen, adjudant

Assendelft, wmrs. Boogaarts, Veelen.

KLAS B

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. Haverland, Van

der Heiden, Broekhuizen, adjudant Dol-

mans, wmr. Kleinloog, owmr. Claessen,

luitenant Berghs, wmrs. Janssen, Heli-

wich.

Middelste rij: Wmrs. Van der Kruk, Van

Kesteren, Van Gemert, Kaagman, Van

den Hoogen, Gritter, Van Dijk, Heeren,

Lemmens, Van de Kreeke, Leenheer, Van

Leeuwen.

Achterste rij: Wmrs. Korevaar, Kampen,

Haaring, Van de Laar, Hensels, Heijmans,
Klooster, Gulikers, owmr. Assendelft.

KLASC

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Titulaer, Ligt-

voet, Paulssen, Portenge, Schipper, adju-

dant Van Kooten, luitenant Berghs, owmr.

Collaris , adjudant Assendelft.

Achterste rijen: Wmrs. Janssen, Romeijn,

Manders, Saes, Peeters, Moerland, Peek,

Visser, Van de Geer, Vijverberg, Van

Oosterhout, Lucasse, Monster, Lievense,

Riemslag.

KLASD

Voorste rij v.I.n.r.: Adjudant Schenkmän,

wmrs. Van Steen, Vlokhoven, Tummers,

Vrancken, luitenant Berghs, wmrs. Slag-

ter. Van der Spek, owmr. Van den Bergen.

Middelste rij: Wmrs. Zuidland, Van der

Windt, Valentijn, Visser, Van Stee, Den

Tuinder, Rijsdam, Wiersma, Versteeg.

Achterste rij: Wmrs. Schol, Valster, Schijns,

Smits, Van der Waal van Dijk, De Vries,
Snellen, Verrips, adjudant Smit.

33

Rp.org_RPM78_02_feb_nr.06_compri 67



bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: H. H. Dijkhof te Ruurio; P.

Franssen te Scherpenzeel ; J. A. de Rooy

te Ermelo; R. H. N. J. Scholten te Aalten;

C. P. van Tiggele te Twello; H. J. Prijs

te Hattem.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: J. J. Verboom te Vordenl

Warnsveid; W. P. Steenhoven te Nijkerk!

Nijkerkerveen; H. Scholten te Borculo; F.

J. J. M. Reulink te Heerde; G. Priem te

Lochem; R. H. v. Barneveld te Heerde;

G. de Boer te Heerde; R. Breukelman te

Aalten; A. E. Brinkhorst te Voorst/Twello;

H. de Graaf te Brummen/Eerbeek; B. van

den Hazel te Heerde; G. A. van der Hou-

ten te Heerde; N. Koolmees te Groenlol

Lichtenvoorde; J. W. Koudijs te Groenlol

Lichtenvoorde; J. M. Nijhof te Groenlo.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: R. Ensink te Valthermond.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: J. M. M. Heijmans te Smilde;

S. de Vries te Smilde; W. Wanninga te

Beilen; R. J. Roenhorst te Beilen; D. H.

Piening te Assen; T. Nieuwhof te Smilde;

B. Muntinga te Smilde; L. Koster te Bei-

len; H. J. L. Keulen te Smilde; W. A. J.

Heeven te Smilde; B. F. Groenewold te

Smilde; J. Bruijnis te Smilde; J. G. v.d.

Heide te Smilde.

tot schrijver-A:

Per 1-1-'78: G. de Jong te Vries.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-1-'78: H. P. Miltenberg te Goirle;

H. Verschoor te Raamsdonkveel.

DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een

goedkoop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden inge-

lost. Geen behandelingskosten. Eigen termijnkeuze.

I 3.500,- 36 mnd. I 123,- 2e hypt. Boot. Caravan etc.

I 8.500,- 48 mnd. I 230,- I 15.000,- 96 mnd. 245,-

I 12.000,- 60 mnd. I 271,- I 30.000,- 120 mnd. 425,-

I 18.000,- 60 mnd. 1401,- f 60.000,- 180 mnd. 684,-

f 30.000,- 96 mnd. i 488,- f 100.000,- 180 mnd. 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING I 10,- tot f 500,- GOEDKOPER

dat kan als u ouder dan 24 jaar bent, uw auto jonger is dan

3 jaar, 5 jaar geen schade heeft gehad en geen 20.000 km

per jaar rijdt.

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

8.000,- W.A. f 151,-

All-risk I 354,-

10000,- W.A. f 167,-

All-risk f 396,-

12.000,- W.A.

All-risk

17.000,- W.A. f 207,-

All-risk I 563,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk

bel vertrouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR
Van Goorsweg 3, Hlerden, tel. 03410- 1 44 23 - 1 6710

Ermelo, tel. 03417- 61 50

175,-

438,-
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tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'77: F. A. M. Rops te Kaatsheu-

vel; M. M. den Haan te Halsteren; J. T.

P. M. Quik te St. WiliebrorC/; K. O.

Schoots te Wouw.
Per 1-1-'78: H. V.d. Honing te Oist_ljk.

tot wachtmeester:
Per 1-1-'78: M. C. Vollebregt te Putte; M.

O. M. Vijverberg te Breda; G. P. M. Ver-

steeg te Kaatsheuvel ; P. Valster te Kaats-

heuvel ; W. J. P. M. van Steen te Kaats-

heuvel; H. P. Schipper te Kaatsheuvel; R.

M. M. Paulsen te Zundert; P. A. B. M.

Oosterhout te Breda; IJ. C. M. de Munter

te Fijnaart; G. W. A. M. Ligtvoet te Hil-

varenbeek; P. J. A. Brandthorst te Kaats-

heuvel ; M. J. Bastiaansen te Breda; L.

A. G. H. Aassems te Breda.

tot adm. ambt. C 2e kI_:
Per 1-11-'77: J. D. G. Kokke te Breda (st.)

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: H. P. F. Waumans te Poortu-

gaal; P. L. van Dis te Alblasserdam; H.

L. J. in 't Veld te Dordrecht; C. Stout te

Hendrik Ido Ambacht; G. D. Schouten te

Vianen; C. Rijken te Dordrecht; R. P. de
Jong te Papendrecht.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: W. van Dijk te Oud-Beijer-

land; J. den Tuinder te Oud-Beijerland;

J. Damme te Hardinxveld-Giessendam; W.

Portenge te Oud-Beijerland; C. L. Mon-

ster te Barendrecht; D. Korevaar te Oud-

Beijerland; J. M. Haaring te Oud-Beijer-
land.

DISTRICT GRONINGEN

tot adm. ambt. C 1e kl.;

Per 1-10-'77: J. Warris te Zuidhorn.

tot adjudant:

Per 1-1-'78: L. Buma te Marum.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: G. Wolber te Marum; S. Wei-

land te Marum; S. Vogelzang te Marum;

F. V.d. Vegte te Marum; G. N. Smlt te

Appingedam; A. J. Huisman te Applnge-

dam; W. Bouwsema te Marum; H. H. J.

M. Broes te Marum; K. F. Bonnema te

Appingedam; G. J., Blumlnk te Marum.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-11-'77: A. G. Drent te Buitenpost.

Per 1-1-'78: L. Anjema te Leeuwarden.

Per 1-2-'78: M. Gerdlng te Oosterwolde.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. P. Statema te Leeuwarden;

S. J. Veenstra te Joure; A. Otten te Joure.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: Bergsma te Damwoude; R.

Geurtsen te Damwoude; H. Haar te Dron-

rijp; B. Hiemstra te Oosterwolde; H. Hom-

minga te Leeuwarden; S. Jansma te Leeu-

warden; R. M. van Maanen te Damwoude;

J. Massier te Damwoude; L. Mulder te

Damwoude; J. W. Oosterwal te Haulerwijk.

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: K. Oosterveen te Arnhem; W.

Isarin te Nijmegen; C. F. Jonkers te Nij-
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magen;. W. Veldhuizen te Zaltbommel; G.

P. M. Jurcka te Bemmel; T. W. J. M.

Kleinpenning te Zelhem; H. A. v. Buuren

te Leeuwen; H. J. W. Suilen te Zeddam;

H. J. C. Beers te Zetten; E. P. Benders

te Leeuwen.

tot wachtmeester:
Per 1-1-'78: J. O. Ankersmit te Nijmegen

(vkg); J. P. v. Beek te Nijmegen (vkg); F..

G. Th. M. Bolder te Doesburg; B. A.

Cloosterman te Eist; H. J. M. v. Gemert

te Huissen/Bemmel; S. van der Have te

Neerijnen/Elst; A. M. Hellwich te Bergh/

's-Heerenberg; J. U. M. Hensels te Ub-

bergen/Beek; C. H. R. F. A. Jansen te

Huissen/Bemmel; J. C. W. Janssen te

Didam/Duiven; H. A. de Jong te Does-

burg; M. Kampen te Eist; E. Kleinloog te

Neerijnen/Haaften; J. E. M. v.d. Kooi te

Valburg/Kesteren; G L. v.d. Kreeke te

Elst/Heteren; W. W. H. Lammerinks te

Doesburg ; M. L. J. Leenmens te Neerij-

nen/Herwijnen; J. P. Nijburg te Valburg/

Kesteren; P. G.. Peters te Doesburg; H.

J. M. Rikken te Nijmegen (vkg); J. E. J.

Sengers te Elst/Heteren; R. G. C. Uijle-

man te Doesburg ; F. Vaatstra te Does-

burg: J. J. W. Veelen te Didam/Wester-

weert; P. T. L. M. v. Westerop te Nij-

megen (vkg); A. H. W. J. Wiggers te

Doesburg; J. W. C. Willemse te Valburgl

Zetten.

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt. C 3 kl. (Iunktie 5):

Per 1-11-'77: J. Nijland te Utrecht (staf
district).

tot opperwachtmeester:

Pet 1-1-'78: C. E. van Welij te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. P. v. Dijk te Bilthoven; L.

H. J. Giele te IJsselstein; H. Sipkes te

Bilthoven; R. H. Berendse te Driebergen;

B. P. Ramaker te Bilthoven; P. G. J.

Heijster te Driebergen ; J. Switijnk te
Wouden berg.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: E. de Boer te Vleuten; G.

M. Boonen te Bunschoten; J. Bos te

Vleuten; Z. Bouwman te Vleuten; B. Beu-

nink te Vleuten; M. C. G. Foederer te

Vleuten; H. W. de Graaf te Breukelen;

F. A. Heevens te Vinkeveen; F. M. M.

v.d. Hoogen te Maartensdijk; H. v.d. Kolk

te Driebergen ; J. D. H. v. Komen te Loos-

drecht; F. A. A. Konst te Vinkeveen; F.

H. Stamps te Amerongen; J. Simons te

Doorn; J. J. de Leeuw te Breukelen; J.

J. B. Wolf te Breukelen; C. v.d. Waal te

IJsselstein; R. de Vries te Wijk bij Duur-
stede.

DISTRICT ZWOLLE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. A. Mokkelenkate te Vrooms-

hoop; L. Dijkstra te Bathmen; C. Winter

te Brederwiede te Vollenhove; G. J. B.

M. v.d. Zwaan te Dalfsen; P. Helmholt te
Rijssen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: M. de Zoete te Enter; H.

Wolters te Rijssen; J. H. M. de Wit te

Vroomshoop; K. M. Wiersma te Zwolle;

W. A. M. Veldhuizen te Rijssen; H. Roden-

huis te Goor; J. G. P. Olde Daalhuis te

Goor; P. de NoOij te Rijssen; T. W. J.

v.d. Molen te Goor; J. v.d. Meer te

Vroomshoop; D. H. Lowink, te StaddeI-

den; F. P. Leijstra te IJsselmuiden; F.

J. J. Leferink te Enter; J. F. Lakerveld

te Zwolle; J. J. Kockmann te Goor; A.

Keddeman te Zwolle; D. J. v. Elburg te

Zwolle; R. v.d. Berg te Goor; R. J. Eg-

bertsen te Goor; Th. Amersfoort te Stap-

horst.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

tot adjudant:

Per 1-12-'77: J. v. Dijk te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: D. v. Winsen te Driebergen;

C. E. Nelemans te Grathem; J. Holwerda

te Driebergen; M. W. v. Diest te Drie-

bergen; W. Th. M. Wieland te Driebergen;

Joh. A. Oversloot te Driebergen ; A. Brou-

wer te Driebergen; G. F. de Wit te Drie-

bergen; F. J. C. Mohlmann te Drieber-

gen; H. J. M. Kokshoorn te Grathem;

A. A. van Eeden Petersman te Drieber-

gen; C. Raaphorst te Driebergen; W. A.

H. v. Zuilekom te AVD/SAS.

Per 1-2-'78: C. J. G. Rekveld te AVD/

GBS.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: A. Eigenraam te Driebergen;

B. J. A. Fakkeldij te Driebergen; R. A.

Hoekstra te Driebergen ; A. J. H. Scheer

te Driebergen.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'78: A. van Burg, owmr te Lely-

stad; A. J. Mulder, wmr. le kl. te Lely-

stad; W. Leeman, owmr. te Flevoland-Z.

DISTRICT ASSEN

Per 1-11-'77: J. C. v.d. Walle, adm. ambt.

C le kl. te Beilen.

Per 15-12-'77: M. Gerrits-Bruintjes, schrij-

ver-A te Assen.

DISTRICT LEEOWARDEN

Per 1-1-'78: P. A. Kestens, wmr. le kl. te

Leeuwarden.

DI5,TRICT UTRECHT

Per 1-1-'78: A. Hamrninqa, wmr. le kl. te

Bilthoven; J. C. v.d. Veer, wmr. le kl. te

Maarssen.
Per 1-2-'78: L. v. Baaien, owmr. te Vree-

land.

Per 1-3-'78: A. Buitenaar te Driebergen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'78: H. B. A. Lutke Veldhuis, wmr.

le kl. te Stad Delden; J. de Jong, adju-

dant te Stad Delden; E. Buitenhuis, owmr.

te Nieuwleusen, J. B. van Oerthel, adm.
ambt. C 2e kl. te Diepenveen.

ALGEMENE VERKEERS DlENST

Per 12-12-'77: A. v.d. Veen-Eekhof te Drie-

bergen.

in memoriam

Owmr.

J. S. Venema

Tubbergen* 31-3-'32
t 11-1-'78

Rectificatie
In RP-magazine januari 1978 staat in de

rubriek "in memoriam"

owmr. A. H. v.d. Berg, Groningen
geb. 21-1-1923 over!. 20-11-m.

De loto is een verkeerde; hierbij de goede

Owmr.

A. H. v.d. Berg

Groningen* 21- 1-'23
t 20-11-'77

Wieldrukmeter voor
voertuigen,
Weegt snel en betrouwbaar,
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerige inlichtingen
bv Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. Mercuriusweg 20
Den Haag Telefoon 070·85 4300
Postbus 19030

35
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aangenomen

Per 15-12-'77: G. v.d. Bosch, A. W. Mark-

horst, H. A. Pees, G. Schuurman, E. v.d.

Weide allen distr. Apeldoorn; A. v. On-
selen, distr. 's-Gravenhage; L. Bos, distr.

Groningen; M. J. Th. v. Haren. distr.

's-Hertogenbosch; P. F. v. Dooren, B. v.

Nooij, H. H. Vranken allen distr. Maas-

tricht; F. G. Schel, distr. Nijmegen; J.

Hulleman, distr. Zwolle.

Per 1-1-'78: J. Oosterwold, distr. Assen;

J. Huijgen, distr. Dordrecht; W. P. C.

Ruiter, distr. Dordrecht; J. Admiraal, A.

Reserve Rijkspolitie

overleden

Res. wmr. 1e kl. K. lampe, distr. Amster-

dam, verkeersgr. Amsterdam, geb. 11-9-'37

overleden 11-12-'77.

Shellhelpt

\
\

S
Shel!

s

Autorijden is vandaag-de-dag niet goed- U kent ze vast wel: de "Shell helpt"
koop.En het is dan ook logisch, dat steeds boekjes. Daarin vindt u allerlei praktische
meer mensen zoeken naar manieren om tips om geld te besparen. Tot nu toe zijn
de autokosten te drukken. er enkele van die boekjes verschenen en

Shell wil u daarbij graag helpen. Met we zijn van plan om er nog meer uit te
benzine, die AS D bevat,zodat uw auto geven. Net zo lang tot mema@n
zo zuinig mogelijk rijdt, èn met praktisch méér geld aan z'n auto uit-
advies. geeft dan werkelijk nodig IS.

Shell helpt de autokosten drukken,
36

J. J. v.d. Burg, C. Prins allen distr.

's-Gravenhage; H. luiken, distr. Gronin-

gen; P. C. A. Mommersteeg, J. A. A. Pro-

veniers, J. J. Strijbos, J. A. A. L. Wilbers

allen distr. 's-Hertogenbosch; C. W. G.

Roes, distr. Nijmegen; J. H. Kessels, F.

J. M. Strijbos, L. J. Wolters allen distr.

Roermond; J. H. Noordink en B. J. P.

v. Rooij, distr. Zwolle.

Per 15-1-'78: E. \/ittali, distr. Amsterdam;

W. A. C. v. Ginkei, E. Veenvliet, distr.

Utrecht; J. Barendrecht, C. J. de Groot,

C. Compier, J. Vel kers, W. J. v. Engelen,

distr. Dordrecht; L. W. Rijken, J. H. Tijs-

sen, G. J. J. Verhallen, distr. 's-Hertogen-

bosch; A. A. G. v. Dorst, distr. Breda;

J. G. M. Everink, B. J. Harmes, A. J. M.

Blokhorst, distr. Zwolle; S. J. de Vries,

distr. leeuwarden.

Per 1-2-'78: F. D. Hoogenraad, distr.

's-Gravenhage; Th. J, A. Keijsers, distr.

's-Hertogenbosch; W. Vermeulen, distr.

Breda; J. Compagner, distr. Zwolle; C. M.

Dekker, distr. Groningen; S. D. Speerstra,
L. Nota, distr. leeuwarden.

geslaagd voor

Buitengewoon Geoefendman

C. J. v. Bruchem en T. Kooi, distr. Apel-

doorn.

geslaagd voor Geoefendman

Th. H. A. Vink.

bevorderd tot res. wmr. 1e kl.

Per 1-1-'78: Res. wmrs. H. Zwart, distr.

Amsterdam; G. P. Braas, distr. Alkmaar;

B. J. v. Dijk, A. L. Dewachter en H. P.

Karssen, distr. Utrecht; D. L. Souge, J.

Simons, A. B. VerhoeI en K. J. J. A. de

Schrijver, distr. Dordrecht; A. Botbijl en

P. W. Stoel, distr. Middelburg; W. H.

Hoed, J. C. M. Jacobs en J. v. Berkel,

distr. 's-Hertogenbosch; M. Truijen, distr.

Eindhoven; M. G. P. Warnier en H. M.

H. Valentijn, distr. Maastricht; D. Liewe-

rink, J. K. A. Schuitemaker, H. A. M.

Domhol en T. Regnerus, distr. Apeldoorn;

J. Strootman, distr. Groningen; R. Pet-

st ra, O. Schultz en E. Thiele, distr. As-

sen; J. Klijnstra, T. Vijverberg, O. Lijzen-

ga, D. v.d. Woude, A. J. J. v.d. Bun,! en

U. Damstra, distr. leeuwarden.

F. v. Stroe, J. Oostdorp en A. v.d. Wete-

ring, distr. Amsterdam; J. Hagens, distr.

Nijmegen, allen zijn bevorderd tot res.
wmr. 1e kl.

verplaatsingen

Res. wmr. G. H. Volmer van distr. Apel-

doorn naar distr. Utrecht (Wijk bij Duur-

stede); res. wmr. P. v.d. Giessen van

distr. 's-Hertogenbosch naar distr. Breda

(vkg gr. Breda); res. wmr. E. L. Vleugels

van distr. Maastricht naar distr. Roer-

mond (gr. Heijthuijsen).
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PERZISCHE

LUCHTVAARTPUZZEL

Lettergreepcirkel

In de oirkei moeten van buiten naar binnen
woorden van acht letters worden ingevuld. Ze
eindigen alle op één en dezelfde letter, terwijl
ze dienen te worden samengesteld uit de na-
volgende lettergrepen:

ap, bo, cla, del, di, e, e, e, eer, el, en, faat, fi,
geant, gram, gu, hert, hout, ka, klant,ki, kroost,
la, le, le, Ii, 10, meet, mi, na, niets, nut, pa, pot,
raat, rant, rant, ser, tant, tre, watt, zoet, zucht.

Na oplossing vormen de beginletters van deze
16 woorden een gezegde. Hoe luidt dit ge-
zegde?
De omschrijving van de te zoeken woorden is
als volgt:

1. slaapplaats, 2. dorst naar eer of roem, 3.
duizend watt, 4. rijk der kaliefen, 5. opslag-
plaats, 6. nakomelingschap, 7. toestel, 8. na-
tuur- of scheikundige, 9. militaire rang, 10.
landverhuizer, 11. plaats op Schouwen, 12.
leegloper, 13. gedroogde wortelstok van een
plant, waarvan o.m. drop gemaakt wordt, 14.
schitterend, opzienbarend, 15. groot, gehoornd
zoogdier, 16. iemand die op het toneel een
zwijgende rol vervulr.

Onder de goede oplossingen wordt weer een
boeken- of platenbon van f 25,- verloot.
Inzenden vóór 10 maant 1978 aan Puzzelredak-
teur RP-Magazine, Brahmsstraat 7, Eerbeek.

Van de volgende puzzel geen
oplossing insturen:

Perspuzzel

Waar vliegen ze heen? Aan verschillende
vliegende tapijtjes hangt een bordje. Daarop
staat te lezen waar de diverse Perzen naar toe
gaan. Helaas zijn deze heren de Nederlandse
taal nog niet zo goed meester en hebben ze
de Ietters door elkaar gehutseld, Hoe luiden
de namen?

Cijferpuzzel

Wat staat er op het mandje van de ballon van
de Perzische politieman? leder cijfer stelt een
letter voor: 8-5-5-6 sprak niet de waarheid;
1-7-2-3 telwoord; 1-8-7-2-6 insekt; 4-2-2-3
gentleman; 1-8-2-3-9 vlegel.

37
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't Was weer Karnaval:
dienst doen en feestvieren

Als het Zuiden bruist van
feestvreugde, staan RP-ers nuchter
aan de kant. Maar ze weten - op
hun tijd - ook zelf wat feestvieren
is. RP-Magazine stortte zich in het
gewoel: we gingen dienstdoen in
Schijndel en waren te gast bij de
Blau Bokse in Sint Miehelsgestel

pag. 13

Afzien, grote blaren en

warme erwtensoep

Hoe breng je iemand aan de grenzen
van zijn kunnen? Kan iemand (ook
dan nog) funkcioneren in groeps-
verband? Op de opleidingsscholen
probeert men dat te ontdekken op
de zgn. 'Trainingsdagen' met o.a.
80 km lopen, 90 km fietsen en
10 km roeien. Zo begint het
adspirantenleven. Ze zagen wat
af, RPm ging mee . pag. 4

Keith M. Devlin

bestudeerde Nederlandse
politiesysteem

'De overdadige wijze waarop zelfs
kleine polkiekorpsen technisch vaak
zijn uitgerust, doet bijna verkwistend
aan'. En: 'Nederland ZlOU gebaart
zijn bij een nationale politie, die
gemakkelijk georeëerd zou kunnen
worden door de diverse gemeentelijke
korpsen in de huidige rijkspolitie
te laten opgaan'.
Nu horen we het eens van een
vreemde. Want beide onverbloemde
uitspraken zijn van de Brit dr. Keith
M. Devlin, lector aan de Brunel
Universiteit, die zich al jaren bezig
houdt met het bestuderen van
politiesystemen in verschillende
landen van Europa pag. 8

3
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Bij het vertrek is de stemming best.
Het tempo door de soppige Veluwse
bossen is hoog. Er is geen tijd voor
rust. Zo nu en dan gaat er een hand
in het lunchpakket om de opkomende
honger te stillen of verdwijnt er
iemand achter een boom voor een
korte sanitaire stop. Een volkomen
misrekening van de man die het kom-
pas leest wordt hem nog gemakkelijk
vergeven. Men lacht, zingt en praat.

Natte voeten

Als om een uur of elf de materiaal-
wagen er is en de sportdocent een
blikje koude limonade uitreikit gunt
men zich tien minuten rust. De eerste
tekenen van vermoeidheid zijn er. De
beenspieren laten zich voelen. Na de
pauze kost het enige moeite om het
ritme van het lopen te hervatten. De
groep wordt stiller. Er zijn inzinkin-
gen. Er komt een eind aan het droge
weer. Uit donkere wolken vallen plot-
seling dikke regendruppels. De regen-
jack gaat aan. Water druipt er vanaf,
de broekspijpen en de sportschoenen
raken doornat.
Om drie uur zijn ze in Hoenderloo.
Er zit al een flink eind op, maar de
laatste loodjes wegen ook hier zwaar.
Eer. grappenmaker van de rnarechaus-

door Bertus Huizing
foto's: A. L. van Ooyen

see die met een groep op oefening is,
meldt dat hij opdracht van een van
de docenten heeft te zeggen dat de
groep in looppas door het dorp moet.
Ze hebben hem door. Bij de muziek-
tent is er even pauze. Er komt zo-
waar een fototoestel voor de dag. De
laatste boterhammen verdwijnen. Na
een verlangende blik op een snack-
bar gaat het verder.
Langzamer. De sohoenen beginnen te
knellen. Ze lopen in een vreemde
houding. Enkelen zetten de voeten
voorzichtig neer. Opnieuw gaat het
door bossen. Over natte zandwegen.
'Geef om de natuur' staat er ergens
op een aanplakbiljet. 'Ik kan voor-
lopig geen natuur meer zien' merkt
er een op. Hij krijgt bijval.
Het is al vroeg donker. De tocht
voert nu over een verharde weg met

6

Prikkelbaar
om de vijfhonderd meter een lan-
taarnpaal. Je hoort ze denken: 'Mis-
sohien kunnen we bij de volgende
lantaarnpaal toppen'. De meisjes
hebben het zichtbaar moeilijker dan
de jongens. Ze geven aanvankelijk
niet toe maar al ze horen dat ze nog
vijf kilometer moeten lopen laten
enkelen zich graag ondersteunen door
een sterke arm.

Vijf uur. Een uitnodigend verlicht
wegrestaurant ligt op korte afstand.
De groep die het eerst uit Apeldoorn
vertrok wordt door een andere groep
ingehaald.
,,'t Is geen wedstrijd", vond het zes-
tal van de eerste groep. • Iaar als ze
zich ingehaald zien zijn er h wat
boze blikken en te celige merkin-
gen. De groep die v geeft
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de richting aan. Als blijkt dat die ver-
keerd zijn gelopen en beide groepen
elkaar opnieuw, nu in tegengestelde
richting ontmoeten, is een opmerking
voldoende voor een openlijke bek-
vechterij en huilpartij van de dames.
Iedereen is moe en raakt snel ge-
prikkeld.
Om zes uur ontdekt de klas dan ein-
delijk de plaats waar de nacht door-
gebracht zal worden. Het is een natte
KNGV-camping bij Beekbergen. Vier
tenten op een betonnen fundering
dienen als slaapplaats. Nog fitte man-
nen slepen slaapzakken aan. Van de
enige warme plek op de camping, de
doucheruimte, maakt men nadruk-
kelijk gebruik. Men steekt zich in
droge kleding.
In de koude eetzaal is er warme kof-
fie. Hete erwtensoep moet snel wor-
den gegeten anders is ze op het plastic
weggooi-servies binnen de kortste
keren net zo koud als de omgeving.
Daarna houdt de sportdocent spreek-
uur: 'Als je blaren hebt groter dan
een gulden kun je komen'. Hij heeft
het druk.
Daarna zitten ze verkleumd bij elkaar
in de eetzaal om te bespreken hoe de
dag is verlopen. Wat er goed en wat
er fout is gegaan. Voorzichtig vraagt
men zich af waar die afmatting voor
nodig is. Kritiek over samenwerking
in de groep is er nauwelijks. Men
moet immers nog een dag met elkaar
verder. Over een ding is de klas het
hartgrondig eens: de laatste kilometers
van de wandeling waren wel erg
zwaar. Men lacht na over de ruzie.
Om half tien wordt het stil op de
camping.

Dropping

Om 11.30 uur is de ME-bus van de
school gearriveerd. De bewoners van
de tenten krijgen op luidruchtige
wijze een nieuwe opdracht te horen.
Enkelen staan meteen voor de tent.
Door de koude hebben ze geen oog
dicht kunnen doen. Daarna gaat het
in het aardedonker met de bus naar
een plaats van de dropping. Een kom-
paskoers moet hen de weg naar de
tenten wijzen.
De stramme spieren worden door
bossen en over heidevelden opnieuw
aan het werk gezet. De kousen en
schoenen zijn gauw nat.

Om half twee is het weer stil op de
camping.

Fietsen en roeien

Kort na het opstaan om kwart over
vijf is de klas onderweg naar de
school. Vier kilometer te voet om
vervolgens met de fiets richting EI-

Als op vrijdagmiddag rond

vijf uur de laatste taxi's met

hun vrachtje weekendgan-

gers het terrein van de Apel-

doornse opleidingsschool ver-

laten, strompelen de hekke-

sluiters van klas B in de

richting van het hoofdge-

bouw. Hun kleding is ver-

fomfaaid en bemodderd. Ze

zijn moe, maar bij de aanblik

van de vertrekkende auto's

zien toch nog enkelen kans

een sprintje aan te zetten. Ze

hebben de 'trainingsdagen'

erop zitten; ze willen naar

huis.

Vanaf donderdagmorgen rond

acht uur zijn ze vrijwel niet

uit de kleren geweest. Tot

vrijdagmiddag hebben ze on-

geveer tachtig kilometer ge-

lopen, negentig kilometer ge-

fietst en bijna tien kilometer

geroeid.

Ze hebben 'gerust' in een

vochtige, koude tent. Bij het

zwakke schijnsel van een

lantaarn hebben ze zich voor

een korte periode in een

slaapzak gerold om te trach-

ten de slaap te vinden. Voor

zover dat lukte moet de on-

derbreking voor een onver-

wachte nachtelijke dropping

moeilijk te verteren zijn ge-

weest.

In het begin van elke oplei-

ding zijn er de 'hardings-

dagen'. Onder leiding van de

sportdocent en de twee klas-

se docenten gaat de klas op

pad. Doel? Het werken in

groepsverband en het ont-

dekken van de grenzen van

je kunnen.

In november ging klas B op

stap. Het RPm ging mee.

burg te gaan. Een tocht over het
noordelijke deel van de Veluwe onder
goede weersomstandigheden. Ze heb-
ben verlangd naar het moment dat ze
konden gaan fietsen. 'Het is nog wel
ver. Maar je kunt er in ieder geval
bij zitten.' Er zijn een paar dames
die het zekere voor het onzekere
nemen: ze bekleden hun trainings-
broek met een dikke badhanddoek.
Als ze rond het middaguur in Elburg
aankomen wacht hen een schamel
lunchpakket, een koude dronk melk,
een zware stalen roeiboot en een op-
dracht om te gaan roeien. Na enig
gestuntel in de boot is de opdracht
verdeeld: 'Jullie roeien, jij stuurt en
ik kijk toe'. In de beste stemming
vangt men aan ('Als we om vijf uur
maar weer in Apeldoorn zijn').
Hilariteit is er als een van de docen-
ten en uw verslaggever, die het zich
gemakkelijk hebben gemaakt door van
een buitenboordmotor gebruik te ma-
ken, midden op het Drontenermeer
zonder benzine komen te zitten en
tot overmaat van ramp de enige
roeiriem, die aan boord is, kwijtraken.
Na de terugreis komt de hele klas (er
was slechts een lekke band) zeer ver-
moeid doch zeer tevreden over het
feit dat ze de 'harding' hebben vol-
bracht aan.
Er zijn er verschillende onder hen
die kans zien om een trein van voor
zes uur te halen. Ze hebben tenslotte
een heel weekend om uit te rusten.

7
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Keith M. Devlin bestudeerde Nederlandse politiesysteem

Versnipperde politie
leidt tot

verkwisting

Dr Keitb M. Devlin, jurist, lector

aan de Brunei University in Ux-

bridge (Middlesex) en plaatsver-

vangend politierechter, dacht dat

de Engelse politie de beste ter we-

reld was. Nu, na meer dan 20

jaar bestudering van de politie-

systemen in verscheidene landen

(o.a. Denemarken, Frankrijk en

Nederland) is hij wat van zijn

vooroordelen kwijtgeraakt: 'Ik

twijfel nu toch wel een beetje. '

Al in 1956 verbleef hij een jaar in

Wassenaar als een van de buiten-

landse academici die hier verder

studeren. Vijf jaar geleden kwam

hij opnieuw naar Nederland om

hier in drie studieperiodes van en-

kele maanden opnieuw de politie

onder de loupe te nemen.

'De overdadige wijze waarop zelfs kleine politiekorpsen technisch vaak zijn
uitgerust, doet bijna verkwistend aan'. En: 'Nederland zou gebaat zijn bij
een nationale politie, die gemakkelijk gecreëerd zou kunnen worden door
de diverse gemeentelijke korpsen in de huidige rijkspolitie te laten opgaan '.

Nu horen we het eens van een vreemde. Want beide onverbloemde uit-
spraken zijn van de Brit dr Keith M. Devlin, lector aan de Brunei Universi-
ty, die zich al jaren bezig houdt met het bestuderen van politiesystemen in
verschillende landen van Europa.

Mr Devlin, in gesprek met RP-magazine. Aan zijn rechterhand: R. Linthorst van de Algemene

Inspectie, die de Engelse gast tijdens zijn studiebezoeken aan het Korps begeleidde.
(Foto's: H. L. van Harrevell/BPV)

8

Het Korps Rijkspolitie leerde hij

kennen door werkbezoeken bij

de groepen Oegstgeest en ieuw-

koop, de Technische Recherche

van het district Den Haag, de

Dienst Luchtvaart op Schiphot.

de A. V.D. te Driebergen, de CO-

ME te Neerijnen en de RPtW dis-

trict Dordrecht

Dr Devlin heeft in zijn studie o.a. een
vergelijking gemaakt tussen organisatie
en het funktioneren van de Nederlandse
politie en die in Engeland en Wales.
Daar zijn nogal wat verschillen, zoals
ook de wijzen van strafvervolging van
elkaar afwijken: het 'inquisitorial
system' (Nederland) en het 'accusatorial
system' (Engeland), zoals de heer
Devlin de beide systemen typeert.

Toch behoeft dit niet per se in verband
te staan met de verschillen in wettelijke
systemen, zegt de heer Devlin: 'De ver-
splintering van het politieel gezag in Ne-
derland komt veel meer voort uit een
historische achtergrond. Zij vertoont
tot op zekere hoogte een opvallende ge-
lijkenis met de vroegere organisatie van
de politie in Engeland en Wales. En als
de veranderingen in de Nederlandse
politie-organisatie plaatsvinden, zoals
men zich die voorstelt, zullen zij dichter
bij het type regionale organisatie ko-
men dat zich in Engeland heeft ontwik-
keld'.
Bovendien moeten we niet teveel nadruk
leggen op de effekten van de verbrokke-
ling, meent de heer Devlin, omdat in de
eerste plaats het effekt van centrale poli-
tieke verantwoordelijkheid voor het toe-
zicht en ten tweede de male -an operati-
onele samenwerking zowel n de ge-
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'Ik heb zelfs de indruk, dat het Korps

Rijkspolitie arm wordt gehouden ... '

'Ik heb vroeger altijd gedacht dat de Engelse

politie de beste ter wereld was ... '

meentelijke korpsen onderling als tussen
de gemeentepolitie en het korps rijkspo-
litie, opmerkelijke aspekten van de hui-
dige situatie zijn. 'Het zou daarom
misleidend zijn om teveel nadruk te leg-
gen op een vergelijking tussen de
toestand in Nederland nu en die van En-
geland en Wales in een vroegere
periode.' Om te beginnen was er in En-
geland geen korps dat vergelijkbaar was
met dat van de rijkspolitie in Nederland,
die - aldus dr Devlin in zijn rapport -
zo'n belangrijke coördinerende rol
schijnt te vervullen. Waarbij hij dan de
voetnoot plaatst: 'Dit zou echter ont-
kend kunnen worden door commissaris-
sen van de korpsen in enkele grote ste-
den, die zichzelf schijnen te zien als wer-
kelijk autonoom.' Maar de Britse lector
is van mening dat - gelet op de steeds
grotere druk die op de politie van nu
wordt uitgeoefend - in een land als
Nederland ('en eerlijk gezegd ook in
Frankrijk') moeilijk de betekenis ont-
kend kan worden van een korps als dat
van de rijkspolitie, dat in noodsituaties
zelfs met het grootste gemeentelijke
korps samenwerkt.
De heer Devlin is tegen de versplintering
van de politie, die hij in Nederland heeft
gekonstateerd. De ergste gevolgen van
deze verdeeldheid worden echter ver-
sluierd doordat de gemeentelijke korp-

sen - ook de kleine - vaak overdadig
zijn uitgerust en doordat men in Neder-
land bovendien een beroep kan doen op
bepaalde centrale diensten van Justitie.
Dr Devlin spreekt van een wijze van uit-
rusting die 'in Engelse ogen bijna neer-
komt op verkwisting'. Een verkwisting
die hij toeschrijft aan 'burgerlijke trots'
en de in Nederland heersende welvaart.
Geldt dat ook voor het Korps Rijkspoli-
tie?
Devlin: 'Nee, ik signaleer dit bij de ge-
meentelijke korpsen, ook vaak bij de
zeer kleine korpsen, die zodra ze
zelfstandig zijn een eigen volledige uit-
rusting wensen die kan wedijveren met
die van andere gemeenten. Het Korps
Rijkspolitie wordt veel krapper toebe-
deeld; ik heb zelfs de indruk dat het wat
'arm' wordt gehouden.'
Dr Devlin zegt het een 'heilloos besluit'
te vinden, als de Nederlandse politie zo-
danig zou worden gereorganiseerd, dat
het Korps Rijkspolitie zou moeten ver-
dwijnc.i. In zijn studie nêemt hij 'het
bestaan van het Korps Rijkspolitie be-
langrijk als basis voor een 'derde
macht', die een belangrijke waarborg
voor de toekomst zou kunnen zijn.
'In Engeland en Wales schijnt de struc-
turele ontwikkeling al op weg naar een
volgend stadium te zijn. De problemen
van terrorisme en toenemende geweld-

dadigheid hebben geresulteerd in een
sterker gecentraliseerde kontrole en een
ontwikkeling van korpsen die als dit
zich voortzet een vorm van nationale
politie onvermijdelijk schijnt te maken.'
Zou u deze ontwikkeling ook op de Ne-
derlandse situatie willen betrekken?
Devlin:' Naar mijn stellige overtuiging
heeft Nederland behoefte aan een natio-
nale politie. En dat kan heel eenvoudig
door de diverse gemeentelijke korpsen
in het korps rijkspolitie te laten opgaan.
Ik ben van mening, dat ook als Neder-
land overgaat tot een systeem van pro-
vinciale politie, er na verloop van tijd
toch een nationale politie nodig zal
zijn.'

9
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"Somsg
de dader
zo aardig
vinden"

Tekst: A. Huizing
Foto: H. L. van Harrevelt (BPV)

10

Mevrouw Lourens-Koop schrijft poli-
tieromans. Als hoofdpersoon in haar
boeken soleert Erik Jager. Hij leidt
de moordbrigade van de politie in
Castellum aan de Rijn. Rechercheurs
De Griep en Herstal assisteren hem.
Ze hebben het druk met de misdaad
in hun gemeente.
De auteur schrijft met een redelijke
kennis van (politie-) zaken. Haar taal-
gebruik is sober. Gespierde taal gaat
zij, als dat nodig is, niet uit de weg.
De avonturen van Erik Jager c.s.
spelen zich af onder herkenbare om-
standigheden in een echt Hollandse
omgeving.
Spannende opeenvolgende gebeurte-
nissen leiden niet zelden tot een on-
verwachte climax.
Het zijn geen literaire hoogstandjes
die zij produceert, maar aardige, ont-
spannende lektuur voor in de trein,
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tijdens een uurtje wachten of voor
een lome zondagmorgen.

Doorsnee-politieman

Zij heeft geen familie, vrienden of
kennissen bij de politie. Ze laat haar
manuscripten niet door een 'deskun-
dige' lezen. Een aantal technische
onvolkomenheden die in haar boeken
voorkomen, worden haar daarom
graag vergeven. Toch weet ze te ver-
tellen over de sfeer op een politie-
bureau. Ze voelt 'kennelijk aan wat
er in de gedachtenwereld van een
doorsnee-politieman of -vrouw om-
gaat. Ze laat iets van haar gedachten
daarover blijken als ze schrijft:
'Erik Jager was van mening dat ook
het tekort aan politie een rol speelde.
Nederland kwam in dat opzicht
magertjes uit de bus. Op elke zes-
honderdnegentig burgers maar één
politieman. In West-Duitsland was dat
één op de vierhonderddrieëndertig en
in Frankrijk zelfs één op de driehen-
derdzevenendertig. Hij was het met
vele politieautoriteiten eens dat niet
alleen zwaardere straffen maar vooral
de zekerheid gepakt te zullen worden
betere mogelijkheden bood om de
misdaad te beperken. Overigens had
hij het idee dat de publiciteit het er
ook al niet beter op maakte. Elk
misdrijf werd in de kranten en op de
televisie tot in de finesses uitgemeten.
Op sommigen werkt dat inspirerend

~

~

en ze kunnen er op z'n minst van
leren hoe ze het moeten doen'. (Uit:
Ze vragen erom).
De gedachte dringt zich op dat de

wmfl~~eiSchij~de lîjo,r wrd ÇD ~ ~~.

glas. De Hput had .er al ontbeten.

Aart zetten t:lefles tneblj in zijl%reelitèrhand1biekl· ••

rammelde aan de deur in w;~htte. BfIJ'ftseijpg qpklP-
rend carillon herinnerde:hem aan de sOOoolsirene die al over

twintig millllten ZO\t l~eien. De ketkkiok ·liep vijf "inti.tt
voor. . ., '" !% '"~

Zijn bekf&ming resolul1t oVerWb~(J st!pU;"'hij tIaar de

tuin.deureIlvall de a,.chterk~er. De gordijt,l,enw,area geSÎo-
ten maar door een brede kier zag hij een streep JawPliçp.t.
Hij bonsdrop de ruit en drukte toen opnieuw zijn n~ p1tt.

De vage atlpt van de andere morgens sloeg over in een acute
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schrijfster het eens is met wat Erik
Jager denkt.

'Grutjes'

Het wordt al gauw duidelijk dat ze
niet zo erg op de hoogte is van het
reilen en zeilen bij de politie. Is het
dan niet moeilijk om politieverhalen
te maken?
Mevrouw Lourens: "Ik probeer me
in te leven in het functioneren van
een politieman. Privé en in zijn werk.
Als ik over filmsterren zou schrijven
zou ik me proberen voor te stellen
hoe de gedachtenwereld van die men-
sen er uitziet. Dat inleven is toch
niet zo moeilijk?
Ik heb veel politieromans gelezen.
De boeken van het Zweedse paar
Själlo en Wallöo vind ik erg goed.
Daarnaast haal ik veel informatie
uit kranten en tijdschriften. Zo nu en
dan zie ik een politievakblad en
voorts is er de televisie.
Persoonlijk kontakt met politie of
justitie heb ik nooit gehad. Er is wel
eens een verslaggever geweest die me
wilde introduceren bij meneer Blaauw

van de politie in Rotterdam, maar
daar is het nooit van. gekomen. Ik
kan me wel voorstellen dat hij wel
iets anders te doen heeft dan het te
woord staan van een half-zachte
schrijfster van sterke verhalen.
Ik heb bijvoorbeeld de indruk dat
het op een bureau wel eens wat grof
toe kan gaan. Daarom gebruik ik in
mijn boeken zo nu en dan hele duide-
lijke, zeg maar gespierde taal.
Daarover heb ik hier en daar wat
aanmerkingen gehad. Een 80-jarige
oud-leraar Engels van mij schreef:
'Jackie, Jackie, ik ken je niet meer.
Waarom zo grof! 'Vloeken vermijd
ik nu. Maar ja je kunt een hele boze
verdachte of een erg teleurgestelde
rechercheur toch ook geen 'grutjes'
laten zeggen"

Alphen aan de Rijn

Bij het lezen van haar romans krijg
je de indruk dat Erik Jager bij een
heel groot politiekorps werkt. De
recherche beschikt over een groot
aantal specialisten op allerlei gebied.
Er is een politiearts en zelfs een ge-

11
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rechtelijk laboratorium.
"De verhalen spelen zich grotendeels
af in mijn woonplaats Alphen aan
de Rijn", vertelt de schrijfster. Ik heb
het Castellum genoemd en de ge-
meente voor het gemak wat groter
gemaakt. Daardoor was het voor mij

mogelijk om Erik Jager in een groot
politiekorps te laten werken, met alle
voordelen van dien.
Ik heb vrijwel geen mensen uit
Alphen model laten staan.
De plaats is niet zo groot. De men-
sen kennen elkaar. U vind dat de
mensen niet herkend moeten worden.
Daarom heb ik ook wat gerommeld
met straatnamen en zo.
De figuranten uit de boeken heb ik
grotendeels verzonnen. Uit heel vroe-
ger tijden zijn er misschien een paar
die mij bekend voorkomen".

Tijdens de afwas

Mevrouw Lourens vindt het begin
van iedere roman het moeilijkst. Ze
heeft ook geen idee hoe het boek zal
eindigen. In grote lijnen ziet ze het
verhaal voor zich. 's Morgens, na
haar huishoudelijk werk, tikt ze een
paar pagina's. Ideeën van wat er op
papier moet komen doet ze op tijdens
het stofzuigen, de afwas en het af-
stoffen, ,,'s-Avonds in bed hoef ik
er niet aan te beginnen want dan
val ik prompt in slaap", bekent ze.
"Wie het slachtoffer wordt is me het
eerst duidelijk. Met de verdachte heb
ik de meeste moeite. Soms heb ik
iemand in gedachten, die ik later zo
aardig ben gaan vinden dat ik een
ander de dader laat worden. Dat

heeft wel eens tot gevolg dat ik mijn
hele boek om moet werken.
Al schrijvende gebeurt het me ook
dat ik plotseling een leuke figuur in-
voer, waardoor het verhaal een plot-
selinge wending krijgt. Daardoor
schrijf ik mijn boeken soms meerdere
malen.
Schrijven is voor mij een hobby. Het
is niet de bedoeling het te moeilijk te
maken. Ik wil graag dat de lezers in
mijn verhalen ontspanning vinden. Ik
vermaak me er in elk geval kostelijk
mee. Als de drukproeven voor een
nieuw boek komen, lees ik ze alsof ik
ze voor het eerst zie."

'Tussen nu en nooit'

Van de eerste twee romans 'Ze kun-
nen het niet laten' (ze kreeg er een
aanmoedigingsprijs voor) en 'Ze vra-
gen erom' gingen er in de eerste
maand na het verschijnen ruim 6000
exemplaren over de toonbank van
de boekhandelaar. Dezer dagen komt
haar derde boek uit. Het heet 'Tus-
sen nu en nooit' waarbij Erik Jager
in een drugsaffaire verzeild raakt.
Het manuscript voor haar vierde
roman 'Achter het net gevist' is klaar,
terwijl er een begin is gemaakt met
een vijfde boek.
"Erik Jager gaat het vanaf het derde
boek anders doen. Hij zal minder de
solist zijn, maar meer werken met
een team. Ik ben tot de ontdekking
gekomen dat recherchewerk team-
work is. Hij zal meer met anderen
samenwerken. Ik probeer in mijn
boeken de werkelijkheid altijd zo
dicht mogelijk te benaderen".
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Dienstdoen met karnaval: 'Denk om je pet'.

komt te staan en een dronken bestuur-
der kan er zeker van zijn dat we ons
werk doen. Ook bij karnaval moet
iedereen zijn verantwoordelijkheden
kennen', vindt hij.
Met vijftien man houdt de groep Schijn-
del de gebeurtenissen in 'Schorsbos' in
de gaten. Het dorp telt bijna 19.000 in-
woners en beschikt over 46 café's, bars
etc. Er komen nogal uitgaanders 'van
buiten'.
De diensten van de RP-ers zijn groten-
deels gepland op de namiddagen waarop
de karnavalsoptochten plaatshebben en
in de avond- en nachtelijke uren.

'Neuspijp'

Na de proklamatie op het gemeentehuis
verzekert Prins Janus 111zich alvast van
de medewerking van de politie bij de
grote optocht door het dorp door de
groepscommandant, voor het gehele
personeel, te onderscheiden in 'de Orde
van de Neuspijp' . Oosthoek bevindt
zich daarbij in het illustere gezelschap
van een vertegenwoordiger van de regio-
nale pers, de hofcommissaris van de
Prins en de voorzitter en sekretaris van
de karnavalsvereniging.
Als na afloop van de Brabantse brood-
maaltijd hotel 'De Zwaan' allengs voller
loopt met karnavalsvierders trekken de
politiemensen zich ter-ug.Op het bureau

'Heren agenten, alstublieft. 't Kar-
naval!' Onzeker, met een dikke tong en
een overdosis aan beleefdbeid, tracht de
jonge feestvierder zijn bromfiets terug
te krijgen van de patrouille die bem zo-
juist balsbrekende toeren zag uitbalen
tussen de geparkeerde auto's in bet cen-
trum van Scbijndel. De RP-kollega's
zijn soepel vanavond: 'Kom bem mor-
gen maar opbalen van bet bureau'.

De drie dagen voorafgaande aan 'Vas-
tenavond' vormen een wonderlijke peri-
ode in het zuiden. Van vrijdag op zater-
dag maakt de ernst plaats voor luim. Ze-
venbergen heet plotseling 'De Bult van
't Zeuvenbultenlaand', Grave is gedu-
rende deze dagen 'Pothuusburg' en het
Limburgse Valkenburg noemt zich 'Val-
kenbergerböck'. De Prins proclameert
zijn narrenregime. 'Den Burger' draagt
zijn gezag over aan de Burgemister.
Tonpraters nemen de plaatselijke-,
regionale- en landspolitiek op de hak.
Autoriteiten en instellingen zijn het
doelwit van schimpscheuten in de kar-
navalsoptochten. Op zondag staan bij
de Moerdijkbrug en de brug bij Keizers-
veer mes in zuidelijke richting; velen
van boven de rivieren willen iets proeven
van de sfeer in het feestende Brabant of
Limburg.
Kasteleins bergen stoelen en tafels op,

barricaderen de ramen en zetten hun
deuren wijd open voor dorstige bezoe-
kers. 't Is karnaval!

Sfeer

De mensen die in deze sfeer nuchter die-
nen te blijven zijn de kollega's van de
groepen van de Rijkspolitie. Verschil-
lende van hen nemen een vrije avond
om eens mee te deinen met de massa.
Overigens doen ze gewoon hun werk.
Werk dat anders dan op andere dagen
en bij andere evenementen.
'De sfeer is anders', zegt adjudant C.
Oosthoek van de groep Schijndel. De
'verbrabantste Zeeuw' maakt voor de
laatste maal als groepscommandant het
karnavalsgebeuren mee, want binnen-
kort gaat hij met f.l.o. 'De sfeer is naar
mijn mening beter dan bij de dagen dat
hier kermis wordt gehouden. Zeker, er
wordt een stevig pilsje gedronken en dat
kan wel eens problemen geven, maar de
mensen zijn toleranter. Ze kunnen meer
van elkaar hebben.
Wij leggen ook niet op alle slakken
zout. Van het met de fiets over de stoep
rijden zullen we geen drama maken. De
eigenaar van een wrak van een auto met
een grote toeter die aan de optocht deel-
neemt en er daarna mee in het dorp
blijft rondjakkeren kan er echter op re-
kenen dat het ding achter het bureau

14

Bij de komst van de eerste vrouwe-

lijke wachtmeester in Beek (L) in

1977 schafte de groep de 'Pepper-

mobiel' aan. 'Pepper' zelf begeleidde

ook - fysiek wat opgepept - de op-

tocht.

Rp.org_RPM78_03_mrt_nr.07_compri 84



tekst: Bertus Huizing

voor.
Er blijkt na cafésluitingstijd weinig aan-
leiding om caféhouders te manen. De
meesten hebben hun zaak al leeg en rui-
men de zaak in voor nog een dag
zotterij. Late bezoekers schuifelen naar
huis. Er is nog een aanrijdinkje te
'doen'.
Nog één dag. Dan eindigt het karnaval
even abrupt als het begonnen is.

en op straat gaat het feestgewoel aan
hen voorbij.
Bij de begeleiding van de grote karna-
valsoptocht zijn de politiemensen bij
voorkeur het doelwit van het korifetti-
kanon en werpers van serpentines. De
politiepet blijkt een attribuut voor grijp-
grage lolbroeken. Overigens het beken-
de beeld: de route autovrij maken en
toeschouwers met zachte dwang naar de
kant sturen. 'Een en ander had een or-
delijk verloop, voor zover je tijdens kar-
naval van orde kunt spreken' staat er la-
ter in het rapportenboek gemuteerd.

Kondooms

De maandagavond, de uitgangsavond
bij uitstek, verloopt wisselvallig. In de
vooravond is het zelfs even rustig. Daar
waar de GSA zich vertoont volgen reak-
ties in de vorm van vriendelijk bedoelde
opmerkingen tot hel gewauwel van ie-
mand die te diep in het glas keek. Tus-
sen de patrouilles door is er zelfs even
tijd voor het leggen van een kaartje en
het nuttigen van een hartigheidje dat de
gemeente elke avond voor de politie-
mensen laat aanrukken.
Een kreet 'Ik bloei dood' over de tele-
foon is aanleiding om snel een jas aan te
schieten om voor een kroeg een jonge-
man op te pikken die met een vuile thee-
doek een slagaderlijke bloeding staat te-

gen te houden. Hij heeft in een bierglas
geslagen en staat daar inderdaad dood
te bloeden. De vloer van de GSA is rood
als de man bij de dokter wordt afgele-
verd. Een snel vervoer naar een zieken-
huis in Den Bosch voorkomt erger.
Een drietal knapen loopt met een ver-
keersbord te zeulen en een goedwillende
feestganger komt aandragen met een
van een paal gesloopte papierbak die
voor de zekerheid in de auto verdwijnt
voordat al te uitbundigen met het ding
gaan gooien. Er moet nog even een ge-
meenteambtenaar op komen draven,
omdat je via een raam in een van de toi-
letten van het gemeentehuis kunt stap-
pen.
Baldadigheden van de opgeschoten
jeugd, afgewisseld met problemen van
ouderen. Een nachtelijke bureau be-
zoekster komt klagen over geluidsover-
last van haar buren. Thuis levert ze het
naar haar mening overtuigend bewijs
met een krijsende baby. De geluidsover-
last blijkt wel mee te vallen en: "t Is kar-
naval mevrouw'. Ze zijn wel het een an-
der gewend, maar ze kijken toch even
op als een jongeman vanuit een auto
met beslagen ramen hulp inroept omdat
hij zijn kondooms is vergeten. 'Toch
maar eens vragen of de uitrusting van de
GSA niet kan worden aangevuld',
neemt de patrouillecommandant zich

Adjudant Oost hoek ontvangt de on-

derscheiding in de orde van de neus-

pijp uit handen van prins Janus Ill,

RP-ers zijn ook nogal eens doelwit

van karnavalsspot. Een opmerking in

een vergadering van de voetbalver-

eniging, waarvan hij bestuurslid was,

kwam een kollega 'duur' te staan in

het Limburgse. In een karnavalsop-

tocht figureerde zijn dubbelganger als

geüniformeerd wachtmeester met op

z'n buik een bordje met hel opschrift

'bestuurslid'. Voor wie het niet be-

greep was er een door voetballers

omringd karretje dat afficheerde:

'Volgens 'n bestuurslid kint ASV ouch

zoonder Peter Gulikers',
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Foto: Dienst Luchtvaart.

Chef vliegdienst LUVA: 'Vliegende landingsplaats

voor heli's onderweg'

ook ontdekt, dat je tot een nog doeltref-
fender optreden kunt komen als het
bluswater onmiddellijk bij de hand is en
de vuurhaard van bovenaf kan worden
bestreden' .
Bij een bezoek aan de staat Minnesota
werd de commissie geconfronteerd met
een optreden van brandweer, politie en
de 'Aeroplat', bij de bestrijding van een
bosbrand die een deel van de staat
teisterde. 'Het was grandioos om te zien
hoe in korte tijd een hevige brand kon
worden bedwongen door het snelle op-
treden van de bemanning van een aantal
helikopters die vanaf de rondcirkelende
'Aeroplat' af en aan vlogen en de ergste
brandhaarden als het ware met bluswa-
ter bombardeerden'.
Ook onze oosterburen hebben be-
langstelling voor het experiment. In ok-
tober j.l. bezocht het platform-toestel
West-Duitsland. Onze Dienst Lucht-
vaart nam op uitnodiging van de Duitse
politie deel aan enkele praktijkvluchten.

Demonstraties

Op vrijdag 31 maart brengen de marine-
vliegers het toestel naar Nederland waar
zij de gast zullen zijn van de Dienst
Luchtvaart. De volgende dag verzorgen
de Amerikanen in samenwerking met de
RP-vliegers enige demonstratievluchten
voor politie- en brandweerautoriteiten.
Op Schiphol vindt een en ander plaats
om 09.30 uur. Van 11.30 uur tot 12.30
uur zijn de vliegtuigen op het Rotter-
damse Zestienhoven. Het Limburgse
Beek wordt bezocht van 13.30 tot 14.30
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Eindredactie:

A. Huizing.

SCHIP HOL. - Nog deze maand wordt
op de luchthaven een nieuw type vlieg-
tuig verwacht: de 'Aeroplat', zoals die
Amerikaanse machine heet, die een
noodzakelijke aanvulling zal betekenen
bij de bestrijding van bosbranden met
helikopters.
Het bezoek var. de Amerikanen aan Ne-
derland met het nieuwe toestel is het re-
sultaat van een studiereis door de Vere-
nigde Staten door een commissie van
vertegenwoordigers van justitie, binnen-
landse zaken en defensie in de afgelopen
zomer, waarbij werd bekeken welke ver-
dere mogelijkheden er zijn voor de inzet

van helikopters. Van deze delegatie
maakte het hoofd van de vliegdienst van
onze Dienst Luchtvaart, luitenant H.
J .A. Remers deel uit.
De 'Aeroplat' (de Amerikanen hebben
hem inmiddels 'Waterman' genoemd) is
een enorme propellermachine voorzien
van o.a. grote watertanks en een lan-
dingsplatform voor helikopters.
'Het ei van Columbus' , zegt de heer Re-
mers ervan. 'Als alles goed gaat, be-
schikken wij volgend jaar over vijf heli-
kopters. Naast onze luchtsteun bij de
uitoefening van de normale politietaak
zullen onze vliegtuigen nog meer ingezet
worden bij hulpverlening. Een van de
taken voor de heli's zal de daadwerkelij-

ke bestrijding van bosbranden gaan
worden. In Amerika hebben ze daarmee
al veel ervaring. Ik heb daar gezien hoe
bemanningen van heli's in staat waren
de branden op verbluffende wijze te
bestrijden. Daar heeft men inmiddels
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uur. De kans bestaat dat de demonstra-
ties wat uitlopen en daarom verwacht
men om 16.00 uur op Eelde bij Gronin-
gen te kunnen zijn. Voor belangstellen-
den van het korps Rijkspolitie is de mo-
gelijkheid opengehouden om de vlieg-
tuigen op de verschillende luchthavens
te bezichtigen. Wie van deze unieke ge-
legenheid gebruik wil maken, dient zich
wel even (schriftelijk) aan te melden.
Dat kan op de volgende adressen:
..:..-Voor Schiphol: Dienst Luchtvaart,

t.a.v. de heer Leo A. Koek, Postbus
7577, Schiphol-Centrum, tel. 020-

174555.
-voor Zestienhoven: Dienst Lucht-

vaart, t.a.v. owmr. H.
Foppen,Luchthaven Rotterdam, tel.
010-374566.

-voor Eelde: Dienst Luchtvaart, t.a.v.
de heer P. Omlirpa, Luchthaven Eel-
de, tel. 05907-1572.

-voor Beek: Dienst Luchtvaart, t.a.v.
wmr I. G. Heijn, Luchthaven
Maastricht Zuid-Limburg, tel.
04402-2439.

Per RP-gezin kunnen slechts 3 gratis
kaarten worden verstrekt, zolang de
voorraad strekt. Wie het eerst komt, het
eerst maalt. De op naam gestelde kaar-
ten worden uitsluitend verzonden aan
de dienstadressen van de aangemelde
RP-ambtenaren. (H.A.).

ILimburgs Dagbladl
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Algemeen Inspecteur bij werkbezoek in Assen:

'De moed hebben elkaar op te zoeken'
Twee dagen per week gaat de Alge-
meen Inspecteur het land in. Op die
dagen bezoekt hij de verschillende
onderdelen van het korps Rijkspolitie,
Deels kondigt hij die bezoeken aan
als een 'werkbezoek'. Bijna alle on-
derdelen zijn in die sfeer in één jaar
aan de beurt geweest. Hij laat zich
rondleiden in het bedrijf, praat met
RP~ambtenaren, neemt deel aan ver-
gadevingen enz.
Waarom legt hij die bezoeken af.
Wat voor verwachtingen heeft hij
ervan?
Onlangs was de A.1. in Assen.
's Oohtends nam hij in gezelschap
van de (ter-echt) trotse districtseem-
mandant, de kolonel L. P. Bergsrna,
het nieuwe districtsbureau (in aan-
bouw) in ogenschouw. 's Middags
was hij te gast bij de staffunctionaris-
sen van het district Assen; een bij-
eenkomst zonder agenda waarvan
het RPm wat indrukken noteerde.

Korpslijn

"Door mijn komst naar de versohil-
lende onderdelen probeer ik de com-
municatie met de Algemene Inspectie
te verbeteren. Het is niet voldoende
een enveloppe met problemen naar
Voorburg te sturen en het daarbij te
laten. Het kan nodig zijn dat betrok-
kene persoonlijk kontakt heeft met
de A.I., dat men zelf naar Voorburg
.reist om problemen toe te lichten ot
een van mijn medewerkers uitnodigt
om een zaak te komen bespreken.
Mijn bedoeling is om die weg te ef-
fenen", aldus de heer Plattel in zijn
inleiding.
'De Algemene Inspectie (in het verle-
den had je tussen A.1. en het district
ook nog een 'Territoriale Inspectie')
was dikwijls moeilijk te bereiken. De
afstand was groot. Je had gewoon
de moed niet om de medewerkers op
dat niveau aan te klampen. Het ge-
volg was dat vele distrioten, diensten
of soholen aparte wereldjes werden,
die nauwelijks begrip hadden voor
de problemen van andere diensten,
laat staan voor de problemen van het
korps. Zoiets vind ik onaanvaardbaar
in deze tijd. Het probleem van de
man, groep, district, dienst of school

Tekst: Bertus Huizing

is een korpsprobleem. Het korps moet
proberen een oplossing te vinden.
Daarbij kan het zijn dat die oplos-
sing voor het district Assen tevens
antwoord bJOOt voor een of meer
vragen bij andere korpsonderdelen.
In dat verband vind ik het steeds
opnieuw jammer dat men soms traoht
problemen buiten de korpslijn om op
te Lossen.
Er is een duidelijke weg voor ieder-
een, van de jongste wachtmeester tot
de oudste officier, naar de Algemene
Inspectie, of wat mij betreft zo nodig
naar de Directie Politie of nog hoger.
Als er dan nog geen oplossing is,
staat het een ieder uiteraard vrij om
wegen buiten de korpslijn te bewan-
delen.
De deuren van de Algemene Inspectie
staan open voor iedereen die zich
niet happy voelt in ons korps of die
anderszins problemen heeft. Ik heb
mijn medewerkers erop voorbereid
dat zij open moeten staan voor com-

Belangstelling voor iedereen, van de

jongste wachtmeester tot en met de oud-
ste officier. .
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Bij een werkbezoek aan het district Den Haag stelde de A.I. zich op de hoogte van

de gang van zaken bij de opvangeenheid te Noordwijkerhout.

municatie met de mensen in het
veld".

Geen Sinterklaas

Het is even stil na de plotselinge
vraag van de A.I.: "Waar zullen we
het over hebben? Zeg het maar. Ik
ben een man uit de praktijk die vindt
dat hij in het korps thuishoort en het
nu1Jtigacht om opmerkingen van u
aan te horen". Waarbij hij een snel
voorbehoud maakt door de opmer-
king 'niet voor Sinterklaas te willen
spelen door alle problemen even snel
op te lossen'.
Dan komen de opmerkingen. Groten-
deels problemen 'van hier en nu'.
Over dienstsport; 'kunnen we een
aantal administrateurs aanstellen?';
salariëring van burgerpersoneel; in-
richting meldkamer; schuifnummer;
bewapening; sollicitaties enz. ('Er zijn
al vier vragen bij die ik met 17 kan
vermenigvuldigen omdat ze voor alle
districten gelden. Ziet u dat de Rijks-
politie meer omvat dan alleen de
provincie Drenthe?').
In een openhartig gesprek ziet de
Generaal kans om sommige vragen-
stellers hoopvol te stemmen. Op een
andere vraag laat hij duidelijk weten

geen oplossing op korte termijn te
zien. Hij laat niet na de toehoorders
over het beleid aan het denken te zet-
ten: "Moeten we niet wat econo-
mischer dienst doen? Moet die auto
daar op zondag rijden terwijl er op
dat moment niets te doen is? Heeft
het zin dat er een RP-boot vaart ter-
wijl er in het geheel geen scheepvaart
is en ook niet te verwachten is? Is
het niet beter om samen naar die
vergadering te reizen? Moet je een
nieuwe heli bestellen of is het beter
om voor het geld daarvoor nieuwe
auto's te kopen voor de groepen? We
zijn vastgeroest aan bepaalde gewoon-
ten. Het is wel eens nodig dat je je
daarvan bewust wordt en je je be-
paalde zaken gaat afvragen. Ik vind
dat we die vragen samen in het korps
moeten beantwoorden en daarom is
het goed om in het korps te zijn".
Hij laat niet na ideeën te spuien:
"Mensen van de' districtsstaven moe-
ten regelmatig kontakt hebben met
de groepen. Daar gebeurt het eigen-
lijke politiewerk. Als u zichzelf die
opdracht geeft ben ik er zeker van
dat u daar tijd voor vindt zoals het
ook mij is gelukt om het korps in te
gaan. En dat is nodig, dat verzeker
ik u!"

l1!IJ
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- polltle-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 ,n 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twlnsonic Iicht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
polttle-auto's, enz. enz.

leiden, Pesthuislaan 7. tel.' 071-134241

Nederlandse krijgsgeschiedenis

Modernisering van de expositie vindt

ononderbroken plaats, waardoor gelei·

delijk een goed beeld ontstaat van de

krijgsgeschiedenis der 'lage landen' van

ca. 4500 v. Chr. tot 1953.

Geopend:

ma t/rn vr 09.00-17.00 uur

zo 13.00-17.00 uur

Gesloten:

1 jan., 30 april, 3 okt., 25 dec.

Delft, Korte Geer 1, tel. 015-124126

Studiecoliectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draag-

bare wapens, vuurleidingsapparatuur,

verbindingsmiddelen en munitie.

Bezoek uitsluitend na telefonische

afspraak.
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RP-ers uit Den Bosch
weten wat carnaval is

DEN BOSCH. - Voor carnaval
moet je in het zuiden zijn vinden de
Bossche kollega's. Onder vele kol-
lega's die in het zuiden van het land
werken, heeft het feest veel furore
gemaakJt. Zoveel zelfs dat in het
district Den Bosch al zeven jaar een
bloeiende politiecarnavalsclub bestaat
die onder de naam 'De Blau Bokse'
(de blauwe broeken) door het leven
gaat. Het is een zelfstandige vereni-
ging van beroeps- en reservepersoneel
onder auspiciën van de R.P.S.Z.
Op 12 januari 1971 trad de club voor
het eerst naar buiten met een eigen

Bestuur (met Prins Antonio I)

Foto's: R. M. Schnitker e.a.

Raad van elf
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kompleet carnavalsfeest met Prins,
adjudant, vorst, raad van elf en hof-
kapel.
Naast het jaarlijkse oarnavalsfeest
organiseert de vereniging andere eve-
nementen als een visconcours, een
autogezelligheidsrit en een tennistour-
nooi.
De 'hofkapel' onder leiding van Henk
Arendsen bestaat uit 14 man. Zij
repeteren het gehele jaar door en
beschikken over een repertoire dat
meer omvat dan alleen carnavals-
schlagers. Zij treden voornamelijk op
bij gebeurtenissen binnen de politie-
sfeer. Daarnaast voldoet de kapel
graag aan een verzoek om op te tre-
den voor gehandicapten. (A.H.)

Hofkapel

Dlè-iV BOSCH. - 'Hiermede heb ik

het genoegen u en uw echtgenote uit

te nodigen voor onze carnavalsavond',

schreef sekretaris H. Boeijen van de

Rijkspolitie Sportvereniging. Zuid -

afdeling 's-Hertogenbosch,

En daar zit je dan als jongen van

boven de rivieren, ruimschoots op

tijd in 'De Huif te Sint Michelsgestel.

Nadat je bij de zaal tot de ontdek-

king bent gekomen, dat je (niet ver-

kleed) feitelijk voor joker loopt, heb

je je na enige twijfel in de blauwe

kiel gehesen. Wat onwennig neem je

dan plaats tussen de mensen die al

volop in feeststemming zijn.

'Mensen, leef je maar eens lekker uit.

Over veertien dagen moet je toezien

hoe een ander feestviert'. Dat zei de

burgemeester van Sint Michelsgestel,

die bij de genodigden voor deze

avond behoorde.

Het dreigde, in de ogen van een

buitenstaander, allemaal fout te lopen.

Prins Antonio I nam die avond af-

scheid, de nieuwe prins was te laat

en de hofkapel was niet kompleet.

Niemand van de andere gasten scheen

daar eigenlijk problemen mee te heb-

ben. De zeven mans-formatie 'Duke

City' bleek goed voor daverende klan-

ken. Van 'Soul Cha Cha' tot Dixie-

land; van een brass-bandnummer tot

het 'Smurjenlied' en dat alles' gekom-

Te gast bij

'De Blau Bokse'

pleteerd met honderden meters car-

navalsschlagers.

In de zaal bijna 600 carnavalsvier-

ders, waaronder sjeiks, lieden in ge-

vangeniskledij, nonnen, punkfiguren

en zowaar een nieuwe Corry v. Gorp

kompleet met accordeon en plastic

hond op wielen, en ander ongeregeld.

Op het hoogtepunt van de avond nam

Prins Antonio I afscheid als prins.

Zijn plaats werd ingenomen door

Antonio Il. Cape (symbool van waar-

digheid), steek (opdat de Prins niet

nat wordt), penning en staf verander-

den van eigenaar.

Na het uitreiken van de onderschei-

dingen - de eerste was voor de

echtgenote van de nieuwe Prins ('Je

zult me twee jaar moeten missen') -

opnieuw polonaise onder aanvoering

van Antonio II met muziek van de

hofkapel waa.rvan de leden ook het

een en ander in hun carnavalsmars

bleken te hebben.

Het was een mooie avond met goed

bier en leuke mensen. We zijn een

beetje Brabander geworden. Het feest

duurde tot half twee. Zolang zijn wij

niet gebleven. Je moet zo'n eerste

maal niet overdrijven. Het zit er in

dat we volgend jaar weer gaan kijken

bij de feestende kollega's uit Den

Bosch. Maar dan doen we thuis de

kiel al aan. (A.H.)
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'Fouilleuse Sonja' .

MAASTRICHT. - Naast de bij de Rijkspolitie bekende teams van ex-
plosievenverkenners en arrestatieteams heeft een fouilleringsteam in Lim-
burg zijn intrede gedaan.
De 'Carnavalskrant 1978' schreef erover:

Laat u eens .

fouilleren

doorSooi!
Waarom naar de concurrentie lopen als
ook uw eigen, Limburgse Korps RIJks-
politie volwaardige fouIlleerservice kan
bieden?

Dit is Sonja. wechtmeecteres

1e klas en leidster var. ans .

team gediplomeerde fouil-
teuses. Bekend van Schiphol

en meerdere grensovergan-

gen, Zij fouilleert u waar u zèlf
bij bent!

Een Internationaal ver-
maarde kring van clientèle
- waaronder vele gasten
van Hllton Maastricht -
staan borg voor onze kwali-
teit. '

Desgewenst
komen wij
met de
fouilleerwagen
bij u aan
huis.

*

Ons motto:
gefouilleerde
klanten zijn
tevreden
klanten!

*

Warm
aanbevelend,
het
fouilleerteam
van de
Rijkspolitie
in Limburg
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Groepscommandant
Sinke greep zijn kans
MEERSSEN . - De groepscomman-
dant van Meerssen, adjudant M. Sinke,
heeft niet alleen kans gezien de aan-
dacht te vestigen op' zijn zeer oude
groepsbureau, maar er ook nog de voor-
pagina van het Limburgs Dagblad mee
te halen.

~T LIMElUR.GS DAGBLAD VOOR HET

ANTOREN: VALKENBURG: WILHELMIl

120 Jaar
• Tijdens het feest van zilveren
burgemeester Louis Corten van
Meerssen sprak adjudant M.
Sinke van de rijkspolitie een feli-
Citatie uit. Het aardige was dat
de adjudant daarin kans zag om
zonder dat het stoorde in de fees-
telijkheid te attenderen op het feit.
dat de politie al jaren_gehuisvest
îs in een 120 jaar oud gebouw.
Een gebouw dat van alle onge-
makken voorzien is, nietwaar.
Waarmee het toch maar gezegd is
bij een gelegenheid waarbij vele
gasten a.anwezig waren. Mis-
$chien helpt het om de politie
, -daar aan een wat meer werkbare
'ruimte te helpen.

Eerste full-time
schietinstructeur
BREDA. - Sinds november heeft het
korps Rijkspolitie in het district Breda
zijn eerste officiële schietinstructeur:
kollega W. G. J. van Meegdenburg, af-
komstig van de groep Fijnaart.
Daar greep men de gelegenheid aan om
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Van Meegdenburg uit te zwaaien. Als
afscheidscadeau bood men hem een ko-
gelvrij vest met opschrift aan, waarmee
overigens de gevers geenszins de bedoe-
ling hebben te duiden op de schiet-
prestaties in het district. (C.S.).

Koekje van eigen deeg

bij afscheid RVD-MaItha

DEN HAAG. - Op een februari j.l.
nam de heer F. J. Maltha van de Rijks-
voorlichtingsdienst afscheid van zijn
ambtelijke loopbaan. Velen, waaronder
een deputatie van het Bureau Perso-
neelsvoorziening van het korps Rijkspo-
litie, waren in Den Haag bijeen om de
man achter de wervings- en goodwill-
advertenties, de brochures en teksten
van vele overheidsinstellingen uit te
zwaaien.
Namens de Rijkspolitie werd de heer
Maltha geconfronteerd met 'een koekje
van eigen deeg'. Doorbordurend op het
motto 'Werken waar .. .' had fotograaf
Van Harrevelt (nu zonder adviezen van
de heer Maltha) een nieuwe wervingsad-
vertentie' samengesteld die voor zich
zelf sprak. De informatiebron bleek een
recept voor een smakelijke advocaat te

WERKEN WAAR MEN EIEREN

VOOR ZIJN GELD KIEST. ..

rw;~:--------------:
!\ltn nt!lk'20c1t"fCII,)(X}.I!r.l1ll suiker; I
!p;tk~ \·aml/c-'UIkt-r,brJIl\b, Iln. I
ElCrenkk>i.,~lölzcn:fI.)UlkuJoor- I
kll~1f'<'n.br.ullkwiill naar ,"uA I
lt>c·v tlt'gen. I

I
I Ier ~hed.1I OJtrenlk- JU bain mane I
~~1dl .rc laren koren. i
Au b.lIflJllolrlc(\\dkn)-dcktllnmtt I
;Khuc"!JI pIJ'U'IC!l mp-lil mcr koker .•.1 :
\\.IlCT I

Foto: H.L. van HarreveltlBPV.

bevatten. De gepensioneerde heeft nu
tijd voor een andere liefhebberij: de
keuken.

'Kollega' Ben Chockley

met grof (film)geschut

Deze vergiet-bus is het resultaat van
grof geschut, waarop 'rechercheur' Ben
Chockley (alias Clint Eastwood) wordt
onthaald in de nieuwe film 'The Gaunt-
let' (Nederlandse titel 'De Doorzetter')
die de komende maanden in een aantal
Nederlandse bioscopen te zien is. Een
nieuwe aflevering in de serie sterke ver-
halen, waarin de bekende acteur Clint
Eastwood als rechercheur Ben Chockley
en Sondra Locke als de prostituee Gus
Mally routineus de hoofdrollen spelen.
Het gegeven waarom het in de film
draait is even simpel als voor de hand
liggend: Ben Chockley krijgt van zijn
corrupte baas opdracht om het hoertje
Gus Mally, die in een rechtzaak een
belangrijke getuige gaat worden over te
brengen van Las Vegas naar Phoenix -.
Op veel medewerking van zijn kollega's
hoeft de spitsroedenloper niet te reke-
nen. Integendeel. Daar zorgt zijn baas
wel.voor. Ben Chockley is er echter de
man niet naar om zich zo gemakkelijk
aan de kant te laten zetten. Hij heeft
lang genoeg op een 'echte zaak' moeten
wachten. Hij ziet de nieuwe strepen al
op zijn uniform en is daarom vast van
plan om zijn missie tot een goed einde te

Het resultaat van grof geschut. De bus

waarmee Ben Chockley zijn missie

tracht te volbrengen.

brengen.
Wie wil weten hoe de film afloopt en
een liefhebber is van grof geschut in
woord en beeld moet maar eens gaan
kijken. Op een langdurige achtervol-
gingsscène met een helikopter na biedt
het 'politie-avontuur' van anderhalf uur
voldoende (ont-jspanning. Overigens
zal de film geen grote indruk
achterlaten.

Hoofdrolspelers Clint Eastwood en

Sondra Locke.
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Haagse zak

DEN HAAG. - Een blauwe plastic
zak stond wat wonderlijk geparkeerd
op het trottoir langs een Haagse
gracht. Een punktuele ambtenaar be-
keek de zak eens van een afstand,
stapte er resoluut op af en gaf hem
een keurige plaats tegen de pui van
een kantoorpand.
Iemand anders, misschien wel een
andere ambtenaar die in een visioen
het beeld voor zich zag van verwarde
dossiers en wapperende gordijnen
achter een open raam, belde de poli-
tie: 'Er staat een zak met een bom
voor de deur!'
De Haagse politie nam geen halve
maatregelen. De hele gracht werd
afgesloten. Een inspecteur van politie
naderde heel omziohtig de zak en
keek erin.
'Allemaal vulles', moet hij gedacht
hebben toen hij onverrichter zake
terug reed naar het bureau aan het
Burgemeester Monchyplein. (Th. o )

Reservisten voelen zich niet veilig

LIENDEN. - Bij regionale en lan-
delijke alooholacties, grote oefeningen
e.d., worden de reservisten van de
Rijkspolitie groep Lienden nogal eens
ingezet. Het toenemende terrorisme
is er o.a. de oorzaak van dat de reser-
visten zich slecht bewapend vinden
met slechts een gummiknuppel aan

de gordel. Om aan hun wens tot be-
tere bewapening kracht bij te zetten,
heeft men opperwachtmeester A. Ver-
weert, de instructeur van de groep,
symbolisch een speelgoedpistool met
een begeleidend "klaaggedicht" ca-
deau gedaan.

(Reformatorisch Dagblad)

Zoet exkuus WOUDRICHEM. - De kollega's
van de groep Woudriehem keken ver-
baasd op toen een Gorcumse banket-
bakker op de zaterdag na de '2e
Doodsangst Escapade' van de VPRO
met een taart binnen kwam stappen.
De versnapering voor bij de koffie
was bedoeld als een zoet exkuus van
de omroepvereniging voor de veroor-
zaakte ongemakken in een enerveren-
de nacht.

Foto: Nieuwsblad voor Gorinchem

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

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN,

Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02207 - 177 97).

DISTRICT AMSTERDAM

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

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 1 7888 (thuis: 05920 - 511 74).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 -12 40 61 (thuis: 01654 - 15 27).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 5 63 43).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

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

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg SOA, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thu s: 04192 - 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thUIS: 05100 - 8 13 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 13 11)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT NIJMF.GEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG.
Bureau: Europalaan 031, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

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

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 3311 (thuis: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINOEN

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

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem)
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 -1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03
(thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 66)

ALGEMENE INSPECTIE

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

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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POSTBUS 399

EDE
•

Hoe lang nog modderen

met het FN-pistool? (2)

Het ingezonden stuk van kollega A.
D. H. Spoelstra uit Maastricht (RP-
magazine jan. '78) geeft mij aanlei-
ding - ook ter verdere informatie
aan de lezers - hierop te reageren.
Dit ook gezien tegen de achtergrond
van een artikel in de Telegraaf (2
febr.), dat de indruk wekt dat reeds
de keuze van een nieuw vuistvuur-
wapen voor de politie reeds heeft
plaats gevonden, dan wel dat dit bin-
nenkort zal geschieden. Een publi-
katie die overigens plaats vond zon-
der voorkennis van de Algemene
Inspectie van het Korps.

De juiste toedracht is als volgt:

Reeds in 1976 heeft het Korps Rijks-
politie een onderwek gedaan naar
een ander vuistvuurwapen; de resul-
taten hiervan zijn aangeboden aan
de Interdepartementale Bewapenings-
commissie. De ministers van Justitie
en Binnenlandse Zaken hebben ver-
volgens opdracht gegeven het onder-
zoek verder V0011tte zetten aange-
zien de ontwikkeling op dit gebied
thans niet stil staat. Sen uit boven-
genoemde oommissie gevormde werk-
groep houdt zich hier thans mee
bezig.
Deze werkgroep heefr een aantal
eisen geformuleerd waar aan een
nieuw vuistvuurwapen voor de Neder-
landse politie dient te voldoen. Zo

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.

t , , 4'
\, , , I

moet dit wapen met één hand be-
diend kunnen worden (dubbel-actie
systeem), de munitie moet grote
"stopping power" en geringe "rest-
energie" hebben, het wapen zal mini-
maal 6 patronen moeten kunnen af-
vuren zonder herladen. Het program-
ma van eisen is door de beide minis-
ters goedgekeurd.
Bij de Nederlandse politie zullen nu
aIs volgende stap VIJfvuéstvuurwapens
van het nieuwste type (te weten 2 re-
volvers en 3 pistolen) ter beproeving
worden ingezet teneinde aldus genoeg
informatie te verwerven om binnen
afzienbare tijd (1979) een beslissing te
kunnen nemen.
Ongeveer in dezelfde tijd zal een
proefneming bij de Nederlandse poli-
tie plaats vinden met verschillende
typen open holsters, waarbij er m.i.
moet worden uitgegaan van de hui-
dige bij het Korps meest gangbare
draagwijze, t.w. aan de koppel bui-
ten op de uniformjas, teneinde de
snelst mogelijke toegankelijkheid tot
het wapen voor de drager er van te
waarborgen.
De combinatie van de aldus verkre-
gen gegevens zal er toe leiden dat de
politie in de toekomst voorzien zal
zijn van een nieuw vuistvuurwapen
dat wordt gedragen in een aangepaste
holster.
Dit proces zal - schrikt u niet -

nog enige jaren in beslag nemen om-
dat e.e.a., de besluitvorming en de
budgetaire mogelijkheden nog daar-
gelaten, ook door de betrokken wa-
penfabriek die de order uiteindelijk
krijgt, technisch moet kunnen worden
opgevangen. U mag rekenen op een
periode van ongeveer 5 jaar na heden,
aleer een omwapening van de gehele
Nederlandse politie heeft plaats ge-
vonden. De beslissing die uiteindelijk
genomen zal worden, is van belang
voor de hele politie voor een periode
van een tiental jaren er na en verder
zullen we voorlopig nog maar niet
denken.
Het is ook een kwestie van mentali-
teitsverandering, Tenslotte heeft het
ook enige jaren geduurd - en dat
proces is misschien nog niet eens ten
einde - alvorens het door de COME
te Neerijnen in 1973 geïntroduceerde
politieparcours door iedereen is ge-
accepteerd.
Ondertussen heeft in West-Duitsland
een soortgelijke ontwikkeling zich
reeds eerder ingezet. Een aantal
exemplaren van het pistool Sig Sauer
P-225 (kaliber 9 mm parabellum) is
ter beproeving in de praktijk aan de
Bundesgrenzschutz uitgereikt. Eerst
ais daar de resultaten van bekend zijn,
wordt er beslist welk vuistvuurwapen
de Duitse politie in haar standaard-
uitrusting opneemt.
Het spreekt vanzelf dat bovenge-
noemde werkgroep de ontwikkelin-
gen in Duitsland nauwlettend volgt
aangezien men van de aldaar opge-
dane ervaringen eventueel kan pro-
fiteren.

Voorts nog deze opmerkingen:

a. het ideale vuistvuurwapen voor

de po1iJt:iebestaat waarschijnlijk
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niet, welke keus er ook gedaan
wordt, het zal nooit iedereen naar
de zin gemaakt kunnen worden;

b. een goed vuistvuurwapen maakt
nog niet altijd een goede schutter,
voor een goede schutter is nodig
- optimale oonditie van de man,

lichamelijk en geestelijk
- optimale conditie van het

wapen
- optimale munitie
- optimale geoefendheid

Wij zullen er dus zelf ook wat aan
moeten doen!
Overigens verschieten wij bij de Rijks-
politie reeds 300 pistool- en 100 kara-
bijnpatoonen per man per jaar!

Hoofd Bureau Mobile Eenheden
en Bijstandsverleningen
W. A. de Kraker

• Volledigheidshalve verwijzen wij

ook naar ons artikel over het nieu-

we schietparcours ('Veilig, snel en

doelmatig schieten', RPm febr. '77),
waarin de heer De Kraker ook zijn

mening gaf over het FN-pistool.

(Red.)

Invalide bevrijd

uit zinken de auto

Een dezer dagen las ik (op school waar
ik als conciërge werk) in het januari-
nummer van het RP-magazine dat twee
rijkspolitiemannen een invalide man uit
een zinkende auto hadden gered. Wat
mij opviel was de passage waarin ie-
mand vertelt dat de invalide bij bewust-
zijn werd gebracht door het water uit de
longen te persen. De methode die in
EHBO-kringen als de enig juiste wordt
aanbevolen is: leg de drenkeling in de
stabiele zijligging, kijk of hij ademt en
blijft ademen; anders meteen mond- op
mondbeademing toepassen.

J. W. Arnoud
kaderinstructeur E.H.B.O.
Baarn.

De kollega's Rookhuyzen en De Wit

hebben het niet volgens het boekje ge-

daan. Ze waren wel blij dat het hun ge-

lukte de man tot bewustzijn te brengen.

In de komende gevallen zullen zij zeker

aan uw opmerking denken. (Red.).
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André Kraayeveld
succesvol bij
wereldkampioenschappen

Bij de wereldkampioenschappen sprint
op de schaats (11 en 12 februari j.l. in
het Amerikaanse Lake Placid) is kollega
André Kraayeveld (25) van de groep
Hardinxveld-Giessendam op de vijftien-
de plaats geëindigd.
'Gezien het sterk bezette rijdersveld ben
ik over mijn prestaties in Amerika tevre-

den', zegt de topsporter.
Twee jaar geleden behoorde hij even-
eens tot de afgevaardigde sprinters voor
het wereldkampioenschap. 'Toen werd
ik volkomen weggereden Dat is nu niet
het geval geweest en daar ben ik blij
mee', merkt hij tevreden op.

Halsoverkop

Het zag er in het begin van het seizoen
niet naar uit, dat Kraayeveld zich zou
plaatsen voor de strijd om de
wereldtitel. Wedstrijden in Inzel en
Innsbrück gaven voor hem een resultaat
te zien dat het zelfs twijfelachtig maakte
of hij wel mee zou kunnen doen aan de
landenwedstrijd Zweden-Nederland.
De wedstrijden op de 'Uithof' te Den
Haag leverden én door betere prestaties
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(39.87 sec. op de 500 meter en 121.44
sec. op de kilometer) én door het gedis-
kwalificeerd raken van Nederlands
sterkste sprinter Jos Valentijn een over-
winning voor de snelle RP-er op. Met
het gevolg dat André nog dezelfde mid-
dag te horen kreeg dat hij was ingedeeld
bij de kernploeg, 's nachts op het
groepsbureau de lopende zaken moest
afwerken en de volgende morgen naar
Davos vloog.
Het weekend daarop vertrok de schaat-
ser naar Amerika, waar hij 39.43 op de
500 en 121.25 op de 1.000meter reed.
'Ik heb daar een mooie tijd gehad', stelt
Kraayeveld vast. 'De sfeer was goed. Nà
zo'n kampioenschap wordt dat vaak an-
ders. Als je niet tot de eerste drie hebt
behoord, ben je voor de pers tegenge-
vallen en dan kan het gebeuren dat een
trainer 'schoon schip' maakt door be-
paalde opmerkingen. Dat is wel iets

waar je tegen moet kunnen'.

Kollega's

André is voorlopig nog niet van plan te
stoppen met de schaatsenrijderij zoals
hij die beoefent.
'Ik ben in feite te laat begonnen met
mijn sport', vindt hij. 'Ik was al 19 jaar
toen ik me er voor in ging zetten. Van de
technieken die je je eigen moet maken,
begin ik nu pas profijt te trekken. Ik
ben nog jong genoeg om er meee door te
gaan. Dank zij de geweldige opstelling
van de leden van onze RP-groep ben ik
in de gelegenheid mijn sport op dit ni-
veau te beoefenen. Als ik er maar op
tijd bij ben met de dienstplanning,
houdt men altijd rekening met mijl] trai-
ningsschema's en wedstrijden. En als
dat eens niet valt in te passen, nou dan
train ik een keertje niet. Dat is ook niet
zo'n ramp'.

Veteraan Oosthoek eerste in prominentenkoers

DEN BOSCH. - Bij een wielerwed-
strijd voor prominenten van de plaats
Schijndel zag groepscommandant C.
Oosthoek (59) niet alleen kans om
de wedstrijd op hometrainers te
winnen, hij bracht bovendien een be-
drag van f 1150,- aan premies in
het laadje van de plaatselijke harmo-
nie 'Sint CeciLia'.
De binnenkont jubilerende harmonie
had geld nodig voor de organisatie
van een muziekfestijn. Om dat geld

bij elkaar te brengen waren in decem-
ber j.l. de prominenten uit de ge-
meente, waaronder de RP-veteraan,
uitgenodigd voor een wielerzesdaagse
in het gemeensohapscentrum 'Den
Hert' te Schijndel. De adjudant bleek
over een goede konditie te beschik-
ken.

Oosthoek (midden) is de gemeente-

secretaris (links) en een hotelhouder

te snel af.

Foto: P. v.d. Ven

liJ •.-

OuwbedrlJ I
~-.-.!~i

Museum

der
Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechausee,

het voormalig

Korps Polüietrcepen,

de voormalige Rijksveldwacht

en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/

Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag t/m vrijdag

van 10 - 12 en 14 - 16 uur

zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50

kinderen t/m 12 jaar f 0,75

Het Museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),

Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

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
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

Staf bureau RPtW:

8

OUD GEBOUW
MET DUISTERE GESCHIEDENIS

Hoofdgebouw RF te Water.

Aan de Westerdoksdijk in Amsterdam, aan de boorden
van het IJ, staat het bureau van de Rijkspolitie te Water.
Het imposante geheel past volledig in het beeld van de
Amsterdamse haven. In de loop van een kleine eeuw is

het scheefgezakt onder zware lasten. Het heeft echter
aan degelijkheid niet verloren.

De geschiedenis van het gebouw is
moeilijk te achterhalen. Plattegron-
den van de gemeentelijke archief-
dienst tonen aan dat het gebouw er
in 1896 al stond. Het werd aange-
duid als 'Koloniaal Etablissement'.

door: U. de Lange
foto's: J. E. de Jong
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Zelfs is bekend dat de Oost Indische
Compagnie het gebouw gebruikte.
Rond 1900 di-endede schippershaven
naast het komplex (de huidige Bur-
gemeester De Vlugbthaven) als ge-
meentelijk zwembad.
Later - de data blijven ons onthou-
den - gebruikte de Billitonmaat-
schappij het perceel als opslagplaats
voor tin. Verondersteld wordt dat in
die tijd het geheel wat is verzakt. We}
is bekend dat de achterzijde van het
gebouw bij defensie in gebruik was

Omdat het gebouw min of meer als
Indonesisch eigendom werd be-
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schouwd werd het in de SO-er jaren
bij de overeenkomst van Lingadjati
voor een symbolisch bedrag van één
gulden overgedragen aan de Repu-
bLiekIndonesia,
Later heeft het Rijk het complex
terug kunnen kopen voor één miljoen
gulden.

Sinds 1963 is de voorvleugel van het
gebouw in handen van justitie, als
onderdak voor de Rijkspolitie te Wa-
ter. De vleugel Westerdoksdijk en de
achterzijde behoorden toen nog steeds
aan defensie. De IJ-vleugel bood huis-
vesting aan het Loodswezen.
Toen spoedig daarna defensie uit het
gebouw trok kon de RPtW de vleu-
gel aan de Westerdoksdijk betrekken,
de achterzijde kwam ter beschikking
van de Politie Technische Dienst en
de Politie Verbindingsdienst.
Nadat in 1976 ook het Loodswezen
een andere huisvesting had gekregen
kon ook dat gedeelte worden toege-
voegd aan de Rijkspolitie te Water.
Via de in de loop der jaren uitge-
sleten treden van de stenen trap (met
koperen leuningen) komt men op de
etage waar de staf van het landelijke
commando van de Rijkspolitie te
Water is gevestigd. Tevens vindt men
daar de afdeling documentatie annex
drukkerij en fotografie. Tegenover de
trap hangt de scheepsbel van het
Indonesische zeeschip 'H.O.S. Tjok-
roaminoto'. Deze bel is aan de re-
cherohegroep Amsterdam aangebo-
den door de direktie van de Djakarta
Lloyd, als waardering voor het werk
tijdens en na de brand aan boord van
dit schip in 1964.
De vleugel langs de Westerdoksdijk
biedt onderdak aan de recherchegroep
Amsterdam en de materieelbeheerder.
De IJ-vleugel is in gebruik bij de staf
van het district Amsterdam (RPtW),
het opleidingsinstituut en de compta-
biliteit. Een raam, waarin onder an-
dere in het glas een onklaar anker
van de Koninklijke Marine is uitge-
slepen, herinnert aan het verblijf van
het Loodswezen in die afdeling.
De benedenverdieping wordt gebruikt
door de groep Amsterdam van de
RPtW en de centrale werkplaats.
Voor de deur van het gebouw is een
ligplaats voor de dienstvaartuigen
van de groep Amsterdam en de sche-
pen die voor reparatie in Amsterdam
zijn.

Door deze ingang liepen in de tijd

van de Billitonmaatschappij rails

voor lorries om de broodjes tin

te vervoeren. T

De scheepsbel van de

'H.O.S. Tjokroaminoto',

T ~
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nieuwe. - t ..,
groeps·~•.._~
commandanten

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
gewezen als commandant van de
groep Goirle de adjudant H. P. Mil-
tenburg. Hij werd geboren op 22
oktober 1919 te Vleuten en was sedert
16 augustus 1969 plaatsvervangend
commandant van de groep Goirle.

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
gewezen als commandan:t van de
groep Haskerland de adjudant H. A.
Gijzen. Hij werd geboren op 16 april
1922 te Franeker en was sedert 1
november 1975 commandant van de
groep Achekarspelen.

Uit de Zeeuwse politiepraktijk

MIDDELBURG. - Westkapelle is
in de wintermaanden een erg rustig
dorp op Walcheren. Het ligt onmid-
dellijk aan de Noordzee. De inwoners
gaan er prat op af te stammen van
de woeste Noormannen en daarom
noemt men zich graag "een noeste
Vikinger" . De politie wordt er ver-
tegenwoordigd door een jonge opper-
wachtmeester die het met de meeste
Westkappelaars na tweeënhalf jaar
goed kan boeren. Men weet dat hij
gevoel voor humor heeft. Hij heeft
een goede verstandhouding met de
jeugd. Overigens: in Westkapelle ge-
beurt zelden iets wat niet door de
beugel kan.
Toch komt het zo nu en dan voor dat
er "ontsporingen" plaatsvinden. Ge-
beurtenissen die diep ingrijpen in het
dorpsleven. De inwoners praten er
vaak en nog lange tijd over.
Zo'n gebeurtenis vond er onlangs

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
gewezen als commandant van de
groep Boskoop de adjudant G. Erke-
lens. Hij werd geboren op 6 december
1928 te Leimuiden en was sedert 1
juli 1974 plaatsvervangend comman-
dant van de groep Voorschoten.

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
gewezen als commandant van de
groep Hulst de adjudant H. Middel-
jans. Hij werd geboren op 26 okto-
ber 1919 te Odoorn en was sedert
1 december 1970 plaatsvervangend
commandant van de groep Hulst.

Met ingang van 1 januari 1978 aan-
gewezen als commandant van de
groep Raarnsdonk de adjudarut H.
Verschoor. Hij werd op 22 februari
1931 geboren te Rotterdam en was
sedert 6 september 1975 plaatsver-
vangend commandant van de groep
Raamsdonk.

plaats. In een meinacht om ongeveer
half drie wordt het dorp opgeschrikt
door een hevig lawaai, gevolgd door
glasgerinkel. Daarna is het stil, de
bewoners slapen rustig verder.
De volgende dag ontdekt men dat
er zeventien ruiten zijn gesneuveld
van een kerk-in-aanbouw van de
plaatselijke Evangelische Gemeente.
De verbouwing van een huis met
schuur tot kerkgebouw wordt moge:
lijk gemaakt door financiële bijdra-
gen van de kleine kerkgemeente.
Paniek dus. Men stelt de burge-
meester op de hoogte, die op zijn
beurt de postcommandant inlicht. Er
volgt een onderzoek. Met behulp van
technische lieden gaat hij op pad. Er
vindt een "buurtonderzoek" plaats:
in de avonduren, in burger en achter-
om. Eén inwoonster blijkt de bewuste
nacht niet te hebben kunnen slapen.
Zij heeft iets gezien, twee namen rol-

len er al vlug uit.
De postcommandant gaat deze lieden
aanzeggen dat ze op het bureau moe-
ten komen. "Op het bureau komen?
Waarom?"
"Het is zaak dat je met je water voor
de dokter komt", is het antwoord.
Prompt op tijd versohijnen ze op het
bureau. Tijdens een inleidend ge-
sprekje haalt een van de deugnieten
een klein flesje voor de dag.
De verbaasde opper: "Wat is dat
eigenlijk?"
"Je moest toch mijn water hebben
voor de dokter?"
De politieman denkt na, wordt een
beetje roder dan zijn baard en barst
in lachen uit.
De Westkappelaar merkt op: "Ik
dacht, er is tegen de kerk gepiest en
de politie wil weten of ik dat gedaan
heb."

30
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Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Dronten de adjudant H. Lodders. Hij
werd geboren op 26 april 1924 te
Fijnaart en was sedert 1 april 1972
oommandant van het rayon Leusden.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Eist (Gld.) de adjudant D. van Dorp.
Hij werd [geboren op 3 oktober 1930
te Vlaardingen en was sedert 1 mei
1972 commandant van het groeps-
standplaatsrayon Eist.·

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Heerde de adjudant G. H. te Selle.
Hij wem geboren op 10 juni 1923 te
Twello en was sedert 1 september
1972 commandant van de groep

Weesp.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als commandant van de groep
Kortgene de adjudant P. v.d. Giessen.
Hij werd geboren op 18 november
1922 te Hendrik Ido Ambacht en was
sedert 1 december 1971 plaatsvervan-
gend commandant van de groep Bra-
kel.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Loohem de adjudant H. W. de Jonge.
Hij werd geboren op 9 oktober 1918
te Steenwijkerwold en was sedert 23
februari 1974 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Loohem.

Met ingang van 1 december 1977 aan-
gewezen als commandant van de
recherchegroep Nijmegen van de
Rijkspolitie te Water de adjudant P.
Lute. Hij werd geboren op 3 februari
1937 te Oastricum en was sedert 1
november 1974 districtsrechercheur
bij de recherohegroep Nijmegen van
de Rijkspolitie te Water.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als commandant van de groep
Ooststellingwerf de adjudant M. Ger-
ding. Hij werd geboren op 31 januari
1931 te Beilen en was sedert 13 mei
1975 commandant van het groeps-
standplaatsrayon Damwoude.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Technische Recherche Roermond de
adjudant J. C. Jansen. Hij werd ge-
boren op 12 juli 1929 te Eindhoven
en was sedert 20 september 1976 be-
last met de waarneming van de groep
Technische Recherche Roermond.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oommandant van de groep
Vries de adjudant H. L. Schutter. Hij

werd geboren op 4 december 1922 te
Scheemda en was sedert 1 april 1973
commandant van de groep Enkhuizen.

Met ingang van 1 februari 1978 aan-
gewezen als oom mandant van de groep
Wijk bij Duurstede de adjudant A. J.

Britstra. Hij werd geboren op 16 april
1920 te Norg en was sedert 1 maart
1975 commandant van de voormalige
groep Nieuwegein.

VOOR WE VERDER GAAN WILLEN ZE EEN DISCUSSIE OVER EEN ALTERNATIEF TRACé.
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in dienst getreden

DISTRICT UTRECHT

Per 16-1-'78: A. Wieringa, adm. ambt. C

3e kl. te De Bilt.

Per 1-2-'78: W. Sesink, schrijver te VIeu-

ten.

Per 1-3-'78. V. E. Witte, adm. ambt. C

3e kl. te De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-2-'78: C. E. M. ter Braak, schrijver

te Borne.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-2-'78: B. J. A. C. Sikking, telex-

telefoniste te Driebergen; C. A. C. van

Westerop, schrijver-A te Driebergen.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'78: H. A. J. Langen, wmr. van

Hoogwoud naar Opmeer; G. J. C. Nispen-

hagen, wmr. van Schoorl naar Schager-

brug; M. P. M. v. Oosten, wmr. van

Schoorl naar Wieringerwaard; K. Ooster-

om, wmr. van Schoorl naar Avenhorn; H.

Wassing, wmr. van Schoorl naar Uitgeest;

B. P. N. Zijp, wmr. van Schoorl naar

Lisse; A. J. ten Nijenhuis, wmr. le kl.

van St. Pancras naar Alkmaar (reeh. gr);

H. H. G. Snijders, wmr. te kl. van Ber-

gen (N.H.) (ber. gr.) naar Boxtel (ber. gr.);

E. Zwaansdijk, wmr. van Horn naar Alk-

maar (vkg); C. J. J. v. Rijsbergen, owmr.

van Schipluiden naar Niedorp te Winkel;

H. J. Mosk, owmr. van Opperdoes naar

Schagen.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'78: M. Gorter, wmr. le kl. van

Uithoorn naar Amsterdam (reeh. gr.); C.

Oudewortel, wmr. van Landsmeer naar

Oostzaan; H. Wassing, wmr. van Schocri
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naar Uitgeest; C. E. Doeven, wmr. van

Aalsmeer naar Ouder-Amstel; P. P. M.

Huveneers, wmr. van Aalsmeer naar Die-

men; F. J. Koridon, wmr. van Aalsmeer

naar Sprang-Capelle; R. F. Müller, wmr.

van Aalsmeer naar Hardinxveld-Giessen-

dam; J. J. F. Remmink, wmr. van Aals-

meer naar Vleuten de Meern; G. Schou-

ten, wmr. le kl. van Duivendrecht naar

Muiden; F. P. M. Engelbregt, wmr. le kl.

van Ouder-Amstel naar Amsterdam (rech.

gr.); W. H. A. van Pelt, wmr. le kl. van

Diemen naar Amsterdam (rech. gr.); E.

Drenth, wmr. le kl. van Amsterdam (vkg)

naar Aalsmeer; J. Noortwijk, wmr. le kl.

van Castricum naar Landsmeer; B. J. W.

V.d. Heisteeg, wmr. le kl. van Muiderberg

naar Amsterdam (st. distr.); E. 9rinsen,

wmr. le kl. van Kwakel naar Uithoorn;

E. Schouw, wmr. van Blaricum naar Uit-

geest; P. J. Vooges, wmr. van Amster-

dam (vkg) naar Aalsmeer; A. J. v. Belzen,

wmr. le kl. van Aalsmeer naar Amster-

dam (rech. gr.).

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-'78: J. Vording, wmr. le kl. van

Borger naar Rolde.

meer naar Sprang-Kapelle; J. H. Pellen,

wmr. van Goor naar Aalburg; A. A. H.

Maas, wmr. van Vierlingsbeek naar Ros-

malen; H. H. G. Snijders, wmr. le kl.

van Bergen (N.H.) (ber. gr.) naar Boxtel

(ber. gr.); S. E. Zeeman, wmr. van Heesch

naar Den Bosch (vkg); H. F. W. M. v.

Hout, wmr. le kl. van Rosmalen naar Den

Bosch (st. distr.); J. F. W. Koppenhagen,

owmr. van Poortugaal naar Boxmeer; M.

G. M. V.d. Veerdonk, wmr. le kl. van

Den Bosch (meldk.) naar Den Bosch (st.

distr.); Ch. Versteeg, wmr. le kl. van

Werkend am naar Leusden-Zuid.

Per 24-1-'78: W. A. P. C. M. v. Rooij, wmr.

van verkeersschool naar Den Bosch (vkg).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'78: S. P. Jonkmans van Holwerd

naar Amsterdam.

DISTRICT BREDA

Per 1-2-'78: P. Nijmeijer, wmr. le kl. van

Breda naar Gilze.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-1-'78. H. G. A. M. Biere, wmr. van

Gemert naar Best; A. M. C. J. v. Engelen,

wmr. van Gemert naar Beek en Donk; C.

C. Krosenbrink, wmr. van Gemert naar

Someren; H. E. v. Muiken, wmr. van

Gemert naar Budel; F. W. Hein, wmr.

van Goor naar Gemert; A. Leggedoor,

wmr. van Manum naar Nuenen; A. V.d.

Spek, owmr. van Sint Oedenrode naar

staf distr.; J. N. B. v. Net, wmr. le kl.

van Bladel naar Eindhoven (rech. gr.); J.

H. J. Hasing, wmr. le kl. van Waalre

naar Boxtel (veldpoL).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-1-'78: G. Erkelens, owmr. van Voor-

schoten naar Boskoop; J. Hofman, owmr.

van Bodegraven naar Boskoop; C. J. J.

v. Rijsbergen, wmr. le kl. van Schiplui-

den naar Winkel.

Per 1-2-'78: P. J. Frisker, wmr. le kl.

van Rijswijk naar Pijnacker.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-2-'78: A. W. Bonsema, wmr. van

Schildwolde naar Middelstum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'78: A. H. Meijer, wmr. le kl. van
Schijndel naar Wedde; M. W. Berns, wmr.

van Rosmalen naar Cuijk; B. J. C. Boick,

wmr. van Rosmalen naar Boxmeer; J. W.

v. Dalen, wmr. van Rosmalen naar Dord-

recht (RPtW); L. G. M. Hooglander, wrnr.

van Rosmalen naar Aalburg; J. V.d. Meer,

wmr. van Rosmalen naar St. Michels-

gestel; H. W. M. School, wmr. van Ros-

malen naar Cuijk: IJ. van Zuijlen, wmr.

van Noordwijkerhout naar Werkendam; M.

A. V.d. Wal, wmr. van Beilen naar Eethen;

P. Jurriens, wmr. van Heerde naar Wer-

kendam; F. J. Koridon, wmr. van Aals-

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-1-'78: F. P. J. Finger, wmr. van

Nieuwenhagen naar Simpelveld; E. J.

Mandemaker, wmr. van Nieuwenhagen

naar Hendrik Ido Ambacht; J. A. M. de

Vries, wmr. van Nieuwenhagen naar

Udenhout; H. A. J. Spanjers, owmr. van

Born naar Stein; A. J. M. Jongeling, wmr.

le kl. van Mechelen naar Maastricht (st.

distr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-3-'78: J. Remmeizwaai, owmr. van

St. Philipsland naar Pijnacker.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'78: H. G. B. v. Muiken, wmr. le

kl. van Helden-Panningen naar Roermond

(techn. rech.); R. P. G. v. Heuf!, wmr.

van Horst naar Thorn; J. P. Pronk, wmr.

van Horst naar Bergen (L.); P. A. Stuurt,

wmr. van Horst naar Echt; G. C. D. Vis-

ser, wmr. van Horst naar Echt; A. M. C.

M. Ramakers, wmr. van Horst naar Heyt-

huysen; H. H. J. Gaal, wmr. le kl. van

Baarlo naar Helden-Panningen.

Per 16-1-'78: E. Zwaansdijk, wmr. van

Thorn naar Alkmaar (vkg).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-2-'78: R. Luyke, adm. ambt. C 3e kl.

van Zwolle (rech. gr.) naar Zwolle (st.

distr.).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'78: S. P. Jonkmans, wmr. van

Westdongeradeel naar Amsterdam; L. J.

Bout, owmr. van Dordrecht naar Hans-

weert; J. W. van Dalen, wmr. van Ros-

malen naar Dordrecht; A. J. V.d. Berg,

wmr. van Goor naar Nijmegen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-1-'78: H. J. Mosk te Schagen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: D. B. Versluis te Medemblik.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'78: G. W. Geuzebroek te Heiloo;

A. H. J. Wagers te Heiloo; F. Feenstra

te schoort: F. J. Meyer te St. Pancras;'
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P. F. V. Sedema te Groet; J. A. Gerritsen

te Grootebroek.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: J. C. P. Slaman te Schoorl;

D. A. Witzen te Schoorl; J. Tamerus te

Schoorl; E. M. Neelt te Schoorl; J. Rooi

te Schoorl; J. Kalf te Alkmaar (vkg).

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: E. Prinsen te Uithoorn; W. F.

Houthuijse te Amsterdam (meldk.).

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'78: M. H. Wezel te Uithoorn; B.

C. M. den Haan te Diemen; C. H. Kluit

te Uithoorn.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: B. Bakker te Aalsmeer; D. J.

de Beurs te Uithoorn; M. F. Hodek te

Aalsmeer; N. Plug te Aalsmeer; R. J.

Holthaus te Aalsmeer; R. J. Martens te

Monnickendam; R. v. Ommen te Aals-

meer; A. A. N. Tol te Amsterdam (vkg).

DISTRICT APELDOORN

lot adjudant:

Per 1-1-'78: D. de Fluiter te Brummen;

L. J. Müris te Twello; A. v.d. Kleut te

Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'77: J. Wallinga te Apeldoorn.

tot schrijver-A:

Per 1-1-'78: Mej. J. Jonker te Oldebroek.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'78: Mevr. J. A. Storm-Woltjer te

Wezep.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester:

Per 1-12-'77: R. Klaasen te Beilen.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'78: P. Nijmeyer te Gilze.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'78: J. W. M. Drijvers te Goirle;

A. M. G. F. Maltait te Raamsdonkveer;

R. G. J. M. van Cuijk te Zundert; K.

Groenwold te Zevenbergen; G. W. A.

den Boer te Hoogerheide; A. G. E.

Koenders te Breda (vkg); J. Heiwegen

te Berkel-Enschot; A. J. v . Westenbrugge

te Breda; K. Dekkers te St. Willebrord;

A. E. J. W. Plomp te Oudenbosch L.

Bremer te Hilvarenbeek; A. B. M. de

Been te Halsteren; B. J. J. Plasman te

Groningen.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-'78: A. J. Roes te Vianen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'78: A. Hartog te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-1-'78: A. H. Renkens te Gemert.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: A. H. H. M. Valkx te Gemert.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'78: W. J. M. v. Hoof te Waalre;

P. J. H. v. HooI te Budel; J. H. v. Rij-

broek te Eindhoven; A. W. Kelder te

Eindhoven.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: M. H. A. Dogge te Gemert;

E. F. P. M. Ensing te Nuenen; P. A. F.

Giezen te Gemert; J. M. Gouka te St.

Oedenrode; Th. Klooster te Eindhoven;

J H. M. Manders te Gemert; J. F. F. J.

Snellen te Gemert; A. J. M. Valentijn te

Gemert; A. J. A. C. Verheijden te Eind-

hoven (vkg).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'78: G. Erkelens te Boskoop; J.

Hof an te Boskoop; P. A. Schoonhoven

te le er erk.

Per 1-3-78: J. Remmeizwaai te Pijnacker.

Per 1-4-'78: J. J. v.d. Vlist te 's-Graven-

hage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'77: W. C. F. v.d. Berg te Noot-

dorp.

Per 1-2-78: P. J. Friskes te Pijnacker.

Per 1-3-'78: J. H. Eiting te Zevenhuizen;

H. fol. B. v.d. Marel te Rijswijk.

Per 1-4-'78: A. van Vliet te 's-Gravenhage.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-78: F. Vink te Voorschoten; C.

Stol te Berkel; D. van Buren te Bode-

graven; K. P. Barnhoorn te Nieuwveen;

J. L. de Landmeter te Hillegom; P. v.d.

Dool e Driebruggen; A. Twigt te Nieu-

we erk a.d. IJssel; E. Vlaardingerbroek

te Pijnac er; C. v.d. Meulen te Waterin-

gen' J. J. Maks te Rijswijk; J. A. J.

Bals te ieuwkoop.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: A. H. Abels te Noordwijker-

hout H. L. Beukenholdt te 's-Graven-

zande; J. L. de Bie te Berkel en Roden-

rijs; J. . P. Bogaarts te de Lier; L. 0'.

Broe huizen te Rijnsburg ; R. v. Egmond

te 's-Gravenhage (vkg); W. GrilIer te

ieuwer erk a.d. IJssel; A. G. Haver-

kamp te ieuwerkerk a.d. IJssel; G. H.

Haverland te Noordwijkerhout ; R. van

Hees te Nieuwerkerk a.d. IJssel; F. H.

van der Heide te Voorschoten; C. van

de Heiden te Nieuwerkerk a.d. IJssel;

H. H. Huisman te Boskoop; P. T. M.

Kaagman te Noordwijkerhout; W. F. v.

Kesteren te Nieuwerkerk a.d. IJssel; B.

N. Kooy te Schoonhoven; R. F. van der

Kru e Nieuwerkerk a.d. IJssel; C. J. M.

de lange te Noordwijkerhout; J. C. H. C.

leenheer te Nieuwerkerk a.d. IJssel; F.

L. Meyer te Hazerswoude; J. M. Moer-

land te 's-Gravenhage (vkg); M. M. Peek

te Pijnacker; J. J. Romeyn te Schoon-

hoven; P. Th. Rijsdam te Noordwijker-

hout; D. G. J. Schol te Nieuwerkerk a.d.

IJssel' H. Slagter te 's-Gravenhage (vkg):

M. W. van der Spek te 's-Gravenhage

(vkg); P. C. J. Suykerland te Hillegom;

Chr. Visser te Nieuwerkerk a.d. IJssel;

W. Visser te Nieuwerkerk a.d. IJssel; J.

van der Windt te Nieuwerkerk a.d. IJssel;

P. G. Winter te Nieuwkoop.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester:

Per 1·12-'77: E. V.d. Veldt te Marum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'78: G. J. Wunderink te Wanroy;

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.

2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoenge inlichtingen

b.v. Technische HandelmaatschappIJ

Akkerman & Co Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070-85 43 00

Postbus 19030

durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

~

~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.
inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem
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A. N. P. Vorstenbosch te Rosmalen; G.

A. J. Jolie te Den Bosch (vkg); E. D. A.

M. Jacobs te Den Bosch (rech. gr.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: H. de Graall te Cuyk; H. C.

M. Cronenburg te Vierhuysbeek; M. M.

v. Dijk te Rosmalen; L. H. Th. Galiart te

Den Bosch (vkg); J. Th. W. M. Kregting

te Rosmalen; H. J. M. v.d. Laar te NisteI-

rode; M. M. M. v. Leeuwen te Rosmalen;

A. P. G. Titulear te Rosmalen; J. A. M.

Vlokhoven te Rosmalen; M. J. G. Zuidland

te Heesch.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-1-'78: H. A. J. Spanjers te Stein.

tot wachtmèester 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. M. de Bruijn te Vaals; J.

v.d. Pol te Born; P. F. Veekamp te

Bunde; H. A. M. Delnoij te Eijsden; S.

P. v. Weisch te Schaesberg; G. J. M.

Sluijsmans te Simpelveld.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: R. A. M. Bolk te Nieuwen-

hagen; F. J. Faasen te Nieuwenhagen;

R. van der Geer te Nieuwenhagen; L. J.

G. S. Gukkers te Nieuwenhagen; J. H. P.

Schijns te Maastricht (vkg); H. G. J. Turn-

mers te Nieuwenhagen.

DISTRiCt MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-1-'7B: H. Middellans te Hulst.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: A. Diepeveen te Borselè-

's-Gravenpolder; A. Z. Hagen te Reimers-

waal-Kruiningen; H. W. J. Kerkhof te

Valkenisse-Koudekerke; F. Lucasse te Sas

van Gent; A. H. J. M. Riemslag te Kort-

gene; G. A. Verrips te Kapelle.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: M. C. van der Mark te Ech-

teld; H. Heuvink te Duiven; J. G. J. M.

Jansen te Ammerzoden.

Per 1-2-'78: E. J. van Zadelhoff te Rozen-

daal.

tot wachtmeester:

Per 1-2-'78: L. C. J. C. van Egmond te

Appeltern.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'78: R. E. H. Hilgers te Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-1'78: J. Kluytmans te Stal Alg.

Dienst.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: P. A. J. Peeters te Horst; J.

F. J. Geerards te Gennep; G. J. Lam-

mers te Horst; A. W. Lievense te Horst;

H. J. M. Saes te Horst; N. A. H. Smits

te Echt; J. H. M. Francken te Horst.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. C. Jansen te Gennep.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: J. Bouwknegt te Balkbrug.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-1-'78: D. J. Schaaij te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: J. Nagelhout te Driebergen;

J. Slettenhaar te Driebergen.

Per 1-2-'78: A. A. C. M. v.d. Wegen te

Driebergen ; A. Klick te Driebergen.

de dienst verlaten

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-3-'78: U. Kuindersma te Heerenveen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'78: A. Blom, adm. ambt. C 1e kl.

te Vinkeveen en Waverveen.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 12-12-'77: A. v.d. Veen-Eekhof, adm.

ambt. C 2e kl. te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-1-'78: P. Scheepe te Utrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'78: J. A. Elias te Terneuzen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'78: J. A. Burger te Zuthpen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'78: C. W. Brouwer te Willemstad;

J. Dekker te Zutphen; A. B. H. Hagens

te Leeuwarden; A. A. v.d. Stee te Rei-

merswaal; A. J. Wiersma te Willemstad;

J. de Ridder te Amsterdam; IJ. Krist te

Den Helder; H. M. Tromp te Nijmegen;

A. de Weerd te Amsterdam.

DIENST LUCHTVAART

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: W. B. Wouters te Schiphol.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'78: G. J. Lueks te Soestdijk; D.

W. Metselaar te Soestdijk; H. M. A. Jan-

sen te Soestdijk.

in memoriam

Adjudant

J. Quaedflieg

Roermond

(gr. parketpol.)

-{( 19-9-'19

t 10-2-'78

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

geworden ol moeilijk te benaderen dieren.

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

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag. BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhage - Tel. 070-458327
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HOMONIEMEN-PUZZEL

Homoniemen zijn gelijkluidende, maar
in betekenis afwijkende woorden. Bij-
voorbeeld het woord LAKEN. Dat kan
een gebruiksvoorwerp van textiel zijn,
maar het heeft ook een betekenis als
werkwoord: afkeuren. Zo hebben we
hieronder in de linker rij de omschrij-
vingen van 16 woorden gegeven en in de
rechter rij een andere omschrijving van
diezelfde 16 woorden. Maar - zo ge-
makkelijk komt uer niet af - de woor-
den in de rechter rij staan niet in de
juiste volgorde. Omschrijving 1 van
links hoort dus niet bij die van 1 rechts,
maar bij een van de andere 15 omschrij-
vingen.
De bedoeling is dat u van elke twee bete-
kenissen één woord vindt dat aan die
beide beschrijvingen voldoet. Als u de
nummering van de linker rij aanhoudt
en elk gevonden woord letter-voor-letter
in onderstaande figuur plaatst, leest u
tenslotte (als alles goed is ingevuld) in de
linker kolom van boven naar beneden
een bekend gezegde.

De door u gevonden oplossing kunt u
tot 10 april a.s. (per briefkaart!) instu-
ren: Puzzelredakteur RP-magazine,
Brahmsstraat 9, Eerbeek. Zoals steeds
verloten we een boeken- of platenbon
van f 25, - onder de inzenders van goe-
de oplossingen.

I. sluiten

2. erfgenaam
3. schijnsel
4. lichaams-

delen
5. metaalsoort

6. lichaams-
deel

· plagen
8. menigte ge-

gelijksoor-
tige dieren

9. druk
10. loon
11. wilgentwijg
12. in herstel

plaats varen
13. leuk
14. slad in

Zuid-Hol-
land

15. vertrouwd
16. in de rich-

ting van

1. lichaams-
deel
(meervoud)

2. voetknok-
kel

3. onderwijs-
inrichting

4. uniek

· lichaams-
deel

6. vervelend

· betalen
· stuk grond

bij een
huis

9. besturen
10. een vers

maken
11. aan onszelf

toebehoren
12. vertering
13. gemakke-

lijk
14. konsument
15. ontkennen
16. binnen-

treden.

1 T 1
2

3

It

5

6

7

8

9

1101

11

12

In

I~
15
16

Oplossing februari-puzzel

Perzische luchtvaartpuzzel

Het gezegde luidde:

"Lekken als een zeef"

Winnares werd:

mevrouw Draayer-van den Akker,
de Fazant 1 te Dedernsvaart.

/
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

1ge jaargang no. 8

APRIL 1978

DEZE
MAAND

• Eindelijk: de granaat. Opvang nieuw personeel. Op

reis met vorsten en oorlogsmisdadigers • Politiestraatje

nu ècht • Wetenschappelijk speurkunf5t anno 1921(foto)
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

-t
~AZI

1ge jaargang

no. 8

april 1978

inhoud

OMSLAGARTIKEL

Opvang jong personeel. 6

In Leek leren wachtmeesters

weer fietsen 9

SERIE 'ONZE TACHTIGERS' (3)

Adjudant K. Bark (82):

'Op reis met vorsten

en misdadigers . .... 12

SPRINGENDE GRANAAT

Waar komt onze springende

granaat vandaan? 17

Hoe staat het met

de status van de politieman? .

INFO INTERN

Nieuws uit de districten

VASTE RUBRIEKEN

RP-sport .

Postbus 399 (brieven)

Personalia

RPm-puzzel

Granaatjes
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Op reis met vorsten

en oorlogsmisdadigers

Als een echte Sherlock Holrnes bogen
onze kollega's van meer dan een halve
eeuw geleden zich over de sporen in de
'Cursus Wetenschappelijk Speur-
kunst' , onder leiding van niemand
minder dan de befaamde dr. Van Lin-
de Hulzebos (links op de omslagfoto,
met lorgnet). Brigadier Klaas Bark
(staande, voor de spiegel) was een van
hen. Na een pensioen van bijna 25
jaar kijkt hij als bijna 83-jarige adju-
dant b.d. terug op een politieleven tus-
sen de wielen pag. 12

Opvang jong personeel

Momenteel zijn er al op 30 plaatsen
bij de Rijkspolitie mentors-nieuwe-
stijl. Volgend jaar zullen er zo'n 50
opvangeenheden zijn om alle nieuwe
wachtmeesters op aangepaste wijze te
begeleiden in hun overgang van de
opleidingsschool naar de praktijk.
Wat gaat er zoal gebeuren? pag. 6

Springende granaat

krijgt nageslacht

Eindelijk wordt dan nu eens onthuld
waar onze 'springende granaat' van-
daan komt (pag. 17). De historische
granaat zal overigens worden opge-
volgd door vele Granaat jes. Want zo
heet de nieuwe rubriek die u voortaan
elke maand op de voorlaatste pagina
van RP-magazine kunt vinden. Geen
explosies, maar kleine ploffertjes, die
bedoeld zijn om af en toe een glimlach
(desnoods alleen maar een grimas) te
ontlokken. Een rubriek die openstaat
voor bijdragen van elkeen die ons
korps èn onze taal lief is pag.43

5
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Nieuwe stijl opvang jong personeel

School-straatje au ia
.c1e èchte praktij
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Op 1 juli jl. hebben op vijftien plaatsen bij de Rijkspolitie de
mentors-nieuwe-stijl hun intrede gedaan. Momenteel is het
aantal plaatsen al verdubbeld en volgend jaar hoopt men -
volgens de plannen van het zgn. rapport-Borra - met circa 50

opvangeenheden in staat te zijn alle nieuwe wachtmeesters
volgens de moderne methode te kunnen begeleiden. Wat zijn

precies de bedoelingen?
Een RPm-gesprek met de voorzitter van de werkgroep die dit
alles heeft voorbereid, kolonel P.H. Borra, directeur van de
RP-kaderschool in Apeldoorn.

'Om de plannen, zoals die in ons rap-
port naar voren waren gebracht, te
kunnen uitvoeren, zou er een belangrij-
ke ingreep moeten worden gedaan in de
stuctuur van het korps,' zegt de heer
Borra. 'Organisatorisch moest er nogal
wat gebeuren. De instelling van opvang-
groepen met opvangeenheden onder een
eigen kaderlid was een ingrijpende be-
leidsbeslissing. Denk voorts maar eens
aan de opleidingsscholen. Voor een goe-
de uitvoering van het plan was het nodig
dat zij per kwartaal een gelijk aantal
mensen gingen afleveren. Zo'n ingreep
is bepaald geen sinecure.
Een tweede punt was de vraag: Hoe lang
moet de opvang- en begeleidingsperiode
gaan duren? Moet het een jaar zijn of
kan het korter? Deze vraag hield ver-
band met het aantal aan te stellen men-
tors. Daarbij de wijze van opvang nog
in het midden latend.
Toen het duidelijk was, dat de scholen
kans zagen de wachtmeesters in vrijwel.
gelijke aantallen aan de distrikten af te
leveren en de distriktscommandanten
hun instemming hadden betuigd met het
plan een aantalopvangeenheden per
distrikt te vestigen, bleek - zoals
ook om andere redenen reeds was vast-
gesteld - een funktionaris vorming en
opleiding in het distrikt noodzakelijk,
die als coördinator voor de opvangeen-
heden zou moeten dienen. Daarna ver-
scheen de mentor op het tapijt.'

Super mentor

Na een cursus van drie weken op de ka-
derschool voor mentor en de funktiona-
ris vorming en opleiding van het district
konden de eerste eenheden van start I

gaan. Dit ging gepaard met - zij het
hier en daar niet zonder problemen -
het verstrekken van het nodige 'gereed-
schap'. Spullen die noodzakelijk waren

•.DWWkdWif (jIWWiIWPhBdBIWm

Tekst: Bertus Huizing
Foto's: Tech. rech. Groningen /

kaderschool

om in een eigen behoefte te voorzien:
van een kast met zes bergkastjes, zeven
pootstoelen, een volledig uitgeruste
GSA, verkeersvesten, een handleiding
voor de mentor en ... een eigen ruimte
om te werken.
De mentor-nieuwe-stijl, zoals hij reeds
werd genoemd; de 'super mentor' zoals
hier en daar wordt gehoord.
'In het verleden heb ik heel wat goede
mentors gekend,' zegt de heer Borra.
'Ze waren altijd 'bezet'; de ene wacht-
meester ging en de andere kwam. Maar
als de mentor een dag vrij nam, ziek
werd of assistentie moest verlenen, liep
de wachtmeester in zijn eentje. Of hij
werd met een ander op pad gestuurd.
Van begeleiding van de mentors zelf was
geen sprake. Het is thans de bedoeling
dat de nieuwe mentors jaarlijks enkele
dagen aan de kaderschool zich bezinnen
op een goede uitoefening van hun taak.
Toch hebben vele mentors onder moei-
lijke omstandigheden goed werk ver-
richt.
De mentor zoals we hem nu kennen in
dit nieuwe systeem heeft meer tijd voor
de jonge politiemensen. Hij is voor hen
beschikbaar. Hij kan hen gedurende li
weken volgen en begeleiden. De hulp,
van een assistent-mentor afkomstig van
de opvanggroep, kan hij daarbij niet
missen. Hij kan hen opvangen in de
dienst maar het zal ook voorkomen dat
hij hen privé kan bijstaan. Dat eist nog-
al wat souplesse van de man. Ik verge-
lijk hem met een postcommandant. Hij
heeft een grote verantwoordelijkheid.
Iemand die zo'n job op zich durft te ne-
men en dit een aantal jaren doet, heeft

'Naar aanleiding van het - mij

langs verschillende wegen bekend

geworden - gevoel van onbeha-

gen over c{f ontoereikende moge-

tükhedentot integratié van de

opvang van jeugdig personeel in

het geheel van de bestaande be-

hoeften; heb ik een werkgroep in-

gesteld om deze problematiek te

onderzoeken en mi] met betrek-

king tot een oplossing van advies

te"dienen. '

Dat schreef de toenmalige Alge-
meen Inspecteur op 14 mei 1975.
De 'Werkgroep Coördinatie Be-
geleiding van Jeugdig Personeel'
giJ;lgmet voortvarendheid aan het
,w.trk. Zij had onder meer tot
taak te bestuderen hoe jonge
wachtmeesters rechtstreeks van
de opleidingsscholen in de prak-
tijk konden worden opgeyangen
en begeleid. -
Al geruime tijd was duidelijk dat
het systeem om 'nieuwe' wacht-
meesters door oudere pÖlitiemen-
sen-met-ervaring (mentors) te la-
ten begeleiden, in de praktijk niet
meer opging. De veranderde leef-
tijdsopbouw van het korps en de
grote 'toevloed van jonge mensen
hadden tot gevolg dat de praktijk
nauwelijks meer voldoende ge-
schikte mentors kon leveren. Op
verschillende groepen begeleidde
de jonge wachtmeester zijn, nog
iets jongere kollega.
De werkgroep ,..,vergaderde,
besprak mogelijkheden, organi-
seerde een hearing voor 'groeps-,
commandanten, overlegde met
aankomend kader over bet on-
de'l:werp en kwam jenstotte op 1 .
maart 1976 met"het 'rappÓrt
werkgroep coördinatie begelei-
ding van jeugdig personeel' .
Voor het gemak kreeg het de
naam 'rapport Borra'" mee, ge-
noemd naar!.de voorzitter van de
werkgroep, kolonel P.H. Borra.
Een rapport. met plannen die in~
middels al op grote.schaal in de
praktijk "worden uigevoerd.

7
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goede kwaliteiten voor een leidinggeven-
de positie later.

Hooi

Is drie maanden opvang niet te kort?
P .H. Borra: 'Dat was ook de vraag in de
werkgroep. We hadden wel een langere
duur gewild, maar we hebben gezegd:
Blijf praktisch. Als je de tijdsduur van
de eerste opvang bijvoorbeeld zes maan-
den maakt betekent dat een dubbel aan-
tal mentoren. Na ruggespraak met de
Algemene Inspectie bleek wel dat dat
niet direkt tot de mogelijkheden be-
hoorde. Zelfs de vijftig geplande opvang-
eenheden dienden gefaseerd in drie jaar
van de grond te komen. Dat had tot ge-
volg dat voor eerst slechts een deel van
de mensen die de school zouden verlaten
op de nieuwe wijze in de praktijk zou-
den kunnen worden opgevangen. Het
had als voordeel dat je enigszins de gele-
genheid had met de nieuwe regeling er-
varing op te doen.
We gaan er wel vanuit dat de opvang-
eenheid in die periode van drie maanden
niet teveel hooi op de vork neemt. Als
voornaamste doel dient de mentor voor
ogen te staan dat hij de jonge kollega's
leert in de praktijk te brengen wat hen
op de opleidingsscholen is geleerd. Pas
het praktijkstraatje van de school op
straat toe. Optreden met publiek erbij.
Werken in een kleinere groep dan op de
school onder leiding van een 'praktijk-
docent'. Er opletten waar de mensen
sterk in zijn en op welke momenten men
steun behoeft. In feite is het gehele ge-
beuren in die drie maanden van opvang
op de groep er op gericht om met de
man of vrouw de weg te effenen van de
school naar de straat. Daarom is ons ad-
vies geweest de mensen in die periode
niet overal mee naar toe te slepen. Maar
het is zeker niet de bedoeling groepsge-
wijs les te gaan zitten geven of voor hen
lezingen te laten houden. De mentor
moet zo inventief zijn dat hij al gauw
zijn pupillen verschillend bezig doet

zijn. Voortdurend met 4 à 5 man op pad
betekent hinder voor het publiek en dat
mag niet voorkomen.'

Beleid

De groepscommandant blijft verant-
woordelijk voor het gevoerde politiële
beleid. De mentor draagt zorg dat de le-
den van de opvangeenheid werken bin-
nen het raam van het politiële beleid ter
plaatse en pleegt hiertoe voortdurend
overleg met de groepscommandant,
staat er in de handleiding voor de men-
tor.
'Een heel belangrijke kwestie,' vindt de
heer Borra. 'Daarom moeten er goede
afspraken zijn tussen de mentor en de
man die voor de groep de dienst plant.
De mentor kan daar naar voren brengen
welke plannen hij met de eenheid heeft.
Hij kan wensen op tafel leggen in de
sfeer van: 'Dit of dat werk wil ik met
mensen graag voor mijn rekening ne-
men.' Hij moet tevens attent zijn op de
mogelijkheden die er in naburige groe-
pen zijn. Misschien gebeuren daar din-
gen die in zijn groep niet voorkomen. Ik
denk aan het regelen van verkeer, toe-
zicht bij marktdagen enzovoort. Hij zal

School-straatje nu in
de èchte praktijk
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echter weerstand moeten bieden aan de
vraag: 'Kan ik jouw mensen daarvoor
lenen?' Dat kan alleen als het in de oe-
fenschema's van de eenheid past.
Het kan niet anders of bepaalde werk-
zaamheden van de groep worden door
de opvangeenheid overgenomen. Het
voordeel is echter dat de groep daardoor
de gelegenheid krijgt - om in deze tijd
van personeelstekorten - zich te wijden
aan zaken die zijn blijven liggen.'

Op je gezicht vallen

'Bij het werken met de opvangeenheden
is de opvang en begeleiding van het jon-
ge personeel punt één. De kwantiteit
van het werk is punt twee,' is de mening
van de heer Borra.
'Bij alles wat er wordt ondernomen
dient een voorgesprek plaats te vinden.
Wat gaan we doen? Hoe gaan we het
doen? Wat kun je ontmoeten en wat
kunnen de konsekwenties zijn van je op-
treden?
Later gaat men bespreken hoe het ge-
gaan is. Dan is er misschien aanleiding
om de vraag te stellen: Zou jij het ook
zo gedaan hebben ... ? enz. En dan
kan het best gebeuren dat men in de
groep tot de konklusie komt dat iemand
iets volkomen verkeerd heeft
aangepakt. Min of meer op zijn gezicht
is gevallen, volkomen heeft gefaald. Het
gedoe is dat je binnen die eenheid best.
eens een blunder mag maken; je kunt er
samen over praten en gezamenlijk kun
je er je voordeel mee doen.
Ik herinner me een jonge man die
slechts een korte tijd op de groep was.
Hij stond alleen met een levensgrote
GSA langs de weg. De mensen van de
groep hadden het druk. Er was iemand
ziek geworden, er was een belangrijk
onderzoek gaande en tenslotte vond
men dat er ook nog een patrouille op de
weg moest zijn. De begeleiding op die
groep liet noodgedwongen nogal te wen-
sen over. De kersverse wachtmeester
had het in die situatie niet al te breed.
Kijk, dat soort gebeurtenissen hopen we
met dit systeem uit de wereld te hebben
geholpen. De man en de vrouw krijgt nu
tenminste de gelegenheid, om samen
met een aantal vertrouwde kollega's
waarmee hij of zij van de school zijn ge-
komen, onder voortdurende begelei-
ding, de weg van de theorie naar de
praktij k te vinden.'

Rp.org_RPM78_04-april_nr.08_compri 109



In Leek leren wachtmeesters
weer fietsen

'Opper, zullen we dan maar even gaan?'

De mentor bekijkt de vragers eens, in-

formeert of hun administratie afgewerkt

is en knikt dan. Even later zien we de

wachtmeesters voor het bureau langs de

straat uit fietsen voor een korte pa-

trouille.

'Ze zijn van de school af Ze willen de

theorie van de school in de praktijk

brengen. Als ze dat optreden in de prak-

tijk enigzins onder de knie hebben, zijn

ze soms zo enthousiast dat je ze wel eens

wat moet afremmen. Dat hoort ook bij

mijn werk, ' concludeert hij.

'Opleidings- en vormingscentrum' staat
er op het bordje dat de oude Ulo-school
aan de Tolberterstraat 72 in Leek siert.
Naast een ingerichte bureau ruimte be-
schikt het pand over een leslokaal, een
koffiekamer en een 'rnulti-funktioneel'
gedeelte, waar ook niet-politiemensen
gebruik van kunnen maken. In dat ge-
bouw vindt de opvangeenheid van de
groep Marum zijn onderkomen. De jon-
ge kollega's wonen in een ééngezinswo-
ning in Leek, die speciaal voor dat doel
is gehuurd. De opvangeenheid is in vol
bedrijf. 'Voor mij was het systeem van

één mentor bij één nieuwe politieman
het beste,' zegt K.A. Wietsma. Hij is
hoofd van de sectie Vorming en Oplei-
ding in het district Groningen. 'Nu het
systeem van het werken met een mentor
nieuwe stijl eenmaal draait, zeg ik: daar
hadden we twintig jaar geleden aan
moeten beginnen. Inmiddels zijn er te-
veel jonge kollega's te vroeg voor de
leeuwen geworpen zonder dat ze op een
goede wijze werden begeleid. Dat heeft
geleid tot teleurstellingen en frustraties
bij de nieuwkomers. Ik ben van mening
dat dit systeem een goede gelegenheid

biedt om de moeilijke tijd van de oplei-
dingsschool naar de praktijk te over-
bruggen.'

*
'Het is duidelijk politiewerk wat we hier
moeten doen.' stelt mentor OUo Bakker
(26) vast. Met ass.-mentor Henk Duzink
(27) geeft hij leiding aan de jonge men-
sen in Leek. 'We gaan de straat op. De
man moet leren hoe hij een overtreder
moet korrigeren. Het zweet staat hem
dan wel eens in de handen als er iemand
bekeurd moet worden. Het 'iemand op-
schrijven' is tenslotte een hele gebeurte-
nis voor iemand die nog maar kort in de
praktijk is.
Daarom zetten we de eenheid in bij ver-
keerscontroles. We bespreken wat we
gaan doen en praten na over de aktie.
Ze moeten zich in uniform leren bewe-
gen. Daarom gaan ze op de fiets en lo-
pend op patrouille.' Ook het publiek
moet wennen aan het optreden met de
eenheid. Een GSA op de weg waaruit
plotseling zes politiemensen stappen is
een wat vreemd gezicht. De 'burger'
loopt de kans wat vaker gekontroleerd
te worden. Men schijnt er echter vrede
mee te hebben dat zich een 'politie-
schooi' in hun omgeving heeft
gevestigd. Bovendien kan de eenheid na
overleg met de betreffende groepscom-
mandant in het bewakingsgebied van
aanliggende groepen optreden. In dat
opzicht kan de 'hinder' voor het publiek
worden voorkomen. De jonge kollega's
die vanaf 1 oktober 1977 de eenheid vor-

men zijn voi lof over de begeleiding.
Zou het langer moeten duren?

*
'In feite zouden we een langere begelei-
dingsperiode best kunnen vullen,' zegt
Wietsma. 'Ik begrijp echter de prak-
tische moeilijkheden die dat met zich
meebreng maar al te goed. In de drie
maanden dat we nu in staat zijn met de
jongelui te werken zijn we in elk geval in
de gelegenheid de theorie in praktijk te
brengen. Dat is voor betrokkene erg be-
langrijk.'

De wachtmeesters, die in december '77
deel uitmaakten van het tweede contin-
gent van de opvangeenheid in Leek zijn
te spreken over de mogelijkheden die
hen geboden werden. Ze zijn stuk voor
stuk blij dat ze de praktijk op deze ma-
nier hebben leren kennen. Desondanks
verlangen ze naar het moment om elders
ingezet te worden. Leek behoort in de
wintermaanden tot de stille gebieden.
De jonge mensen willen aktie. Ze zijn
nieuwsgierig naar wat elders gebeurt.

School-straatje nu in
de èchte praktijk
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Hoe vindt de opvang van nieuw
personeel plaats?

Als - zoals de plannen zijn - binnen afzienbare tijd (1979) de

vijftig mentoren nieuwe stijl zijn aangesteld en er in de ver-

schillende distrikten even zovele opvangeenheden zijn gefor-

meerd, kunnen álle nieuwe wachtmeesters die kwartaalsgewij-

ze de opleidingsschool verlaten op de nieuwe wijze worden op-

gevangen en begeleid. Tot dat moment zal een deel van de

nieuwkomers op de gebruikelijke wijze worden begeleid terwijl

een ander deel al in de gelegenheid is om de opvang en begelei-

ding op de nieuwe wijze te ondergaan.

De kwalificatie 'j .c.-er' (politiemensen
tot 21 jaar) en 'o.c.-er' (boven de 21
jaar) komt in de nieuwe regeling te ver-
vallen. Terecht heeft men gesteld dat het
eerste half jaar na de basisopleiding
voor iedereen gelijk moet zijn; beide ca-
tegorieën hebben immers geen politie-
ervaring!
Ook wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen mensen die de landgroepen zullen
gaan aanvullen en zij die voorbestemd
zijn voor specialistische onderdelen als
RPt~ater en AVD. Al deze bijzondere
diensten hebben raakvlakken met de
werkzaamheden van de landgroepen,
zodat het niet alleen wenselijk maar
zelfs noodzakelijk is dat allen kennisne-
men van het funktioneren van de land-
groepen.
De nieuwkomers zullen gedurende 12
weken worden begeleid door de mentor
en de assistent-mentor. De laatste is af-
komstig van de groep waarin de opvang-
eenheid is opgenomen.

Het was de bedoeling de jonge mensen
daarna in de volgende twaalf weken een
opleiding te laten volgen bij de Centrale
Opleiding Mobiele Eenheden in Neerij-
nen, gedurende vijf weken en hen voorts
deel te laten nemen aan introductiecur-
sussen en stages.
Op de COME leert de cursist groepsge-
wijs op te treden en wordt hij voorbe-

'I

Mevrouw M. P. Baars (Algemene Inspectie)

en de heer J. M. de Vos (hoofd opleiding en

vorming van de kaderschool) presenteren de

eerste mentorcursus-nieuwe-stijl aan de ka-

derschool in Apeldoorn.

reid op mogelijke geweldsituaties. Hij
krijgt daar tevens een opleiding in kara-
bijnschieten terwijl men de op de reali-
teit gerichte schietopleiding voor pistool
(combat-shooting) wordt bijgebracht.
Hèt doel van de introductie is het in
groepsverband, centraal in het distrikt,
bespreken van onderwerpen waarmee
politiemensen regelmatig worden gecon-
fronteerd. Onderwerpen voor deze cur-
sussen' kunnen o.m. zijn: verkeerstech-
niek, gevaarlijke stoffen. recherchetak-
tiek, verdovende middelen, milieuza-
ken, burenkwesties, jeugdzaken enzo-
voort. Aandacht dient te worden be-
steed aan vaardigheid als gespreks- en

benaderingstechnieken.
Bij de stages krijgt de wachtmeester ge-
legenheid zich te oriënteren op de speci-
alistische onderdelen van het distrikt,
zoals het dienst doen bij de meldkamer,
bij de verkeersgroep enz.
Helaas kunnen de plannen met betrek-
king tot de opleiding te Neerijnen voor-
alsnog niet worden verwezenlijkt.
Huisvestings- en programmatechnische
problemen maken het onmogelijk de
jonge mensen te ontvangen.
Na het eerste half jaar van intensieve be-
geleiding gaan de bij de landgroepen in-
gedeelde wachtmeesters naar hun defini-
tieve standplaats en zijn daar een half
jaar ongestoord werkzaam. Er vinden
geen detacheringen of opleidingen
plaats.
De wachtmeesters bestemd voor de spe-
cialistische 'onderdelen als AVD en
RPtW gaan na de opvang op de land-
groep en de opleiding op de COME naar
hun onderdeel voorhet volgen van spe-
cialistischeopleidingen. Ook zij zijn in
het vormingsjaar niet beschikbaar voor
detacheringen.
De geprogrammeerde wijze van opvang
en begeleiding heeft daarmee een duide-
lijke vorm in de organisatie gekregen zo-
dat aan iedere adspirant op de oplei-
dingsschool kan worden duidelijk ge-
maakt wat er voor hem is geregeld na
het vertrek van de opleidingsschool.

School-straatje nu in
de èchte praktijk
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1895 geboren.
1914-'18 Militair (Mobilisatie) à

f 1,20 per week.
1918 Gemeenteveldwachter in

Warder.
1922 Rijksveldwachter Aals-

meer-Oost à f 125,- per
maand.

1928 Als brigadier tit. naar
Grootebroek: f 50,- toela-
ge.

1934 Brigadier Amsterdam, chef
afd. Verkeer N.-Holland.
(j 50,- salaris verhoging,
maar de eerdere toelage
van f 50,- kwam te verval-
len ... )

1936 Verplaatst naar Den Haag:
recherche Koninklijk Huis.

1937 Met prinses Juliana en
prins Bernhard op huwe-
lijksreis naar Polen. Tocht
van 10 weken dwars door
Europa.

1939 Apeldoorn/Het Loo.
1940 Brigadier Majoor. Rijks-

veldwacht opgeheven.
Over naar korps mare-
chaussee als owmr/cdt ver-
keersgroep. Marechaussee
opgeheven. Over naar
staatspolitie als hoofd-
wachtmeester.

1943 Acht dagen verzwaard ar-
rest en ontslag wegens 'ver-
duistering'. Aanstelling bij
parketwacht Alkmaar als
adjudant, later Den Haag.

1945 Bevrijding. Min. van Justi-
tie. Tocht langs concentra-
tiekampen in Duitsland.

1946 Adjudant Rijkspolitie bij
staf A.I.

1952 Eremedalje in goud.
1953 Met pensioen.
19.78 25 jaar gepensioneerd.

12

De verkeersafdeling van de rijksveld-

wacht, district Amsterdam met haar wa-

genpark: twee Fords V-8. De letter G op

het kenteken staat voor de provincie

Noord-Holland. Rechts: brigadier

Bark.

Gesprekken met

kollega's uit

de vorige eeuw

3

Rijksveldwachter Bark, geflankeerd

door de kollega's Hagtingius en Wolters

die in verband met de grote bloemen ten-

toonstelling in Aa/smeer waren gedeta-

cheerd. Met sabel en helm (voor bijzon-

dere dienst). De knoop op de boord plus

het vlechtsnoer met kwasten zijn de ver-

sierselen van de brigadier titulair.
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Adj. K. Bark (82): een loopbaan lang tussen de wielen

OP REIS MET
VORSTEN

EN
OORIJOGSMISDADIGERS

Auto's hebben zijn leven voor een belangrijk deel bepaald.

Een politieloopbaan lang zat hij tussen de wielen: als comman-

dant van verkeersgroepen, maar ook als begeleider van vorsten

en oorlogsmisdadigers. 'Een fijne en afwisselende tijd', zegt de

nu bijna 83-jarige oud-adjudant K. Bark, wanneer hij dan

even de affaire met de motorfiets vergeet die hem in de oorlog

grijze haren bezorgde.

Er zijn al meer dan 60 jaar verstreken,
sinds CdK A. Roëll op 8 januari 1918
Klaas Bark benoemde tot veldwachter
der gemeente Warder, 'met last om zich
als zoodanig te gedragen.'
'Ik was net met verlof thuis als militair
commies aan de Duitse grens, waarheen
ik als lichtingsplichtig soldaat verplaatst
was. Ze vertelden me dat de gemeente-

13
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veldwachter in het naburige dorp met
pensioen ging. Ik had al vier mobilisa-
tiejaren .achter de rug en zo'n baan als
veldwachter leek me wel. Zo is het be-
gonnen.'
Maar het salaris viel tegen: f 300,- per
jaar (I). Door er allerlei karweitjes bij te
doen, kon de 23-jarige Bark er net z'n
hospita van betalen.

Prins Bernhard

Dan neemt hij twee beslissingen waar hij
z'n leven lang geen spijt meer van gehad
heeft: hij trouwt en stapt over naar de
rijksveldwacht. Via Aalsmeer-Oost en
Grootebroek belandt brigadier Bark in
1934 in Amsterdam, waar hij de leiding
krijgt over de afdeling verkeer. 'We gin-
gen met de auto de weg op. Vier man en
twee auto's. Bijna de hele provincie
Noord-Holland 'was ons bewakingsge-
bied.'
Als zijn districtscommandant Sesink in
1936 benoemd wordt tot hoofd van de
recherche van het Koninklijk Huis,
volgt Bark hem naar Den Haag. 'Dat
werd veel reizen met de auto, met ko-
ningin Wilhelmina en prinses Juliana.
Ook naar het buitenland. Ik zag daar

Meer dan 40 jaar geleden experimen-

teerden onze kol/ega's ook al met stop-

borden aan de surveillanceauto. Briga-

dier Bark (twee stippen + twee strepen

op de kraag) demonstreert een fraai

proefbord dat echter in de praktijk niet

bleek te voldoen.

14

ook een jonge man met een brilletje op,
die veel in de omgeving van de prinses
vertoefde. Ik zeg tegen meneer Sesink:
'Daar is wat aan de knikker.' Spoedig
zagen we hem ook op bezoek in Neder-
land. Dat gebeurde heel geheimzinnig.
Hij logeerde dan in Zwolle. Tot de ver-
loving met Bernhard, prins van Lippe
Biesterfeld, bekend gemaakt werd.'

Huwelijksreis naar Polen

Op 8 januari 1937 trouwen Juliana en
Bernhard. Bark is erbij in de kerk. De
huwelijksreis wordt geheim gehouden,
maar Bark kent de bestemming. Hij be-
geleidt het bruidspaar naar Brussel,
keert daarna per auto naar Den Haag te-
rug. Enkele weken later vertrekt hij in
z'n eentje naar Polen. Na drie dagen rij-
den bereikt hij de Poolse grens.
'Toen volgde een barre tocht door
sneeuw én ijs naar Gryniza, want daar
- in het hotel van de vermaarde zanger
lan Kipura - brachten prinses en prins
hun wittebroodsweken door. Vandaar
zouden we een reis kris-kras door Euro-
pa maken, zoals die was uitgestippeld
door de ANWB. Met' onze auto, een
hofauto en nog een bagageauto trokken
we tien weken lang door heel Europa.
Een fantastische reis.'
Er volgen later nog verscheidene reizen
met de Koninklijke familie. Totdat Bark
in 1939 wordt overgeplaatst naar Apel-
doorn om daar een verkeersafdeling op
te richten en Koningin Wilhelmina te
begeleiden op binnenlandse reizen.
Maar de oorlog steekt een spaak in het
wiel van zijn Ford V-8. De rijksveld-
wacht wordt opgeheven en brigadier-
majoor Bark gaat als opperwacht-
meester over in het korps marechaussee,
dat dan al niet meer het predicaat Ko-
ninklijke droeg. Weldra wordt ook de
marechaussee opgeheven en Bark is nu
hoofdwachtmeester van de staatspolitie,
ressorterend onder Arnhem waar de SS-
er Feenstra als gewestcommandant ze-
telt.

'Motorfiets verduisterd'

'Op zekere dag werd ik opgebeld door
luitenant Alfons Jansen, een vroegere
officier-vlieger uit het leger, die nu dis-
trictscommandant in Apeldoorn was.
Of ik eens bij hem wilde komen. Dat
gesprek zou mij heugen, want het kreeg
een nare nasleep. De luitenant ver-

Bij de aanleg van de Wieringermeerpol-

der was brigadier Bark. Toen de nieuwe

Wieringermeerpolder net ontsloten was,

werd brigadier Bark vier weken gedeta-

cheerd bij de polderjongens die in hou-

ten keten woonden. Een zware dienst

van 28 dagen zonder onderbreking.

trouwde mij toe, dat hij wat in moeilijk-
heden zat. Hij zou zich als voormalig
officier van het leger weer moeten mei-
den bij de Duitsers om in krijgsgevan-
genschap te gaan. 'Maar ik ga niet,' zei
hij, 'ik zal proberen de overkant te be-
reiken en mij ter beschikking van de
geallieerden te stellen als vlieger.' Enfin,
het probleem was dat hij nog een bijna
nieuwe motorfiets en een flinke hoeveel-
heid benzine van het voormalige leger
had achtergehouden om meteen te kun-
nen rijden, zodra de bevrijding in zicht
was. Of ik voor een goede schuilplaats
kon zorgen. Dat heb ik toegezegd. De
luitenant kwam inderdaad veilig in En-
geland aan en werd oorlogsvlieger. He-
laas heeft hij de oorlog niet overleefd.
Zijn achtergebleven vrouwen kinderen
kwamen in financiële moeilijkheden.
Geen nood: de benzinevoorraad zwart
verkocht en er was weer wat geld.
Maanden later kwamen twee Duitsge-
zinde-politiemannen naar de villa, waar
onze verkeersgroep was gehuisvest. Ze
liepen regelrecht af op de plaats waar de
motor verborgen was. Dat moet haast
wel verraden zijn geweest. Ik moest in
Arnhem verschijnen. Bij Feenstra.
Woedend was hij. Na acht dagen ver-
zwaard arrest kon ik mijn uniform uit-
trekken. 'Wegens verduistering van een
motorrijwiel.' Er werd een andere
groepscommandant aangesteld. Ik
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moest met mijn gezin de villa uit. Wat
nu?' Dank zij een relatie bij justitie
wordt Bark weldra aangesteld als adju-
dant bij de parketwacht in Alkmaar, la-
ter in Den Haag, waar het gezin weer
wordt herenigd.

N'IUU' Dachau

Eindelijk komt de bevrijding. Voor
Bark is er weer werk aan de winkel:
'Eerst moest ik het ministerie van justi-
tie bezetten dat door de Duitsers was
verlaten. Maar de ambtenaren kwamen
weldra terug en ook die taak was weer
af. Toen kwam de opdracht om met een
arrestantenauto naar Duitsland te gaan.
Langs verscheidene concentratiekam-
pen, o.a. Recklinghausen en Dachau,
om oorlogsmisdadigers op te halen die
in Nederland terecht moesten staan.
Daarna moest ik met twee advocaten-
fiscaal naar Neurenberg, waar de
kopstukken uit de Hitlertijd berecht
werden: Goering, Seys Inquart, Hess en
al die anderen.'
Van de parketwacht naar het kersverse
korps rijkspolitie, waar de inspecteur-
generaal adjudant Bark aan zijn staf
plaatst. Weer een ander uniform. Taak:
personeelsonderzoek .
'De rijkspolitie bestond toen uit voor-
malige rijksveldwachters, marechaus-
see, militaire politie, gemeenteveld-
wachters en militairen. Er was dus heel
wat uit te zoeken dat niet schriftelijk
kon worden afgedaan. Dus maar weer
op stap.'
Hoe zal de laatste dienstreisperiode wor-
den. Want als het onderzoek ten einde
is, belandt de heer Bark tussen vier mu-
ren op een Haags bureau. 'De dag duur-
de lang. Voor het eerst van mijn leven

keek ik regelmatig op m'n horloge: is
het nog geen tijd?'

Bij hel geringe verkeer in de jaren '30

vonden er natuurlijk maar weinig ver-

keersongevallen plaats: één per week in

een district was veel. 'De plaatselijke

politie deed de verhoren. Wij kwamen

dan van het district de verkeerstech-

nische aspekten bekijken, als we toch

onze route deden. Dat kon best een paar

dagen later zijn. ' In vroeger dagen fun-

geerde de politieman tevens als aanwij-

-zer op foto 's.

De eremedalje in goud kan de verdwe-
nen arbeidsvreugde niet vervangen. Een
jaar later dient adjudant Bark het ver-
zoek in de dienst te mogen verlaten. In
juni 1953 stapt hij eruit.
En dat betekent dat hij over enkele we-
ken zijn zilveren jubileum als gepensio-
neerde zal kunnen vieren. Een vitale,
nog altijd aktieve man van bijna 83, te-
ruggekeerd in Apeldoorn, waar hij te-
vreden terugkijkt op een gevarieerde po-
litieloopbaan. 'Verveeld heb ik me nog
geen dag,' zegt hij, 'en als het erop lijkt
dat ik me zal gaan vervelen, dan start ik
de motor van mijn Fordje en ga met
m'n vrouw een heerlijk tochtje maken.
Zojuist is, na een grondige keuring,
mijn rijbewijs weer met vijf jaar ver-
lengd.'

Adjudant K. Bark (geheel links), met enkele politiecollega's en een Rode Kruissol-

daat in de naoorlogse dagen, onderweg naar Duitsland om daar gearresteerde oor-

logsmisdadigers op te halen, die in Nederland berecht moesten worden.

15
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Het symbool van het korps Rijkspolitie: de springende granaat. Veertien maal

komt een afbeelding van het wapen voor op het complete uniform, dat de

gemiddelde Rijkspolitieambtenaar dagelijks draagt. Naarmate de verantwoor-

delijkheid (en het salaris) groeit, wordt de ambtenaar vaker aan zijn werkgever

herinnerd: elke officiersster is voorzien van de granaat, waarvan negen vlam-

mende tongen breed uitwaaieren.

De buitenstaander ziet in het symbool een bloemenvaasje.

De beterwetende kollega van de gemeentepolitie spreekt oneerbiedig van 'een

uitgelopen ui'.

De man van de Marechaussee zwijgt; het symbool van de springende granaat

is al sedert 1814 op zijn uniform terug te vinden.

Wat is de oorsprong van het symbool? Hoe komt de Rijkspolitie er aan?

Franse handgranaat in het jaar 1792: de oorsprong van het ereteken

door A. Huizing
foto's: H. L. van Harrevelt (BPV)
m.m.v. Museum der Koninklijke Marechaussee te Buren (Gld.)

Voor de herkomst er van moeten we
terug gaan naar de 17e eeuw. In die
jaren deed in Frankrijk een nieuw
wapen, een handgranaat, zijn intrede.
Het is een ronde metalen bol met
een opening om er kruit, scherven,
spijkers en meer van dat fraais in te
frommelen. Een lont moet zorgen
voor de ontsteking. Onverschrokken
soldaten wierpen vanuit carré-forma-
tie de granaten naar de vijand. Deze
eerste handgranaatwerpers noemde
men Grenadiers. Onder Napoleon
bleef deze benaming gehandhaafd
om de elite-eenheden bij de infan-
terie aan te duiden.
De Franse keizer, zoals bekend een
vooruitstrevende figuur op het gebied
van oorlogvoering en niet wars van
uiterlijk vertoon kende aan zijn elite-
eenheden en garderegimenten, als
Grenadiers en Gendarmerie en an-
dere onderdelen een ere-teken toe:
een springende granaat. Men droeg
het symbool ervan op knopen, rok-

17
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panden, patrountassen, koppelplaten,
politiemutsen enz.
Vanaf 1806 bestond in Holland, on-
der koning Lodewijk Napoleon, de
broer van de Franse keizer, het Korps
Koninklijke Gendarmerie. Het was
een militaire politiedienst, naar model
van de Franse Gendarmerie, met
Hollands personeel. Met de oprich-
ting van dit korps maakte de sprin-
gende granaat in Holland zijn en-
trée, door het bevestigen van het
symbool op de holsterkappen van het
harnachement (tuig van het paard).
Toen Napoleon bemerkte, dat zijn
broer Lodewijk Napoleon het in de
Lage Landen naar zijn oordeel niet
zo goed deed, lijfde hij Holland in
bij het grote Franse keizerrijk. De
Koninklijke Gendarmerie verdween.
Het personeel ervan werd geplaatst
bij de gendarmerie van de keizer.

Marechaussee

In 1814, na het vertrek van de Fran-
sen, richtte koning Willem J naar
Frans voorbeeld een militair politie-
korps (de Marechaussee) op. Het
uniform van deze Nederlandse Ko-

ninklijke Marechaussee vertoonde
veel overeenkomsten met het Franse
gendarmerieuniforrn. De knopen,
koppelplaten, patroontassen, trompet-
vanen en rokpanden toonden het
symbool van de springende granaat.
In de loop van de jaren veranderde
het model van het symbool vele
malen. Voor het grootste deel hing
dit af van de ontwerper.
Naast de Koninklijke Marechaussee,
droeg geen van de overige politie-
korpsen in Nederland de springende
granaat. De Rijksveldwacht van voor
de tweede wereldoorlog voerde het
rijkswapen als symbool en de Ge-
meentepolitie en Gemeenteveldwach-
ters droegen op hun pet of staande
kraag het gemeentewapen.
In het begin van de tweede wereld-
oorlog werden de Rijks- en Ge-
meenteveldwacht opgeheven. Het
personeel vond een plaats bij de
Marechaussee/Staatspolitie. De Mare-
chaussee mocht het predikaat 'Ko-
ninklijke' van de Duitse bezetter niet
voeren; de springende granaat bleef
op de uniformknopen te zien. Even-
eens bleef het symbool de knopen
sieren van de 300 leden van de Ko-

18

Deze modellen sierden tot 1869 de

koppelplaat en de gibernetas van de

Marechaussee.

ninklijke Marechaussee die in mei
1940 uitweken naar Engeland.

Rijkspolitie

Na 1945 werd het korps Rijkspolitie
opgericht. Het eerste personeel van
het jonge politiekorps was afkomstig
van de Marechaussee/Staatspolitie
en enig kader van de Koninklijke
Marechaussee dat uit Engeland was
teruggekeerd.
Het merendeel was gekleed in het
bezettingsuniform en onttakelde ma-
rechaussee-uniformen. Op de knopen
ervan prijkten nog steeds de sprin-
gende granaten.
In 1946/1947 kreeg de Rijkspolitie
een nieuw uniform. De marechaus-
seegranaat met open vlam maakte
daarbij deel uit van de uitmonstering
van het uniform.
Bij het ontwerpen van een nieuw
model uniform voor de Rijkspolitie
in 1965 deed het korps Rijkspolitie
afstand van de oorspronkelijke ma-
rechaussee-granaat en voerde een
model in, openvlammend naar rechts,
op de achtpuntige politiester. 0
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1814-1844

1912 -1923

1950 -1961

1844 -1869

1923 -1934

1961 - heden (niet bij de Rijkspolitie)

1869 -1912

1934 -1950

1965 - heden (Rijkspolitie)

19
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den, C.A. van der Horst, A. de Jong,

W.A.G. Meulenberg, P.F. Putter,

B. Roomer, Th. Spelt, O.G. van de Witte

staand reserve-personeel op groot-
scheepse wijze.
Reservist D,G. van de Witte zag tijdens
een vakantie in Engeland deze adverten-
tie in "The Sun':

Werving van reservisten in Engeland door middel

van advertenties

o

...,., .••......... ", •.",;, ..•.•,III,lllllh.

Voucouldn't put your
leisure time to better use.

Kon bij de Nederlandse Rijkspolitie on-
langs de brochure 'Kwestie van
Inzetten' voor de werving van reserve-
politiepersoneel worden begroet, in En-
geland doet men een beroep op aan-
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Afscheid A.N .A. Puntman

van rechercheschool

ZUTP,HEN. - 'Ik zal geen moeite heb-
ben om mijn tijd te vullen, nu ik ver-
vroegd afscheid moet nemen van mijn
werk. Ik heb nog zóveel te doen.' Met
deze woorden nam overste A.N.A.
Puntman, adjunct-directeur, tevens
hoofd ondewijs, van de rechercheschool
te Zutphen op 10 maart (voortijdig) af-
scheid van zijn ambtelijke loopbaan.
Bij dit afscheid waren onder anderen
aanwezig mr. P. Cleveringa (directie po-
litie Biza), mevrouw· M.P. Baars na-

mens de Algemene Inspectie van het
Korps en velen uit het politieonderwijs '
en oud-medewerkers.
De heer Puntman kwam in 1969 bij de
Rijkspolitie. Daarvoor was hij werk-
zaam bij de gemeentepolitie Breda. Na
aanvankelijk bij de Veiligheidsdienst
van het Koninklijk Huis te hebben ge-
werkt, ging hij in 1971 als docent naar
de rechercheschool.

'Doordat ik bij de veiligheidsdienst en

de rechercheschool heb gewerkt, had ik
niet zoveel kontakten binnen het Korps.
Op de school had ik te maken met zowel
rechercheurs van de gemeentepolitie als
van de rijkspolitie. Toch denk ik met ge-
noegen aan de tijd bij de rijkspolitie te-
rug. Wat mij het meest opviel toen ik in
1969 mijn intrede deed, was strakke hië-
rarschische verhouding, waardoor de
gedisplineerdheid groter was dan bij de
gemeentepolitie, Ik laat dan even in het
midden of dat nu een voordeel dan wel
een nadeel was.'
De heer Puntman wordt op de school
opgevolgd door de heer A.J. van Es,
hoofdinspecteur van gemeentepolitie,
die tot 1 april j.1. als stafdocent was ver-
bonden aan de kaderschool voor de ge-
meentepolitie te Zutphen.

'Let op het voetenwerk'

(A.H.).

AMSTERDAM. - Kollega A.A. Jager
van de groep Uitgeest deed wat hij doen
moest toen hij onlangs om twaalf uur
's nachts een man liggend naast een
bromfiets aantrof langs de weg van
Zaandam naar Castricum. Gezien de
stand van de linkervoet was de man
zwaar gewond. Hij werd daarom ijlings
overgebracht naar het ziekenhuis in
Alkmaar.
Groot was de verbazing van Jager' toen
men daar het been simpelweg in de goe-
de stand zette en hem het ziekenhuis
weer uitstuurde. 'Hoe bestaat het' moet
de RP-er gedacht hebben toen de 'ge-
wonde' later zijn bromfiets van het
groepsbureau kwam afhalen en en pas-
sant demonstreerde hoe hij zijn linker-
voet 360 graden kon draaien. Advies
van Jager voor de rest van het korps:
mocht men deze man 'gewond' aantref-
fen, even zijn voet in de juiste richting
zetten en hij loopt weer als een kievit.

22

Tentoonstelling

'Intertraffic 78' van 19 tlm 21
april in de RAl

Van woensdag 19 tot en met vrijdag 21
april a.s. wordt in de RAl te Amsterdam
de vakbeurs voor verkeerstechniek 'In-
tertraffic 78' gehouden.

De tentoonstelling biedt onder meer
plaats voor:

• elektrische, elektronische en andere
apparatuur voor controle, beveili-
ging, berekening, signalering en ver-
lichting van de openbare weg;

• machines en andere benodigdheden
voor onderhoud, begaanbaar hou-
den en hulpverlening van/op de
openbare weg;

• uitrusting voor parkeervoorzienin-
gen en pleisterplaatsen;

• voorlichting op het gebied van ver-
keersplanologie en verkeersbeveili-
ging.

Op initiatief van SWOV en ANWB or-
ganiseerden een aantal overheids- en
particuliere instanties een congres met
als thema: 'Veiligheid van voetgangers,
fietsers en bromfietsers binnen de be-
bouwde kom'.
De vakbeurs is gedurende de beide con-
gresdagen, 19 en 20 april, uitsluitend
toegankelij k voor congresgangers.
Op 21 april is de beurs geopend voor
vakgenoten en relaties uit de wereld van
Intertraffic.

Meer faciliteiten voor

diensthondgeleiders

Diensthondgeleiders kunnen oefenen in
diensttijd en de overheid vergoedt het
vervoer van baas en hond naar de oefen-
plaats.
In april van het vorig jaar reeds stelde
oud-adjudant H. van de Broek in zijn
artikel 'Miskenning van de surveillance-
hond en zijn geleider' de problematiek
met betrekking tot de diensthond en zijn
geleider aan de orde. Hij stelde vast dat
er voor wat betreft dit onderdeel van de
Rijkspolitie in 25 jaar weinig was veran-
derd (lees: verbeterd). Zo ontbraken er
onder meer faciliteiten voor het africh-
ten van surveillancehonden in
diensttijd. Reiskosten voor het vervoer
van man en hond kwamen steeds voor
'rekening man'.
Wij vroegen het hoofd van de afdeling
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toezicht Algemene Diensten van de Al- Nieuwe topfunctionarissen op Justitie
gemene Inspectie om een reaktie op de
opmerkingen van de heer Van de Broek.
Om redenen van technische aard kwam
het bedoelde artikel en de reaktie erop
van de heer J. Jorritsma pas in het de-
cembernummer van het RPm aan de or-
de.
Wel werd ondertussen in het korps per
brief van 29 november bekend gemaakt
dat het oefenen met diensthonden in het
vervolg in diensttijd kon gebeuren en de
reiskosten van en naar de oefenplaatsen
gedeclareerd konden worden volgens de
bepalingen van het Reisbesluit (op basis
van openbaar vervoer).
Wij vermoeden dat de opmerkingen van
de heer Van de Broek aan deze positieve
ontwikkeling hebben bijgedragen.

(A.H.)

Supersnel strijdlied

Zeeuwse reservisten

MIDDELBURG. - Op 3 maart hield
men in Aagtekerke een bindingsavond
voor de reservisten van de groepen Kort-
gene, Veere en Valkenisse.
Er was voor een goedgevuld programma
gezorgd met onder meer het optreden
van boer Knelis, een spelletje bingo
en . . . het vervaardigen van een tekst
voor een nieuw reservistenlied.
Na een half uur (I) waren er verschillen-
de pennevruchten gereed. De jury
bestaande uit de burgemeester van Ma-
riekerke en de ambtenaar toegevoegd
voor de res. RP in het district Middel-
burg, beiden met echtgenote, koos
tenslotte de poëzie, die op de wijs van
'In naam van Oranje .. .', agressief be-
geleid door de res. wmr. Quist op het
orgel, gezamenlijk kon worden meege-
zongen.

Het korps Rijkspolitie staat altijd

paraat,

met moed en beleid en met trouw.

Al/één echter krijgen ze't niet voor

mekaar,

al klinkt dat misschien wel wat raar;

't Is druk in de lucht, op de zee en

op't land,

maar wees niet bezorgd: de reservisten

zijn geland;

Gewaarborgd en veilig bent u nu dus

reeds,

want aktief en attent zijn zij steeds!

Directeur-Generaal

Mr. J. H. Grosheide

DEN HAAG. - Met ingang van 1juni
1978 is mr. J. H. Grosheide (47) be-
noemd tot hoofd van de Directie Politie
van het ministerie van Justitie, in de
rang van directeur-generaal. Hij volgt in
die functie mr. A. J. Fonteijn op die op
26 december j.l. overleed.
De heer Grosheide studeerde rechten
aan de Vrije Universiteit, waar hij in
1954 zijn doctoraal examen Nederlands
recht aflegde. Tot 1963 waJ3hij vervol-
gens juridisch medewerker bij de
Schoolraad voor de scholen met de Bij-
bel, in het bijzonder voor het voortgezet
onderwijs.
Van 1963 tot 1971 was mr. Grosheide
staatssecretaris van Onderwijs in ver-
schillende kabinetten, daarna geduren-
de twee jaar staatssecretaris van Justitie.
Sinds 1974 is hij burgemeester van Rijs-
wijk.
De heer Grosheide is o.a. lid van de Po-
litiecommissie van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.

Secretaris-Generaal
Mr. L. Oranje

DEN HAAG. - Met ingang van 1 juli
1978 is mr. L. Oranje (53) benoemd tot
secretaris-generaal van het ministerie
van Justitie. Hij volgt in deze functie dr.
A. Mulder op, die (na ruim 12Y2 jaar
hoofd van het departement te zijn ge-
weest) benoemd is tot lid van de Raad
van State.
De heer Oranje studeerde rechten aan
de Vrije Universiteit. Na enkele jaren op
de juridische afdeling van het ministerie
van Marine tehebben gewerkt, ging hij
in 1956 over naar de hoofdafdeling
staats- en strafrecht. Tien jaar later
volgde zijn benoeming tot hoofd. Sinds
1975 is mr. Oranje loco-secretaris-
generaal.
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Tonny's visie op de
politietaak in 1978

APELDOORN. - Per 1 april deden
nieuwe wachtmeesters hun intrede in de
praktijk. Schoksgewijs wordt het ver-
schil tussen de feitelijke en de organieke
sterkte bij het korps kleiner door de
broodnodige aanvulling met jonge men-
sen die de theorie beheersen, die kennis
aan de praktijk willen toetsen. Uit Sta-
pel en De Koning weten zij ook alles van
artikel 28 van de Politiewet.
Tonny, een van de nieuwe aanwinsten,
liet de gedachten gaan over de politie-
taak in 1978op de groep, gaf dat in dui-
delijke (humoristische) lijnen aan en liet
die vrije interpretatie als herinnering
aan de april opleiding 1977-1978 ach-
ter voor directie en docenten van de
opleidingsschool.

24
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kort
&klein

gelezen

• Mr. Cleveringa, direktie politie Biza
heeft in Helmond de eerste paal gesla-
gen voor een van de zeven of acht scher-

menschietbanen in het land. Op deze
ballen kan in de openlucht worden geoe-
fend.
• Politie Tegelen past hypnose toe bij
verhoren getuigen in de moordzaak van
de Tegelse brigadier, Onderzoek in
Amerika heeft geleerd dat dan soms de
kleinste details bekend worden. Verras-
sende wendingen heeft deze vorm van
onderzoek nog niet opgeleverd. -
• Politiemensen kunnen een renteloos
voorschot krijgen voor de aanschaf van
een af te richten hond, dat in 24 termij-
nen moet zijn terugbetaald.
• Gemeentepolitie Rotterdam, Bureau
Groot lJsselmonde, werkt mee aan ex-

periment 'Hulp aan benadeelden van
misdrijven'. Centrum van vrijwilligers
staat klaar voor verlenen van irnrnaterië-
lehulp.
• In Den Haag gaan Surinaamse- en
politie-echtparen elkaar leren kennen in
een dag van sport, spel en ontspanning.
• In Heerlen ging de eerste cursus 'mi-
lieupolitie' van start.
• Vrouwenbaantjes bij gemeentepoli-
tie zijn bijna op.
• Na veertien jaar is er dan eindelijk de
maquette voor de gezamenlijke politie-
school van Den Haag en Rotterdam.
• Bij het bereiken van het hoogste
punt van het nieuwe politiebureau in
aanbouw te Kerkrade bleef de gebruike-
lijke borrel uit. De funktie van het ge-
bouw leent zich er niet voor, vond de
commissaris. De bouwers van het pand
kregen een financiëel extraatje.
• DC Nijmegen in Ref. Dagblad: 'On-
ze taak is het handhaven van wetten. De
volksvertegenwoordiging is er voor om
te beoordelen of de wetten wel juist
zijn.' En ook: 'Persoonlijk vind ik dat
rechters te klinisch denken. Ik zou liever
zien dat de rechterlijke macht wat meer
inzicht kreeg in criminaliteit en politie.'
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Eindhovens Dagblad

gaf RP-geheim prijs

EI DHOVE . - Kort na het ver-
schijnen van het februarinummer van
het RPm verscheen er in het Eind-
hovens Dagblad in de rubriek 'Onder
ons gezegd en geschreven' van de
hand van Ruud Groen het volgende
artikel, geïllustreerd met de Purdy-
foto van ons omslag:

Geheim wapen op de motorkap.

Het is al een heel stuk rustiger ge-

worden in de Kempen. Een maand

of wat geleden kon je geen half

uur je auto onbeheerd achterlaten

of je liep een mooie kans dat stie-

kum je dure benzine uit de tank

werd geheveld. Heel wat Kempische

winkeliers kwamen niet eens meer

hun bed uit, wanneer in het holst van

de nacht met donderend geraas hun

winkelpui werd geramd door een stel

grijpgrage lieden in een gestolen

BMW. Als je in een postagentschap

of bij een benzinestation iets te na-

drukkelijk je sleutelbos uit je zak

haalde, stak iedereen ogenblikkelijk

zijn handen in de lucht. Het was je.

reinste wild west, vooral wanneer over

stille landwegen een snelle auto-

mobiel vol mannen met bivakmutsen

werd nagezeten door een driftig Fiatje

van de Rijkspolitie.

En menigeen vraagt zich af: Hoe

komt dat nou? Waarom hebben de

zware jongens in de snelle auto's zo

plotseling de voorkeur gegeven aan

een deugdzame levenswandel? Waar-

om brengen ze nu ineens hun avon-

den door met het leggen van een

toepje onder het genot van warme

chocolademelk? Het antwoord schuilt

in het nieuwe wapen, dat door de

Rijkspolitie onlangs in stelling werd

gebracht. "Wat baten ons spijker-

planken, kogelvrije vesten en terug-

stootloze vuurmonden?" dachten de

nijvere dienders van kolonel Vermeu-

len. "Wij gooien het over een psycho-

logische boeg" .. En sedertdien zien wij

de patrouillewagens door de Kempen

jakkeren met op de motorkap het

schietgrage en slagvaste meisje Purdy ,

dat in talloze afleveringen van "De

Wrekers" bewezen heeft zeer vrouwe-

lijk haar mannetje te staan. Ze hoeft

maar heel even vals te kijken en zelfs

de diepst gezonken onverlaat zet elke

gedachte aan een nachtelijke kraak

ver van zich af. Zijn gestolen kleuren-

teevee heeft hem immers geleerd, dat

deze Purdy haar tegenstanders alle

hoeken van de beeldbuis laat zien

als het op vechten aankomt.

Geen wortel geschoten

Foto: Fer Traugott

NEDERWEERT. - Jules van Beek
en zijn jonge bruid Karin Broens ke-
ken wel wat vreemd op toen de kol-
lega's van de groep Nederweert op
hun bruiloft met een voor hen onbe-
kende foto en Jules' doopceel in
dichtvorm kwamen aandragen.
Bij het opruimeri van de lading wor-
telen van een vrachtwagen tijdens een
van de patrouilles betrapte een foto-
journalist de RP-er bij het opruimen
van de langwerpige 'groente'. Hij
heeft er in elk geval geen wortel
geschoten.
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Met Prins Bernhard naar
het Zuidpoolgebied en
Galapagos

SOESTDIJK. - 'Het was werkelijk
de reis van mijn leven", zegt kollega
B. D. WilIems van de Veiligheids-
dienst Koninklijk Huis, nu hij terug
is van een unieke wereldreis met
Prins Bernhard die ruim zes weken
duurde en hem o.a. tot de zuide-
lijkste plaats van onze aarde braoht:
Ushuaia.
De Prins maakte deze reis voor het
World Wild Life Fund en werd -
behalve de kleine crew van de Fokker
Fellowship - slechts vergezeld door
twee van zijn adjudanten en RP-
kollega Willerns.
De vlieg-cruise voerde via IJsland,
Groenland, Bahama's over Zuid-
Amerika naar Vuurland, vanwaar de
Prins per boot een 14-<1aagse studie-
tocht rnaakte langs de fauna die het
Zuidpoolgebied bevolkt. Op de terug-
reis via Venezuela en Equador werd
een bezoek gebracht aan de befaamde
Galapagos-eilanden, waar elders uit-

Belangstelling op De Varenkamp

voor 'big brother'

gestorven diersoorten nog voortleven
Na vijf. weken vloog het gezelschap
verder naar Suriname, waar Koningin
en Prins elkaar ontmoetten om van
9-15 februari een officieel staatsbe-
zoek aan ons voormalige rijksdeel te
brengen.
Willems keek wel even verbaasd, toen
hij in de binnenlanden van Suriname
op z'n schouder werd getikt en oog
in oog kwam te staan met RP-lrollega
Bart Heemskerk van de AVD-motor-
surveillancedienst, met wie hij in
vroeger jaren samen op de Porsche
dienst had gedaan. Heemskerk bleek
in de nederzetting Apura te logeren
bij zijn zuster die daar als arts werk-
zaam is.

C.P.V.C. te gast op

De Varenkamp

BILTHOVEN. - Op 10 maart mocht
de Verkeersschool van het Korps
Rijkspolitie als gastvrouwe fungeren
voor een groot aantal leden van de
Centrale Politie Verkeerscommissie,
die - vergezeld van hun echtgenote
- het nuttige met het aangename
wisten te verenigen.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt

Inzicht in Verkeerstoezicht vanuit de lucht. Voor het scherm de RP-offi-

eieren (v.i.n.r.) Remers (Luva), A. Vogel (AVD) en E .E. Gerritsen (Luva).

Een van de unieke diersoorten op tie

Galapagos-eilanden

Onverwachte ontmoeting in de Suri-

naamse nederzetting Apura: oud-

A VIr-kollega' s Ben Willems (links) en

Bart Heemskerk. (ANP-Foto)

voor deze landelijke commissie (waar-
in zowel korpschefs van grote ge-
meentelijke politiekorpsen als leden
van het korps Rijkspolitie zijn ver-
enigd) die alle aspeoten van het ver-
keer onder de loupe neemt. Een advi-
serend en coördinerend instituut, dat
op direkte wijze zijn stempel drukt op
nuttig geachte maatregelen, met de
uitvoering waaarvan primair de ver-
keersonderdelen van de Nederlandse
politie zijn belast.

, Het gekozen thema 'Verkeerstoezicht
vanuit de lucht' bracht de medewer-
king van de Dienst Luchtvaart met
zich. Twee Rijkspolitie-heli's landden
daarom op het sportterrein van 'De
Varenkarnp'.
Terwijl de dames kennis maakten met
de dagelijkse aktiviteiten van de ver-
keersschool (en enkelen een prijsje
wegsleepten op grond van hun motor-
technische kennis) gaven de comman-
dant en de chef vliegdienst van de
Dienst Luchtvaart en de commandant
van de AVD hun collega's van de
CPVC een inzicht in de problematiek
van het verkeer 'van boven af gezien'.

(PFP)
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Fietsvaardige kollega's

ZWOLLE. - Nu allerwegen wordt
ingegaan op de roep om politiemen-
sen op de fiets, blijkt dat menig RP-
man de nodige ervaring op dit vehikel
mist.
In het district Zwolle doet men daar

wat aan. Kollega Van der Meulen
van de verkeersgroep is belast met
lessen in fietsvaardigheid en het af-
nemen van een examen in dat onder-
deel. Onlangs hielp hij de eerste
wachtmeester in het zadel van het
stalen ros.

Yen de politie heb de

knuppel laten zien ... '

DEN HAAG. - De opvangeenheid
in Noordwijkerhout heeft een bezoek
gebracht aan de 'Jozephschool' aldaar.
Deze kennismaking werd door de
jongelui van deze basissohool hoge-
lijk gewaardeerd. Piet Brama van
klas 2a schreef over het bezoek in de
sohoolkrant, waarbij hij op subtiele
wijze kritiek leverde:

'Er is op school een politie geweest.

Twee jongetjes hebben de fietsen la-

ten zien. en ze moeten zaterdag naar

de rijkspolitie. en de meisjes moeten

weer niet naar de politie. en de politie

heb de walky talky laten zien. en de

politie heb de politiebus laten zien.

en de politie heb de wapenstok laten

zien. en de juf heb op een pijpje ge-

blaast. en de politie heb de knuppel

laten zien en de wapenstok en de ver-

sgil tussen een knuppel. en er reed

een politieauto rond .. .'

Wachtmeester Abel maakte (onge-
wild) indruk op Irma van Vlaanderen
uit 2b:

'De politie is bij ons op school ge-

weest weet je hoe hij heet? Wacht-

meester Abel. Hij liet een bon zien.

En we kregen ook boekjes. En daar-

na gingen we ook nog naar de fietsen

kijken. Maar bij Erwin zijn fiets deed

de bel het niet en bij Astrid was dat

ook zo. En we gingen ook nog naar

allemaal spullen in de auto kijken.

En daarna mogten we ook nog door

zoon walki-talki praaten dan maakten

we 3 groepjes en gingen we er door

praaten. Leuk jo en toen gingen we

naar binnen vier dinge verloten'.

(Th. S.)

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

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN.
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 -1 86 00 (thuis: 02207 - 177 97).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER.
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 1052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 1 7888 (thuis: 05920 - 51174).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 076 -12 40 61 (thuis: 01654 - 15 27).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 56343).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's·GRAVENHAGE

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

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg SOA,Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thUIS: 04192 - 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100. Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497- 1311)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01160 - 28085 (thuis: 01160 - 2 56 87).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. V.d. HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 -1 06 25 (thuis: 05200 - 315 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINOEN

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

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem)
tel. 04748 - 6 86 (thuis: 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348. Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03
(thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12 30).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 86)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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Nieuwe records bij NPSB- schaatskampioenschappen

UTRECHT. - Kollega G. Kuik van de
Hilversumse Politie Sportvereniging
mag zich N.P .S.B.-schaatskampioen
1978 noemen. RP-er André Kraayeveld
werd tweede en W. Beeldman van de

Î
Prijswinnaars en gedelegeerde NPSB: v.l.n.r. A. Kraayeveld (2e), B. Pouw (Se), W.

Beeldman (3e), T. van Schaik (4e), W. de Joode (NPSB), G. Kuik (Je) en G. Jansen

(NPSB).

Uitslagen aan de top: SOOm 1S00 m 3000m Eindtotaal

1. G. Kuik (PSV Hilversum) 41.6 2.10.4 4.40.3 131.784

2. A. Kraayeveld (Luctor) 39.8 2.16.0 4.52.1 133.816
3. W. Beeldman (Op!. N.H.) 43.2 2.18.4 4.54.5 138.416

4. T. van Schaik (SVDU) 45.0 2.26.9 5.09.7 145.384
5. B. Pouw (RSODU) 46.3 2.24.9 5.10.1 146.283

Renne! ! ! !

RIJSWIJK. - Medio maart werd te
Rijswijk (Z.H.) de jaarlijks terug-
kerende Te WervecJ10SS gehouden.
De cross (8 km) waarvoor de belang-
stelling der "azen" minder was dan
het vorig jaar werd buiten ieders ver-
wachting gewonnen door (zoals een
krant mededeelde) de volkomen on-
bekende Jos Renne (20).
Deze rijkspolitieman van de groep
Oegstgeest, is lid van de A.V. Holland
uit Leiden begon in de zomer van
1976 met atletiek en is hard op weg
een der toppers te worden bij de
K.N.A.U., zoals hij dat in ons korps
al is, en zoals bij de komende wed-
strijden in korpsverband ongetwijfeld
weer zal blijken.

opleidingsschool Noord-Holland (Gem-
po) bezette de derde plaats na afloop
van de wedstrijden die door de Utrecht-
se Politie-Sportclub op de kunstijsbaan
'Overvecht' waren georganiseerd.

Foto: Hans Vossen (GP Utrecht)
Verslag: Gerrit Hobo (RPtW)

Drieëndertig deelnemers meldden zich
op 8 maart voor de langebaankampi-
oenschappen. Onder toezicht van enkele
gedelegeerden van de K.N.S.B. kon om
9.00 uur het eerste startschot voor de
500 meter worden gegeven. De als favo-
riet voor de titel startende André Kraay-
eveld liet in de tweede rit reeds een re-
cordtijd op de klokken zetten. Hij ver-
beterde zijn eigen record met 0.2 secon-
de en bracht het op 39.8. Hij werd eerste
op die afstand.
Ook de 1500 meter leverde een nieuw re-
cord op. De Hilversummer Kuik won
deze afstand, ondanks de regen, op
grootse wijze en verbeterde tegelijker-
tijd het NP SB-record met een tijd van
2.10.4 minuten. Kraayeveld deed er
ruim vij f seconden langer over.

Op de 3000 meter opnieuw een overwin-
ning en een nieuw record voor Kuik.
Met een tijd van 4.40.3 seconden en een
eerste plaats was de nieuwe schaats kam-
pioen van de NP SB bekend.
De prijzen werden uitgereikt door de
hoofdcommissaris van Utrecht, de heer
C.S. van Doesburg.

Wielerwedstrijden en

lange afstandsloop op

Zandvoort.

ZANDVOORT. - De Zandvoortse Po-
litie Sport-Vereniging organiseert op 6
juni wielerwedstrijden en een lange af-
standsloop voor politie mensen op het
circuit van Zandvoort. Binnen het

N.P.S.B.-verband is het de eerste maal
dat zoiets plaatsvindt.

Het is de bedoeling dat in de ochtend-
uren een ploegentijdrit wordt verreden.
De afstand voor iedere ploeg van vier
man bedraagt 8 kilometer.

In de namiddag is er een koers van 50 ki-
lometer over het circuit. Iedereen die
een racefiets bezit (uitgezonderd licen-
tiehouders) kan aan deze wedstrijd deel-

nemen.
Bij voldoende belangstelling voor deel-
neming van de zijde van licentiehouders
kan voor hen eventueel een aparte
wedstrijd worden georganiseerd. Voor-
waarde is echter, dat zij lid zijn van een
vereniging die aangesloten is bij de
NPSB.
Voor snelle lopers is er gelegenheid de
fietsers in de Tarzanbocht te lappen. Er
zal namelijk op dezelfde dag een lange
afstandsloop worden georganiseerd.
Deelnemers kunnen over 8 kilometer
(veteranen 4 kilometer) tonen wat zij
waard zijn.
Inlichtingen bij de sekretaris van de
Z.P.S.V., Hogeweg 37 te Zandvoort
(telef. 02507-3043).

Tot ziens op Zandvoort.
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vervolg

RP-voetballer Dimmendaal
'prof' bij F .C. Utrecht

'Ik heb een fijne tijd gehad in een boei-
end beroep, maar het vak van politie-
man is niet te combineren met de bezig-
heden van voetballer bij de F.C.
Utrecht,' konkludeert Fred Dimmen-
daal (21). Hij kwam in 1974 als adspi-
rant bij het korps Rijkspolitie en nam
op 15 januari j.l. als wachtmeester ont-
slag bij die werkgever nadat hij van het
bestuur van de Utrechtse prof-club een
A-kontrakt kreeg aangeboden.
De oud-wachtmeester van de groep
Montfoort kan het een en ander met de
bal. Begonnen bij de V. V. Desto speelde
hij zich later bij de V. V. Elinkwijk in de
kijker door als topscorer in de regio
Utrecht te eindigen. Voor zo'n goal-
tjesmaker bleek belangstelling. Het re-
sultaat is inmiddels bekend.
Dimmendaal heeft nu een baan waarbij
het hem mogelijk is vier à vijf maal per

week in de middaguren te trainen. Fred koppend in aktie tijdens de we.: •.rijd tussen de amateurclubs Elinkwijk en D. W. V.

Van Zijl en Buurmeester

beste veteranen-crossers.

Een tweede plaats bij het onderdeel 4 ki-
lometer dames, een eerste en een tweede
plaats bij de A-groep veteranen, een
eerste en een derde plaats bij de B. vete-
ranen en een eerste plaats in de A-klasse
senioren waren voor de RP-sporters de
belangrijkste uitslagen van de cross-
wedstrijden die op 22 februari j.I, wer-
den gehouden.
Onder barre weersomstandigheden von-
den op de schitterend gelegen terreinen
van het CIOS te Overveen de wedstrij-
den van het district West van de
N.P.S.B. plaats die door de kollega's
van de Haarlemse politie waren georga-
niseerd.

De uitslagen waren:
Dames 4 km:
I. mej. Winkel, HaPSV (20.30)
2. mej. Hogervorts, Luctor-Den Haag

(24.02)

3. mej. Van de Ende, HaPSV (24.54)

Veteranen A 4 km:
I. Van Zijl, Luctor-Den Haag (16.27)

30

2. De Bakker, RP-Alkmaar (16.47)

3. Groot, APGS (17.05)
Lampe' in Raaite. Het was er gezellig.
Eenenveertig deelnemers, waaronder
twintig flo'ers namen aan de wedstrijd
deel die was georganiseerd door de
S.R.G.A.-Zwolle.
Dezelfde maand organiseerde de
S.R.G.A. in biljartpaleis 'Stolkers' in
Enschede biljartwedstrijden voor 49
deelnemers. Uit de strijd op negen tafels
kwam uiteindelijk als winnaar naar vo-
ren de heer Hulzebos uit Haaksbergen
met een gemiddelde van 2.03. Koebrug-
ge uit Goor werd tweede en de flo'er
Leidekker eindigde als derde, maar die
kon ook al goed kruisjassen.

Veteranen B. (boven 50 jaar):
I. Buurmeester, RP-Alkmaar (18.54)
2. Van Ginkei, Pol. Baarn (20.43)
3. Van Atten, Luctor-Den Haag (21.16)

Senioren A over 8 km.:
I. Renne, Luctor-Den Haag (23.43)

2. Van Kouteren, Pol. Beverwijk
(24.33)

3. Duits, UPS (25.24)

Senioren B.:
I. Zwaan, SVDU (25.40)

2. Zomerdijk, KMHN (28.06)
3. Commu, UPS (28.32). Waterpolo'ers Luctor

sterker dan Hermandad.

Twenthe aktief met

kruisjassen en biljarten
ROTTERDAM. - op 24 februari zag
de waterpoloploeg van Luctor Den
Haag kans om de ploeg van de Rotter-
damse Hermandad bij een zwemfestijn
in de havenstad met 9-7 terug te
wijzen. Een goede prestatie van de RP-
waterpolo'ers die sinds kort een team
vormen en voor het eerst aan een derge-
lijk evenement deelnamen.

ZWOLLE. - Een eerste plaats met
7897 punten voor de heer Boesjes, ge-
volgd door de heer Pruim (7846) en een
derde plaats voor de heer Leidekker
.(7534) was het resultaat van de traditio-
nele wedstrijden kruisjassen in de 'Leere
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Kilometervreter

Wim van Atten

Hij is nog een van die ouderwetse door-
zetters, zo'n kilometervreter. U kent het
type wel, meestal een beetje mager, met
pezig benenwerk en pas warm wordend
na een kilometer of vijf.
Wim van Atten (56) is zo'n man. Wie
kent hem niet. In het land verscheen hij
op vrijwel ieder atletiekterrein. In de zo-
mer op de baan en in de winter deed hij
het cross- en veldloopwerk. Vroeger zag
ik hem vaak in 'De Leidse Hout'. Trai-
nend, chronometer in de hand en met
bezweet bovenlijf bezig zijn tijden te
verbeteren. Vaak flitste hij als eerste ver
voor de anderen door de finish.
Nee, dat hoeft niet meer en dat kan ook
niet meer. Ook voor hem tellen de
jaren, maar hij blijft lopen. Bij elk
sportgebeuren waar veteranen aan kun-
nen deelnemen is hij present. Wim (16
maal NSF) laat nimmer verstek gaan.
Dergelijke mensen hebben een inspire-
rende werking en zijn bereid iets van wat

zij zelf 'in huis' hebben door te geven
aan anderen.
In zijn gemeente Boskoop traint hij in
zijn vrije tijd de plaatselijke atletiekver-
eniging 'A.V.'47', speciaal de groep en-

thousiastelingen van 9 lot 15 jaar. Hij
traint en begeleidt een (steeds groeiende)
trimgroep. Een voorbeeld voor vele an-
deren in de atletieksport.

(Th.S.).

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 brlef, des te groter

de kans op plaatsing.

Hebt u ook bij de Kon. Marechaussee gediend?
Vele duizenden Nederlanders kunnen
zeggen, dat zij kortere of langere tijd tot
'Het Wapen' hebben behoord.
Dat zijn niet alleen zij die na een gehele
marechausseeloopbaan met funktioneel
leeftijdsontslag of met pensioen zijn.
Een veel grotere groep wordt door hen,
die na een vrijwillige verbintenis van zes
jaar zijn overgegaan naar de Koninklij-
ke Landmacht, de Koninklijke Lucht-
macht, burgerpolitiekorpsen, andere
overheidsdiensten of het bedrijfsleven.
De ervaring heeft uitgewezen dat onder
hen velen zijn, bij wie de Koninklijke
Marechaussee nog altijd een bijzondere
plaats inneemt. Velen willen waarschijn-
lijk best weer eens kontakthebben met

oud-kollega's, of ze nu bij de Koninklij-
ke Marechaussee bleven of elders zijn
gaan werken.
Onlangs is er een stichting in het leven
geroepen om dit kontakt te bevorderen:
'De Stichting Marechaussee Contact'.
Zij stelt zich ten doel: 'Het onderhou-
den of vernieuwen van vriendschappelij-
ke kontakten tussen hen die werkzaam
zijn geweest of werkzaam zijn bij het
wapen der Koninklijke Marechaussee,
alsmede het levendig houden van de be-
langstelling voor en de verbondenheid
met de Koninklijke Marechaussee en de
nauw daarbij betrokken instellingen.'
Dit kontakt zal moeten resulteren in het
organiseren van plaatselijke, regionale

en landelijke bijeenkomsten van allerlei
aard. Daarvoor is een informatieblad
nodig; het reeds bestaande tijdschrift
'Ons Wapen' staat de nieuwe stichting
daarvoor zes maal per jaar ten dienst.
Een berichtje of telefoontje aan de heer
C. Moerkerken, Wagenaarstraat 126 te
Oss (N.Br.), tel. 04120-32847 is vol-
doende. Men ontvangt dan inlichtingen
en een aanmeldingsformulier.
Voor namen en adressen van oud-
kollega's houdt het stichtingsbestuur
zich aanbevolen.

J. de Wit, Gouda
Voorzitter Stichting
Marechaussee Contact.

31

Rp.org_RPM78_04-april_nr.08_compri 129



Hoe staat het

met de status

van de politieman?
Hoe staat het met de status van de politieman of-vrouw?

Zijn ze in hun omgeving een witte raaf of een zwart schaap? Of
iets daar tussen in? In onze samenleving wordt de plaats van
het individue (helaas) voor een belangrijk deel bepaald door
bezit, talent, leeftijd en maatschappelijke achtergrond. En als
duidelijkste graadmeter voor iemands 'status' geldt meestal
z'n beroep.

32

1 'Status en Conformiteit' door Richard

W. Murphy uit de serie 'Het menselijk ge-

drag', uitg, Time-Life, 176 pagina's, met

veel illustraties. In de boekhandel verkrijg-

baar: f 34.50.

Sociaal prestige

Op zichzelf is de 'status' van

een mens natuurlijk helemaal niet

zo belangrijk. Er zijn gewichtiger

zaken om je druk over te maken.

Maar aangezien het politie-

apparaat een rangorde kent

waarin ieder korpslid is
ingedeeld, is het wellicht interes-

sant te zien, hoe het beroep 'poli-

tieman' door buitenstaanders ge-

taxeerd wordt. Met andere woor-

den: wat is - vergeleken met an-

dere beroepen - het sociale

prestige dat aan de politieman

wordt toegekend? Wat is zijn so-

ciale status? In het zojuist ver-

schenen boek 'Status en confor-

miteit' I) wordt een overzicht ge-

geven van het beroepsprestige in

een aantal landen: Engeland, Ja-

pan, Zweden, en de Verenigde

Staten, zoals dat (in de zestiger

jaren) in enquêtes werd

'gemeten. Ter vergelijking voe-

gen wij daar de resultaten bij van

een soortgelijk onderzoek dat de

sociologen Van Heek en Ver-

cruijsse in diezelfde tijd naar het

beroepsprestige in Nederland

hebben gehouden.

Men denkt iemand te kennen en te
kunnen inschatten, wanneer men weet
wat hij of zij beroepsmatig doet. Want
dat houdt voor een belangrijk deel ver-
band met het inkomen, met de vereiste
kennis of vaardigheid en ook met het
belang dat 'men' aan een funktie hecht.
Bepaalde beroepen hebben in de meeste
landen een hoge status (de medicus, de
hoogleraar), maar andere beroepen ge-
nieten in in het ene land een veel hoger
prestige dan in het andere land.

De politieman die uit is op een zo
groot mogelijk prestige, zou zich dan
ook het beste in Japan kunnen gaan
vestigen. Want daar staat de gewone po-
litieman op de eervolle 6e plaats van de
prestigeladder, direkt na de Boeddis-
tische priester. Zou dat iets te maken
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Tussen priesters, chefkoks en begrafenisondernemers

Engeland Japan Zweden Ver. Staten Nederland

Arts Hoogleraar Hoogleraar Opperrechter Hoogleraar
Directeur Arts Directeur Arts Arts

(groot bedrij f) Directeur (groot bedrij f) Atoomgeleerde Burgemeester
Advocaat (groot bedrij f) Leraar Gouverneur (grote gemeente)
Accountant Ingenieur (w.i.) Reder Hoogleraar Rechter
Topambtenaar Ingenieur (c.i.) Apotheker Advocaat Ingenieur
Zakelijk leider Leraar Hoofdkassier Geestelijke Advocaat
Bedrij fsleider Geestelijke Kolonel (leger) Directeur Directeur
Geestelijke Politieagent Winkelier (groot bedrij f) (groot bedrijf)
Landbouwer Kantoorbediende Kapitein Ingenieur Geestelij ke
Journalist' Spoorwegemployé (koopvaardij) Leraar Leraar V.W.O.
Leraar' Landbouwer Kapper Kapitein (leger) Kapitein (leger)
Aannemer Winkelier Juwelier Accountant Onderwijzer
Vertegenwoordiger Timmerman Timmerman Treinmachinist Journalist
Politieagent Kapper Accountant Elektriciën Landbouwer
Chef-kok Chauffeur Typograaf Landbouwer Machinist
Verzekering sagent Typograaf Eigenaar taxi Begrafenis- Politieagent

Winkelier Winkelbediende Politieagent ondernemer Winkelier
Kantoorbediende Bakker Winkelbediende Politieagent Vertegenwoordiger
Timmerman Pachtboer Onderofficier Verslaggever Kantoorbediende
Loodgieter Mijnwerker (leger) Boekhouder Chauffeur

Bouwvakker Verzekeringsagent
ertegenwoordiger Timmerman

De vijf landen zijn niet in alle opzichten met elkaar

vergelijkbaar, omdat de lijsten met beroepen, waar een

keus uit gemaakt kon worden, per land verschilden.

Toch zijn er aardige vergelijkingen mogelijk voor een po-

litieman. Merkwaardigerwijs komt van de politie alleen

de 'politieagent' in deze beroepsprestige-stratificatie

voor, terwijl de strijdkrachten in verschillende rangen

vertegenwoordigd zijn. Onder 'politieagent' dient men te

verstaan: de agent of de wachtmeester, met wie het pu-

hebben met de veldslagen die de Japan-
se politie daar regelmatig levert met de
gewapende legers van demonstanten?
Zou men daar onder 'prestige' wellicht
ook ies van (over)macht verstaan? Of
zijn het de honderden vrouwen van de
verkeerspolitie in Tokio die de publieke
opinie gunstig hebben beïnvloed?

In de Verenigde Staten is de 'cop' nog
lang niet zover op de prestigeladder
gestegen. Daar worden (om maar eens
een paar alledaagse beroepen te
noemen) de welzijnswerker en de begra
fenisondernemer net iets beter gewaar-
deerd. De columnist in de krant kreeg
ook nèt een streepje meer, maar de
Amerikaanse reporter (die ons in de tv-
films altijd wordt afgeschilderd als de

bliek op straat in aanraking komt. Kaderleden en officie-

ren zullen ongetwijfeld op de prestigeladder dichter bij

hun ranggenoten van de strijdmacht geplaatst kunnen

worden. Voor alle duidelijkheid: de eerste drie rijtjes

bestaan uit de 20 hoogstgeplaatste beroepen van een veel

langere lijst. De oorspronkelijke rijtjes van de USA en

Nederland zijn langer. Om daar ook de politieman in te

kunnen opnemen, zijn zowel boven als onder wat beroe-

pen weggelaten.
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T.E.C.
matrixsignalen

voor
politievoertuigen

4 uitvoeringen

Voor motorrijwielen:

Afm. 250 x 100 x 25 mmo Toont bij in-

schakeling knipperend het woord

STOP in spiegelschrift.

Spuitwaterdichte uitvoering.

Voor automobielen:

Buitenmontage. Afmetingen 450 x

100 x 30 mmo Toont bij inschakèling

afwisselend de woorden STOP POLI-

TIE. Spuitwaterdichte uitvoering. Be-

huizing vervaardigd van slagvaste

kunststof.

Voor automobielen:

In uitvoering als zonneklep. Schakelt

automatisch in wanneer neergeklapt.

Toont de woorden STOP POLITIE af-

wisselend in spiegel- of normaal-
schrift.

Behuizing vervaardigd van slagvaste

kunststof waarbij bijzondere aan-

dacht is geschonken aan veiligheids·

aspecten. Afm. 450 x 100 x 25 mmo

Voor automobielen:

Voor montage achter achterruit. Kan

de volgende woorden tonen: STOP

POLITIE MIST FILE LANGZAAM

ARTS AUB GLAD KONTROLE.

Afm. 480 x 250 x 75 mmo

Ook in neerklapbare uitvoering lever-

baar (motor aangedreven).

Als lichtbron" wordt toegepast zgn.

HIGH INTENSITY LED's. Deze kom-

bineren een hoge lichtopbrengst met

een vrijwel onbeperkte levensduur.

1

1

•

••• ••••• ••• :~I• • • •
• • • • :...,••• • • •

• • • • •
• • • • • •~ .. • ••• • ~

T.E.C. levert o.m. roodlichtkamera's,

acoustische signalen voor blinden,

verkeerstelapparatuur , file detektie-

systemen, hoogtedetektoren, knip-

perlichtinstallaties, radar snelhelds-

meters voor weg- en waterverkeer

etc.

T.E.C. BV

Strijkviertel 50,

De Meer:n.

Telefoon 03406-3249.
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even dom als brutale hoed- en bretels-
drager) staat een tree lager. En het moet
de politieman toch strelen dat het Ame-
rikaanse publiek hem meer prestige toe-
kent dan bijvoorbeeld de boekhouder,
de pachtboer, de timmerman, de winke-
lier en de vakbondsman.

In Zweden telt de politieman meer
dan de onderofficier in het leger, maar
minder dan de kapper.

In Nederland staat (als we de volledi-
ge lijst nemen) de politieagent tussen de
machinist en de zelfstandige ambachts-
man met personeel, zoals de eigenaar
van een smederij. De tuinder en de
kunsthandelaar worden weliswaar net
iets hoger gewaardeerd, maar daar staat
tegenover dat na de politieman nog een
hele rits komt: de machinebankwerker,
kleine boer, kleine winkelier, vertegen-
woordiger, kantoorbediende, NS-
conducteur, chauffeur, enz.

Helaas komen niet op alle lijsten de-
zelfde beroepen voor, zodat vergelijkin-
gen niet overal op gaan. Toch is het
grappig eens naar een paar buren te lon-
ken die wèlworden genoemd.

De zelfstandige ondernemer in de
landbouw bijvoorbeeld. Die wordt niet
alleen in Engeland en Amerika hoger ge-
taxeerd dan de politieman, maar ook in
ons eigen land. In Japan echter slaan wij
de boer met drie wapenstoklengten.

Verzekeringsagenten en kantoorbe-
dienden halen overal minder prestige
dan de politieambtenaar, zoals menig-
een die eerstgenoemde beroepen ooit
heeft overwogen tot z'n tevredenheid
kan vaststellen. Ook de winkelier, de
kleine zelfstandige (zonder personeel)
scoort minder prestigepunten, behalve
in Zweden waar deze middenstander
tussen de kolonel (van de
strijdkrachten) en de kapitein (van de
koopvaardij) een plaats heeft gekregen.
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Doorlopen naar die vogel

Even snel een doorlopertje? Als u
alle woorden goed hebt ingevuld,
kunt u in de cirkeltjes (bovenaan be-
ginnen en dan rechtsom, met de klok
mee) de naam van een vogel lezen.
Wie de naam van de vogel op een
briefkaart vermeldt (en deze vóór 5
mei 1978 opstuunt aan: Puzzelredac-
teur RP-magazine, Brahmsstraat 9,
Eerbeek) dingt mee naar onze maan-
delijkse boeken- of platenbon van
f 25,-. Veel plezier en veel succes!
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Horizontaal:

1. naaldboom, scheepstakel. plaats,
lidwoord;

2. schaakstukken, radioaktief
elemerut;

3. lust, voedsel, lelieachtig planten-
geslacht;

4. troep, babykleding, goedig
mannetje;

5. ingang, hoge berg, proper,
insgelijks;

6. voegwoord, voorbij gaan, gor-
dijnlat;

7. gegraven water, onversaagd;
8. tijdperk, jongeling, tekortkoming;
9. Frans lidwoord, inhoudsmaat,

werplijn, plaats in Zeeland;
10. snijwond, door water omgeven

stukken grond;
11. stuk grond, overjas of japon met

aangeknipte schouders, bedrog;
12. lofdicht, alvorens, afleiding;
13. veldgewas, haargroei, stad in

Noorwegen.

Verticaal:

1. morsdoek, water met zout, teug;
2. rivier in Italië, kunstlicht, strijd-

perk, zangnoot;
3. vrouwelijk zoogdier, foto, nieuw;
4. belemmering, monster, plaats in

Gelderland;
5. teken van beleefdheid, soort

snoekbaars, getij;
6. rivier in Nederland, deel van de

haard, papegaai;
7. thans, fijngaren weefsel, sober,

vanaf;
8. groente, voortstuwingsschroef;
9. wegen met bomen, bedenkelijk,

tuin;
10. voegwoord, roofvogel, getal,

zuiver gewicht;
11. nattig koud, stroef, en dergelijke,

inbouw;
12. dubbelzit, bolgewas, onder an-

dere, denkbeeldig;
13. larve van de langpootmug,

graveren, vóór.

~

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

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
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Met ingang van I maart 1978 aangewe-
zen als commandant van verkeersgroep
's-Gravenhage de adjudant J. van As-
sen. Hij werd geboren op 5 maart 1920
te Groningen en was sedert I maart 1972
plaatsvervangend commandant van de
verkeersgroep 's-Gravenhage.

Met ingang van 1 maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep
Noordwijkerhout de adjudant A. Ket.
Hij werd geboren op 25 april 1938 te 's-
Gravenzande en was sedert I maart 1976
plaatsvervangend commandant van de
groep Noordwijkerhout.

Met ingang van I maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep
Schaesberg de adjudant P.C.A. Versijp.
Hij werd geboren op 29 januari 1935 te
Bergen op Zoom en was sedert 1 januari
1976 plaatsvervangend commandant
van de groep Schaesberg.

Met ingang van 1 januari 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep
Susteren de adjudant P.J. Jaspar. Hij
werd geboren te Beek (L.) op 20 mei

1918 en was sedert 16 juni 1967 plaats-
vervangend commandant van de groep

Susteren.

Met ingang van I maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep
Wisch de adjudant J. Katuin. Hij werd
geboren op 25 december 1937 te Ensche-
de en was sedert I juni 1974 comman-
dant van het groepsstandplaatsrayon
Terborg.

ft
('

Gatso

Mini radar Mk-4N:
ultramoderne snelheidsmeter met electronische rich-

tingkeuze. Klein formaat, simpele bediening en on-

derhoud. Kan met en zonder GATSO TRAFFIC-

CAMERA onopvallend in elke auto of een aanhan-

gertje worden opgesteld. Functioneert - gedekt

door IJkcertificaat! - door ruiten met een verwar-

mingsdraad. Meet ook motor- en bromfietsen.

Onbreekbaar miniatuur handuitleeskastje met duide-

lijke digitale snelheidsindicatie. Een lampje en een -
uitschakelbare - zoemer signaleren overschrijdingen

van de per km instelbare drempelsnelheid. Bediening

op 150 m afstand mogelijk.

De camera is voorzien van digitale informaties voor

snelheid, tijd tot in seconden en code. Kan ook die-

nen voor Mobiele Surveillance, waarvoor de GATSO

DIG/TACHO, uiterst nauwkeurige digitale snel-

heidsmeter kan worden mee geleverd.

Nederlands fabrikaat - 24-uurs service.

Gatsometer B.V.
v /h M. Gatsonides & Zoon

Postbus 51 - AERDENHOUT
Tel. 023-244854
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durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

~

~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.
inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·
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in dienst getreden

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-78: R. Poortvliet, parketw. te Zutphen.

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-78: O. Klok, R.A.-III te Assen Iverk.

gr.)

Per 16-2-78: G. Seubring, R.A.-III te Assen

(staf); A. Sikkema, schrijver te Borger.

Per 1-3-78: G.P. Nienhuis, R.A.-III te Assen

(staf).

Per 1-4-78: J. Tjassing, R.A.-III te Assen (verk.

gr.).

DISTRICT BREDA

Per 1-3-78: H.C. Belgraver, wmr. 1e kl. te Ma-

de en Drimmelen.

Per 1-5-78: H.W. Weert, adrr-. ·,mbt. C 2e kl.

te Zundert.

Per 1-12-'77: R.R. Ruchtie, schrijver-A. te Bre-

da (staf)

Per 16-12-77: A.D.M. Bartels, typ.-A te Breda.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-78: J. Hollander, R.A.-II te Groningen

(staf).

Per 16-1-78: G.L. Lievaart, schrijver-A te Gro-

ningen (staf).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-78: M.Th. Hettinga, adm. ambt. C 3e

kl. te Leeuwarden (staf).

Per 16-2-78: Tusch. Dantuma, telefoniste te

Leeuwarden (staf).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-12-77: J.M.E.M. Hollanders, telex.-

telefoniste te Driebergen .

Per 16-1-78: F. Salakory, typist-A te Bilthoven.

Per 1-4-78: A.C. v.d. Bovenkamp, schrijver te

De Bildt (staf).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-78: J. v. Schuilenberg, adm. ambt. 3e

kl. te Schalkhaar.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-2-78: J.W. Dengerik, R.A.-IV te Drie-

bergen; B.J.A.C. Sikking, telex.-telefon. te

Driebergen .

Per 1-4-78: R.J. Zweers, telex.-telefoniste te

Driebergen .

bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-2-78: H. te Kolste te Groenlo.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: M.R. van Elden te Twello; W. v.d.

Veen te Hulshorst; M. Toonk te Apeldoorn

Iverk. gr.); H. v.d. Brink te Wapenveld; P.C. de

Paauw te Nunspeet; J.C.B. Kalf! te Brummen;

F.J. Munnik te Hulshorst (ber. gr.).

tot schrijver-A.:

Per 1-1-78: A.J. Koopman te Borculo.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-1-78: E.H. Mulder te Assen (rech. gr.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: H. Habing te Havelte; W. Zeven-

boom te Assen; P.S.J. Stevens te Rolde.

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-78: W. Weststrate te Nieuw-

Beyerland.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'78: A.C. Werrij te Goedereede; P. Bo-

zuwa te Vianen; R.H. Kern te Dordrecht (verk.

qr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE:

tot adjudant:

Per 1-3-78: P. van Berkel te Rijswijk.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-78: B.J.M. v. Abswoude te Warmond.

Per 1-4-'78: M.T.M. Pieterse te Berkel en Ro-

denrijs; W.A.M. Collignon te 's-Gravenhage;

A. Lamberts te Noordwijkerhout.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: F.J.A. Blom te Waddinxveen;

O.G. v.d. Waal te Nieuwerkerk a.d. l.Jssel: K.

Slingerland te Pijnacker; A. v. Wenen te Zee-

terwoude; C.J. Snoeij te 's-Gravenhage Irech.

qr.): M.H.C. Holl te Voorhout; P. Wijbenga te

's-Gravenhage Irech. gr.); T. Visser te Leider-

dorp; G.C. Bekkenk te Leimuiden.

DISTRICT GRONINGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'78: H.J. Oosterwijk te Uithuizen; J.

Noor te Groningen; G.H. Tiben te Grootegast;

A.W. Bronsema te Middelstum.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: S. Wegter te Surhuisterveen; H.

Brink te Franeker; R. Smit te Appelscha; S.G.

v. Riezen te Scharnegoutum; D.H.J. Pasman

te Leeuwarden; W. Nijboer te Joure; G. Ma-

joor te Kootstertille; P.H. Boekhout te Kou-

dum.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: J.A.G. Leijs te Zierikzee.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-7-'77: T. v. Bruggen te Arnhem.

Per 1-2-78: D. v. Dorp te Eist.

Per 1-3-78: J. Katuin te Wisch.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-78: E.J. Brouwers te Weurt.

Per 1-4-78: H.W.J. v. Dyk te Nijmegen; M.A.

de Ruiter te Nijmegen; T. v.d. Steege te Nijme-

gen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-78: H.M. Jansen te Nijmegen Iverk.

qr.): J.P. v. Es te Berg en Dal; P.T.M. Thuis te

Oosterhout; J.T.M. Nilissen te Huissen.
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tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-'0-'77: A.A.M. Vermeulen te Didam.

Per '-2-'78: J.Th. ten Boer te ijmegen.

tot schrijver-A.:

Per 1-1-'78: R.W.J. Bronk te lienden; G.A.

Grevers te Gendringen .

DISTRICT UTRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'78: A. Verkaik te Loosdrech; F.C.

Kanters te Loosdrecht; J. Arends e Bunscho-

ten; J.Th.B. Hazelaar te De Meern; .J. Kro-

neman te Maarssen; B.H. Moerland te Vin e-

veen en Waverveen.

DISTRICT ZWOLLE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per '-4-'78: H. v. Tebberen te Weerselo; H.

Keizer te Wijhe; J. Zeewuste te Ommen.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

tot wachtmeester 1e kl.:

Per '·4·'78: E. ten Cate te Driebergen; H. v,

Vulpen te Driebergen; Th.J.M. v.'t Klooster te

Driebergen; H.A.M. de Koek te Driebergen;

A.C.W. Voeten te Driebergen.

tot rijks. ambt. IV.

R.L. Kamphuis te Driebergen.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

P.N. Mirrer te Soestdijk.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per '-4-'78: D.J.M. Olthof te Apeldoorn.

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'78: P. v. Kassei, adj. van Lelystad naar

Amsterdam' (stat).

DISTRICT DORDRECHT

Per '-2-'78: W. Weststrate, wmr. le kl. van

Nw.vl.ekkertand naar Nw.-Beyerland.

Per 1-3-'78: W.L.A. Baars, adm. ambt. C 3e kl.

van Papendrecht naar Hendrik I. Ambacht.

Per 15-3-'78: H.J.A. de Vries, park.w. van Rot-

terdam naar 's-Hertogenbosch.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-3-'78: A.R. Boverhuis, wmr. van Zuid-

horn naar Niekerk.

Per 16-1-'78: A. Koster, owmr. van Uithuizen

naar Dwingeloo.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-3-'78: J. Katuin, owmr. van Terborg naar

Wiseh.

DISTRICT UTRECHT

Per 24-12-'77: G.W. Leppers, wmr. van Mont·

foort naar Amsterdam.

Van de opleidingsscholen bevorderd tot

wachtmeester en naar

P.F.M. Aarts (Apeldoorn I naar Breda (Loon op

Zandl ;J.W. Alberts (Apeldoorn] naar Leeu-

warden (Dantumadeell; F.A. Baas (v) (Apel-

doornl naar Zwolle [Goor}: A.J. V.d. Beek

(Apeldoorn I naar Utrecht (Vleuten-De Meerni;

LA. van Bentheim (Apeldoorni naar Zwolle

(Vriezenveeni; F.A.P. van Bergen (Apeldoorn I

naar Breda (Oudenboschl; J. Blei (Harlingenl

naar Utrecht (Vleuten-De Meerni; A.J. Bloem-

berg (Harlingenl naar Nijmegen (Gendringenl

tr): J.A. Boer (Apeldoorn I naar Breda (Loon op

Zand); F. de Boer (Harlingenl naar Leeuwarden

(Danturnadeel): B.F.M. V.d. Boom (Apel-

doorn) naar Dordrecht (Oud Beijerlandl; G.J.

Bouman (Apeldoorn I naar Roermond (Horst):

C.R. Brakband (Apeldoorn] naar Utrecht

(V1euten·De Meerni; J.W.H. Brand (Apel-

doorn) naar Maastricht (Meerssenl; A.Th.J.M.

Broos (Apeldoorn I naar Breda (Oudenboschl;

W.A. Budding (Apeldoorn I naar Utrecht (Rhe-

nen); H. .L. Buitink (v) (Apeldoorn I naar Gro-

ningen (Maruml; R.J. Buunen (Apeldoorni

naar Zwolle (Vriezenveeni; H. Clement (Harlin-

gen) naar Amsterdam (Utrecht/Nigtevecht-

rptw. Ir): W. Coulier (Apeldoorn) naar Apel-

doorn (Ermelo); G.H.M. Crijns (Harlingenl naar

kmaar (Schoortl: B.A.A.M. Custers (v)

(Apeldoorn) naar Roermond (Horst); M. Dam

(Apeldoorn) naar Breda (Oudenboschl; H.J.M.

De 'ng (Apeldoorn) naar Roermond (Echtl;

S.J. Dogger (Apeldoorn I naar Utrecht (Rhe-

nen); J. Dogger (Harlingenl naar Amsterdam

Utrecht-rptw.) (r); G.A. v. Doorn (Apeldoorn)

naar Roermond (Helden-Panningenl; S.J. Dor-

tants (Apeldoorn) naar Maastricht (Nieuwen·

hagen; F.R. Dost (Harlingen) naar Assen (Bei-

len ; A.A.R. Dries (vi (Apeldoorn) naar Dor-

drech (Hellevoetsluisl; H.B.P. Duesman

(Apeldoorn) naar Zwolle (Goor]: G. V.d. Dus-

sen Apeldoorn) naar Dordrecht (Oud Beijet-

land); F. Ei ens (Harlingen) naar Groningen

(Scheemda); H.J.M. Eigeti (Harlingenl naar

Utrecht (Doorn): M.R.H. Eppink (v) (Apel-

doorn) naar ijmegen (Doesburgl; L.J.M. v.

Gaal (Apeldoorn) naar Eindhoven (St. Oeden-

rode); A. .A. Geijsel (Harlinqen) naar Roer-

mond (Echt); L.J. v. Gils (Apeldoorn I naar Nij-

megen (Doesburg); A. Goldsweer (Apeldoorn)

naar Oordrecht (Oud Beijerlandl; G.P. Goijer

(Apeldoorn) naar 's-Hertogenbosch (Rosma-

len); . de Graaf (Harlingenl naar Roermond

(Echt); A.G. V.d. Grift (Apeldoorn) naar

Utrecht (Dooml; C.J. de Groot (vi (Apeldoorn I

naar Dordrecht (Hellevoetsluisl; Th.J. Gros-

man (Apeldoorn) naar Groningen (Beduml: H.

Haandri man (Harlingenl naar Groningen (Ma-

rum); e.P. v. Halewijn (Harlingen) naar Nijme-

gen (rprw.) (r): M. v. Hees (v) (Apeldoorn I naar

Apeldoorn (Ermelol; A.Th. Heesters (Apel-

doorn) naar 's-Gravenhage (Noordwijkerhoutl;

P.J. V.d. Heiden (Apeldoorn I naar Alkmaar

(Schoorl): E. Hekkelman (Harlingenl naar

Roermond (Echt]: F.H.N. Herbergs (Apel-

doorn) naar Maastricht (Meerssenl; H.J.E. v.

Herwaarden (Apeldoorni naar Breda (Loon op

Zandl; A.F. Hesseis (Harlingenl naar Gronin-

gen (Beduml; P.J. v. Heugten (Apeldoorn)

naar Maastricht (Nieuwenhagenl; L.L.A. V.d.

Heijden (Apeldoorn I naar 's-Hertogenbosch

(Heesch); J. V.d. Hoek (Apeldoorn) naar 's-

Hertogenbosch (Rosmaleni; F. den Hooglan-

der (Apeldoorn) naar Assen (Beilenl; J.E.M.

Hopmans (v) (Apeldoorn I naar Breda (Loon op

Zand); G. Horsting (Harlingen) naar Assen

(Beilenl; L. v. Hijum (Harlingenl naar Leeuwar-

den (Dantumadeell; J.A. v. Ingen (Apeldoorn I

naar Utrecht (Vleuten-De Meerni; G. Jager (v)

(Apeldoorn) naar Groningen (Marurnl:

G.W.M. Janssen (Apeldoorni naar Roermond

(Horstl; L.W.H.M. Janssen (Apeldoorni naar

Roermond (Helden·Panningenl; N.J.M. Jans-

sen (Harlingenl naar Utrecht (Rheneni; A.J.

V.d. Kamp (Apeldoorn) naar Apeldoorn (Erme-

lol; J. v. Kampen (Apeldoorn I naar Utrecht

(Doom): F.A.M. Kantelberg (Apeldoorn) naar

Eindhoven (St. Oedenrodel; R. Keijzer (Apel-

doornl naar 's-Hertoqenbosch (Rosmaleni;

E.M. Klaassen (v) (Apeldoorni naar 's-

Hertogenbosch (Rosmaleni; J. Kleine Deters

(Harlingenl naar Utrecht (Rheneni; R.H.Th.

Klein Hemmink (Apeldoorn) naar Roermond

(Helden-Panningenl; P.A.M. Klosterman

(Apeldoorn) naar Breda (Oudenboschl; J. Kna-

pe (Apeldoorn I naar Groningen (Scheemda):

J. de Kooker (Apeldoorn I naar Roermond

(Echtl; J. Koops (Harlingenl naar Groningen

(Maruml; E. Kooij (Harlingenl naar Amsterdam

(Diemen); J. Koorevaar (Apeldoorn I naar Dor-

drecht (Hellevoetsluis); E. Krikke (Apeldoorn)

naar Zwolle (Vriezenveeni; L.M.W. de Kruijf

(Apeldoorn I naar 's-Gravenhage (Noordwijker-

houti; J.C. Kuijpers (Apeldoorn I naar Zwolle

(Vriezenveeni; J.J. Kuijsten (Apeldoorn I naar

's-Hertogenbosch (Rosmalenl.

H.A. v. Laar (Apeldoorni naar Apeldoorr

(Heerdel; A.A.O. de Leeuw {v] (Apeldoorn I

naar Nijmegen Doesburg); L.M.H. v. Leeuwen

(Apeldoorn I naar Roermond (Horst); J.G.A.

Lempers (Apeldoorn I naar Groningen

(Scheemdal; K. Lenderink (Apeldoorn) naar

Nijmegen (Doesburgl; J. v. Loon (Apeldoorn I

naar Dordrecht (Oud Beijerlandl; D. Markvoort

(Apeldoorn) naar Zwolle (Goor): P.H.M. V.d.

Meer (v) (Apeldoorn I naar Roermond (Horstl;

H. Meuleman (Harlingen) naar Groningen (Ma-

rum); J. Meijer (Apeldoorn I naar Eindhoven

(Gernert): W.H. Nanninga (v) (Apeldoorn I naar

Groningen (Scheemdal; A.J.L. Niessen (Apel-

doornl naar Roermond (Helden-Panningen);

E.U.M. v. Nieuwburg (v) (Apeldoorn) naar Bre-

da (Loon op Zandl; P.M.A. v. Ochten (Apel-

doorn) naar Maastricht (Meerssenl; U.S.

Odolphie (v) (Apeldoorn I naar Amsterdam

(Aalsmeerl; J. v. Oeveren (Apeldoorn I naar

Amsterdam (Diemen I; B.L.A. Olde Engberink

(Apeldoorn I naar Eindhoven (St. Oedenrode);

J.J.W. Oskam (Apeldoorn I naar Dordrecht

(Oud Beijerlandl; C.J. Ossevoort (Apeldoorn]

naar Zwolle (Vriezenveeni; J.H. den Ouden

(Apeldoorn I naar Eindhoven (Gemert!; G.W. te

Paske (Apeldoorn I naar Groningen (Scheem-

dal; G.J. Pater (v) (Apeldoorn) naar Utrecht

(Doorn): M. Petiet (v) (Apeldoorn) naar

Amsterdam (Aalsmeerl; IJ.J.L. V.d. Plas

(Apeldoorn I naar 's-Gravenhage (Noordwijker-

hout); J.W. V.d. Pol (Apeldoorn I naar Amster-

dam (Diemen I; G.F. Pronk (Harlingenl naar

Alkmaar (verk. gr.1 (r): G.D. de Raaf (Harlin-

genl naar Leeuwarden (Danturnadeell: B.Th.

Ravesteijn (Apeldoorn) naar Apeldoorn (Heer-

del; E.P.A. Reijnders (Apeldoorn I naar

Maastricht (Nieuwenhagenl; G. Rosing (v)

(Apeldoorn I naar Assen (Beilenl; H. Rumkorf

(Apeldoorn) naar Breda (Oudenboschl; J.A.

V.d. Rijdt (Apeldoorn I naar Eindhoven (Ge-

mertl; A.M.A. v. Rijn (v) (Apeldoorn I naar

Amsterdam (Diemeni; H.A.M. v. Schaik (Apel-

doornl naar Utrecht (Doorn): R.C.H. Schenke-

laars (Apeldoorn) naar Groningen (Bedum);

J.M.C.H. Schoones (Apeldoorn) naar 's-

Hertogenbosch (Heeschl; R.M.J. Schrauwen

(Apeldoorn I naar Dordrecht (Gorinchem rptw.)

(rl; R.G.F. Schrover (Apeldoorn) naar Dor-

drecht (rptw.) (rl; J.G.M. Seuren (Apeldoorn I

naar Roermond (Helden-Panningenl; R.H. V.d.

Sluis (Apeldoorn I naar Dordrecht (Helle-

voetsluisi; E.J.R. Smit (Harlingenl naar

(Amsterdam (Diemen I; P.M. Smits (Apel-

39

Rp.org_RPM78_04-april_nr.08_compri 136



doorn I naar Maastricht (Meerssenl; Y.D.A.

Smits (v) (Apeldoorn I naar Amsterdam

(Aalsrneer): J.B.M. Sonnemans (Apeldoorn I

naar Maastricht (Nieuwenhagenl; A.P.C. Spa-

pe (Harlingenl naar Eindhoven (St.

Oedenrodel; P.C. Tesselaar (harlingenl naar

Apeldoorn (Heerdel: J. Trip (Harlingenl naar

Assen (Beilenl; H.J. Twilt (Apeldoorn I naar

Groningen (Beduml; L.H.M. Verbeek (v)

(Apeldoorni naar Amsterdam (Aalsmeerl; W.

Verhagen (Harlingenl naar Dordrecht

(Vlissingen/Terneuzen-rptw.1 (rl: R.J. Ver-

spoor (Apeldoorn I naar Alkmaar (Schoort}:

F.J. ter Voorde (Apeldoorn I naar Groningen

(Beduml; H.N. v. Vooren (Apeldoorn) naar 's-

Hertogenbosch (Heeschl; P. de Var (Harlin-

genl naar 's-Hertogenbosch (Heeschl; G.A.M.

v.d. Vorst (Apeldoorn I naar Eindhoven (Ge-

mert!; M.J.M. Vorstenbosch (Apeldoorn I naar

's-Hertogenbosch IHeeschl; A. Vreugdenhil

(Apeldoorn I naar 's-Gravenhage (Noordwijker-

houti; H. Vrijheid (Apeldoorn I naar Apeldoorn

(Ermelo): R.E. Wagemakers (Harlingenl naar

Utrecht (Rheneni; G. v.d. Wal (Harlingenl naar

Leeuwarden (Dantumadeell; H. v.d. Wal (Har-

lingenl naar Apeldoorn (Heerdel; R.F.M. Wen-

sing (Apeldoorn I naar Zwolle (Goor): H. Wen-

tink (Apeldoorn I naar Apeldoorn (Ermelo):

G.C.P.M. v. Werkhoven (Harlingenl naar Eind-

hoven (St. Oedenrodel; H.J. v. Werven (Apel-

doornl naar Alkmaar (Schoorll; A.A.M.

Westen dorp (Apeldoorni naar Zwolle (Goor):

A.E.W.J. Wever (Apeldoorn I naar Nijmegen

(rptw.) (r): W.J.J. te Winkel (Apeldoornl naar

Maastricht (Nieuwenhagenl; W. Wubs (Harlin-

genl naar Alkmaar (Schoort}: G.J. v. Wijk

(Apeldoorn I naar Utrecht (Vleuten-De Meerni;

J.P. v.d. Zon (Apeldoorn I naar 's-Gravenhage

(Noordwijkerhoutl; R. v.d. Zouwen (Apel-

doornl naar Apeldoorn (Heerdel; H.P.J. Zwa-

nenberg (Apeldoorn I naar Eindhoven

(Gemertl;

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'78: H.L.A. Mans, schrijver-A. te Flevo-

land

Per 1-5-'78: H.F. Mossing-Hoisteijn, adm.

ambt. C 2e kl. te Apeldoorn.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-3-'78: J.A. Hoogvliet, schrijver te Hen-

drik Ida Ambacht

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-4-'78: A. Haan, adm. ambt. C. 2e kl. te

Groningen; S. Bos, adm. ambt. C 3e kl. te Gro-

ningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-4-'78: H. Heerma, adm. ambt. C 1e kl. te

Leeuwarden (verk. gr.1

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-2-'78: A. Weustink-Dijkstra, schrijver-A.

te Losser.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-4-'78: R.R.H. Walraven, wmr. 1e kl. te

Grathem (A.V. D.I.
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OPLEIDING 1977/11 APELDOORN

KLAS 0

Voorste rij: H. J. van Werven, C. J. Blan-

kenstein, L. J. M. van Gaal, J. de Kooker,

A. G. van de Grift, L. A. van Bentheim,

L. J. van Gils.

Middelste rij: Adjudant E. Leurink, P. de

Gier, E. H. de Jong, G. Jager, L. A. A.

van der Heijden, J. C. Kuypers, H. de

Jong.

Achterste rij: Owmr. P. F. M. Bernauer,

A. B. Wiercx, P_ A. Willemsen, L. Hogen-

kamp, V. M. van den Broek, R. Appels.

KLASP

Voorste rij: P. van Heugten, Y. v.d. Plas,

A. Wever, F. den Hooglander, K. Lende-

rink, J. v.d. Pol.

Middelste rij: Owmr. Verheuven, F. Her-

bergs, E. van Nieuwburg, L. Verbeek, Y.

Smits, C_ de Groot, J. v.d, Rijdt, F. Ter-

voorde, adjudant Boer.

Achterste rij: S. Dogger, B. Olde Eng-

berink, P. Klosterman, G. V.d. Dussen,

J. Alberts, R. Schenkel aars, W. Budding,

H. van Laar.

KLAS Q

Voorste rij: G. W. te Paske, H. J. Twilt,

M. Dam, J. van Oeveren, A. H. Aalbrecht,

L. M. W. de Kruijf, J. G. A. Lemmers, J.
van den Hoek.

Middelste rij: H. B. P. Duesman, H. Rum-

korf, Th. Grosman, W. H. Nanninga, E.

Krikke, H. M. L. Buitink, G. J. Pater, J.

B. M. Sonnemans, J. van Kampen, A. Th.

J. M. Broos, adjudant W. J. Bregman.

Achterste rij: Owmr. L. Verbeeke, H. J.
M. Dehing, H. P. J. Zwanenburg, A. A.

M. Westendorp, P. J. van der Heiden, W.

J. J. te Winkel, M. R. H. Eppink, H. Wen-

tink, H. A. M. van Schaik.

KLAS R

Voorste rij: R. Klein Hemmink, J. V.d. Zon,

B. V.d. Kamp, J. Dortans, P. Smits, L.

van Leeuwen, H. Vrijheid.

Middelste rij: Owmr. M. Danel, W. Coulier,

A. Brakland, mej. U. Odolphie, mej. A.

van Rijn, J. V.d. Sluis, mej. A. Dries, mej.

A. Hofmans, mej. B. Niessen, wmr. le kl,

J. Smits.

Achterste rij: Sportdoc. G. Cornelissen,

J. Heesters, J. den Ouden, B. Janssen,

J. Korevaar, P. Aarts, A. Ravesteijn.

KLAS S

Voorste rij: G. Gooijer, F. van Bergen, J.

Meijer, M. Vorstenbosch, G. Janssen, H.

van Ruler, A. Vreugdenhil.

Middelste rij: Adjudant G. Schut, R. Baas,

G. Rosing, M. Petiet, P. V.d. Meer, R.

Buunen, J. Seuren, D. Grootes, G. van

Doorn, owmr. H. de Bruin.

Achterste rij: Sportdoc. G. Cornelissen,

R. Verspoor, R. V.d. Zouwen, P. van

Ochten, A. Boer, R. Schrover, C. Osse-

voort, R. Keijzer.

KLAST

Voorste rij: Van Herwaarden, Van Wijk,

Schrouwen, Knape, V.d. Boon, Van Loon,

V.d. Voorst, Goldsweer.

Middelste rij: Adjudant Oomkes, Oskam,

Wensing, Kantelberg, mej. Van Hees, mej.

Klaassen, mej. De Leeuw, mej. Custers,

Schoones, owmr. Heres, Van der Beek.

Achterste rij: Sportdoc. Cornelissen, Reijn-

ders, Van Ingen, Markvoort, Kuysten,

Bouman, Van Vooren.
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Reserve Rijkspolitie

(abusievelijk niet in vorige nummer

opgenomen)

aangenomen

Per 15-11-'77: A. P. Bismeijer, distr. Am-

sterdam; F. D. G. Brouwer, distr. Apel-

doorn; H. J. L. Kramer, distr. Eindhoven;

J. den Hartog, distr. 's-Gravenhage; H.

A. M. Gommers, distr. Nijmegen; F. C. A.

Tossaint, distr. Roermond; M. W. M.

Kuipers, A. J. M. Vollen broek, beiden

distr. Zwolle.

Per 1-12-'77: R. G. van den Beid, B. Ha-

gen, J. van der Vaart, S. van der Veen,

allen distr. Apeldoorn; J. Rossiau, distr.

Breda; B. van Tuinen, J. E. van Velden,

beiden distr. 's-Gravenhage; A. P. van

Dij en, distr. Groningen; J. A. M. Brou-

wers, P. J. M. Moors, A. C. Schoon-

brood, H. M. J. Slijpen, allen distr.

Maastricht; D. Th. Peeters, distr. Nijme-

gen; H. T. J. Houba, J. P. H. M. Snie-

kers, H. L. H. Thijssen, allen distr. Roer-

mond; R. Perk, distr. Utrecht; J. B. M.

Keupink, J. J. Weeren, beiden distr.

Zwolle.

fliJ@[3[3@[?
WEGBEYEIUGlNG· GEYELBESCHERMING BY

Postbus 17- 7970 AA Havelte - Tel. 05229-1299

ONS

LEVERINGSPROGRAMMA:

1 radiografISChbestuurdeverkeerslichten.

2 radiografischbestuurdezenders

vOO( mach Ines.

J verk.ee"hchten op kabel.

4 verkeermordverlichting.

5 waar>ehuwings·en obstakelverlichting.

6 elelctronenflitse".

7 zwaailampen.

8 atzethekken, schrikhekken.

9 Itzetrnateriaal en afzetband.

10 verkeenkegels.

11 bermpalen.

12 veiligheidsvesten.

1J reflectoren.

14 anti liwaaischermen.

15 anti verblindingschermen.
16 vlngnil.

ONS ONTWERP EN

MONTAGEPROGRAMMA:

17 vangrail gevelbescherming.

18 vangrail bermbeYeiliging.

19 berekeninganti lawaaischermen'
en montage.

20 montageInti verblindingsc.oermen

21 diamant &oor-rk, in beton,
aStait,st•••.

8ij docu••.•ntatie aanvrug .11••• Nr. vermelden.
Porto kootan worden bij opdrecht ...-goed.

Importeur

rJJcotrqn
electronlc

overleden

Wmr. le kl. N. Akkerman, distr. Breda,

groep Prinsenbeek, overleden 8-10-'77.

Wmr. N. G. den Buijser, distr. Roermond,

groep Thorn, overleden 15-11-'77.

verplaatsingen

Per 1-9-'77: Wmr. le kl. J. M. Will, van

distr. Amsterdam naar distr. Breda.

geslaagd voor Geoefendman

A. J. A. de Kruijt, groep Bunnik; J. Th.

Oostveen, groep Bunnik; R. J. G. Pieters,

groep Leusden; K. Blomvliet, groep Vin-

keveen; Th. A. Borst, groep Vinkeveen;

J. Catsburg, groep Vinkeveen, allen distr.

Utrecht.

geslaagd voor

Buitengewoon Geoefendman

L. L. M. van Arselen, groep Vinkeveen;

T. J. van Leeuwen, groep Breukelen; C.

A. Pot, groep Breukelen; W. C. J. Tim-

mermans, groep Breukelen; S. A. Slot-

boom, groep Driebergen ; R. Bos, groep

Bunschoten, allen distr. Utrecht.

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356
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Reserve Rijkspolitie

beiden distr. 's-Hertogenbosch; J. G. M.

Hermans, distr. Maastricht; M. Slooijer,

distr. Zwolle.

distr. Nijmegen; A. Ph. J. Richter, L. M.

L. Scholten beiden distr. Utrecht; J.
Breukelman, G. A. Roelofs, J. T. Starke,

G. A. A. Veltmaat allen distr. Zwolle.
Per 1-3-'78: R. Beutick, A. J. R. Brons-

dijk, D. J. Smit allen distr. Amsterdam;

D. Doorn, Chr. Heideveld, H. van de

Kleut, B. Koelewijn, W. Kous, R. Luijben,

B. H. de Wolff allen distr. Apeldoorn;

A. de Boer, J. Boer, P. Schipper, J.

Vording allen distr. Assen; K. van Bijster-

veld, G. van der Ham, J. P. M. Kanne-

kens, D. Vermeulen allen distr. Breda;

H. G. Lammertink, distr. Dordrecht; J.

A. M. Hermans, distr. Eindhoven; J. B.

J. Zwinkels, distr. 's-Gravenhage; H. P.

Bronts, A. Kosmeier, W. Kuipers allen

distr. Groningen; A. J. van den Boogaard,

distr. 's-Hertogenbosch; F. M. Coumans,

distr. Maastricht; L. F. J. van Orsouw,

aangenomen

verplaatsingen

G. Vergouw van distr. Utrecht naar distr.

Middelburg; J. A. H. M. Mierio van distr.

Nijmegen naar distr. Roermond.

RECTIFICATIE

In het RP-Magazine van februari 1978

werd vermeld dat tot res. wmrs. 1e kl.

werden bevorderd: F. van Stroe, J. Over-

dorp en A. v.d. Wetering van het distr.

Amsterdam. Dit moet zijn het dlstr.

's-Gravenhage.

Brigad- r bu de
Spoorwegpolitie

Mede als gevolg van een formatie-
uitbreiding is bij de Spoorwegpolitie plaats

voor enige brigadiers in de rayons

AMSTERDAM (+prov. N.Holland) en
ROTTERDAM (+prov.Z.Holland).

Het korps Spoorwegpolitie is een landelijk
korps met een specifieke taak op het gebied

van de Spoorwegen. Als bedrijfspolitiekorps

dient het de belangen van bedrijf, overheid en

burger op het spoorwegterrein.
De brigadier bij de Spoorwegpolitie vervult

in de uitvoering van de dienst een centrale rol.

Aan de kandidaten voor deze funktie

worden de volgende minimumeisen gesteld:

• bezit politiediploma B
• tenminste 6 praktische dienstjaren bij

Rijks- of Gemeentepolitie

• maximum leeftijd 30 jaar (uitzonderingen
zijn in bijzondere gevallen mogelijk).

Een medisch- en psychologisch onderzoek

behoort tot de selectieprocedure.

Tewerkstelling vindt plaats als ploeg-
brigadier bij de geüniformeerde Algemene
Dienst. Na verloop van tijd behoort plaatsing
bij de recherchedienst tot de mogelijkheden.

Per 15-2-'78: W. B. Broersen, G. A. Pier-

lot, W. J. Westbroek allen distr. Amster-

dam; C. L. Ruitenberg, distr. Apeldoorn;

S. Beukers, J. Veuger allen distr. Assen;

P. A. M. van den Borne, distr. Breda; J.

H. J. van den Hurk, C. J. J. Knippels

Mede als gevolg van de leeftijdsopbouw en

de bevorderingsmogelijkheden voor adjudant
en inspecteur zijn de carrieremogelijkheden

gunstig.
Voor inlichtingen over de taak, arbeids-

voorwaarden, aanstellings- en bevorderings-

mogelijkheden alsmede het salaris kunt u zich
wenden tot de personeelchef de heer J. Baas.

U kunt naar keuze thuis of op het Hoofd-

bureau in een persoonlijk gesprek volledig

worden geïnformeerd.

Hoofdbureau Spoorwegpolitie
Croeselaan 22 (C.V.I.-gebouw),

3521 CB Utrecht, telefoon 030 - 353035.

AV 577/
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DIALOOG: - Ik ben van de politie.' - 'Da's geen excuus. Had je

maar een vak moeten leren.

OUDE ZEG lJZE: K

roffelde zijn TIOO •

ie van ewoonte, zei de tamboer en hij

ADVIES voor Rotterdam: Kalmaan.

GELEZE .. : 'Aan de ene' t streel je iemand over zijn bol en aan

de ander kant gebruik je de roede'.

NEOLOGICA 1

nieuwe RPtWer

versieren op Schiphol

intendance

fijnbesnaard instrument

weekenddienst

A VD-vakantie

. Frackers in RP-magazine)

- boothals

- Gerritsden

- koppelverkoop
-luit

-verbaaJdagen

- vogelvrij

UNIFORMTOELAGE - roeien met de broekriemen die je hebt.

REKLAME: Heb hart voor de politie; zij is ook hard voor u.

BESTE BURGER, - als u in seval van nood de politie wilt bellen,

hebt u twee kwartjes nodig en een potJood. Met het eerste kwartje

belt u de plaatselijke politie. . krijgt dan de automatische ant-
woordgever. Deze geeft het nummer van de centrale meldkamer.

Met het potlood noteert 0 dit nummer. Bel vervolgens met het

tweede kwartje deze centrale meld ramer. Is dat duidelijk?

ZONDE van Nijmegen: Den Breejen eg.

UITSPRAAK: 'Er zijn geen dieven meer, - de mensen stelen zelf'.

(Lambiek)

STELLING: 'De tijd is nabij dat de uitdrukking 'Door de bomen

het bos niet meer zien' vervangen kan worden door de uitdrukking

'Door de verkeersborden het verkeer niet meer zien'.

(Dr. A.H. Janse bij promotie aan TH-Delft)

ZOGENAAMD (1)

mondige kollega's

Reede

Schetters

Snater

Snier

Stil

Swets

Tettero

Zuurmond

Zwijgers

Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Dordrecht

(RP te water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen
(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

Mej. J. A. Pronk, Beilen

!landgroepen)

Th. Spelt, 's-Gravenhaqe

(staf district)

l. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

!landgroepen )

H. l. van Harrevelt. Utrecht

(fotograaf B.P.V.)

H. J. A. Remers, Schiphol

(Dienst Luchtvaart)

REDACTIE·SECRET ARIAAT:

A. Huizing,

Persburo AD, Postbus 399, 6710 BJ Ede
tel. 083B0 • 1 91 54

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma,

Persburo AD, Postbus 399, 6710 BJ Ede
tel. 083B0 • 1 91 54

LAY OUT

Rinus Smit en Pieter Oostra,

Persburo AD, Ede

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40, 8390 AA Noordwolde (Fr.),

tel. 05612 - 541

UITGAVE

CVl~·
~U

Schaafsma & Brouwer

uitgevers· drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum
tel. 05190 • 23 21

Postgiro 83 31 11

*
Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
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1gejaargang no. 9

MEI 1978

•
MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

DEZE
MAAND

• Wachtmeesters wijken voor agenten. Hoe voorkom je
agressief optreden? • Lintjesregen. Het succes van de

heli-moeder op 1 april • Merckwaerdigh politiegebouw
(foto)
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OMSLAGARTIKEL

Zeeuws districtsbureau

is 'merckwaerdigh' gebouw 25

INTERVIEW

Lelystad: agenten in de

plaats van wachtmeesters 5

MaaKt onze samenleving

de mens agressiever? 10

Koninklijke onderscheidingen

voor 70 personeelsleden 14

Mr. A. Mulder: bekroning

van Justitie-carrière 16

Uitslag fotowedstrijd LUVA 30

INFO·INTERN

Nieuws uit de districten 17

VASTE RUBRIEKEN

RP·sport 28

Nieuwe groepscommandanten 34

Personalia 35

RPm'puzzel 33

Granaatjes 39

Adressen van redactie

en administratie. 39

in dit nummer

Lelystad: agenten in de

plaats van wachtmeesters

Adjudant Oosting en zijn groep
hebben afscheid genomen van de
Zuidelijke IJsselmeerpolders, die nu
gemeentepolitie heeft. We gingen er
nog één keer kijken en luisterden naar
kollega Dijkstra die 23 jaar geleden de
sprong in het duister waagde in de
polder die toen nog geboren moest
worden. pag. 5

Kun je agressieve

daden voorkomen?

Er wordt wat afgepraat over agressie!
Was het een kwaadaardig neven-
verschijnsel van deze tijd? Agressie
hoeft overigens niet per se te ontladen
in gewelddadig optreden.
Meningen uit Amerika, waar al wat
langer met het bijltje wordt gehakt.

pag. 10

Zeeuws districtsbureau

'merckwaerdigh' gebouw

Zo zien onze vliegende kollega's van
de dienst Luchtvaart het districts-
bureau in Middelburg: gehuisvest in
het prachtige abdijcomplex, evenals
het provinciehuis en de ambtswoning
van de Commissaris der Koningin in
Zeelanà.
Een 'merckwaerdigh' gebouw, dat niet
in onze gelijknamige serie mocht
ontbreken. pag. 25

3
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In Lelystad maakten
wachtmeesters plaats voor

agenten

Nu nog doen een aantal RP-ers dienst in Lelystad en Almere.

Nog rijden er een GSA en een Landrover met het Rijkspoli-

tieembleem. Van lieverlee zal alles wat aan de Rijkspolitie her-

innert er echter verdwijnen. Zuidelijk en een deel van Oostelijk

Flevoland hebben gemeentepolitie gekregen.

'Rijkspolitie in Flevopolders opzij voor 'gewone' agenten',

schreef de Gooi- en Eemlander.

Sinds het Z.g. 'Stopwetje' (dat voor-
kwam dat 'groter groeiende' gemeenten
een eigen politiekorps in het leven rie-
pen) in 1975 door onze volksvertegen-
woordiging werd weggestemd, zijn er
acht groepen van de Rijkspolitie ver-
dwenen. In Tietjerksteradeel, Zevenaar,
Deurne, Uden, Krimpen aan de IJssel,
Nieuwegein, Achtkarspelen en de Zuide-
lijke IJsselmeerpolders deed de gemeen-
tepolitie haar intrede. De korps-
chef nam de taak over van de groeps-
commandant.
Daaraan voorafgaande groeiden die ge-

meenten meestal simpelweg en in een
rustig tempo naar de 25.000 inwoners;
het getal waarop de Politiewet ingrijpt
en zegt 'er is Gemeentepolitie'. In de
zuidelijke polders was dat anders. De
plaatsen Lelystad en later Almere waren
er plotseling. De rijen grijs betonnen
woonhuizen werden als het ware uit de

Foto's: Reny Hutten, e.a.
Tekst: Bertus Huizing

grond gestampt. Eind 1977 groeiden de
plaatsen met circa 600 nieuwe inwoners
per maand tot over de 30.000.

De eerste en de laatste

De eerste politieman in het 'nieuwe
land' (nou ja, land?) was de wacht-
meester der Rijkspolitie 1e klasse Jan
Dijkstra. Drieëntwintig jaar geleden
vestigde hij zich, na negen maanden als

onbestorven weduwnaar te hebben
doorgebracht, met zijn vrouw op de 'ne-
derzetting' op het werkeiland Lelystad-

5
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haven. Hij kreeg een plaats te midden
van een veertigtal 'poldergezinnen' en
drie- à vierhonderd polderwerkers, bag-
geraars en dijkwerkers, die in barakken
op het eiland gehuisvest waren.
Op 31 december j.l. reed adjudant J.
Oosting, op dat moment nog groeps-
commandant van de groep Flevoland,
naar huis met in het achterhoofd de we-
tenschap dat hij op I januari in feite
niets meer in de polder te doen had. De
taak van de Rijkspolitie in dat gebied
zat er op. Een adjudant maakte plaats
voor een commissaris.
Inmiddels is de eerste 'polderpolitie-
man' via Hoog- en Midwoud en Groes-

6

beek als groepscommandant in Borne
terechtgekomen. Oosting denkt erover
terug te gaan naar het 'oude land'. Bei-
den hebben ze goede herinneringen aan
de polder, die een deel van hun leven
werd. Ze waren er graag gebleven. Per-
soonlijke overwegingen noodzaakten
hen afscheid te nemen van het werk en
het gebied.

Improviseren

In 1955 liet de toenmalige wachtmeester
le kl. J. Dijkstra zich 'ongezien' over-
plaatsen van Vollenhove naar de polder
in aanleg.
'Ik herinner me de reis naar Lelystad-
haven als de dag van gisteren', zegt hij,
'de polder was nog niet droog en de dijk
van Harderwijk naar Lelystadhaven nog
niet klaar. We voeren met een klein mo-
torvletje in anderhalf uur van Harder-
wijk naar de nederzetting. Ik kwam
daar - zoals dat in die dagen gebruike-
lijk was met helm, karabijn, broodzak,
metalen kroes en emaille bord - dood-
ziek aan. Het waaide nogal (windkracht
8) en ik bleef daarom maar liever in het
vooronder. De schipper van de vlet
rookte zware shag en blie zo nu en dan
een wolk zure roo in de benauwde
ruimte met de opmerking: 'En? Hoe
gaat het nou, plisie?
Op het werkeiland hadden ze op mij ge-
rekend. Ik kreeg in een barakkengedeel-
te voor ambtenaren een onderkomen zo
groot als een politiecel. Dat was mijn

bureau- en woonruimte. Er stond een
tafel, een stoel en een bed. Ook had ie-
mand nog wat niet gestempelde enve-
loppen achtergelaten. Toen ik op een
gegeven moment bij de gemeentepolitie
van Amsterdam wat antecedenten wilde
natrekken, kreeg ik het antwoord via de
districtscommandant Apeldoorn terug.
De Amsterdamse hoofdcommissaris
vertrouwde mijn met de hand op een
blocnote-velletje geschreven epistel niet.
Men wilde mij wel terwille zijn, maar
liet het antwoord via het districtsbureau
verzenden. Overigens kreeg ik kort na
dit voorval een schrijfmachine'.

Ratten

Als enige politieman wa Dijkstra belast
met het toezicht op een gebied dat strek-
te van Roggebotsluis aan de Overijsselse
kant tot Naarden en van Lelystadhaven
tot de randmeren.
Toen zijn vrouw overkwam, kon hij
haar een houten woning aanbieden, met
aan de voorzijde het uitzicht over het
wijde water van he! IJ elmeer en aan
de achterkant he! zich! op bergen ba-
saltblokken die nodig waren bij de dijk-
aanleg.
Als vrijdagsavonds het werkvolk naar
huis ging, werd het stil op de nederzet-
ting. 'Dat was pionieren', herinnert
Dijkstra zich. 'Ik ben in de lach gescho-
ten toen men het enige tijd geleden had
over 'pionieren in Almere'; toen Almere
haar eerste klanten kreeg waren alle
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voorzieningen er al. Er was een school,
je kon al terecht bij de kruidenier en de
bakker. Een heel verschil met Lelystad-

haven in 1955. We werden vanaf het
vaste land bediend door afwisselend een
kruidenier, een slager en een melkboer.
Als mijn vrouw een klosje garen of een
ander kleinigheidje nodig had, vroeg ze
of een van de drie dat mee wilde nemen.
's Zaterdags gingen we vaak met z'n al-
len van het eiland anderhalf uur varen
om in Harderwijk boodschappen te

doen.
's Zaterdagsavonds gingen we uit: naar
de kantine van de mannen waar het eni-
ge televisie-toestel van het eiland stond.
Met een kopje koffie van 15 cent had-
den we dan een leuke avond.
Je had er veel last van ratten. Die kwa-
men met de ladingen rijshout (voor de
zinkstukken) mee. Je kon ze 's nachts
horen knagen, daarom was het zaak de
woning dicht te houden. 's Zomers, na
het droogvallen van de polders, hadden
we een muggenplaag. Je had er perioden
dat grote hoeveelheden bijen je het le-
ven onaangenaam maakten en in sep-
tember en oktober kreeg je te maken
met sprinkhanen. De natuur stelde de
mens zo nu en dan kompleet voor raad-
seis.
We hebben er minimum-temperaturen
gemeten van 28 graden onder nul. Krui-
end ijs heeft ons uit de slaap gehouden,
omdat we wisten dat als het ijs over de
dijk kwam er op het eiland niets over-
eind zou blijven. Iedereen bleef uit zijn

\

bed en luisterde in angstige spanning
naar het gebulder en geknal van de
ijsmassa. Gelukkig hebben wij niet mee-
gemaakt dat het ijs schade veroorzaakte
op het werkeiland. Een geleidedam te-
genover ons deed zijn werk. Wel kwa-
men we op een morgen tot de ontdek-
king, dat we volkomen waren
geïsoleerd. Over pionieren gesproken!'

Dokters-assistent

Kollega Dijkstra heeft voldoende gele-
genheid gehad om zich als politieman
waar te maken. Er werd gestolen, er
vonden veel arbeidsongevallen plaats en
er kwamen nogal wat aanrijdingen
voor. Binnenlandse 'gastarbeiders' op
het eiland, met een borrel op, kregen het
wel eens met elkaar aan de stok. Men
beoefende er de jacht en de
sportvisserij . Als de radio gewag had ge-
maakt van een bezienswaardigheid in de
buurt van Lelystad, draafde Dijkstra op
om dienst te gaan doen als 'parkeerrege-
laar' , om te voorkomen dat anders nie-
mand naar en van Lelystad kon. Hij
bracht vliegtuigwrakken (resten van de
2e wereldoorlog) in kaart en hield toe-
zicht bij het rietzaaien. De helikopter
zette hem dan af om toeristen op af-
stand te houden. Hij gaf verkeerstechni-
sche adviezen, had elke week kontakt
met de landdrost en de hoofdingenieur.
De staatshoofden van Oostenrijk en
Luxemburg brachten bij een bezoek aan
de werken voor hem een onderscheiding

mee.
Hij denkt met genoegen aan de tien jaar
in de polder terug: 'Wat ik daar beleefd
heb als politieman is uniek. Het was
voortdurend improviseren. Een voor-
beeld. Naast ons woonde het dokters-
echtpaar Bekius. Het gebeurde wel eens
dat hij bij het behandelen van een ge-
wonde assistentie nodig had. Dan was
het: 'Dijkstra, houd zijn hoofd eens
vast.' Dan hechtte de dokter de wond.
Vaak ben ik met een zwaar gewonde of
een lijk uit het riet gekomen.
Daarnaast had ik ook nog een taak in de
gemeenschap van de nederzetting. Zo

De dijk is dicht! De laatste 'happen' met
de drijvende kraan sluiten de dijk rond de
Zuidelijke IJsselmeerpolder. De RPtW (op
de achtergrond) slaat met vele andere
belangstellenden de gebeurtenis gade.

kregen de kinderen van de andere bewo-
ners verkeersles van mij, zodat ze niet
geheel 'verkeersvreemd' op de vaste wal
terecht zouden komen. Hulp daarvoor
kreeg ik van de ouders die zorgden voor
de verkeersborden.
Mijn vrouwen ik hebben er hard moe-
ten werken. Als politieman was je vrij-
wel altijd in dienst. Als ik mijn vrije da-
gen had, nam een kollega uit Nunspeet
waar. Dan bemoeide ik me nergens mee;
ik zocht een leuk visplaatsje of ging met
mijn vrouw weg.'

Toneel

Tien jaar heeft de familie Dijkstra ge-
woond op Lelystadhaven. Ze hebben er
geleefd in een gemeenschap van pioniers
en er vrienden aan overgehouden. De

grote familie van het werkeiland zorgde
zelf voor de ontspanning. In de toneel-
club speelde Dijkstra eens de hoofdrol:
als butler. Mevrouw Dijkstra onderhield
de kontakten met de meldkamer; zij
schreef de processen-verbaal in, hield
het register gevonden en verloren voor-
werpen bij. Ze was enige tijd kleuter-
leidster van een klas van 32 leerlingetjes
en assistente in de leeszaal.
Toen het voor velen duidelijk was dat
Dijkstra de aangewezen man was voor
een commando, omdat het personeels-
bestand zijn broodnodige uitbreiding
kreeg, bleek dat ook anderen belangstel-
linf hadden voor de funktie in het nieu-
we land. Met pijn in het hart vertrok de
familie Dijkstra naar West-Friesland.
'Het was een erg mooie tijd,' zeggen ze,
'we hebben erg moeilijke momenten ge-
had toen we de dijk afreden en Lelystad
achter ons lieten.'
'Lange tijd heb ik niets meer willen we-
ten van de ontwikkelingen op politiege-
bied in de zuidelijke IJsselmeerpolders,'

voegt adjudant J. Dijkstra er aan toe,
'maar ik was er graag bij geweest toen
de Rijkspolitie plaatsmaakte voor het
nieuwe gemeentepolitiekorps.

Dynamisch

Negen jaren heeft kollega J. Oosting in
Lelystad gewoond en gewerkt. De
laatste drie jaar als groepscommandant
Flevoland. De grootste RP-groep met
een bewakingsgebied van 100.000 hekta-
re en een organieke sterkte van 58 man.
'Het bewakingsgebied van de gemeente-
politie Lelystad wordt kleiner, in Ooste-
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lijk Flevoland blijft er plaats voor de
groep Dronten van de Rijkspolitie. Het
aantal hektares is echter niet belangrijk,
wel het aantal inwoners,' merkt Oosting
enigzins teleurgesteld op.
Oosting is een 'polderpolitieman' . Met
zijn gezin woonde hij elf jaar in de
Noord-Oost-Polder. Na een uitstapje
naar de standplaatsen Avereest en Dalf-
sen kwam hij als rayoncommandant in
Flevoland Zuid terecht. 'Dat was wel
een heel verschil tussen de NOP en
Zuidelijk Flevoland,' weet hij zich te

Gletschertoestanden op de Knardijk. Na
een nacht van weinig slaap uit angst voor
kruiend ijs vanaf het IJsselmeer bleek
Lelystadhaven te zijn geïsoleerd. Er waren
grote machines voor nodig om de neder-
zetting weer bereikbaar te maken vanaf het
vaste land.

herinneren, 'zoals je in deze polder be-
zig was met alle aspekten van de samen-
leving. Je moet je voorstellen: een plaats
die in negen jaar groeit van 1000 naar
30.000 inwoners en als een overloop

8

voor de Randstad fungeert. Er wordt
hier enorm gebouwd. Er vestigen zich in
recordtijd nieuwe gezinnen die opnieuw
beginnen. Later blijkt dan wel dat ze
met hun meubilair ook hun problemen
mee hebben gebracht. Andere proble-
men dienen zich aan: financiële, de fa-
milie is niet in de buurt, de stilte, ver-
voersproblemen, de vrouw kan niet aar-
den. Het politiewerk speelt zich daarom
grotendeels af in de sociale maatschap-
pelijke sector. Een taak waarvoor de
jonge politiemensen die hier werden ge-
plaatst, in feite geen opleiding hebben
gehad.
'Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ver-
baasd van heb gestaan dat de jonge
mensen zich op dat niveau zo goed heb-
ben kunnen handhaven,' zegt Oosting.
Slechts drie RP-ers gingen per 1 januari
over naar de gemeentepolitie. De overi-
ge leden van de groep vertrokken naar
hun (keuze-jstandplaats. Het nieuwe
korps blijkt gewild bij adspirant-
politiemensen; een advertentiecampag-
ne leverde meer dan 200 sollicitanten
op. Lelystad schijnt nogal aantrekkings-

Op 18 mei 1961 bezocht President Schärf
van Oostenrijk de nieuwe polder. Hij werd
ontvangen door onder meer de 'polder-
politie' in de persoon van wachtmeester le
klasse Jan Dijkstra, die aan hel bezoe een
Oostenrijkse onderscheiding ove h-
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kracht uit te oefenen op agenten en
hoofdagenten uit de grote steden.

RP-er ... geen GP-er

Waarom blijven er niet meer RP-ers
achter? 'Ik heb de indruk dat het
systeem van de gemeentepolitie onze
mensen niet aantrekt,' zegt adjudant
Oosting. 'Ongetwijfeld komt er in het
nieuwe korps meer specialisatie, terwijl
onze mensen met alle facetten van het
politiewerk te maken krijgen. Ik kan me
voorstellen dat men er tegenopziet om
vrijwel uitsluitend met burenruzies en
huwelijksmoeilijkheden te maken te
krijgen. Ik geloof niet dat het onze men-
sen ligt om vrijwel uitsluitend maat-
schappelijk werker te zijn. Ik denk ook
dat er een aantal is dat heel praktisch
zegt: 'De polder kan me wat. Het waait
er altijd. Het is er niet gezellig. Ik ga
weg.' Zij hebben het vak hier goed ge-
leerd. Ze kunnen op de nieuwe stand-
plaats overal voor worden ingezet.'
Oosting, die voorzitter is van de plaatse-
lijke sportvereniging (met 800 leden),
zich bezighoudt met wat er zoal te doen
is op maatschappelijk gebied (onder an-
, ere met de gastarbeiders) vertrekt even-
eens. Zijn vrouw is het daar hartgrondig

mee eens. Zij heeft in de negen jaar dat
zij met haar gezin in Lelystad woonde
de gezelligheid van de NOP gemist en
prijst nu reeds de dag waarop de polder
achter haar zal liggen. Adjudant
Oosting had het moeilijk met het besluit
te vertrekken: 'Het is een erg dynamisch
gebied en dat zal het ook blijven voorlo-
pig. Bovendien houd ik van de ruimte.
Men heeft mij een plaats in het nieuwe
korps aangeboden, waarbij de mogelijk-
heid zelfs niet uitgesloten was om nog
eens tot inspecteur bevorderd te
worden.
Ik heb geweigerd. Ik ben hier steeds ei-
gen baasje geweest met de opdracht om
de groep te leiden met alle facetten van-
dien. Als ik over ga moet ik drie stappen
terugdoen. Ik zal niet meer zoveel kon-
takten hebben in de gemeente. Ik geloof
dat me dat ontzettend tegen zou vallen.
Met de wensen van de kollega's van de
groep is bij de verplaatsing op een goede
wijze rekening gehouden. Zij komen na
kortere of langere detachementsperiode
op de standplaats van hun keuze.'

De dupe

'Het zijn naar mijn mening de inwoners
van Lelystad en Almere die het meest

"":...

hebben te lijden gehad van de 'verrui-
ling' van Rijkspolitie voor gemeentepo-
litie. We wisten allemaal dat er bij de
grens van 25.000 zielen iets zou gebeu-
ren. Met dat vooruitzicht werd nieuw
personeel niet meer geplaatst in Flevo-
land; die mensen zouden toch na afzien-
bare tijd weer verplaatst moeten
worden. Hoewel wij met de groep met
een minimale bezetting keihard hebben
gewerkt, zijn er taken blijven liggen.
Uiteindelijk was er alleen maar tijd meer
voor het 'brengwerk' . Niet voor initia-
tieven. De diefstallen en baldadigheden
zijn nogal toegenomen; er was geen ge-
legenheid voor een behoorlijk toezicht.
Het personeel van het nieuwe korps be-
schikt nauwelijks over plaatselijke ken-
nis en het zal wel even duren voor men
die zich eigen heeft kunnen maken. Is
met een dergelijke gang van zaken het
publiek gediend?'

Adjudant J. Oosting strijkt voor het laatst
in Lelystad de korpsvlag van de Rijks-
politie. Commissaris H. M. Geerds helpt
hem een handje.

9
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steeds groter wordende puntenach-
terstand en nam de frustratie toe. De
beide ploegen begonnen elkaar nu in
spreekkoren na een wedstrijd te honen
in plaats van, zoals in het begin, waar-
dering voor elkaar te tonen. Op de
avond van de definitieve overwinning
van de Bulldogs, was de stemming aan
beide kanten tot het kookpunt gestegen.

Vechtpartijen

De experimenteerders haalden op die
avond ook nog wat trucjes uit om de
frustraties te verhogen. Ze organiseer-
den een feestje en gooiden heimelijk de
helft van de taart en het ijs door elkaar
en deden alsof dit tijdens het vervoer
was gebeurd. Bovendien zorgden zij er-
voor dat de Rode Duivels (die verloren

Maakt onze samenleving
Maakt onze westerse samenleving de mensen agressief? Zou het kunnen

zijn dat agressie tussen groepen mensen versterkt wordt door ons geloof in

wedijver en het vooruitkomen in de wereld? Is het waar, dat vijandigheid

onvermijdelijk is, als de ene groep haar doelstellingen alleen kan verwezen-

lijken ten koste van een andere? Zelfs al bestaan beide groepen uit soortge-

lijke, normaal aangepaste individuen?

In de naoorlogse jaren, toen in brede
kring werd aangenomen dat agressie
tussen groepen mensen vooral veroor-
zaakt wordt door verschillen in ras,
godsdienst, e.d., begon het Amerikaan-
se psychologen-echtpaar Muzafer en
Carolyn Sherif zich bovenstaande vra-
gen te stellen.
Om hierop een antwoord te krijgen,
besloten zij hun hypothese in de prak-
tijk te toetsen.
Daartoe organiseerden zij zomer kam-
pen voor jongens van 11 en 12 jaar, die
doelbewust waren geselecteerd op hun
gelijksoortige afkomst: allen kwamen
uit stabiele, blanke, protestantse gezin-
nen uit de middengroepen. De leden van
het kamppersoneel waren allen mede-
werkers van de experimenteerders en
Sherif zelf keek onopvallend toe in zijn
rol van de kampwachter, meneer Mus-
see.

Frustratie

Tijdens het eerste experiment in Con-
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necticut kregen de jongens verscheidene
dagen om vriendschap te sluiten. Ver-
volgens maakten de experimenteerders
een einde aan die vriendschap door de
jongens op te delen in twee groepen van
twaalf. Deze groepen, die zichzelf de
Rode Duivels en de Bulldogs gingen
noemen, sliepen op verschillende slaap-
zalen, aten aan afzonderlijke tafels en
deden verschillende dingen (zoals wan-
deltochten en zwemmen) om gevoelens
van groepssolidariteit aan te kweken.
Vervolgens werd er een aantal wedstrij-
den georganiseerd, waarbij de Rode
Duivels en de Bulldogs rechtstreeks als
ploegen tegenover elkaar kwamen te
staan. De ploegen konden punten win-
nen bij de uitvoering van kampkar-
weitjes, en bij sportwedstrijden. De
prijs was voor elk lid van de winnende
ploeg een kampeermes. In het begin had
de sportiviteit de overhand. Na het
touwtrekken juichten de Bulldogs bij-
voorbeeld voor de verliezers.
Naarmate de competitie echter
vorderde, kregen de Rode Duivels een

hadden) als eersten op het feestje arri-
veerden. De Rode Duivels pikten na-
tuurlijk snel alle beste hapjes in en toen
de Bulldogs bij hun aankomst alleen
maar beschadigde traetaties aantroffen,
begonnen de moeilijkheden. De beide
groepen beledigden elkaar over en weer
en een van de Bulldogs zwaaide drei-
gend met zijn pas gewonnen kampmes.
De volgende dag vlogen tijdens de lunch
de beledigingen door de lucht, vervol-
gens stukjes voedsel en zelfs tafelmessen
en schotels. De rest van de dag en een
deel van de avond deden zich af en toe
vechtpartijen voor tussen de Rode Dui-
vels en de Bulldogs, waarbij onrijpe ap-
pels als munitie werden gebruikt. Toen
de begeleiders probeerden een wa-
penstilstand tot stand te brengen, werd
een van hen door een paar vechtlustige
Bulldogs bedreigd.

Gemeenschappelijke vijand

Het experiment werd in dit stadium
plotseling beëindigd. De onderzoekers
waren nu overtuigd van de juistheid van
hun hypothese over de rol van concur-
rentie bij het versterken van agressie.
Vervolgens begonnen zij naar wegen te
zoeken om dit tegen te gaan. Ze tracht-
ten de vijandelijkheden tussen de beide
strijdende groepen te doen bekoelen met
activiteiten voor het hele kamp die sa-
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menwerking in de hand moesten
werken. Geen van die pogingen had veel
succes, tot er een wedstrijd werd georga-
niseerd tussen een ploeg uit een naburi-
ge stad en een ploeg van het hele kamp
die door beide groepen werd geselec-
teerd. Toen ze tegenover een gemeen-
schappelijke vijand werden geplaatst,
begonnen de Rode Duivels en de Bull-
dogs samen te werken.
De door een gemeenschappelijke vijand
gestelde dreiging is natuurlijk de oudste
wijze om conflicten en groepsrivaliteit
binnen een samenleving in de hand te
houden.
Voor de experimenteerders in het zo-
merkamp was die methode van het be-
teugelen van de vijandigheid nauwelijks
bevredigend. Zij werkte slechts tijdelijk.
Belangrijker was dat deze methode een

Natuurrampen

De Sherifs schiepen hun eigen 'natuur-
rampen'. Op geheimzinnige wijze begaf
de watertoevoer van het kamp het; le-
den van beide groepen werkten samen
om de oorzaak te vinden - verstopte
kranen en een dichtgedraaide stop. Tij-
dens een nachtelijke rit kwam de vracht-
wagen met voedsel vast te zitten; beide
groepen moesten letterlijk met vereende
krachten werken - trekken aan hetzelf-
de touw dat ze een paar dagen geleden
hadden gebruikt bij een fanatieke
wedstrijd in touwtrekken. Terwijl de
jongens deze en andere problemen geza-
menlijk onder ogen zagen en oplosten,
nam het bekvechten en schelden geleide-
lijk af en nam de samenwerking toe.
Aan het einde van hun verblijf in het

kamp wilden de jongens met dezelfde
bus naar huis. Onderweg gebruikten de
Ratelslangen het geld dat ze tijdens fa-
natieke wedstrijden hadden gewonnen,
om voor iedereen drankjes en hapjes te
kopen.
Het idee van de Sherifs was niet echt
nieuw. Het was bewust dan wel onbe-
wust gebruikt om spanningen te doen
afnemen op gebieden die breder waren
dan een jongenskamp - het meest re-
cente voorbeeld is de gezamenlijke
Amerikaans-Russische inspanning bij
het onderzoek in de ruimte. Het succes,
hoe beperkt ook, met betrekking tot het
verbeteren van de samenwerking tussen
twee machtige en met elkaar wedijveren-
de landen vormt een aanwijzing te meer
dat mensen wel degelijk in staat zijn om
hun agressie te leren beheersen.

de mens agressiever?
potentieel gevaar vormde voor vijandig-
heid op grote schaal - het hele kamp in
actie tegen een vijand buitenaf.

Samen naar de film

Vijf jaar later probeerden de Sherifs het
op een andere manier. In een kamp met
twee groepen jonge proefpersonen: de
Ratelslangen en Adelaars. Opnieuw liep
de vijandigheid, die door de concurren-
tie tussen de groepen was gekweekt, uit
de hand. Deze maal testten de Sherifs de
algemene opvatting dat plezierige socia-
le contacten (zoals het gezamenlijk be-
zoeken van de bioscoop) de vijandig-
heid tussen de groepen tegengaan. Der-
gelijke contacten bleken slechts de span-
ningen te verhogen!
Vervolgens probeerden de Sherifs een
andere maatregel tegen vijandigheid uit.
Die benadering was gebaseerd op de ver-
onderstelling dat, zoals Sherif het
stelde, 'zoals wedijver spanning
oproept, een gemeenschappelijk streven
de saamhorigheid zou moeten bevorde-
ren.' Om doeltreffend te zijn, moest de
gemeenschappelijke inspanning zich
echter richten op een doel dat alle groe-
pen aansprak, maar dat de krachten van

. één afzonderlijke groep te boven zou
gaan. Een bekend voorbeeld is de nood-
situatie die onstaat door overstroming,
hongersnood of brand.

'Geweld en agressie'

'Uw advies aan de moeder van
een 3-jarig kind dat driftbuien
had, heeft mij geschokt. Usugge-
reerde dat het kind moet leren te-
gen het meubilair te trappen om
zo· van zijn woede af te komen.
Ik heb altijd al gedacht dat u een
beetje getikt was. Nu weet ik het'
zeker. Mijn jongere broertje
schopte ook altijd tegen het meu-
bilair als hij kwaad werd. Mijn
moeder noemde dat 'stoom af-
blazen ', Hij is nu 32 en schopt
nog steeds tegen de meubels -
dat wil zeggen: wat daarvan over
is. Hij schopt bovendien zijn
vrouw, de kat, de kinderen en
wat hem verder maar in de weg
staat. Vorig jaar oktober smeet
hij het TV-toestel het raam uit,
omdat zijn club een wedstrijd
verloor. (Het raam was dicht).
Waarom zegt u moeders niet dat
zij hun kinderen moeten leren
hun woede te beheersen? Daar-
door verschillen beschaafde men-
selijke wezens namelijk van wil-
den, uilskuiken.'

Aldus een brief aan de veel~~e-
zen Amerikaanse columniste Ann
Lenders. Bondiger dan welke we-
tenschapper ook - en zeker
kleurrijker - vatte deze lezeres
twee belangrijke denkbeelden sa-
men over de vraag, hoe men
agressie dient aan te pakken.
Volgens het eerste inzicht nemen
agressieve gevoelens toe als druk
in een ketel met stoom en moeten
die gevoelens een uitlaatklep heb-
ben. Volgens de andere benade-
ring, die wordt gesteund door re-
sultaten van veel experimenteel
onderzoek, kan agressie worden
beheerst door een leerproces en
door manipulatie van situaties
die agressie opwekken.
Hierover is zojuist een populair-
wetenschappelijk boek ('Geweld
en Agressie') verschenen in de se-
rie Het Menselijk Gedrag van
Time-Life International, onder
redactie van een aantal weten-
schapsmensen, o.w. ook prof.
Jos Jaspers, hoogleraar in de so-
ciale psychologie aan de universi-
teit van Leiden .
Nevenstaand artikel is aan het
nieuwe boek ontleend.
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Hoe kun ie een
agressieve daad
voorkomen?
Agressie kan ontstaan als reactie op een provocatie, op pijn, bedreiging of
frustratie. Situaties waar de politieman regelmatig mee te maken heeft.
Zijn optreden kan anderen provoceren of frustreren. Maar ook hijzelf kan
zich bedreigd voelen. En dan kunnen gevaarlijke situaties onstaan.
Hoe voorkom je dat uit zo'n emotionele opwelling een agressieve handeling
voortkomt?

Een van de redenen waarom er zoveel
ongerustheid bestaat over geweld en
agressie is, dat het verschijnsel omgeven
is door zoveel misverstanden. De meest
drastische voorbeelden van agressie -
het doden en toepassen van ander fysiek
geweld - zijn duidelijk. Maar ook
woorden kunnen wapens zijn (verbale
agressie) waardoor andere mensen ern-
stig kunnen lijden.
Sociale wetenschappers passen de uit-
drukking 'agressie' toe op alle gedrag
dat erop gericht is iemand anders licha-
melijk of geestelijk pijn te doen. Maar
dat gaat alleen op als dat pijn doen ook
echt doel (en geen middel) is. De tand-
arts bijvoorbeeld, die zijn patiënt be-

wust pijn doet, heeft niet de bedoeling
hem kwaad te doen. Evenmin als de
rechter die iemand tot levenslang ver-
oordeelt. En evenmin als de politie die
redelijk geweld gebruikt bij het arreste-
ren van een gevaarlijke misdadiger.
Justitie en politie zijn niet gemotiveerd
door de wil om iemand kwaad te doen,
maar door de noodzaak om de wet te
handhaven. Zo staat men in de meeste
samenlevingen welwillend tegenover die
ouders die lichamelijke straffen gebrui-
ken om wangedrag van hun kinderen te
corrigeren.

Foto: A.N.P.
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Emotionele agressie
Voor de duidelijkheid moeten we on-
derscheid maken tussen twee catego-
rieën: emotionele agressie en instrumen-
tale agressie.
Emotionele agressie ontstaat als reactie
op een bepaalde provocatie, op pijn, be-
dreiging of frustratie. Door prikkels ge-
ven de hersenen het hart opdracht snel-
ler te gaan pompen. Het gezicht wordt
rood van woede en in die emotionele op-
welling kan een agressieve daad worden
gepleegd.
Bij instrumentale agressie, die in koelen
bloede wordt gepleegd, hoeft geen spra-
ke van woede te zijn. De agressor kan
uit zijn op geld, status, gebied, eer of
eenvoudig de lof van zijn vader ('Zo
moet je voor jezelf opkomen, Jantje').
Een van de bekendste vormen van in-
strumentale agressie is trouwen gehoor-
zaamheid aan de groep. Dat kan een
straatbende zijn die zich voor een actie
mobiliseert, maar ook een staat die zijn
burgers in naam van vaderlandsliefde
onder de wapenen roept. We beperken
ons in dit artikel tot emotionele agressie
van mensen en groepen, tegenover wie
de politie vaak komt te staan.
Veel vormen van agressie komen voort
uit frustraties als gevolg van politieke en
economische onrechtvaardigheden
(minderheden, woningnood, werkloos-
heid (of door het veranderen van cultu-
rele waarden. Door de situatie te verbe-
teren en de werkelijke problemen aan te
pakken, kan veel agressie worden voor-
komen. Maar doordat deze mogelijkhe-
den nog niet direct gerealiseerd zullen
worden, doet men er verstandig aan om
naar praktische manieren te zoeken die
de agressie van alledag kunnen vermin-
deren.
Dat gebeurt dan ook. Er zijn technieken
ontwikkeld, waarmee kan worden voor-
komen dat woede overgaat in agressief
handelen.

Afkoelen
Een van de simpelste manieren om een
woedend geworden man aan te pakken,
is hem gewoon te laten afkoelen. De
woede neemt dan af en als de woedende
man korte tijd (20 minuten tot een uur)
van gewelddadigheden kan worden af-
gehouden, zullen zijn geprikkelde ge-
voelens waarschijnlijk grotendeels zijn
verdwenen.
Een manier om iemand te helpen afkoe-
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len, is hem afleiden. Uit experimenten is
gebleken dat de opwinding van agressief
gemaakte testpersonen was afgenomen,
nadat zij een kwartiertje met iets anders
waren beziggehouden.
Hoewel boze emoties tamelijk snel afne-
men, gebeurt dat soms niet snel genoeg
om agressie te voorkomen. Het kan no-
dig zijn dat er een actieve tegenmaatre-
gel wordt genomen, in plaats van een
passieve (zoals afleiding). Een van de
meest doeltreffende maatregelen is: sus-
sen.

Sussen

Sussende gebaren komen veel voor in de
dierenwereld, maar ook de mens kent ri-
tuelen die daar iets van weg hebben: el-
kaar de hand schudden of een sigaret
aanbieden.
Een uniek en effectief middel om een
kwaad geworden medemens te sussen, is
de taal. Een paar woorden (' Het spijt
me' of 'Het zal niet meer gebeuren')
hebben al ontelbare twisten doen bekoe-
len. Misschien is de levendigste illustratie

van de mogelijkheid om met praten ge-
weld af te wenden wel de 'rode lijn'
waarmee Moskou en Washington voort-
durend met elkaar in contact staan en
waardoor de leiders van de beide grote
mogendheden in staat zijn op elk mo-
ment met elkaar te praten en zo te voor-
komen dat misverstanden tussen beide
partijen op een kernoorlog uitlopen.
Bij het beheersen van agressie speelt de
geest een doorslaggevende rol. Ernstige
provocatie hoeft niet automatisch woe-
de en agressie tot gevolg te hebben. Hoe
iemand reageert, is afhankelijk van de
wijze waarop hij denkt. Als de motivatie
sterk genoeg is, kan hij leren vreedzaam
te reageren op provocaties die normaal
bijna zeker een gewelddadige reactie tot
gevolg zouden hebben.

Beloning

Iedereen leert zich onder bepaalde om-
standigheden van agressie te onthou-
den. De technieken zijn dezelfde als die
waarmee agressie zelf wordt aangeleerd:
herhaling, beloning, imitatie van een

voorbeeld, bestraffing. Van de technie-
ken wordt beloning in het algemeen als
de meest doeltreffende beschouwd.
Naar de mening van sommige psycholo-
gen is het zelfs de enige doeltreffende
manier. Dat kunnen grote 'beloningen'
zijn, zoals het bereiken van een bepaald
doel of ideaal.
Maar eenvoudiger beloningen die voort-
durend en over langere perioden worden
geboden, zijn even effectief, in het bij-
zonder als men kinderen helpt niet-
agressief gedrag te ontwikkelen. En van
die eenvoudige beloningen is er geen en-
kele sterker dan ouderliefde.
Statistisch onderzoek, waarbij gezinnen
in verscheidene culturen met elkaar zijn
vergeleken, heeft aangetoond dat cultu-
ren die goed gedrag met liefderijke lof
beloonden (en agressief gedrag alleen
bestraften door géén genegenheid en
goedkeuring te tonen), er het beste in
slaagden de kinderen blijvende ethische
waarden bij te brengen. Bij de Eskimo's
bijvoorbeeld, waar vechten zo goed als
onbekend is, lijkt het dat de kinderen -
volgens westerse maatstaven - worden
verwend. Ze worden overladen met ge-
negenheid. De ouders belonen hen voort-
durend door hen te prijzen omdat ze
'onthouden' wat hen is geleerd en lijken
hen nooit hard aan te pakken wanneer
ze ongehoorzaam zijn.
Een positieve reactie op positief gedrag
is veel doeltreffender om geweld te
voorkomen dan een negatieve reactie
(straf) op negatief gedrag (wangedrag).
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Deel van 'lintjesregen' voor

korps Rijkspolitie.

Koninklijke onderscheidingen

voor 70 personeelsleden.
De verjaardag van Koningin Juliana ging ook aan het korps Rijkspolitie niet ongemerkt voor-
bij. Op 28 april stonden zeventig personeelsleden in de traditionele 'lintjesregen'. Zij ontvingen
op die dag een Koninklijke Onderscheiding. Namens de Minister van Justitie werden hen de
daarbij behorende versierselen opgespeld.
De redaktie van het RP-magazine wenst hen allen geluk met deze blijk van waardering.

ORDE VAN
ORANJE-NASSAU
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ORDE VAN
ORANJE-NASSAU
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GOD ZIJ MET ONSGOD ZIJ MET ONS

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

P. Paul, commandant van het district 's-Gravenhage, F. A. L. Vogelpoel, referendaris bij de Algemene
Inspectie te Bleiswijk.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in goud, bij bevordering:

, J
9
@

F. A. .Steendarn, adjudant der rijkspolitie te Zwolle.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
assau, in goud:

C. Abrahamse, adjudant der rijkspolitie te Veghel.
J. Th. Albers, adjudant der rijkspolitie te Wam el.
C. Boersma, adjudant der rijkspolitie te Driebergen.
J. Boersma, adjudant der rijkspolitie te Bolsward.
W. van den Broeke, adjudant der rijkspolitie te
Schoorl.

14

Rp.org_RPM78_05_mei_nr.09_compri 152



J. Cloin, adjudant der rijkspolitie te Kaatsheuvel.
G. Draaijer, adjudant der rijkspolitie Dedemsvaart.

J. Eikenhout, adjudant der rijkspolitie te Rhenen.
T. Geerts, adjudant der rijkspolitie te Amstenrade.
E. J. de Graaf, adjudant der rijkspolitie te
Groningen.
Th. Haitsma, adjudant der rijkspolitie te
's-Gravenhage.
D. Kers, adjudant der rijkspolitie te Zaltbommel.
J. H. W. de Keijzer, adjudant der rijkspolitie te
's-Gravenhage.
J. Klein, adjudant der rijkspolitie te Putten.
O. H. Klevringa, adjudant der rijkspolitie te
Hoogeveen.
H. H. Koetje, adjudant der rijkspolitie te
Driebergen.
B. Loerts, adjudant der rijkspolitie te Heerenveen.
B. Mons, adjudant der rijkspolitie te Amsterdam.
C. Monster, adjudant der rijkspolitie te Dordrecht.
J. Nuytinck, adjudant der rijkspolitie te Breda.
J. Oosting, adjudant der rijkspolitie te Lelystad.
L. Otten, adjudant der rijkspolitie.
D. C. Renée, adjudant der rijkspolitie te Nieuwkoop.
B. Roomer, adjudant der rijkspolitie te Purmerend.
W. Sannes, adjudant der rijkspolitie te Nijkerk.
Ph. C. H. Somers, adjudant der rijkspolitie te Bom.
W. J. Stouthart, adjudant der rijkspolitie te Grave.
G. Temmingh, adjudant der rijkspolitie te Gieten.
W. H. Thewissen, adjudant der rijkspolitie te
Maastricht.

D. Timmermans, adjudant der rijkspolitie te
Wateringen.

G. Veenbrink, adjudant der rijkspolitie te
Amersfoort.
A. Veenema, adjudant der rijkspolitie te Zwartewaal.

J. B. F. Versteegen, adjudant der rijkspolitie te
Herkenbosch.
W. P. de Visser, adjudant der rijkspolitie te
Middelburg.
A. N. van der Wal, adjudant der rijkspolitie te
Middelburg.
H. Wever, adjudant der rijkspolitie te Oude Pekela.
Chr. Wilkes, adjudant der rijkspolitie te Goor.
R. J. Zuidema, adjudant der rijkspolitie te
Tynaarloo.

C. Zwaan, adjudant der rijkspolitie te Bilthoven.

Eremedaille, verbonden aan Orde van Oranje-
Nassau, in zilver:

G. van den Berg, wachtmeester der rijkspolitie
le klasse te Wisch.
I. L. Blommert, wachtmeester der rijkspolitie
Je klasse te Bakel.

H. Brand, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Utrecht.

F. Diepeveen, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Zwartsluis.
E. Geitenbeek, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Leimuiden.
J. L. B. Gottmer, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Kampen.
W. J. Grimijzer, wachtmeester der rijkspolitie Je
klasse te Oudkarspel.

J. den Haan, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Scharendijke.
P. Hoek, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Grootegast.
J. Kerkhoff, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse te
Driebergen.
L. F. Kuijpers, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse
te 's-Hertogenbosch.
D. de Labije, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Hendrik Ido Ambacht.
T. R. Marbus, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Zaandam.
E. H. Mulder, opperwachtmeester der rijkspolitie te

Beilen.
J. J. Muste, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse te

Zierikzee.
M: Olree, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse te
's-Gravenzande.
J. Plasmans, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Zeist.

Q. A. van Rijn, wachtmeester der rijkspolitie
Je klasse te Volendam.
A. Schout, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse te
Nieuwendijk.
A. Serné, opperwachtmeester der rijkspolitie te Soest.
T. Spijk, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse te
Bedum.
F. van Trigt, administratief ambtenaar C Je klasse
van het district Utrecht te Doorn.
A. F. Versluis, wachtmeester der rijkspolitie le klasse

te Meerkerk.
J. Wardenaar, Je administrateur van de groep Borne
te Borne.
A. J. Wilkes, wachtmeester der rijkspolitie Je klasse
te Hoog Soeren.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
assau, in brons:

G. A. van Maren, rijksambtenaar IV bij de COME
te Zaltbommel.

Mevrouw J. G. Soldaat-Stomps te Borculo.
Mevrouw J. M. P. Wissink-Michielse te Veldhoven.
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Mr. A. Mulder:

bekroning van Justitie-carrière

"Mr Mulder heeft zich vooral veel
respect verworven door de manier
waarop hij functioneert in crisissituaties
als de recente gijzelingsacties", aldus mr
F. Kuitenbrouwer, redacteur-commen-
tator van NRC/Handelsblad. "Ook
daarbuiten heeft hij menigeen - ambte-
naar en bewindsman aan zich weten te
binden, al wil hij zelf ook wel toegeven
dat hij niet gemakkelijk is: intellectueel
scherp en behept met een zeker onge-
duld jegens slapheid of laksheid."

"Ik kan niet tegen slapjanussen en ja-
broers", zei hij onlangs in een interview
met Bibeb (Vrij Nederland), "ik vind
dat wie de leiding heeft, leiding moet ge-
ven en anderen niet moet opzadelen met
twijfels. "
De Drentse boerenzoon Albert Mulder,
die tot doctor promoveerde op een
proefschrift over de handhaving van de
sociaal-economische wetgeving en enke-
le jaren Leids hoogleraar in het straf-
procesrecht was, heeft ook als topamb-
tenaar de politiek nooit geschuwd. Hij
noemt zich 'dakloos socialist', sinds hij
(om Nieuw Links) voor de PvdA be-
dankte en zich later ook in DS'70 niet
meer thuisvoelde. Van de VPRO had hij
al eerder afscheid genomen (1969), als
protest tegen een tv-programma over
pornografie.

Al; secretaris-generaal van Justitie
werd mr Mulder in de jaren '70 twee-
maal het voorwerp van controverse: in
1971 als voorzitter van de commissie
Justitieel optreden tegen in groter ver-
band gepleegde strafbare feiten (n.a. v.
de gebeurtenissen in Amsterdam 1966)
en in 1975 door zijn conflict met staats-
secretaris Glastra van Loon.

Kuitenbrouwer over '71: "De com-

16

DEN HAAG. - a sinds 1965 (en
dus 12Y2 jaar) secretaris-generaal op
Justitie te zijn geweest, gaat mr dr A.
Mulder (62) op 1 juni a.s. dit departe-
ment verlaten. Ruim 30 jaar geleden be-
gon hij daar zijn carrière die nu wordt
bekroond met een benoeming tot lid van
de Raad van State.

missie wilde de zo problematisch geble-
ken daadwerkelijke handhaving van de
openbare orde meer een justitieel karak-
ter geven. Er stak echter een storm op
tegen wat werd gezien als 'het arresteren
van mensen voordat zij een strafbaar
feit hadden gepleegd'. Het rapport is in
de ijskast verdwenen."

Duidelijkheid

Aanleiding tot het openlijke conflict
met staatssecretaris Van Loon was de
achterstand bij het gevangeniswezen.
Kuitenbrouwer: "De bewindsman ver-
weet de topambtenaar openlijk dat deze
hem buitensloot en dat hij het doorbre-
ken van de centrale, starre organisa-
tiestructuur - en daarmee een nieuw
beleid - frustreerde. Dit leidde tot het

heengaan van mr Glastra van Loon".
Recent commentaar van mr Mulder

daarop: "Kijk 's, als een bewindsman
een coherente (= samenhangende) be-
leidslijn aangeeft, behoort die te worden
uitgevoerd. Als hij zegt: 'Ik wil van alles
en ik mocht niets', bewijst hij dat hij
geen duidelijke beleidslijn heeft."

Duidelijk is mr Mulder zelf wel altijd
geweest, hebben zijn ambtenaren kun-
nen ervaren. Zelfs over de reden
waarom hij altijd keurig in overhemd op
het departement komt, terwijl hij liever
in een trui loopt: "Als ik een trui zou
dragen, zou ik een hele hoop mensen te-
leurstellen. Ze hebben een beeld van de
secretaris-generaal, laat ik dat maar in
z'n waarde laten."

Raad van State

De Raad van State, waar mr Mulder
lid van wordt, is het hoogste adviescolle-
ge van de regering dat vooral bij de pro-
cedure van wetgeving een belangrijke
rol speelt. Het is tevens van betekenis als
adviescollege bij beroepen op de Kroon
en als rechtsprekend college in geschil-
len met de overheid. Daarvoor heeft het
o.a. een staf van meer dan 30 juristen
tot z'n beschikking op het Binnenhof
no. 1, waar de Raad van State zetelt.
Formeel is koningin Juliana voorzitter
van het Hoge College van Staat, waarin
ook prins Bernhard, prinses Beatrix en
prins Claus zitting hebben. De dagelijk-
se leiding berust bij de vice-president,
ex-CNV-voorzitter dr M. Ruppert. Het
twintigtal staatsraden bestaat voorna-
melijk uit oud-staatslieden, zoals De
Block, Struycken, Smallenbroek , Aal-
berse, Burger, Veringa, Aarden.
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Politie-informatiebus startte

nieuwe toernee. 17

•Foto's:
Gempo Helmond/BPV ~

Bijzondere tevredenheid voor I
redder D. Stam. 18

Wie is Eldert en wie is Gerrit? 19
Politie-Informatiebus startte nieuwe toernee

Lisser fotograaf vrijwillig

slachtoffer voor reservisten terwijl tevens een aantal legerplaatsen in
West-Duitsland zullen worden aange-
daan.

Het was een goede gedachte om de
start in de 800-jarige gemeente Helmond
te laten beginnen. hl aanwezigheid van
funktionarissen van de gemeentepolitie
van o.m. Helmond en Eindhoven, de-
putaties van de Bureaus Personeelsvoor-
ziening van Rijks- en Gemeentepolitie
bezocht Mr. J.A. Geukers, burge-
meester van Helmond, als eerste de rij-
dende tentoonstelling.

Hij noemde de tentoonstelling die zo-
wel informatie over de Gemeente- als
over de Rijkspolitie uitdraagt een voor-
beeld van samenwerking van de Ministe-
ries van Binnenlandse zaken en Justitie.
'Laat de mensen elkaar in deze bus ont-

19 HELMOND. - Een droge, harde knal
van een revolverschot en het ontvouwen
van de affiche met het opschrift 'Kom in
de bus' gelardeerd met muziek van de
Politiemuziekvereniging Eindhoven wa-
ren het startsein voor de negende
(laatste?) toernee met de Politie-
Informatiebus op 31 maart j.l.

Tot en met 29 juli a.s. zal de bus ze-
ventig Nederlandse gemeenten bezoeken

Post voor Chef Vliegdienst lUVA . 19

Officieren beëdigd. 20

20PH-POL in Drunen.

Bruidspaar Van Hofwegen

won TV-Wie-Kent-Kwis . 21

Bossche RP-ers maken kennis

met elektronica. 21

Stof voor STORY . 22

Agente Margriet van der Linden en
wachtmeester Jan Kerkhof nodigen de
heer E.A.E. Theunissen (voorlichtings-
funktionaris Zuid Nederland Gempo)
uit zich te laten fouilleren. Op hem zal
het wapen worden gevonden waarmee
het startschot voor de toernee van de
bus kan worden gegeven.
(Foto Gempo Helmond).

'Algemene Inspectie -

Goedenmorgen' 23

24Adressen van Info's .

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

M.F. Hodek, L. Otten, A. de Jong,

O.G. van de Witte, G.A. Boot,

A.Th. leenders, Th. Spelt en

P.H.M. Claessen.

Eindredaktie:

A. Huizing.
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moeten, elkaar leren kennen, begrijpen
en tenslotte, ieder in zijn hoedanigheid,
leren waarderen', hoopte de heer Geu-
kers.

Aan het uiterlijk van de tentoonstel-
ling is sinds de toernee van 1977 niets
veranderd. Het interieur geeft een beeld
van de uitoefening van de politietaak
door middel van veel kleurenopnamen
van politiemensen in aktie. Blikvangers
als wapens en instrumentarium om vin-
gerafdrukken te nemen zijn op een goe-
de wijze geëtaleerd. Er is een bescheiden
begin gemaakt met de voorlichting met
betrekking tot voorkoming van misdrij-
ven door middel van een paneel met
hang- en sluitwerk en schriftelijke advie-
zen.

De bus bevat voorts een zithoek met
een balie waar de bezoeker zijn vragen
- ook over andere dan wervingszaken
- aan deskundige politiemensen kan
afvuren.

Stomme(er)weg

AAISMEER. - Kollega M. F.
Hodek uit Aalsmeer rnaakte deze folio

van een wat vreemde bordencombi-
natie die hij aantrof aan de Stom-
meerweg in zijn gemeente.

Stam von dat er alle aanleiding was
om de frisse zwempartij te beginnen.
Onderweg van het groepsbureau naar
zijn hUiÎSin Abbekerk had hij name-
lijk gezien dat een tegenligger danig
in de moeilijkheden was geraakt. De
auto slingerde over de weg, zweefde
'korte tijd in de lucht en kwam met
een daverende klap in het water te-
recht. Be bestuurder deed geen moei-
te om uit zijn auto te komen. Stam
zag dat de auto met inzittende .onder

water rou verdwijnen.
Hij liet zich vastbinden aan een eind
touwen zwom naar de auto. Het ge-
luOOtehem niet om een van de por-
tieren te openen en bond daarom het
touw aan de auto waarna toeschou-
wers het voertuig naar de kant trok-
ken. Er moesten enkele ruiten worden
geforceerd voordat tenslotte de -
waarschijnlijk als gevolg van shock -
tegenwerkende bestuurder met be-
hulp van anderen kon worden bevrijd.
Al die tijd stond Stam tot borsthoogte
in de gracht. Scherpe randen van
ijsschotsen veroorzaakten bij hem
schaafwonden aan hoofd en benen.
Enkele maanden later, op 23 maart,
werd Stam op het distriktsbureau te
AlknnaM"onsvangen. In het bijzijn van
de burgemeester van Medemolik en
de DC-A,likmaar reikte de ALgemeen
Inspecteur aan hem een tevreden-
heidsbetuiging uit voor 'het moedige
en doortastende optreden waarbij be-
trokkene - zonder acht te .slaan op
gevaar voor eigen leven of gezond-
heid - de bestuurder van een te
water geraakte auto voor verdrinking
heeft weten te behoeden'.

Bijzondere tevredenheid

voor redder D. Stam

ALKMAAR. - "Ben je van plan er
in te duiken?" vroeg een van de om-
standers verbaasd, toen kollega D.
Stam van de groep MedembLik zich
bij een temperatuur van -5 graden
ontdeed van zijn bovenkleding en
aanstalten maakte om zich in het ijs-
koude water van een gracht in Twisk
te begeven.

18

Tevredenheid, vergezeld van een
tafelaansteker voor opper Stam die
zich 'ijsbeer' had getoond.
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Wie is Eldert en

wie is Gerrit?

APELDOORN. - In januari stapten
de Loenense tweelingbroers Gerrit en
Eldert de Boer als wachtmeester het
korps binnen. Ze waren op dat moment
de jongste politiemannen in executieve
dienst: nog net geen achttien. Voorlopig
heeft men ze in verschillende districten
ondergebracht. De een maakt deel uit
van het district Utrecht, terwijl de ande-
re in het Apeldoornse is ondergebracht.
Dat is maar goed ook, want ze zijn (be-
halve door moeder) niet uit elkaar te'
houden. Overigens: de linker helft is
Gerrit. (dJ)

(Foto: A. L van Ooijen)

D.G. van de Witte

Lisser fotograaf

vrijwillig slachtoffer

voor reservisten

DEN HAAG. - Onlangs brak er bij de
Lisser fotograaf Mieloo de hoogste pa-
niek uit. Omstreeks 7 uur 's avonds zag
een tweetal lieden kans de zaak binnen

Post voor Chef Vliegdienst LUVA

SCHIPHOL - Naar aanleiding van
het artikel over een vliegende lan-
dingsplaats voor helikopters (in het
rnaartnummer van het RP-magazine),
zijn op de genoemde kontaktadressen
nogal wat telefonische en schriftelijke
reakries ontvangen.
Eén van de brieven was afkomstig
van de opleidingsschool in Harlingen.
We laten u graag even meelezen:

te komen en de kassa te lichten. De pro-
testerende zakenman kreeg van 'een van
hen een klap op zijn hoofd. De twee
overvallers verdwenen op een
motorfiets. De neergeslagen winkelier,
een lege kassa en een hoed achterlatend.
Handelen was de boodschap en mede
dankzij het snel reageren van de leden
van de Lisser Rijkspolitie die snel ter
plaatse waren, wist men beide boeven
nog in het dorp aan te houden en in te
sluiten.
Inderdaad. Het betrof een oefening van
de reservisten van de immer aktieve
groep Lisse. Zij proberen hun periodie-
ke oefeningen steeds zo echt mogelijk te
houden.
Na het oplappen van de fotograaf en het
arresteren van de daders vond op het
groepsbureau de confrontatie plaats.
Beide arrestanten (kollega RP-ers)
schrokken zich wild toen de nog immer
furieuze Mieloo hen herkende en naar
de keel vloog.
Moeilijker werd het nog, doordat diver-
se andere zaken van het politiewerk ook
doorgingen. Zo bracht men en passant
ook nog even een dronken automobilist
binnen die de nodige aandacht moest
hebben.
De gehele oefening is op film opgeno-
men en kan eventueel voor instructie
dienen.

Harlingen, 28 maart 1978.

De Heer Chef Vliegdienst,
t.a. v. De Heer L. Arie Koek.

Wanneer je vroeger als 'politieman'
begon,
startte je loopbaan, zonder pardon:
's-morgens, na het welkom, in je uni-
formjas
en 's-middags met Stapel & De koning
in de klas.
Daar is verandering in gebracht en op
de school heeft men gedacht:
'Laten wij de jongelui extra motiveren
en niet direct beginnen met studeren.
Neen, wij gaan een dag met ze uit. '
En de adspiranten in spé keken hun
ogen uit
naar de landdienst, het verkeer,
R.P. te Watq, de meldkamer zo zo
meer.
Ze mochten het ondervinden, verschil-
lende keren:
ieder spande zich in om hen te motive-
ren,
leder deed mee, maar we bekennen
met een zucht,
ieder - behalve de jongens uit de
lucht.
Gelukkig hebben de 'polities van de
vliegmachien "
tijdig hun fouten ingezien.
Want ieder uit het Korps, zelfs de
adspirant, kan
kennis gaan maken met 'De Water-
man'.
Wij hadden ons op 1april naar Eelde
willen begeven,
Maar dat is het trieste in een
adspirant-leven:
Vanaf de eerste dag moet je leren, een
zeer belangrijk ding, en dat is
'observeren '.
Bijna hadden wij ons gemeld, edoch
wat een kater.
Gelukkig begingen wij niet deze flater,
want heren, echt, wij zijn niet geschift,
Trouwens - op de helicopter staat
RIJKSPOLITIE in spiegelschrift.

• Noot van de redaktie: Dank aan allen die
gereageerd hebben op de uitnodiging om de
'Waterman' op 1 april van dichtbij te bekij-
ken: de groepscommandant die zijn perso-
neel van dienst wilde zijn, de gemeenteamb-
tenaar die een goede beurt bij zijn burge-
meester wilde maken en iedereen die op deze
wijze een getuigenis van belangstelling voor
de gang van zaken binnen het korps aflegde.

19
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Officieren beëdigd

V.l.n.r.: Mr. M. K. Enklaar, A. Dek-
ker, W. G. Castricum, P. Janse, H.
M. Roeterdink en G. J. Kamp.

(Foto: A. L. van Ooijen)

APELDOORN. - Op 17 februari
hebben zes officieren hun intrede bij
het lrorps Rijkspolitie gedaan. In de
aula van de opleidingsschool in Apel-

doorn werden zij door de Algemeen
Inspecteur, de heer P. J. Plattel be-
edigd. (dj)

PH-POL in Drunen

PH-POL op eenzame hoogte.

Foto: R.M. Schnitker

20

's-HERTOGENBOSCH. - Het eerste
(eigen) vliegtuig van de Dienst Lucht-
vaart, de legendarische PH-POL, staat
opnieuw in de belangstelling. Tot 1 ok-
tober a.s. is hij te zien in 'UPS AUTO-
TRON' te Drunen, waar hij deel uit-
maakt van een tentoonstelling over de
geschiedenis van de luchtvaart, ter gele-
genheid van 65 jaar Koninklijke Lucht-
macht en 10 jaar Luchtmachtmuseum.

Onder het motto '75 jaar vliegen vlie-
gensvlug vervlogen' zijn op de ten-
toonstelling van vele oude en bijzondere
automobielen een aantal oude vliegtuig-
typen te zien. De PH-POL die na zijn
diensttijd bij het korps Rijkspolitie werd
aangekocht door een partikulier die aan
moderne evangelisatie deed en er onder
meer strooibiljetten met de tekst' Jezus
komt' boven Nederland verspreidde is
door Lips Autotron teruggevonden in
een oude boerenschuur, waar hij al tien
jaar stond. De oud-gediende heeft een
plaatsje gekregen naast een aantal mo-
dernere surveillance-middelen, namelijk
die van de Algemene Verkeersdienst, die
eveneens deel uitmaken van de ten-
toonstelling.

Rp.org_RPM78_05_mei_nr.09_compri 158



Bruidspaar Van Hofwegen

won TV-Wie-Kent-Kwis

DEN BOSCH. - Met in het bezit
een enveloppe (inhoudende f 1000,-)
een wasautomaat, een gasfornuis, een
naaimaohine en nog wat ander 'klein
grot' verlieten kollega Hans van Hof-
wegen van de verkeersgroep Den
Bosch en zijn (toen nog aanstaande)
echtgenote Willy op 9 maant de RTV-
stad Hilversum. Zij waren zojuist tot
veler verrassing winnaars geworden
van Avro's Wie-Kent-Kwis.
Na een grondige selectie uit vijftien
paren, behoorden zij bij de vier kop-
pels die tenslotte aan het kijkersvolk
zouden worden getoond.
Spontane Willy en goedlachse Hans
namen de hindemissen van het spel
met succes, mede dankzij de geest-
driföige bijval van de 48 supporters
die met een speciale 'Wde Kent Bus'
van 's-Hertogenbosch naar Hilversum
waren gereisd. Zelfs het panel (Ada
Kok, Mieke Telkamp, Herman Em-
mink en Jos Brink) zag geen kans om
met bun misleidende verhalen over
vreemde attributen het jonge paar van
z'n stuk te brengen.
De kavia Sjakie Swant bracht hen
tenslotte de hoofdprijs van f 1000,-
in kontanten op, nadat de favoriete
André van Duin hen met slechts
f 50,- en Sneeuwwitje met f 500,-
genoegen wilden laten nemen.
Inmiddels is het paar (op 31 maart)
getrouwd. De wasmaohine heeft waar-
schijnlijk al een paar malen gedraaid
en de eerste aardappelen zijn op het
gewonnen gasfornuis ook al eens
drooggekookt. Desondanks gefelici-
teerd: met de overwinning èn het
huwelijk. (GAB)

Bossche RP-ers maken

kennis met elektronica

reld van de elektronica.
De cursisten zijn thans zover dat ze de

elementaire beginselen van het onder-
werp begrijpen. Onder meer zijn ze in
staat schema's te lezen en voorwerpen
als digitale dokatimers, snelheidsmeters
en toerentellers in elkaar te zetten. Er
wordt geknutseld en gesoldeerd aan
elektronische, ontstekingen en alarm
systemen voor auto's en automatische
sporenplannen voor modelbouwers.

's-HERTOGENBOSCH. - Sinds sep-
tember van het vorige jaar kent het dis-
trikt Den Bosch een Elektronica Hobby-
club. Eens in de veertien dagen komen
een vijftiental kollega's van welhaast al-
le dienstonderdelen bijeen om onder lei-
ding van technisch rechercheur Ted Jan-
sen in de kantine van de verkeersgroep
kennis op te doen van de moeilijke we- Foto: R.M. Schnitker

Ted lansen (rechts) is het technische
brein van de cursus.
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Stof
voor

Story
.. dit 'trouwportret' tegenkwa-Toen WIJ I

men, vroegen wij ons af' .
lijkt deze bruid niet verdraal~ veel op de
bekende tv-detective Purdy.

Maar ook: id I
lïkt de bruidegom niet verdraaI vee
J . . ?

op een rijkspolItIeman.
Zelfs Henk van der Meijden moest het
antwoord schuldig blijven.

----------------------------------------------

Purdey breekt met vriend
vriend: "Mijn liefde voor
Michaellijkt'de langdurigste
en hevigste in mijn leven te
zijn. Als Michael morgen
tegen mij zou zeggen:
"Zullen we trouwen?" dan
antwoordde ik: "Ja". Als hij
liever zou wachten met
trouwen tot we zestig zijn,
dan zou ik best zo lang op
hem willen wachten. Ik
houd meer van Michael dan
van het leven zelf".

Joanna Lumley die in een
klooster werd opgevoed en
eerder als fotomodel bekend
werd, heeft in haar leven al
meer ongelukkige romances
meegemaakt. Op haar
eenentwintigste jaar kreeg
zij van een man wiens naam
zij tot nu toe niet onthulde,
een zoontje. Ze trouwde De
later met de schrijver helde
Jeremy Lloyd. Na een jaar KOS
kwam er een einde aan dit woor
huwelijk. . 23 n

Purdey kwam later in het VAl
Het lijkt nog maar zo kort nieuws door romances met in

geleden dat de dertigjarige de vooral in Engeland TV.
PURDEY erg verliefd was bekende Earl of Lichtfield P
op Micheal. Ze zei toen in en met de popzanger ROD pre
een gesprek over haar • Josnne Lumley, hier els Purdey in "De WrekllfS". STEWART. se~ ~_----------------------------------J ~

De Engelse actrice
JOANNA LUMLEY in ons
land beter bekend als
PURDEY uit "DE
WREKERS", die in deze tv-
serie opzien baart door haar
karatekennis, heeft nu haar
vriend, de acteur MICHEAL
KITCHEN , een verrassende

• slag toegebracht. Drie jaar
lang woonde ze met hem
samen in een grote fiat in de
buurt van het Londense
Holland Park en nu heeft zij
plotseling de woning
verlaten.

Het afgelopen weekend
bracht PURDEY door bij
vrienden van haar die
buiten Londen wonen.

Een goede kennis
vertelde: "J oanna heeft mij
laten weten dat zij Micheal
verlaten heeft. Joanna heeft
evenmin als Michael een
ander in haar leven ".

• Pet1.

P
H
•In
tv
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"Algemene Inspectie

- Goedenmorgen"

VOORBURG. - Weggestopt in een
ongezellige kamer, met uitzicht op
de onderkant van geparkeerde auto's,
doen ze - in het souterrain van het
bureau in Voorburg - hun werk: de
telefonistes van de Algemene Inspec-
tie. Velen in het korps kennen deze
dames van stem. Mevrouw C. M.
Meijer en Janny de Weerd beant-
woorden ongeveer driehonderd maal
per dag het (telefonische) kontakt dat
men zoekt met de Algemene Inspec-
tie. Zes jaar werken ze al in ons be-
drijf. Aanvankelijk als uitzendkracht;
later in vaste dienst. Janny is er van
half negen tot vijf. Mevrouw Meijer
werkt er alleen 's morgens en in de
vroege middaguren.
Naast de telefoon bedienen ze ook
de telex.
,,'s Morgens heb je daar beslist geen
tijd voor. Als je dan niet samen bent,
krijg je geen regel op papier. 's Mid-

De 'onzichtbare' dames van de A.I.

dags wordt het wat rustiger. Maar
als er een gijzeling plaats vindt, is het
hier een gekkenhuis", zegt Janny de
Weerd.
"Als je iemand geregeld aan de tele-
foon krijgt, maak je je op den duur
wel een voorstelling van hem of haar.

Ontmoet je de persoon eens in leven-
de lijve dan blijkt hij of zij er toch
vaak heel anders uit te zien dan je je
had gedacht. Dat is dan soms heel
verrassend."

Foto: Techn. Rech. Den Haag

April mop ...

DRIEBERGEN . - Kollega Rootse-
laar van de AVD trof dit voertuig
aan op de parkeerplaats 'De Rooie
Haan' bij Amerongen.
Ontdaan van voor- en achterwielen
stond - gedateerd en wei - het op
1 april grappig te zijn.
Of de eigenaar van de auto de één
april-mop zo gesLaagdheeft gevonden,
valt te betwijfelen.

Opleiding voor

milieuman

~

~,• •• ' ~ .;.:.':.: Ó, •.

~.

Dat wordt poepduur ...

(Limb. Dagblad)
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Gevatte koe

Een koe in 'n Waddinxveense wei
zoog dagelijks aan een zoute kei.
De dorst kwam dan wel uren later;
zacht loeide zij dan weer om water.
Maar, ach, de sloten waren leeg
terwijl de nood steeds hoger steeg.
Ze graasde nog eens wat in 't rond
totdat ze iets merkwaardigs vond.
Ze keek erin, net wat ze zocht:
heel onderin zag ze wat vocht.
De kop erin, het ding omhoog,
zo likte zij de bodem droog.
Maar zie, een hengsel aan het vat

Mutatie vluchtende Belg

SUSTEREN. - Een patrouille van
de kollega's uit Susteren maakte na
afloop van hun dienst de volgende
mutatie.
'Rijdend op de autoweg E 9 in de
richting Maastricht zagen wij een
man zeer inspannend en met veel
overgave op de vluchtstrook fietsen.

Wij kregen al een vaag vermoeden.
Toen wij stopten, werd dit vermoe-
den waarheid. Voor wij iets tegen
deze man gezegd hadden zei hij. tegen
ons: 'Allei menier, ik ben unnen Belg.
Zit iek verkierd?' Het bleek dat deze
meneer naar Sittard wilde fietsen. Hij
vond het fietspad wel wat breed. Hem
de juiste weg gewezen waarna hij met
goede moed vervolgde!

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

l. OTTEN,

Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar

tel. 072 . 1 86 00 (thuis: 02207 . 1 n 97).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,

Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam

tel. 020· 22 63 22 (thuis: 02990 . 2 10521.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,

Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn

tel. 05760 . 1 33 44 (thuis: 05206 . 8722).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,

Bureau: Tuinstraat 17, Assen

tel. 05920· 2 1888 (thuis; 05920 . 5 11 741.

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,

Bureau: Kraanstraat 5·b, Breda

tel. 076· 1240 61 (thuis: 01654 . 1527).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,

Pp?tbus 174, Dordrecht
tel. 078 . 3 74 44 (thuis: 078 . 5 63 431.

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,

Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven

tel. 040 . 51 38 38 (thuis: 040 • 44 61 56).

DISTRICT 's·GRAVENHAGE

Th. SPELT,

Bureau: Koninginnegracht 45·46, Den Haag

tel. 070·46 94 20 (thuis: 01710 . 52497).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 . 13 35 42 (thuis: 05945 . 27 981.

DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,

Bureau: Vlijmenseweg 5OA, Den Bosch

tel. 073·21 51 15 (thuis: 04192·38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,

Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden

tel. 05100 . 2 23 45 (thuis: 05100 • 8 13 951.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht

tel. 043·54222 (thuis: 04497 . 13111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,

Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg

tel. 01180 . 2 80 85 (thuis: 01180 . 2 58 87). 1

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 . 22 82 73 (thuis: 08894 . 77 731.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,

Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch

tel. 04752 . 2530 (thuis: 04758 . 18241.

DISTRICT UTRECHT

Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,

Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle

tel. 05200 . 1 06 25 (thuis: 05200 . 3 15681.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,

Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam

tel. 020 . 26 33 11 (thuis: 02290 . 1 41 (0).

bracht haar toen danig in het klad.
Het ding bleef aan de hoorns haken,
en niemand die het los kon maken.
Moraal:
Steek nooit je kop in vreemde dingen,
al lijken ze nog zo bekend.
Nieuwsgierigheid moet je bedwingen,
want niemand weet precies het end ...

(Th. S.)

Even noteren

Nieuwe info voor

district Dordrecht

De heer S.E.N.M. Flemminks Smid van
de staf van het district Dordrecht heeft
zich bereid verklaard om als informant
voor het RP-magazine op te treden.
Hij neemt de plaats in van kollega A.P.
van der Linde die zich liever zag vervan-
gen.
Flemminks Smid is te bereiken via post-
bus 174 te Dordrecht, tel. 078-37444
(thuis 078-37354).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,

School: Kon. Wilhelminastr 41,

tel. 05178·56 41 (thuis: 05178·59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexem)

tel. 04748 . 668 (thuis: 04748 . 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,

School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn

tel. 055 . 2309 03 (thuis: 08338 . 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn

tel. 055 • 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: Schiphol, postbus 7577

tel. 020 . 174555 (thuis: 01725· 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen

tel. 03438 . 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2. Voorburg

tel. 070·694021 (thuis: 070 . 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven

tel. 030 • 784848 (thuis: 02155 . 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, Naarden

tel. 02159·42579
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

DISTRICTSBUREAU MIDDELBURG
IN HISTORISCH ABDIJ-KOMPLEX

Deel van districtsbureau

Hoewel dit artikel in de reeks van
'Merckwaerdige Gebouwen' verschijnt
zou de serie voor wat betreft het
districtsbureau te Middelburg ook als
titel 'Historische gebouwen' geheten
kunnen hebben. Immers het woord
'merkwaardig' betekent volgens Kra-

door

G. J. Helmendach

9

mers' woordenboek: eigenaardig, in-
teressant.
'Historisch' is in dit verband meer
op zijn plaats.
Het districtsbureau te Middelburg is
namelijk ondergebracht in het 'Abdij-
komplex', dat midden in Middelburg
als een monument zijn geschiedenis
uitstraalt.
De lezer, die Middelburg al eens
bezocht heeft, zal zich ongetwijfeld
het komplex herinneren.
Tegen degenen die nimmer de impo-
sante gebouwen bewonderden zou ik
willen zeggen: "Kom over en aan-
schouw". Een eenvoudig schild aan
de muur vertelt de voorbijganger dat
één van de overheidsdiensten in het
komplex de Rijkspolitie is gehuisvest.
Behalve het districtsbureau is er ook
de recherchegroep en de technische
recherche ondergebracht in het per-
ceel Groenmarkt 14.
Een bijzonderheid is dat ook de
ambtswoning van de Commissaris der
Koningin alsmede twee kerkgebou-
wen deel uitmaken van het Abdij-
kornplex.

Bijna negen eeuwen

De 'Abdij' is gebouwd in het eind
van de elfde eeuwen het begin van
de twaalfde eeuw. De geschiedenis
vertelt ons weinig over het ontstaan.
De kunstenaars die aan het gebouw
hebben gewerkt, zijn onbekend ge-
bleven. Van de bouwgeschiedenis zijn
slechts zeer summiere gegevens be-
kend.
Het is gebouwd als Abdij-klooster
waarin uiteraard de Abt de scepter
zwaaide. Het klooster was in eerste
instantie gewijd aan Maria en later
ook aan Sint Nicolaas.
De Abt was niet alleen een invloed-
rijk man binnen de Abdij en de
Rooms-Katholieke gemeenschap,
maar ook op het toenmalige Wal-
cheren. Hij had in dit gebied grote
bezittingen. Politiek gezien had hij

25
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Deel van de Abdij met de
ambtswoning van de Commissaris
der Koningin.

nog meer invloed dan als Abt van
het klooster.
Het is bekend dat de Staten van Zee-
land al voor 1574 in de Abdij ver-
gaderden, alhoewel het tot dat jaar
volledig klooster was. Na de belege-
ring van Middelburg (in 1574) door
Prins Willem van Oranje heeft het
gebouw een heel andere funktie ge-
kregen.
Het gedeelte waarin het districts-
bureau is ondergebracht, heeft een
versoheidenheid aan personen en in-
stellingen geherbergd.
Rond 1255 stond er vermoedelijk een
kanunikkenwoning. Deze woning is
later in gebruik genomen als refter
(eetzaal). In de 16e en 17e eeuw was
zij in gebruik bij de 'Munt'. Tot 1795
heeft de 'Admiraliteit van Zeeland'
er gezeteld. Van 1803 tot 1810 zetel-
de er het 'Departementaal Gerechts-
hof' en werd er recht gesproken.
Het gebouw had toen al verschillende
etages. De geschiedenis vertelt dat in
1839 het bovenste gedeelte in ge-
bruik was als concertzaal. De be-
nedenverdieping was leslokaal.
Omstreeks 1900 werd er weer poli-
tiek bedreven. De benedenzaal was

als Statenzaal in gebruik, terwijl op
de bovenverdieping de Sectiekamers
(nu zou men spreken van fraktie-
kamers) waren ingericht.

Goede vooruitzichten

Het jaar 1940 veroorzaakte een zwar-
te bladzijde in de geschiedenis van
de Abdijgebouwen. Door oorlogsge-
weld werd het gehele komplex zwaar
beschadigd. Teneinde tot een her-
bouw te komen maakte de Rijksge-
bouwendienst een diepgaande studie
van de bouwgeschiedenis. De voor-
bereiding en de herbouw, die vele
jaren hebben geduurd, hebben ge-
resulteerd in een komplex dat gezien
mag worden. Jaarlijks wordt het door

duizenden toeristen bewonderd.
In 1957 kon de toenmalige CdK, wij-
len jhr. mr. A. F. C. de Casembroot,
de bovenverdieping van de statenzaal
als districtsbureau in gebruik geven
aan het korps Rijkspolitie. Het district
was tot die datum gehuisvest in een
zeer oud en slecht onderhouden pand
aan de Dam te Middelburg. Door uit-
breiding van de staf, de recherche-
groep en de technische recherche is
de huisvesting thans wat bekrompen,
maar het laat zich aanzien dat bin-
nen zeer afzienbare tijd de beneden-
verdieping bij het districtsbureau ge-
trokken kan worden. De distriotscom-
mandant en zijn medewerkers kun-
nen dan verzekerd zijn van een goede
huisvesting in dit historisch gebouw.

Geraadpleegd:

'De monumenten van Middelburg' van

dr. W. S. Unger.

'Het archief der O.L.V. Abdij van Mid-
delburg' van mr. R. Fruin.

Medewerking:

Rijksgebouwendienst te Middelburg.

Foto's: Techn. Recherche Middelburg.

Na het oorlogsgeweld in 1940. Links
de vroegere statenzaal, nu districts-
bureau.
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durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

~

~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.
inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem

Leiden, Pesthuislaan 7, tel. 071·134241

Nederlandse krijgsgeschiedenis

Modernisering van de expositie vindt

ononderbroken plaats, waardoor qelei-

delijk een goed beeld ontstaat van de

krijgsgeschiedenis der 'lage landen' van

ca. 4500 v. Chr. tot 1953.

Geopend:

ma tlm vr 09.00-17.00 uur

zo 13.00-17.00 uur

Gesloten:

1 jan., 30 april, 3 okt., 25 dec.

Delft, Korte Geer 1, tel. 015·124126

Studiecollectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draaq-

bare wapens, vuurleidingsapparatuur ,

verbindingsmiddelen en munitie.

Bezoek uitsluitend na telefonische

afspraak.
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medewerking die zijn werkgever hem
geeft, is de enige Nederlandse politie-
man die aan de grote internationale
rally's deelneemt. Anderen sohreven
de laatste jaren wel eens in, maar
kwamen nimmer tot deelname.

Ebeling naar iee op Honda-primeur

ASSEN, - Op 27 en 28 mei a.s, zal
Arend Ebeling (38) technisoh assistent
der verkeersgroep Assen, voor de lle
maal deelnemen aan de grote Inter-
nationale Poli·meRally te België.
Ebeling zal de rally rijden op een
nieuwe Honda 2 cylinder met water-
koeling. Deze nieuwe machine uit de
Honda-stal heeft een vermogen van
500 cc en is voorzien van tubeles-
banden; nieuw is de elektrische ont-
steking.
Honda bood hem deze machine enige
tijd geleden te Assen aan.
De beste prestatie leverde Ebeling in
1976 toen hij na de 1400 km lange
rally beslag legde op de 1e plaats.
Dit jaar zal hij ook starten in de grote
motor-rally Luik- ice-Luik (2600
'km). Op 28 september a.s. verschijnt
hij daar aan de start met een 6 cylin-
der Honda motor. Deze machine (een
pnimeur van Honda) komt in augustus
voor het eerst op de weg.
Bbeling, die dankbaar is voor de

~

Ebeling neemt een hindernis door het
water tijdens een nachtparcours in de
omgeving van Spa.

In 1976 werd Arend Ebeling eerste in de Ardennen-rally, grote Internatio-
nale Politie Motorrally, die jaarlijks in de Belgische Ardennen wordt ge-
houden.
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Zaalvoetballers Oost- Zeeuws-Vlaanderen winnen

Luctor-toernooi

MIDDELBURG. - In het door poli-
tiesportvereniging Luctor uit Middel-
burg georganiseerde 'Luctor zaalvoet-
baltoernooi' , een strijd tussen Rijkspoli-
tieteams uit Zeeland, wist het team uit
Oost -Zeeuws- Vlaanderen evenals vorig
jaar de 'Overste Lantingtrofee' te be-
machtigen. Vanaf het begin van de
wedstrijden lieten de uiteindelijke win-
naars er geen twijfel over bestaan wie er

zou gaan winnen.
Het toernooi dat in de Oostburgse

sporthal 'De Veerhoek' plaatsvond le-

verde de volgende eindstand op:

1. Oost-Zeeuws- Vlaanderen 9 p., 2.
Schouwen-Duiveland/Tholen 6 p., 3.
Zuid-Beveland 5 p., 3. Zuid-Beveland 5
p., 4. Walcheren 4 p., 5. Verkeer/RPtW
4 p., 6. West-Zeeuws-Vlaanderen 2 p.

Schietwedstrijden van RPtW distr. Amsterdam

AMSTERDAM. - Onder leiding
van de vuurwapeninstructeurs van het
district Amsterdam der Rijkspolitie
te Water is de vuurwapeninstructie
op basis van het experimentele politie-
parcours in de periode van 14 novem-
ber tot 15 februari gegeven in de
vorm van onderlinge wedstrijden.
Deelnemers waren de personeelsleden
van het eigen district, alsmede van
de post Nieuwegein en de groep Lely-
stad die' ook in het district Amster-
dam schietinstructie krijgen.
Om de kansen voor iedere deelnemer
wat gelijk te houden waren er op
basis van de genoteerde resultaten
van het voorgaande jaar drie poules
gemaakt voor de zeer goede, goede
en redelijke schutters.
In totaal zagen 73 schutters kans de
schietinstructie zodanig te volgen dat
ze het gehele parcours binnen de ge-
stelde eisen konden volbrengen.

De eindresultaten waren als volgt:

Poule A

C. J. Rotering, Amsterdam, 237; G.
S. Wassenaar, Utrecht, 225; H. J.
Radewalt, Utrecht, 225.

Poule B

C. H. A. Verblauw, Zaandam, 219; J.
Haasnoot, Aalsmeer, 201; R. Ebeltjes,
Arnhem, 197.

Poule C

H. J. Stokker, Amsterdam, 183; B.
H. Benes, Lelystad 182; R. Boon,
Amsterdam, 180.

Het maximum aantal te behalen pun-
ten was 250, terwijl de minimum eis
bij de Come-instructie is gesteld op
175 punten. Van de 73 deelnemers
aan deze onderlinge wedstrijden kwa-

men slechts 3 deelnemers niet aan
deze minimum eis toe.

SPORTAGENDA

6 juni Wielerwedstrijden, ploegentijd
rit en prestatieloop op het cir-
cuit van Zandvoort.

10 juni Prestatieloop te Heemstede.

26 aug. Jubileum-hengelwedstrijden te
Heemstede.

2 sept. 32e Airborne-wandeltocht te
Oosterbeek.

7 sept. Nationale jubileum-rijwielpres-
tatietocht te Apeldoorn.

19 okt. Invitatiezaalvoetbaltoernooi te
Culemborg.

llf]J
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- polltle-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenllitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per Wiel

Voor uitvoerige inlichtingen

bv Technische Handelmaatschappij

Akkerman & Co. Mercuriusweg 20

Den Haag Telefoon 070·8543 00

Postbus 19030
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SPREKERSHOEK
beeldwoordpuzzel

-t-
!l-AZI

HA~
BO/(5TE,fM

tM.(1~AR

Het oude recept: van links naar rechts
en van boven naar beneden woorden in-
vullen waarvan de betekenis in de puzzel
zelf is omschreven, hetzij met woorden,
hetzij met cijfers die verwijzen naar on-
derdelen van de illustratie.
Als alles is ingevuld, telt u hoeveel maal
de letter T in uw oplossing voorkomt en
als u dat getal op een briefkaart ver-
meldt en die uiterlijk op I juni a.s.
opstuurt naar de puzzelredacteur
(Brahmsstraat 9 in Eerbeek), dingt u
mee naar onze boeken- of platenbon
van! 25,-.
Veel plezier!

OPLOSSINGEN

De oplossing van de homoniemen-
puzzel in het maart-nummer luidde:

'De lakens uitdelen'

Winnares werd:

mevrouw S. Slabbekoorn-Heimons,
Kon. Emmastraat 59,
Willemstad (NBr.)

De oplossing van de doorloper in het
april-nummer luidde: 'Trapgans'

Winnares werd:

mevrouw N. Coobs-Koper,
P. L. Takstraat 21, Zaandam.
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~ nieuwe. :t ~
dIfl~ ga,~ groeps.~=-.. ~

commandanten
Verlaagde tarieven

en lange looptijden voor

goede betalers

Overname goed lopende leningen mogelijk.

Kwijtschelding bij overlijden tot f 25.000,-.

Rente-
In handen 48 mnd. 6Omnd. 72 mnd. 84mnd. 96mnd. percentage

',00סס1 255,' 213,' 185,' 165,' 151.· !l,13%
15000,' 378,' 316,· 274,· 244,· 222.' 10,42%
20000,' 505,· 421,' 365,' 325,· 298,- 10,42%

Tussenliggende en hogere bedragen mogelijk.

2eHYPOTHEKEN
tot 100% van de verkoopprijs van uw woning.

In handen 96 mnd.
13500,- 213.-
18500.- 290.-
23500.- 368.-
28500.- 447,-
33500.- 525.-
43500.- 679.-
53500.- 835.-

120mnd.
184,-
251,·
319.·
386.-
454.·
589.-
724.'

Geen notariskosten
(wel op 240 mnd.).
Geen taxatiekosten.
Geen afsluitprovisie.
Binnen één dag de
uitslag en binnen
enkele dagen uw geld
in handen.

180mnd.
ISO,'
206.-
261.-
317,-
372.-
483.-
594.-

240 mnd.
146,-
187,-
238.-
279,-
328,-
427.-
525.-

1------ ----- - - -- - ------l
IAntwoordcoupon I

: Stuurt u onderstaande antwoordcoupon naar: I

I Antwoordnummer 60 . 1700 WH Opmeer :
: Ja. ik wil ook profiteren van de lage rentevoet. I

: Naam: . . :

j ~~:~.ats· i
:Gewenst bedrag. I

:.9~b.:.d~~,:,.:.~..:..::.::.:..:..:.:.:.::.::.:.::.::::.:.::..:.:

Geopend van 09.00-21.00 uur
's Zaterdags tot 16.00 uur.

voor dlrekte

Informatie
kunt u bellen

@
02263-2893*

FINANCIBUNG- EN
BELASTINGADVIESBURO
Aardebaan44. Opmeer

mij
adviseur
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Met ingang van I maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep Asten
de adjudant J. H, M. Kropman. Hij
werd geboren op 16 oktober 1932 te Nij-
megen en was sedert 1 december 1974
plaatsvervangend commandant van de
groep Asten.

Met ingang van 1 maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep Hil-
varen beek de adjudant P. J, Hettema.
Hij werd geboren op 4 januari 1939 te
Gorinchem en was sedert 1 juni 1977
plaatsvervangend commandant van de
groep Hilvarenbeek.

Met ingang van 1 maart 1978 aangewe-
zen als commandant van de groep So-
meren de adjudant F, W, van Heumen,

Hij werd geboren op 9 oktober 1931 te
ijmegen en was sedert 16 oktober 1972

plaatsvervangend commandant van de
groep Someren.

Met ingang' van 1 april 1978 aangewezen
als commandant van de groep Lelystad
der Rijkspolitie te Water de adjudant R,
Kikkert. Hij werd geboren te Alphen
aan de Rijn en was sedert 1 april 1976
bootcommandant Loosdrecht der
Rijkspolitie te Water.

Met ingang van I april 1978 aangewezen
als commandant van de recherchegroep
Utrecht de adjudant W, V, Raa. Hij
werd geboren op 14 april 1937 te
Amsterdam en was sedert 1 januari 1977
plaatsvervangend commandant van de
recherchegroep Utrecht.

Met ingang van 1 april 1978 aangewezen
als commandant van de groep Waal re
de adjudant H, P. J, Neijts, Hij werd
geboren op 23 oktober 1930 te Nuenen

en was sedert 1 augustus 1974 plaatsver-
vangend commandant van de groep
Bergeijk.
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bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-78: A.J. Schut te Epse.

tot wachtmeester:

Per 1-4-78: M. van Hees te Ermelo; A.J. v.d.

Kamp te Ermelo; W. Coulier te Ermelo; H. Vrij-

heid te Ermelo; H. Wentink te Ermelo; H. v.d.

Wal te Heerde; P.C. Tesselaar te Heerde; R.

v.d. Zouwen te Heerde; B.Th. Ravesteijn te

Heerde; H.A. van Laar te Heerde.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-3-78: P.J. Hettema te Hilvarenbeek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-78: A.M. Kanters te Made en Drimme-

len.

Per 1-4-78: J.C.J. Laros te Breda; F.J. Ver-

meulen te Breda.

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester:

Per 1-4-78: R.H. v.d. Sluis te Hellevoetsluis·

J.J.W. Oskam te Oud-Beijerland; J. van Loo~

te Oud-Beijerland; J. Korevaar te Helle-

voetsluis; C.J. de Groot te Hellevoetsluis; A.

Goldsweer te Oud-Beijerland; A.A.R. Dries te

Hellevoetsluis; G. v.d. Dussen te Oud-Beijer-

land; B.F.M. v.d. Boon te Oud-Beijerland.

DISTRICT ·s-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-78: J.L.A.M. Vergeer te Rijswijk.

tot wachtmeester:

Per 1-4-78: J.P. v.d. Zon te Noordwijkerhout;

H. Vreugdenhil te Noordwijkerhout; IJ.J. L.

v.d. Plas te Noordwijkerhout; L.M.J. de Kruijff

te Noordwijkerhout; A.Th. Heesters te Noord-

wijkerhout.

DISTRICT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-1-78: J. Aarnoutse te Appingedam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-78: H. Doornbos te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-4-78: J. Scheper te Leeuwarden.

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester:

Per 1-4-78: K. Lenderink te Doesburg; A.A.O.

de Leeuw te Doesburg; L.J. van Gils te Does-

burg; M.R.H. Eppink te Doesburg; A.J.

Bloemberg te Genderingen.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-78: A. Ekelmans te Maarssen.

Per 1-2-78: H. Lodders te Dronten.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-78: A.J. Doeser te l.Jsselstein.

Per 1-4-78: J.J. van Arkel te Utrecht; C.P.A.

de Mari te De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-78: E. Brouwer te Zwolle; J.L. Mors-

huis te Zwolle; P.E.M. Nijhuis te Zwolle; G.J.

Oosterhof te Zwolle; D. v.d. Graaf te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERS OIENST

tot adjudant:

Per 1-2-78: J. van Dalen te Odijk (A.I.!.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-78: P. Marijnus te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-78: E.F.A. de Jong te Harlingen; H.

Hielkema te Harlingen.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-78: T. Ezinga te Soestdijk; J.W.

Schuurmans te Soestdijk.

verplaatsi ngen

DISTRICT APELDOORN

Per 1-4-78: A.J. Schut, wmr. le kl. van Brum-

men naar Epse.

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-78: H. Martena, owmr. van Zwolle

naar Assen; W. Herder, owmr. van Veenoord

naar Nieuwe-Pekela; D. Mik, wmr. le kl. van

Groningen naar Assen.

Per 1-4-'78: R. Klaasen, wmr. van Beilen naar

Nijeveen; S. Koster, wmr. van Beilen naar Eel-

de; E.J. Roenhorst, wmr. van Beilen naar

Sleen; W. Wanningen, wmr. van Beilen naar

Zuidlaren.

Per 17-4-78: J. Kranenburg, wmr. van Gronin-

gen naar Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-77: A.C. Honcoop, owmr. van 's-

Gravenmoer naar Gilze en Rijen.

Per 10-12-77: J. Schipper, wmr. le kl. van

Dongen naar Breda.

Per 1-1-'78: R.G.J.M. van Cuijk, wmr. van Rij-

en naar Zundert.

Per 1-2-'78: H.A. v.d. Velden, owmr. van Bre-

da naar 's-Hertogenbosch; P.Th. Schetters,

wmr. 1e kl. van Zundert naar Breda; H. Dub-

belman, adj. van Breda naar Voorburg.

Per 1-3-78: A.M. Kanters, wmr. le kl. van

Prinsenbeek naar Made en Drimmelen.

Per 1-4-78: G.P.M. Versteeg, wmr. van Kaats-

heuvel naar Zundert; P. Valster, wmr. van

Kaatsheuvel naar Halsteren; W.J.P.M. van

Steen, wmr. van Kaatsheuvel naar Rijen;

P.J.A. Brandhorst, wmr. van Kaatsheuvel naar

Geertruidenberg; K. Dekkers, wmr. le kl. van

St. Willebrord naar Harlingen.

Per 17-4-78: E. Huizer, wmr. van Willemstad

naar 's-Hertogenbosch.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-2-78: W. Herder, owmr. van Veenoord

naar Nieuwe-Pekela; S.C. Pluim, wmr. van

Leek naar Groningen.

Per 1-4-78: G.J. Blumink, wmr. van Marum

naar Nieuwolda; A. Schoon, wmr. van Marum

naar Uithuizermeeden; F. van de Vegte, wmr.

van Marum naar Schildwolde; E. v.d. Veldt,

wmr. van Marum naar Zuidhorn; S. Weiland,

wmr. van Marum naar Bedum; P. v.d. Vries,

owmr. van Noordbroek naar Scheemda; M.W.

Keizer, wmr. le kl. van Marum naar Harlingen.

Per 17-4-78: J. Kranenburg, wmr. van Gronin-

gen naar Assen.

DISTRICT UTRECHT

Per 3-5-76: P.W. Blankendaal owmr. van

Doorn naar Wijk bij Duurstede. '

Per 1-2-78: A.J. Britstra, adj. van Utrecht

(staf) naar Wijk bij Duurstede; H. Lodders, adj.

van Leusden Z. naar Dronten.

Per 27-2-78: C. van Hunnik, wmr. le kl. van

Rhenen naar Bilthoven.

Per 1-4-78: J. H. Visscher, wmr. 1e kl. van

Leusden naar Brummen; M.C.G. Foederer,

wmr. van Vleuten naar Leusden C.; E. de Boer,

wmr. van Vleuten naar Eemnes; Z. de Boer,

wmr. van Vleuten naar Montfoort; J. Bos,

wmr. van Vleuten naar Leersum; P. l'Ami, adj.

van Oudewater naar Melick·Herkenbosch.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-2-78: H. Martena, owmr. van Zwolle

naar Assen.

Per 18-2-78: K. Egging, wmr. van Borne naar

Losser.

Per 1-4-78: F.W. Beker, wmr. van IJsselmui-

den naar Holten; R. v.d. Berg, wmr. van Mar-

kelo naar Heino; P.A. Dam, wmr. van Raalte

naar Dienst Luchtvaart; R.J. Egbertsen, wmr.

van Goor naar Losser; K. Egging, wmr. van

Borne naar Losser.

Per 3-4-78: F. Fridrichs,wmr. le kl. van Rou-

veen naar Zwolle(meldk.).

Per 4-4-78: E.L. Groeneveld, wmr. le kl. van

IJsselmuiden naar Zutphen.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-2-78: J. van Dalen, owmr. van Drieber-

gen naar Odijk (A.I.).

de dienst verlaten

DISTRICT ASSEN

Per 1-4-78: D. Woudstra, owmr. te Assen; J.

Seinen, adj. te Ruinerwold; H. Oldenbeuving,

wmr. le kl. te Schipberg.

Per 1-5-78: H.A. Uneken, wmr. le kl. te

Odoorn; B. Gerdes, owmr. te Dalen.

DISTRICT BREDA

Per 1-4-78: P. van Twist, wmr. le kl. te Breda;

G.M.A. Siemerink, owmr. te Breda; J.M. Eve-

raers, wmr. le kl. te Zundert; A. Beekmans,

adj. te Rijen.

Per 1-5-78: J.H.J. Schuite, wmr. le kl. te Bre-

da.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-5-78: A. de Jager, adj. te Appingedam;
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H. Koetje, wmr. le kl. te Groningen; A.J.

Weggelaar, wmr. le kl. te Bedum.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-3-'78: H. Breider, wmr. le kl. te Makkin-

ga.

Per 1-4-'78: P.A. Bakker, wmr. le kl. te

Woudsend; J. Buma, wmr. le kl. te Ferwerd;

P. Fokkema, wmr.le kl. te Franeker; H. Worst,

adj. te leeuwarden.

Per 1-5-'78: J. Korringa, adj. te Wommels.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'78: J. Aanstoot, owmr. te leusden C.

Per 1-4-'78: J. Bentum, adj. te Utrecht.

Per 1-5-'78: J.U. Stelwagen, owmr. te Pols-

broek; D. Bijl, wmr. le kl. te Achterveld.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'78: H. Mulder, owmr. te Dalfsen; W.

Duinkerken, wmr. le kl. te Zwolle.

Per 1-4-'78: J.G.G. Uitzetter, wmr. le kl. te

Zwolle; G.E. v.d.Dikkenberg, wmr. le kl. te

Zenderen.

Per 1-5-'78: B.W. te Selle, owmr. te 's-

Gravendeel.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-5-'78: J. Vogel, adj. te Driebergen .

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1977/11 Harlingen

KLAS F

Voorste rij: A.J. Bloemberg, J. Dogger,

G.H.M. Crijns, owmr. H.R.R. Kuiper.

Tweede rij: Adj. M.Th. Berendsen, H. Haan-

drikman, F. de Boer, A. F. Hesseis.

Derde rij: A.N.A. Geijsel, C.P. van Halewijn,

F.R. Dost, H.J.M. Eigeti.

Vierde rij: N. de Graaf, E. Hekkelman, G.

Horsting, J. Blei.

laatste rij: H. Clement, J. Koops, F. Eikens.

KLAS G

Voorste rij: Owmr. H. Hooghiemstra, F. Bark,

J. Trip.

Tweede en derde rij: R.E. Wagemakers, G.O.

de Raaf, A.P.C. Spape, H. Meuleman, W.

Wubs, N.J.M. Janssen, J. KleinDeters.

Achterste rijen: W. Verhagen, P. de Vor, E.

Kooij, L. van Huijum, H. v.d. Wal, G.C.P.M.

van Werkhoven, G. v.d. Wal, E. Smit, P.C.

Tesselaar, adj. M.P. Meijer.

36

in memoriam

Wmr.lekl.

M. Dijkstra

Veenhuizen

18-1·'23

1-5-'78

Owmr.

A. v. Belzen

Middelburg

'* 25-6-'21

t 10-3-'78

Owmr.

J. Appelman

Ursum

25-1-'28

5-5-'78

Museum

der
Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechausee,

het voormalig

Korps Politietroepen.

de voormalige Rijksveldwacht

en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/

Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag t/m vrijdag

van 10-12 en 14 -16 uur

zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30 -17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50

kinderen t/m 12 jaar f 0,75

Het Museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),

Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-3-'78: A.A. Vink, distr. Apeldoorn;

H.J.M. de Brouwer, distr. Breda; H. de Groot,

distr. Dordrecht; P.J.H. Antonis en H.J.M.

van Bree, beiden distr. Eindhoven; G. Veen,

distr. Groningen; G.J.P. Meissen en C.K.M.

Mens, beiden distr. 's-Hertogenbosch; B.M.

Loose, distr. Nijmegen.

Per 1-4-'78: G.J. Stokkink, distr. Apeldoorn;

J.Th. Dammer, distr. Breda; J.A. Baaien,

distr. Dordrecht; H.M.G. Verdonschot, distr.

Eindhoven; J.H. Schrok, distr. 's-Gravenhage;

D. v.d. Galiën, J.A. Schaper en K. Visser, allen

distr. Leeuwarden; J. Bakker, J.L. Molendijk

en H.J. Olydam, ellen distr. Zwolle.

Per 15-4-'78: W. Hourik, distr. Amsterdam;

H.L. Nolten, distr. Alkmaar; A. Griekspoor,

distr. Middelburg; H.G.J.C. Heling, distr. 's-

Hertogenbosch; A. Bavelaar, J.Chr.L.H. van

Herten, W.F.M. laarakker en P.Th.M. Schato-

rie, allen distr. Roermond; J.H.G.M. Pouwels,

distr. Nijmegen; E.H. Mulder en G. Siemons,

beiden distr. Groningen.

Per 1-5-'78: A.F. Versteeg, distr. Utrecht; T.A.

den Hartog, distr. 's-Gravenhage; P.R

Brandsma, distr. Dordrecht; E.J.A.W. Dol

man, H.J. Kalkhoven en J.A. van Hozendaal

allen distr. 's-Hertogenbosch; A. de Geus, dis

tr. Breda; M.W.A.M. Steeghs, distr. Hoer

mond; A.M.H. Mollen, distr. Nijmegen.

verplaatsingen

Th. Schaafsma, van distr. Assen naar distr.

Zwolle; J.Th.F. v . Opstal, van distr. Breda naar

distr. Dordrecht.

bevorderingen

tot res. wmr. I:

J.P.H. Vermeeren, distr. Breda; A. Keijzer en

J.B.M. Rodenburg, beiden distr. 's-Gra

venhage; M. Chr. M. Aerts, H.J. Eykelenberg,

L. Eykelenberg en J.J. Jacobs, allen distr.

Roermond.
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Maandblad va e-
Korps Rijkspo ' ie

REDACTIERAAD:

Mevr. M. Th. var 3ee =:J=O=;"""'''''
(jeugdzaken)

E. A. Boesaard, A:r..aaom
(primaire opleiding

C. Doornhein, Dom

(RP te water)

F. J. C. M. van Erre"

(staf district!

P. K. de Geus, ApellOOor::
(kaderopleiding)

H. G. J. J. M. Goze

(recherche)

H. L. van Harre e =
(fotograaf B.P.V.

Mevr. C. J. M. HoefsIoo;;. -

(bureau personee 5'oI'OO<Z_

L. A. J. Noordergraa'. 3-oo;çr<a."",
(landgroepenl

J. K. Pietersma, Amos::arcao-.

Mej. J. A. Pronk,

(landgroepen)

H. J. A. Remers, Set'

(Dienst Luchtvaan

J. A. Schuurmans, ""'=c-'::
(recherche)

Th. Spelt, 's-Gravenneçe
(staf district!

REDACTIE,SECRET T:

A. Huizing,

Persburo AD, Postbus 399 _

tel. 08380· 1 91 54

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma,

Persburo AD, Postbus 399 ="
tel. 08380· 1 91 54

LAY OUT

Rinus Smit en Pieter Oost "

Persburo AD, Ede

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40, 8390 AA

tel. 05612·541

UITGAVE

··m·.··.······.·····<·.··············.····.·····.·.· ..•.•.•..

...... ':. . ...
.. ,... . ..
.", .." .

. , "." ,." " .

Schaafsma & Brouwer

uitgevers· drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190·2321 \.

Postgiro 83 31 11

*
Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.

MUZIKALE AVD-wens: De Wijs houden.

neerijnen
nieuw wapen
kader afwezig
deftige slee
politiebroekenmode

- traangasthuis
- revolverwachting
- raamweg
- arrestatie
- bieslook

NIEUW wapen: zit weinig schot in.

SEXY sollicitante: als een brok uit de havokist.

Keizer
Koning
Prins
Hertog
Graaf, De
Ridder, De
Baron
Jonker
Drost
Mijnheer

Verlate politieman die naar huis belt:
- Schat, staat de Bokma koud?
- Nee, maar je eten wel.

AAMD (2)
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Het WOB-rapport

bracht méér op tafel

Proefdistrikten, schaalvergroting,
regiovorming, AGS-project. Het heeft
allemaal te maken met het WOB-
rapport, dat door de Werkgroep Offi-
cieren Bestand (1971) is uitgebracht en
dat méér op tafel bracht dan alleen de
carrièrenlanninz van RP-officieren.
Wij spraken met twee leden van de
stuurgroep over het WOB-rapport en
de konsekwentles ervan. pag. 4

Terdoodveroordeelde Jan

Knecht (86) leeft nog

Rechercheur Jan Knecht (86) is nooit
voor iemand uit de weg gegaan, als hij
het recht aan zijn zijde meende te heb-
ben. Ook in de Duitse bezettingsjaren
niet. Het Kriegsgericht veroordeelde hem
ter dood, maar toen was Knecht al op
weg naar Londen, waar rnj {na 30.UI.Ju
km omzwervingen!) door Koningin
Wilhelmina werd ontvangen.
Een verhaal dat niet in onze serie
'Tachtigers' mocht ontbreken. pag. 10

IPA-Nederland: 25 jaar

'Dienen door Vriendschap'

Na een week feestvieren heeft de
Nederlandse afdeling van de Internati-
onal Police Association haar zilveren
jubileum afgesloten met een indruk-
wekkende receptie in Slot Zeist, die
o.a. door Prinses Margriet en de beide
politieministers werd bezocht. Over dit
festijn en over de florerende organisa-
tie (waarvan 8000 Nederlandse politie-
mensen ud zijn) leest u op pag. 25

3
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Samenstellers WOB-rapport:

"Betrokkenheid
van het hele korps

nodig"

J. H. G. C. Elzinga

Enige tijd geleden gaf een cursist van de
kaderopleidingsschool van het korps
Rijkspolitie in Apeldoorn voor zijn'
klasgenoten schertsenderwijs weer hoe
de organisatie van de distrikten te land
van de Rijkspolitie er in de toekomst wel
eens uit kon zien. Zijn ideeën deed hij
op naar aanleiding van opmerkingen
van medecursisten bij de lessen 'Organi-
satie' die op de school werden gegeven.
In zijn toespraak, waarvan u de tekst el-
ders in dit RPm kunt aantreffen, opper-
de hij onder andere dat het binnen af-
zienbare tijd wel eens afgelopen zou
kunnen zijn met het instituut landgroep.
Het beeld van de vertrouwde Rijkspoli-
tieman op het platteland zal plaatsma-
ken voor het beeld van politieambtena-
ren die vanuit het districtsbureau met
verrekijkers hun gebied kunnen over-
zien om vervolgens de overtreder met
behulp van een geluidsinstallatie te kor-
rigeren ...
Deze humoristische kijk op de toekomst
van de Rijkspolitieorganisatie deed het
goed in de klas. Toch vinden we in het
verhaal iets terug van een ondertoon
van: 'Er is iets gaande met betrekking tot
de organisatie in het korps. Wat zou
men van plan zijn? Is er een centrisalisa-

4

Interview:
F. J. C. M. van Etten en A. Huizing.

Tekst:
A. Huizing.

Foto's:
Technische Recherche Den Haag, e.a.

tie op komst? Als dat het geval is kun-
nen we dan nog funktioneren zoals we
het nu doen?'
Er waren ook wel aanleidingen voor dit
soort vragen. Het begrip 'grootschalig-
heid' werd meer en meer gehoord; men
ging doen aan regiovorming waarbij
verschillende groepen in een groter ge-
bied gingen samenwerken. De automati-
sering deed zijn intrede. Men gebruikte
termen als kommunikatielijnen, delega-
tie van beheer en financiën enz. De dis-
trikten Breda en Dordrecht werden plot-
seling tot 'proefdistrikten' verklaard.
Voorzichtig liet men het woord 'mid-
denkader' vallen. De argwanende
groepscommandant liet zich ontvallen
dat 'de poten onder zijn stoel vandaan
gezaagd werden'.
Om duidelijk te zijn: er zijn veranderin-
gen op komst. Veranderingen in de or-
ganisatiestruktuur van de belangrijkste
onderdelen van het korps: de distrikten
te land. Veranderingen die waarschijn-
lijk gevolgen zullen hebben voor het
funktioneren van de staf van het
distrikt, de administratie, de landgroep
enz.
Zij zijn direkt of indirekt het gevolg van
en hebben rechtstreeks of zijdelings te
maken met de werkzaamheden van de
'Werkgroep Officieren Bestand'. De re-
sultaten van hun studie en besprekingen
zijn neergelegd in een verslag: het
WOB-rapport.

B. A. Lutken

Over dit rapport en de mogelijke konse-
kwenties ervan had het RP-magazine
een gesprek met twee van de samenstel-
lers, kolonel J. H. G. C. Elzinga (com-
mandant van het distrikt Groningen) en
overste B. A. Lutken (waarnemend
hoofd Stafafdeling van de Algemene In-
spectie). Beiden maken thans deel uit
van de 'Stuurgroep Organisatie
Rijkspolitie', waarvan de heer Elzinga
voorzitter is.
In een open gedachten wisseling spraken
zij zich uit over het WOB-rapport en de
mogelijke gevolgen bij de uitvoering er-
van en de inzichten van de leden van de
Stuurgroep. Het is het RPm vooralsnog
niet mogelijk u te informeren aan de
hand van organisatieschema's, sterk-
testaten, prognoses enz. Er zijn nog een
aantal zaken in uitvoering en ontwikke-
ling. Te zijner tijd zal de Algemene In-
spectie van het korps een voorlichtings-
blad doen uitgaan waarmee bestuur,
justitie en iedereen, die in het korps
werkzaam is, geïnformeerd zal worden.
Voor een groot gedeelte van de lezers
kunnen wij een tip van de sluier, die
over het WOB-rapport en de werkzaam-
heden van de Stuurgroep blijkt te
liggen, oplichten
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Misverstanden

Wat is het WOB-rapport?

J. Elzinga: "In december 1973 heeft de
toenmalige Algemeen Inspecteur van
het korps Rijkspolitie, de heer W. M.
Rehorst, een werkgroep geïnstalleerd
die de volgende opdracht meekreeg:
Het is gewenst gebleken te doen nagaan
ten aanzien van de officieren en het offi-
cierenbestand bij het Korps, in hoeverre
de huidige regelingen ter zake herziening
behoeven. Ik heb daarom'besloten een
werkgroep opdracht te geven in eerste
instantie het terrein te verkennen en met
voorstellen te komen.

De werkgroep zal de volgende punten in
beschouwing nemen.

a. Het koppelen van rangen aan offi-
ciersfunkties.

b. De loopbaanplanning t.b.v. het offi-
cierskorps.

c. Een overgangsregeling t.b.v. die of-
ficieren, die nu - hetzij formeel het-
zij de facto - een funktie bekleden,
aan welke funktie of het gestelde on-'
der a een hogere rang moet worden
toegekend dan bekleed door de be-
treffende officier.

Vandaar de benaming 'Werkgroep Offi-
cieren Bestand' . Het was inderdaad eens
nodig te bekijken hoe het stond met de
koppeling van rang en funktie in het of-
ficierenkorps. Daarover bestond al ja-
renlang onzekerheid. Bij het z.g. lagere
kader waren die zaken vrij duidelijk. Ie-
dereen wist dat een groepscommandant
een adjudantsrang had en dat een post-
en rayoncommandant een opperwacht-
meester moest zijn. Maar hoe zat dat nu
met officieren? Welke rang hoorde bij
welke funktie?
De vaststelling hiervan hield dan weer
verband met de prognose met betrek-
king tot het aantal officieren dat nodig
was.
Al gauw bleek dat het noodzakelijk was
om de enge opdracht van de A.1. te ver-
breden. Hoe kun je namelijk bepalen
hoeveel officieren je nodig hebt en in
welke rangen als je niet weet in welk or-
ganisatorisch kader je zit? Zo'n organi-
satorisch kader kun je op haar beurt
weer niet los zien van de organisatie aan
de voet van het korps.
Het kwam er op neer dat het onderzoek
van de werkgroep een veel bredere funk-
tie kreeg. Er werd een nieuwe lijn opge-
zet in het totaal funktioneren van de

staf van het distrikt. De leden van de
werkgroep waren heel duidelijk van me-
ning dat je, als je de staf sec zou bekij-
ken, je het net zo goed niet kon doen.
Je zou een orgaan in een orgaan schep-
pen zonder tentakels naar buiten!
Maar ondertussen heette de werkgroep
'Werkgroep Officieren Bestand' en het
verslag dat tenslotte in 1974werd uitge-
bracht heette het 'WOB-rapport'. Een
naam die tot misverstanden aanleiding
zou kunnen geven."

B. A. Lutken: "Ik vind toch dat we
even terug moeten gaan. Terug naar het
idee dat men denkt dat de werkzaamhe-
den van de werkgroep in het geheimzin-
nige zijn getrokken.
Ik spreek dit tegen. Ik veronderstel dat
de makers van het rapport er openlijk
over gesproken hebben in de distrikten
en diensten waar ze zaten. In de syllabus
van de kaderschool vind je informatie
over het WOB. Het rapport staat bo-
vendien in de bibliotheek van de kader-
school. Ik geef er zelf uitvoerig informa-
tie tijdens de cursussen. Op de distrikten
kun je ervoor terecht en tenslotte heb-
ben we het rapport toegestuurd aan de
hoofdbesturen van de vakorganisaties.
Waar er over gesproken wordt hebben
wij de zaak opengelegd."

RPm: Is de opdracht in de nieuwe vorm

die de werkgroep zich zelf gaf geaccep-

teerd door de overheid, i.C. Justitie?

B. A. Lutken: "Ja, dat zou je kunnen
ontlenen aan de ontwikkelingen die er
geweest zijn. De resultaten van de ver-
brede opdracht die in 1974 zijn inge-
diend zijn eind vorig jaar, begin 1978
aanleiding geweest voor een opdracht
om met een aantal onderwerpen te gaan
experimenteren, te gaan proefdraaien en
daarover te zijner tijd te rapporteren.
De organisatie- en communicatiestruk-
turen van de Algemene Inspectie en de
distrikten te land zijn in studie gegeven.
In Breda en Dordrecht beproeft men nu
die nieuwe organisatievorm in de prak-
tijk. Men vraagt zich bij Directie Politie
ook af wat er uit de bus komt, maar
men heeft ons de ruimte gegeven om te
experimenteren. Daarin zie ik een posi-
tieve opstelling.
Zo vind je thans de uitvoering van het
WOB, het officierenbestand en de werk-
.wijze bij de landdienst terug.
Voor de begeleiding van het projekt
heeft de Direkteur Generaal van Justitie

een commissie benoemd voor de bege-
leiding. Die commissie heet 'Stuurgroep
Organisatie Rijkspolitie'."

Voorzichtig

RPm: Wat hebben die experimenten op

korte of langere termijn voor konse-

kwenties?

B. A. Lutken: "Ik wil wel proberen om
daar voorzichtig antwoord op te geven.
Je kunt er namelijk nog niet definitief
over zijn omdat er met een aantal zaken
nog proefgedraaid wordt. We weten
ook niet wat er uit de bus komt. Wij
hebben gesteld: "Wil je met je korps
voldoen aan de eisen die van het politie-
apparaat worden gevraagd, wil je een
grotere effektiviteit en efficiëncy inbren-
gen, wil je met dezelfde mensen meer
doen, dan zul je moeten komen tot een
modernere werkwijze". Wij hebben
daarvoor een model aangereikt om te
beproeven. In dat model kom je een or-
ganisatiestruktuur tegen afkomstig uit
het WOB-rapport en een werkwijzemo-
del uit het 'Rapport Samenwerkingsver-
banden landgroepen' . Daarmee exer-
ceert men nu in Dordrecht en Breda.
Waarom we die distrikten gekozen heb-
ben? Het hadden net zo goed twee ande-
-re distrikten kunnen zijn. Over niet te
lange tijd zal het aantal proefdistrikten
worden uitgebreid tot vijf. Vooralsnog
heeft die vernieuwing in de proefdistrik- .
ten geleid tot met name een uitbreiding
van de staf van het Hoofd Algemene
Dienst en met aanvulling van de meld-
kamer met vijf man."

J. Elzinga: "Deze gang van zaken gaat
bij de staf een duidelijke rol spelen. We
moeten er echter aan denken dat men
aan de voet van het korps zoals dat wel
eens pleegt te worden gezegd, niet moet
gaan veronderstellen dat nu alles vanuit
de distriktsstaf geregeld gaat worden.
Men moet er op geprepareerd zijn hoe
men vanaf het distrikt de voet van het
korps van dienst kan zijn. Zo goed als
een officier voor een deel zelfstandig zal
willen werken, zo goed mag je dat ook
van de groeps-, post- of rayoncomman-
dant verwachten exact hetzelfde ver-

WOB
5
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wachtingspatroon van zijn werk.
Er moet daarom een duidelijke delegatie
zijn van boven naar beneden. Het ligt
voor de hand dat, als je alle werkzaam-
heden naar de staf gaat trekken,' de
mensen in het veld gaan zeggen: "Als je
alles zelf wilt gaan doen, nou doe het
dan ook zelf maar." Daarom moet het
streven erop gericht zijn de man of
vrouw in ons bedrijf binnen zijn eigen
funktie zoveel mogelijk ruimte te geven.
Ik wil er alleen een ding bij opmerken:
als iemand van mening is dat hij als
groeps-, post-, of rayoncommandant -
en dat geldt eveneens voor de d.c. - he-
lemaal baas op zijn eigen stekkie is dan
heeft hij dat mis. Niemand kan zich in
deze tijd nog veroorloven een aantal
stukjes van de puzzel te pakken en zich
stilletjes in een hoekje terug te trekken
om de puzzel uit te leggen.
Er is niemand meer baas op zijn eigen
tien vierkante kilometer.
Samen zul je het karwei moeten klaren.
Daarom is het van wezenlijk belang dat
er een open communicatie komt. met
een leiderschap dat de bedoeling heeft
de mensen bij de zaak te betrekken. En
.dan geldt dat niet alleen voor groeps-
commandanten en opperwachtmeesters,
maar ook voor het andere personeel."

Groepscommandant

RPm: Is er aan de hand van dit rapport

aanleiding om iets duidelijker te zijn

over de positie van b. v. de groepscom-

mandant? Dit naar aanleiding van de

opmerking uit die hoek in de trant van:

'Ze zagen de poten onder mijn stoel

vandaan. '
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J. Elzinga: "Die opmerking bereikt je
ook als je op de kaderschool een refe-
raat houdt over de taak en de funktie
van de distriktscommandant.
Voor het overige wil ik verwijzen Inaar
wat ik hiervoor al heb gezegd. Je moet
in overleg komen tot beleidsvorming.
Dat wil niet zeggen dat wat er uiteinde-
lijk van de grond komt precies is zoals je
je het had gedacht."

B. A. Lutken: "Dat onderwerp heeft in
de proefgebieden sterk gespeeld. In een
interview dat een groepscommandant
uit een proefdistrikt indertijd had met
een journalist van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten kwam duide-
lijk naar voren dat de groepscomman-'
dant zich in het geheel niet tekort ge-
daan voelde. Er is naar mijn mening wel
een verschuiving in z'n taak opgetreden.
Voorzover ik dat in het distrikt heb kun-
nen beoordelen vond een groot deel van
de taak plaats in de sfeer van toezicht op
de uitvoering van de dienst. Naar mijn
mening hoort dit toezicht thUISbij de
post- en rayoncommandant. De groeps-
commandant behoort te werken aan de
totstandkoming van een stuk beleid. Hij
probeert om samen met zijn kader de
uitvoering daarvan mogelijk te maken.
Ik vind die taak veel zwaarder dan toe-
zicht op de uitvoering. Zijn opdracht is
dan niet meer aIIeen: 'Wat doen we nu,
wat voeren we uit?'. Zijn werk is het be-
kijken van: 'Waar moeten we naar toe
en hoe doen we dat'."

RPm: Bij de uitvoering van het WOB-

rapport hoeft er dus geen angstgevoel te

zijn bij de Rijkspolitieman dat men be-
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zig is zijn werkgebied te verengen? Is het

niet zelfs zo dat hij zijn brede taak

straks op een betere wijze kan

vervullen?

B. A. Lutken: "Het streven is om de
Rijkspolitieman de all-round politieman
te laten blijven en het politiewerk op
groepsniveau te blijven laten verrichten.
Alleen over de wijze van verrichting
gaan we nieuwe afspraken maken."

Administration

RPm: In het WOB-rapport wordt nogal

wat aandacht besteed aan de admi-

nistratie. Het is een van de pijlers

waarop de distriktsorganisatie straks zat'
steunen. Kunt u al iets zeggen over de

plannen in die sector?

J. Elzinga: "Er is een tijd geweest dat
men over de administratie van het korps
zei: Oh, die zijn bezig met in- en uitboe-
ken van brieven.
Er zijn een aantal executieve mensen die
vinden dat het op die admini tratie veel
beter zou kunnen. Ik heb wel eens ge-
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onze waarneming. Er is geen opdracht
-aan de Stuurgroep gegeven om het insti-
tuut van de grond te halen. Er zullen nu
'eerst op een ander niveau beslissingen
moeten vallen. In de organisatie van het
korps is het middenkader een waar-
neembaar gemis."

••

B. A. Lutken: "Het is natuurlijk niet al-
leen een zaak van het korps. Het gaat de
gehele Nederlandse politie aan. Overi-
gens is in de laatste nota van binnen-
landse zaken en justitie met betrekking
tot de doorstroming de mogelijkheid ge-
boden een voorschotje te nemen op de
uiteindelijke regeling."

zegd: Dan moet je eens kijken wat deze
mensen, met vaak veel minder mogelijk-
heden, aan prestaties leveren. De bedoe-
lingen voor de toekomst worden erg
duidelijk als men de driedeling van de
distriktsstaf in het WOB-rapport ziet.
Daar is naast een hoofd Algemene
Dienst en een hoofd Justitiële Dienst ge-
kozen voor een hoofd Administratie.
De filosofie van de werkgroep was de
hele ondersteunende taak voor een zo
groot mogelijk deel naar die administra-
tie te hevelen om een eind te maken aan
de jarenlange situatie dat mensen in een
executieve funktie zelf beheer gingen
uitvoeren en voor eigen ondersteuning
zorgden. Dat kan in een veel bredere zin
door de administratie gebeuren als je
dat brengt onder het Engelse begrip Ad-
ministration: hulp, beheer en bestuur
van het apparaat. Dat is een hele zware
taak, een heel ander vak als vroeger."

beheer. Er is een proef gaande over de
werkwijze, executief gezien, zowel op
het gebied van de Algemene als de Justi-
tiële Dienst. De uitslagen van al deze on-
derzoeken zullen ongetwijfeld konse-
kwenties hebben ten aanzien van de ad-
ministratie van het korps."

Boekhoudmachine

RPm: Is de automatische verwerking

van de survei/lancegegevens, het z.g,

A.G.S.-project een gevolg van het

WOB-rapport? Wat is de-bedoeling van

dit projekt?

B. A. Lutken: "Die automatisering was
er toch wel gekomen, maar één van de
voortvloeisels uit het 'Rapport Samen-
werkingsverbanden' gaf aan dat het
langzaam maar zeker noodzakelijk werd
het werk aan de voet nader te bekijken.
Je krijgt in het distrikt een hoop gege-
vens die je dienstbaar kunt maken aan
de planning van de werkzaamheden.
Wil je die gegevens goed verwerken met
mankracht dan heb je daar 10 á 15 man

Middenkader

RPm: In het WOB-rapport is het onder-

werp middenkader opgenomen. Er

wordt opgemerkt 'dat er behoefte

bestaat aan een nieuwe te creëren mid-

denkader op officiersniveau. Een sug-

gestie die reeds eerder door de Vereni-

ging van Hogere Politieambtenaren was

gedaan. Voor exce/lerende adjudanten

zou het mogelijk moeten worden tot die

categorie door te dringen. Hoe staat het

met de ontwikkeling van dat instituut?

J. Elzinga: "Het korps Rijkspolitie zou
bijzonder gebaat zijn bij een middenka-
der zoals het in het WOB-rapport staat
aangegeven. De samenstellers geloven er
heilig in. Wat echter in het Georgani-
seerd Overleg gebeurt onttrekt zich aan WOBB. A. Lutken: "Br' komen straks advie-

zen over financieel en materieel beheer.
Men is begonnen met hetzelfde onder-
zoek op het gebied van personeels-

7
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voor nodig. Het is veel goedkoper om
een boekhoudmachine te huren. Deze
machine is in staat de ingeleverde gege-
vens veel sneller te verwerken en terug te
bezorgen waarna je ze kunt interprete-
ren. Aan de hand van die vertaling kun
je bepalen waar de gevaarspunten
liggen. Het wanneer en waar gewoon in
een huishoudboekje."

J. Elzinga: "We hebben er in die zin er-
varing mee dat de verkeersgroepen met
dit systeem werken. Men kan nu bepa-
len waar men het hardst nodig is, waar
men tijd aan moet besteden.
Het is bepaald niet nodig zich angstvisi-
oenen op de hals te halen van robotach-
tige toestanden van een politieman op
straat die een overtreding ziet, tien posi-
ties op een handzame terminal aan-
brengt en per kerende post antwoord
krijgt in de zin van bekeuren of niet be-
keuren.
Met het systeem kun je een produktie-
denken op gang brengen. Produktieden-

ken in de onzindelijke betekenis van het
woord: het getal wordt doel. Daar wil ik
voor waarschuwen. Je kunt echter met
het systeem, b. v. de groepscommandant
behulpzaam zijn bij het bepalen van het
aantal uren dat zijn groep administratie
verrichtte. Je kunt de werkdruk meten,
waardoor het mogelijk wordt om te sig-
naleren wanneer deze te hoog wordt.
Maar de chef kan ook bepalen wanneer
er bijgestuurd moet worden omdat de
aktiviteiten onder de maat blijven.
Dat lijkt me logisch en normaal voor
een chef.
De onnodige argwaan die dat laatste
met zich meebrengt komt waarschijnlijk
voort uit de besmette en nare klank die
het woord 'kontrole' in oudere syste-
men van kontrole had."

B. A. Lutken: "Een bijzonder gevaar-
lijk onderwerp. Het gaat er echter bij
mij niet in dat er politiemensen zijn die
alleen hun respressieve taak uitvoeren;
evenmin weiger ik te geloven dat je niets

anders tegenkomt als preventief werk.
Uitslagen naar de ene of naar de andere
kant: het zijn uitwassen. Het moet mo-
gelijk zijn om daarover te praten, zon-
der dat je nu meteen spreekt over pro-
duktiviteitscontrole. Overigens: in de
gegevensverwerking gaat het niet om het
aantal processen-verbaal, maar over het
aantal incidenten."

Inkopen

RPm: Wilt u nog wat kwijt aan de

lezers?

B. A. Elzinga: "De naam 'Werkgroep
Officieren Bestand' doet vermoeden dat
het werkstuk een gevolg is van pure be-
langenbehartiging van de officieren van
het korps. Zeker hebben we orde op za-
ken gesteld.
In dat opzicht is aan de eerste opdracht
tot het opstellen van het WOB-rapport
voldaan.
Maar uit verschillende opmerkingen die
we hiervoor al hebben geplaatst, denk

Laatste exemplaar, niet aanraken!

Laatste exemplaar, niet aanraken!
De lessen politieorganisatie, die op deze

school zijn gedoceerd en de daarop vol-

gende reakties van meerdere collega's-

voornamelijk collega's van de landgroe-

pen - verschilden o.a. van 'Uitzuiging

van de landgroep' en 'Het district wordt

een kind met een waterhoofd' hebben
bij mij een bepaalde toekomstvisie van

de Districtsvorming doen ontstaan. Op-

gemerkt dient echter te worden dat deze

visie vermoedelijk nimmer gerealiseerd

zal worden. Het is zeer zeker niet mijn

bedoeling om de organisatie binnen het

korps Rijkspolitie, noch de behandelde

lesstof te bekritiseren, doch de reakties,

die ik hier en daar opving, wil ik u niet

onthouden. Het gegeven is het navol-

gende:

Een van de zaken die men in de toe-

komst wil realiseren is de bezetting aan

de top van het district. Aan het hoofd

een districtscommandant, met daaron-

der een achttal officieren als hoofden

van verschillende takken van dienst.

Vervolgens eveneens een achttal toege-

voegde officieren en daarbij een achttal

adjudanten-opperwachtmeesters alge-

mene dienst, een hoofd sportinstructeur

met eventuele toevoeging, een hoofd

schietinstructeur enz., samengevat een

ingrijpende verzwaring van de top van

een district van hel korps Rijkspolitie.

Hoe kan men nu, laten we maar zeggen

'topverzwaring' zien, in het licht van de

kreten 'Uitzuiging Landgroep' en 'Het

district wordt een kind met een water-

hoofd'.

Welnu, met deze kreten in het achter-

hoofd, zal ik u in een vijftal minuten

proberen te vertellen, hoe een district

van het korps Rijkspolitie er over een

aantal jaren zal uitzien.

1. Alle politiezaken zullen centraal wor-

den geregeld vanuit het districtsbureau.

Na hevige strijd met de Rijksgebouwen-

dienst, die zoals bekend liever huurt dan

bouwt, zullen er nieuwe districtsbureaus

worden gebouwd. De afmetingen van

een gemiddeld districtsbureau, kan men

het beste vergelijken met het gebouw

van de Verenigde Naties in Amerika.

Het wordt dus een zogenaamde wolken-

krabber, vermoedeiijk 24 hoog. Hier-

mede beoogt men de overzichtelijkheid

van een district te bevorderen. In nage-

noeg alle afdelingen op het districtsbu-

reau staan verrekijkers opgesteld, welke

24 uur per dag zullen worden bezet.

Centraal op het dak van het districtsbu-

reau staat een geluidsinstallatie op-

gesteld. Eventuele wetsovertreders, be-

trapt, door het personeel achter de ver-

rekijker, worden door middel van deze

geluidsinstallatie, gecorrigeerd. Het

spreekt vanzelf, dat de 24-uurs bezetting

van het districtsbureau een groot aantal

personeelsleden zal vergen. Ook de

dienstplanning etc. vergt natuurlijk de

nodige kaderleden. Omdat het perso-

neel van de landgroep toch overbodig

wordt door deze 'verrekijkerregeling',

zal dit personeel worden overgeplaatst

naar het districtsbureau.

2. Gezien bovenstaande kunnen de

groepsbureaus worden gesloten en wor-

den verbouwd, door de Rijksgebouwen-

dienst, tot conferentieoorden, vakantie-

bungalows of, na overleg met CRM, tot

kleine woonwagencentra.

In feite blijven er nog 17 bureaus over.

Per district één. Deze 17 groepsbureaus

zullen worden ingericht als musea. De

groepscommandanten van deze bureaus

zullen worden aangesteld als conversa-

tor in de rang van kapitein. Genoemde

8
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maar aan het rapport Middenkader,
mag wel worden opgemaakt dat het al-
lerminst een uitsluitende belangenbehar-
tiging is geworden.
Een aantal konsekwenties geeft zelfs
aan dat juist het tegengestelde daarvan
het gevolg is.
De naam van de werkgroep had beter
een andere kunnen zijn; zij kan tot mis-
verstanden aanleiding geven. Men moet
zich realiseren dat een zo belangrijke en
zo omvangrijke zaak als de stroomlij-
ning waar we thans mee bezig zijn veel
tijd gaat kosten. Als je er echter veel
haast mee gaat maken vergeet je mis-
schien dat je met mensen werkt van de
organisatie. Het gaat daarom langzaam,
maar het kan niet vlugger.
In de fase waarin we ons nu bevinden
zul je misverstanden krijgen. Omdat
men het verkeerd begrepen heeft, omdat
we het verkeerd verteld hebben enz.
Daarom is het van belang dat de mensen
die hier al jarenlang mee bezig zijn zich-
zelf steeds voor ogen houden dat het een

ander niet duidelijk is waarover je
praat.
Er móét veel gepraat worden. Momen-
teel doen we dat op het studie- el) confe-
rentieoord in Warnsveld, waar we funk-
tionarissen van de Algemene Inspectie
en van de staven ontvangen. De eerste
séances zijn achter de rug. De reakties
zijn bemoedigend.
Het is overigens aardig om het rapport
'Politie in Verandering' op onze organi-
satievorm te leggen. Wat er ook veran-
dert bij de Rijkspolitie, of er nu een na-
tionaal politiekorps komt of een aantal
regionale korpsen, we moeten zorgen
dat onze stroomlijning van nu geen hin-
derpalen gaat leveren voor de toekomst.
Men moet ons niet misverstaan over dat
streven. "

B. A. Lutken: "Er is vanmiddag opge-
merkt dat de Rijkspolitie aan het inko-
pen doen is, zich aan het sterk maken is
in verband met een reorganisatie.
Ik vond dat een misplaatste opmerking.

Er zijn een groot aantal projekten in
ontwikkeling bij Binnenlandse Zaken.
Wij hebben daarover een vrij nauw kon-
takt en er is een grote mate van samen-
werking. Het blijkt dat dat op heel veel
punten heel goed mogelijk is.
Maar laten we even welwezen.Én de
korpschef van een gemeentelijk Politie-
korps én de Algemeen Inspecteur van
ons korps hebben de plicht hun eigen
organisatie zo goed mogelijk te laten
funktioneren. Als ze dat niet zouden
doen zou je ze dàt kwalijk moeten ne-
men. Een streven de eigen organisatie te
verbeteren mag nooit anders worden
uitgelegd dan in het belang van de op-
dracht die je hebt t.a.v. de dienstbaar-
heid aan de burger."

WOB
kapiteins zijn gekleed in een blauwe

stofjas om de bezoekers weer te doen

wennen aan het oude vertrouwde

Rijkspolitieblauw. Deze 17 kapiteins

zijn verbonden in het zogenaamde

R.R.K.R., de Reklame Raad Korps

Rijkspolitie, onder de directe leiding

van een kolonel van de Algemene In-

spectie, afdeling Reklame.

Hoe ziet er nu zo'n museum uit en wat is
daar nu zoal te bezichtigen? Wel, het

groepsbureau als zodanig zal geheel in-

tact blijven m.u. v. de keuken en de ga-

rages. Deze ruimten zullen worden inge-

richt als restaurant.

Bij binnenkomst valt het oog van de be-

zoeker direct op een prachtige fotore-

portage. Gefotografeerd zijn o.a. een

wachtmeester, een opperwachtmeester,

een adjudant en een zogenaamde poets-

vrouw. De bedoeling van deze reportage

is de bezoeker terug te voeren naar de

tijd, toen er nog plaatselijke politie was.

Verder ziet men een fotoreportage van

een wachtmeester, die een kennisgeving

van oproeping uitreikt aan een automo-

bilist en een reportage van een groeps-

commandant, die bezig is een 'diro' te

maken. Het opvallende van dezefotore-

portage is de vertwijfelde en machteloze

uitdrukking op het gezicht van deze

groepscommandant. Tussen haakjes,

het door de groepscommandant ver-

vaardigde 'diro' is nog volkomen intact.

Het is ingelijst en ter plaatse te bezichti-

gen. Natuurlijk is dit 'diro' vergezeld

van tekst en uitleg.

Bij binnenkomst in het vroegere theorie-

lokaal ziet men als eerste een G.S.A.

staan. Zoals de meesten nog wel zullen

weten is dit een afkorting voor Groeps-

surveillance auto. Deze groepssurveil-

lance auto is met kettingen verankerd

aan de muur. Op deze auto is een bord

aangebracht met het opschrift 'Laatste

exemplaar, niet aanraken'. Naast de

G.S.A. is een soort bandrecorder ge-

plaatst. Na inworp van een muntstuk

hoort men het oude vertrouwde geluid

van mobilofoon verkeer.

Eveneens op het theorielokaal ziet men

de fiets van een oude wachtmeester le

klasse, zelfs voorzien van fietstassen. In

de fietstassen zijn nog restanten van

aardappels en bloemkool te bezichtigen.

Bijbehorend opschrift: 'Voor deze fiets

kreeg de wachtmeester een vergoeding

van f 10,- per maand'.

Vervolgens treft men een volledig gepro-

grammeerde, opgezette, herdershond

aan. Na inworp verricht deze hond ge-

heel automatisch een sorteerproef onder

het aanwezige publiek.

Voor wat betreft de cellen op het bureau

kan ik u mededelen, dat deze inmiddels

zijn ingericht als suite. Zij zijn voorzien

van kleurentelevisie, stereo-apparatuur

en een bar. Deze ruimtes zijn erg in trek

bij de zogenaamde open-inrichtingen en

worden daarom ook als zodanig ver-

huurd.

Het gevolg van een en ander is, dat deze

musea volledig kunnen worden gerund

uit eigen inkomsten. C.R.M. behoeft

dus geen subsidie te geven. Ik mag u dan

ook aanbevelen een van deze musea

eens te bezoeken. Op vertoon van een

politielegitimatie wordt een aanzienlijke

korting verleend.

U ziet dus, dat men in de toekomst veel

efficiënter zal gaan opereren. Voor dit

systeem zal worden ingevoerd, zal aan

de Nederlandse bevolking een syllobus

worden gezonden, waarin staat om-

schreven hoe te handelen bij ongevallen,

inbraken e.d.

Tot slot kan ik nog mededelen dat iede-

re burger verplicht zal worden een cur-

sus te volgen in Apeldoorn, onder het

motto 'Hoe maak ik zelf proces-ver-

baal'. Een kadercursist.

9
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JAN KNECHT (anno 1892) be-
gon als huisschilder, net als z'n
vader. Maar forse Jan, oudste
van zeven zonen, bokser en 'voor
de duvel niet bang', voelde meer
voor het politievak: "Net als
grootvader. Die was veldwachter
in Elburg. Kon amper z'n naam
schrijven, maar was zo slim als
een vos".
Na een jaar politie(avond)school
in Hilversum (aantal cursisten:
12) en onderricht in de Neder-
landse taal à een kwartje per les,
deed de 20-jarige Knecht in 1912
zijn intrede bij de Haagse politie.
Vijf jaar later verwisselde hij de
Haagse helm voor de Bussumse
pet. Tot in de oorlog bleef hij bij

Terdoodveroordeelde

Jan Knecht

lééft nog

30. 000 kilometer

de gemeentepolitie van Bussum,
waar hij naam maakte als recher-
cheur.
Wegens illegaal werk werd hij in
1941 bij verstek ter dood veroor-
deeld, maar toen was 'Ome Jan'
al Engelandvaarder. Na een
maandenlange voet-trein-boot-
bus-en-vliegreis van 30.000 km
via Zwitserland, Portugal, Vene-
zuela, Curacao, ew York en
Canada kwam hij tenslotte in
Londen, waar hij bij de Britse ge-
heime dienst werd gedetacheerd.
Een jaar na de bevrijding keerde

de toen 52-jarige Knecht in Ne-
derland terug om hier werkzaam
te zijn bij de rijksrecherche, tot
hij in 1952 met f.l.o. ging na -
op 9 dagen na - 40 dienstjaren.
Oud-kollega Knecht bewoont
met zijn minder valide vrouw een
flatje in Hilversum. Hijzelf is nog
zeer vitaal, geniet van z'n pijp en
z'n borreltje, rijdt nog auto ('vo-
rig jaar weer voor vijf jaar goed-
gekeurd') lacht graag en kan
prachtige verhalen vertellen. Hij
heeft dan ook een boeiend leven
achter zijn nog altijd rechte rug.
Zijn beide dochters Rie en Tinie,
als kind reeds vertrouwd met het
politievak, wonen het gesprek
bij.

Dankzij
clivia in
de akgoot

de

"Die Van 't Sant van onze inlichtingendienst in Londen heb ik
nooit vertrouwd. Koningin Wilhelmina had dat kennelijk in de
gaten, want ze stuurde hem de kamer uit en vroeg mij toen,
onder vier ogen: "Waarom hebt u dat verhaal an die clivia in
de dakgoot niet willen vertellen?"
Ze had er van gehoord van haar schoonzoon, prins Bernhard.
Die had ik het in Canada verteld, toen ik daar was aangeko-
men na zo'n 30.000 km zwerftocht."

Het kost weinig moeite, de heer Jan
Knecht die op 6 juni z'n 86e verjaardag
heeft gevierd, op de praatstoel te krij-
gen. Zijn geheugen laat hem ook maar
zelden in de steek. We willen het met de
oud-Engelandvaarder uiteraard over de
oorlogsjaren hebben, maar Knecht

10

moet eerst een paar fraaie herinneringen
van vóór die tijd kwijt.

'Haagse krenterigheid'
1111111111111I111111111111111111111111111111111111111

Den Haag, ruim 60 jaar geleden. Bij de
politie werden spieren vaak meer ge-

waardeerd dan hersens. "Arie kon niet
schrijven. Dat maakte hem achterdoch-
tig. Hij nam dan ook al z'n vakantieda-
gen al in januari op. Uit angst dat hij
dood zou gaan terwijl hij nog verlof te-
goed had. En Willem, die in aanwezig-
heid van een Haagse dame een keiharde
wind liet. Dat kwam hem op vier dagen

te staan 'inzake in het openbaar een on-
gepaste achterwaartse uitdrukking bezi-
gende ... '
Knecht kon het daar niet uithouden:
"Als je twee minuten te laat kwam op je
kontrolepunt, kreeg je een uur straf-
dienst, maar ook als je er twee minuten
te vroeg was. Ik ben er weggegaan voor
de krenterigheid."
Bij de gemeentepolitie an Bussum werd
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de loopbaan voortgezet. In 1917. Enke-
le jaren later kwam Knecht bij de re-
cherche, wat hem het bruto salaris van
f 13,50 per week opleverde. Hij weet
het nog precies: "Ik bracht altijd

f 12,86 mee naar huis, want er ging nog
64 cent af voor de pensioenbijdrage. als

rechercheur had je ook meer kledingtoe-
lage (f 250,- per jaar), want je moest
knappe burgerkleding dragen. Verder
mocht je voor f 3,50 declareren en dan
had je ook nog f 20,- per jaar diplo-

mageld, later verhoogd tot f 60,-".
Aan de jaren bij de recherche bewaart

Jan Knecht, als jong agent
bij de Haagse gemeentepolitie,
waar hij het niet lang
zou uithouden wegens
'krenterigheid' ...

hij z'n mooiste herinneringen. Met zijn
postuur (1.80 en 200 pond) kon hij drie
aanranders tegen de vlakte slaan: "Ik
nam er twee mee naar het buro en de
derde heb ik later van z'n bed gelicht.
Knap werk, zie mr. Wiarda, de politie-
rechter. Nee, ik was voor de duvel niet
bang. Ik kon trouwens redelijk boksen.
Och, als politieman moet je geluk heb-
ben. En wat feeling ... "
" ... Maar je moest er ook heel wat
voor doen," veegt dochter Tinie de al te
grote bescheidenheid weg. "Ja, in z'n
vrije tijd ging hij nachten zitten posten

Gesprekken met

kollega's uit

de vorige eeuw

4
om diefstallen op te helderen. "
Daar deden de dochters destijds vrolijk
aan mee. Rie werd door pa ingezet als
cassière in een schoenenwinkel (à

TI,90), net zolang tot de winkeldieveg-
ge was gepakt. Tinie bracht zelf een
smokkelzaak aan het licht, die aan de
overkant van de straat speelde. Knecht:
"Dat heeft ze helemaal zelf opgeknapt.
Ik zei: wat er in onze eigen straat ge-
beurt, daar bemoei ik me niet mee.
Nou, toen heeft zij zelf gepost. En met
sukses. "

'Dag moeder'
'11I11111I11111I1111I11111111111

Als vanzelfsprekend nam rechercheur
Knecht meteen deel aan illegale aktivi-

11
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teiten, zodra de Duitse bezetting begon.
"Samen met kapitein Versteeg van de
marechaussee (later gefussilleerd), Van
Moorsel van de militaire politie en Ger-
rit Kruijswijk van de politie in Naarden

gingen we inbreken. Wapens halen. En
munitie en springstof. Voor de illegali-
teit. Mijn dochter Rie heeft de trotyl
naar Amsterdam gebracht, waarmee
men het bevolkingsregister de lucht in
heeft laten vliegen. 'Oplichting' noem-
den de Duitsers dat, want ik werd mede
hiervoor in augustus '41 bij verstek ter
dood veroordeeld 'wegens oplichting"'.
"Je wist dat het eens mis kon gaan.
Daarom had ik ik met mijn dochters af-
gesproken: als er onraad is, zet je de cli-
via in de dakgoot. Nou en op een
avond, toen mijn vrouwen ik van een
verjaardag naar hius kwamen - ik weet
het nog precies: 't was 31 juli 1941 -
zag ik de clivia in de dakgoot staan. Ik
zeg: 'dag moeder', en duik meteen ach-
ter een haagje. Later hoorde ik dat de
Gestapo (Geheime Staatspolizei) in huis
zat om mij op te wachten."
Via diverse schuiladressen komt Knecht

alias 'Ome Jan' of 'Jan Zijlstra' in kon-
takt met het hoofd van de illegaliteit in
Gelderland. Besloten wordt dat Ome
jan zal proberen naar Engeland te ko-
men.
Met vervalste papieren (op naam van
Jaen Bernard Walravé) wordt hij naar
België gesmokkeld. Een vrouwelijke
gids brengt hem en drie Nederlandse of-
ficieren naar Zwitserland. Knecht is in
het bezit van een brief voor de Neder-
landse regering in Londen, waarin de il-
legaliteit in Den Haag om meer geld
vraagt. Hij moet zich in een Zwitserse
plaats bij de pastoor melden, maar be-
landt in een gevangenis en later in een
concentratiekamp, waar al verscheidene
Nederlanders zitten, ook mariniers.
"Daar hebben we het slecht gehad. We
moesten op het land werken, maar te
eten kregen we nauwelijks."
Na 17 dagen ontbering wordt hij via
Bern naar het consulaat in Genève ge-
bracht, waar hem een nieuwe klap
wacht. De consul vertelt hem, dat zijn
dochter Tinie door de Duitsers' is gefu-
silleerd. (Later blijkt dit krantenbericht
gelukkig onjuist: Tinie, die als koe-
rierster de verbindingen onderhield tus-
sen illegale leiders van Noord-Holland
en Gelderland was wel gearresteerd en
veroordeeld, maar zij overleefde het

verblijf in het beruchte 'Oranjehotel').

12
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Nog twee maanden moet Knecht in
Zwitserland doorbrengen voordat hij
tickets voor de overtocht krijgt. Via
Frankrijk, Spanje en Portugal reist hij
van Cadiz naar Zuid-Amerika: eerst Ve-
nezuela, daarna naar curacao. Daar
monstert hij op een schip naar New
York, neemt vervolgens de bus naar Ca-
nada, waar hij vijf maandenwerkt in het
hospitaal van Qualf. Een krant maakt
melding van Knechts reis. Dal bericht
bezorgt hem een boodschap van prinses
Juliana (die met haar gezin enkele jaren
in Ottawa verbleef): Ik verwacht u op de
thee.
Knecht: "Zeven weken later vroeg prins

.
22Jl.
-14- A, 1942

Het oorlogspaspoort van Jan Knecht is een interessant document geworden vol stempels, visa en

Bernhard mij: durf je in een vliegtuig?
Ja, 't was oorlog en er kwamen heel wat
naar beneden. Ik zei natuurlijk niet nee,
want ik moest naar Londen. Om in En-
geland te komen moest je gekeurd wor-
den. De dokter keek je in de ogen en zei
dan: goedgekeurd. Vaste prik. Op 13
novem ber 1942 vloog ik in een 4-
motorige bommenwerper van Montreal
via de noordelijke route naar Prestwiek
(Schotland). In het zeer sjieke gezel-
schap van 14 buitenlandse officieren,
onder wie niemand minder dan de be-
roemde veldmaarschalk Montgornery,
Ik vond hem trouwens een erg aardige
man."

Met de nachttrein van Glasgow naar
Londen. melden bij de ederlandse re-

Naar Juliana
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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notities van zijn wereldreis.

te schrijven.
"Toen ik alleen met de Koningin was,
heb ik haar verteld, wat ik te zeggen
had. Maar zolang die Van 't Sant erbij
zat, heb ik niets losgelaten. Ik vreesde
dat het mijn vrienden in de illegaliteit of
mijn familie zou kunnen schaden. Ik
heb Hare Majesteit ook dingen verteld,
waar ze zeer verbaasd over deed. Dat de
Duitse duikboten 's-nachts in Curacao
aan de wal kwamen. Dat er door Zuid a-
merikanen spionage voor de Duitsers
werd bedreven, zoals ik op mijn zeereis
van Cadiz naar Venezuela had kun~en
konstateren.
De Bussumer blijft in Londen. "Eerst
naar Leigh ('lies' zeggen de Engelsen)
voor de Engelse spionagedienst, waarbij

gering, Eastern Square 82, de heer
Knecht weet het 35 jaar later nog pre-
cies. Later ook naar het Tehuis van de
Engelandvaarders, bij kapitein Dik.

Onder vier ogen
11111111111111111111111111111111111111

"Koningin Wilhelmina wilde elke Enge-
landvaarder persoonlijk ontmoeten. Ik
werd dus ook verwacht. Toen ik bij
haar kwam, zat daar ook de omstreden
Van 't Sant, die er in de film Soldaat
van Oranje bij nader inzien nog goed
vanaf komt. Nou, ik heb daar een ande-
re mening over."
Knecht zegt voldoende aanwijzingen te
hebben om het voormalige hoofd van de
inlichtingendienst een dubieuze rol toe

In deze vermomming verbleef de ge-

zochte Knecht enkele weken in IJlst

(Friesland), waar hij was ondergedoken

bij veldwachter Van Dalfsen.

ik een half jaar gedetacheerd geweest
ben, moest ik daar de steward van het
m.s. 'Verrneer' gaan horen dat naar
Moermansk (noordelijke haven van de
Sovjet Unie) was zeweest."

'Flapdrollen'
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De hele verdere oorlogstijd blijft Enge-
land vaarder Knecht aktief voor de Ne-
derlandse regering in ballingschap. Hij
is er zo druk, dat hij pas een jaar na de
bevrijding naar het vaderland terug-
keert.

Tot zijn verbazing treft hij hier en daar
politiemensen aan van wie hij verwacht
had dat ze de politieke 'zuivering' niet
zouden doorstaan.
"Dat is wel zuur, hoor. Je hebt je leven
gewaagd voor de goede zaak. Je bent ja-
ren ver weg van je gezin geweest en dan

zie je, dat mensen die uit angst hebben
meegewerkt met de bezetters of zelfs he-
lemaal 'fout' waren, die tijd hebben be-
nut om promotie te maken."

"Flapdrollen waren het", laat dochter
Tinie zich geëmotioneerd ontvallen, als
vader er verder het zwijgen toe doet.
"Door Duitsers opgepakt worden, is
geen lolletje, maar het is veel erger als je
door je eigen politiemensen aan de Mof-
fen wordt overgeleverd. 'Dat is het risi-
co van het vak', zei zo'n schofterige
Hollander tegen me, toen ik gepakt was.
Omdat-ie zelf te bang was om z'n baant-

13
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 6291 00·

IIr,1 I I ~'~: I I
I I•

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerige mhch mgen
b.v Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070-85 43 00
Postbus 19030

14

Het gouden bruidspaar Knecht: 50 jaar lief en leed.

je te verliezen. Al of wij thuis het niet
moeilijk hadden, toen pa was ondergdo-
ken. We kregen de eerste maanden geen
cent. Je moest je maar zien te redden.
Pas later kregen we geld van de illegali-
teit. "

Eed
111111111

"Ik ben nooit bang geweest om mijn
baan bij de politie te verliezen", zegt de
heer Knecht, "ik heb ook nooit mijn

Oud-kollega Knecht, na 25 jaar pensione-
ring: still going strong.

chefs naar de mond gepraat. Ik nam het
altijd erg nauw met de eed. Dat woog
voor mij het zwaarst. Als anderen hun
vingers opstaken om te getuigen, dan
bedacht ik me nog wel een keer. Als ik
niet voor honderd procent overtuigd
was, dat ik iets werkelijk met eigen ogen
had gezien, dan getuigde ik van mijn
twijfel, desnoods dwars tegen andere
getuigenverklaringen in. Daar heb ik tot
drie maal toe een kompliment voor ge-
had van de rechterlijke macht. Ik ben

ook eens betrokken geweest bij een
schietpartij. Nadat ik tweemaal ver-
hoord was, kwam er een tijdje later een

justitieel ambtenaar uit Den Haag die
mijn verhaal nóg eens wilde horen. ik
heb dat geweigerd. Ik zei: alles wat ik te
zeggen had, heb ik verklaard. U kunt
het allemaal in het verbaal vinden. Hij
zegt: Dus u weigert. Ik zeg: ja. Hij zegt:

Dat kan je je baan kosten. Ik zeg: Dan

kost het me baan. Ik verdien net zo goed
mijn brood, want ik heb een vàk ge-
leerd. Maar zover kwam het niet. Mijn
commissaris dekte me. Als Knecht niet
wil, kan ik hem niet dwingen. Daarmee
was de kous af."

Knecht heeft het lachen niet verleerd.
Zijn imitaties zijn kostelijk. Hij stopt
z'n pijpje en knikt tevreden. "Ik heb al-
tijd geluk gehad in mijn leven".
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•In
Nieuwe direkteur H. van Laar (Verkeersschool)

'Stop geen tijger
maar uw geweten
BILTHOVEN. - "De opdracht voor
de verkeersschool van het korps
Rijkspolitie is simpel en ik zeg niets
nieuws als ik die opdracht als volgt on-
der woorden breng:
'opdat anderen kunnen rijden, surveille-
ren en handhaven'.
Ik wil er als direkteur graag aan mee-
werken deze opdracht uit te voeren.
Daarbij geldt zowel voor de politieman-
chauffeur als voor anderen de belangrij-
ke slogan: 'Stop geen tijger in de tank,
maar uw geweten!"

Met deze woorden beëindigde overste
H. van Laar zijn toespraak tot allen die
op 2 mei op 'De Varenkamp' in Biltho-
ven aanwezig waren bij zijn installatie
tot direkteur van de verkeersschool.

Er kwam nogal wat aan te pas voordat
de officiële installatie door de Algemeen
Inspecteur kon plaatsvinden. Op het
sportveld van het komplex 'De Varen-
kamp' reikte een helikoptervlieger de (te
grote) gouden sleutel voor de (te kleine)
behuizing van de school aan.

de, tank,
• • •

Foto: Verkeersschool

De heer Van Laar, zijn echtgenote en
naaste familieleden namen daarna een
muzikale hulde van de RP-kapel in ont-
vangst. Het vervoer van de A.I. en de
heer Van Laar met de sleutel van de
hoofdingang van het gebouw vond
plaats in een open-gewerkt-voertuig
waarvan de nestor van het' direkteuren-
konvent' , kolonel B. van der Meer later
veronderstelde dat het was samengesteld
uit onderdelen van oude stofzuigers en
naaimachines. Het trieste geluid van de
twee-tonige hoorn werd de A.1. al gauw
te veel; een onverwachte technische
generaals-ingreep deed de geluidsbron
reeds ver voor de aankomst verstom-
men ...
Onder luid gekraak ('een stukje eigen
initiatief) opende 'beheerder H. van
Laar' de toegang en betrad vervolgens
zijn domein.
In de installatierede riep de heer P. J.
Plattel de medewerkers van de verkeers-

17
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school op hun nieuwe direkteur te steu-
nen in zijn werk: "Als u, direkteur en

medewerkers, als één team deze school
laat funktioneren zoals we dat van u
verwachten, zal ook deze benoeming
een goede blijken te zijn:·Da.n kan het

korps gerust weer zijn medewerkers
naar de school sturen, in de wetenschap
dat ze hier zullen worden opgeleid tot
die verkeerssurveillanten die we op onze
wegen zo bitterhard nodig hebben".
"We verwachten niet dat de nieuwe
direkteur zich zal verschuilen achter de
~rouderde uitspraak dat je het niet ie-
dereen naar de zin kunt maken. Het zal
niet altijd van een leien dakje gaan en
daarom' wensen wij hem bij het nemen
van onvermijdelijke beslissingen veel
wijsheid toe", zei adjudant Van Reeden
namens het personeel van de verkeers-
school. "Ik denk bijvoorbeeld even aan
de ontelbare plannen die zijn gemaakt
om de school te verplaatsen. We hebben
op het punt gestaan te verhuizen naar
Doorn, Arnhem, Wolfheze, Apeldoorn
en Maarsbergen. Het beste plan tot nu
toe wasdat van Deil-Enspijk. Dat plan
is onverslijtbaar; we hopen binnenkort
het 12!1z jarig bestaan ervan te vieren!"

"Ik ben blij met de stabiliteit en de de-
gelijkheid die in de cursussen van dit

opleidingsinstituut is neergelegd. Ik
hoop die degelijkheid de continueren.
Er zullen wat veranderingen komen. Die

veranderingen komen [liet omdat wij als
school, vanuit ons theoretisch isole-
ment, dat ons soms wordt verweten,
veranderingen willen aanbrengen. Wij
zijn nu in staat kaderleden uit de prak-
tijk op de school bijeen te brengen.
Tijdens die conferenties proberen wij
iets te zeggen over de school en luisteren
we goed naar de behoeften uit de prak-
tij-k. Dat heeft al geleid tot het aanbren-
gen van een aantal wijzigingen waarvan
wij al bijna zeker weten dat het verbete-
ringen zijn", aldus direkteur Van Laar
over de opleidingen.
"Binnenkort verschijnt de brochure
'Specialisme Verkeer'.
In het optreden van de school naar bui-
ten zullen wij met deze brochure in staat
zijn te vertellen wal er op onze school
aanwezig is aan ervaring, aan kennis op
juridisch, autotechnisch en rijtechnisch
gebied. Ik vind dal deze ervaringen naar
buiten moeten worden gehanteerd. Zij
kunnen ten nutte komen van anderen
die we hier in groepen zullen ontvangen.

We hebben super-rijders aan de school.
De rij-instructeurs zijn in hun vak zeer
kritisch. Ze hebben recentelijk wat

staan te steigeren toen de minister aan-
kondigde dat hij de rij-examens op be-
kende trajecten wilde laten afleggen.

"Ik heb het vermoeden dat de verkeers-
veiligheid niet gediend is met dit voor-
stel. Het 'verkeersinzicht' en het 'crisis-
rijden' wordt een bijna onbereikbare
zaak voor de normale weggebruiker die
is opgeleid op een wijze zoals dat nu het
geval is en examen gaat afleggen op z.g.
'examenroutes' . Wij, en meerderen met
ons hebben zo onze bezwaren tegen dit

voorstel" .

BILTHOVEN. - Adjudant Van Reë-

den is een van de oudste personeelsleden
van de verkeersschool.Bij de installatie
van zijn (zevende) chef commandant liet

hij op badinerende wijze een aantal van
de voorgangers de revue passeren:

'.'De school heeft ongeveer evenveel di-

rekteuren gehad als het aantal verhui-

zingen. Iedere nieuwe direkteur neemt

zijn eigen nieuwe ideeën mee. Zoiets eist

nogal wat flexibiliteit van het personeel.

Het is voorgekomen dat een wildvreem-

de kapitein de school kwam binnenstap-

pen en tegen iedereen die hij tegenkwam

zei: "Ik ben de nieuwe commandant".

Niemand van ons kende de man, maar

na ongeveer een week werd ons duide-

lijk dat hij inderdaad onze nieuwe baas

was. Hij was bijzonder 'verkeers-min-

ded', Daarom begon hij met het instel-

len van een exercitieprogramma voor

docenten op maandagochtend van 8 tot

Zeven direkteuren

zeven maal aanpassen

9 uur. De cursisten konden dan wat la-

ter komen ...

Er was ook eens een direkteur aan wie ik

vol trots de keurig opgestelde instructie-

modellen in de werkplaats toonde. Toen

ik met een wijds gebaar de deur open-

zwaaide, werd het één minuut stil. Hij

keek me daarna aan en vroeg:

"Waarom bewaren jullie in vredesnaam

al die oude rotzooit?"

Voor één van uw voorgangers heb ik

nog steeds bewondering. Hij ging weg

van de school zonder iets te zeggen of

iets van zich te laten horen. Er zat iets

scheef met principes en dat kan kenne-

lijk in Den Haag niet ...

Ik heb zelf ook wel eens de neiging ge-

had om weg te gaan, maar ik had het lef

niet om aan dat verlangen toe te geven.

De direkteur die een coureurscursus in-

troduceerde voor de rijinstructeurs was

zeer vooruitstrevend. Deze opleiding

heeft ook zijn vruchten afgeworpen.

Hijzelf slaagde als eerste voor de vaar-

digheidsproeven en mocht als beloning

met een splinternieuwe 'Triumph-Spit-

fire' een rondje maken op de baan in

Zandvoort. De Tarzanbocht nam hij op

een voorbeeldige wijze, doch de Hunze-

rug lag op een heel andere plaats dan hij

hem nam. Toen hij na enige tijd uit de

duinen terugkwam, was Slotemaker drie

jaar ouder geworden: de auto was niet

verzekerd!

De laatste direkteur was een zeer even-

wichtig mens met ,evenwichtige ideeën.

Hij stond altijd open voor nieuwe ge-

dachten en was voorzichtig. Het is ons

slechts één maal gelukt hem voor een

behoorlijk rondje te laten opdraaien.

Hij heeft er niet van wakker gelegen ".

18
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Kolonel C. W. Bloemers met f.1.0.

de vinger op de wonde plekken te leg-
gen, zij zal ook de motivatie van leiding-
gevend en uitvoerend verkeerspersoneel
duidelijk in positieve zin beïnvloeden".

Een man met een opmerkelijke carrière

BILTHOVEN. - "Vanaf de vijftiger
jaren - het moment dat ik u leerde ken-
nen - is er veel veranderd. We leefden
zonder veel spanning, we kenden elkaar
en hadden tijd om zaken met elkaar te
bespreken" .
Met deze terugblik begon de Algemeen
Inspecteur van het korps Rijkspolitie
zijn afscheidstoespraak tot kolonel C.
W. Bloemers, direkteur van de Ver-
keersschool, die in verband met zijn
functioneelleeftijdsontslag op 14 april,
vergezeld van echtgenote en naaste fa-
milie op de Varenkamp afscheid nam
van medewerkers en kollegea.
Generaal Plattel belichtte de bijzondere
carrière van de scheidende funktionaris,'
die het van wachtmeester tot kolonel
wist te brengen. "Niet slechts de bijdra-
gen aan de veiligheid van het verkeer
doch ook uw inzet als voorzitter van de
werkgroep' Administratie korps Rijks-
politie' is van grote waarde geweest voor
het korps".
Na de onthulling van een fotogalerij in
de ontvangstzaal met portretten van
RP-officieren die tot nu toe met het
commando of de direktie van de ver-
keersschool waren belast sprak de schei-
dende direkteur dankwoorden uit aan
het adres van zijn medewerkers die het
hem, ondanks zijn minder goede ge-
zondheid van de laatste jaren, mogelijk
hadden gemaakt zijn loopbaan te vol-
tooien.
In zijn afscheidstoespraak kon hij niet
nalaten een aantal wensen voor het
korps en de school uit te spreken. Zo
hoopte hij dat men zou gaan inzien, dat
ook elders bij opvolging in commando's
een zelfde lijn zou worden gehanteerd
als bij de verkeersschool is geschied,
waar overste Van Laar reeds twee jaar
geleden zijn intrede deed om direkteur
Bloemers op te volgen. Een en ander zal
tot gevolg hebben dat de continuïteit in
het beleid van het bedrijf voortgang kan
vinden.
Van de Rijksgebouwendienst vroeg de
heer Bloemers de medewerking bij de
totstandkoming van een garagewerk-
plaats.
Hij pleitte voor effektmeting zoals die
in het bedrijfsleven plaatsvindt: "De ge-
gevens die op die wijze worden verkre-
gen zullen ons niet alleen in staat stellen

Foto: Verkeersschool RP

V.l.n.r.: P. J. Plattel, C. W. Bloemers en H. van Laar.

DE BUIKRIEM AAN

~
(De koppels niet ...) Nieuwsbl.v.h.~oorden
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K.O. voor de enige reserve-opper die we hadden

'Het is nodig dat onze reservisten meer
dan een 'bijzonder geoefend man' zijn',
zei de commandant van het distrikt
Amsterdam der· Rijkspolitie, de overste
Th. P. Nelissen in zijn toespraak tot de
vergadering. 'Het zijn de' reservisten die
in noodsituaties opengevallen plaatsen
moeten innemen. Het is als een soort
dijkleger waarop je terug kunt vallen. Je
geeft er geld voor uit maar hoopt het
nooit te hoeven gebruiken. De politie
wordt gereguleerd naar de maatschappij
zoals die funktioneert. Gezien de
bestemming van de reserve-Rijkspolitie
is het nodig dat zij niet achterop komt
maar in hetzelfde tempo bij blijft'.
Voor de heer Van de Witte, die vanaf de Zo zag tekenaar J. P. M. Dorren de flo'er Van de Witte.

oprichting deel uitmaakte van de
reserve-Rijkspolitie had overste Nelissen Kolonel b.d.Offermans is de kunst nog niet verleerd.

iets onverwachts in petto. Hij noemde
de reserve-opper een man die zeer be-
trokken was bij de res-RP ('U deed veel
meer dan vereist werd') en gaf daarna
de heer Offermans de gelegenheid om
de eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau bij de zicht-
baar geëmotioneerde Dirk G. van de
Witte op te spelden.
Een gebaar dat door alle aanwezige
reserve-kollega's bijzonder werd ge-
waardeerd.
'Wat ik heb gedaan, heb ik graag ge-
daan', zei de gedecoreerde aan het eind
van de afscheidsreceptie van de familie
Van de Witte, die door velen uit het
korps, zowel van het beroeps- als het
reserve-personeel werd bezocht.

AMSTERDAM. - De uitspraak 'Goed
dat er reserve-politie is' en een gloed-
vol betoog van de voorzitter van de
Landelijke Organisatie van reservisten
van het korps Rijkspolitie (L.O.R.), de
kolonel der Rijkspolitie b.d. F. M. C.
Offermans, waren mede aanleiding voor
enthousiaste bijval van strijdbare reser-
visten tijdens de jaarlijkse vergadering
van vertegenwoordigers en bestuur van
de belangenvereniging die op 22 april in
Amsterdam werd gehouden.
Hoewel men bijeen was om zaken te
doen bleek dat de vergadering groten-
deels werd overheerst door een ander
gebeuren: het vertrek van een van de
gangmakers van het L.O.R. uit de gele-
deren van reserve-RP, de opperwacht-
meester van de reserve-Rijkspolitie D.
G. van de Witte.
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Bij de kapel is het
niet alleen zilver
wat er blinkt

ZEIST. - "Als ze "schipper" roepen
weet ik meteen dat ze mij bedoelen",
zegt wachtmeester Thieu Rievers uit
Bruinisse. Hij is de eerste en tot nog toe
enige RPtW'e~ bij de Rijkspolitiekapel.
Met zijn goudkleurige uitmonstering en
zwarte pantalon valt de bootsman enigs-
zins op.
De oud-marineman heeft er kennelijk
geen moeite om mee te stappen in de ka-
pel. Maar dat is niet verwonderlijk. Hij
groeide op in Limburg in muziekvereni-

gingen en carnavalsorkestjes. Hij was
bij de Koninklijke Marine lid van diver-
se muziekverenigingen en werd een half
jaar geleden lid van de Rijkspolitieka-
pel.

De paukenist, orkestslagwerker , klok-
kenspelbespeler geeft in zijn vrije tijd
drumbandinstructie.
Hoe denken de orkestleden over hem?
"Och, hij heeft zich goed aangepast", is
het antwoord. Foto: Verkeersschool Rijkspolitie.

Pep per en IJsbrecht

HARLINGEN . - Bovenstaande kop
zou een titel kunnen zijn voor een nieu-
we aflevering van een bekende t. v.-
politieserie, doch dekt in feite een min-
der opwindende geschiedenis, waarin
het voorkomende speurwerk tot nog toe
zonder resultaat bleef. In de afgelopen
winter n.l. meldde zich bij de politie-

schooi in Harlingen een gewonde
meeuw, inmiddels luisterend naar de
naam IJsbrecht.

Receptioniste Anneke Visser ontfermde
zich over het dier dat danig onthand was
door een lamme vlerk en voerde de zee-
vogel met visafval en restjes uit de keu-
ken. Niet bekend is of het nu aan de
kwaliteit van de keuken of aan Annekes
zorg te danken is dat de meeuw in leven
bleef.
Rond de paasdagen besliste een geraad-
pleegde dierenarts dat de zeevogel zich
weer best zelf redden kon. Tijdens de
paasvakantie werd de meeuw naar de
Westerzeedijk gebracht en ter hoogte
van de afslag naar Kimswerd de gelegen-

heid gegeven zich op eigen wieken door
het meeuwenleven te slaan.
Groot was de verbazing toen na de va-
kantie IJsbrecht zich als eerste weer bij
de school meldde. Politiedeskundigen
onderzoeken thans in hoeverre een zee-
meeuw met postduifgaven is gezegend.
In luchtere kringen sluit men de moge-
lijkheid van een terugkeer op andere
niet nader te noemen wijze niet uit, ter-
wijl het keukenpersoneel het voorlopig
op een aantrekkelijk menu als oorzaak
tot terugkeer houdt.
Het laat IJsbrecht allemaal koud. Met
zijn gehavende vleugel scharrelt hij over
het terrein, is hij niet voor één gaatje te
vangen en zorgt dat hij zijn graantje
meepikt, denkend: die pet past ons alle-
maal.

(Harlinger Courant)

• De direkteur van de school, over-

ste Van Twil/ert, heeft besloten, dat IJs-

brecht tegelijk met de eerstvolgende

opleiding adspiranten beëdigd zal wor-

den. De korpsarts zal /Jsbrecht daarom

binnenkort een kunstvlerk aanmeten.

(GMK)

kort
&klein

gelezen

• Het distriktsbureau van de Rijkspo-
litie in Den Haag verhuist omstreeks ok-
tober a.s. van de Koninginnegracht in
de residentie naar Leiderdorp. De ver-
keersgroep blijft op Ypenburg.

• 'Er is geen sprake van diskriminatie
van vrouwelijke officieren bij de
Rijkspolitie', heeft minister De Ruiter
van Justitie geantwoord op vragen van
Tweede Kamerleden.

• 'We mogen geen po/itieofficieren
opleiden met verouderde gedachten. De
politieacademie is er echter niet om de

ederlandse politie te hervormen' ,
vindt direkteur B. L. Anema.

• De grond voor een nieuw rayon ge-
bouw te Makkum was al in 1976 aange-
kocht. Rijksgebouwendienst heeft ech-
ter laten weten dat nieuwbouwplannen
niet doorgaan. De gemeente neemt de
grond voor dezelfde prijs terug.

• Commissaris J. A. Blaauw uit Rot-
terdam wil dat er een federale EEG-

politie-organisatie komt. 'De misdaad
stoort zich nauwelijks aan grenzen. De
politie wel.'

• Burgemeester Vonhoff van Utrecht
. wil lokale kontrole op politie houden.
Zijn kollega Oele van Delft vindt dat
een volstrekte afhankelijkheid van loka-·
le besturen tot misstanden kan leiden.
CdK Geertserna vindt dat de kontrole
op de politie nu reeds moeilijker wordt.

• De merrie 'Simone', waarop vele
RP-officieren hebben gelest, is met
f.l.o. Met het Rijkspolitiepaard Benny

brengt zij haar oude dag door in het
paardenpension 'De Paardekamp' te
Soest. ('Benny en Simone', Amro-bank
te Blaricum, rek. nr. 47.62.21.110).
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IJsselstein kreeg eerste

GSA in nieuwe

uitvoering

IJSSELSTEIN. - In maartj.l. kreeg de
groep IJsselstein de beschikking over
een nieuwe GSA. Het was de eerste
Groeps-Surveillance-Auto in een mo-
derne jas: hagelwit met snelle oranje
chevrons op de zijkant.
De aanleiding voor de wijziging in het
uiterlijk van het surveillancemiddel is
duidelijk. In het steeds drukker wor-
dend verkeer valt een steeds groter deel
van de werkzaamheden waarbij surveil-
lanceauto's worden gebruikt, toe aan
verkeerstaken. Daarbij komt het vaak
voor dat de GSA op 'moeilijke' plaatsen
moet worden geparkeerd.
Grotere opvallendheid en een betere sig-
naleringsmogelijkheid bleken daarbij
zeer gewenst. Biezen met retroreflecte-
rende stroken en eveneens in retroreflec-
terende letters het woord 'Rijkspolitie'
laat bij duisternis geen twijfel over de
aard van het voertuig.
De surveillanceauto krijgt een nieuwe
signaleringsunit met een tweetal blauwe .
zwaailampen voorzien van 'sealed
beam'-Iampen en een inwendige verspie-
geling waardoor het waarschuwend ef-

RPtW Delfzijl te gast

in het Duitse Emden

DELFZIJL. - Op 31 maart waren de
kollega's van de post Delfzijl van de
Rijkspolitie te Water op visite bij hun
Duitse kollega's van de Wasserschutz
Polizei in Emden. De vaste bemanning
van de 'W.SA' had hen uitgenodigd
voor een ontvangst op en een vaartocht
met het patrouillevaartuig, dat rond de
jaarwisseling als nieuwbouwschip aan
het vaartuigenbestand van de W.S.P.
was toegevoegd. Met een aangepast wa-
penschild als cadeau voor de Duitse be-
manning maakten de Delfzijlers graag
gebruik van de uitnodiging.
De RPtW'ers besurveilleren vanuit de
vierde zeehaven van Nederland met de
'RP 19' het gebied van Schiermonnik-
oog tot en met de Dollard. Hieronder
valt ook de Eems.
Op grond van het Eems-Dollard-
verdrag, dat vele zaken regelt in het ge-
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feet aanzienlijk wordt vergroot. Proe-
ven bij de COME hebben uitgewezen
dat de blauwe bakken tegen een stootje
kunnen. Achter een roestvrij stalen
rooster tussen de blauwe kappen be-
vindt zich een bijzonder krachtige
luidspreker waarmee zowel gesproken
als de tweetoon kan worden weergege-
ven. De Kleine-Surveillance-Auto en de
Regionale-Surveillance-Auto zullen eve-

neens een gedaanteverwissling onder-
gaan. De nieuwe af te leveren voertui-
gen zullen eveneens in de witte kleur
worden uitgevoerd. Vooralsnog is het
niet de bedoeling deze voertuigen te
voorzien van fluororanje. Bovendien
zullen zij (nog) niet kunnen beschikken
over de verbeterde daksignalering.

Foto: Techn. Rech. 's-Gravenhage

meenschappelijk gebied van de Bonds-
republiek Duitsland en Nederland, is
o.a. het politietoezicht dwingend voor-
geschreven aan de Rijkspolitie te Water
en de Wasserschutspolizei. In datzelfde
verdrag staat dat de samenwerking tus-

sen beide politiediensten optimaal moet
zijn. De ontvangst in Emden heeft uit-
gewezen dat de wil tot samenwerking in
hoge mate aanwezig is.

Foto: H. Treffers
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Kollektief jeugdwerk

van groep Dalfsen

DALFSEN. - De mannen van de-
schoolelftallen van de 'Maria-
school' uit Lemelerveld en die van 'De
Smidshof' uit Dalfsen stonden op 8
april stoer in de houding tijdens het spe-
len van 'Koning Voetbal' door de Dalf-
ser muziekvereniging 'Exelsior'. Zij
waanden zich spelers van beroemde
cupfinalisten. Op hen rustte de zware
taak de eer van hun school te verdedigen
in de finale van het schoolvoetbaltoer-
nooi dat voor de 1ge maal door de leden
van de groep Dalfsen van de Rijkspoli-
tie voor de jeugdige gemeentenaren was
georganiseerd.
Op het prachtig gelegen sportpark 'Ger-
ner' bracht districtscommandant C. H.
Honcoop (Zwolle) onder grote be-
langstelling de bal voor de finale-
wedstrijd aan het rollen. Met muziek,
spandoeken, toeters en snerpende aan-
moedigingen pepte het publiek de spe-
lers op tot het uiterste. Opvallend bleef
echter de sportiviteit.

Hoewel het elftal van 'De Smidshof' ,
ook in de verlenging de sterkere ploeg
was, bleef het 0-0 dankzij de gewelde-
naar van het toernooi: keeper Wim
Hondeveld van de 'Maria-school'. Hij
hield zijn doel vakkundig schoon. Zelfs
tikte hij de bal bij een ziedend schot van
dichtbij met een zweefduik over'de lat.
Strafschoppen moesten er aan te pas ko-
men om een eindbeslissing te forceren.
Opnieuw was het Wim Hondeveld die
zijn school deed juichen, toen hij kans
zag om twee strafschoppen te stoppen.
Hij werd als de held van zijn school op
de schouders genomen en meegevoerd
naar de prijzentafel.

Loco-burgemeester Diepman overhan-
digde na afloop de aanvoerder van het
elftal van de 'Maria-school' een schitte-
rende wisselbeker. Wim Hondeveld

werd uitgeroepen tot de beste keeper
van het toernooi.
De prijzentafel was zo gevuld, dat alle
aanvoerders van de negentien deelne-
mende elftallen een herinnering aan het
sportieve gebeuren in ontvangst konden
nemen. Verder waren er extra prijzen
voor de sportiefste ploeg, het team met
de meeste pech, de meest belovende spe-
ler enz.
Kolonel Honcoop - zelf inwoner van
Dalfsen - die met zijn echtgenote de fi-

nale bijwoonde, bracht na afloop dank
aan de leden van de groep Dalfsen, die
onder aanvoering van adjudant Zelle en
wachtmeester Klute, met assistentie van
personeel van de verkeersgroep, reeher-
chegroep, Rijkspolitie te Water, jeugd-
zaken en voorlichting zoveel werk had-
den verzet om het toernooi te doen sla-
gen. Hij was van mening dat met de or-
ganisatie van een dergelijk evenement
een geweldige good-will wordt gekweekt
bij de bevolking in het algemeen en de
jeugd in het bijzonder.
In 1979 wordt het paasvoetbaltoernooi
voor de twintigste maal georganiseerd.
Misschien landt er dan wel een helikop-
ter met een witte feest bal.

Kolonel Honcoop verrichtte de aftrap

voor de finale. Scheidsrechter Leo Rei-

gersberg ziet toe.

Van Brakel aan de nauwe verbonden-
heid van de RPtW met onder andere de
watersporter. Hij hoopte dat het perso-
neel van de dienst veel gebruik zou ma-
ken van de vaargidsen in het kader van
informatieverschaffing.
De eerste drie exemplaren van deze toe-
ristische vaargidsen geven informatie
over de IJsselmeerhavens, de Zeeland-
havens en de havens aan de grote rivie-
ren.
In de serie zullen nog twee gidsen ver-
schijnen. Eén met informatie over de
Noordzeehavens tot en met Wilhelms-
haven, inklusief het waddengebied; in
de andere wordt het vaargebied van
Friesland, Groningen en de kop van
Overijssel behandeld.
'Een schot in de roos', zei kolonel Den
Breejen. 'De watersporter kan nu lezen
welke faciliteiten zijn aanloophaven
hem biedt'.
De RPtW overweegt de Vetus-
vaargidsen ten behoeve van de patrouil-
levaartuigen aan te schaffen.Foto: J. de Jong
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Nieuwe vaargidsen

voor RPtW

AMSTERDAM. - In een feestelijke
entourage overhandigde op 7 april j.l.

de heer W. van Brakel uit Schiedam,
verkoopleider van W. H. den Ouden

Veen drietal Vetus-vaargidsen aan de
commandant van de Rijkspolitie te Wa-
ter in Amsterdam.
In zijn toespraak memoreerde de heer

De opper was er

ondersteboven van

ROERMOND. - Niet alleen hijzelf
maar ook zijn 'bloemkool' was er on-
dersteboven van toen de rayoncomman-
dant van de groep Bergen (L), tijdens de
receptie van een van zijn kollega's, die
met f.l.o. ging, van zijn districtscom-
mandant te horen kreeg dat hij was be-
noemd tot plaatsvervangend groeps-
commandant.
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Langs de weg gezien

Van W.A.G. Meulenberg uit Roermond
ontvingen wij een opname van een bord
met deze merkwaardige tekst:

'Als dat zou kunnen!' verzucht de in-
zender.

Foto: Techn. Rech. Roermond

Kollega K.P. Barnhoorn uit Nieuwveen
was (verdwaald?) in het Groningse Sau-
wert. Daar trof hij deze situatie aan

Is dit een staaltje van de Groningse hu-
mor of een teken van noordelijke nuch-
terheid vroeg de 'westerling' zich af.

Fietsendiefstal
toegenomen

ls-ie wel op slot? ...

Limburgs Dagblad

noteren: naam, adres en teléfoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR
l. OTTEN.
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 - 1 8600 (thuis: 02207 - 1 77 97l.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10 52l.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 3344 (thuis: 05206 - 87221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Tuinstraat 17, Assen
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74l.

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 - 124061 (thuis: 01654 - 15271.

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 5 63 431.

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 61 561.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 524971.

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 951.

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersinge 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13951.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSE
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 54222 (thu s- 04497 - 13 11I.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH
Bureau: Groenmarkt 14. Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 258 87l.

'DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thurs: 08894 - 77 731.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT UTRECHT

Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 230903 (thuis: 08338 - 23231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Schiphol. postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 76861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 694021 (thuis: 070 - 6709371.

VERKEE"RSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. p30 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26. Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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IPA
Nederlandse

Afdeling

Minister Wiegel bij zilveren IPA-feest:

"Verdeeldheid in politie organisatie
heeft ook zijn voordelen ... "

ZEIST. - "Als we een éénsoortige Nederlandse politie zouden kennen, was u niet
in staat geweest vier verschillende petten weg te geven. Zo zie je maar dat de ver-
deeldheid in de Nederlandse politieorganisatie ook zijn voordelen kan hebben". Dat
zei minister H. Wiegel van Binnenlandse Zaken op 21 april in het Slot Zeist tijdens
de receptie van het hoofdbestuur van de jubilerende Nederlandse afdeling van de In-
ternational Police Association.

Bij de - door het gemeentebestuur van
Zeist aangeboden - officiële ontvangst
waren onder meer aanwezig: Prinses
Margriet, de ministers Wiegel en De
Ruiter, de CdK Utrecht mr. P.J. Ver-
dam, vele autoriteiten van politie en
justitie, o.w. de Algemeen Inspecteur
van het korps Rijkspolitie, buitenlandse
gasten van twaalf nationaliteiten en zo-
waar ook Arthur Troop, de oprichter
van de LP.A. De Rijkspolitiekapel
zorgde met groot orkest en combo voor
de muzikale ingrediënten.

Dr. A.A.H. Stolk, burgemeester van
Zeist, ging in zijn welkomstwoord in op
de taak van de politie. Over de hoofden
van zijn toehoorders heen reikte hij bei-
de "politieministers" zijn mening aan
over de toekomstige politieorganisatie:
"De politie dient een schakel te zijn tus-
sen overheid en bevolking. Die schakel
dient er te komen met begeleiding van
de gemeente. Daarom hoort er bij de
plaatselijke sfeer een plaatselijke politie
die kan werken met vriendschap als

grondslag voor dienstbetoon".

"Onlangs sprak de Rotterdamse com-
missaris Blaauw zich uit voor een
E.E.G.-politie", aldus de heer J .G.
Boes, algemeen voorzitter van de Ne-
derlandse afdeling van de LP .A. "Wij
hebben in de LP .A. reeds een aanzet ge-
geven voor een internationale politie,
deels een gevolg van het idealisme van

onze leden. 8000 Nederlandse politie-
rnensen zijn inmiddels lid van de organi-
satie. We zien dat het aantal nog steeds
groeit" .

Mini-wachtmeesters 1e klas der Rijks-
politie Robert (8) en Stefan (5) Salari uit
Nieuwegein, beiden stilletjes en onder
indruk van het officiële gebeuren, over-
handigden namens de jubilerende ver-
eniging H.K.H. Prinses Margriet vier
uniformpetten voor haar kinderen; één
van elke politiedienst die is vertegen-
woordigd binnen de LP.A.

"De LP .A. heeft veel bereikt in haar
streven politiemensen uit de gehele vrije
wereld tot elkaar te brengen", merkte
minister Wiegel op. "Kijken over de
grenzen leidt tot verruiming van de blik.
In de 25 jaar dat de Nederlandse afde-
ling bestaat heeft zij haar deel daartoe
bijgedragen" .
"De vereniging heeft een rol te vervullen
bij het geven van voorlichting aan het
grote publiek dat duidelijk moet weten

25
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Van links naar rechts:minister Wiegel(BiZa), PrinsesMargriet,burgemeesterStolk van Zeist, ministerDe Ruiter (Justitie)en IPA-official
Th. Leenders, de nieuwe voorzitter van de afdelingNederland. (FotoAndré Voeten,Zeist)

wat men aan de politie heeft, welke zwa-
re taak zij heeft te vervullen en die de
taak ook aan de orde durft te stellen,
zowel in als buiten politiekringen " .
De bewindsman liet van waardering
voor het werk van de voorzitter van de
Nederlandse afdeling blijken door de
heer J.G. Boes - één van de oprichters
van de afdeling - de gouden medaille
behorende bij de Orde van Oranje Nas-
§au uit te reiken.

De feestelijke bijeenkomst in Zeist was
de afsluiting van de jubileumcongres-
week die de LP .A.-Nederland organi-
seerde.
Bezoeken aan Utrecht (ontvangst door
B. en W.) en Amsterdam, excursies naar
de Politie-verbindingsdienst, Beredenen
en Algemene Verkeersdienst behoorden
tot het gebodene. Er was een feestavond
in de congreszalen van de Jaarbeurs met
een optreden van het nationaal folklo-
ristisch danstheater en een groot bal na.
De week werd afgesloten met een diner
voor de gasten.

26

Nerveuze moeder ..

Goed in het uniform - kompleet

met witte handschoenen

wachtten de mini-wachtmeesters

Je klasse der Rijkspolitie Robert

(8) en Stefan (5) Salari gelaten

boven aan de trap van het prach-

tige slot Zeist op de komst van

Prinses Margriet die bij de IPA-

receptie aanwezig zou zijn.

Kleermaker Salari uit Nieuwegein

was op het laatste moment nog

wel even druk geweest om de on-

beholpen RP-petten passend te
krijgen voor de kopjes van zijn

jongens.

Toen deze technische problemen

achter de rug waren, dreigde de

natuur roet in het eten te gooien.

Stefan kreeg de avond voor hun

optreden oorontsteking. . . Ge-

lukkig wist de dokter raad.

Stefan bracht keurig de groet en

Robert overhandigde Hare Ko-

ninklijke Hoogheid de bloemen.

Daarna moesten ze lang wachten

in de warme zaal totdat alle spre-

kers aan de beurt geweest waren

en Robert en Stefan po/itiepetten

voor de zoons van Prinses Mar-

griet konden afgeven.

Ondertussen stond er een nerveu-

ze moeder Salari achter in de

zaal. "Ik ben zenuwachtiger dan

mijn jongens; ik wou maar dat

het afgelopen was", vertrouwde

ze ons toe.
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IPA
Nederlandse leden dienden 25 jaar

door vriendschap
"Servo per Amikeco" is het motto in de wereldtaal Espe-
ranto voor "Dienen door Vriendschap". Een Leitmotiv
dat circa 150.000 politiemensen en oud-politiemensen
zich in een vijftigtal landen over de gehele wereld eigen
hebben gemaakt. Zij zijn verenigd in de "International
Police Association". 8000Nederlanders uit het politievak
vierden onlangs het feit dat de Nederlandse afdeling van
de IPA 25 jaar bestond. Wat is de IPA? Wat willen de le-
den bereiken?

"Wie de lP A slechts oppervlakkig kent,
is gauw geneigd de lP A af te schilderen
als een soort reisvereniging, vooral wan-
neer men over lPA-huizen spreekt. Men
vergeet dan dat het doel van de vereni-
ging is en blijft: het tot elkaar brengen
van dienstdoende en gepensioneerde po-
litieambtenaren in de gehele wereld door
dienstbetoon en vriendschap; het aan-
moedigen van en stimuleren tot samen-
werking tussen de leden van politie-
diensten in alle landen door professione-
le, culturele en sociale verrichtingen",
aldus de voorzitter van de Nederlandse
afdeling, de heer J.G. Boes.

Hij maakte deel uit van een comité dat
op 7 en 14 januari 1953 vergaderingen
belegde om te komen tot de oprichting
van een Nederlandse afdeling van de
vereniging die drie jaar eerder door Ser-
geant Anthur Troop in Engeland was
opgericht.
Reeds na de eerste vergadering kon men
berichten, dat in Nederland (als eerste
op het kontinent) een afdeling was op-
gericht. En deze afdeling, waarvan de
leden afkomstig zijn uit kringen van
Rijks- en Gemeentepolitie, de Konink-
lijke Marechaussee en de Spoorwegre-
cherche, is na 25 jaar nog steeds groei-
ende.
In het streven de leden tot elkaar te
brengen nemen de z.g. "IPA-huizen"
een belangrijke plaats in. Het zijn on-

derkomens, waar de leden tegen lage
kosten voor kortere of langere duur
kunnen logeren. De Nederlandse afde-
ling beschikt inmiddels over vier van de-
ze huizen: "De Meulenklef" te Groes-
beek, "Mheer" in Zuid-Limburg,
"Spijkerboor" te Middenbeemster en
"De Vijversberg" te Tietjerk , Ook in
Duitsland en België en Oostenrijk zijn
adressen waar lPA-leden elkaar kunnen
ontmoeten.

Voor zoons en dochters (van 16 tot 21
jaar) van de leden organiseert de IPA
uitwisselingen, waarbij een van de aan-
gesloten landen als gastland optreedt. In
1975 stelde Nederland zich kandidaat
als ontvangend land. Het hoofdbestuur
voelde zich daartoe moreel verplicht,

nadat Nederland in de afgelopen jaren
steeds voor het grootste kontingent
deelnemers gezorgd had bij het bezoek
aan andere landen . . .
Overeenkomstig het doel en streven van
de vereniging ondernam men in een
vroeg stadium stappen om voor de leden
internationale vormingscursussen te ver-
zorgen. Na de kontakten met de stich-
ting "Europahuis" (waarbij cursussen
in Duitsland, België, Oostenrijk, Neder-
land en Denemarken konden worden
bezocht) beschikt de lP A thans over het
"Inforrnations- und Bildungszentrum
Schloss Gimborn" in het Bergische
Oberland tussen Keulen en Wuppertal.
Wetenschappers verzorgen er lezingen
en vakmensen uit de praktijk treden er
als docent op.

De "Internationale Police Association"
is trots op haar in 1971 verkregen lid-
maatschap van de UNESCO, die de ide-
ologie van de Verenigde Naties door op-
voedkundige, culturele en wetenschap-
pelijke samenwerking hoopt te verwe-
zenlijken.
De UNESOO heeft de lP A officiëel er-
kend en in haar registers opgenomen als
een "niet regerende organisatie met een
adviserende stem".
Door het werk dat op Schloss Gimborn
wordt verricht hoopt de lP A bij te dra-
gen tot de verbetering van de werkzaam-
heden van de UNESCO.
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Puzzels om mee

uit vissen te gaan

Op 1 juni is het visseizoen weer

geopend. Alle reden dus om ook

in onze juni-puzzel(s) een hengeltje

uit te gooien.

1. Gezegd is gezegd

Onze juni-puzzel bestaat uit drie kolom-
men, waarin woorden van respectieve-
lijk 3, 4 en 7 letters moeten worden inge-
vuld. De woorden in de derde kolom
moeten worden samengesteld uit de let-
ters van de beide eerste woorden samen.
Wie de juiste woorden heeft gevonden,
leest op de verticale stippen van boven
naar beneden een bekend gezegde.
De-omschrijving van de verlangde
woorden luidt als volgt:

regel I: bier, verbond, metaalmeng-
sel;

2: kunstwerk, vis, steel;
3: in dat geval, verschoten, ver-

nielzuchtig mens;
4: lofdicht, fijne kalksoort, dra;
5: lor, weg, tevreden;
6: familielid, beest, koddige na-

bootsing;
7: door middel van, naald, han-

delaar in gebruikte goederen;
8: durf, schans, gereedschap;
9: hoofddeksel, eigeel, projec-

tiel;
10: troefkaart, doelpunt, ver-

lengstuk aan een wissel;
11: rijtoer, pluim, ontspanning;
12: Spaans edelman, tijding, Indo

opzichter;
13: maand, mikpunt, zangwijze;
14: vlaktemaat, afgestroopte huid

van een vogel, stelkunde;
IS: gezwel, niet weinig, echter.

2. Magisch raadseltje

Onder het schilderij (rechtsboven in de
tekening) moet een magisch puzzeltje
worden ingevuld. Horizontaal en verti-
caal hetzelfde: I. verblij fplaats voor vis-
sen; 2. zoetwatervis; 3. snijinstrument.

3. Schuifpuzzel

Schuif de verticale woorden (onder de
grote puzzel) zodanig naar beneden, dat

28
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horizontaal op de vierde rij een vis-
sersterm ontstaat.

4. Vispuzzel

Onder de schuifpuzzel vindt u de
vispuzzel, waar vier woorden van elk ze-
ven letters moeten komen, die alle met
VIS beginnen (de eerste 3 letters staan er
dus al). Als de juiste woorden zijn ge-
vormd, ontstaat op de eerste verticale rij
van 1 tlm 4 de naam van een rivier.

1. fijngemalen visprodukt; 2. visvergun-

ning; 3. vissersvaartuigen; 4. vloeibaar
voedsel dat met vis bereid is.

De oplossing van de beeld woord-puzzel
in het mei-nummer luidde:

13xT
Wie de oplossingen van de vier puzzels
heeft gevonden en het gezegde (1), de
drie woorden van het magisch raadseltje
(2), de vissersterm (3) en de naam van de
rivier (4) op een briefkaart schrijft en
deze vóór 20 juli a.s. opstuurt naar:
Puzzelredaktie RP-magazine, Brahms-
straat 9, Eerbeek, maakt een goede kans
op een boeken- of platenbon van

/25,-.
Veel plezier en veel sukses!

Winnares werd:

mevrouw S. Lernout-v. d. Boseh,
Dullaertstraat 26,
Hulst (Z. VI.)

-18

en inspecteur zijn de carrieremogelijkheden
gunstig.

Voor inlichtingen over de taak, arbeids-
voorwaarden, aanstellings- en bevorderings-
mogelijkheden alsmede het salaris kunt u zich
wenden tot de personeelchef de heer J. Baas.

U kunt naar keuze thuis of op het Hoofd-
bureau in een persoonlijk gesprek volledig
worden geïnformeerd.

Hoofdbureau Spoorwegpolitie
Croeselaan 22 (C.V.I.-gebouw).
3521 CB Utrecht.telefoon 030-353035.

AV613/

Bij de Spoorwegpolitie is plaats voor
brigadiers in de rayons Eindhoven en
Utrecht.

Het korps Spoorwegpolitie is een landelijk
korps met een specifieke taak op het gebied
van de Spoorwegen. Als bedrijfspolitiekorps
dient het de belangen van bedrijf, overheid en
burger op het spoorwegterrein.

De brigadier bij de Spoorwegpolitie vervult
in de uitvoering van de dienst een centrale rol.

Aan de kandidaten voor deze funktie
worden de volgende minimumeisen gesteld:

• bezit politiediploma B
• tenminste 6 praktische dienstjaren bij

Rijks- of Gemeentepolitie
• maximum leeftijd 30 jaar (uitzonderingen

zijn in bijzondere gevallen mogelijk).
Een medisch- en psychologisch onderzoek

behoort tot de selectieprocedure.
Tewerkstelling vindt plaats als ploeg-

brigadier bij de geüniformeerde Algemene
Dienst. Na verloop van tijd behoort plaatsing
bij de recherchedienst tot de mogelijkheden.

Mede als gevolg van de leeftijdsopbouw en
de bevorderingsmogelijkheden voor adjudant

29
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Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

durft u
zomaar
aan iedereen
te vertellen
wat u allemaal
te beveiligen heeft?

M~
INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:
Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem
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- t
sport

Tafeltennisteam S.R.G.A.
won korpskampioenschap

AMSTERDAM. - Op IQ maart j.l.

streden vijf teams om het korpskampi-
oenschap tafeltennis. Zonder noemens-
waardige problemen lukte het het team
van S.R.G.A. - zij wonnen alle
wedstrijden - om de eindoverwinning
in de wacht te slepen.
De korpskampioen chappen vonden
plaats in de uitstekende accomodatie
van Tempo Team in Amsterdam. Er
werd een halve om petitie gespeeld
waarbij alle deelnemende teams elkaar
achter de wedstrijdtafels ontmoetten.
Felle strijd vond er plaats om de tweede
plaats. Nadat de wedstrijden waren
gespeeld bleek dat de teams van West Il,
Zuid en West I evenveel verliespunten
hadden moeten noteren. Het gemiddel-
de was uiteindelijk bepalend voor de
uitslag. Het team van oord moest in
alle andere teams hun meerdere erken-
nen.

De eindstand was:

I. S.R.G.A.; 2. West 11; 3. Zuid; 4.
West I; 5. Noord.

Vaanholt en Roeterdink
beste schutter in ijmegen

NIJMEGEN. - Kollega B. J. Vaanholt
mocht zich na afloop van de Nijmeegse
distriktsschietwedstrijden met een score
van 35 punten op pistool en 45 punten
op karabijn de 'beste schutter van de
dag' noemen. H. 1. Roeterdink van de
Staf van het distrikt bleek met in totaal
93 punten (langzaam vuur op pistool en
karabijn) de beste S.R.G.A.-schutter
van Nijmegen.
Onder bijzondere goede weersomstan-
digheden vonden op de schietbaan te
Eefde de wedstrijden plaats. Het goed
georganiseerde evenement leverde de
volgende eindstanden op:

Snelvuur pistool:

I. H. M. J. Verbruggen (rech. groep),

43 punten.
2. A. A. Kanselaar (Geldermalsen), 40
punten.
3. B. J. Vaanholt (Bergh), 35 punten.

Snelvuur karabijn:

I. B. J. Vaanholt, 45 punten.
2. C. J. M. de Jong (Groesbeek), 44

punten.
3. W. H. Meijer (Eist), 41 punten (in de

snelste tijd).

Het S.R.G.A.-kampioenschap leverde
in eerste instantie een eindstand bij
langzaam vuur pistool op met drie
schutters met ieder 46 punten op de
eerste plaats.

Een barrage zorgde voor de volgorde:

I. H. M. Roeterdink, 2. M. W. Reitsma
(Didam), 3. B. J. Vaanholt.

Langzaam vuur karabijn: I. C. J. M. de
Jong, 2. J. T. van Hees (rech. groep),

3. H. M. Roeterdink.
(AvdS)

RP-ers Buyert en Olthof
snel op de korte baan

ZWOLLE. - De kollega's Buyert en
Olthof, beiden van S.R.G.A. (Zwolle)
eindigden als 7e en Ile bij de Neder-
landse kampioenschappen schaatsen op
de korte baan, die op 6 maart j.l. te
Heerenveen werden verreden.
Zij maakten deel uit van een deelne-
mersveld van 51 rijders - waaronder
vele bekende schaatsers - die streden
om het kampioenschap op de 160 meter.
Na twee ritten plaatsten zij zich voor de
eindstrijd waarna zij tot deze knappe
prestatie kwamen.

Jalving voor de derde
maal biljartkampioen

ZWOLLE. - Biljarter Jalving toonde
onlangs opnieuw zijn kunnen door voor
de derde maal achtereenvolgens kampi-
oen van de S.R.G.A. te worden. Bij de
wedstrijden die in maart in Zwolle wer-
den gehouden toonde hij opnieuw dat
hij een leuke partij op het laken kon leg-
gen, vandaar dat hij de nu voor de derde
maal aan hem uitgereikte beker mee
naar huis kon nemen om hem te behou-
den.
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Henk Doesburg worstelt
en komt (vaak) boven

RIJNSBURG. - Het gezegde dat je
vaak beter met iemand kunt eten dan
vechten, is zeker van toepassing op
Henk Doesburg (23), wachtmeester
der rijkspolitie te Rijnsburg.
Henk, een stevige jongen, begon 9
jaar geleden met worstelen en ge-
wichtheffen en werd lid van de
Haagse vereniging Simson/KDO. Hij
wend in 1971 clubkarnpioen worstelen.
En hierna was het hek van de dam:
1972: 2e prijs nationale jeugdkam-
pioenschappen gewichtheffen tot 90
kg, 2e prijs nationale jeugdkampioen-
schappen worstelen (90 kg).
1973: tweemaal landskampioen bij de
jeugd: gewichtheffen (90 kg) en wor-

stelen.
In 1974 kon Henk wegens ziekte niet
aan alles meedoen, maar haalde wel
een 2e prijs Grieks-Romeins worste-

Zuidholland.
In 1975 won hij zoveel eerste prijzen
bij het worstelen en gewichtheffen,
dat hij wend bevorderd tot worstelaar
le klas (in 4 maanden 3 x kampioen).
In 1976 was hij in militaire dienst te
Duitsland en kon hij niet trainen.
In 1977 won hij 14 van de 16 par-
tijen worstelen. En in 1978 al 12 van
de 14 competitiewedstrijden, zelfs één
in 37 seconden.
Onlangs kon men hem aan het werk
zien in IJsselstein. Op 2 april werd
hij derde bij de Zuid-Nederlandse
kampioenschappen in het onderdeel
Grieks/Romeins worstelen tot 100
kilogram.

Bij de Nederlandse kampioenschap-
pen Grieks/Romeins die op 30 april
in Amsterdam werden gehouden zag
Doesburg kans de tweede plaats te
bereiken.

Doesburg worstelt en komt alweer

boven, na 1 min. 36 sec. tijdens een

competitiewedstrijd in Arnhem.

10.000 NSF-meters

Ik weet dat er mensen bij ons korps zijn

die de la km-loop uit het N.S.F.-pakket

wel leuk vinden om te doen. Nou ik

niet.

Toch waag ik het elk jaar weer. Omdat

ik niet meer van de eerste leg ben, mag

ik er wel wat langer over doen, maar ik

vind het toch een knap end.

Meestal begin ik vrij enthousiast, maar

dat gaat vanzelf over.

28 ronden rond de atletiekbaan van 'de

Leidse Hout' waarin je enige malen

besluit de pijp aan Maarten te geven en

maar te gaan wandelen. Het gekke is:

dat doe je niet.

Wat ook frustreert is, als je naar je ge-

voel al tientallen ronden gelopen hebt en

de sportinstructeur roept vanaf de kant:

"Nog 21 ronden, blijf dit tempo hou-

den."

Ach, hij bedoelt het goed hoor, maar ik

zou op zo 'n moment graag languit in

het gras willen gaan liggen.

Je hebt ook altijd van die kerels die lo-

pen een eindje mee en kletsen dan het

honderd uit. Dat aanhoren gaat nog wel

maar dat antwoorden wordt zo moeilijk

vooral zo tegen het eind.

Ja vrienden, ik moet het nog doen dit

jaar, u hoort het nog.

Theo Spelt

Museum
der

Koninklijke
Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum
geeft u inzicht in de
geschiedenis van het

Wapen der
Koninklijke Marechausee,

het voormalig
Korps Politietroepen,

de voormalige Rijksveldwacht
en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/
Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober
dinsdag t/rn vrijdag

van 10-12 en 14-16 uur
zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50
kinderen tfm 12 jaar f 0,75

Het Museum is
ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150
(072)- 27027* telex 57356
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nieuwe. -t ~
groeps·~•.."""'---~
commandanten
Met ingang van I mei 1978 aangewezen
als commandant van de groep Bladel de
adjudant H. A. Kamps. Hij werd gebo-
ren op 29 juli 1924 te Nijmegen en was
sedert I maart 1976 plaatsvervangend
commandant van de groep Blade!.

Met ingang van 1 april 1978 aangewezen
als commandant van de groep Borculo
de adjudant H. Holt. Hij werd geboren
op 4 januari 1924 te Roden en was se-
dert I februari 1976 plaatsvervangend
commandant van de groep Eist.

Met ingang van I mei 1978 aangewezen
als commandant van de groep Breder-
wiede de adjudant H. Boersema. Hij
werd geboren op 19 augustus 1934 te
Hoogkerk en was sedert 1 februari 1974
plaatsvervangend commandant van de
groep Bunschoten.

Met ingang van I mei 1978 aangewezen
als commandant van de groep Brum-
men de adjudant E. Donker. Hij werd
geboren op 8 juli 1926 te Hardenberg en
was sedert 20 oktober 1971 plaatsver-
vangend commandant van de groep
Zuidhorn.

Met ingang van I april 1978 aangewezen
als commandant van de groep Enkhui-
zen de adjudant W. C. Brouwer. Hij

werd geboren op 10 oktober 1924 te
Wilnis en was sedert I augustus 1970
plaatsvervangend commandant van de
groep Enkhuizen.

Met ingang van I mei 1978 aangewezen
als commandant van de groep Grave de
adjudant J. J. J. van Dongen. Hij werd
geboren op 9 oktober 1919 te Breda en
was sedert 1 september 1969 plaatsver- .
vangend commandant van de groep

Grave.

Met ingang van I februari 1978 aan-
gewezen als commandant van de groep
Rijssen de adjudant J. Slot. Hij werd
geboren op 27 april 1922 te Wierden en
was sedert I september 1977 plaatsver-
vangend commandant van de groep

Rijssen.

.••• y..Àt

---

GEMEENTE STEENWIJK

Bij het korps van gemeentepolitie vaceert de funktie van

KORPSCHEF (hoofdinspekteur, ambtenaar 2e klas)

Belangstellenden worden uitgenodigd sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 14 dagen na het ver-
schijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester van Steenwijk.

Zij die overwegen te solliciteren kunnen informatie over de gemeente Steenwijk, de profielschets en de te
volgen procedure, telefonisch of schriftelijk aanvragen bij de burgemeester van Steenwijk, Gasthuislaan 2,
8331 MX Steenwijk (telefoon 05210-2641).
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ambtsjubileum

Owmr. J. J. Thissen te Lith

40 jaar op 11-5-'78

in dienst getreden

DISTRICT ASSEN

Per 1-4-'78: J. Tjassing, rijksambt.lll (onder-

houdsmonteur) te Assen.

Per 1-5-'78: J.C. v.d. Walle-Houning, adm.

ambt. C 2e kl. te Westerbork; A. de Haan, rijks-

ambt. 111 te Assen; C.J.W. Schriek, adm.

ambt. C 2e kl. (parketw.) te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-5-'78: H.W. v. Weert adm. ambt. C 2e kl

te Zundert; G.J. de Jong, adm. ambt. C. 2e kl.

(parketw.) t Breda.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-5-'78: W. Lagendijk, adm. ambt. C 2e kl.

te Rotterdam; P.J.M. Janse, adm. ambt. C 2e

kl te Rotterdam.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-5-'78: A.M. Stoové, C 2e kl, te Gronin-

gen; A. Zwart, adm. ambt. C 2e kl. (parketw.)

te Groningen; J.P. Meppelden,adm. ambt. C

2e kl. (parketw.) te Groningen; J. Huesken,

adm. ambt. C 2e kl. (parketw.) te Groningen.

Per 16-5-'78: M.J.T. Hukema, schrijver te Gro-

ningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-5-'78: R. Stiemsma, wmr. te Akkrum.

Per 1-7-'78: H. v.d. Woude, C 3e kl. te Leeu-

warden.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'78: C. Hensen, C 3e kl te Utrecht.

Per 1-4-'78: C. Brundt, C 3e kl. te Heeg.

Per 1-5-'78: H.J.H. Slootman, wmr. te Biltho-

ven.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'78: G. Koster, C2teAlmelo; A.J. Bus-

sink, C 2 te Almelo; H.M. Schoenmaker, C 2 te

Almelo.

Per 1-4-'78: H.J. v. Ankum, C 2 te Ommen.

Per 1-5-'78: R. Hoogenhout, C 2 te Zwolle; P.

Platje, C 2 te Almelo; M. v. Rossum, C 2 te Al-

melo; P.G. Trou, C 3 te Vollenhove.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-4-'78: Th.H. Bies, R.A. 111 te Driebergen.

Per 1-5-'78: J. Kerksloot, R.A. III te Drieber-

gen; C.J. v. Baaijen, R.A. te Driebergen.

Per 1-6-'78: G. Burgers, R.A. 11 te Driebergen.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-7-'78: J. Blanken te Assen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'78: M.TH. Bergervoet te Veenoord; F.
Stuivenga te Assen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-5-'78: N. R. Visser te Odoorn.

Per 1-7-'78: B.M. Gievers te Coevorden; H.M.

Mandemaker te Assen; A.B. Tas te Gasselter-

nijveen; J. Sikkens te Nieuw Buinen; H. Vede-

laar te Eelde; J.H.J. Vinke te owingelo.

tot wachtmeester:

per 1-4-'78:F.R. Dost te Beilen; F. den Hoog-

lander te Beilen; G. Horsting te Beilen; G. Ro-

sing te Beilen; J. Trip te Beilen.

bevorderingen

DISTICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1A-'78: J. v.d. Lee te Twello.

Per 1-5-'78: E.J. ten Harkei te Bredevoort; J.

Hartgers te Brummelen.

She helpt
S

Shel1

S\

Autorijden is vandaagde-dag niet goed- U kent ze vast wel: de "Shell helpt"
koop. En het is dan ook logisch, dat steeds boekjes. Daarin vindt u allerlei praktische
meer mensen zoeken naar manieren om tips om geld te besparen. Tot nu toe zijn
de autokosten te drukken. er enkele van die boekjes verschenen en

Shell wil u daarbij graag helpen. Met we zijn van plan om er nog meer uit te
benzine, die AS D bevat, zodat uw auto geven Net zo lang tot nletl1an~
zo zuirng mogelijk rijdt, èn met praktisch meer geld aan z'n auto uit-
advies geeft dan werkelijk nodig IS

Shell helpt de autokosten drukken.
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tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per '-4-'78: H. Jansen te Assen.

tot schrijver-A:

H.H.J. de Lange te Assen.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per '-'-78: W. Caljouw te Steenbergen.

Per '-3-'78: P. Augustijn te Halsteren; J.A.A.

Somers.

tot wachtmeester le kl.:

Per '-7-'78: J. v. Erk te Breda; M.e.M.A. Go-

rissen te Zevenbergen; J.B.M. Hulsenboom te

Zundert; p.A.e. Daniels te Raamsdonksveer;

J. G. de Jong te Dongen;A. Weijmer te Made

en Drimmelen; A.M.A.J. Seebregts te Halste-

ren; A.W.M. Mol Goirle.

tot wachtmeester:

Per '-4-'78: P.F.M. Aarts te Kaatsheuvel;
F.A.P. v. Bergen te St. Willebrord; J.A. Boer

te Oudenbosch; A.T.J.M. Broos te Ouden-

bosch; H.J.T. v. Herwaarden te Kaatsheuvel;

J.E.M. Hopmans te Kaatsheuvel; P.A.M.

Klosterman te Oudenbosch; E.U.M. v. Nieuw-

burgte Kaatsheuvel; H. Rumkorf te Ouden-

bosch.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per '-2-'78: e.J.M. Visser te Breda.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per '-2-'78: e. Mandemakers te Kaatsheuvel.

Snel en discreet
In handen 6Omnd. 72mnd. 96mnd.
6.000,- 139,- 123,- 102,-

een nieuwe lening 9.000,- 191,- 180,- 148,-
10.000,- 213,- 199,- 160,-

voor 13.000,- 274,- 255.- 210,-

goede betalers
15.000,- 316,- 293.- 240,-
20.000,- 433,- 3 318,-
25.000,- 553,- 483,- 396,-
30.000,- 662,- 578,- 473,-

2eHYPOTHEKEN
tot 100% van de verkoopprijs van uwwoning.

Geen notariskosten In handen 96 mnd. 120 mnd. 180 mnd. 240 mnd.
(wel op 240 mnd.). 12000,- 187,- 162,- 133.- 125,-
Geen taxatie kosten. 17000,- 265, - 229, - 188. - 172,-
Geen afsluitprovisie. 22000,- 343,- 297,- 244.- 223,-
Binnen één dag de 27000.- 421,- 364,- 299.- 265,-
uitslag en binnen 32000,- 499,- 432,- 355.- 314,-
enkele dagen uw geld 37000,- 577,- 499,- 410.- 363,-
in handen. 42000,- 655,- 567,- 466.- 412,-

Nieuw. Ennia konstant krediet met twee vrijstellingskaarten per jaar als
de betaling u niet gelegen komt. Rentepercentage 0,9% per maand.

te
HYPOTHEKEN

Antwoordcoupon
Stuurt u onderstaande antwoordcoupon naar:
Antwoordnummer 60-1700 WH Opmeer.
Ja, ik wil ook profiteren van de lage rentevoet.

Naam: .. .
Adres: .

I Woonplaats: .
I Telefoon: .
:Gewenst bedrag: .

: S':b..: 9~~n:.:..:.:.:.::..;....::.::.:::.:,'.:::.::.:::..:,..:,..:.:.::.:

De laagste rente is momenteel
7,3%. Voor deze lage rente
komt niet iedereen in aan-
merking, maar wij hebben ook
7,5% en 7,75% hypotheken.
Voor direkte
informatie
maguook
bellen

02263-2893*

FINANCIERING- EN ~

~~~~e~!~~~~~~~~e~~RO LU:fJ
Lid Ned. Ver. v . Fin. Adviseurs

BURO
FRISIAb.v.

Kantoortijden 9.00-21.00 uur,
's zaterdags tot 16.00 uur.
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tot adm. ambt. C le kl.:

Per '-5-'78: J.F. Eedelmeyer te Breda.

DISTICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per '-5-'78: H.H.W. Gertner te Dordrecht.

tot opperwachtmeester:

Per '-4-'78: A.A. Kruithof te Oud-Beijerland.

tot adm.ambt. C le kl.:

Per '-5-'78: P.N. den Daas te Rotterdam; J.H.

Klasen te Rotterdam; J. Dooren te Rotterdam.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per '-4-'78: J.W. Snijders te 't Zandt.

tot wachtmeester:

Per '-4-'78: H.M.L. Buitink te Ten Boer; F. Ei-

kens te Leek; Th. J. Grosman te Ten Boer; H.

Haandrikman te leek; A.F. Hesseis te leek; G.

Jager te leek; J. Knape te Scheemda; J.

Koops te Ten Boer; J.G.A. Eemmers te

Scheemda; H. Meuleman te leek; W.H. Nan-

ninga te Scheemda; G.W. te Paske te Scheem-

da; R.e.H. Schenkelaars te Scheemda; H.J.

Twilt te Ten Boer; F.J. ter Voorde te Ten Boer.

tot adm. ambt. C 2e kt.:

Per '-2-'78: A. Buitendam te loppersum.

DISTRICT lEEUWARDEN

tot adjudant:

Per '-4-'78: J. Krediet te leeuwarden.

tot opperwachtmeester:

Per '-4-'78: J.A. Dijkema te Damwoude.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'78: J.W. Alberts te Veenwouden;

G.O. de Raat te Veenwouden; G. v.d. Wal te

Veenwouden; L. v. Hijum te Veenwouden; F.

de Boer te Veenwouden.

tot wachtmeester le kl.:

Per '-7-'78: A. de Vries te Harkema.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per '-4-'78: W. Rademaker te Beek.

Per '-5-'78: Janssen te Varsseveld.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per '-5-'78: H.H.R.M. Alders te Arnhem.

DISTRICT UTRECHT

tot wachtmeester:

Per '-4-'78: A.J. V.d. Beek te Vleut.en; J. Blei

te Vleuten; e.R. Brakband te Vleuten; J.A. v.

Ingen te Vleuten; A.G. V.d. Grift te Doorn;

H.A.M. v. Schaik te Doorn; W.A. Budding te

Rhenen; S.J. Dogger te Rhenen; J. Kleine De-

ters te Rhenen; N.J.M. Janssen te Rhenen;

R.E. Wagemakers te Rhenen; G.J. v. Wijk te

Vleuten; G.J. Pater te Doorn; J. v. Kampen te

Doorn; H.J.M. Elgeti te Doorn.

DISTRICT ZWOllE

tot wachtmeester le kt.:

Per '-7-'78: G. Eberhard te Weerselo; A. den

Ouden te Vriezenveen; P. Nijmeijer te Borne;

H. Tuinman te Olst; G.H. Beldman te Zwolle.

tot wachtmeester:

Per '-4-'78: F.A. Baas te Markelo; L.A. v. Bent

heim te Vriezenveen; R.J. Buunen te Vriezen-

veen; H. B. P. Duesman te Markelo; E. Krikke te

Vriezenveen; J.C. Kuijpers te Vriezenveen; D.

Markvoort te Markelo; e.J. Ossevoort te Vrie-

zenveen; A.A.M. Westendorp te Markelo;

R.F.M. Wensing te Markelo.
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tot adm. ambt.C 2e kl.:

Per 1-12-'77: G. Kroeze te Zwo e

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'77: B.J. Lammers te Dedemsvaan.

Per 1-1-78: A.H. Versluis te Wijhe.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-4-78: A.P. Lakeman te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-5-78: H. ter Meer te Driebergen; J. Plas-

man te Driebergen; J.B. Faber te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-78: L. Quevido te Driebergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-78; B. Haneveld te Driebergen; L.A.J.

Vlasveld te Driebergen; H.J. Schreuders te
Driebergen; A.J. de Kraker te Driebergen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-3-78: G.e.J.M. Voorbraak te Drieber-

gen; J. Pol te Driebergen; A.M. v.d. Beek te

Driebergen .

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-78: B.M. v. Rossum te Driebergen.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-3-78: A.A.H. Bree te Driebergen.

tot rijksambtenaar 111:

Per 1-5-78: R. Buitelaar te Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

tot opperwachtmeester:

Per 15-4-78: H.J.M.e. Kerssens te Schiphol.

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN

Per 1-4-78: J.v.d.Lee, wmr. 1e kl. van Lochem

naar Twello; R.M. v. Barneveld, wmr. van

Heerde naar Nijkerk; G. de Boer, wmr. van

Heerde naar Eibergen; B. V.d. Hazel, wmr. van

Heerde naar Dronten; G.A. V.d. Houten, wmr.

van Heerde naar Neede; F.J.J.M. Reulink,

wmr. van Heerde naar Elburg; M. v. Hees,

wmr. van opl.sch. naar Ermelo; A.J. V.d.

Kamp, wmr. van opl.sch. naar Ermelo; W.

Coulier, wmr. van opl.sch. naar Ermelo; H.

Vrijheid, wmr. van opl.sch. naar Ermelo; H.

Wentink, wmr. van opl.sch. naar Ermelo; H.

V.d. Wal, wmr. van opl.sch. naar Heerde; P.C.

Tesselaar, wmr. van opl.sch. naar Heerde; R.

V.d. Zouwen, wmr. van opl.sch. naar Heerde;

B.Th. Ravesteijn, wmr. van opl.sch. naar

Heerde; H.A. v. Laar, wmr. van opl.sch. naar

Heerde.

Per 17-4-78: N. Gelmers, wmr. 1ekl. van Vees-

sen naar Apeldoorn.

Per 1-5-78: E.J. ten Harkel, wmr. le kl. van

Groenlo naar Bredevoort; J. Hartgers, wmr. 1e

kl. van Nijkerk naar Brummen.

DISTRICT ASSEN

Per 1-4-78: F.R. Dost, adsp. van opl.sch. Har-

lingen naar Beilen; F. den Hooglander, adsp.

van opl.sch. Apeldoorn naar Beilen; G.

Horsting, adsp. van opl.sch. Harlingen naar

Beilen; G. Rosing, adsp. van opl.sch. Apel-

Willebrord; J.A. Boer, adsp. van opl.sch.

Apeldoorn naar Oudenbosch; A.T.J.M. Broos,

adsp. van opl. sch. Apeldoorn naar Ouden-

bosch; M. Dam, adsp. van opl.sch. Apeldoorn

naar Oudenbosch; H.J.E. v . Herwaarden,

adsp. van opl. sch. Apeldoorn naar Kaatsheu-

vel; J.E.M. Hopmans, adsp. van opl.sch. Apel-

doorn naar Kaatsheuvel; P.A.M. Klosterman,

adsp. van opl.sch. Apeldoorn naar Ouden-

bosch; E.U.M. v. Nieuwenburg, adsp. van

opl.sch. Apeldoorn naar Kaatsheuvel; H. Rum-

korf, adsp. van opl.sch. Apeldoorn naar Ou-

denbosch.

Per 15-4-78: A.J.G. Diepstraten, wmr. van

Goirle naar Steenbergen.

doorn naar Beilen; J. Trip, adsp. van

opl.sch. Harlingen naar Beilen.

Per 1-5-78: M.Th. Bergervoet, wmr. 1e kl. van

Borger naar Veenoord .

DISTRICT BREDA

Per 29-11-77: M.e.M.H. Schuurbiers, wmr.

van Breda naar St. Willebrord.

Per 4-2-78: e.J.M. Vissers, adm. ambt. B 1e

kl. van Kaamsdonk naar Breda.

Per 20-3-78: F.O.V. Brinkman, adm. ambt. e

2e kl. van Oud Gastel naar Oudenboscn.

Per 1-4-78: P.F.M. Aarts, adsp. van opl.sch.

Apeldoorn naar Kaatsheuvel; F.A.P. v. Ber-
gen, adsp. van opl.sch. Apeldoorn naar St.

~-------------------------------~
I
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Per 1-5-78: G. Wal raven, adm. ambt. C le kl.

van Gilze Rijen naar Oostburg; A. lagerwerf,

adm. ambt. C 2e kl. van Dordrecht naar

Raamsdonksveer; J. F. Eidelmeijer, schrijver-A

van Prinsenbeek naar Breda.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-4-78: A.A. Kruithof, wmr. le kl. van

Oude Tonge naar Oud-Beijerland; W. v. Dijk,

wmr. van Oud-Beijerland naar Oude Tonge;

J.M. Haaring, wmr. van Oud-Beijerland naar

Poortugaal; D. Kovenaar, wmr. van Oud-

Beijerland naar Groot Ammers; W. Portenge,

wmr. van Oud-Beijerland naar Nieuw lekker-

land; J. den Tuinder, wmr. van Oud-Beijerland

naar leerbroek; A.P. Duken, wmr. van Brielle

naar Barendrecht; R.H. v.d. Sluis, wmr. van

opl.sch. naar Hellevoetsluis; J.J.W. Oskam,

wmr. van opl.sch, naar Oud-Beijerland; J. v.

loon, wmr. van opl.sch. naar Oud-Beijerland;

J. Korevaar, wmr. van opl.sch. naar Helle-

voetsluis; e.J. de Groot, wmr. van opl.sch

naar Hellevoetsluis; A. Goldsweer, wmr. van

opl.sch. naar Oud-Beijerland; A.A.R. Dries,

wmr. van opl.sch. naar Hellevoetsluis; G. v.d.

Dussen, wmr. van opl.sch. naar Oud-Beijer-

land; B.F.M. v.d. Boon, wmr. van opl.sch.

naar Oud-Beijerland.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-178: J.H.J. Hessing, wmr. le kl. van

Waal re naar Boxtel (veldpolitiel.

Per 1-2-78: C.J.M. Hendriks, owmr. van Ge-

mert naar Huijbergen (gr. Woensdrechtl.

Per 16-2-78: N.A. Bakker, wmr. van Eindho-

ven (meldk.1 naar Eindhoven (vkg!.

Per 20-2-78: J.J.M. v.d. Boomen, wmr. le kl.

van St. Oedenrode naar Roermond (recherche-
groep!.

Per 1-4-78: J.F.F.G. Snellen, wmr. van Ge-

mert (opvanggr.1 naar Waalre; P.A.J. Giesen,

wmr. van Gemert (opvanggr.1 naar Waalre;

A.J.M. Valentijn, wmr. van Gemert

lopvanggr.1 naar Waalre; J.H.M. Manders,

wmr. van Gemert naar Nuenen.

Per 15-4-'78: G.J.M.M. Geurts, wmr. van

Asten naar leende Igr. Budel!.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-4-78: A.H. Abels, wmr. van Noordwij-

kerhout naar Schoonhoven; G.H. Haverland.

wmr. van Noordwijkerhout naar Wateringen;

P.T.M. Kaagman, wmr. van Noordwijkerhout

naar Lisse; P.T. Rijsdam, wmr. van Noordwij-

kerhout naar Bodegraven; G.J.M. de lange.

wmr. van Noordwijkerhout naar Sassenheim;

J.P. v.d. Zon, wmr. van opl.sch. naar Noord-

wijkerhout; H. Vreugdenhil, wmr. van opl.sch.

naar Noordwijkerhout; IJ.J.L. v.d. Plas, wmr.

van opl.sch. naar Noordwijkerhout; l.M.W. de

Kruijff. wmr. van opl.sch. naar Noordwijker-

hout; A.Th. Heesters, wmr. van opl.sch. naar
Noordwijkerhout.

Per 1-5-78: S.G. v.d.Akker. wmr. le kl. van

Berkel en Rodenrijs naar Nijkerkerveen.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-4-78: J.W. Drok, wmr. le kl. van Appin-

gedam naar Groningen; H.M.L. Burtink, adsp.

van opl.sch. Apeldoorn naar Ten Boer; F. Ei-

kens. adsp. van opl.sch. Harlingen naar leek;

T.J. Grosman, adsp. van opl.sch. Apeldoorn

naar Ten Boer; H. Haandrikman, adsp. van

opl.sch. Harlingen naar leek; A.F. Hesseis,
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adsp. van opl.sch. Ha gen naar leek; G. Ja-

ger, adsp. van opl.scb Apeldoorn naar leek;

J. Knape, adsp. van oot.sch. Apeldoorn naar

Scheemda; J. Koops. adsp. van opl.sch. Har-

lingen naar Ten Boer; J.G.A. Eemmers. adsp.

van opl.sch. Apeldoorn naar Scheemda; H.

Meuleman, adsp. van ool.sch. Harlingen naar

leek; W.H. Nanninga adsp. van opl.sch.

Apeldoorn naar Scheemda; G.W. te Paske.

adsp. van opl.sch. Apeldoorn naar Scheemda;

R.e.H. Schenkelaars. edsp. van opl.sch. Apel-

doorn naar Scheemda J. Twilt. adsp. van

opl.sch. Apeldoorn naar Ten Boer; F.J. ter

Voorde, adsp. van opIsch. Apeldoorn naar

Ten Boer.
Per 1-5-'78: E. Donker adjudant van Zuidhorn

naar Brummen.

DISTRICT lEEUWARDEN

Per 1-1-'78: H.A. Gijsen, adj. van Buitenpost

naar Joure; K. los, owmr. van Berlikum naar

Koudum; J.S. Melessen. wmr. van Dronrijp

naar Oosterwolde; P. de Rover. wmr. van Sur-

huisterveen naar Havelte; J.W. Hullernan,

wmr. van Buitenpost naar Dedemsvaart.

Per 1-2-78: A. Bekkema, wmr. le kl. van Hol-

lum naar Staveren; J. Jonk, owmr. van leeu-

warden naar Groningen.
Per 1-3-'78: A. Eizema, owmr. van Surhuister-

veen naar Kollum.

Per 1-4-'78: K. Aalbers. wmr. van Ternaard

naar Donkerbroek; J.J. Bergsma, wmr. van

Damwoude naar Dokkum; G. Brouwer, wmr.

van Donkerbroek naar Witmarsum; R. Geurt-

sen. wmr. van Damwoude naar Franeker; R.M.

fiJC2[3[3@[?
WEGBEVEILIGING - GEVELBESCHERMING BV

Postbus 17 - 7970 AA Havelte - Tel. 05229-1299

ONS

LEVERINGSPROGRAMMA:

1 radiografisch bestuurdeverkeerslichten.
2 radiografisch bestuurdezenders -

voor machines.
3 verkeerslichtenop kabel.
4 verkeersbordverlichting.
5 waarschuwings-en obstakelverlichting.
6 elektronenflitsers.
7 zwaailampen.
8 afzethekken, schrikhekken.
9 afzetmateriaal en afzetband.

10verkeerskegels.
11 bermpalen.
12 veil igheidsvesten.
13 reflectoren.
14 anti lawaaischermen.
15 anti verblindingschermen.
16 vangrail.

ONS ONTWERP EN

MONTAGEPROGRAMMA:

17 vangrail geveJbescherming.
18 vangrail bermbeveiliging.
19 berekeninganti lawaaiscbermen

en montaoe.
20 montageanti verblinaongsChermen.
21 diamant boorwerk, in beton,

asfalt, steen.

Bij documentatie aanvraagalleen Nr. venmelden.
Porto kosten worden bij opdr.cht vergo,,(!.

Importeur

rJ.,lcoLrqn
electronlc
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v. Maanen, . van Damwoude naar Aldega;

J. Massier, wmr. van Damwoude naar Hol-

werd; Luider, wmr. van Damwoude naar

Arum; S. Stobbe, wmr. le kl. van Terhorne

naar Haskerland; J.A. Dijkema, wmr. le kl. van

Harkema naar Damwoude.

Per 15-4-'78: W.H.G.M. ter Draack, wmr. le kl.

van Irnsum naar Hollum.

Per 6·5-'78: W. Veenstra, wmr. le kl. van

Zwaagsterheide naar Damwoude.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-4-78: W. Rademaker, wmr. le kl. van 's-

Heerenberg naar Beek; H.A. de Jong, wmr.

van Doesburg (opvanggr.) naar Doesburg;

W.W.H. lammerinks, wmr. van Doesburg

naar Buren; P.G. Peters, wmr. van Doesburg

naar Terborg; R.C.C. Uyfeman,

Doe s-

burg naar Haahen; A. .H.J.

van Doesburg naar Ochren
wmr. van opl.sch. naar Doesburg .0.
Leeuw, wmr. van opl.sch. naar Doesourg l.J.

v. Gils, wmr. van op .sch, naar Doesot.ry

M.R.H. Eppink, wmr. van 0 .sc . naar Does-

burg; A.J. Boemberg, wmr. van opI. . naar

Genderingen.

Per 1-5-78: G.M. Janssen, wmr. le . van s-

Heerenberg naar Varsseveld.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-5-78: F.H.A. Könst, wmr. van 'in eveen

naar 's-Gravenhaqe: A. Boersema, adj. van

Bunschoten naar Vollenhove.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-1-78: P.P. Enkelaar, wmr. le kl. van

Driebergen naar Bilthoven.

Per 15-2-78: J.H. v. Eldik, wmr. van Drieber-

gen naar Grathem.

Per 1-3-78: K. los, owmr. van Driebergen naar

Alkmaar; Th.J. Zwemer, owmr. van Drieber·

gen naar Apeldoorn.

Per 1-4·78: J. Kasse, wmr. van Driebergen

naar Middelburg.

Per 15-4-'78: J. Holwerda, wmr. le kl. van

Driebergen naar leeuwarden.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-4-'78: J. Bakker, adj. te Brummen;

A.J.H. Bosch, owmr. te Brummen; A. Kooy,

wmr. le kl. te lochem; C.L. Boucher, wmr. le

kl. te Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-6-78: P. de Boer, wmr. le kl. te Annen.'

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'78: J. Nuytinck, adj. te Breda; J.A.

Minnaar, owmr. te Oud Gastel.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-5·78: J.A. v.d. linden, adm. ambt. C 2e

kl. te Rotterdam.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-6-78: G. de Vries, wmr. le kl. te Gronin-

gen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-4-'78: S. Zuidema, schrijver-A te Acht-

karspelen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-7-78: E.A.H. Hengeveld-lommert,

schrijver-A te Bilthoven.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-5-'78: K.J. Meints·Groenwold, schrijver

te Urk.

Per 1-6-78: G.H.M. Nijhuis, wmr le kl. te Hee-

ten.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 1-5-'78: G.W. Zoetelief, rijksambt. 11te
Driebergen.

in memoriam

Owmr.

J. Verpoorten

Middelburg

24-3-'25
19-5-'78

Reserve Rijkspolitie

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 - 2 73

aangenomen

Per 1-5-'78: A.C.J. Walravens, distr. Eindho-

ven; R.D. Wuffen, distr. 's-Hertogenbosch;

P. F. Grollé, distr. 's-Gravenhage; M. Hut,

distr. Assen.

Per 15-5-'78: G.F.J. Jans, distr. Roermond; J.

Klornpstra, distr. leeuwarden.

Per 1-6-'78: W.H.I. Kuipers, distr. Amsterdam;

P.H.A. Hendriks, distr. 's-Gravenhage; W.L

Sleutjens, distr. Eindhoven; T.N.~.A. Grins-

ven, distr. Eindhoven; L M. H. Haenen, distr.

Maastricht; G.J. Kerkman, distr. Nijmegen;

J.P.R.G. v.d.Werdt, distr. Nijmegen; E.F. v.d.

Waal, distr. Apeldoorn; H. Klèene, distr. As-

sen.

verplaatsingen

I.P. Zwiep, van het distr. Apeldoorn (gr. EI-

burg) naar distr. Assen (gr. Ruinen).

geslaagd voor Geoefendman

M.H. Alferink, G.P.M. Groot-Hemmink, J.H.

Peters, A.G. Wolf, allen distr. Zwolle.

geslaagd voor
Buitengewoon Geoefendman

J.J. Geerdink. distr. Zwolle.

overleden

H. Metselaar, distr. s-Gravenhaqe. groep Nieu-

werkerk aid IJssel, geboren 9-12-'26, overle-
den 25-4-'78.

B. Soetens, distr. Breda, groep Hilvarenbeek,

geboren 27-12-'29, overleden 10-5-78.

37
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• GEHOORD: 'Veel me
ach ter zij n.'

n zijn vóór iets, omdat ze er nog niet
(Kadercursu -conclusie)

• FN-pistool: met d
• Generaal: 2 dasen
• Haagse rayon I:

• 'n portofoon:
• Gemiddelde _-P_
• Yerkeerscontroêe

ulSllmll:lnlSe politie is bezig het korp weer
_ Zou 'geloof in de ander' niet beter

( rij,' ederland)

~l;:t2l;oiicbt: 'De politie is het ee t begon-

r bet persoonsdossier, boe beter de
g bij afscheid groep commandant)

• ITSPRAA -: " -
Iitie er 's nacbts op

.ederlandse volk wist hoe weinia po-
'-. zou men zich dood schrikken.'

D . H. J. Heiiboer, hip Heerlen)

EOLOGICA (3)

Kaderfunktie - opper wezen
A.1. thuis - Plattel ande
ME-kapsel - helmgra
COME-dianten - levertraangastheren
Op teller dienstroosters - weekmaker
Dik vel - opperhuid

• GELEZE : 'In feite brengen politiemensen het merendeel
van hun tijd door met het invullen van formulieren en bet drinken
van koffie.'
Ex-politiepsycholoog Maurice Punch in 'Beleid & 1aatschappij')

• GEDROOMD: 'Het RP-magazine heeft met de gemiddelde
beoordelino gemeen dat degene die hem opmaakt aanmerkelijk be-
ter tevreden is dan degene die hem leest.'

ZOGE_ AAMD (3)

b) ppi be rollega's

Haverkoe •
v, d. Hoef

Mali ep aard
Y. Opstal

Ro
Ruiter
Y. Rijbroek
ter tal
troo
ijge

(Drs. H. J. Heijboer,

hip Heerlen)

-t
3-AZI----
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Korps Rijkspolitie
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E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)
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(staf district)
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J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht
(recherche)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)
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A. Huizing
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no. 11

juli/augustus 1978

inhoud
INTERVIEW

Mr. J. H. Grosheide:

'De politieman niet betuttelen'

OMSLAGARTIKEL

Serie 'Die pet past toch niet

iedereen .. .': 11

H. J. Maasbach: 'Ik heb er toch

iets van overgehouden. . 12

A. Viezee: 'Het eigen initiatief zou

meer kansen moeten krijgen'. 14

F. Welmers: 'Ik ben een nijver mens,

zodoende.' . 16

S. Boomstra: 'Als ik gereformeerd

was geworden. 20

H. de Boer: 'Ik kon er toen niet meer

tegen. 22

G. Peterink: 'HeIlo Doctor Peterink:

How are you?' 42

4

indit nummer

Wie is de nieuwe d.g.
mr J. H. Grosheide?

Op 1 juli aanvaardde mr J. H. Gros-

heide, burgemeester van Rijswijk en

oud-staatssecretaris, zijn nieuwe funk-

tie als hoofd van de Directie Politie.

Kort vóór zijn komst naar de Raam-

weg had RP-magazine een interview

met de nieuwe directeur-generaal,

waarin dingen werden gezegd die o.a.

de jonge wachtmeesters zullen interes-

seren pag. 4

Waarom hingen zij hun
pet aan de wilgen?

Af en toe stappen er RP-ers plotseling

over naar een burgerbaan, die soms

heel erg afwijkt van het politiewerk.

De een wordt zakenman, de ander

burgemeester of bouwvakker. Waarom

waag je die sprong? Hoe kom je

terecht? En hoe kijk je tenslotte op je

politiejaren terug? Dat vroegen wij

aan zes 'uitgetreden' kollega's. Hun

kommentaren zijn vaak verrassend.

pag. 11

Minister Van Agt kwam
nog éénmaal terug

Ondanks zijn drukke werkzaamheden

als premier kwam mr. Van Agt nog

eenmaal terug naar de Algemene

Inspectie, om daar - na acht jaren

ministerschap op Justitie - officieel

afscheid nemen van 'zijn' Korps

Rijkspolitie. Alle diensten waren daar

bij vertegenwoordigd. Een laatste

groet op pag. 28

3
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RPm-interview met de nieuwe directeur-gene mr J. H. Grosheide

depolitie np
Interview: F. van Etten/ A. K. Aartsma (tekst)

Foto's: Afd. Voorlichting gemeente Rijswijk

"Je moet een politieambtenaar geen dingen
ons land maatschappelijk algemeen aanvaard
H. Grosheide (47), "waarom zou men 0

zwaardere normen aanleggen . . ."
Een uitspraak waar menige rijkspolitieman 0 - ouw blij mee
zal zijn, omdat hij werd opgetekend uit de m d an Justitie's
nieuwe directeur-generaal van Politie, r De Ruiters
eerste adviseur over en (op vele punten) uitv er van de or-
ganisatie van het Korps Rijkspolitie.

De burgemeester loopt op z'n laatste be-

nen, als we hem in het moderne Rijs-

wijkse raadhuis opzoeken. Over enkele

weken zal hij aan zijn nieuwe funktie als

direkteur-generaal van Politie beginnen.

Een tengere, wat ernstig ogende gast-

heer in een licht zomerkostuum, grijs

overhemd. Het brilmontuur en de in

Engelse scheiding gekamde haardos zijn

donker.

'Hier maar?' Een armzwaai naar de

komfortabele zithoek. Zwart skai. De

heer Grosheide gaat midden op de bank

zitten, ellebogen op de knieën, de vin-

gers gestrekt tegen de kin, af en toe ook

ineengestrengeld naar voren. Klaar voor

zijn eerste 'politieverhoor' , dat hij - zo

lijkt het - aanvankelijk met gemengde

gevoelens ondergaat.

Aan de wand herinneren twee donkere

rechthoeken aan de vorige burgemeester

Archibald Bogaerdts, die in 1973 met

pensioen ging. De sobere calvinist Gros-

heide heeft een nieuw behangetje niet

nodig gevonden; 't is inderdaad nog pri-

ma. Er prijken nu een plattegrond van

de gemeente en een schilderijtje van het

oude raadhuis. Op de tafel een vers

veldboeket: kattestaarten.

'Hele-maal-nooit'

Wie de carrière van de heer Grosheide

heeft gevolgd, zou hem eerder verwacht

4

tzeggen die in
··n", zegt mr J.

hem of haar

hebben op de

wijs, die eveneec

zelf ook niet?

Mr Grosheide r =
onze vraag. Dan -

met zachte stem.

scandeerd: 'Ik

gedaan hebben'.

Dat vereist enige

kleine acht jaar SLZ=.-!Ii;so •••etzrts

derwijs te zijn g

van zeer gevarieer

Biesheuvel, CaIs

De Jong), werd de

lid van de Tweede •

In die tijd was het

een ex-bewindsm -

rugkeerde, niet z'n olger in be abi-

net kritisch ging vo gen maar in een an-

dere sektor begon. Da is nu wel anders

en de heer Grosh . eindt dat op zich-

zelf geen slechte (het maakt de

diskussie veel pittiger') .• taar in' 1was

dat nog niet gebruikelijk en Kamerlid

Grosheide kreeg van z'n fraktie een an-

D.G. op Onder-

is. Vind hij-

"Ik geloof dat de hulpverle-

nende taak van de politie er

vanouds is geweest en dat we

die alleen aan het herontdek-

ken zijn."

dere or dan Onderwijs toegewezen.

('Ik belandde in de wereld van justitie

en buur ). En aIs enkele maanden la-

ter dan tenslotte het kabinet-Biesheuvel

wordt gepresenteerd, zien we weer een

staatssekretaris Grosbeide, maar nu op

Justitie, onder an Agt. Hij zou het bij-

na twee jaar blijven.

"Ik heb met erg veel plezier op Justitie

gewerkt. Onderwijs was heel boeiend,

zeer grootschalig. Je ging over voorzie-

ningen voor IIf2 miljoen leerlingen van

het lager onderwijs en voor een half mil-

joen kleuters. Maar op Justitie lagen

mijn sektoren toch direkter bij het wel

en wee van de mensen. Vreemdelingen-

zaken, kinderrecht, strafrechtzaken. Je

had te maken met wat de mensen in hun

diepste wezen beroert. Met wat raakt

aan hun vrijheid. Bij Onderwijs had je

dat in zekere zin ook wel - ik heb bij-

voorbeeld de eerste scholenbezettingen

meegemaakt - maar toch ... "

Binnen vijf sekonden

Toen het kabinet-Biesheuvel voortijdig

t verdwijnen, keerde Grosheide

ui in de Kamer terug. "Ik heb toen af-

beid genomen van de politiek, omdat

. be US! bad gekozen voor de wereld

van ju titie en bestuur. Ik wilde in die

se tor doorgaan. En dat wil ik nóg. Het

bestuurlij e boeit mij buitengewoon."

Het burgemeesterschap van een ge-

meente als Rijswijk met bijna 60.000

zielen, dat hij nu na ruim vier jaren al

weer opgeeft, lijkt toch ook wel een heel

aardige baan in de bestuurlijke sektor.

Is het misschien tegengevallen?

- '''t Is een verrukkelijke baan ... ".

Even pauze, dan met nadruk: "Daarom

heb ik ook lang geaarzeld of ik al weg

zou gaan. Omdat het deze funktie be-

trof heb ik ja gezegd. Voor een andere
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post had ik nog geen vijf sekonden no-

dig gehad om nee te zeggen."

- "U wordt dus - voor het eerst in uw

loopbaan - een echte ambtenaar."

Knikje. De handen die even de neus en

mond hebben bedekt, worden gevou-

wen. Er komt geen verbale reaktie. De

ambtenaren problematiek heeft zich in-

middels enkele kilometers verderop (op

het Binnenhof) 'aangediend, maar de

nieuwe topambtenaar voelt zich niet ge-

roepen zijn visie hierover nu al ten beste

te geven.

Hij praat liever over de politie, die hem

dierbaar is.

"Er zijn hier droeve dingen gebeurd. U

herinnert zich ongetwijfeld dat een van

onze politiemensen is doodgeschoten.

Zo'n gebeurtenis maakt je betrokken-

heid groter. Ik ben ook lid van de Poli-

tiecommissie van de vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten. In mijn relaties

met de politie trof het mij, dat ze heel

dicht bij de praktijk van alledag staat.

Dat spreekt me aan."

'Geen zorgen'

- "Waarom?" Verbaasde reaktie op

onze vraag, of zijn relatie met de gempo

z'n denken ten aanzien van de toe-

1930 geboren in Amsterdam.

1954 doctoraal examen Neder-

lands recht aan de Vrije Univer-

siteit.

1954-'63 juridisch medewerker

bij Schoolraad (chr. voortgezet

onderwijs)

1963-'71 staatssekretaris van

Onderwijs in de kabinetten Ma-

rijnen ('63/'65), Cals ('65/'66),

Zijlstra ('66/'67) en de Jong

('67/'71) onder resp. de mi-

nisters Bot, Diepenhorst (2 X )

en Veringa.

1971-'73 staatssekretaris van

Justitie in het kabinet-Bies-

heuvel, onder MvJ-minister Van

Agt.

1973 Lid van de 2e Kamer voor

de ARP.

1974-'78 Burgemeester van Rijs-
wijk (ZH)

1-7-'78 Hoofd directie politie

MvJ.

5
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komstige politiestruktuur heeft beïn-

vloed. "Er zal gezocht moeten worden

naar een oplossing. In de eerste plaats

moet er een schaal van werken komen

die politietechnisch acceptabel is, -

o.a. de omvang. Er moet echter ook een

demokratische kontrole mogelijk zijn,

door koppeling aan een bestuurslaag, -

Rijk, provincie ef gemeente. En er zal

duidelijkheid moeten zijn over de taken

van de politie. En wat het korps

Rijkspolitie betreft: laat men zich toch

vooral geen zorgen maken over wat er

staat te gebeuren ... "

Er wordt geklopt en een heer in

hemdsmouwen komt binnen, lichtelijk

ontdaan. Hij heeft zojuist vernomen,

dat een raadslid op weg van zijn huis

naar het werk is overleden, terwijl z'n

gezin op vakantie is.

De burgemeester reageert niet primair,

kijkt wat onthutst en heeft - als de se-

kretaris weer is vertrokken - opnieuw

even moeite om de draad van het

gesprek weer op te nemen.

Hulpverlening

Het droeve incident brengt ons bij de

harde praktijk. "Ik moet zeggen, dat ik

het opvallend en ook wat zorgelijk vind,

dat er in deze tijd met zoveel maat-

schappelijke zorg toch zoveel mensen

Nieuwjaarsreceptie: begroeting van oud-politiecommissaris Verkerke.

bij de politie aankloppen om hulp.

Vooral 's nachts en in de weekends,

want de meeste instanties zijn dan onbe-

reikbaar. De politie is een van de zeer

weinige bij wie men nooit aan de dichte

deur komt. Dat feit alleen al maakt de

politie tot een hulp rerlenende instantie

van betekenis. In de eerstehulpverlening

is de politie niet meer weg te denken."

De heer Grosheide is wat gemakkelijker

gaan zitten, armen op de rugleuning,

benen over elkaar.

Aandacht voor de hulpverlenende taak

van de politie. Maar wijkagenten bij wie

de repressieve taak niet meer aan bod

komt, zoals in Den Haag, dat gaat mr

Grosheide te ver.

- De politie als lokomotief voor maat-

schappelijke veranderingen, zoals som-

rnigen die voorstaan?

Vader & Zoon

Johan Hendrik Grosheide (47)

stamt uit een degelijk dominees-

gezin. Gereformeerd. "In het ge-

zin is de man de drager van het

gezag en past aan de vrouw on-

derdanigheid", schreef vader

Grosheide in 1934in de door hem

geredigeerd Christelijke Encyclo-

paedie. Hij was toen al hoogle-

raar. Aan de VU: de Vrije Univer-

siteit, het calvinistisch bolwerk,

door de 'kleine luijden' van Kuij-

per en Colijn bijeengespaard in

de blauwe VU-busjes die in geen

enkel rechtgeaard reformatorisch

gezin ontbraken.

Evenmin als het harmonium, de

scheurkalender en de Korte

Christelijke Encyclopaedie van

dezelfde prof. dr. F. W. Groshei-

de, aangeprezen als 'vraagbaak

voor "het Christelijke gezin' en

'raadgever voor onze jonge men-

schen'. De lezerswisten wat hun

te doen stond als zij gekonfron-

teerd werden met bijvoorbeeld

Toneel ('algehele onthouding'),

Dansen ('te veroordelen'), Vrou-

wenarbeid ('die der gehuwde

vrouw is te verwerpen'), Ge-

mengde huwelij en I'met een lid

van een verwante kerk te ontra-

den met een Roomsche af te keu-

ren'), Doodstraf ('het recht

Godsch eischt wederinvoering').

Leer en leven van de vooroorlog-

se mannenbroeders. Een sfeer

waarin talloze intellectuele jonge-

lingen zich niet konden vinden en

een andere weg kozen: Den Uijl,

Rietkerk, Vredeling, Wolkers,

Kassies, Morriën, Rijk de Gooijer,

. Sieto Hoving, Henk van Ulsen,

~maar-eefls-een paar bekende

weglopers te noemen. Heeft de

zoon van prof. Grosheide nooit

de behoefte gevoeld zich tegen

zijn dominerende vader af te zet-

ten?

Mr J. H. Grosheide: "Nee, ik heb

nooit aanleiding gevonden om

mij tegen mijn vader af te zetten.

Nu moet ik eerst even bij uw

vraag aantekenen, dat de citaten

afkomstig zijn uit de eerste druk

van vaders encyclopedie. Later

- vooral na de oorlog - is er in

deze kringen veel veranderd. Ook

mijn vader is op vele punten an-

ders gaan denken."

"U bent bijvoorbeeld niet voor

herinvoering van de doodstraf?

"Nee, daar ben ik tegen."

6
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Als burgemeester krijg je van alles op je bord.

"Daar zet ik vraagtekens bij. Ik vind
wel, dat de politie open moet staan voor
maatschappelijke veranderingen. Het
rapport over 'Politie in verandering -
ja, ik heb er uitvoerig kennis van geno-
men - moet nog een vervolg krijgen. Ik
ben daar benieuwd naar."

Samenwonen

Van de nieuwe D.G. mag een politie-
man best aktief zijn in de politiek ('als
het een fatsoenlijke partij is'). Wel heeft
hij bezwaren, als deze aktiviteiten de
politieman in konflikt brengen met zijn
ambtelijke funktie. Politiemensen heb-
ben in principe dezelfde rechten en vrij-
heden als elke andere Nederlander: "Je

Het Grosheideplantsoen onthuld:
op / april/976.

'Het spreekt mij aan, dat de politie zo dicht bij

de praktijk van alledag staat'

De Amsterdamse theoloog prof.

dr F. W. Grosheide heeft zijn vijf

zonen tot z'n tevredenheid zien

opgroeien en afstuderen. Twee

van hen kwamen terecht in het

wetenschappelijk onderwijs;

Henk als wiskundige aan de VU

en Herman als theoloog in Kam-

pen. Geletterqe doctor Daniel is

bibliothecaris aan de Rijksuniver-

siteit Utrecht. Jurist Otto werd

benoemd tot lid van de Centrale

Raad van Beroep. En jurist Hans

werd staatssekretaris in diverse

kabinetten, burgemeester van

Rijswijk en nu dan - per 1juli -

directeur-generaal van de Direc-

tie Politie van het ministerie van

justitie.

moet niet de politieman dingen ontzeg-
gen die maatschappelijk algemeen aan-
vaard zijn."
- Ook als het gaat om omstreden zaken
als het ongehuwd samenwonen van een
politieman met zijn vriendin of met een
homofiele relatie?
Grosheide: "Ik zie niet, dat men voor
de politieambtenaar zwaardere normen
zou moeten aanleggen in situaties die al-
gemeen aanvaard zijn. Mits dit er na-
tuurlijk niet toe leidt, dat de man z'n
politiewerk daardoor niet meer naar be-
horen kan vervullen."
- Nu zal zoiets in een klein RP-dorp
eerder problemen geven dan bij de gem-
po in een stad, waar de politieman in
zijn vrije tijd wat meer privacy heeft.
Vindt de heer Grosheide dat in zulke si-
tuaties de plaatselijke normen zwaarder
wegen dan de algemeen landelijke nor-
men?
"Ik vind dat we ons moeten richten op
normen die in den lande redelijk gang-
baar zijn. Een ander punt is natuurlijk
wel, of de groepscommandant de be-
treffende personen er misschien op
moet wijzen dat het onverstandig is,
doordat er problemen kunnen zijn die
het funktioneren als politieman of -
vrouw bemoeilijken. Zo'n gesprek zou
ik normaal vinden. Maar verbieden,
nee. "

'Zichtbare politie'

- Hebben we méér politie nodig?

7
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Klaar voor de start van Olympia's Tour 1976 - en toen weigerde

"Ik heb als hoofd van een gemeentelijk
politiekorps de laatste tijd meer verzoe-
ken vanuit de samenleving gekregen om
méér toezicht, méér surveillance en
méér parkeerbonnen ook. Ik geloof
daarom dat er méér zichtbare politie op
straat nodig is. Geen ingeblikte politie,
maar politie te voet. Herkenbaar. In
uniform ook. Dat geeft de burger een
gevoel van veiligheid."
Een O.G. met een zo grote ervaring op
het terrein van het onderwijs zal onget-
wijfeld bijzondere aandacht hebben
voor de opleiding en vorming van het
politiepersoneel.
"Het zou mij niet verbazen, als we naar
een verlenging van de opleiding toe-
gaan, hetzij direkt, hetzij in de vorm
van bijscholingscursussen nadat men
enkele jaren praktijk heeft gehad. Maar

. 1001 ...

"Ik geloof n t -0 in de stren-

ge scheiding' en justitie en

bestuur. He ervolgingsbe-

leid van justi: bijvoorbeeld

krijgt in toe emende mate

aspekten van; 1 bestuurlijke.

Je krijgt toe ende overgan-

gen."

ja, daar kun je na
nen als het korp
moment naden

rlijk pas aan begin-
terkte is. En dat

rasse schreden."

'Geen oproerpoli .

Harde bijstand: "1' zou één ding ramp-
zalig vinden: als e in ederland naar

'De politie is een van de weinige in anties bij

wie men nooit aan de dichte deur omt'

8

et een soort oproerpolitie
gaan. Het hindert me nu al,

dienst de term 'oproer-
~. gebruikt, terwijl het gaat

om "'~ ~,.. litiernensen die tijdelijk
een ervullen. We hebben
hier .: -.=.=een peciale oproerpolitie
en die e niet hebben ook. Het
handha e openbare orde, ook
de har e . behoort tot het ta-
ken - e gewone politie."
"Ik hoo goede samenwerking",
zegt de ee Grosheide als we afscheid
nemen, "en er in het Korps ge-
voelens an 0 gdneid over de toe-
komst van e ijk politiemensen leven,
dan hoop i "die te .unnen wegnemen."
Hij zegt nog ie van 'grote blijmoedig-
heid' en verhuizing naar de Raamweg' ,
dan valt de deur a hter ons dicht.
Als we door de indrukwekkende mar-
meren hal van het pas tien jaar oude
raadhuis lopen, rijdt een brandweer-
chauffeur de dienstauto van de burge-
meester oor. Een Mercedes 230. De
heer Grosheide gaat lunchen. Thuis, in
de H. te Landelaan.
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diepet
paste
he

niet eert
Niet elke RP-er blijft 'levenslang' politieambtenaar.

Van tijd tot tijd vertrekken er kollega's om in een heel ander beroep door te gaan.

Waarom eigenlijk? Waren ze toch niet zo geschikt? Of lokte wellicht elders méér

perspektief?

Hoe loopt zo'n uittreding af? Wat verlies je en wat win je ervoor terug? Hoe kijk je

na verloop van tijd terug op je jaren bij de politie?

Deze en andere vragen hebben wij voorgelegd aan zes ervaren rijkspolitiemensen

die nu al weer een aantal jaren in een burgerbaan bezig zijn:

• oud-kollega MAASBACH, nu als gezagvoerder verantwoordelijk voor een

hospitaalschip van anderhalf miljoen en honderden mensen;

• oud-kollega VIEZEE, die zijn funktie als stafadjudant opgaf om burgemeester

te worden van drie gemeenten;

• oud-kollega WELMERS, nu adjunkt-direkteur van een grafische school met

900 leerlingen;

• oud-kollega BOOMSTRA, die de RPtW verliet om zijn beide rechter handen

uit de mouwen te steken als bouwvakker-automonteur-bewaker;

• oud-kollega DE BOER, die alle zekerheden overboord gooide en nu eigenaar is

van een wasserette;

• oud-kollega PETERINK, nu voorlichter van een organisatie voor buitenlandse

werknemers.

Op de volgende pagina's vertellen deze zes ex-RPers waarom zij destijds het

Korps verlieten en hoe zij nu op hun vroegere politiewerk terugkijken.

11
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Rode Kruis scheepskapitein H. J. Maasbach (60):

'Ik heb er toch iets

van overgehouden
,

• • •

Achttien jaar geleden stapte hij over. Van zijn RP-boot naar het bekende hospitaal-
schip 'J. Henri Dunant' van het Nederlandse Rode Kruis. Oud-RPtW-kollega H. J.
Maasbach (60) draagt nu de verantwoordelijkheid voor een splinternieuw schip (ver-
zekerde waarde ruim 11 miljoen gulden), een bemanning van 12 koppen, 122 passa-
giers (o.w. 70 patiënten en invaliden) die wekelijks wisselen en een jaarbudget van
1Y2 miljoen gulden.

"Die verantwoordelijkheid is zeker
groot", zegt kapitein Maasbach, als zijn
hospitaalschip 's avonds gemeerd ligt
aan de loswal te Oud Beijerland. "Bij
de politie draag je echter ook een grote
verantwoordelijkheid. Daarom heb ik
destijds die stap ook durven doen."
Wit-geschort personeel loopt af en aan,

verricht schoonmaakwerkzaamheden en
treft maatregelen voor de nacht. Een

deel van de bemanning is belast met de
ontvangst van gasten voor het schip en
de patiënten genieten van een kindermu-
sical die door een deel van de plaatselij-
ke jeugd in de recreatieruimte van het
schip spontaan wordt opgevoerd. Kapi-
tein Maasbach is de vraagbaak voor ve-
len.
"Als politieman leer je bovendien met
mensen omgaan en - wat me later dui-
delijk werd - ik heb in mijn vorige vak
een goede algemene ontwikkeling opge-
daan. Al met al was dat mijns inziens
voldoende basis om de nieuwe baan met
beide handen aan te grijpen."

Streken

Als zoon uit een Gelderse schippersfa-
milie zocht ook de jonge Maasbach zijn
toekomst bij de binnenvaart. Maar de
oorlog gooide roet in het eten. Nadat hij
als militair de meidagen in 1940 had
meegemaakt, solliciteerde hij bij de ri-
vierdienst van de rijksveldwacht.

12

In het eerste gesprek vroeg men de va-
rensman Maasbach of hij de streken van
het kompas kende. Toen hij die vraag
op bevredigende wijze kon beantwoor-
den was hij aangenomen.
Twintig jaar later (1960) verliet hij de
Rijkspolitiediensi. Ondertussen had hij
alle RPtW-standplaatsen rond het IJs-
selmeer (Enkhuizen 2 x , Kampen, Har-

derwijk en Staveren) gehad met een uit-
stapje naar Tiel. Daarbij had hij onder
meer als boot- en al postcommandant
gefungeerd.
"Ik ben in die tijd wél politieman ge-
worden", vindt Maasbach. "Tijdens de
oorlogsjaren kregen we van een van de

oudere kollega's rechts- en wetskennis
en na '45 werd ik naar Nistelrode
gestuurd om te worden opgeleid voor
het gewone politiediploma. In die tijd
deed je tegen een matig inkomen je
dienst. Uren werden niet geteld; je ging
gewoon voor een aantal dagen op pad,
of je dat nu leuk ond of niet. Midden
in de nacht stond je aan een inbeslagge-
nomen ankerkuil te trekken. Maar ik
heb goed gediend. De kameraadschap
onder de kollega's was enorm. Ik denk
er met veel plezier aan terug".

Partikulier schipper

In de achttien jaren dat Maasbach voor
het Rode Kruis werkte heeft Maasbach
inmiddels de tweede' J. Henri Dunant'

onder zijn benen. Het eerste schip heeft
in 1973 plaatsgemaakt voor een grotere,
met een verzekerde waarde van 11 Y2

miljoen gulden. Het is ruim 80 meter
lang, bijna 11 Y2 meter breed. Twee mo-
toren van ieder 500 pk leveren de voort-
stuwing. Het biedt onderdak aan 74
gasten, 48 mannen en vrouwen verple-
gend personeel. De bemanning bestaat
uit een kapitein, twee stuurlieden, twee
machinisten, drie matrozen, twee koks
en twee dames voor de binnendienst.
"Het is alsof ik als partikulier schipper
vaar", zegt Maasbach. "Ik heb een ei-
gen begroting van 1V2 miljoen gulden,
waarmee ik o.a. het onderhoud en de
werfbeurten kan betalen. Ik neem zelf
het vaste personeel aan. Het liefst neem
ik bemanningsleden die afkomstig zijn
uit de binnenvaart. Ik heb wel ontdekt
dat zo'n schip binnen de wereld van de
scheepvaart een bijzondere plaats in-
neemt. Onze bemanningsleden zorgen
voor een portie good-will in die sector."

Ijsjes

Elke week krijgt de 'J. Henri Dunant'
behalve nieuwe gasten ook een kornple-
te nieuwe staf van verplegend personeel
aan boord. De scheepsarts, verplegers,
verpleegsters, helpers en helpsters heb-
ben er een week vakantie voor over om
invalide en chronisch zieke medemensen
vijf onvergetelijke dagen te bezorgen.
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meenten die we 's avonds aandoen orga-
niseren vrijwel altijd een feestje voor
onze passagiers en brengen vaak een
presentje voor hen mee."
In het vaarseizoen van de 'J. Henri Du-
nant' (van eind februari tot half novem-
ber) stuurt kapitein Maasbach zijn schip
-door heel Nederland. Ook maakt hij in

De 'J. Henri Dunant' in de buurt van

Rhenen. Kapitein H. J. Maasbach bij

het instrumentarium in de stuurhut.

's Zondagsavonds om zeven uur houdt
kapitein Maasbach een stafbespreking
met het nieuwe personeel. Dan krijgen
ze tevens instrukties hoe te handelen als
het schip moet worden verlaten en wat
men inoet doen bij brand. Hij laat zelf
levensmiddelen en scheepsbenodigdhe-
den inkopen, zorgt dat iedere dag verse
groenten aan boord gebracht worden.
"De' J. Henri Dunant' neemt een uit-
zonderingspositie in", zegt hij. "Als de
Nederlanders van langs de rivier het ro-
de kruis in de schoorsteen van het schip
zien, gebeurt er iets. Er is b. v. een eige-
naar van een bunkerbedrijf dat ons de
gasolie tegen inkoopsprijs levert en en
passant de diepvrieskist leeggraaft om
iedereen aan boord op ijs te trakteren.
In de tijd dat ze duur waren konden wij
aan boord beschikken over aardappelen
die we tegen een zeer lage prijs konden
inkopen. Er is geen gemeente die haven-
geld van ons verlangt. Drinkwater krij-
gen we over het algemeen gratis. De af-
delingen van het Rode Kruis in de ge-

Wmr. J. H. J. Maasbach en kollega's

kontroleren vissers uit Lemmer op het

IJsselmeer.

die tijd enkele trips over de grens, naar
West-Duitsland en België. Op maandag-
ochtend neemt het schip de passagiers
aan boord; zij worden op vrijdagavond
weer aan wal gezet. Men vaart van acht
tot vijf uur; iedere avond een andere ge-
meente als ligplaats.
"Als het enigszins kan varen we met

13
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passagiers niet bij nacht en bij mist. Ik

zorg wel dat ik onder die omstandighe-
den buiten de scheepvaartroutes lig. Er
is een voortdurend kontakt per mobilo-
foon met de wal mogelijk. Als de
scheepsarts een patiënt in een ziekenhuis
wil hebben, kunnen wij dat vanuit de
stuurhut regelen."

Sociale kant

Hoe kijkt Maasbach terug op zijn
besluit om de Rijkspolitie de rug toe te
keren?
, 'Er is veel in het voordeel van de poli-
tieman veranderd. Ik denk maar even
aan het aantal uren dat gemaakt moet
worden. Wat dat betreft ben ik er zeker
niet op vooruit gegaan. Ik woon nu aan
boord. Dat heeft tot gevolg dat ik ook
altijd bij mijn werk ben. Bovendien
wordt ik niet met zestig jaar gepensio-
neerd; ik zal het nog een paar jaartjes
vol moeten houden voor dat ik van mijn
(niet welvaartsvaste) pensioen kan gaan
genieten. Financieel zal ik er nu, in deze
funktie, misschien wat beter voor staan
dan de gemiddelde politieman. (Toen ik
in '60 overstapte, ging ik er al vijftig
gulden op vooruit. Dat was toen een
heel bedrag.) In materiële zin ben ik er
dus deels op achteruit- en deels op voor-
uitgegaan. Maar als ik de sociale kant
van mijn werk bekijk, ben ik blij dat ik
het gedaan heb. Je kunt in dit werk veel
voor anderen doen."
Dat laatste komt onder meer tot uit-
drukking in de instelling van het 'Boot-
fonds J. Henri Dunant' waar giften
kunnen worden afgedragen ten behoeve
van de patiënten die het schip bevolken.
Het is mede zijn initiatief dat dit fonds
er kwam. Met de gelden tracht men het
verblijf aan boord nog aangenamer te

maken dan het nu reeds is door b.V. de
aanschafvan invalidewagens, uitbreiding
van de airconditioning enz. (Het postre-
keningnummer is 22000, t.n.v. het
Hoofdbestuur van het Nederlandse Ro-

de Kruis, boot fonds J. Henri Dunant te
's-Gravenhage).

De kapitein wordt naar de gangway ge-
roepen. Er staat een wachtmeester. Hij
heeft doorgekregen dat er vanaf de ' J.
Henri Dunant' met een windbuks op
een drijvende fles wordt geschoten en

vraagt of hij even op het achterschip
mag kijken. Maasbach kijkt me aan en
lacht.
lacht.

14
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Drievoudige burgemeester A. D. Viezee (61):

'Het eigen initiatief zou

meer kansen moeten krijgen'

Adjudant A. D. iezee had al ruim 25 politiejaren achter de rug, toen hij in 1964

burgemeester werd. Hij pendelt nu tussen drie gemeentehuizen, vergadert met drie
collega's van B & W met drie gemeenteraden en drie sekretarissen. Is daarnaast nog
lid van Provinciale taten en bekleder van vele andere funkties. Terwijl hij al een
jaar met f.l.o. had kunnen zijn ...

Je bent 4ijaar oud en adjudant bij de
Rijkspolitie, jarenlang gemeenteraads-
lid in De Bilt en gewaardeerd medewer-
ker in kerk en maat happij. Je hebt een
gezond gezin, een fijn huis en goede
vrienden. Een mooie ome back, na een
ernstig motorongeval dat je vier jaren
buitenspel heeft gezel. Wat wil je nog
méér?
Adjudant Viezee wilde meer. Het dage-
lijks werk kon hem toch niet de bevredi-
ging schenken die hij verlangde. De
neven-aktiviteiten regen een steeds
zwaarder accent, vooral zijn voorzitter-
schap van de AR-raadsfraktie. De kans
op een wethouderszetel in de groeiende
gemeente De Bilt (24.000 inw.) leek dui-
delijk aanwezig.
Maar ook anderen hadden de managers-
kapaciteiten van de politieman/politi-
cus ontdekt. Hij werd getipt: waarom
solliciteer je niet eens naar een burge-
meesterspost van een kleine gemeente?
"Aan die gedachte heb ik wel moeten

wennen", bekent de heer Viezee nu.
Mijn vrouw zei: weet wel waar je aan
begint. Maar geleidelijk werden we het
er over eens, dat het een poging zeker
waard kon zijn, vooral toen ik daarin
steun kreeg van mijn partij."

a enkele vergeef e pogingen op het
Gelderse en Zuidhollandse platteland,
waar een anti-revolutionaire burge-
meester welkom zou zijn, won de aan-
houder. In 1964 werd de heer Viezee be-
noemd als burgemeester van de gemeen-
ten Bleskensgraaf (2100 zielen) en
Streefkerk (2300), waar de oud-
adjudant, samen met vijf andere burge-
meesters, kon rekenen op de politiële
steun van de grote RP-groep Nieuw-

poort. Later zou hij daar nog de ge-
meente Oud-Alblas (J 850 zielen) bijkrij-
gen, met weer een andere RP-groep: Al-
blasserdam.

'Grappig advies'

Drie kleine gemeenten met tesamen een
inwonertal dat maar een kwart is van de
gemeente die hij voorheen meebestuur-
de, lijkt op zichzelf niet onoverkome-
lijk. Maar het betekent ook, dat de bur-
gemeester zichzelf en zijn tijd in drieën
moet delen. Er moet met elk van de drie
colleges van B & W regelmatig verga-
derd worden, er moeten drie gemeente-
raden worden voorgezeten, drie ge-
meentesekretarissen hebben recht op
frekwent kontakt en elk van de drie ge-
meenten verlangt haar aandeel in de lij-
felijke aanwezigheid van haar burgerva-
der. We zien de drievoudige burge-
meester zich dan ook van het ene naar
het andere raadhuis reppen, per auto of
(als het even kan) per fiets. Toch is de
heer Viezee nog betrekkelijk veel buiten
zijn eigen domein.
"Toen ik burgemeester werd, kreeg ik

een grappig advies van de Utrechtse
CdK. Ga niet teveel op je bureau zitten,
zie hij. Extern kun jij je nuttiger maken.
Nou, dat advies heb ik dankbaar opge-
volgd. En ik geloof, dat het goed is. Ik
zou hier inderdaad best een zware dag-
taak hebben, als ik de hele dag binnen
zat. Maar waarom zou ik de taak van
mijn sekretarissen gaan overnemen, als
ik buiten mijn gemeenten (vooral in Den
Haag, op het provinciehuis en bij bin-
nenlandse zaken) zoveel méér kan doen
voor mijn gemeenten. Ik geloof dat de
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burgemeester van tegenwoordig - ook
van een kleine gemeente - veel meer
een manager moet zijn dan een bureau-
man. Als je op je stoel blijft zitten, trek
je steeds meer dingen naar je toe en
maak je je mensen steeds afhankelijker
van je. Maar dan mis je de nuttige kon-
takten met provincie en rijk, die een ge-
meente zo hard nodig heeft.
Als ik hier al maar was blijven zitten,
zouden we bijvoorbeeld nooit ons
prachtige dorpshuis hebben gekregen,
waar de mensen uit de wijde omgeving
op af komen. De exploitatie van zo'n
miljoenenobjekt is voor een kleine ge-
meenschap natuurlijk geen eenvoudige
zaak, maar dat is weer een ander punt.
Bovendien - waarom zou ik mijn se-
kretarissen op de vingers gaan zitten kij-
ken. Uit mijn vorige werk weet ik na-
tuurlijk wel het nodige van administra-
tie en organisatie, maar ik ben geen vàk-
man. Zij zijn dat wèl, want zij zijn om-
hooggekomen uit de gemeente-adminis-
tratie en daarin deskundig opgeleid. Dat
werk laat ik dan ook met een gerust hart
aan deze vakmensen over. En daarom
kan ik de 'buitendienst' doen, waar ik
mijn kapaciteiten en mogelijkheden veel
beter kan benutten."

'Niet ergeren'

- Schiet er bij dat alles nog wel tijd
over voor persoonlijke kontakten met
de bevolking, want juist in kleine ge-
meenten ben je toch ook burgervader?
"Ik heb veel kontakt met de bevolking.
De meeste jonge vaders sturen me een
geboortekaartje en ze krijgen allemaal
een felicitatie terug. Mijn vrouwen ik

Burgemeester Viezee anno 1978.

bezoeken ook alle oudjes van 85 jaar en
ouder op hun verjaardag. We nemen
ook deel aan het dorpsleven, laten vaak
ons gezicht zien, ontvangen ook gasten
thuis die voor de gemeente van belang
kunnen zijn. Ja, mijn vrouw vervangt
mij ook wel bij representatieve gelegen-
heden. Ze heeft zich helemaal in haar
nieuwe situatie ingeleefd. Ja, dat hoort
erbij, ook al krijgt ze daar geen cent
voor betaald. Maar ze doet het graag,
en goed.
Een druk leven, maar de burgemeester
maakt een frisse en opgewekte indruk.
"Probeer je niet te ergeren", is zijn de-
vies, "want ergernis kost je een stuk van
je leven."
De ex-RPer vindt dat hij goede kontak-
ten heeft met de commandanten van de
groepen (Nieuwpoort en Alblasserdam)
en posten (Streefkerk, Bleskensgraaf en
Oud-Alblas) in zijn gemeenten. "Ze
kunnen me altijd bellen, dat weten ze.
In ernstige situaties, ook bij dodelijke
verkeersongevallen, sta ik er zelfs op dat
ze me waarschuwen, al is het midden in
de nacht."
De burgemeester is, wel tevreden met
zijn rijkspolitie, al kampt men ook hier
met een permanente onderbezetting.
"Het is jammer, dat onze gemeenten een
doorgangshuis van oppers zijn. Als je
net iemand een beetje hebt leren ken-
nen, moeten ze vaak al weer weg. Uiter-
aard heb ik daar als voormalig RP-er al-
le begrip voor, maar van mij zouden ze
best langer op één post mogen blijven.
Vooral als je een erg goeie hebt."

- De weg naar de distriktsstaf weet hij
uiteraard wel te vinden.
"Dat spreekt vanzelf, al is de verhou-
ding met de staf van het distrikt nu wat
anders. De kontakten die je als burge-
meester met de staf hebt, worden voor-
namelijk door de officieren gedaan. Dat
is niet altijd een voordeel."

'Niet verdrinken in papier'

- Heeft de huidige funktie nog veran-
deringen gebracht in zijn visie op de ge-
wenste politieorganisatie?
"Ik ben er meer dan ooit van overtuigd,
dat we naar grotere eenheden toe moe-
ten. Ik zie dat in mijn omgeving. Zo'n
gemeente met bijvoorbeeld 21.000 in-
woners kan natuurlijk nooit met een ei-
gen korps naar behoren draaien. Elders
is 't nog maller. Daar heb je al een eigen
korps met een hoofdinspekteur-korps-
chef in een gemeente met 15.000 zielen.
Dat kan natuurlijk niet.
- Hoe kijkt de vroegere adjudant nu
vanuit dit geheel andere (bestuurs)
perspektief op een korps Rijkspolitie?
"Het korps Rijkspolitie vind ik nog al-
tijd een boeiend korps. Ik zie wel een ge-
vaar: dat door deze struktuur het initia-
tief van de individuele politieman in het
veld te weinig kansen krijgt om nog suk-
ses te boeken met zijn werk. Ik zou het
eigen initiatief meer kansen willen ge-
ven. Vooral op het platteland is dat zeer
gewenst. En dan zou ik de politieman
dichter bij de bevolking willen brengen,
o.a. door hem meer op de fiets te laten
surveilleren en minder in voorbij razen-
de auto's."
De regiodienst. "Daar zitten wel goede
kanten aan, maar je haalt de mensen te-
veel weg. Ik blijf erbij dat de politie bij
de mensen moet zijn. De mensen moe-
ten hun politieman kennen . . . en ook
kunnen vinden."
- Samenvattend: het korps Rijkspolitie
vindt u ...
". . . een goed korps, dat moet blij-
ven. Als ze maar uitkijken dat ze niet
verdrinken in de papieren."
De burgemeester kijkt uit het raam van
één-hoog. "Kijk, daar gaat de echtge-
note van mijn vroegere postcornman-
dant. Meestal steekt ze haar hand op,
als ze me voor het raam ziet. Ja, 't is
hier gelukkig een gemoedelijke buurt."
De drievoudige burgemeester is geluk-
kig ook eenvoudig gebleven. (AKA)
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Adjunkt-direkteur Frits Welmers (31):

'Ik ben een nijver
mens, zodoende .

,
• •

Vijf jaar precies was wachtmeester F. Welmers bij de Rijksp Iitie toen hij - na
hardnekkig volhouden - de baan kreeg waarvoor hij de meeste langstelling had:
leraar op een grafische school. Een jaar later werd hij adjunkt-dire teur en dekaan.
Hij draagt nu mede-verantwoordelijkheid voor de 900 leerlin aan de Grafische

School te Eindhoven.

"Of ik het naar de zin heb gehad bij de
Rijkspolitie in die vijf jaar? Jazeker! Ik
had het toen naar de zin en nu ook, al-
leen kan ik nu 's nachts in mijn bed blij-
ven liggen en dat was bij de politie niet
altijd het geval."

Frits Welmers (31) spreekt de woorden
met overtuiging uit. Hij is typisch een
man die weet en meent wat hij zegt en er
ook duidelijk voor uitkomt. "Daarmee
hebben verscheidene mensen bij de
Rijkspolitie het nogal moeilijk gehad",
veronderstelt hij. "Op mijn beoordelin-
gen op school in Horn stond dan ook:
Hij durft voor zijn mening uit te ko-

men. Ik denk dat men bedoelde: Hij
heeft een verrekt grote bek!"

Ambtenarij

Veertien was hij toen de direkteur van
de HBS in Den Haag Frits voorgoed van
school stuurde. "Dat was een afknap-
per voor mijn ouders. Die dachten niet
aan een beroepsopleiding. Ik kwam in
een grafisch bed rij f terecht en leerde
daar het technisch onderwijs kennen, de
'ambachtsschool' zogezegd. Een woord
dat in mijn kringen bijna uit den boze
was. Maar dat er jongens vanuit die
onderwijs-richting de HTS bereikten en
een enkeling het tot ingenieur bracht,
dat kwam in het voorlichtingspakket
van mijn ouders niet voor. Ik kreeg veel

zin om in die richting te gaan studeren.
De lerarenopleiding voor de technische
school trok me bijzonder aan. Ik was er
nog veel te jong voor en ik had geen
vakdiploma. Tijdens mijn vakopleiding
studeerde ik daarom tevens voor leraar:
een studie van vier jaar.
Toen ik die met goed gevolg had af-
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gesloten moest ik een richting kiezen. Ik
meldde me daarom 'oor de studie voor
leraar aan een grafi he school. Ik bleek
de enige kursist te zijn, zodat de kursus

niet doorging. Ik he toen een jaar mee-
gelopen in de opleiding elektro. Inmid-
dels zat ik bij de taatsdrukkerij op
kantoor. Toen blee , dat ik niet ge-
plaatst kon worden als docent in de be-
drij fsopleiding, omdat een ander die
baan moest hebben als troost voor het
feit dat hij al eens 'as gepasseerd bij
een interne sollicitatie. Dat was mijn
eerste kennismaking met wat je noemt
ambtenarij. Ik heb op de kortst mogelij-
ke termijn ontslag genomen."

Kleine zelfstandige

Welmers vertrok uit Den Haag en
vestigde zich - na een opleiding - als
kleine zelfstandige in Limburg. In de
muziekbranche: reparatie en onderhoud
van piano's en orgels. "De muziekbran-
che was mijn hobby. Ik had inmiddels
mijn eerste elektroni che orgel gebouwd
en kon een vakopleiding krijgen van een
72-jarige oude rot in het muziek vak. De
opleiding was gratis, maar ik verdiende
ook niets. De kostjuffrouw moest ech-
ter wel betaald worden en dus verdween
al mijn spaargeld daarheen."

Eenmaal als zakenman ging het hem
niet voor de wind. Limburg bleek voor
hem als zakelijke westerling niet de om-
geving voor een grote carrière.

"Afspraken bleken er zeer rekbaar. Als
je zei: ik kom morgen, keek niemand
vreemd als je overmorgen of de volgen-
de week kwam. En zo lag het ook vaak
met het nakomen van financiële ver-
plichtingen. Er waren weekenden dat je
het geld niet opgemaakt kreeg, maar het
gebeurde ook dat je dagenlang de deu-
ren afliep voor een paar gulden. Nee,
Limburg is een fijn land, maar ik kon er
geen zaken doen."

'Ballentent'

De lerarenopleiding had Welmers aan-
getrokken, omdat hij wel wat zag in het
omgaan met (jonge) mensen. Het poli-
tiewerk had daarom eveneens zijn inte-
resse. Hij had al eens gesolliciteerd bij
de Rijkspolitie. Toen hij na enkele
maanden niets gehoord had, nam hij
kontakt op. "Men kon niets van mij
vinden. Aan de andere kant van de tele-
foon hoorde ik wel een hoop gerommel,
geschuif met laden enz. en tenslotte ver-
telde men mij dat een man die van een
(naar mijn idee langdurige) vakantie ge-
noot, nog wat paparassen in de lade had
liggen. Mijn dossier was daar ook bij;
de letter W lag onderaan. Ik heb ze toen
schriftelijk laten weten dat ik in zo'n
ballentent niet wilde werken en daarom
mijn sollicitatie introk."

Later, toen het zakendoen in Limburg
niet zo goed ging, liet Welmers weten
zijn sollicitatie te willen hervatten (zijn
boze brief was bewaard. "Brieven
schrijven kunt u ook", merkte één van
de ambtenaren van het Bureau Perso-

neelsvoorziening bij het gesprek op!).
Op I augustus 1970 kon hij aan de kur-
sus op de opleidingsschool in Horn be-
ginnen. Het is voor hem niet de pret-
tigste periode uit zijn leven geworden:
"Een jaar lang op maandagmorgen de
poort in en er vrijdagavond weer uit
mogen. Dat was een hele opgave. Bo-
vendien, de disciplinaire wijze waarop
de zaken toen toegingen. Ik heb er erg
veel moeite mee gehad. Je moet je voor-
stellen. Je bent reeds vanaf je veertiende
jaar aan het werk. Financieel onafhan-
kelijk. Ik kon al een redelijk stuk zelf-
discipline opbrengen, vond ik. Om dan
door een docent uitgeveterd te worden
omdat je je schoenen uit hebt gedaan
wegens een zere poot waar een nagel van
verwijderd is. Zonder dat je in de gele-
genheid werd gesteld iets uit te leggen
werd je op je nummer gezet. Je durfde
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Adjunkt-direkteur Frits Welmers in een van de praktijklokalen van de Grafische

School bij zijn grote liefhebberij: een drukpers.

niets terug te zeggen, want je vrouw zat
thuis zwanger te wezen en je wilde zo
graag wachtmeester worden. Ik neem
aan dat ik op de school verknipt over
ben gekomen. Je aanvaardde de disci-
pline, want je voelde de dreiging van:
dat er maar niets fout mag gaan."

"Het is niet te geloven, dat in die tijd
zelfs, één man zo duidelijk bepaalt hoe
de groep zal draaien. Overleg was beslist
niet mogelijk. We moesten met negen
man met één kevertje surveilleren. Als
er twee ongevallen op de Rijksweg ge-
beurden ging je er op de VLM naar toe.
En dat terwijl men op de groepsstand-
plaats, met veel minder inwoners en veel
minder aktiviteiten over een groter aan-
tal wagens beschikte. We moesten 's
nachts de onopvallende surveillancewa-
gen jatten met gebruikmaking van de re-
servesleutelom in de villa-wijk te posten

Ovatie

Welmers kwam op een Brabantse post
terecht, bij een groepscommandant -
een oud-Marechaussee'er - die een heel
duidelijk stempel zette op de groep.

op inbrekers. Een vreemde toestand. 'k
Heb er desondanks leuk gewerkt. De
kollegialiteit was er groot. Een hoogte-
punt uit mijn politie carrière daar vond
plaats op 3 mei 1972. Op een puinstort
in Gerwen, bij het woonwagenkamp,
raakten drie kinderen bekneld onder
vallend gesteente. Ik was er als eerste
bij. Het was een afschuwelijke situatie.
Geëmotioneerde woonwagenbewoners,
waaronder de moeders, stonden te
schreeuwen en te gillen. Zij vielen me als
het ware aan toen ik arriveerde, ze krab-
den me en trokken aan me in paniek.
Mannen waren met touwen in de weer
om brokken steen te verplaatsen, het-
geen een averechtse werking kon heb-
ben. Het gesteente zou gaan schuiven en
de beknelde kinderen zouden nog meer
in de knoei raken. Toen kwamen de les-
sen die ik had gehad in de sfeer van de
Bedrijfs-zelfbescherming op de Staats-
drukkerij weer van pas. Met een takel-
wagen werden brokken beton opge-
beurd en verplaatst, waarna de kinderen
konden worden bevrijd. Een van hen
bleek echter te zijn overleden. Toen ik
de volgende dag tijdens een patrouille
op het woonwagenkamp kwam, kreeg
ik een ovatie van de bewoners van het
kamp."

Eén vrije dag

Maar Welmers wilde vooruit. ('Niet
omdat ik een streber ben, maar ik doe
graag wat'). Direkt na zijn plaatsing op
de groep gaf hij zich op voor de B-
kursus die in het distrikt zou worden ge-
geven. Hij mocht niet meedoen. Hij was
nog geen 26. Het tweede jaar werd de
leeftijdsgrens verlaagd maar kwam er
een andere bepaling bij: hij moest twee
praktijk-jaren hebben. Dus nog een jaar
voor zijn hobby elektronika. Toen hij
zich voor de derde maal aanmeldde
voor de kursus, bleek de opsteller van
de deelnemerslijst al ruimschoots aan
het aantal te zijn voordat de letter W
aan de beurt was. Toen werd hij boos:
"Ik heb meteen naar Amsterdam gebeld
en me in laten schrijven voor het vervolg
van de lerarenopleiding die ik destijds
had afgebroken. Ik kwam als geroepen.
Ik was de derde kursist, ruim voldoende
om de kursus te laten beginnen. Het had
wel tot gevolg dat ik iedere zaterdag
naar Amsterdam moest en iedere zon-
dag dienst deed. Om mijn kollega's niet
te kort te doen, stelde ik mij ook zater-
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dagsavonds beschikbaar. Na verloop
van tijd bleek het noodzakelijk dat mijn
praktijkervaring werd opgefrist. Ik ben
toen naar de grafische school in Eindho-
ven gestapt, om te vragen of de direk-
teur een adres wist waar ik wat praktijk
kon ophalen. Hij zei: Waarom kom je
niet op onze school? Het gevolg was dat
ik eens per veertien dagen de praktijk-
lessen op de school meeliep en tenslot-
te er maar één vrije dag in de veertien
dagen overbleef voor mijn gezin. Ik heb
toen ervaren dat die onregelmatige poli-

Wachtmeester Welmers in aktie (in

1972) op de puinsrort in Gerwen, waar

drie kinderen onder vallend puin be-

kneld raakten. a momenten van

spanning en hard werken kon hij het

laatste kind in veiligheid brengen.

tie diensten ook goede kanten hebben.
Daardoor kon ik toch nog veel bij mijn
gezin zijn. Stille planton uren op vroege
zondagochtenden bleken bovendien ge-
schikt voor wat studie. a twee jaar kon
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ik de kursus op een bevredigende wijze
afsluiten. "
Meteen na de kursus ging Welmers naar
de Grafische School in Eindhoven om
eens te informeren naar mogelijkheden
om daar als leraar geplaatst te worden.
Welmers trof het: de school zou juist
gaan uitbreiden met een MTS-afdeling.
Mogelijk dat er een leraar bij zou kun-
nen komen. De volgende dag al werd
Welmers voor de keus gesteld: nu me-
teen leraar worden of nooit meer.

"Op de dertigste juni hebben we het
overrompelende besluit genomen ont-
slag te nemen bij de Rijkspolitie, hoewel
ik nog best een paar jaar had willen blij-
ven. Ook waren mijn gedachten al eens
gegaan naar een funktie bij de techni-
sche recherche. Nog die avond heb ik de
brief op de bus gedaan bij het distrikts-
bureau in Eindhoven, zodat ik per 1 au-
gustus in mijn nieuwe job zou kunnen
beginnen. Ik heb daarna nog een dag of
vier dienst gedaan en in mijn vakantie
nog wat schriftelijk werk afgemaakt, -
en zo eindigde mijn loopbaan bij de
Rijkspolitie. "

Profijt van politiewerk

Een jaar na zijn aanstelling als leraar
ontstond er op de school een vakature
voor adjunkt-direkteur. Frits Welmers
werd aangesteld en is nu verantwoorde-
lijk voor negen klassen leerlingen in de
leeftijd van 17 tot 22 jaar. "Ik heb veel

voordelen gehad van mijn praktijk bij
de politie", heeft Welmers inmiddels
ontdekt. "Als je hebt gestaan tegenover

de dorpsjeugd die je op zaterdagavond
uitdaagt en kompleet met je wil vech-
ten, dan heb je geen moeite met een
knul in de klas die gewoon een keer ver-
velend is en een brutale mond tegen je
opzet. De kollegialiteit onder de politie-
rnensen is groter dan in het onderwijs.
Je moet bij de politie meer met elkaar
doen. Je zocht elkaar 's avonds tijdens
de surveillance nog eens op als je koffie
ging drinken bij een kollega thuis. Dat is
in het onderwijs niet het geval. Om vier
uur gaar de school dicht en de volgende
ochtend ontmoet je elkaar weer."
De heer Welmers geeft zelf nog negen
uren les in boekdrukken en is tevens de-
kaan van de school. Normaal gesproken
voldoende voor een 80-urige werkweek.
Desondanks heeft hij nog tijd voor ge-
zin, hobby en studie. Hij is een nijver
mens.
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Automonteur-bouwvakker-portier S. Boomstra (43):

,Als ik gereformeerd

was geworden . . .'

In 1972 stapte wmr. I Siebe Boomstra (nu 43) voorgoed van boord: 'wegens prakti-
sche en godsdienstige bezwaren'. Een principiële stap, die zijn salaris halveerde. Hij
is nu een gelukkig man, maar had het toch graag anders gezien. "Want in de burger-
maatschappij zitten ze niet op je te wachten ... "

"Ik ben geen gemakkelijke jongen ge-
weest", zegt Boomstra openhartig en
z'n aardige vrouw knikt instemmend,
hoewel met een vertederende glimlach.
"Ik heb een opstandig karakter, vooral
dankzij een moeilijke jeugd: moeder

jong gestorven en slecht kontakt met
m'n vader die adjudant-machinist bij de
Marine was. Na vier jaar koopvaardij
- de hele wereld rondgevaren - kwam
ik ook bij de Marine. Maar een thuis
had ik niet: mijn vader was net weer -
voor de derde keer - getrouwd met een
jong hippetje. Die hadden me niet no-
dig. Maar bij de Marine heb ik een fijne
tijd gehad. Veel geleerd. Toch kon ik
het daar niet uithouden. Er werd mij te-
veel geschreeuwd en ik ben niet zo'n mi-
litairist. Toen ben ik opgestapt."

Siebe Boomstra, groot en fors, af-
komstig uit het Friese Dronrijp, kijkt
ons aan met zijn doordringende, staal-
blauwe ogen die menige chef tot wan-
hoop hebben gebracht.

'Mijn psalmen'

Bij de RP te Water bleven de konflikten
evenmin uit, want Boomsma zegt wat
hij denkt. Goudeerlijk, maar recht voor

z'n raap. Niettemin heeft hij het er 14Y2

jaar uitgehouden.
"Ik had natuurlijk nooit bij de politie
moeten gaan", zegt hij, "ik hield van
het water en van machines. Mijn
mooiste werk was techniek, motoren,
alles wat klopt, veegt en zuigt. Ik sleutel
graag. Ik was 'hoofd van de machineka-
mer', zogezegd. Maar een echte politie-
man in hart en nieren ben ik nooit ge-
weest. Als ik een schuitje met AOW-ers
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moest bekeuren omdat de baas dat ver-
langde, dan kwam ik vloekend thuis."
Al op de opleidingsschool was het met-
een mis. Konflikties. straf, ruzie. "Ik

ben toen weggelopen. Maar overste
Proot kwam me persoonlijk terughalen.
Dat was in de tijd dat je de ballonbroek
binnenstebuiten moest keren; konden ze
kontroleren of er ook stof in zat ... "
Bij de waterkollega's kon er wel wat
meer, maar ook daar rezen problemen.
"In die tijd was het varend volk voor
driekwart gereformeerd. Nou en ik was
helemaal niks van geloof. Dus toen ik

me bij m'n eerste commandant meldde
- ja, gereformeerd, wat dacht je -
werd mij meegedeeld, dat men mij maar
vast had opgegeven als lid van de
Christelijke Politiebond. Dat sprak van-
zelf. Nou zoiets moet je Siebe Boomstra
niet flikken. ee, ik heb van de meeste
van mijn commandanten weinig plezier
beleefd en dat zal omgekeerd ook wel
het geval zijn, mag ik aannemen."
Hij lacht smakelijk, want hij heeft zijn
opgeruimdheid nooit verloren, evenmin
als zijn opvliegendheid, zoals hij zelf
zegt. "Eén gunstige uitzondering moet
ik maken voor adjudant Boone. Daar
heb ik zó'n commandant aan gehad.
Een eerlijke vent. Hij mocht mij wel.
Maar toen werd ik helaas overgeplaatst.
En ja hoor, wéér een gereformeerde
bootcommandant die me zat op te
wachten. Alsof de duvel ermee speelde.
Zolang ik 'niks' was, deugde ik natuur-
lijk niet, maar ik bleef een bekeringsob-
jekt. Maar toen ik mijn vrouw had leren

kennen, kreeg ik het zwaarder te verdu-
ren. Want die was katholiek van huis-
uit. Later zijn wij allebei Getuigen van

Jehova geworden. Nou, toen was de
boot goed aan. Dat heb ik geweten. Als-
of je een doodzonde had begaan. Zelfs
als ik een psalm voor mijzelf neuriede,
werd ik door de commandant op de vin-
gers getikt: 'Hé, je neuriet mijn psal-
men! . .' Nou, dat werd steeds vervelen-
der. Op een gegeven moment, toen we
weer eens met rooie koppen tegenover
mekaar stonden, dacht ik: ik stap op."

Half salaris

Een sollicitatie bij Rijkswaterstaat had
meteen sukses. De ingenieur die hem
had ontvangen, liet weldra weten dat
het voor elkaar was en dat hij per 1 juni
zou worden aangesteld als scheepvaart-
meester/riviermeester. "Je kunt alvast
je ontslag aanvragen"; zei de ingenieur.
"Ik nam dus ontslag. Achteraf zeg je:
stom. Want ik had eerst de schriftelijke
bevestiging moeten afwachten, maar ik
vertrouwde helemaal op die ingenieur.
Toen ik maar steeds niks hoorde, heb ik
opgebeld. De benoeming is niet doorge-
gaan, zei de ingenieur, er is een brief on-
derweg. Nou, toen ben ik naar binnen
gestapt en heb de ingenieur zijn vet ge-
geven. i oen Kwam net eruit: de adju-

dant had geadviseerd om mij niet te ne-
men. 't Is een Jehova's Getuige, daar
krijg je last mee, had hij gezegd.

Ik was natuurlijk te trots om mijn ont-
slagbrief in te trekken. Ik ben dus een
maand later opgestapt. Zes keer sollici-
teerde ik in die tijd bij het Rijk. Zes keer
een afschrijving. Telkens weer bleek de
adjudant er tussen te zitten, als ze om
inlichtingen kwamen. Dat heeft-ie zelf
toegegeven, toen ik hem daarover hartig

Rp.org_RPM78_07_08_juli-aug_nr.11-12_compri 224



heb aangesproken. Overal kwam ik die
man tegen bij mijn sollicitaties."
Toch is Boomstra geen dag zonder werk
geweest. Doordat hij niet alleen een
paar sterke armen heeft, maar ze ook
graag en goed gebruikt. "En ik kàn wat.
Ik heb een technische aanleg en wat
mijn ogen zien, kunnen mijn handen
maken. Maar ik ging wel mooi de helft
in salaris terug. Van schoon f 230,-

naar f )65,-. Dàt is een klap ... Ja,
als je tegen de veertig loopt, zitten ze
niet op je te wachten."
Hij begon in een garage: als eerste auto-
monteur. Veel overwerk. Onrustige
Boomstra probeerde een overstapje
naar de bedrijfsbewaking van Shel!. "Ik
werd bij een slagboom geplant. Boom
open - boom dicht. Grote klok voor je
neus. Nog meer papieren invullen .dan
bij de politie. Een vréselijke baan."
De garagehouder kwam vragen of zijn
vertrokken monteur terug wilde komen:
(' Je kist staat er nog'). Opnieuw in de
garage, maar die werd opgekocht en de
zetbaas vroeg veel, maar betaalde wei-

Wachtmeester Boomstra wordt voorgesteld
aan de toenmalige CdK van Zuid-Holland,
mr. J. Ktaesesz.

nig. "Ik bracht f 200,- per week mee
naar huis. Toen zei een geloofsgenoot
van me: waarom ga je niet in de bouw?
Kun jij best en dat levert zo f 50,-

meer op."
Over naar de bouw. Lachend en met
lichte trots vertelt hij: "We moesten
meteen 50 kub beton storten. Ik begon
het werk in te delen; jij dit en jij dat. Ze
vonden het heel vanzelfsprekend dat ik
dat bepaalde. Dat is anderhalf jaar zo
doorgegaan. 't Was wel hard werken,
maar ik had er lol in."
Maar er kwam geleidelijk minder werk.
Toen na een jaar ook de werkomstan-
digheden verslechterden, greep Boom-
stra z'n kans bij het concern Dow Che-
mica!. Weer bewaking. In de portierslo-
ge komroleert hij nu al weer bijna 5 jaar
papieren en lading van de transporten.
Gevaarlijke ladingen. Naleving van de
veiligheidsvoorschriften. "Ik ben toch
nog goed terecht gekomen: een redelijk
salaris en goede sociale voorzieningen."

Goede raad

- Wat zou hij, met zijn ervaringen, zijn
oud-kollega's die ook wel eens een over-
stapje overwegen, adviseren?

"Als ik een goede raad mag geven, dan
zeg ik: Houd het Rijk maar vast, vooral
als je de 30gepasseerd bent. Je kunt bij
het Rijk oud worden. In het burger-
bestaan moet je altijd voor je eigen sala-
ris knokken. Je moet je steeds bewijzen,
meteen al vanaf het begin. Gaat het
minder goed, dan vlieg je er zo uit. Het
bedrijfsleven vraagt snelheid en kwali-
teit. Dat heb ik overal ervaren, in de au-
tobranche, in de-bouwen ook nu. Staat
het je niet aan, heb je teveel kapsones,
dan hoef je zo maandag niet terug te ko-
men. Maar daar staat tegenover, dat als
je - zoals ik - ervan houdt prestaties
te leveren en keihard te werken, het bur-
gerbestaan meer bevrediging geeft."
Siebe Boomstra vindt dat hij een goed
leven heeft. Een gelukkig gezin, een fijn
huis, goede kontakten met zijn geloofs-
genoten en als het even kan gaat hij vis-
sen op het Brielse meer ('Dat leer je wel
bij de RP te Water').
- Heeft hij wel eens heimwee naar de
RPtW?
"Nou, als ik helemaal eerlijk ben, zou
ik best terug willen, want het werk aan
boord vond ik heerlijk. Maar het zou
toch niet lang goed gaan, denk ik. Nee,
laten we het zo maar houden. Je moet
ook niet àlles willen hebben." (AKA)
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Wasserettehouder H. de Boer (46):

,
'Ik kon er toen niet meer tegen

Alweer een Fries die naar Amsterdam 'emigreerde' en daar een goede toekomst
vond: H. de Boer (46). In 1971 nog wachtmeester I bij een verkeersgroep. Nu eige-
naar van een wasserette, dank zij een technische knobbel, een zakelijke vrouwen
een welwillende schoonvader. Hij hoopt op succes in de rosse buurt.

"Je kunt nu zoveel meer dingen doen.
Een poosje geleden kwam er iemand
naar me toe die me tien ton doperwten
en wortelen in glas aanbood. Het spul
was van een export kwaliteit en af-
komstig uit een vrachtwagen die in
brand had gestaan. De verzekering had
zich erover ontfermd. Ik bood het mijn
klanten aan voor de prijs van tien gul-
den voor twaalf potten, terwijl diezelfde
potten in de winkeÎj 3,25 kostten. Met
auto's vol hebben ze de doperwten bij
me weggehaald.
Ik heb eens een ton rijst gehad. Ik heb
de zakken niet eens gezien, omdat ik ze
al had doorverkocht. Natuurlijk zal ik
ook wel eens misgokken, maar daar zie
ik niet tegenop."

Onder de mensen

Aan het woord is oud-kollega H. de
Boer (46) die nu in Badhoevedorp, on-
der de rook van Amsterdam, een wasse-
rette heeft.

Van 1954 tot 1971 werkte hij bij het
korps Rijkspolitie. Aanvankelijk op de
landgroepen Vlijmen, Schijndel en Ma-
rum, daarna bij de verkeersgroep Leeu-
warden. In 1961werd hij verplaatst naar
de verkeersgroep Amsterdam. "Men
heeft er wel wat vreemd van opgekeken
in Friesland. 'Een verplaatsing naar
Amsterdam? Je bent gek', zei men.
Maar het avontuur trok me. Het was in
Amsterdam drukker. De groep was gro-
ter. De verkeersintensiviteit was dichter
en je kwam meer onder de mensen dan
in het Noorden."
De Boer werd ingedeeld bij de begelei-
dingsploeg, de motorescorte. "Een
prachtige tijd", herinnert hij zich.
"Eens per jaar deden we Olympia's
Tour. Als een grote politie familie trok
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je door heel Nederland. Je leerde veel
kollega's kennen."
In Amsterdam deed hij dienst als ver-
keerssurveillant. De technische kant van
het verkeersvak trok hem niet zozeer
('Van bromfiets naar bromfiets voor
een technisch onderzoek? Nee, daar was
ik niet stuk van'). Hij leerde zijn vrouw
kennen - een zus an een politieman -
die in de supermar t van haar vader in
Badhoevedorp werkte. Het gevolg was
dat De Boer na de diensturen in een wit-
te jas in de zaak van zijn schoonvader
werkte. ('In m'n vrije tijd was ik bij de
politie').

Afgekeurd

In 1971 stelde zijn choonvader hem

Wasserettehouder H. de Boer aan de was (1978)

• • •

voor een deel van de zaak over te ne-
men. Met wat geld van zijn schoonou-
ders erbij begonnen De Boer en zijn
vrouw een bestaan als eigenaars van een
wasserette. De wachtmeester le klasse
nam ontslag bij het korps Rijkspolitie.
"Eerlijk gezegd is het vak van politie-
man nooit mijn 'roeping' geweest",
zegt hij. "Ik werkte in een garage in
mijn woonplaats Heerenveen toen ik
opgeroepen werd voor militaire dienst.
De commandant van de toenmalige ver-
keersgroep Heerenveen adviseerde mij
om na mijn diensttijd naar de Rijkspoli-
tie te gaan. En ook thuis drongen ze
nogal aan (' Jongen, het is bij de politie
veel beter. Je hebt er een zeker bestaan
en een vast salaris'), met gevolg dat ik
bij de Rijkspolitie ging solliciteren.
Maar ik werd afgekeurd. Ik was er blij
mee, want nu had ik een goed excuus
om iets anders te beginnen. Maar wel-
dra bleek dat het bureau van de korps-
arts een foutje had gemaakt. Ik moest
terugkomen en werd alsnog goedge-
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keurd. Op Nistelrode kreeg ik mijn
opleiding. Net als later mijn broer (RP
Arnhem), een zwager (gempo Leeuwar-
den) en nog een zwager (Assen).
Ondanks de 'tegenzin' waarmee ik be-
gon heb ik het een kleine twintig jaar bij
de Rijkspolitie volgehouden en het er
ook erg naar m'n zin gehad, zowel op de
landgroepen als bij de verkeersdienst. Je
kreeg in die tijd de ruimte om zelf initia-
tieven te ontplooien; er was een goede
kollegialiteit onder het personeel van de
verschillende groepen waarbij ik werk-
te. Ik heb echter de indruk dat er wat
dat betreft wat veranderd is. Toen op
een gegeven moment de groepscomman-
dant van de verkeersgroep 60 werd en
afscheid nam en er ondanks beloftes
aan het adres van één van onze
kollega's, nieuwe leiding kwam, ging
het leuke er voor mij af. De bureaucra-
tie ging hoogtij vieren. We moesten
strak langs het lijntje lopen en daar kon
ik niet meer tegen. Na de 'Ronde van
Noordholland' in 1971 heb ik mijn mo-
torfiets in de garage gezet. Ik heb af-
scheid genomen en ben nooit meer terug
geweest."

Rosse buurt

De familie De Boer zocht wegen om
haar bedrijf te ontplooien. Op een we-
reldtentoonstelling van reinigingsmachi-
nes in Parijs keek men rond. Het slot

Wachtmeester Je klasse H. de Boer (/970)

van het liedje was dat er anderhalve ton
werd geïnvesteerd in onder andere ma-
chines om chemisch te reinigen.
"Met angst in ons hart hebben we dat
gedaan, dat durf ik nu wel te vertellen.
Laten we eerlijk zijn, je hebt bijna twin-
tig jaar een zeker bestaan bij de
Rijkspolitie gehad en je geeft dat ineens
op voor iets waarvan je geen idee hebt
hoe het afloopt", bekent De Boer. "Ik
kon zelf nauwelijks wol van zijde onder-
scheiden; er was concurrentie in de
branche vanuit Badhoevedorp, Haar-
lem en Amsterdam. Maar het liep goed.
Binnen een jaar was onze capaciteit
voor chemisch reinigen te klein. Zelfs de
oppervlakte waarop we werkten werd te
krap. Het resultaat was boven verwach-
ting. In de zeven jaar dat we nu draaien
hebben we driemaal moeten verbouwen.
Nu zijn we zover als we wilden zijn.
Mijn vrouwen ik werken grandioos sa-
men in de winkel, we hebben een partti-
me kracht om een handje toe te steken.
Mijn schoonvader doet wat klusjes in de
vorm van automaten vullen en machines
schoonmaken en ik verzorg het techni-
sche gedeelte. Er komt bij ons geen
monteur in huis. In de zaak hebben we
tijd voor een babbeltje met de mensen.
In de vorm waarin wij werken hebben
we daar nog tijd voor. We proberen een
goed produkt te leveren en dat lukt ons,
met gevolg dat we onze klanten hou-
den."

Aanvankelijk beschikte de familie De
Boer ook nog over een wasserette in Uit-
hoorn. Die heeft men van de hand ge-
daan. De Boer ziet nog wel wat in uit-
breiding met een paar wasserijtjes." .
't Liefst in de rosse buurt van Amster-
dam, op de Achterzijdsvoorburgwal of
iets dergelijks. Daar ligt de verdienste" ,
is zijn mening.
Heeft De Boer ooit spijt gehad van zijn
ontslag bij de Rijkspolitie?
"Geen moment", is zijn overtuiging.
"Dit werk bevredigt mij meer dan een
baan bij de Rijkspolitie mij ooit had
kunnen bezorgen. Laat mij maar rustig
een beetje rommelen. Ik hoef geen reke-
ning en verantwoording af te leggen, be-
halve dan voor de belasting. Veertig uur
werken is er voor mij gemiddeld niet bij.
Vooral in het begin maakte ik weken
van 80 of 85 uur; dat moest wel om de
boel een beetje van de grond te krijgen.
Ook nu zijn we wel langer bezig dan de
gemiddelde werkweek, maar dat vind ik
beslist niet bezwaarlijk. Dat heb ik trou-
wens - net als vele kollega's - bij de
politie ook niet als een bezwaar gezien.
Er is wel een aantal andere zekerheden
tegenover komen te staan: elke avond
om zes uur sluiten we de winkel en 's za-
terdagochtends om elf uur is het week-
end. Als ik op ziekenbezoek wil, hoef
ik niemand te vragen of ik weg mag. Ik
heb nog voldoende kontakt door familie
en vrienden met de politie om het be-
drijf een beetje te kunnen volgen. Ik
hoor van de veranderingen die hebben
plaatsgevonden. Van kreten in de vorm
van: "Te 16.02 uur de auto verlaten. Bij
kilometerpaal zoveel steen van de weg
verwijderd. Te 16.06 uur vervolg pa-
trouille." Maar dát is een lekker ver-
haal! In de tijd dat ik bij de Rijkspolitie
werkte, heb ik het goed naar de zin ge-
had. Ik heb de veranderingen in dat be-
drijf zien komen en voor een klein deel
meegemaakt. Daarom ben ik blij dat ik
de sprong in 1971 heb gemaakt."
Trots leidt oud-kollega De Boer ons
rond in zijn bedrijf. Geeft technische
uitleg over het werk in zijn stomerij en
wasserij. Veertien wasmachines, van het
merk waarvan er 'geen betere zijn',
droogtrommels, persen, machines voor
het chemisch reinigen. Ze staan alle
goed gerangschikt en ordelijk in de
zaak. Alles is in vol bedrijf. Laat zaken-
man De Boer maar rommelen. (AH)

(vervolg serie op pag. 42)

23

Rp.org_RPM78_07_08_juli-aug_nr.11-12_compri 227



Eindredaktie:

A. Huizing.

Heli 'Bartold' gedoopt 25

Wandelaar Boos

sportman van het jaar. 27

Afscheid mr. Van Ag!. 28

Cursisten anno 1946 30

Helvoirt wint trofee 30

CdK opent bureau Monnickendam 30

Computer in gebruik gesteld 31

Praktijkstraatje Harlingen 32

Zeeuwse reunie. 32

Gala in Bemmel. 33

RP-Mannenkoor 35

Nieuw: de Sjampetter. 36

Sportrubriek 39

Voetballen met

woonwagenbewoners 40

Barthold kan vliegen

Barthold vliegt. ••
Derde heli gedoopt

BILTHOVEN. - "Het verheugt mij

bijzonder dat de nieuwe helikopter de

naam Barthold zal gaan dragen. Een

naam zoals we die maar één in ons

korps kennen, evenals trouwens de man

die die naam draagt", aldus generaal

Plattel tot kolonel Jhr. B. W. F. de

Beaufort op 26 mei op het sportterrein

van de Verkeersschool te Bilthoven

waar de officiële ingebruikstelling en de

doop van de derde RP-helikopter

plaatsvond. "Het doet me deugd dat de-

ze helikopter de naam zal gaan dragen

van de man die in 1953 als eerste com-

mandant van de Dienst Luchtvaart, met

een gehuurd vliegtuig, zijn taak als zo-

danig begon en die gedurende ruim tien

jaren de basis legde voor datgene waar

we nu zo trots op zijn. Het is echter niet

Foto's: Verkeersschool Rijkspolitie

alleen een huldeblijk aan betreffende

officier maar het heeft bovendien tot ge-

volg dat de naam Barthold niet per 1

mei 1979 uit de officiële stukken ver-

dwijnt als de kolonel de dienst verlaat.

Ik neem aan dat deze helikopter een

lang leven beschoren is, dat hij net als

de man wiens naam hij gaat dragen,

taai, dapper, onverschrokken, in de

voorste gelederen mee zal doen".

Kaapse eend

De naamgever had het kennelijk naar de

zin toen hij van de Algemeen Inspecteur
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'Een doekje? Wij zijn dat anders gewend!'

de gelegenheid kreeg de doopplechtig-

heid te verrichten. Omgeven door zijn

medewerkers van het eerste uur van de

Dienst Luchtvaart liet hij de champagne

aanrukken. ("De'andere toestellen heb-

ben ze gedoopt door een doekje te ver-

wijderen. "Maar wij zijn dat anders ge-

wend").

De witgehandschoende hand van de

jonkheer de Beaufort zorgde er tenslotte

voor dat onder luid applaus de laatste

resten (van de schuimlaag die de naam

bedekten werden verwijderd en de PH-

RPU(trecht) als Barthold verder door

het leven kon gaan.

"Ik beschouw het als een grote persoon-

lijke eer dat ik deze doop heb mogen

verrichten. Ik zie deze gelegenheid ech-

ter tevens als een eerbetoon voor het

personeel waarmee we in 1953 een aan-

zet hebben gegeven tot de oprichting

van de Dienst Luchtvaart. Een aanzet

met een (gehuurde) oude KZ-3 uit Dene-

marken met een mobilofooninstallatie

die te groot was voor het interieur en

daarom in een wonderlijk uitbouwsel

was geplaatst waardoor het toestel in de

verte leek op een Kaapse eend.

Ik hoop dat de Barthold veel goede

vluchten zal maken en steeds behouden

op de basis zal terugkeren".

Nog twee

De commandant van de Dienst Lucht-

vaart, de heer E. E. Gerritsen memo-
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reerde hoe kolonel de Beaufort als

scheidende commandant Luva hem bij

de overdracht de raad had gegeven te

proberen over te - appen van vleugel-

vliegtuigen op he opters. "Zoals het

er nu uitziet zullen we nog dit najaar

nogmaals twee he . aan de vloot kun-

nen toevoegen waardoor het totaal aan

vliegend materiaal op tien komt. Die

uitbreiding is nodig. Momenteel kunnen

we nog slechts aan ~ % van de aanvra-

gen om assisten e van de Nederlandse

politie voldoen. De grootste haven ter

wereld, Rotterdam, kan- één dag per

Er waren vele oude bekenden

week over een van de heli's beschikken.

Om te vergelijken: New York, de op

één na grootste haven ter wereld, heeft

dagelijks tien vliegtuigen ter beschik-

king."

Na een toast op de nieuwe aanwinst

maakte de naamgever in gezelschap van

de heer Mr. J. F. Hartsuiker , Pro-

cureur-Generaal bij het gerechtshof te

Amsterdam en Prof. Mr. V. J. A. van

Dijk, president van de arrondissements-

rechtbank te Utrecht de eerste officiële

vlucht met de derde politie-helikopter.

totdat zij allen uitgeput waren en mijn

zoon tenslotte werd gevonden. Ik kan

omnogelijk ieder persoonlijk bedanken,

maar door deze brief hoop ik toch allen

te bereiken. In het bijzonder groep-

scommandant Van der Laan van de

Rijkspolitie Brielle en de helikopterpi-

loot en al diegenen waarvan ik de na-

men niet ken, maar die ik nooit zal ver-

geten.

Ik ben Amerikaan en ik heb in verschil-

lende landen gewoond, zoals Amerika,

Frankrijk en Libanon, maar na de ge-

beurtenissen van vorige week zal ik al-

tijd een heel speciale genegenheid voor

Holland voelen.

Paul F. Hoye

Met dank

BRIELLE. - Een Amerikaanse landge-

noot schreef de olgende brief aan de

Nieuwe Brielse Courant:

Op dinsdag 25 april raakte mijn zoon

Patrick, een geestelijk gehandicapte

jongen van 14 jaar, zoek in de duinen

van Oostvoorne. Hij droeg geen schoe-

nen en geen jas en bleef gedurende 37

uur onvindbaar.

Gedurende al die lijd zocht de staf van

het Agathahuis, waar hij wordt ver-

zorgd, onafgebro en naar hem, gehol-

pen door personeel van andere tehuizen,

politie, brandweer etc. Onafgebroken,
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Geschrokken AVD testte

remmen in bliksem aktie

DRIEBERGEN. - Naar aanleiding van

een Telegraaf-publikatie, dat volgens de

ANWB 36 procent van het Nederlandse

wagenpark over ondeugdelijke remmen

zou beschikken, nam de AVD de proef

op de som. Op 10 mei kontroleerde per-

soneel van de dienst in een bliksemaktie

1350 personenauto's.

Het resultaat: drie auto's werden uit het

verkeer genomen omdat de remvoering

versleten of vet was en één omdat één

van de wielen in het geheel niet beremd

werd.

Zeventien chauffeurs kregen een proces-

verbaal; hum wagen trok scheef bij het

remmen.

Het bleek dus gelukkig nogal mee te val-

len met de remmen van de auto's die

volkomen willekeurig van de autoweg

Utrecht-Arnhem naar een van de par-

keerplaatsen waren geloodst om op de

remvertraging te worden getest.

DrUkte op de parkeerplaats.

Commandant Vogel van de AVD: "Stel

dat de ANWB gelijk had gekregen. Dan

had de hele Nederlandse politie met al

haar verkeerskontroles voor aap

gestaan. Het blijkt gelukkig niet zo te

zijn als de ANWB het voorstelde. Het is

gebleken dat de ANWB en de politie

'verschillende maten' gebruikt bij het

vaststellen van de cijfers. Overigens zijn

wij het er over eens dat het Nederlandse

voertuigenbestand zo veilig mogelijk

moet zijn".

Wandelaar Boos sportman
van het jaar in Utrecht .

UTRECHT. - "De Vierdaagse van

Nijmegen is een gebeurtenis van de

eerste rang. Als je er eenmaal van ge-

proefd hebt kun je er over oordelen",

zegt kollega J. B. J. Boos uit Rhenen die

dit jaar voor de 24e maal zal deelnemen

aan het wandelfestijn rond Nijmegen en

daarom door de Rijkspolitie Sportver-

eniging in het distrikt Utrecht werd uit-

geroepen tot sportman van het jaar.

Aanvankelijk deed hij mee aan 25-

kilometer-tochten die her en der werden

georganiseerd. Op aandringen van een

van zijn kollega's liet hij zich 24 jaar ge-

leden inschrijven en 'wandelde' die

eerste maal mee in het detachement

Amsterdam. "Nou-ze hebben het gewe-

ten dat ik meedeed. Ik was de schrik van

het detachement. Bij iedere boerderij

was het voor mij raak. Daar moest ik

dan op verhaal komen. Ik heb de leiding

die eerste maal plechtig beloofd nooit

meer zo idioot te zijn om weer mee te

doen. Dat was een keer maar nooit

weer" .

Boos is echter doorgegaan. "Het is een

genoegen en een ontspanning geworden

die ik iedereen kan aanbevelen. Wande-

len is goed voor de spijsvertering, het is

. goedkoop, het verrijkt je geest, je ver-

toeft in de natuur en het is niet moeilijk:

je begint namelijk met lopen en eindigt

ermee en daar tussendoor is het lopen

geblazen. Dat kan voor niemand een

probleem zijn!"

Hij traint al elf jaar in de Betuwe. Ze

kunnen hem daar uittekenen. Hij heeft

inmiddels een kwart van de omtrek van

de aarde onder zijn voeten door laten

gaan en wandelt thans de vier dagen in-

dividueel. Gezien zijn leeftijd mag hij

niet meer dan 40 kilometer per dag af- _

leggen ('of ik dat nu wil of niet'). Hij is

nog lang niet van plan met de sport te

stoppen en we zullen hem dus nog me-

nig maal signaleren.

Bij de tijd-

LEEUWARDEN. - A Ivorens de jonge

kollega de kuil in ging om de resultaten

van de karabijnschutters op te nemen en

door te geven, legde de vuurwapen-in-

strukteur hem uit dat hij dat moest doen

door middel van het kloksysteem. Bij-

voorbeeld een negen op drie uur en een
zeven op twaalf.

Nadat hij aandachtig had geluisterd en

begrijpend had geknikt ging hij op weg

naar de kuil. Toen hij zich had laten

zakken en het geluid van de eerste serie

nog maar net was verstomd, klonk zijn

stem over de portofoon: "Opper, kunt

u me de juiste tijd zeggen in verband

met het aanwijzen van de treffers?"

(PHdV)
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Premier Van Agl in gesprek met de RP-commandanlen B. v.d. Meer (opl.schoot Apeldoorn), R. den Breejen (RPI Wj en A. C. Vogel (A VDj.

Mr. Van Agt nam afscheid van
NA ZES JAAR MINISTERSCHAP OP JUSTITIE

"Funktioneel zijn onze wegen uiteengegaan, maar naar de

mens blijven wij met ons korps Rijkspolitie verenigd", sprak

oud-minister van justitie Mr. A. A. M. van Agt tot zijn toe-

hoorders op de Algemene Inspectie in Voorburg, waar hij op

17 mei afscheid nam van het Korps.

Op 17mei was de minister-president met

zijn echtgenote, op uitnodiging van de

Algemeen Inspecteur, de gast van het

korps Rijkspolitie. Voor de minister-

president en een gezelschap (bestaande

uit de distriktscommandanten van

Utrecht, Apeldoorn, Breda, Den Haag

en Groningen, de commandanten van

de landelijke diensten, de direkteur van

de opleidingsschool te Apeldoorn, de

hoofden van de inspecties en de afdelin-

gen van de A.I., de Algemeen Inspec-

teur en zijn plaatsvervanger, allen met

hun dames) was er een informele bijeen-

komst belegd om afscheid te nemen van

de voormalige justitie-minister.

"Eigenlijk had het gehele korps hier
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moeten zijn bij deze gelegenheid. Velen

hebben u in de periode van 1971 tot

1977 leren kennen. Niet alleen ambtelijk

maar ook persoonlijk. Ik heb echter de

indruk dat de band tussen u en ons nog

niet verbroken is. Gisteravond zag ik u

nog gestoken in een sportshirt met het
RP-embleem voor de televisie", aldus

generaal Platte!.

"Wij hebben kennis kunnen nemen van

uw uitspraken met betrekking tot de

(verdeelde) Nederlandse politie. U hebt

uw mening over het korps Rijkspolitie

nooit onder stoelen of banken gestoken.

Van datgene dat u in de afgelopen peri-

ode voor ons heeft gedaan, ondervinden
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•. Foto's: Techn. Rech. Den Haag

'Ik zal het sportshirt

met het RP-korpsembleem

nog vaak dragen . . .'

in geval van gijzelingen."

Hij bevestigde zijn uitspraak die hij had

gedaan tijdens een politieke bijeen-

komst ter gelegenheid van de gemeente-

raadsverkiezingen: "We hebben in Ne-

derland te weinig politie; ook het korps

Rijkspolitie is te klein. 't Staat vast dat

bijvoorbeeld de criminaliteit en het ge-

weld toenemen. Het gevolg daarvan is

dat de individuele politieman te veel be-

last wordt. 't Zou daarom te gek zijn

om te gaan hakken of snijden in de fi-

nanciën voor de politie."

Dialoog tussen premier en gene-

raal:

Premier: 'De generaal heeft ge-

lijk. Hij heeft trouwens altijd ge-

lijk. '

Generaal: 'Was dat maar waar!'

Premier: 'De generaal wordt.

geacht gelijk te hebben en in deze

heeft hij gelijk. '

HET LAATSTE WOORD

K rps Rijkspolitie
we nu de voordelen. Het is daarom dat

wij met dankbaarheid en een tikkeltje

heimwee afscheid van u nemen."

'Te weinig politie'

Minister-president Van Agt: "Sinds ik

in 1971aarzelend de weg van de politiek

betrad, is er bij mij genegenheid ont-

staan voor de politie en in het bijzonder

voor het korps Rijkspolitie, waar ik als

minister van justitie direkt mee te ma-

ken kreeg. Niet alleen dat ik er bijzon-

der veel aardige mensen heb ontmoet, ik

heb ook ontdekt hoe groot het nut is

van het korps Rijkspolitie bijvoorbeeld

(A.H.)
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Cursisten anno 1946 op 'de Varenkamp' bijeen

BILTHOVEN. - Naarmate de jaren

stijgen' stapelen de herinneringen zich

bij de mens op en wordt vaak de behoef-

te gevoeld die herinneringen weer eens

stoffelijk te beleven.

Die beleving kreeg voor de oud-

cursisten van de primaire opleiding van

mei tot december 1946 gestalte door ini-

tiatieven van een viertal van hen.

Zesenvijftig oud-cursisten, waaronder

de toenmalige commandant kapitein

Van je Singel (85) en vier instructeurs,

met hun dames, bezochten hun oude

stekkie: 'De Varenkamp' te Bilthoven.

Zij haalden hun herinneringen op in een

voor hen allen zo bekende omgeving.

Mogelijk dat de uit tekende verzorging

hen aanleiding gaf eens ernstig na te

denken over een herhaling. (PFP)

(Foto: erkeersschool R.P.)

CdK. Noord-Holland opent

nieuw bureau te

Monnicken m

AMSTERDAM. - Veertig jaar nadat

de eerste kontakten waren gelegd voor

een betere behuizing van de rijkspolitie

te Monnickendam verrichtte op 19 mei

j.l. de Commissaris van de Koningin in

Noord-Holland, Drs. R. J. de Wit de

opening van het nieuwe groepsbureau

van de Rijkspolitie.

De CdK. ging in zijn openingstoespraak

in op de personeelssterkte van de

Rijkspolitie. Hij vond dat de sterkte er-

van magertjes afstak tegen die van de

gemeentepolitie.

De groepscommandant kreeg bij deze

gelegenheid een bo droogbloemen aan-

geboden door de plaatselijke aktiegroep

'Stop de Overlast'.

(Foto: Rob Josseft)

Groepscommandant M. Visser ziet toe

hoe Drs. R. J. de Wil de weg vrijmaakt

voor de toegang tot het nieuwe bureau.
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Groep Helvoirt wint

Blauwe Rijderstrofee

DEN BOSCH. - 'Verbeter de wereld,

begin met je zelf' is misschien wel het

motto waaronder elk jaar in het distrikt

's-Hertogenbosch de 'Blauwe Rij-

derstrofee' wordt uitgereikt voor scha-

devrij rijden van de dienstvoertuigen.

Hierbij wordt rekening gehouden met

het aantal auto's op groep of onderdeel,

het aantal personeelsleden en de totaal

gereden kilometers per jaar.

Sinds 1972 werd de Trofee achtereenvol-

gens veroverd door de groepen Cuyk,

Aalburg, Grave, Woudriehem en Dru-

nen.

Voor het jaar 1977 reikte wnd. Stafoffi-

cier Verkeerszaken R. M. Schnitker de

beker op 8 mei uit aan de groep

Helvoirt, die 113.219 km had gereden,

zonder dat de bestuurders van de auto's

schade veroorzaakten.

Ook de Bereden Groep reed schadevrij,

doch het aantal kilometers lag bedui-

dend lager: 31.680 km.

Luit. R. M. Schnitker overhandigt de
Trofee aan Owmr. J. A. G. C. Peeters.

EITILOP POTS

TFEOH GIOON OZ TEIN

TFIRHCSLEGElPS NI NEISPOTS

EWUEI TEH EIW ROOV SREK-

JIKSRAWb EIO NAV NEE U TNEB

NAD, TEIN OZ. TEP ETTIW NEE

KJILNJIHCSRAAW U TGAARD,

NEZEL TNUK NEETEM TIO U SLA
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Generaal Plattel stelt

computer in gebruik

VOORBURG. - Onder toezicht van de

heer N. Heijmans, hoofd van de afde-

ling financiën en overig personeel van

de Algemene Inspectie heeft generaal P.

J. Plattel onlangs met enige vaardige

handelingen de Office-Computer Phi-

lips nr. 380 in gebruik gesteld.

Bij de registratie van de uitgaven en ont-

vangsten van het korps Rijkspolitie met

dit rekentuig maakt mep gebruik van

groot boek kaarten die zijn voorzien van

een magneetstrip.

Door middel van een schrijfmachine-

toetsenbord op de machine worden de

gegevens op de grootboek kaarten ver-

meld, waarbij de financiële gegevens in

de magneetstrip worden opgeslagen.

Tevens wordt deze magneetstrip ge-

bruikt om de grootboek kaarten op een

vlugge manier in de machine in te voe-

ren. Daardoor kan de registratie van de

uitgaven en ontvangsten aanmerkelijk

sneller plaatsvinden dan volgens het

handmatige systeem.

Het vervaardigen van het maandover-

zicht zal met de computer niet meer dan

een dag in beslag nemen.

Tot dusver werden de uitgaven en ont-

vangsten van het korps door de Comp-

tabele Administratie van de Afdeling Fi-

nanciële Zaken .op grootboekkaarten

Vaardige handelingen (Foto: Techn. Rech. Den Haag)

De tijdsbesparing die door het gebruik

wordt -'verkregen kan· nu worden ge-

bruikt voor de registratie en uitsplitsing

van de uitgaven en inkomsten naar

dienstonderdeel waardoor de mogelijk-

heid ontstaat meer informatie te ver-

strekken zoals een kosten-registratie per
distrikt. (J. v.L.)

per artikel-onderdeel verantwoord met

gebruikmaking van een doorschrijf-

systeem waarmee twee personeelsleden

drie weken per maand bezig waren. De

vierde week van de maand waren vier

personeelsleden doende de geldelijke

verantwoording voor de Algemene Re-

kenkamer op te maken.

Motor en controleur

van zelfde bouwjaar

UTRECHT. - De datum en het bouw-

jaar 'waarop het voertuig in Nederland-

in gebruik is genomen' zijn heilige gege-

vens voor de kollega's van de technische

afdeling van de verkeersgroepen.

Een verrassende bijkomstigheid bij de

controle van een pronkstuk van nostal-

gie, een motorfiets van het merk Indian,

kompleet met oude carbidlantaarn, was

de ontdekking dat motorfiets en kontro-

leur P. J. van Schaik hetzelfde 'bouw-

jaar' hadden. Beiden bleken in 1925 in

gebruik te zijn genomen.

Foto: A. W. Messie.
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Zeeuwse reünie

MIDDELBURG. - Om de kontakten

met de Zeeuwse f.l.o.-ers en anderen,

die de dienst om gezondheidsredenen

voor hun 60e vaarwel hadden moeten

zeggen, weer eens te vernieuwen organi-

seerde de distriktscommandant Middel-

burg een reünie voor de ex-kollega's.

Op zeven april j.l. ontving men in 'De

Hoeksteen' te Middelburg niet minder

dan 65 gasten (twee waren er door ziekte

verhinderd).

Voor de organisatoren was het niet zo'n

moeilijke opdracht om een programma

samen te stellen. Veel gelegenheid geven

Kapitein Haers in gesprek met de oudste

'reünist' de bijna 82-jarige heer J. F.

Griep uit Borsele, die sinds 1956 van

zijn pensioen geniet.

tot conversatie en de dag is bij voorbaat

geslaagd. Het vertonen van de nieuwste

werving voorlichtingsfilms sloeg eve-

neens als een bom in.

Kapitein A. M. Haers verwelkomde na-

mens zijn d.c. (die door ziekte was ver-

hinderd) de oud-gedienden.

Tijdens de reünie is een 'voorlopig

bestuur' gekozen dal in de toekomst

meerdere aktiviteiten voor de Zeeuwse

oud-kollega's gaat organiseren.

Harlingse haven bergt

R.P.-vloot

HARLINGEN. - De gemeente en de

Rijkspolitie te Water van Harlingen vre-

zen sinds korte tijd concurrentie van de

opleidingsschool in hun gemeente.

Wat is namelijk het geval?

Onlangs werd in de Friese stad de nieu-

we industriehaven geopend. Zowel de

voorbereidingen als het graven ervan

had letterlijk en figuurlijk nogal wat

voeten in de aarde. Toen het dan einde-

lijk zover was dat de minister de jongste

haven kon openen bleek de opleidings-

school ook over een nieuwe haven te be-

schikken. Deze is wel niet zo groot als

de industriehaven, maar biedt deson-

danks een veilige ligplaats voor de

nieuwste Rijkspolitievloot die voorals-

nog bestaat uit twee kano's.

Het is de bedoeling dal zij gebruikt gaan

worden op de z.g. trainingsdagen . Im-

mers, hoe kun je een klas adspiranten

beter vormen en trainen in het Friese

watergebied dan met een vaartuig.
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Foto: C. Torenbeek

Praktijkstraat Harlingen

officieel in gebruik

HARLINGEN. - Door het openen van

de in de praktijkstraat gevestigde Rabo-

bank door H. Smedes, direkteur van de

Harlinger Rabo-vestiging en de Spar-

winkel door winkelier J. Walinga is dit

onmisbare onderdeel van de opleidings-

school van de Rijkspolitie in Frieslands

eerste havenstad officieel in gebruik ge-

nomen.

In deze praktijkstraat zijn o.a. een vol-

ledig ingericht groepsbureau (kompleet

met mobilofoon-installatie en cel), een

woon- en slaapkamer, een café, een

werkplaats en een dactylokaal ingericht.

De vestiging van de bank is uiterst mo-

dern. De balie is voorzien van kogelvrij

glas, terwijl ook een 'Lips' -kluis met

nachtkluis niet ontbreekt. Een alarm-

knop onder de balie verbindt de bank

rechtstreeks met het groepsbureau. De

Spar-winkel verschilt in niets van een

moderne zelfbedieningszaak, met de be-

kende wagentjes, een diepvrieskast en

een elektrische kassa.

Bij de vele belangstellenden voor deze

opening was een 'ingewijde'. De ex-

wachtmeester der Rijkspolitie, thans

burgemeester van Harlinger H. de Haan

kon uit eigen ervaring vertellen over het

verschil in opleiding van vroeger en nu.

(GKM)

Mejuffrouw M. J. G. G. Smolenaers

biedt schooldirekteur B. van Twillert de

sleutels aan.

Foto: A. Hornstra
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Het burgemeestersechtpaar in vroegere kledij, geconfronteerd met de techniek van

de twintigste eeuw, arriveert op het veilingterrein.

RP Nijmegen gaf

in Bemmel gala weg

NIJMEGEN. - "RP GALA" heette

de manifestatie die op 18 mei in een van

de veilinggebouwen te Bemmel en op

het terrein er omheen plaatsvond, als

deel van de festiviteiten ter gelegenheid

van het achtste eeuwfeest van deze Be-

tuwse gemeente.

De bijdrage van het korps bevatte alle

ingrediënten voor een geslaagde open

dag. De PH-RPV zette op het terrein

het burgemeesters-echtpaar Van Nispen

tot Parmerden af die, gestoken in histo-

rische kledij, met een van de gepantser-

de voertuigen dwars door de (papieren)

deur reed en op deze wijze de toegang

tot de tentoonstelling vrijmaakte.

Alles wat de moeite van het bekijken

waard was stond in de hal opgesteld.

Buiten demonsteerden RP-ers met

diensthonden, terwijl de Rijkspolitieka-

pel de opening muzikaal begeleidde.

's Middags vond er een jeugdconcert

plaats en 's avonds toonden de muzi-

kanten staaltjes van hun muzikale kun-

nen.

Jhr. Mr. E. M. van Nispen tot Panner-

den laat zich de kundigheden van de

technische recherche Arnhem uitleggen.

Brievenbushuwelijk

in Roden

ASSEN. - 'In deze postbus wonen me-

zen. Voor poststukken bellen of rechter-

deur' , stond er op een kaart boven de

brievenbus van het groepsbureau van de

Rijkspolitie in het Drentse Roden.

Deze maatregel hadden de Roder poli-

tiemensen genomen, nadat ze ontdekt

hadden dat een mezenpaar af en aan-

vloog. Om het woongeluk van de vo-

geltjes niet te verstoren verlegden de

kollega's van Roden de bestemming van

de dagelijkse post naar elders, zodat de

vogeltjes de gelegenheid kregen hun ze-

ven eieren ongestoord uit te broeden.

Foto: Techn. Recherche Groningen

Korps Rijkspolitie

heeft 135 oppers nodig

VOORBURG. - De Algemeen Inspec-

teur heeft laten weten, dat het korps

Rijkspolitie plaats heeft voor 135 (l) op-

pers. Voor twee plaatsvervangende

groepscommandanten, 59 postcomman-

danten, 34 rayoncommandanten en 42

tweede, derde of vierde opperwacht-

meesters op de groep, post of rayon lig-

gen de nieuwe rangonderscheidingsteke-

(Foto's: Techn. Rech. Arnhem) nen te wachten.
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Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Museum

der
Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum
geeft u inzicht in de
geschiedenis van het

Wapen der
Koninklijke Marechausee,

het voormalig
Korps Politietroepen,

de voormalige Rijksveldwacht
en de vooroorlogse

Gemeentepolitie!
Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober
dinsdag tlm vrijdag

van 10 - 12 en 14 - 16 uur
zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50
kinderen t/m 12 jaar f 0,75

Het Museum is
ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256
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DORDRECHT, - Het distrikt Dor-

drecht heeft een nieuw personeelsblad,

Het is 'De Sjampetter', de Nederlandse

schrijfwijze van het Franse woord

'Champêtre', Deze 'champêtre' was de

politieman die zijn werkzaamheden ver-

richtte in de meer landelijke gebieden;

een omschrijving waaraan het werk van

de Rijkspolitieman voldoet, vond de re-

daktie van het maandblad,

Het blad zal 11 maal per jaar van het

wel en wee binnen het distrikt berichten,

inclusief van de gebeurtenissen van en

mededelingen voor het reserveperso-
nee!..

Hondehokzoeking

MAASTRICHT, - In het Limburgse

Bunde is sinds kort" een opvangeenheid

gevestigd: men is enthousiast begonnen

met het toetsen van het school-

praktijkstraatje aan de echte praktijk,

Zoals het behoort bespreekt de mentor

met zijn pupillen het onderwerp dat op

het programma staat om uit te voeren.

Men beschikt zelfs al over een mogelijk-

heid een huiszoeking in het oefensche-

ma op te nemen.

Dan maar op drie wielen

LEEUWARDEN, - Een inwoner uit

Friesland bleek onlangs wel erg diep in

de Beerenburg-fles te hebben gekeken

toen hij werd aangehouden door Friese

kollega's. Zijn auto reed nog op drie

wielen, Hij was onderweg van de hoofd-

stad van de noordelijke provincie naar

huis na een lekke band één van de wie-

len verloren zonder dat hij het bemerk-

te. Geen wonder: onderweg naar zijn

woonplaats bleek hij de gehele weg no-

dig. te hebben; niemand durfde hem te

passeren. Tegenliggers schoten bij het

naderen van de stoet onder aanvoering

van de merkwaardig sturende chauffeur

snel de berm in om daar af te wachten

tot de optocht gepasseerd was,

(S)

Rp.org_RPM78_07_08_juli-aug_nr.11-12_compri 237



opleiding weer eens bij elkaar te zien.

Bij voldoende belangstelling zou er een

reünie georganiseerd kunnen worden.

De heer Koning wil graag als kontakt-

persoon fungeren.

Waar huist de opleiding 1954?

Een bijna 'antieke' klassefoto van de

opleiding die in 1954 de opleidings-

school in Nistelrode bevolkte is voor ad-

judant G. M. Koning uit Harlingen aan-

leiding voor de vraag: 'Waar zijn ze ge-

bleven'. Er zullen velen nog bij het

korps Rijkspolitie werken; anderen heb-

ben hun pet geruild voor die van de ge-

meentepolitie, terwijl weer anderen de

iedereen-passende-pet aan de kapstok

hebben gehangen en thans met of zon-

der hoed door het leven gaan.

Er is sinds 1954 veel veranderd. Daarom

zou het aardig zijn de 'maten' van die

Dankzij de grote rang/funktie-Trukendoos

VOORBURG. - Er moesten veertig of-

ficiersfunkties gelijktijdig worden ver-

vuld. Voor al deze funkties waren de

sollicitatiebrieven binnen. Het helse

karwei kon een aanvang nemen. Voor

de juiste man of vrouw zou een juiste

plaats moeten worden gevonden. Daar-

om was het lange tijd erg stil achter de

hermetische gesloten deur van de grote

vergaderzaal van de Algemene Inspec-

tie. Niets van wat zich daar binnen af-

speelde drong tot de, zo nieuwsgierige

buitenwereld door.

Toch kende een ieder de betekenis van

de stilte. Binnen werd geschiedenis ge-

schreven!

Dankzij de medewerking en inventiviteit

van de medewerkers konden de heren

Frackers en Lutken gebruik maken van

de alternatieve aanwijzingsmethode:

DE GROTE RANG- EN FUNKTIE-

TRUKENDOOS, een enigszins opge-

drongen vorm van inspraak. Beiden

maakten er dankbaar gebruik van.

(AF)

Bode Laurier voert het geheime wapen

aan.

Adres: G. M. Koning, opleidingsschool

van de Rijkspolitie, postbus 113 te Har-

Iingen.

Foto's: Techn. rech. Den Haag

Kolonel Frackers en overste Lutken zet-

ten de sollicitanten op hun plaats.

37

Rp.org_RPM78_07_08_juli-aug_nr.11-12_compri 238



GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN METEEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUWII Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING(nergens goedkoper) netto in handen 24 36 48 60 96

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
mnd. mnd. mnd. mnd. mnd.

oplossing. Geen notaris- of taxaliekosten (slechts 1% afsluit- 2.500,- 125 89

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen 3.500,- 171 123

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract 5.000,- 242 173 138 117 86

bij dalende rente kosteloos om te zetten. f 8.000,- 383 271 215 180 132

f 10.000,- 475 336 265 223 162
Netto in handen 120 180 240 t 14.000,- 665 469 371 312 225

mnd. mnd. mnd. f 15.000,- 710 501 396 332 239

f 10.000,- 134,74 f 17.000,- 805 565 448 376 269

f 15.000,- 196,59 170,40 t 152,25 f 20.000,- 944 663 526 441 316

f 25.000,-' 320,31 284,- f 245,50 f 25.000,- 1175 832 655 551 393

f 30.000,- 382,17 340,80 f 294,60
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- f 780,37 f 681,80 t 589,20

. f 100.000,- f 1.246,12 f 1.136,60 f 982,-

AVD'er Leenders opnieuw
algemeen voorzitter I.P .A.

ROTTERDAM. - Stafmedewerker en

voorlichter van de AVD Theo Leenders

is opnieuw benoemd tot algemeen voor-

zitter van de Nederlandse afdeling van

de Internationale Police Association.

De heer Leenders bekleedde, voordat

hij gedurende een drietal jaren de poli-

tiedienst verliet om bij Veilig Verkeer

Nederland te gaan werken, eveneens de-

ze funktie. Vrij kort na zijn terugkeer in

rijkspolitiedienst aanvaardde hij het

verzoek om opnieuw de voorzittersha-

mer te hanteren.

••

kort
&klein

gelezen

• Harlingen beschikt thans over een
sport- en rekreatie akkomodatie van

vier miljoen gulden. Daarvan maken de

sportvoorzieningen op een oppervlak

van vijf hektare voor de opleidings-

school van de Rijkspolitie deel uit.

Justitie neemt daarom 1,2 miljoen voor

haar rekening.

• De Rijkspolitie Dienst Luchtvaart
maakt 'olievluchten' boven de Noord-

zee. In korte tijd werden tientallen ver-

vuilers betrapt.

• Wachtmeester Schouwmakers uit
Ubach over Worms is een stuk van zijn

oor kwijtgeraakt door een dronken au-

tomobilist die het met zijn aanhouding

niet eens was. Hij heeft het lapje kraak-

been afgebeten en ingeslikt.

• Een LTS'er raakte aan de papier-

snijmachine een stukje van zijn vinger

kwijt. De Weesper kollega's brachten de

16-jarige en het vingertopje naar een

ziekenhuis in Bussum waar de delen

weer aan elkaar zijn genaaid.

• Een Porsche van de AVD had er

maar een uur voor nodig om een pace-

maker (hartstimulator) van .een speciaal

type van Dieren naar het Dijkzigt-zie-

kenhuis in Rotterdam te brengen, waar

deze in allerijl bij een patiënt moest

worden ingebracht.

Foto: Hans Vossen

'Doorgaans verkeerd'

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

[JUKO
38

ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Durantestraat 8, Zwolle. Tel.: 05200·19893·18244

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur
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Groep Heythuysen eerste

bij internationaal

zaalvoetbaltournooi

ROERMOND. - Het team van de

groep Heythuysen dat onlangs deelnam

aan het traditionele Paas-zaalvoetbal-
tournooi te Korsenbroich (Dld.) heeft

kans gezien zich als eerste te plaatsen.

Gewapend met wisselbeker, een 'Ur-

kunde' en een door de spelers van het

eerste elftal van Mönchengladbach

~

lil \-'1 0.i,!"

I •.' ,

- .
111...-,.

••.;
.- .'" ,- -- .•.

Voorburg won RPtW -.tournooi

(Berti Vogts c.s.) gesigneerde bal kon-

den de Limburgse kollega's, nadat het

sukses in de kantine van de organiseren-

de vereniging van de Autobahnpolizei te

Mönchengladbach was gevierd, de

thuisreis aanvangen.

Om het aanvallende spel van de ver-

schillende teams, waaronder Belgen,

Duitsers en Nederlanders, te bevorde-

ren, kregen zij de gelegenheid extra pun-
ten te verdienen: voor elke goal één
punt.

Bij de prijsuitreiking bleek Heythuysen

de duidelijke winnaar. Zij scoorden 21

punten. Als tweede eindigden de Feldjä-

ger uit Budel (16); derde werden de Bel-

gian Supports Units (HQ) (15); de Au-

tobahnpolizei Mönchengladbach werd

vierde (11); de Gemeentepolitie Venlo

werd vijfde en laatste met 10 punten.

(WAGM)

:"-'"

UTRECHT. - Gemeentepolitie Voor-

burg heeft het voetbaltournooi gewon-

nen dat in Utrecht was georganiseerd

door de Rijkspolitie te Water. Sinds

1973 is dit een nationaal gebeuren.

Deelnemende teams van o.a. politie

Soest en Hilversum, alsmede de

Gestiehtswacht zorgden mede voor het

welslagen van het tournooi. Onze colle-

ga's te water werden de hekkesluiters.

De heer Fijn van de N.P.S.B., die al

heel wat wedstrijden als scheidsrechter

had geleid, blies op het tournooi zijn

laatste partij en ontving uit handen van

de heer J. C. de Lange een geschenken-

Dag meneer Fijn! bon.

Luctor H winnaar West-U
I

DEN HAAG. - Luctor H heeft de be-

ker van het district 11veroverd. Na in de

halve finale de N.P.S.B. kampioen GP

Zaan stad in de verlenging met 1-4 te

hebben verslagen, trad Luctor in de fi-

nale aan tegen Kon. March. Noord-

Holland.

De wedstrijd die gelijk opging, eindigde

zoals hij begonnen was (0-0). Ook in de

verlenging werd hier niet gescoord, zo-

dat strafschoppen de beslissing moesten

brengen.

Onder toeziend oog van districtscom-

mandant Paul, won Luctor vervolgens

het penalty-schieten.

Na 1949 en 1960won Luctor Den Haag

dus opnieuw de beker.

Zelfmoord

na verlies
MEXICO CITY - Een

supporter van het Mexi-
caanse voetbaleftal is ~iste;
ren in' Mexico City dood
aangetroffen door een poli-
tie-agent die zijn ochtend-
ronde maakte. De man had
zich aan een boom op~ehan-
gen,

De politie vermoedt ·dat
het verlies van de Mexi-
caans= ploeg tegen Tunesië
tijdens het wereldkam-
pioenschap in Argentinië de
reden is geweest voor de
zelfmoord.

In de broekzakken van dp
1 nog niet geindentificeerde

man zaten papieren waarop
werd voorspeld dat Mexico
zeker van Tunesië zou win-
nen.

We kennen ze allemaal wel, die suppor-

ters die geen hap door de keel kunnen

krijgen als 'hun' voetbalelftal moet spe-

len. Uitgedost in de clubkleuren leven ze

zo'n wedstrijd van begin tot het eind

mee.

Het verlies van je club blijkt vaak moei-

lijk te verwerken, doch qat de sportfa-

natisme zover zou gaan als ik uit on-

derstaand krantebericht las ... nee, dat

wisten we niet.

39
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Burgers visten achter het net
WAALRE. - 16 teams waaronder een

team van de rijkspolitie te Waalre, heb-

ben in die gemeente een tournooi

gespeeld. Alle wedstrijden werden door

de politiemensen van de 'burgers' ge-

wonnen, hetgeen aanvankelijk niet zo

goed overkwam op het publiek dat zich

eerst nogal tegen de politie keerde. Dit

was echter van voorbijgaande aard en in

de finalepartij, tegen goed getrainde

spelers, stond het publiek achter 'haar'

politie, en zo hoort het ook.

'Een-twee-drie waar is de bal?' Het RP- zestal is er klaar voor.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR
l. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02207 - 1 77 97!.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. Q.20- 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10 52!.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis: 05206 - 87 221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Tuinstraat 17, Assen
tel. 05920 - 218 BB (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 - 1240 61 (thuis: 01654 - 15271.

DISTRICT DORDRECHT
S. E. N. M. FLEMMINGS SUID
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 37444 (thuis: 078 - 373 54!.

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 561.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

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

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van HaJlstraat 3, Groningen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 95!.

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13951.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 258 87!.

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 0B894 - 77 73!.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 - 18 24!.

DISTRICT UTRECHT
Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 263311 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

Gendringen: 15-1
ULFT. - De groep Gendringen in de

gemeente Ulft heeft een voetbal-

wedstrijd gespeeld tegen de eerste

divisie-club 'De Gaafschap' .

De rijkspolitimannen deden geweldig

hun best, maar hier was geen kruid te-

gen gewassen. De Graafschap won met

15-1. Nee, Gendringen scoorde niet, het

was een verkeerde terugspeelbal die I.
Blijven oefenen mannen, eens komt het.

Tennis
De noordelijke tenniskampioenschap-

pen van de N.P.S.B. zullen dit jaar ge-

houden worden op het sportpark "De

Pampert" te Coevorden op 5 september

a.s.

De aanvang is gesteld om 9.00 uur en er

zal gespeeld worden in 3 klassen: een A,

een B en een beginnerspoule.

Geïnspireerd door de resultaten die

Tom Okker behaalde op Wimbledon

kan het niet anders of het moet bijzon-

der druk worden op het inschrijfadres

en dat is: Hoofd administratie van de

gemeentepolitie Delfzijl, postbus 16 te

Delfzijl, voor IS augustus 1978.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 5981!.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1. Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 666 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Schiphol. postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 76861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 6709371.

VERKEE"RSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

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

40
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Voorlichter Gé Peterink (30)

'Heilo Doctor Peterink.
How are you?'

Wachtmeester (I) G. Peterink van de post Neede was geen onbekende voor het RP-

magazine (voorheen Korpsblad). Hij was enkele jaren lid van de redaktieraad en

ging ook voor ons blad op pad. Acht jaar diende hij het korps Rijkspolitie. In 1974

werd hij benoemd als buurthuiswerker. Hij is nu voorlichter van de Stichting bui-

tenlandse werknemers in de IJsselstreek.

"Mijn kollega's en ook de distriktscom-

mandant hadden al eens opgemerkt:

'Laat Peterink maar gaan. Je hebt toch

niets aan hem.' Ik moet toegeven dat ze

gelij k hadden", zegt Gé Peterink (30)

nu lachend. In zijn woning in Neede

(Achterhoek) gaat hij er eens gemakke-

lijk voor zitten. Met een pijp en een glas

wijn beklimt hij de praatstoel om terug

te blikken op een achtjarige loopbaan

bij het korps Rijkspolitie en te praten

over zijn werk nu.

'Een zak'

De aanleiding om rond 1965 bij de

Rijkspolitie te solliciteren klinkt wat

vreemd. Het dansorkest je, waar hij toen

deel van uitmaakte, was zojuist ontbon-

den doordat de meeste orkestleden wer-

den opgeroepen voor militaire dienst.

Peterink (mulo-diploma, na 1Yz jaar

kantoor, bijrijder bij Grolsch) kwam in'

kontakt met iemand die bij de politie

werkte. "Ik vond het een zak. Ik dacht:

als het hem gelukt is bij de politie te ko-

men, lukt het mij ook!"

Peterink stuurde zijn sollicitatie in bij

de Rijkspolitie en werd aangenomen.

Na de opleiding en een jaar stage werd

hij overgeplaatst naar de groep Borculo,

post Neede. Daar zou hij de rest van

zijn diensttijd blijven.

"Het liefst was ik journalist ge-

worden", bekent hij nu. "Ik durfde het

echter niet aan. Veronderstelde dat men

om mijn geschrijf zou lachen."

Op de opleidingsschool, onder leiding

van direkteur Proot, bracht hij met een

kollega, de schoolkrant 'De Eenpitter'

tot leven.

42

Peterink: "Direkteur Proot was blij met

het initiatief. Hij had zelf al eens een

schoolkrant uitgegeven, in de hoop dat

adspiranten zijn taak zouden overne-

men. Ik had nooit verwacht dat hij zo

achter ons plan zou staan."

Altijd weg

Kort na zijn plaatsing in Neede trad mu-

zikant Peterink toe tot de Rijkspolitie-

kapel. Spoedig daarna werd hij, op ei-

gen verzoek, opgenomen in de redaktie-

raad van het Korpsblad. Hij nam ook

zitting in de dienstcommissie. "Op den

duur was ik alleen maar tijdens de

dienstweekenden in Neede. Er was altijd

wel wat voor me te doen buiten de

groep. Ik werd daar wel eens wat

vreemd op aangekeken. Ik had kontak-

ten in het gehele land en men keek wel

eens op als ik, eenvoudige wacht-

meester, met de Algemene Inspectie bel-

de of als ik voor een evenement werd

uitgenodigd.

Ik had wel zin in een baan bij ons

maandblad, dat inmiddels uitgegroeid

was tot het RP-magazine. Daarover wa-

ren dan wel eens kontakten. Maar ja,

bij de politie is het dan vaak van: 'dat

kan niet direkt, dat kan wel even

duren.' Ze kunnen van alles met je voor

hebben, maar dat hoor je dan vaak niet.

Inmiddels was ik ook wel tot de konklu-

sie gekomen dat ik nu niet direkt de

meest geschikte man was voor de land-

groep. De kontakten met het publiek

waren mij vaak te oppervlakkig, hoewel

je toch nog veel kunt doen in een

Voorlichter Peterink (r.) presenteert zijn eerste krant.
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dorpsleven als dat van Neede. Ik voelde

me geïsoleerd van de gemeenschap. Ik

dacht toen b.v. dat ik niet aan het vere-

nigingsleven kon deelnemen. Daar denk

ik nu wel wat anders over - hoewel ik

nu nog geen lid zou worden van de

plaatselijke karnavalsvereniging, als ik

nog politieman was."

Sociale Academie

In 1973 begon Gé Peterink aan een

opleiding aan de Sociale Academie.

Aanvankelijk in zijn vrije uren, zodat er

voor zijn gezin weinig tijd overschoot.

Hij probeerde geplaatst te worden op de

opleidingsschool in een funktie die te

kombineren viel met zijn studie. Dat

lukte niet. Een baan als buurtwerker in

een nieuwbouwwijk in Doetinchem

bracht de oplossing.

"Men heeft mij voor gek verklaard.

Wie gooit nou zo'n stuk zederheid als

bij de Rijkspolitie weg voor een beroep

dat zo vaag was als het maar zijn kon.

En ik ging er in financieel opzicht ook

flink op achteruit. Nou, het is me best

meegevallen! Die boterham kwam er

wel en die zekerheden, och! Je moet

Wmr. I Peterink in de RP-kapel.

ook een beetje lef hebben. Stel dat de

hele maatschappij zou reageren als de

mensen, die me daarvoor zo angstig

maakten. Nou, dan wordt het nooit

wat. Dan komen er geen nieuwe dingen

en worden er geen oude zaken afgebro-

ken die in deze maatschappij niet meer

thuis horen. In zo'n samenleving kan ik

niet leven.

Voor één ding was ik zeker: ik zou in de

gelegenheid zijn om meer van de mens

te weten te komen."

aar Turkije

Tijdens de studie hoorde Peterink van

een tweetal medekursisten, dat er in De-

venter een baan vakant zou komen als

voorlichter ten behoeve van de buiten-

landse werknemers. Hij solliciteerde en

werd aangenomen. Hij gaat sindsdien

'de boer op' met informatie over buiten-

landse arbeiders. Om aan groepen,

holen, vrouwenverenigingen te vertel-

len over de problematiek van de gastar-

beiders en de achtergronden daarvan.

Hij coördineert de voorlichting voor de

buitenlanders. Soms is er ook kontakt

met de politie:

"Een paar maal per jaar kom ik op de

politieschool van de gemeentepolitie in

Lochem en enige tijd geleden was er een

lezing voor politiemensen in Zwolle. Ik

ben dan in de gelegenheid om het pro-

bleem gastarbeiders eens van een andere

kam dan van de politietechnische zijde

te belichten. Om te vertellen waarom

een Turk, als hij een bekeuring van vijf-

tien gulden krijgt, er een tientje ekstra

bij geeft. Waarom hij je niet vertrouwt

als je hem erg vriendelijk benadert. Wat

het voor hem betekent als een illegaal in

ederland verblijvende buitenlander

het land wordt uitgezet. Terwijl zijn fa-

milie denkt dat hij het in het buitenland

heeft gemaakt."

Peterink kan uit eigen wetenschap spre-

ken omdat hij inmiddels zelf in Turkije

is geweest. Hij reed er een van de Ford

Transits heen die dankzij het op gang

komen van een hulpverleningsaktie, vol

met medicamenten en een Rode Kruis

pakket kon worden aangeschaft en

overgedragen aan de bevoking van een

plaats in Oost-Turkije dat door een

aardbeving was getroffen.

"Ik heb daar dingen gezien die hier on-

bestaanbaar zijn; die bij ons misschien

eeuwen geleden plaatsvonden. De kor-

ruptie. De zakelijkheid waarmee dok-

ters hun patiënten benaderen. We be-

zochten een ziekenhuis, waar ik werd

ontvangen als 'Doctor Peterink from

the Netherlands'. Ik liep aan het hoofd

van de stoet door het ziekenhuis. Een

professor en vijftien co-assistenten be-

geleidden mij. Het was maar goed dat

de professor weinig Engels sprak!

Maar tijdens mijn bezoek in het zieken-

huis lag er in de hal een man met een ge-

broken been. De röntgenopname was

gemaakt. Daarvoor had hij geld bij

zich. De familie was nu aan het inzame-

len van geld voor het zetten van het been

en het eventueel opnemen in het zieken-

huis. Geen geld? Jammer, dan wordt

het been niet gezet .

'Ik mis de Kapel'

In 1977 slaagde Gé Peterink voor de So-

ciale Academie. Hij volgde nog een kur-

sus welzijns-marketing en deed met twee

vrienden de kursus Management. ('Je

hebt een aanleiding om een avond weg

te gaan en nog iets zinnigs te doen

ook').

Wat denkt oud-kollega Peterink van

zijn toekomst? "De baan die ik nu heb,

moet je niet tot je 65e doen. De journa-

listiek trekt nog steeds. Ik denk dat ik

dat werk nu wel aan kan. Mogelijk dat

de plannen in die richting binnenkort

gestalte vinden."

Wat mist hij uit zijn RP-periode? "De

kapel. Ik ben niet zo'n erg beste slag-

werker, maar ik vind het leuk om in een

goed orkest mee te spelen. Overigens

heb ik voor alles van wat ik achterliet,

wel iets terug gevonden. De Rijkspoli-

tieperiode is voor mij qua vorming en

ervaring bijzonder belangrijk geweest,

heb ik inmiddels ontdekt. Je raakt niet

meer zo erg gauw verlegen bij wat voor

gebeurtenis dan ook, als je een poosje

bij de politie hebt gewerkt.

Ik ben wel blij dat ik in mijn huidige

baan, ik verwacht dat trouwens tevens

van de journalistiek, in de gelegenheid

ben de oppervlakkige komakten met het

publiek beter te kunnen uitdiepen. Van

het feit dat ik bij de politie heb gewerkt

maak ik zo nu en dan, naar mijn smaak,

gepast gebruik om een ingang te vinden

tot een bepaald doel. In vele gevallen

ontmoet je dan wel iemand in zo'n

groep die-alles-al-weet en alles-al-kent.

Nou dan weet ik wel wat me te doen

staat. "

(AH)
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80 jaar geleden: rijksveldwachters in Amsterdam

'Leve de Willemien!
Leve de politie!'

Tachtig jaar geleden - op 31 augustus 1898 - aanvaardde de toen 18-jarige konin-

gin Wilhelmina de regering over Nederland en zijn koloniën. En dat betekende

groot feest in heel het land. Vooral in Amsterdam, waar op 6 september de Inhuldi-

ging plaats vond. Twee weken uitbundige festiviteiten in de hoofdstad. Een zware

kluif voor de Amsterdamse politie, geassisteerd door honderden militairen en

rijkspolitiemensen, die voor deze gelegenheid waren opgecommandeerd. Dat het

publiek na afloop de politie openlijk ging huldigen voor haar optreden en een be-

drag vanf 4.000,- inzamelde (een vermogen in die tijd!), is ongetwijfeld een uniek

moment in de politiehistorie.

"De hoofdstedelijke politie had aan het

eind van de vorige eeuw een twijfelach-

tige reputatie" , aldus oud-bibliothecaris

D. H. Couvee van het Instituut voor

Perswetenschap aan de Universiteit van

Amsterdam in zijn boekje over het Kro-

ningsfeest 'Leve de Willemien', dat in

1958 verscheen. Hij verklaart ook

waarom: "Bij herhaling bleek het corps

bij relletjes, stakingen en politieke beto-

gingen zich niet anders dan met hard-

handigheden te kunnen handhaven."

Daar mocht bij de grote feesten van

1898 natuurlijk geen sprake van zijn en

hoofdcommissaris Franken had zich al

lang van tevoren op de hoogte laten stel-

len van de ervaringen die de politie in

Londen, Berlijn en Petersburg (zoals

Stalingrad vroeger heette) bij grootse

festiviteiten had opgedaan.

Er volgden uitvoerige instrukties aan

het politiepersoneel, maar niet iedereen

had daar voldoende vertrouwen in. In

een Haagse krant van voorjaar 1898

schrijft ene L. G. Yernéé:

" .. Het is ook voor het politieperso-

Zo begon de reeks voorschriften, die de Amsterdamse HiC. vijf maanden vóór de

feesten aan zijn personeel en de ondersteunende rijkspolitie liet toekomen.
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neel te hopen, dat op de zeer drukke da-

gen die zij zullen moeten doormaken,

ook voor hunne verpleging beter ge-

zorgd wordt, en dat de menschen niet

op een paar broodjes met een glas bier

den gansehen dag, zonder warm voed-

sel, moeten dienst doen, óf met een gra-

tifikatietje worden afgescheept, en dat

zij niet noode/oos uren te vroeg in dienst

en op post worden gesteld, zoodat zij al

vermoeid zijn wanneer voor hen de

drukke dienst pas aanvangt!"

En de bezorgde schrijver voegt daar een

welgemeende raad voor de burgers aan

toe:

"Een waarschuwing: laat het kriebelen

met pauweveeren na. Het is een ver-

maak dat niet zoo onschuldig is als het

lijkt. Zoolang de veeren nieuw en frisch

zijn, zijn ze zonder gevaar, maar door

aanraking met iemands gezicht kunnen

zij de voortplanters zijn van ziekten. "

Na grondige voorbereiding was Amster-

dam klaar voor de feesten. Op 31 au-

gustus (de verjaardag van Willernientje)

werd er voor het eerst gehost en volgens

het in die tijd populaire Geïllustreerd

Politienieuws - een sensatieblad met

wilde misdaadverhalen - deed de

Amsterdamse politie het al meteen niet

slecht:

" ... Wat ons op den Wilhelminadag

vooral opviel was de flinke houding der

politie, die zich in de meeste gevallen ge-

heel gedroeg in overeenstemming met

het feest dat gevierd werd.

Een oog goed open en een oog goed

dicht is O.i. bij dergelijke gelegenheden

de houding die een goed politieman

moet weten aan te nemen. Er waren dan

ook politieagenten die letterlijk de har-

ten van hossende troepjes stalen. Wij

zagen er o.a. een in letter/ijken zin de

Kalverstraat uithossen, niet om den

man aan zijn dienst te onttrekken, maar

om hem een bewijs van sympathie, van

warefeestvreugde te geven.

Op een andere plaats danste men om

een bewaarder van de openbare orde

een vrolijk patertje, en als de politieman

niet getrouwd was geweest had men ze-

ker een lief nonnetje naast hem gezet,

hem overlatende of hij haar een of meer

zoenen wilde geven. Nog elders, en wel

op een plaats waar nu juist niet de élite

van Amsterdam is gevestigd, zagen wij

een onzer gehelmde, gesabelde en

gestokte medemenschen een ovatie

brengen als ware hij een Oostersch

vorst. "

Het Volksdagblad had meer oog gehad

voor andere aspekten en meldde:

". . . Des avonds werd er vooral in de

Kalverstraat uitgelaten gehost en ge-

danst rond de draaiorgels. In de rijtui-

gen vaak halfnaakte meiden, aan de

hals hangende van dronken soldaten en

matrozen. Later op de avond ranselde

de politie op de hossers in met de sabel,

zoodat de Oranjeklanten nou es voelen

wat socialisten en werkstakers zoo vaak

genoten. Intussen is deze onpartijdig-

heid in het ranselen ongetwijfeld een

vooruitgang. Maar dat belooft wat voor

de feesten!"

Maar dat viel mee, want op 12 septem-

ber schrijft hetzelfde Volksdagblad, dat

de politie uitstekend is opgetreden:

"Ook elders, zelfs in de buitenlandse

bladen, wordt het optreden der politie

geprezen. En het verdient lof. Wanorde-

lijkheden kwamen ondanks de drukte

niet voor en het aantal ongelukken bleef

beperkt. Natuurlijk is dat voor een goed

deel te danken aan den goeden geest van

het publiek (. . .), maar dat deze goede

geest bestond en bleef bestaan was toch

ook weer te danken aan het tactvolle op-

treden van den heer Franken en zijn on-

dergeschikten.

Dit zal de hoofdcommissaris, willen wij

hopen, een vingerwijzing voor de toe-

komst hebben gegeven. De ervaringen

van de laatste dagen zullen den heer

Franken hebben overtuigd, dat het

Amsterdamsche publiek beter is te lei-

den met beleefdheid en welwillendheid

dan met geweld en onbeschoftheid; dat

de orde in onze stad niet beter is te

handhaven dan door zoo min mogelijk

politie vertoon. "

Het Nieuws van den Dag was een en al

lof:

"Het weer openstellen van den Dam

voor het publiek, na den intocht was

eenvoudig een meesterstukje; zonder ee-

nig gedrang kwam de dikke, zware men-

schenstroom, die opgehoopt stond aan

alle kanten, op het plein en toen dit een-

maal bezet was, toen begon het publiek

zelf te applaudisseeren over de wijze

waarop de politie dit moeielijke zaakje

had opgelost. "

Het beheerste optreden van de politie

werd het gesprek van de dag en leidde

zelfs tot spontane acties van de bevol-

king. Er werd een inzameling gehouden

om het politiefonds te versterken, welke

inzameling op 13 september de

f 4.000,- al had overschreden. En de

politiemensen kregen met hun gezinnen

gedurende de maanden oktober en no-

vember gratis toegang tot het panopti-

cum.

Het Algemeen Handelsblad van 13 sept.

1898 schreef onder de kop 'De burgerij

en de politie' o.a.:

"Ik wil 't in één woord zeggen: het was

allerliefst. Daar werd het denkbeeld

over de stad uitgegoten: we moeten de

Versierde politiepost in Amsterdam.
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politie huldigen, want zij heeft zich bij-

zonder gedragen. En dat denkbeeld

werd ineens aangenomen als een be-

geerd iets. Slechts een enkele dag was

noodig om het tot rijpheid te brengen; de

uitvoering ging vanzelf. "

Ook voor de huldiging van de politie

moest natuurlijk een optocht worden

geformeerd. Duizenden mensen namen

daar aan deel: de R. K. Volksbond (met

22 afdelingen), de Liedertafel Zanglust,

de Deutsche Gesangverein Fidelio,

Neêrlands Werkman, Vaderland Ge-

trouw, Patrimonium, Onderlinge Oefe-

ning, enz. enz. en - merkwaardig ge-

noeg - ook de Politiebond.

Eerst trok de stoet naar de Keizers-

gracht, waar de voormannen door de

burgemeester werden ontvangen en een

glas wijn dronken. Vandaar ging het

naar de Achterburgwal, de woning van

de hoofdcommissaris. De stemming

steeg:

" ... Het was hier en daar wel noodig

bij den ingang van een straat het zijpu-

bliek dat meeliep, af te schuimen, maar

men hield zich ordelijk. Een vroolijk

dienstmeisje, dat zich onwiffig hield

toen een politieman haar opzij zette,

keek zoo glunder, dat zij de verdenking

op zich laadde met opzet lastig geweest

te zijn om van een agent een hartelijk

armkneepje te ontvangen. Kreten van

'Leve de politie!' werden gehoord, maar

bleven schaarsch. Het publiek toonde

zijn instemming met de betooging door

de afferbeste stemming. "

De hoofdcommissaris liet zich de hulde

maar wat graag aanleunen en kon zijn

ijdelheid maar moeilijk verbergen in

zijn toespraak tot de betogers, waarin

hij o.a. zei:

"Ik stond wel eens voor eventualiteiten,

maar ik bleef er kalm onder ... Gedu-

rende de feestdagen waren er zeker mo-

menten waarvan ik uit een politieair

oogpunt beschouwd den ernst volko-

men besefte. Ik liet mij daardoor niet

van mijn stuk brengen ... De hartelijke

betuigingen van waardeering zo betref-

fend het corps als mijn persoon, hebben

mij wel week en gevoelig kunnen ma-

ken. "

Maar tenslotte hief de heer Franken dan

toch het glas op de samenwerking van

het publiek en het politiecorps, die 'vrij

wat beter resultaten en kracht geeft dan

stok of sabel dit vermogen.'

46

Shellhelpt
S

Shel!
S\

\

Autorijden is vandaag-de-dagniet goed- U kent ze vast wel: de .Shell helpt"

koop. En het is dan ook logisch, dat steeds boekjes. Daarin vindt u allerlei praktische

meer mensen zoeken naar manieren om tips om geld te besparen. Tot nu toe zijn
de autokosten te drukken. er enkele van die boekjes verschenen en

Shell wil u daarbij graag helpen. Met we zijn van plan om er nog meer uit te

benzine, die AS D bevat, zodat uw auto geven. Net zo lang tot niema~n
zo zuinig mogelijk rijdt, èn met praktisch méér geld aan z'n auto uit-

advies. geeft dan werkelijk nodig is.

Shell helpt de autokosten drukken,
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Het grote boek
over de politie

Onlangs verscheen in uw boekwinkel

'Het grote boek over de POLITIE'. Een

forse uitgave met op de omslag als blik-

vanger het paradepaardje van de Neder-

landse politie: de helikopter van de

Rijkspolitie. Het is een technisch goed

verzorgd boek met vele fraaie platen en

een duidelij ke leesletter.

De schrijvers hebben zich als taak

gesteld in woord en in beeld de geschie-

denis, organisatie, taken en technieken

van de politie weer te geven. Een, naar

onze mening, niet zo'n eenvoudige op-

dracht.

De medewerkers aan het boek zijn de

Zwitsers dr. Peter Sommer (historicus),

Jo Wiedmer (schrijver van populair we-

tenschappelijke boeken), Eduard Rie-

ben (fotograaf), Hans Erpf (eindredak-

teur), de Oostenrijker Peter Müller (in-

ternationaal verslaggever en schrijver

van informatieve boeken) en de Duitser

Frank Kaschowsky (vrije publicist). Zij

hebben zich verzekerd van de hulp van

de Amsterdamse commissaris G. J.

Toorenaar met een artikel over de han-

del in drugs en de korpschef van de ge-

meentepolitie te Zeist G. E. R. Ame-

lung, die het boek uit het Duits heeft

vertaald en aangepast aan Nederlandse

omstandigheden.

moeite

We hebben de moeite genomen het boek

te lezen: van links bovenaan pagina één

tot rechts onderaan bladzijde 230.

Het dikke hoofdstuk ' De geschiedenis

van de politie in een notedop' biedt de

lezer een aantal leuke anekdotes met bij-

zonderheden over politiemensen,

taakomschrijvingen en opsporingsmo-

gelijkheden in vroeger tijden.

Minder moeiteloos namen we kennis

van de verhandelingen over de politie

van vandaag. Daarin wordt een aantal

opsporingssystemen van nu besproken

door middel van voorbeelRen die zijn

vervat in 'ware' speurdersverhalen. De

tekst, gebracht in de bekende 'Stapel-

en-De-Koning-stijl', zakelijk, zonder

panning en humor, getuigt van een

zelfgenoegzaamheid waar wij wel de no-

dige bezwaren tegen hebben. Er wordt

gesuggereerd dat het politiewerk alle-

maal even soepel en zonder haperingen

verloopt. Alles is even perfekt, maar de

informatie daardoor weinig reëel. Aan

enig zelfonderzoek komt men nauwe-

lijks toe, maar de schrijvers spuien en

passant wel hun mening over hen waar-

mee de politie te maken krijgt.

Wat te denken van het volgende citaat

uit 'de collega politiehond': 'De politie-

hond ontpopte zich als een Sherlock

Holmes. Hij is een ideale speurder. Het

lichtschuwe gespuis neemt zich in acht

bij het zien van een politiehond ... '.

In het artikel over de politiefoto bracht

men het volgende naar voren: 'Een foto

geeft een verdachte in zijn normale kle-

ding weer. Daar sommigen niet alleen in

het dagelijkse leven, maar ook voor de

camera weinig ruggegraat tonen is de

rugleuning verstelbaar ... '. Het is maar

dat de lezer het weet.

politievrouw

De vrouw bij de politie. Het onderwerp

heeft veel aandacht gehad. Van lieverlee

zijn we vertrouwd geraakt met haar

funktioneren in het politiebedrijf. Met

het overtrokken beeld van de politie-

vrouw zoals dat in ' Het grote boek over

de politie' onder de titel' Het pistool in

de handtas' naar voren komt zal zij ze-

ker niet blij zijn.

Tenslotte komen de schrijvers in dertien

pagina's - waarvan er negen zijn

bestemd voor 'bewaking en beveiliging',

'spoorwegrecherche', publiciteit en

showbusiness - toe aan Politie en

Maatschappij. Zij komen tot de konklu-

sie dat de verhouding tussen de politie-

man en de burger is gestoord; de ver-

houding is gespleten.

Het boek eindigt met: ' De politie staat

midden in de maatschappij. Een maat-

schappij, die geen dood ding is, maar

een voortdurend bewegend geheel

waarin oude normen moeten plaatsma-

ken voor nieuwe en waarin zich steeds

weer nieuwe en tot dan toe onbekende

problemen kunnen voordoen. Daarom

spreekt het vanzelf dat de politieman,

wil hij zijn werk goed kunnen doen,

'voeling' moet houden met die maat-

schappelijke veranderingen en omge-

keerd de maatschappij begrip krijgt

voor de politie. Dit boek hoopt een bij-

drage geleverd te hebben tot de verbete-

ring van begrip en waardering over en

weer.'

Kijk, daar zijn we niet zo zeker van. De

inhoud van het boek mist net die zelfkri-

tiek en objectiviteit die daarvoor nodig

is.

(A.H.)

'Hel grote bock over de POI.ITIE'. Uiig. Schuyt &

Co . Haarlem! Am werpen. Prijs J 69,50.
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De oplossingen van de puzzels in

het juni-nummer luiden:

I. "In de doofpot doen";

2. Kom, forel, mes;

3. Beat;

4. Maas.

Winnaar werd de heer K. de Vries,

Burg. v. Wassinglaan 8, Leek.

Kruiswoordpuzzel

Deze puzzel kan op de gebruikelijke ma-

nier worden ingevuld. Echter, wanneer

er achter de omschrijving tussen haakjes

een getal staat, moet de beginletter van

het te vinden woord levens in een vakje

rechts onderaan worden geplaatst en

wel bij het nummer, dat het getal tussen

haakjes aangeeft. Van I t/m 54 wordt

dan een wijsgerige le leesbaar.

Van deze puzzels geen oplossing inzen-

den!

2 3

54

Cirkeltjespuzzel

Rond elk getal moet een woord van 4

letters komen. De eerste 5 woorden be-

ginnen links bovenaan van het getal en

lopen in rechtse richting. De daarna vol-

gende woorden kunnen naar rechts of

links lopen, terwijl u zelf moet bepalen

waar zij beginnen.

I. rotte plek, 2. deel van een klimwerktuig,

3. stad in Italië, 4. voorheen, 5. verharde

huid, 6. ongevuld, 7. alpengeit, 8. beroep, 9.

vracht, 10. wier, 11. smalle weg, 12. grote

plaats, 13. zuivelproduct, 14. tijdperk, 15.

kleine bunzing, 16. etagewoning.

48

Lettergreeppuzzel

Plaats in elk vakje een lettergreep van

de hierna omschreven woorden:

Horizontaal: I. Midden- en Zuid-Ameri-

kaanse munt, 3. anti, 4. zalen, 6. omgekeerd,

8. Neder!. munten, 9. tor, 10. ontkennen, 12.

een aalmoes vragen, 14. lawaai, 15. zwak.

Verticaal: 2. alleenzang, 3. kweken, 5.alma-

nak ken, 6. radiomast, . draaien, 11. toe-

zicht, 12. trillen, 13. jaargetijde.

Horizontaal: I. verstotene,S. vluchtige hars,

10. gegraven diepten, 15. ferm (29), 19. ver-

waand (41), 21. vogel, 23. zeven dagen, 24.

teug, 25. zangnoot, 27. zangstuk (45), 29.

oude maat, 30. verbeelding, 32. voegwoord-

je, 33. uniek (7), 34. zijns inziens, 35. lichte

klap, 37. vierkanre zuil, 39. vermaning (18),

42. gierigaard, 43. lidwoord (I), 44.

kleurstof', 45. boomvrucht, 47. glazen klok,

48. edelknaap, 49. stad aan de Oostzee (10),

50. koorzang, 51. bron, 52. loot, 54. tijd-

perk, 56. bejaard (12), 58. voorzetsel, 59.

voorzetsel, 60. eiland in de Ierse Zee, 61.

spoedig, 62. plakmiddel, 64. Engels bier

(44), 66. gat in 't ijs, 68. deel van de Bijbel,

69. driehoekig zeil aan de voormast (28), 70.

autobergplaats, 71. toneelspeler, 73. nieuw,

75. stad in Noorwegen, 77. jaargetijde, 78.

zoogdier (15), 80. gespannen, 82. getij, 84.

Joods paasbrood (38), 86. hoenderproduct,

87. winterappel, 89. dubbelklank, 90. bloem

(33), 92. vochtig, 93. de mensen, 95. leef-

tocht (54), 98. loofboom, 99. spinneweefsel,

101. persoonlijk voornaamwoord, 102.

grasperk (21), 104. zangnoot, 105. Chinese

maat, 106. deel van een bruidsjapon, 108.

voorzetsel, 109. vernield, 110. woonschuit,

111. rol, 112. Hare Hoogheid, 114. schoeisel

(40),115. voegwoord, 117. uitroep van ver-

wondering, 118. niet dezelfde, 119. na-

schrift, 120. uitstekend strookje, ruitertje,

122. Neder!. munt (afkorting), 123. degene-

reren (16), 127. alvorens, 128. armoedige

woning, 129. veiling, 131. lidwoord, 132. op

slinkse manier verkregen voordeeltje (5),

133. oorlogswinst, 135. dichten, 137. verwer-

ping, 138. plaats in Limburg, 14!. circa (af-

korting), 142. bloed buizen (27), 144. tegen,

146. stuk grond (9), 148. inborst, 149. op ze-

kere plaats, 150. costuum, 151. dwarsmast,

153. maand, 155. zelfkant van weefsel, 156.

getal (48), 158. deel van een fuik, 159. plat-

vis, 160. op die manier, 161. modegek, 163.

stremsel, 165. meisjesnaam, 167. boksterm,

168. Ind. dolk (42), 169. metselspecie, 171.

eiland in de Middellandse Zee, 174. textiel-

grondstof', 175. weekdier, 176. per kerende,

178. meisjesnaam, 179. opdracht (3), 180. de

oudere, 18!. meisjesnaam (51), 182. twee- of

meerkleurig, 183. iedere (23), 185. gezinslid,

186. kweek (19), 187. plek, 188. maaltijd

(14).

Verticaal: !. soort rooktabak, 2. file, 3. berg

op Kreta (4),4. tijdperk, 6. voormiddags, 7.

honingdrank, 8. omgebogen rand, 9. loof-

boom (36), 11. bezittelijk voornaamwoord,

12. lichaamsdeel (22), 13. voorzetsel, 14.

maanstand, 15. chocolaatje, 16. plomp, 17.

pers. voornaamwoord, 18. betalingsbewijs,

20. textiel, 22. Japans ochtendgewaad, 24.

neerslag (24), 26. houtsoort (53), 28. ko-

raaleiland, 30. deel van de wet (afkorting),

31. koker (11),33. dus, 34. groot visnet, 36.

steen, 38. en omgekeerd, 40. Europeaan

(39),41. plaats in Gelderland, 42. vader, 43.

klein paard (43), 46. stuk grond (8), 48. korte

overjas met zijzakken, 51. gat in het ijs, 53.

niet prettig (13),55. stamppot (17),57. in dat

geval, 60. schijf, 61. vrouw (32), 62. bede

(52),63. fabrikant, 65. zijrivier van de Seine

(2), 67. lawaai, 69. deel van een huis, 70. Ge-
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organiseerd Overleg, 72. zonnegod (26), 74.

hotelbediende, 76. harde val, 77. vogel, 79.

burger in verhouding tot vorst of staat, 81.

almanakken, 83. stopwol (6), 85. edelsteen,

87. strafwerktuig, 88. tuit van een kan (47),

91. smidse, 92. familielid (31), 94. kom-

passtreek (34), 96. plaats in Noord-Brabant,

97. speelmerkje, 98. vettige vloeistof, 100.

graansoort, 102. ingewand van haring, 103.

landtong, 106. groente, 107. door middel

van, 113. bezit (35), 116. televisiestichting,

li7. gro-: 119. stip, 121. hap, 123. mens

zonder beschaving, 124. electrode, 125. spin-

neweefsels weghalen (50), 126. uitnodigen,

128. jongensnaam, 130. maatstaf, 131. Eu-

ropeaan (49), 134. teken, 136. afmeting, 137.

schildergerei, 139. landbouwwerktuig, 140.

ambtskieed (46), 142. opgeld, 143. Royal So-

ciety, 145. kunsttaal (20), 147. hevig, 150. ri-

vier, 152. broeder van Mozes, 154. een wei-

nig (37), 157. door water omgeven grond

(30), 162. duivenhok, 164. zoutachtig, 166.

naar mijn mening, 167. vaatwerk, 170.

reeds, 172. Turks bevelhebber, 173. buidel

(25), 175. weefsel, 176. zwaardwalvis, 177.

moerassig, 179. doortochtgeld, 180. groente,

182. dierenroep, 183. maat, 184. Frans voeg-

woordje, 185. onmeetbaar getal.

Wie de wijze les op een briefkaart ver-

meldt en vóór 7 september 1978

opstuurt naar Puzzel redaktie RP-maga-

zine (Brahmsstraat 9, Eerbeek), dingt

mee naar een van de boeken- of platen-

bonnen van f 25,-.

(Van de beide kleine puzzels geen oplos-

sing inzenden!)
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nieuwe. _ .,
groeps·~-a.. ~
commandan en

'I
de Moelbv

Wegenbou
Woning- en Uli el sbou
Beton- en aterbou

Recti ficatie

(In RP-magazine no. 10 staal bij het

rijtje nieuwe groepscommandanten een

verkeerde foto bij een goed verhaal -

man van foto heeft dezelfde naam maar

is reeds met f.l.o. Hierbij nogmaals het

goede verhaal met de nu - goede - fo-

to).

Met ingang van I februari 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Rijssen de adjudant J. Slot. Hij werd

geboren op 27 april 1922 te Wierden en

was sedert I september 1977 plaat ver-

vangend commandant van de groep

Rijssen.

Met ingang van I juni 19Î8 aangewezen

als commandant van de groep Aal meer

der Rijkspolitie te Water de adjudant K.

Griffioen. Hij werd geboren op 3 juli

1919 te Loosdrecht en was sedert I ok-

tober 1968 commandant van de po t

Aalsmeer der Rijkspolitie te Water.

Met ingang van I juni 1978 aangewezen

als commandant van de groep Hor t de

adjudant P. Goërtz. Hij werd geboren

op 7 augustus 1932 te Gennep en wa e-

dert 27 november 1976 commandant

van het groepsstandplaatsrayon Hel-

den-Panningen.

bergerweg 150

1817 mn Alkmaar
072-127027"
telex 57356

Met ingang van 1 juni 1978 aangewezen

al commandant van de groep Idaarde-

radeel de adjudant K. Lubberts. Hij

werd geboren op 24 juni 1924 te Metsla-

wier en was edert 1 april 1973 plaats-

vervangend commandant van de groep

Idaarderadeel.

Met ingang van 1 juni 1978 aangewezen

al commandant van de recherchegroep

Middelburg de adjudant D. R. MilIe-

naar. Hij werd geboren op 5 oktober

1920 te Middelburg en was sedert 1 juli

19 plaatsvervangend commandant

van de recherchegroep Middelburg.

Met ingang van 1 mei 1978 aangewezen

als commandant van de groep Neerijnen

de adjudant J. van der Zalm. Hij werd

geboren op I I april 1926 te Brakel en

was edert 1 augustus 1974 commandant

van het groepsstandplaatsrayon Gelder-

malsen.

Met ingang van 1 april 1978 aangewezen

al commandant van de groep Ruiner-

wold de adjudant F. Zijlstra. Hij werd

geboren op 6 juli 1919 te Kollumerland

en was sedert I maart 1967 plaatsver-

vangend commandant van de groep

Ruinerwold.

Met ingang van I juni 1978 aangewezen

als commandant van de groep Schijndel

de adjudant H. L. J. Effting. Hij werd

geboren op 4 januari 1944 te Cuyk en

was sedert 1 mei 1973 commandant van

het groep standplaatsrayon Horst.

Met ingang van I juni 1978 aangwezen

als commandant van de groep Zaandam

der Rijkspolitie te Water de adjudant

T. R. Marbus. Hij werd geboren op 11

mei 1925 te Alkmaar en was sedert 1 no-

vember 1972 opperwachtmeester van

dien t bij de groep Amsterdam der

Rijkspolitie te Water.

Met ingang van I april 1978 aangewezen

als commandant van de groep Melick-

Herkenbosch de adjudant P. l'Ami. Hij

werd geboren op 7 februari 1924 te

Rijnsaterwoude en was sedert 1 juli 1975
commandant van de groep Oudewater.
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In dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'78: P.C. v. Poppel, schrijver (2e adm.
kr.) te Prinsenbeek .

Per 1-7-'78: C.J. Timmer, adm. ambt. C 2e kl.

(velddienstass.) te Zundert.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-5-'78yA.M. Stoové, adm. ambt. C 3e kl.

te Groningen.

bevorderingen

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'78: M.H.M. Gabriël te Vorden.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-4-'78: F. Zijlstra te Ruinerwold.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-6-'78: P. de Bruin te Breda; G.J.M. Vol-

merink te Breda.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'78: W.G.J. v. Meegdenburg te Breda.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-5-'78: A. Lagerwerf te Raamsdonksveer.

Per 1-6-'78: W.L. Groeneveld te Breda.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'78: C.A.L. Tenret te Rijen.

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'78: H. Wierda te Zuidland.

tot wachtmeester:

Per 1-6-'78: A.H. Aalbrecht te Rockanje.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: C.M.G.G. Sanders te Eindhoven;

J.G:J. v. Oorschot te Eindhoven; F.A.P.J.

Bruininx te Mierio; J. M. V. Demarteau te Hee-

ze; J. W. Stoffer te BoekeI.
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DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-6-'78: Q. Philliphi te Noordwijkerhout.

tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'78: G. v.d. Kol te Pijnacker.

Per 1-6-'78: H. Wierda te Zuidland; A. Krimpen

te Bergambacht.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: A. Teerds te Roelofarendsveen;

J.C. Brauwer te Boskoop; E.A. v. Vliet te

Bergschenhoek; A. Boom te Reeuwijk; P.T.M.

Kennepohl te Waddinxveen; C.J. v. Leeuwen

te De Lier; H.J. Waterham te Nieuwerkerk aid

l.Jssel: P. de Graaf te Leiderdorp; P.C.M. v.

Vliet te Hillegom.

DISTRICT GRONINGE

tot wachtmeester le kt:

Per 1-7-'78: F. Dijkhuizen te Scheemda.

tot parketwachter A:

Per 1-5-'78: F. Steenbergen te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: C.H. v.d. eijden te Berlicum;

C.J. de Goeij te Vlijmen· J.E. de Koning te

Rosmalen.

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'78: A.H. Vreeke te Koudekerke.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-6-'78: P.A.A.M. de Groene te Sas van

Gent.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-'78: T. Langera te De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'78: J.W.M. Hesselink te Vriezenveen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: M.L.M. Brand te Holten.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: H.T.P. Jeu ens te Driebergen;

R.W. Amesz te Driebergen; A.H.M. Brouwer

te Driebergen . '

COME

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'78: P.S.G. v. Rijken te Neerijnen.

Per 1-7-'78: J. Wier inga e Neerijnen.

DIENST LUCHTVAART

tot adjudant:

Per 1-7-'78: C. Louw te Schiphol.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'78: T.S.A. de Geus te Schiphol.

Per 1-5-'78: G.E. v. Aken te Rotterdam.

Per 1-6-'78: J.W. Tintel te Rotterdam;

H.J.C.M. Theeuwes te Schiphol.

Per 1-7-'78: C.J. Schouten te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'78: J. v.d. Wal te Harlingen; A.A. EI-

bers te Warmond; J.C. Loeve te Terneuzen; B.

Wind te Bruinisse; J. v.d. Plas te Hansweert;

J. v.d. linde te Reimerswaal.

Van de opleidingsscholen bevorderd tot

wachtmeester en naar

A.H. Aalbrecht (Apeldoorn) naar Dordrecht

(Hellevoetsluis); A.A.J. Aben (Horn) naar '5-

Gravenhage (Nieuwkoop); E. Adam (Harlin-

gen) naar Groningen (Bedurn): J.E. Anvelink

(Apeldoorn) naar Apeldoorn (Lochem): R. Ap-

pels (Apeldoorn) naar Nijmegen (Doesburq):

H.A.M. Artz (Harlingen) naar Groningen

(Scheemda); J.H. Baars (Apeldoorn) naar Nij-

megen (Lienden): F. Bark (Harlingen) naar

Amsterdam (Castricum); M.C.J. v. Bavel

(Horn) naar 's-Hertogenbosch (Drunen/Heus-

den); M.G.A. Beaard (Horn) naar 's-Hertogen-

bosch (St. Michielsgestel/Berlicum); R. Bekke-

ma (Harlingen) naar Leeuwarden

(Haskerland/Joure); W. v.d. Berg (Apeldoorn)

naar Roermond (Helden Panningen); J.M.A.

Bergers (Apeldoorn) naar Groningen (Scheem-

dal: T.J. Berkvens (Apeldoorn) naar Eindho-

ven (St. Oedenrode); A.M.J. Bertelink (v)

(Hariinqen) naar 's-Hertogenbosch

(Rosmalen); G.H. Beunk (Apeldoorn) naar As-

sen (Beilenl: C.J. Blankensteijn (Apeldoorn)

naar Utrecht (Vleuten de Meern te Vleuten); E.

Blankenstijn (Apeldoorn) naar Leeuwarden

(Dantumadeel te Damwoude); J.F. Blankenzee

(Apeldoorn) naar Utrecht (Vinkeveen en

WaverveenlVinkeveen); P.C.J. Bleeker (Apel-

doorn) naar Groningen (Scheemda); G.IJ.

Boelens (Apeldoorn) naar Amsterdam

(Monnickendam/Marken); J. de Bonte (Hom)

naar Dordrecht (Oud-Beijerland); M. Boomsma

(v) (Harlingen) naar Leeuwarden (Dantumadeel

te Damwoude); P.T.M.L. v.d. Borgh (Horn)

naar Roermond (Helden Panninqen): A.J.H. v.

Brakel (Apeldoorn) naar Groningen (Marurn):

H.G. Bredewout (v) (Harlingen) naar Zwolle

(Goor); J.M.I.C. v.d. Broeck (Horn) naar

Maastricht (Meerssen): A. Broek (Horn) naar

Roermond (Helden Panningen); J.E. v.d.

Broek (Apeldoorn) naar Alkmaar (Heiloo);

V.M. v.d. Broek (Apeldoorn) naar Utrecht

(Doorn); R.A.M. Broshuis (Apeldoorn) naar

Assen (Coevorden): N. op den Brouw (Hom)

naar Middelburg (Zierikzee]: C.H. Brouwer

(Apeldoorn) naar 's-Gravenhage

(Lekkerkerk/Gouderak); F. Brouwer (Apel-

doorn) naar Alkmaar (Schoorl): J.J.M. Brou-

wers (Apeldoorn) naar Breda (Loon op Zand te

Kaatsheuvel); M. Buiten (Harlingen) naar Apel-

doorn (Heerde]: W. v. Buuren (Horn) naar

Utrecht (Oudewater): J.W.A.M. v. Campen

(Apeldoorn) naar Nijmegen (Doesburg);

H.C.H.M. de Clerck (Horn) naar 's-

Hertogenbosch (Heesch): A.A.J. Coemans

(Hornl naar 's-Gravenhage (Berkel en Roden-

rijs); H.W.J. Coenen (Apeldoorn) naar Roer-

mond (Helden Panningen); B.M.T. Coppens

(v) (Harlingen) naar Amsterdam (Diemen);

E.M. Cortie (v) (Harlingen) naar Maastricht

(Valkenburg); J. Crezee (Horn) naar Dordrecht
('s-Gravendeell.

A.J. uerxsen lApeldoorn) naar Zwolle (Goor);

F. Dol (Horn) naar Utrecht (Bunschoten): C.P.

Douw (Hom) naar Dordrecht (Papendrecht);

R.M.M. Driessen (Horn) naar 's-Hertogen-

bosch (Grave/Schayk); H.M. v. Dijk (Apel-

doorn) naar Dordrecht (Middelharnis/Dirks-

land); H.Chr. Eggens (Apeldoorn) naar Nijme-

gen (Geldermalsen); R.A.M. Eibers (Apel-

doorn) naar Nijmegen (Doesburg); R.B.G. En-

gelen (Horn) naar 's-Hertogenbosch (Drunen):
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G.A.P.M. Ernest [Horn) naar Breda (Steen-

bergen/Fijnaart); M. v. Esch (Apeldoorn) naar

Nijmegen (Valburg/Opheusden); A.H.F.Th.

v.d. Eshof (Horn) naar Amsterdam

(Castricum); W. v. Essen (Harlingen) naar Gro-

ningen (Marum): A. Eveleens (Apeldoorn) naar

Utrecht (Vleuten de Meern te Vteuten): H.F.J.

Evers (Hom) naar Breda (Oudenboseh); J.W.

Faber (Harlingen) naar Roermond (Horst);

A.Th.J. Fenneman (Apeldoorn) naar Nijmegen

IDruten/Beuningen); M. Fontijne (Horn) naar

Dordrecht (Alblasserdam); F.A.B. Frik (Horn)

naar Breda (Oudenboschl: V.J. v. Geelen

(Apeldoorn) naar Zwolle (Vriezenveen);

J.M.E.L. v. Gemert (Apeldoorn) naar Eindho-

ven (Gemert): D. Getkate (Apeldoorn) naar

Zwolle (Goor); Y.A.J.C.M. Gielisse (v) (Harlin-

gen) naar 's-Gravenhage (Noordwijkerhout): P.

de Gier (Apeldoorn) naar Utrecht (Rhenen);

E.B. de Greef (Apeldoorn) naar 's-Gravenhage

Nieuwe wachtmeesters
Opleiding 197711I1 IHarlingenl

Foto's: K. Hornstra

KLAS L

Bovenste rij van links naar rechts: Owmr. Kin-

derman, Wmrs. Van Essen, Buiten, Bekkema,

Adj. Adema.

Tweede rij: Wmrs. Bredewout, Kuilman, Van

Haeften, Faber.

Derde rij: Wmrs. Pitstra, Helmantel, Hafkamp,

Havenga, Cortie.

Vierde rij: Wmrs. Coppens, Boomsma, Jan-

sen, Jaberg, Gielisse.

Vijde rij: Wmrs. Aertz, Adam, Bertelink.

KLAS M

Bovenste rij: Wmrs. B. Keegstra, R. A. Post-

ma, J. Hofstra, D. Z. van der Kaap, J. L. F.

Palmans.

Tweede rij: Wmrs. G. Marissen, Y. J. Oester-

baan, Y. van Roekel, A. Katoele, Y. Rietsma.

Derde rij: Wmrs. S. Bader, E. J. Dekker, J. O.

Kroon, H. S. van den Nieuwendijk, Wmr. IJ.

Nijborg.

Vierde rij: Adj. P. L. van Kekem, Wmrs. J. Ho-

ving, S. Smeding, P. S. A. Janse.

KLAS P

Bovens e rij: Wmrs. R. v. d. Klei, L. van Sin-

nen, E loe stra, A. van Wijk, C. van Witzen-

burg D. ensmk, F. Zwaagman.
T eede nj: Wmr. I. P. Straub, Wmrs. C.

Zwee orst P. Kroes, J. de Vries, C. van

Zeist, . S egeman.

Derde r~: mrs. K. Rosing, I. Rots, A. Schep,

v d. Veden.

oerde 'I: mrs. P. Valkering, M. van Tart-

Smolenaars, Owmr. S. G. Piersma.

(L e er impen aan de Lek); G.A. Groen

!Apeldoornl naar Roermond (Gennep Mook):

.J. Groo endorst (Apeldoorn) naar Alk-
ScIlOOrl . D. Groote : (Apel.toorn) naar

(la RPtW (Amst 'dam) B.J. den

( om naar Dordree t (Hellevoetsluis);

de Haan (Hom) naar Eindhoven

.A. v. Haeften (Harlingen) naar
Roermond Horst): R.L.M. v. Haeren (Apel-

doorn naar Groningen (Marurn): M.A.G. Haf-

a p ( I ( ar ngen) naar Dordrecht (Oud Beij-

erland ; .J Hartmanns (Apeldoorn) naar

Oordrec Oud Beijerland); G.H.W. ten Have

(Apeldoorni naar Zwolle (Vriezenveen); H.Y.

Havinqa ( I Harlingen) naar Groningen (Be-

duml; P v. Heemskerk (Apeldoornl naar

Ams erda 's-Gravenland/Nederhort/den

Berg. .0 elmantel (v) (Harlingen) naar

Ams erdam Diemen); J. Hielkema (Apel-

doorn] aar Assen (Coevordenl: R.H. v.d.

Hoe ( om naar Dordrecht (Zierikzeel; J. v.

HOI!\oeaa Apeldoorn) naar 's-Hertogenbosch

(Rosmaen J. Hofstra (Harlingen) naar Leeu-

warden askeriand/Joure); L. Hogenkamp

(Apeldoorn naar Zwolle (Goor); M.D. Hol

(Apedoorn naar Nijmegen (Groesbeek Mal-

den)' J. 0 tland (Apeldoorn) naar Zwolle

(Raai ~I' .R. v.d. Hoogen (Apeldoorn) naar

Dordrech Vianen. Lexmond); N.A.J.G. v.d.

Horst Horn naar Breda (Prinsenbeek Tete-

ringen' G.J. v. Hout (Horn) naar Eindhoven

(Bergelj Hie hoven); J. Hoving (Harlingen)

naar Apeldoorn (Ermelo); H. v. Hunnik (Apel-

doorn naar Utrecht (Vleuten de Meern, Vleu-

ten).

Y.P.M. Jaberg v) (Harlingen) naar Eindhoven

(St. Oedenrode); P.S.A. Janse (Harlinqenl

naar Groningen (Bedurn): J.S. Jansen (Horn)

naar 's-Hertogenbosch (Cuiik/Hsps): F. Jans-

sen (Apeldoorn) naar Maastricht

(Stein Elsloo); H.J.M. Janssen (Apeldoorn)

naar Eindhoven (Eersel/Vessern): J.J. Janssen
(v) (Harlingen) naar Eindhoven (Gernert): E.J.

Jasper (Apeldoorn) naar Utrecht (Breukelenl

Loosdrecht]: E.H. Jong (Apeldoorn) naar 's-

Gravenhage (Waddinxveen); H. de Jong (Apel-

doorn) naar Alkmaar (Schoort): K. de Jong

(Apeldoorn) naar Apeldoorn (Ermelo); R.H.

Jongkind (Horn) naar Nijmegen (WameI.

Dreumell; B.A. Juffermans (Apeldoorn) naar

durft u

zomaar

aan iedereen

te vertellen

wat u allemaal

te beveiligen heeft?

~
~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,

brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:

Telefoon 01830-33377

Telex: 26525 hdr

Postbus 175 Gorinchem

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 6291 00·
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Alkmaar (Schoorll: D.Z. v.d. Kaap (Harlingen)

naar 's-Hertogenbosch (Oploo/Vierlingsbeek);

B. Keegstra (Harlingen) naar Apeldoorn (Heer-

de); H.F. Kegel (Apeldoorn) naar Apeldoorn

(Ermelo); R.W.M.A. van Kesteren (Horn) naar

Maastricht (Meerssen): M. Keijzer (Apeldoorn)

naar Maastricht (Valkenburg); R. v.d. Klei

(Harlingen) naar Eindhoven (Bladel): G.J. Klein

(Horn) naar Utrecht (Rhenen); R.B.A. Klein

Gunnewiek (Apeldoorn) naar Apeldoorn (Lo-

chern): E.J.M. Klein Hofmeijer (Apeldoorn)

naar Zwolle (Vriezenveen): E.M. Kloetstra

(Harlingen) naar Groningen (Marurn): W.J.R.

Klomp (Homl naar Dordrecht (Rozenburg); D.

Knoll (Apeldoorn) naar Assen (Beilen}:

A.M.F.M. Koenders (Apeldoorn) naar Amster-
dam (Weesp); H. Kok (Apeldoorn) naar

Utrecht (Doorn); W. Kolthof (Hornl naar 's-

Gravenhage (Noordwijkerhout); G.J. Koomen

(Apeldoorn) naar Assen (Coevorden); L.J.M.

Körndörffer (Horn) naar Breda (Rucphen/St.

Willebrord); L.A.A. Kouijzer (Hom) naar Mid-

delburg (Zierikzee); P.C. Kroes (Harlingen)

naar Nijmegen (Doesburq): F. Kuilman (Harlin-

gen) naar Amsterdam (Diemen);A.H. de Kui-

per (Horn) naar Dordrecht I's-Gravendeel/Strij-

en); H.J. Kuttschreuter (Hom) naar 's-

Gravenhage (De Lier/Schipluiden); J.G.M. de

Kuijer (Apeldoorn) naar Assen (Beilen).

W. Lagendijk (Horn) naar Dordrecht (Helle-

voetsluis); R.G. de Leeuw (Apeldoorn) naar

Zwolle (Vriezenveen); R.F. Leopardi (Apel-

doorn) naar 's-Gravenhage (Oegstgeestl;

J.Th.W.M. v.d. Linden [Horn) naar Eindhoven

(Gernert): L.W. Linders (Hom} naar Maastricht

(Meerssen); J.M.C. Lingbeek (Apeldoorn) naar

's-Gravenhage (Sassenheirn): J.W. Loo (Apel-

doorn) naar Roermond (Helden Panningen); J.
Lubberrunzen (Apeldoorn) naar Amsterdam

(Diemen); C.H.L. Luppes (Apeldoorn) naar Nij-

megen (Doesburg); M. Luijendijk (Hom) naar

Utrecht 1D00rn); A.J. Maier (Horn) naar 's-

Gravenhage (Noordwijkerhoutl; D. v.d. Meent

(Hom) naar 's-Gravenhage (Werkendam);

P.J.D. Meesters (Hom) naar Breda (Loon op

Zand te Kaatsheuvel); P.J.H.C. Megens (Horn)

naar 's-Hertogenbosch (Rosmalen); D. Men-

sink (Harlingen) naar Apeldoorn (Heerde):

F.J.M. Merkx (Horn) naar 's-Hertogenbosch

(Rosmalen); C.A. Meijaard (Horn) naar Middel-

burg (Zlerikzeel: A.Th.M.C. v.d. Meijden

(Horn) naar Eindhoven Bladell; J.A. Meijer

(Apeldoorn! naar Assen (Coevorden): S.J.

Meiier (Horn) naar Roermond (Horst); J.C.

Molegraaf (Apeldoorn) naar Breda (Ouden-

bosch): H.W.N. Molenaar (Hom) naar 's-

Gravenhage (Nieuwerkerk aid Ijssel/Moor

drechtl: S.L.M. Moonen (Apeldoorn) naar

Utrecht (Rhenen); ft.A. Mulder (Apeldoorn)

naar Apeldoorn (Heerde): H.M. Mulder (Apel-

doorn) naar Amsterdam (Edam-Volendam/
Edam); R. Mulder (Apeldoorn) naar 's-

Gravenhage (Noordwijkerhout); J.J. Nelissen

(Hom) naar Eindhoven Bergeijk); H.S. v.d.

Nieuwendijk (v] (Harlingen) naar Breda (Loon

op Zand/Kaatsheuveh; H.M. Oerlemans

(Horn) naar Breda (Loon op Zand/Kaatsheu-

vel); A.J. v. Oort (Horn naar Apeldoorn (Er-

melo); Y.J. Oosterbaan (v) (Harlingen) naar

Apeldoorn (Ermelo); R.W. Oranje (Hem) naar

Middelburg (Zierikzee},

J.L.F. Palmans (v) (Harlingen) naar Groningen

(Marurn): P.J.A. Peerdeman (Apeldoorn) naar

Alkmaar (Schoort): J.W_G. Pieters (Hom) naar

Maastricht (Steinl: S. Pitstra (Harlingen) naar

Assen (Beilen}: J.N.G. v.d. Plas (Apeldoorn)

naar 's-Hertogenbosch Schijndell; H. Postma

(Apeldoorn) naar Utrech (Rhenen): H.A. Pot-

man (Hom] naar Amsterdam (Diemen); M.H.L.

van Prooijen (Horn) naar Maastricht (Born/

Obbicht): D. v.d. Put (Apeldoorn) naar Nijme-

gen (Wijchen); M. Ravenhorst (Apeldoorn)

naar Utrecht (Vleuten de Meern/Vleuten);

P.W.J.G. Raijmakers Horn) naar Eindhoven

(St. Oedenrode); R.F.G.M. Raijmakers (Horn)

naar Roermond (Echt); IJ. Reitsma (v) (Harlin-

gen) naar Leeuwarden Dantumadeel te Dam-

woude); Y. van Roeke (v) (Harlingen) naar

Utrecht 1D00rn); M.P.F Roelandschap (Horn)

naar Eindhoven (St. Oedenrode); W. Roks

(Apeldoorn) naar Maastricht (Meerssen l:

Chr.L.A. Romeijnders Horn) naar Roermond

(Echt); J.J. de Roos (Apeldoorn) naar Leeu-

warden (Dantumadeel e Damwoude); R.L.

van Rooyen (Apeldoorn) naar Breda (Ouden-

bosch): D. Rosing (v) (Harlingen) naar Amster-
dam (Aalsrneer): I.G.M. Rots (v) (Harlingen)

naar Apeldoorn (Lochern): J.G. Salari (Horn)

naar Dordrecht (RPtW) (Dordrecht/Ridder-

kerk); B.W.Th. Sandberg (Horn) naar Breda

(Oudenbosch); J.F.P.M. Santegoets (Horn)

naar 's-Hertogenbosch (Heesch): W.M.J. van

Schaik (Horn) naar Eindhoven (Bergeijk); P.P.

Schefman (Apeldoorn) naar Maastricht

(Vaals); A.E. Schep (v) (Harlingen) naar

Amsterdam (Aalsmeer): H. Schipper (Apel-

doorn) naar Zwolle (Raaite); L.C.J. Scholtz

(Hom) naar Maastricht (Amstenrade/Schin-

veld); Th. Schuurman (Apeldoorn) naar Zwolle

(Haalte): J.J. Simon [Horn) naar Dordrecht

(MeerkerI.lNoordeloos); C.M. van Sinten (v)

(Harlinqe-) naar Eindhoven (Gernert): G.W.H.

Sluis (Horn) naar Eindhoven (Bladel/Hooge-

loon te Hapert); S.J. Smeding (Harlingen) naar

Leeuwarden (Dantumadeel te Damwoude);

R.S.P. Smits (Apeldoorn) naar Maastricht

(Valkenburg); M.J.L.G. Smolenaers (v) (Har-

lingen) naar Eindhoven (St. Oedenrode);

R.P.W. Stassen (Horn) naar Dordrecht (Poor-

tugaal); H. Stegeman (Harlingen) naar Gronin-

gen (Bedum): M.J. Stok (Horn) naar 's-
Gravennaqe \NOOrdwIJKerhoutJ; M. Stooker

(Apeldoorn) naar Amsterdam (Aalsrneer):

J.H.J.M. Strik [Horn) naar 's-Hertogenbosch

(Heesch]: R.G.M. Swanenberg (Horn) naar 's-

Hertogenbosch (Heeschl: M.J.H. van Tartwijk

(v) (Harlingen) naar 's-Hertogenbosch

(Heesch/Geffen); W. Timmer (Horn) naar

Utrecht (Vleuten de Meern te Vleuten); J. G.M.

Turkenburg (Horn) naar Dordrecht (Vianen);

P.P.M. Valkering (v) (Harlingen) naar Roer-

mond (Horst); H. Vedder (Apeldoorn) naar

Zwolle (Haalte): C. V.d. Veken (Hom) naar Dor-

drecht (Brielle/Heenvliet); C.J. van Velden

(Horn) naar Amsterdam (Aalsmeer); H.C.M.

V.d. Velden (Harlingen) naar Zwolle (Raalte):

W. Veldhoen (Horn) naar Dordrecht (Nieuw-

poort/Streefkerk); C.J.A. Verdiesen (Horn)

naar Breda (Prinsenbeek/Terheijden); V.M.

Verhoeven (Apeldoorn) naar Apeldoorn (Lo-

chem); A. Vermeulen (Apeldoorn) naar Assen

ALGEMENE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
D.. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMENDAAL

adres : postbus 19

telegr. : diblavo

tel. : 023 - 25 91 3t

telex : 41276 blavo nl.

baggerwerken

pijpleidingen

infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal
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(Coevorden): H.G.J.M. Vermeulen (Horn) naar

Eindhoven (EersellVessem); J. Vink (Apel-

doorn) naar Amsterdam (Aalsmeer); R. Visser

(Horn) naar Dordrecht (Hellevoetsluis);

R.J.G.M. Vooels (Horn) naar Eindhoven
(Waalre); F.W. de Vries (Horn) naar 's-

Gravenhage (Boskoop]: J. de Vries (v) (Harlin-

gen) naar Dordrecht (Oud Beijerland); J.M.M.

Vroegrijk (Apeldoorn) naar Eindhoven (Bladel

Hoogeloon te Hapert); l.J. Webbink (Apel-

doorn) naar 's-Hertogenbosch (Veghel);

J.W.M. Weel (Apeldoorn) naar Roermond

(Echt): G.A. de Weille (Apeldoorn) naar

Utrecht (Doorn); E.F. Wensink (Apeldoorn)

naar Zwolle (Goor); C. v.d. Weijde (Horn) naar

Dordrecht (Hellevoetsluis); J.W. Weijers

(Hom) naar Maastricht (Meerssen): M.J.A.

v.d. Wielen (Hom) naar 's-Hertogenbosch

(Grave/Ravenstein); Th.A.J.M. de Wilde

(Horn) naar 's-Hertogenbosch (SchijndeJl;

P.A. Willemsen (Apeldoorn) naar Dordrech

(Hellevoetsluis); C. van Witzenburg (Harlin-

gen) naar Leeuwerden (Haskerland .Joure);

A.G. Wormgoor (Apeldoorn) naar Apeldoorn

(Lochem): H.J. Wuijten (Horn) naar '5-

Hertogenbosch (Helvoirt/Haaren): G.A.W.

van Wijk (Harlingen) naar Groningen (Scheem-

da): W. van IJsselmuiden (Apeldoorn) naar '5-

Hertogenbosch (Rosmalen); P.H. v.d. Zee

(Apeldoorn) naar Maastricht (Meerssen;

C.J.W.Th. van Zeist (v) (Harlingen) naar Gro-

ningen (Bedum); A.J.M. Zentjens (Horn) naar

Roermond (Echt); F. Zwaagman (Harlingen)

naar Roermond (Horst): F. Zwanenburg (Apel-

doorn) naar Utrecht (Rhenen); C. Zweekhorst

(v) (Harlingen) naar Apeldoorn (Heerde): R.

Zwiers (Hom) naar Roermond (Echt).

verplaatsingen

DISTRICT APELDOORN

Per 1-6-'78: M.H.M. Gabriël, wmr. le kJ. van

Oldebroek naar Vorden.

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'77: M. v . Zanten, wmr. le kl. van Ha-

velte naar Assen.

Per 1-10-'77: R. Brandsma, wmr. le kJ.van As-

sen naar Havelte.

Per 12-5-'78: l.J. v.d. Pluim, wmr. le kJ. van

Rolde naar SchiphoJ.

Per 1-6-'78: G. Greving, wmr. van Annen naar

Dalen.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'78: J.H.M. Rigter, wmr. van Oud

Gastel naar Dinteloord; Y.J.M.E.M. v. Gils,

wmr. van Kaatsheuvel naar Oisterwijk; A.M.C.

Deeben, wmr. le kJ. van Lepelstraat naar Ou-

denbosch.

Per 18-2-'78: M. Hollander, wmr. van Oud

Gastel naar Markelo.
Per 18-3-'78: T.P.M. Moerenhout, wmr. le kJ.

van Fijnaart naar Breda.

Per 15-4-'78: H. Pieters, wmr. le kJ. van Tere-

ringen naar Breda.

Per 17-4-'78: l.A.J.H. Anssems, wmr. van

Breda naar St. Willebrord.

met 19 praalwagens en
12 muziekkorpsen
zaterdag 26 augustus
aanvang 14 uur
Tentoonstelling
van de wagens
zondag 27 augustus
van 10 tot 22 uur.

Bezoekt het 22ste

Eelder Bloemencorso
Motto

'Jeugd-
herinneringen'

U kan er een gezellig - dagje uit - van maken door b.v. voor de
middag in de naaste omgeving een bezoek te brengen aan:
Paterswoldse Meer met rondvaart; Luchthaven Eelde met
rondvlucht boven Groningen; Landgoed De Braak met hertenkamp
en dwaaltuin; excursie grote Azaleakwekerij; Haren tropische kas;
Leek nationaal rijtuigenmuseum; Roden museum kinderwereld;
Donderen kaasboerderij; Groningen gezellig winkelen.

Inlichtingen Corso-sekretariaat tel. 05907-1231.

Per 1-5-'78: J.J. V.d. Bergh, adm. ambt. C 2e

kl. van Wouw naar Halsteren; M.C. Oosthoek,

owmr. van Standdaarbuiten naar Breda.

Per 1-6-'78: M.G. Megens, adm. ambt. C 2e kJ.

van Zundert naar Goes; K. Dix, owmr. van

Nieuw-Vossemeer naar Raamsdonk; M.J. Pi-

sart, owmr. van Rijen naar Goirle.

Per 5-6-'78: M.O.M. Vijverberg, wmr. van Bre-

da naar Rijswijk; P.A.B.M. v. Oosterhout,

wmr. van Breda naar Dordrecht.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'78: A.H. Aalbrecht, wmr. van Rockan-

Je naar Zuidland .

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'78: A.N.A. Geijsel, wmr. van Echt naar

lisse; N. de Graaf, wmr. van Echt naar lisse;

E. Hekkelman, wmr. van Echt naar Oegstgeest;

J. de Kooker, wmr. van Echt naar Berkel en

Rodenrijs; A.Th. Heesters, wmr. van oord-

wijkerhout naar Waddinxveen; l.M.W. de

Kruyf, wmr. van Noordwijkerhout naar Bos-
koop; Y.l.l. V.d. Plas, wmr. van Noordwijker-

hout naar Rijnsburg; A. Vreugdenhil, wmr. van

Noordwijkerhout naar 's-Gravenzande; J.P.

V.d. Zon, wmr. van Noordwijkerhout naar

Waddinxveen; J. Meyer, wmr. van St. Oeden-

rode naar Voorschoten.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-2-'78: A.H. Meijer, wmr. le kJ. van

Schijndel naar Wedde.

Per 15-4-'78: F. V.d. Molen, wmr. le kJ. van

Groningen naar DoniawerstaJ.

Per 1-5-'78: H. Biek, owmr. van De Wilp naar

Groningen; B. Schermer, wmr. van Grootegast

naar Opende; G. Emmens, wmr. van Groote-

gast naar Opende.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-7-'78: E.M. Klaassen, wmr. van Rosma-

len naar Tholen; J .J. Kuijsten, wmr. van

Rosmalen naar Kloosterzande; J. v.d. Hoek,

wmr. van Rosmalen naar Aardenburg; R. Key-

zer, w-nr. van Rosmalen naar Zoutelande.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-4-'78: J.J. Kockmann, wmr. van Markelo

naar Stad Delden .
Per 1-5-'78: S. Dijkstra, wmr. le kJ. van De-

demsvaart naar Zwolle.
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Bommelijn, J.l. E. Hoogaerts, allen distr. Bre-

da; W.J.J.M. v.d. Kerkhof, G.A. Smets, bei-

den distr. Roermond; F. v. Gulik, distr. Nijme·

gen; H. Hülshof, distr. Apeldoorn.

aangenomen
in memoriam

Per 15-1}-,78:F. Clappers, distr. Alkmaar; H. v.

Spil, J. Sinkgraven, A. Bruggenkamp, F. Bos,
allen distr. Assen; F.l. v.d. Bogaert, distr. Bre-

da; A.H. Roos, F. Kraaijenbrink, allen distr.

Dordrecht; l.H.M. Verstraten, distr. 's-Her-

logenbosch; A.J.H. v. Vorssele, distr. Nijme-

qen.

Per 1-7-78: P.W. Ridder, D. v.d. Velden, bei-

den distr. Al maar; A. Jeeninga, distr. Apel-

doorn; G. Bark, distr. Assen; A.Th.J.M. Cor-

nelissen W.C. Calis, H.J.M. v. Gils, Th.J.M.

Jeu ens J.A.A.M. v. Diesen, H.Th. v.d. lin-

den. a en distr. Breda; P. Prinsen, B. Mulder,

beiden distr. Dordrecht; P.J. Wijnands, P.J. M.

Ceeen. betden distr. Maastricht; W.A. de

Groo e d sr Middelburg; G.J. Volkerink, dis-

r Z", e.
Per 15-7-78: P. Schakel, l. Prinsen, A. Koore-

aar al en distr. Dordrecht; J. v. Giessen, dis-

r s- ertogenbosch; l.A.N. Maria, R. Schild.

J J . Spren els, J.l.M. Damen, allen distr.

Breda' .M.M. Roebroeks, distr. Maastricht;

P_J. v.d. Weerden, J.G.M. Wessels, beiden

d's t , ',megen; C. Meijer, G.J. Kramp, beiden

distr. Apeldoorn; A. v. Beusekom, distr. Gro-

runqen: . Benen, R. Zijlstra, beiden distr. As-

sen; F aarsma. distr. Leeuwarden.
Per 1-8- 78 R v.d. Broek, distr. Amsterdam:

G. .d. ar D. Hakkesteeqt, S.J.M. Bree-

oort .J . Srnink, C. de GraaH, allen distr.

Dordrech H. Wijnja, H.J. Errnstranq, beiden

distr. s-Hertogenbosch; l.H.O. Stouken,

W.P.R. . Hermans, A.N.A. Booy liewers,

P C.P v Beek. J.C.M. v. Wanrooij, J.P.F.J.

v, Ges e C.A. Tax, A.W.G. v. Hees. P.M.

Wmr.lekl.

M.J. Kooy

Winkel

24·4-'20

28-6-78

geslaagd voor
Buitengewoon Gs-oefendrnan

B.G.M. Schrijvers, C. Appeno ".". ,"inde",
allen distr. Zwolle; K.B.F.M. ZV;~'",lr,Jt B.F.

Buzeman, H.H. Kramers, A.H. v. ~g~lo'ld, al-

len distr. Amsterdam; H. v. Opstal, dist r. ~I<·

maar; M.J.M. v. Leeuwen, R.M.I. Moeharrar-,

C.P. Rusman, P. Jansen, J. v. Marsbergen, al-

len distr. 's-Gravenhage; P. Groeneveld, L.H.

Hoogvliet, D. Noordegraaf, P. v. Hattem, J.

Kooiman, allen distr. Dordrecht; J. v. Alphen,

J.W. v. Dreumel, A.P.M. Kuipers, H.J.A.M.

Strik, C.C.A. Verbunt, allen distr. 's-

Hertogenbosch; P.H.A. Hendriks, P.H.M.

Stappaerts, C.P.J. Dominicus, C.J. Raats, al-

len distr. Breda; H.H. Driessen, W.Th. Dries-

sen, M.H. Knapen, C.F. Konings, A.F. Smets,

M.Th.M. Stemkens, L.J.M. Trines, P.J. Duij-

kers, F.S.M. Engels, G.J. Hendrix, P.Chr.M.

Janssen, A.G.W. Verheijen, Th.A.J. Engelen,

M.J. Peeters, J.W.A.G. Baats, l.J. Breukens,

H.Chr.H. Kuijpers, allen distr. Roermond;

W.A.H.E. Wauthlè, l.A.M. Gerards, P. Die-

pendaal, J. Pelnes, H.J.W. Peters, J.P. Pelzer,

J.H.M. Gulikens, J.H. Jehae, l.G. Spobeck,

N.C.J. Gunther, J.C. Hendrix, F.P. v. Gennip,

K.H.G. Hauben, A.M. Vleugels, allen distr.

Maastricht; H. v. Etten, A. Koelewijn, A.G. Lo-

vink, G. Schuurman, G. Bosch, allen distr.

Apeldoorn; J. Briggeman, H. Oostenbrink, J.

Slomp, G. Slot, H. Speelman, G. Stokvis, J.

V.d. Wal, H. Kuipers, H.N. Pras, H.J. Lenters,
D.H. Rubingh, l. Winters, allen distr. Assen;

S. Oosterkamp, Tj. Nutters, beiden distr. Leeu-

warden.

Adjudant

C. Punselie

's-Hertogenbosch

26-1-'20

3-7-78

Reserve Rijkspolitie

verplaatsingen

Res. wmr. C. Admiraal, van de groep Bodegra

ven (distr. 's-Gravenhagel naar de groep t.Jssel

muiden (distr. Zwolle!.

Res. wmr. F.W. Janssen, van de groep Helde,

en Panningen (distr. Roermond) naar de groei

Dronten (distr. Apeldoorn).

Res. wmr. le kl. V. V.d. Wal, van de groe

Grootebroek (distr. Alkmaar) naar de groe

Beemster (distr. Amsterdam).

geslaagd voor Geoefendman

A. Schmkelhoek, l.J.J. Kloes, Th.J. V.d. Voort, K. Vroom, J. Horden,

Th.l. Amse, allen distr. Amsterdam; H.J. Gerrnans, D. Vos, beiden dis-

tr. Alkmaar; D. den Oudsten, J.C. Ramp, P.G. Hoogreef, C.P. Veenstra,

M. den Hartog, H.J.D. v. Buren, T.W. Bos, allen distr. 's-Gravenhage;

R.H. Hartkamp, E. de Bruijn, beiden distr. Dordrecht; A.M. Roetten,

A.H.J.M. v. Eijndhoven, A.J.J. V.d. Lee, A.J. Kruijf, allen distr. 's-

Hertogenbosch; A.A.G. v. Dorst, J.P.M. v. Beurden, J.G.M. v .

Munster. A.C.P. v. Uden, allen distr. Breda; F.J.M. Engels, J.K.H.M.

Heunberm, W.M.M. Jacobs, M.H.F. Peulen, J.M. Coenen, M.G.E. V.d.

Eisen. H.J. Pijpers. allen distr. Roermond; S.J.M. Beugels, J.J. Peters,

J. Amkreutz, C.J.M.A. Jeukens, F.W.G. Nelissen. J.H.M. Retrae,

C.H.J. erx, P.H.G. Ortmans, M.J.M. Lemmens, J.l.M.Chr. Aken, al-

len distr. Maastricht; B.H. Koelewijn, E.A. v. Meerveld. J. Kisjes, A.H.

Wessels, allen distr. Apeldoorn; J.C. V.d. Berg, P. Kamerling, D. Kortes,

H. Meinders, G. Oosting, L. Postma, E.M. Pot, R.A. Pot, A. Prins, J.

Reiling, A. Schuring, A. Sikkens, H. Vos, K. Vos, J. Joustra, I.R. Sikke-

ma, J. v. Raaite, A. Pruntel, H. Janssen, J. Staalduinen, allen distr. As-

sen; H. Zijlstra, J. Tjepkema, beiden distr. Leeuwarden.

.-
-- ,:-~_":a~:~../~:':~:". .: .
- ~ "r:'...:.. ~~_

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN overleden

Uitvoerige inliChtingen worden verstrekt door
Res. wmr. le kl. J.C. V.d. Bout, distr. Apeldoorn, verkeersgr. Apel-
doorn, geb. 21-4-1922, overl. 13-6-1978.

Res. wmr. le kl. G. J. Geerdink, distr. Zwolle, groep Goor, geb. 11-10-
1922, overl. 26--6-1978.

Res. wmr. le kl. H.J.H. de Warle, distr. Nijmegen, groep Bergh, geb. 12-
7-1923,overl. 16-7-1978.

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

Telefoon 070 • 81 47 31
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september 1977: RPteWater

oktober 1977: terug naar Tenerife

november 1977: verkeersongeval 1917

december 1977: leven met alle geweld
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Wat bracht het RP-magazine?

Inhoudsopgave van de 1ge jaargang
sept. 19n - aug. 1978

ALGEMENE INSPECTIE

- Nieuwjaarsboodschap Alg. Inspecteur - jan. 78, pag. 5
- A.I. 2 dagen per week op werkbezoek - maart 78, pag. 18
- Premier Van Agts afscheid van Korps - juli/aug. 78, pag. 21

HISTORIE

- Toen de dijken braken (Watersnood 1953) - jan. 78, pag. 26
- Dramatische momenten bepaalden de koers (Luva) - febr. 78, pag. 4

- Hoe komen we aan onze springende granaat? - april 78, pag. 17
- Zuidelijke l.Jsselrneerpolders: uit de klei getrokken - mei 78, pag. 4

INTERVIEWS

- J. Oosterbroek (Luva): 'Je mag je er niet afmaken' - okt. 77, pag. 6
- Thea de Heus, Aktie Politievrouwen: 'Er moest iets gebeuren' - dec. 78, pag. 28
- Mr Tineke Schilthuis, CdK: 'Maar gek hoor, zo'n vrouw als Commissaris' - jan. 78,

pag. 6
- E. E. Gerritsen, Luva: 'Dramatische momenten bepaalde de koers' - febr. 78, pag. 4

- Dr Keith M. Devlin: 'Versnipperde politie leidt tot verkwisting' - maart 78, pag. 8
- A. Lourens-Koop, schrijfster politieromans: 'Soms ga ik de dader zo aardig vinden' -

maart 78, pag. 10
- P. H. Borra, kaderschool: Nieuwe stijl opvang jong personeel - april 78, pag.6
- J. Elzinga/B. Lutken: De konsekwenties van het WOB-rapport - juni 78, pag. 4

- Mr J. H. Grosheide, Dir. Pol.: 'De politleman privé niet betuttelen' - juli/aug. 78, pag. 4

JAARVERSLAG 1976

- Korps Rijkspolitie in feiten en cijfers gevangen - sept. 77, pag. 15

JUBILEA/HERDENKINGEN

- 25 jaar na de Februariramp - jan 78, pag. 26
- 25 jaar Sociaal Fonds voor Justitie-ambtenaren - febr. 78, pag. 25
- 25 jaar dienst Luchtvaart RP - febr. 78, pag. 4

- 25 jaar IPA afd. Nederland - juni 78, paq. 25

LICHAMELIJKE KONDITIE

- Trainingsdagen adspiranten: Afzien, grote blaren en warme snert - maart 78, pag. 4

- Test: Hoe staat het met uw konditie? - okt. 77, pag. 25
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januari 1978: toen de dijken braken

februari 1978: zilveren dienst Luva

maart 1978: 1 april(!)

april 1978: recherchecursus 1921

MERCKWAERDIGHE RP-GEBOUWEN

- (6) groepsbureau Meerssen: ontevredenheid - sept. 77, pag. 31
- (7) postbureau Ammerzoden: kasteelheren - dec. 77, pag. 31
- (8) stafbureau RPtW: duistere historie - maart 78, pag. 28
- (9) distriktsbureau Middelburg: abdijkomplex - mei 78, pag. 25

OMSLAGARTI KELEN

- -Á"tWers worden niet meer op het water geboren - sept. 77, pag. 6
- Tenerife, een jaar na de vliegramp - okt. 77, pag. 4
- Reserve RP: kwestie van inzetten - nov. 77, pag. 6
- Leven met alle geweld - dec. 77, pag. 6
- Gesprek met CdK Drenthe - jan. 78, pag. 6
- Dienst Luchtvaart in het zilver - febr. 78, pag.4
- Trainingsdagen adspiranten - maart 78, pag. 4
- Mentors nieuwe stijl - april 78, pag. 4
- Agentschap Lelystad - mei 78, pag. 4
- Wat wil het WOB-rapport? - juni 78, pag. 4
- Die pet past niet iedereen ... - juli/aug. 78, pag. 11

ONDERSCHEIDINGEN

- ANWB-prijs voor Korps Rijkspolitie - dec. 77, pag. 37
- Tevredenheidsbetuigingen voor 9 RPers van de gijzeling - jan. 78, pag. 32
- Koninklijke onderscheidingen voor RPers - mei 78, pag. 32

OPLEIDINGIVORMING

- RPtW: praktische scholing en vervolgcursussen - sept. 77, pag. 6
- Kaderschool RP: officiële opening - nov. 77, pag. 19

PERSONALIA

- Afscheid commodore M. de Ruiter RPtW - nov. 77, pag. 18
- Mr J. de Ruiter nieuwe minister van Justitie - dec. 77, pag. 22
- Wie was A. J. Fonteijn? door dr A. Mulder - jan. 78, pag. 14
- R. den Breejen nieuwe commandant RPtW - jan. 78, pag. 17
- Mr J. H. Grosheide, directeur-generaal - april 78, pag. 23
- Mr L. Oranje, secretaris-generaal MvJ - april 78, pag. 23
- Dr A. Mulder naar Raad van State - mei 78, pag. 10

POLITIEPRAKTIJK

- Identificatie op Tenerife - okt. 77, pag. 6
- Veldpolitie, vak voor liefhebbers - dec. 77, pag. 21
- Surveillancehonden miskend? - dec. 77, pag. 26
- Dienstdoen bij karnaval - maart 78, pag. 13
- Nieuwe stijl opvang jong personeel - april 78, pag. 6

REAKTIES

- Miskenning van de diensthond? (H. v. d. Broek) - dec. 77, pag. 26
- Korps gaat honden kopen (J. Jorritsma) - dec. 77, pag. 27
- Modderen met het FN-pistool (A. Spoelstra) - jan. 78, pag. 16
- Modderen met het FN-pistool-II (W. A. de Kraker) - maart 78, pag. 13
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mei 1978: distriktsbureau Middelburg

juni 1978: feest bij IPA-Nederland

- juli/aug. 1978: afscheid mr. Van Agt

RESERVE RIJKSPOLITIE

- Wat willen de reservisten? - nov. 77, pag. 6

TACHTIGERS

Kollega's uit de vorige eeuw vertellen:
- 1. Marechaussee Scheil: 'Niet slaan, Scheil ... !' - nov. 77, pag. 25
- 2. Veldwachter Harreveld: tussen stropers en smokkelaars - febr. 78, pag. 10
- 3. Begeleider Bark: op reis met vorsten en misdadigers - april 78, pag. 12
- 4. Engelandvaarder Sterk: dank zij de clivia in de dakgoot - juni 78, pag. 10

TERRORISME

- Dagboek van een kleine gijzelaar - sept. 77, pag. 10
- Forumdiscussie van W. Frackers, mr H. Koning en dr H. de Vos met kadercursisten -

dec. 77, pag. 6
- Tevredenheidsbetuigingen - jan. 78, pag. 32
- Geweld en agressie (Time/Life-boek) - mei 78, pag. 10

RP-PET PASTE NIET MEER

Oud-kollega's die een ander beroep kozen.
- Wasserettehouder H. de Boer - juli/aug. 78, pag. 40
- Monteur-bouwva ker-portier S. Boomsma - juli/aug. 78, pag. 38
- Scheepskapitein B. Maasbach - juli/aug. 78, pag. 12
- Sociaal werker H. Peterink - juli/aug. 78, pag. 42
- Burgemeester A. Viezee - juli/aug. 78, pag. 14
- Adj. schooldirekteur F. Welmers - juli/aug. 78, pag. 16

CURSIEFJES

- De Ulm (G. Eijzinga) - okt. 77, pag.33
- Nachtwacht in Assen (D. Bakker) - dec. 77, pag. 35

DIVERSEN

- Aktiegroep Politievrouwen - dec. 77, pag. 28
- Schulden, eigen schuld? (Soc. Fonds) - febr. 78, pag. 25
- Karnaval - maart 78, pag. 13 en 20
- Hoe staat het met de status van de politieman? - april 78, pag. 32
- Uitslag fotowedstrijd Luchtvaart - mei 78, pag. 30
- Het Groot Politieboek (recensie) - juli/aug. 78, pag. 47

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

geworden ol moeilijk te benaderen dieren.

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 100meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag.
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ANTWOORDEN:

het meervoud is niet afkoop-

• 'Nee mevrouw, het verschil met de vliegerij is , dat de DC's

daar geen rang maar een nummer hebben ... '

• GEHOORD: 'Wat een beleid! Daar springen de veters je

schoenen bij uit!' (Kaderschool)

• GEHOORD: 'Baad je niet, het schaadt ook niet.' (Horn)

• Girobon: blauwblauw laten

• ME-aktie: in plaats van kaarten

• Prinsjesdag: van de Veiligheidsdienst weer niets dan koets

• Afgekikte BBE-ers: van stressen klaar

• Nieuw personeel LUVA: luchtvaardig beoordeeld

• UITSPRAAK: 'De politie is er niet om het establishment te

verdedigen. Ook diegene die het met de bestaande toestand niet

eens zijn, verdienen bescherming.'

(J. v.d. Ven, CvP gempo Roosendaal)

NEOLOGICA (4)

Nijmeegs voor goudgalons - Bärbiesjes

Kaderschoolduo Baarspul/vdRee - communicerende vaten

Intendance - koppelverkoop

Benedenweg - onderzoek

Westerdoksedijk 2 - waterleiding

Weekend - verbaaldagen

eerijnen - traangasthuis

's Rijks barbecue - dienstrooster

Nachtdienst LUVA - vlieger oplaten

• GEHOORD: 'Nee jongeman, een

beroep.'

brillenkoker IS geen

(Bij toelatingsexamen)

• GEHOORD: 'Ik moet steeds meer vrouwen laten schieten.'

(Getrouwde vuurwapeninstructeur)

ZOGENAAMD (4)

-t
3-AZI

Maandblad van het
Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven
(jeugdzaken)

E. A. Boesaard, Apeldoorn
(primaire opleiding)

C. Doornhein, Dordrecht
(RP te water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen
(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn
(kaderopleiding)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht
(recherche)

H. l. van Harrevelt, Utrecht
(fotograaf B.P.V.)

Mevr. C. J. M. Hoefsloot-Arends, Utrecht
(bureau personeelsvoorziening)

l. A. J. Noordergraaf, Bodegraven
(landgroepen)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

Mej. J. A. Pronk, Beilen
(landgroepen)

H. J. A. Remers, Schiphol
(Dienst Luchtvaart)

J. A. Schuurmans, Maastricht
(recherche)

Th. Spelt, 's-Gravenhage
(staf district)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

A. Huizing,
RP-magazine, p/a Busser Publicity,
Postbus 74, Ede, tel. 08380 - 1 92 98

EINDREDACTIE:

A. K. Aartsma,
Postbus 74, Ede

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,
Postbus 40, 8390 AA Noordwolde (Fr.),
tel. 05612 - 541

UITGAVE

m,
Schaafsma & Brouwer
uitgevers - drukkers
Postbus 10, 9100 AA Dokkum
tel. 05190 - 23 21
Postgiro 83 31 11

*
Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)
per jaar bij vooruitbetaling.
Losse nummers f 2,50.
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Ljt,,/IIR DIT NUMlVIIB

Maandblad van het
Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven
!jeugdzaken!

E. A. Boesaard, Apeldoorn
(primaire opleiding!

C. Doornhein, Dordrecht
IRP te water!

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen
(staf district!

P. K. de Geus, Apeldoorn
Ikaderopleiding!

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht
(recherche)

H. L. van Harrevelt, Utrecht
Ifotograaf B.P.V.!

Mevr. C. J. M. Hoefsloot-Arends,

Utrecht
Ibureau personeelsvoorziening!

L. A. J; Noordergraaf, Bodegraven
lIandgroepen!

J. K. Pietèrsma, Amsterdam (res. RP!

Mej. J. A. Pronk, Beilen
lIandgroepen!

H. J. A. Remers, Schiphol
IDienst Luchtvaart!

J. A. Schuurmans. Maastricht
(recherche)

Th. Spelt, 's-Gravenhage
Istaf district!

REDACTIE-SECRETARIAAT:

A. Huizing,
Busser Publicity, Postbus 74,

6710 BB Ede, tel. 08380 - 1 929B

EINDREDACTIE:

A. K. Aartsma,
Postbus 74, Ede

PRODUKTIE EN LAY OUT:

Busser Publicity
Henri Veld kamp

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,
Postbus 40,

8390 AA Noordwolde IFr.!,
tel. 05612 - 541 '

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer
uitgevers - drukkers
Postbus 10, 9100 AA Dokkum
tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11

*
Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW!
per jaar bij vooruitbetaling.
Losse nummers f 2,50.

Inderdaad - uw RP-magazine heeft zich, aan het begin van z'n 20e

jaargang, in een nieuw jasje gestoken. Modern van snit, maar ook

(nostalgisch trekje!) even teruggegrepen naar de vertrouwde kleur

blauw van weleer.

Toen we daarvoor de

allereerste jaargang (1959)

uit het stof hadden ge-

haald, werden we verrast

door de inhoud. Hé

deden jullie dat toen zo?

zeiden de jonkies. 0 ja,

da's waar ook, zeiden de ouderen, wat is er veel veranderd. Voor beide catego-

rieën lezers hebben wij een aantal 'toppers van toen' uit de annalen geplukt.

(Omslagfoto: generaal J. Gerritsen beëdigt de jonge wachtmeesters. Rechts: luitenant W. Frackers.)

6 Het Gat van Wormer

8 Jacht op de aardwolf

11 Cursus voor groepscommandanten

13 Delinkwenten in de kleuterschool

n
nieuws uit de distrikten

26 Rp-Sport

30 Personalia

36 Puzzel

38 Granaatjes

5
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't Gat ging die
maar de vraag
Wormer 1959

Een gat van vijftig centimeter

in doorsnee en een onbekende

diepte, op geheimzinnige wij-
ze in een Wormers weiland

van boer Jongert ontstaan, -
dat was wekenlang wereld-

nieuws in 1959.

Film en televisie kwamen opdraven en

stuurden beelden van 'het gat' de wereld

in. De Rijkspolitie was aanwezig om het

geheimzinnige verschijnsel te bewaken.

Er kwamen vele instanties aan te pas om

het geheim van het gat op te lossen.

Had een overvliegend vliegtuig iets ver-

loren? Of een deel van een Russische ra-

ket? Men had immers een lichtschijnsel

van oost naar west langs de hemel zien

gaan ...

De Explosievenopruimingsdienst kwam

er aan te pas voor een onderzoek, maar

toen de defensiespecialisten al bijna

2500 gulden hadden gestoken in hun on-

derzoek kregen zij van de toenmalige

chef van de generale staf opdracht met

hun werk te stoppen. De Hulpverle-

ningsdienst van het ministerie van Bin-

nenlandse zaken kwam opdraven.

Zij stelden vast dat er 'iets' op twaalf

meter diepte moest zitten. Er werd een

damwand geslagen rondom het gat en

men ging graven. Men kwam niet verder

dan de zandplaat onder het veen opper-

vlak. Het 'iets' was door d~ zandplaat

geboord waardoor het grondwater met

grote kracht naar boven drong. Zelfs

een elektrische pomp bleek niet bij

machte het gat droog te houden.

Defensie en Waterstaat onderzochten de

kern van alle vragen tot op dertig meter

met een sondeerapparaat. Er kwamen

technici van het laboratorium voor

6

t,

leef

grondmechanica uit Delft die met een

buis van 24 meter in de aanval gingen.

Voor het personeel van de groep Wor-

mer werd het bewaken van de sensatio-

nele ontdekking tenslotte een routine-

matige bezigheid, a veel graaf- en

speurwerkzaamheden raakte het nieuws

op de achtergrond.

De onderzoeken werden gestopt en het

gat werd met klei dichtgegooid. Boer

Jongert inde een vergoeding voor het

ongerief dat hij al gevolg van de be-

langstelling voor zijn gat had ondervon-

den en ging door met de dingen van de

dag.

Het verhaal ging al een nachtkaars uit.

Maar wat is er daarna gebeurd? Hadden

er nog meer van die geheimzinnigheden

in het Noordhollandse dorp plaats? Is er

een oplossing voor het raadsel 'Gat'

ontdekt? Adjudant Roomer uit Amster-

dam verzamelde voor het RPm de gege-

vens van wat er in die bijna twintig jaar

over het gat bekend is geworden.

Entreegeld

De ontdekker van het gat boert niet

meer. Met zijn vrouw is hij van de hoeve

vertrokken om in Worm er te gaan wo-

nen. Zijn boerderij i afgebroken en van

het gat is eveneens niets meer terug te

vinden.

"We denken nu nog wel eens aan die

tijd, omdat het zo'n drukte gaf. Nu

wordt er prakti eh niet meer over

gesproken", zegt mevrouw Jongert.

Druk was het zeker in die tijd bij het

gat. De belangstelling van de zijde van

het publiek en de pers werd zo groot dat

Jongert zich genoodzaakt zag om entree

te gaan heffen. Een cameraman mocht

het terrein op voor 50 gulden.

Het normale leven op de boerderij kon

immers geen doorgang vinden. De koei-

en mo ten zei innen blijven in ver-

e dm ne in de wei.

o erzoe in het weiland

van Jongen am een andere boer ver-

tellen da hij 0 een van zijn gronden,

op ongeveer meter verwijderd van

de plaa aar het onderzoek plaats

had 00 gat had ontdekt, dat

eerder in moest zijn ontstaan.

Hij had n maar had tot op vijf

meter geen gevoeld. Hij achtte

het ver hij ee e instantie niet

belangrij - _ _ om er mededeling van

te doen en ha gat met boomstron-

ken gedi h .

In 19- eehouder Dokter uit

Wormer m . Hij, as terugge-

komen van e -t te Purmerend en

ging na th . zijn vee in de wei tei-

len. En ja hoo : E at. De doorsnee er

van was ong eer -0 entimeter en de

diepte was ze - ijf meter. Hij had met

een sto van 'IJ rn er gepeild en geen

bodem ge oe

"Het ga 00' rond. De kanten le-

ken vel et een scheermes

afgesneden", erinnert hij zich. De

Rijk politie erbij gehaald, de bur-

gemee ter en e dire teur van gemeente-

werken. "Er vas belangstelling van de

landelijke pe . er as zelfs een journa-

list uit I raël ij. Eén van hen vroeg mij

of ik een geintje had uitgehaald. Dat

wantrouwen he . hem wel kwalijk ge-

nomen. Ik heb hem het land afgestuurd.

Overigens was er niet meer zoveel aan-

dacht voor het gat op mijn weiland als

voor dat op de grond van Jongert",

weet hij te vertellen.

Archeologen bleken belangstelling te

hebben oor 'gat-nummer-3'.

De Sterrem acht te Hoeven werd inge-

schakeld en opnieuw werd de Dienst

Luchtvaart van de Rijkspolitie verzocht

te willen melden of een overvliegend

toestel iets had verloren. Ook hier lever-

.de het onderzoek geen resultaat op waar

iedereen vrede mee kon hebben.

Daliegaten

"Later is in Wormer in 'Ons Huis' over

'mijn gat' een lezing gehouden door

professor Van Rummelen, distriktsgeo-

loog van de Rijksgeologische Dienst.
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Die lezing verliep waarschijnlijk anders

dan Van Rummelen zich had voor-

gesteld", meent boer Dokter. "Ande-

ren spraken de professor tegen toen hij

met zijn oplossing van het probleem

kwam. Men werd het niet eens over het

ontstaan van het gat."

Ook dit gat in Worm er raakte al snel op

de achtergrond. Maar de vraag omtrent

het ontstaan van de gaten bleef.

Voor enkelen was er wat meer zeker-

heid. Majoor J. J. Bloemert, destijds

commandant van de Explosievenoprui-

mingsdienst te Culemborg zou hebben

laten weten dat het hem speet dat zijn

onderzoek in 1959 moest worden afge-

broken omdat hij op 25 meter diepte iets

meende te hebben gevonden. Hij veron-

derstelde dat het inderdaad een voor-

werp was dat afkomstig was uit- of van

een Russische raket.

Deze uitspraak is, voor zover ons be-

kend, niet gepubliceerd.

Professor Van Rummelen had over het

raadsel van de gaten een duidelijker me-

ning. In het dagblad 'Typhoon' liet hij

in 1975 weten:

"Gaten als die van Wormer zijn niet zo

mysterieus. Geologisch en grondmecha-

nisch hebben wij de grond onderzocht.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat

het gat zich bevindt in de Haloceen, een

tijdperk dat zich uitstrekt over 4300

jaar. In Noord-Holland, met name in de

streek rond Hoorn, zijn deze gaten geen

vreemd verschijnsel. Men noemt het da-

liegaten, die niet door natuurlijke- maar

door menselijke invloed zijn ontstaan.

De gaten werden gegraven voor winning

van klei dat diende voor een soort be-

mesting van de op het veen gelegen wei-

degronden. Na winning werd het eerder

verwijderde veen weer teruggestort in

het gegraven gat."

Voor velen blijft het verschijnsel van

plotselinge gaten echter een raadsel. Het

is een onderwerp dat in het plaatselijke

café gespreksstof blijft leveren. In 1959

was de gebeurtenis aanleiding om er we-

reldnieuws van te maken. In 1978 zijn er

enkele andere onderwerpen waar de pu-

bliciteitsmedia voor warm lopen.

Een ding is zeker: In Wormer weet men

inmiddels alles van gaten.

Boer DOkter en z'n gat.
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1959

Met de Rijkspolitie

in Zeeuws-Vlaanderen

op wolvenjacht

Bijna 14 dagen achtereen is er

in België en Zeeuwsch- Vlaan-

deren gejaagd op een (uit het

dierenpark te Lookeren) ont-
snapte Kenyase aardwolf. Het

eindigde met een drijfjacht in

de omgeving van Breskens,

waar 40 mannen - o.w. 12

jagers met jachtgeweren en

twee rijkspolitieambtenaren

met karabijn - aan deelna-

men.

jagers aan. Schoten knalden, maar de

aardwolf rende door.

"Toen was het de beurt aan de twee ka-

rabijnschutters", zo beschreef kollega

J. van de Woestijne van de groep Bres-

kens destijds het sensationele gebeuren.

"Twee schoten knalden vrijwel tegelijk.

Het 'beest' werd geveld. Als een blok

viel het neer. De drijvers en jagers snel-

den toe, de erwten ten spijt. Het slacht-

offer werd aandachtig bekeken. In- en

uitschotopening wezen uit dat het dier

door een meesterschot uit de karabijn

van de wachtmee ter M. E. Hoeijenbos

werd getroffen. Een schot even achter

de voorpoten ging dwars door het li-

chaam."

Toch heeft de aardwolf nog jaren

'voortgeleefd', zij bel als een ongevaar-

Toen het roofdier was opgespoord in

een korenveld en probeerde te ontsnap-

pen over een veld met erwten, legden de

De aardwolf. Bron van veel opschudding in Zeeuws- Vlaanderen.

8

lijke attraktie, opgezet en tentoon-

gesteld in Lookeren. Van de beloning

(3000 Belgische franken) hebben de

schutters een gezellig feestje gebouwd.

Inmiddels is de opgezette aardwolf hele-

maal van het toneel verdwenen, nadat

hij vele jaren weer en wind - èn de aan-

raking van duizenden handen - had ge-

trotseerd. Maar het verhaal is in de

stammineekes van Vlaanderland nog al-

tijd goed voor een rondje pils, zoals on-

ze verslaggever ontdekte.

Scherpschutter M. E. Hoeyenbosch.

Een sprookje

dat méér was

In het allereerste nummer van ons

Korpsblad greep Marlies, de vrouw van

een RP-ambtenaar haar kans om haar

visie te geven op ons rangensysteem. Zij

deed dat in de vorm van een kinderver-

haal. Niet iedereen begreep destijds de

sprookjes-parabel, zoals later bleek.

ffie 'Geenstipje' was, zal snel duidelijk

zijn, maar wie zouden 20 jaar geleden

dan wel de heren Pad en Slak, de sla-

pende kraai, de boze kaboutertjes, ka-

bouter Ver/neus en de kabouterkoning

hebben voorgesteld? Leest u het eerst

maar eens.
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;J.eiep, hi.ep, hoera

"oor <:êéélt6tipje

Er was eens een klein Lieven-
heersbeestje, dat geen enkel
zwart stipje op zijn rode schildje
had. Hij was daar erg bedroefd
om, want hij werd daar altijd
mee geplaagd. Vooral door de
vliegen. "Géénstipje .
Géénstipje", jouwden ze dan.
En, vindt dat maar eens prettig.
Géénstipje zou dat nog zo erg
niet vinden, als hij dan maar
groot was en dapper. Als hij dan
maar eens andere beesten kon
helpen, die in gevaar waren, zo-
dat alle dieren uit het bos naar
hem zouden kijken en zeggen:
"Zie je, dat is nu Géénstipje."
Maar hoe kon je nu werkelijk
iets groots doen. als je zo klein
was als hij.
En omdat hij zo bedroefd was
zag hij niet, dat de zon zo heer-
lijk scheen, dat de vogeltjes zo
vrolijk zongen en dat de bloem-
pjes zo tevreden uit hun knop-
jes keken.
Zo zag meneer Pad hem zitten
en omdat hij Géénstipje zo'n
aardig diertje vond, hielp hij
hem naar een oplossing zoeken.
Er moesten op één of andere ma-
nier toch wel stipjes te maken
zijn.
Opeens herinnerde de pad zich.
dat hij kortgeleden door een ka-
bouterdorpje was gekomen,
waar alle kabouters hun huisjes
aan het schilderen waren. Ze
hadden er rode, witte en zwarte
verf voor. De verf hadden 'ze
verdiend bij een mensenschilder
door hem 's nachts te helpen. En
meneer Pad wist wel zeker, dat
er van de zwarte verf nog wat
over was.
Als Géénstipje nu eens naar de
kaboutertjes toeging en vroeg of
ze voor hem een paar zwarte
stipjes op zijn rode schildje wil-
den maken.
Dat vond Géénstipje een prach-
tig plan.
Meneer Pad wist wel niet pre-
cies de weg meer, maar Géén-
stipje zei: "Ik vraag het wel
hoor!" en hij ging blij op weg.
Het eerst vroeg hij de weg aan
meneer Slak. Maar die zei, dat
hij nog nooit zover geweest was.
Hij kon zo ver niet komen, dat
was hem te veel werk.
Toen vroeg Géénstipje het aan
de bloempjes, die met vriende-
lijke gezichtjes stonden te knik-
ken langs de kant van de weg.
Maar bloempjes kwamen nooit
van het plaatsje af, waar ze
stonden.
Daarom vroeg Géénstipje het nu

aan een kraai die op een boom-
tak zat. want die kon vliegen.
Toevallig was dit een heel oude
kraai, die meestal op zijn tak
bleef zitten slapen. En, als je
slaapt zie je ook niet veel, dus
daar had hij alweer niets aan.
Géénstipje werd er juist moede-
loos onder, toen hij opeens iets
roods door de bomen zag sche-
meren.
Stel je voor, dacht hij, dat dit nu
eens een kaboutermutsje was en
hij vloog er vlug naar toe om te
kijken.
Het was werkelijk zo. Het waren
twee kaboutertjes. Ze keken he-
lemaal niet vriendelijk en Géén-
stipje hoorde al gauw, dat ze
heel boos waren op de kabouter-
koning en ook op alle andere
kaboutertjes.
En om te plagen wilden ze nu
alle pasgeschilderde huisjes met
zwarte verf gaan besmeren.
Wat waren dat een ondeugende
kaboutertjes.
Géénstipje had vreselijk mede-
lijden met de vriendelijke ka-
boutertjes, die hun best zo had-
den gedaan om hun dorpje zo
netjes te krijgen.
Toen hij dan ook had afgeluis-
terd, dat de kabouterschilder lag
te slapen met de verfpot naast
zich, tien bomen daar vandaan,
besloot hij zo vlug mogelijk te
gaan waarschuwen.
Kabouter Verfneus lag onder
een boom, vlak bij een beekje
en de verfpot stond naast hem
aan de rand van het water.
Nu kwam de kunst om Verfneus
wakker te krijgen.

Eerst schreeuwde Géénstipje zo'
hard hij kon. Toen dat niet hielp,
kriebelde hij hem op zijn neus,
maar het kaboutertje bleef maar
slapen.
Géénstipje werd er zenuwachtig
van. Over een ogenblikje zou-
den die twee boze kabouters er
natuurlijk aan komen.
Hij keek wanhopig in het rond.
Wat moest hij doen! De enige
oplossing was. dat hij probeerde
de verfpot om te kiepen zodat de
verf in het beekje terecht zou
komen.
Hoe kreeg hij dat gedaan, want
hij veel te klein. Daarom vroeg
hij hulp aan de mieren, die de
kaboutertjes ook graag wilden
helpen.
Hoe het mogelijk was begreep
Géénstipje niet, maar in een
ogenblik tijd waren er wel dui-
zend en toen hadden ze in een
paar seconden tijd de hele verf-
bus omgekeerd in het beekje.
Van al de drukte werd kabouter
Verfneus toch eindelijk wakker.
Géénstipje vertelde aan Verf-
neus waarom ze de verfpot had-
den leeggegooid en pas toen
dacht hij eraan, dat er nu ook
geen verf meer was voor zijn
stipjes.
Verfneus was echter erg dank-
baar, dat Géénstipje ervoor ge-
zorgd had, dat hun dorpje ge-
spaard was. Hij nam hem mee
naar de andere kabouters, die
hem allemaal kwamen bedan-
ken.
Ze riepen: "Hiep, hiep, hoera
voor Géénstipje."
En toen er 's avonds muziekop-
tocht was in het kabouterdorpje,
omdat ze wilden vieren, dat ze
er zo goed waren afgekomen,
mocht Géénstipje boven op de
stok van het vaandel zitten.
En. eerlijk waar: dat vond hij
nog prettiger dan stipjes op zijn
rode schildje.

9
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Proefnemingen vanuit "De Varenkamp"

Radar -apparaat opent vele perspectieven

bij verkeerscontrole

Met minimum aan man-uren maximale bijdrage

tot meer veiligheid op de weg

Niemand zag iets bijzonders

in de blauwe bestelwagen,

maar menige automobilist

met teveel haast werd op af-

doende wijze gewaar, dat er

wel degelijk iets bijzonders

mee was.

De snelheid van zijn voertuig was feil-

loos aangegeven via de in de bestelwa-

gen opgestelde radarapparatuur en een

signaal met de koplampen van de bestel-

wagen was voldoende om de postende

verkeersgroepleden te vertellen wat er

aan de hand was. "Radar?", zeiden de

automobilisten half ongelovig bij de

proef die wij in Woudenberg meemaak-

ten, "nou nee, dan schikken we maar,

want radar, daar is niet tegen te

praten." Aldus het Korpsblad in maart

1960.

Blitz-foto

niet aan, als hij door kreeg dat hij was

bekeurd aan de hand van de waarne-

ming op de kilometerteller in de surveil-

lancewagen?

Bij de invoering van de radarapparatuur

was het geschipper met marges afgelo-

pen leek het. De resultaten van de proef-

nemingen met het nieuwe meetapparaat

werden voor het korps Rijkspolitie ver-

bazingwekkend genoemd.

"Radar opent voor de politiecontrole

ongekende perspectieven en zal het

korps in staat kunnen stellen met een

minimum aan manuren een maximale

bijdrage te leveren aan de verkeersveilig-

heid.

Het is zelfs mogelijk om deze appara-

tuur zonder 'bemanning' te laten functi-

oneren. Er is namelijk een speciale ro-

botcamera met electronenflitser ge-

construeerd, die synchroon kan worden

geschakeld met het radarapparaat en die

zonder meer en dus ook zonder dat er

mensenhanden aan te pas komen een

voortreffelijke blitz-foto levert van het

voertuig dat de overtreding beging, een

telefoto van het kenteken, de tijd,

waarop de overtreding plaatsvond en

Radarsnelheidscontrole. Het betekende

in de politiepr .iktijk van 1959 experi-

menteren met een nieuw systeem om de

snelheid van auto's te meten. Het nieu-

we hulpmiddel maakte een eind aan het

getob met chronometers - al of niet ge-

combineerd met een spiegelkast je - en

de twee slangetjes over de weg die de

weggebruiker vaak op afstand al kon

zien liggen. Hoeveel argumenten voerde

de automobilist die te snel had gereden Radarsnelheidsmeting anno 1959.

10
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ontmoeting met collega's verschillend

van karakter en overtuiging. Collega's

die vaak dezelfde zorgen en moeilijkhe-

den in hun groep ondervonden, dezelf-

de prettige ervaringen opdeden, soms

een geheel andere werkwijze bij hun

groep hadden ingevoerd. Collega's

waarin je 'de mens' ontmoette en daar-

naast de politieman. De 'mens' was in

hoofdzaak ook het onderwerp van de

beste docenten die wij mochten beluiste-

ren. "

(Enkele dagen nar het verschijnen van

zijn artikel in het Korpsblad - op 21

september 1959 - stierf adjudant Roei

de Lange, 47 jaar oud, na door een snel-

rijdende auto te zijn aangereden bij een

verkeerscontrole).

Na verloop van enkele jaren zijn deze

cursussen voor groepscommandanten

echter stopgezet, als gevolg van de ach-

terstand die op de kaderschool was ont-

staan bij de andere cursussen.

Maar de adjudantencursus komt terug.

Op de kaderschool wordt daar door di-

rekteur P. H, Borra en zijn staf al se-

rieus mee gerekend. Het wachten is al-

leen nog op een ministerieel fiat voor

uitbreiding van het docentenkorps en de

akkomodatie.

KOiIJISIIIJAIJ /lOK5J!IOUnE 1959 KOiIJISIIIJAIJ- /lOK5J!IOUnE
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tenslotte de plaats", aldus het Korps-

blad.

Men veronderstelde dat het controle-'

systeem zich uitstekend zou lenen voor

het uitrusten van speciale eenheden 'die

per dag meer overtredingen onaanvecht-

baar kunnen vaststellen dan met allerlei

andere hulpmiddelen'.~

Verdacht

Er is sinds het experiment wel het een en

ander veranderd. Snelheidscontroles

werden een routinekwestie. Radarappa-

ratuur werd gemeengoed bij de politie.

De speciale eenheden kwamen er ook.

De geroutineerde automobilist heeft er

intussen een zintuig voor het ontdekken

van snelheidscontrole bij gekregen.

Lichten flitsen op en de opgestoken

hand met de vijf vingers geven de plaats

aan waar het gevaar van een bekeuring

dreigt. De blauwe bestelwagen met de

lompe radarapparatuur van toen heeft

allang afgedaan. Er kwam een keurige

grijze Volkswagenbestelauto, die aan de

'verkeerde' kant van de weg zichzelf ad-

verteerde.

Vervolgens werd de apparatuur achterin

geplaatst. De meetwagen kon nu in de

rijrichting worden geparkeerd maar de

achterklep diende open te blijven om

het apparaat goed te kunnen laten funk-

tioneren . . . De grijze kleur van de

bestelwagen werd een standaardkleur en

bovendien werd de auto uitgevoerd met

een polyesterachterklep waardoor deze

dicht kon blijven als er gecontroleerd

werd. De verkeersdeelnemer kreeg het

hierdoor veel moeilijker. Ook het pen-

delbusje van de aannemer in de wegen-

bouw werd voor de potentiële snelheids-

overtreder een verdacht object ...

De brand bij de Algemene Verkeers-

dienst in Driebergen, waarbij vrijwel al-

le meetapparatuur van de dienst in

vlammen opging, had mede tot gevolg

dat op korte termijn een nieuw wapen in

de strijd tegen snelheidsexcessen kon

worden ingevoerd. 'Gewone' personen-

auto's die in de rijrichting kunnen wor-

den geposteerd met op de voorbumper

de radarapparatuur zal de volgende op-

vallende stap naar onopvallendheid
zijn.

Vormingscursussen voor

groepscommandanten

In 1959 startte de eerste van

een reeks vormingscursussen

voor groepscommandanten.

Twintig man tegelijk, twee

maanden lang op een gemeen-

schappelijke slaapzaal in het

NJHC-gebouw 'De Grasheu-

vel' te Amersfoort.

Over het doel ervan schreef adjudant R.

de Lange uit Diever , deelnemer aan de

7e cursus, heel open:

"Wij oudere politiemannen - vaak

voortgekomen uit een eenvoudig milieu

- die ons moeilijke beroep hebben aan-

vaard uitsluitend gewapend met lagere

schoolkennis, hebben ons in onze loop-

baan vaak tot het uiterste moeten in-

spannen om datgene aan kennis te ver-

krijgen wat voor de uitoefening van ons

beroep noodzakelijk is. Men kan daar-

door onder een tekort aan ruimer in-

zicht lijden, hetgeen veelal tot een vorm

van bekrompenheid leidt."

En wat heeft het opgeleverd voor de
cursist? .

De Lange: "Voor mij persoonlijk was

de 'ontmoeting' het belangrijkste. De

11
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Delinkwenten
in de
kleuterklas

~

Wie beweert dat het korps
Rij kspoli tie jarenlang
'slechts' één officier jeugdza-
ken rijk was, heeft mej. L. J.
M. Kleyn, DO 111,hoofdoffi-
cier toegevoegd voor jeugdza-
ken aan de Algemene Inspec-
teur, nooit echt gekend.

Want 'Juffrouw Kleyn' - zoals ze

beslist genoemd wilde worden - was

een heel grote in haar baanbrekende

werk. Een bekwame, vooruitstrevende .

en invloedrijke autoriteit, die voor geen

rechter, officier van justitie of districts-

commandant opzij ging. En menig

groepscommandant zal zich haar be-

zoek herinneren, als zij met haar figuur,

haar woordenstroom en haar enthousi-

asme het bureau kwam bezetten.

In het Korpsblad van 1959 (kort na haar

benoeming tot Ridder O.N. en tussen

twee studiereizen naar Amerika in) trok

zij nog eens van leer, naar aanleiding

van een proces-verbaal dat door een ij-

verige wachtmeester was opgemaakt te-

gen verdachten Kees Knol, oud 7 jaar en

Koos Knol, oud 4 jaar, terzake diefstal

en vernieling in de kleuterschool. De

beide verdachten zijn verhoord, nog

vier getuigen zijn gehoord, de techni-

sche recherche heeft foto's gemaakt en

een situatietekening van de kleuterklas

vervolmaakt dit proces-verbaal.

"Zal de Officier van Justitie tot een

strafvervolging tegen Kees en Koos

overgaan?", vraagt mej. Kleyn zich af.

"In ons land is dit formeel mogelijk,

omdat in de kinderstrafwet van 1901 de

minimum leeftijd voor strafbaarheid

(die 10 jaar was) is komen te vervallen.

Het strafrecht is dus op Kees en Koos

van toepassing. Formeel juridisch beke-

ken is de zaak rond en kan het justitiële

apparaat gaan draaien. In 1949 werd in

ons land nog een kind van beneden 10
jaar een onvoorwaardelijke tucht-

schoolstraf opgelegd."

Maar mede dankzij de invloed en aktie

van juffrouw Kleyn zijn de knulletjes

Knol niet strafrechtelijk vervolgd. De

Raad voor de Kinderbescherming werd

ingeschakeld en de Kinderrechter be-

noemde een gezinsvoogd om de geeste-

lijk zwakke ouders terzijde te staan bij

de opvoeding van hun zeven kinderen.

Mej. Kleyn besloot haar betoog met een

duidelijke wenk aan rechtlijnige verbali-

santen van toen: "Voor een rechtvaar-

dige en juiste behandeling van jeugdza-

ken is 'oordeel des onderscheids van de

politieambtenaar' nog belangrijker dan

'oordeel des onderscheids van het

kind' ."

Mejuffrouw Klein met de eerste assistentes-jeugdzaken in 1971.

KORT & KLEIN
uit 1958/59

Veel is er veranderd in die (bijna) twin-.

tig jaren dat het Korpsblad/RP-Maga-

zine met woord en beeld de rijkspolitiële

zaken heeft geregistreerd. Sommige din-

gen zijn ook niet veranderd.

Wij nemen u graag even mee naar de

eerste jaargang. Terug naar het jaar nul

van ons blad.

• AANWINST: De opleidingsschool

spuit niet minder dan 44 adspiranten.

Enkele namen: W. Vlot (Bodegraven),

A. Huizing (Vlaardingen), W. P. van

Zijl (Pijnacker).

• AANPAKKEN: In Amsterdam zijn

enkele wachtmeesters van de rijkspolitie

in arrest gesteld wegens het aannemen

van steekpenningen. 'Een klap in het ge-

.zicht', aldus owmr. T. de Vries (Heeren-

veen): "Laat ze ons de ogen hebben ge-

opend voor bepaalde mentaliteitsuitin-

gen in het korps, welke - indien ze niet

.worden onderkend en opgevangen door

ons aller inzet - een radicale afbraak

tengevolge zullen hebben. Dit laatste

zullen wij nimmer mogen toelaten."

• KASSA: De proef 'boter bij de vis'

of wel direkt betalen na de overtreding

heeft in mei en juni '58 ruim f 52.000,-

opgeleverd voor ruim 10.000 transak-

ties. Globaal betaalt een voetganger of

fietser een rijksdaalder, een motorrijder

of bromfietser twee en een automobilist

drie knaken. "Het gaat vooral om de

ontlasting van de politieambtenaar",

zegt adj. K. van Leussen, "de man die

het druk heeft laat weleens wat lopen,

maar dat doet hij niet, nu de transaktie

er is."

• BROMMEN: De echtgenote van de

postcommandant te Domburg ontvangt

een tevredenheidsbetuiging, omdat door

haar oplettendheid een IS-jarige jongen

aangehouden kon worden die er met z'n

inbeslaggenomen brommer vandoor

was gegaan, die hij onbevoegd en zon-

der bel had bereden.

13
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Waarom uitgerekend een Citroën bestel-

auto 1500, voor dit doel ingericht vol-

gens een ontwerp van opper J. de Groot

van de verkeersgroep Doetinchem?

7959 KORIJISIIIlAD II/JJIN5POHnEKORJIJS/IIIAD II/JJIN5POILHlE
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Ingrijpende reorganisatie van de

verkeersgroepen van het

KorpsRijkspolitie begint nog dit jaar
"T.P. W." unieke verschijning op de

Nederlandse wegen

Twintig jaar geleden werd be-
gonnen met een ingrijpende
reorganisatie van de verkeers-
groepen, die in 1961 zou wor-
den voltooid.

Patrouillewagen (T.P.W.), die in

Korpsblad no. 1 omschreven werd als

'een volgens west-Europese begrippen

sensationele verschijning op de Neder-

landse wegen'.

Majoor W. H. van Bal\egooijen De

Jong, hoofd Bureau Verkeerszaken van

de Algemene Inspectie, kondigde aan,

dat er 63 TPW's van 7 tot 23 uur in be-

drijf zullen zijn in evenzovele kringen.

Niet alleen zou de sterkte worden ver-

dubbeld, maar ook zou er nieuw mate-

rieel op de weg komen: de Technische

Geld lenen zonderomwegen
Doe het rechtstreeks via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 25.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang,

dus goed. Kom ook eens langs als u aan een Woning-
verbeteringskrediet of aan een Doorlopend Krediet

denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131 b,
tel. 020-326809. Amhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag,
Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38,
tel. 040-120755. Enschede, Langestraat 11,tel. 053-324398. Hilversum,
Groest 24, tel. 035-232641. NIJmegen, Van Welderenstraat 127, tel.
080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-871612.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

"Omdat deze wagen een lage laadvloer

heeft, een grote inwendige hoogte, vol-

doende ruimte voor technische hulp-'

middelen en voor het plaatsen van een

tafel met stoeltjes voor het verrichten

van administratief werk of het afnemen

van verhoren."

Met deze reorganisatie en de T.P.W.

zou de taak van de groeiende verkeers-

groepen worden aangepast aan de eisen

des tijds. We waren 20 jaar geleden bij-

zonder trots op dit nieuwe systeem, dat

internationaal gezien uniek genoemd

mocht worden. Op het 2e internationale

verkeerspolitie-congres in Essen zou de

majoor Van Ballegooijen De Jong dan

ook een aandachtig gehoor vinden voor

zijn lezing over de Nederlandse plan-

nen.
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Met bijdragen van C. A. v, d. Horst, D. G. v, d. Witte, U. de Lange, P. H. M. Claessen, L. Otten e. a.

Eindredaktie: A. Huizing.
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Serie werkbezoeken minister van start
Minister De Ruiter: 'Ondanks trots zullen we het korps kritisch volgen'

VOORBURG. - "Het kost

me geen moeite trots te zijn

op her korps Rijkspolitie.

Door die trots mogen we ons

echter niet laten verblinden.

We hebben de taak toe te

zien op wat het korps doet",

aldus mr. J. de Ruiter, mi-

nister van Justitie, die op 19

juni tijdens een werkbezoek

aan de Algemene Inspectie

officieel kennis maakte met
het korps Rijkspolitie. Bij

deze gelegenheid liet de be-

windsman zich vergezellen

door zijn nieuwe sekretaris-

generaal mr. L. Oranje.

Het is druk met ministeriële

bezoeken aan het korps. Een

maand nadat premier Van

Agt afscheid had genomen in

zijn vroegere kwaliteit van

minister van justitie begon

zijn opvolger aan een serie

werkbezoeken aan onder-

delen van het korps Rijks-

politie.

De opleidingsschool in Apel-

doorn werd op 26 juni reeds

bezocht. Voorts komen aan

de beurt een landgroep, de

Rijkspolitie te Water, een

distriktsstaf en de daarbij

behorende onderdelen (meld-

kamer, recherchegroep, ver-

keersgroep en velddienst), de

kaderschool, de Algemene

Verkeersdienst, de Centrale

Opleiding Mobiele Een-

heden, de Dienst Luchtvaart
en de Verkeersschool.

"U zei bij uw aankomst: 't

Werd tijd dat ik eens langs

kwam. Eerlijk gezegd heeft

het mij een beetje verbaasd

dat u er nu al bent. Wij

waarderen uw streven om

ons korps te leren kennen.

Wij willen u bij die ken-

nisrnaking graag helpen",

"t Werd tijd dat ik kwam. "

18

Foto's: Techn. Rech.

Den Haag.
A. L. van Ooyen.

verzekerde de Algemeen In-

specteur zijn gasten bij de

aanvang van de ontmoeting

met vertegenwoordigers van

de Algemene Inspectie.

Twee problemen

De plaatsvervangend A.I.,

kolonel W. Frackers schetste

in grote lijnen de organisatie

van het korps en ging in het

bijzonder in op de taak van

de Algemene Inspectie. "Er

zijn twee problemen waar

ons korps momenteel mee

kampt. Het ene is de sterke

vergroening van het perso-

neelsbestand en het andere

dat van de mogelijkheden tot

ontwikkeling en ontplooiing

van de burgerambtenaren.

Wij zijn momenteel bezig

met een grootscheepse in-

haalmanoeuvre om het korps

op sterkte te brengen. Dat

brengt met zich mee dat we

ondanks de opvanggroepen

nieuw personeel te vroeg,

zonder adequate begeleiding,

de praktijk insturen."

Over samenwerking met an-

dere politiekorpsen merkte

de heer Frackers op: "Als ik

iets over samenwerking mag

zeggen: ik geloof dat het tijd

is om meer te denken aan

een 'overall' ,samenwerking:

We moeten de technieken en

taktieken nog beter op elkaar

afstemmen. Daardoor halen

we de onderlinge strijd eruit

en dat zal een betere samen-

werking tot gevolg hebben."

Korte inleidingen werden

V.l.n.r. W. Frackers, mr. L. Oranje, mr. J. de Ruiter en

P. J. Plattel.

Regeringsstukken. Ook tij-

dens het bezoek aan de

Algemene Inspectie moest er

uitgaande post van het

ministerie getekend worden.
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vervolgens gehouden door de

heren Th. _vimDolderen

(Inspectie Uitvoerende

Diensten), D. de .10ngh

(Inspectie Materiëelzaken),

J. M. van de Ven (Inspectie

Personeelszaken), N. Heij-

mans (Afdeling Financiële

Zaken) en B. A. Lutken

(Stafafdeling) .

De belangstellende minister

en zijn sekretaris-generaal

kwamen da'àrna ruimschoots

aan hun trekken in een open

discussie met de leiding van

het korps. Daarin kwamen

o.a, samenwerking, vrouwen

bij de Rijkspolitie en andere

bekende thema's aan de or-

de, maar werd tevens gespro-

ken over de relatie Direktie

Politie - Rijkspolitie, verlen-

ging van de primaire oplei-

ding, vormingskursussen,

kontakten met burge-

meesters, samenwerking bij

de opleiding, e.d.

De bedoelingen van de serie

werkbezoeken werden nog

In najaar met

vakantie naar

Duitsland

DEN HAAG. - De Stich-

ting Vakantiebesteding Rijks-

ambtenaren is er in geslaagd

de hand te leggen op een

aantrekkelijk aanbod voor

een najaarsvakantie in Duits-

land. Voor rijksambtenaren

die niet aan bepaalde vakan-

tiedata zijn gebonden, kan

zij beschikken over het mo-

derne vakantiekomplex Park

Braunfels, op 90 kilometer

van Frankfurt in het prachti-

ge natuurgebied Hochtaunus.

Het komplex bestaat uit mo-

derne, kompleet ingerichte

bungalows. De gasten kun-

nen bovendien gratis gebruik

maken van de vier aanwezige

tennisbanen en een golflink.

Voorts zijn er een manege,

overdekte tennisbanen, ke-

gelbanen en een overdekt

verwarmd zwembad, waar-

duidelijker toen de minister

opmerkte: "Wat we doen en

hoe we het doen, het moet

het werk in het veld bevorde-

ren. "

van tegen betaling gebruik

kan worden gemaakt. In de

aangrenzende bossen kan

men urenlang wandelen. Het

park heeft een restaurant en

·een kleine winkel, voor gro-

tere inkopen kan men in

Braunfels terecht (2 km).

Men kan bespreken voor de

periode van 25 augustus tot

en met 20 oktober 1978. De

huurprijzen variëren van

f 300,- per week (bungalow

met 2 slaapkamers) tot

f 380,- (bungalow

met drie slaapkamers)

respectievelijk met twee en

met vier vakantiegangers. Bij

de prijs is inbegrepen het ge-

bruik van televisie, gas, wa-

ter en electriciteit, kurtax en

schoonmaak bij vertrek.

Bovenstaande prijzen gelden

voor uitsluitend logies en ei-
gen vervoer.

Er zijn mogelijkheden om de

reis naar Park Braunfels per

touringcar te maken.

Tegen een toeslag van

Op 26 juni vond er een ontvangst op de opleidingsschool

te Apeldoorn plaats. De adspiranten G. Ariaans, J. Stolk,

J. Tienstra en H. A. Schotman stelden de minister en de

sekretaris-generaal uitvoerig op de hoogte van de gang van

zaken.

453500/453501 (op dinsdag-

of donderdagavond tussen

7.00 en 10.00 uur).

respectievelijk f 105,- of

f 155,- per week per per-

soon kan in het restaurant

het diner, dan wel lunch en

diner worden gebruikt.

Schriftelijke dan wel per-

soonlijke aanmeldingen te

richten aan de S.V.R.A. te

Den Haag, Laan van Meer-

dervoort 80, tel. 070-

N.B. Het betreft hier andere

bungalows dan die waren

aangeboden in de vakantie-

krant en brochure voor het

jaar 1978.
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vaartuig van de RPtW uit

Kampen had voor deze gele-

genheid nabij het ten toon-

stellingsterrein ligplaats

gekozen.

Eerste groep veld- en milieupolitie Ommen
ZWOLLE. - "Aanvanke-

lijk denk je: je kunt beter

een dag achter de strikken

liggen, maar achteraf gezien

moet ik zeggen dat we door

de officiële installatie van

onze groep en de open dag

nogal wat aandacht hebben

gekregen en dat is goed voor

de kontakten" , aldus de heer

J. G. A. van der Woning uit

Ommen. Hij is de eerste

commandant van de eerste

officiële groep veld- en

milieupolitie van het korps

Rijkspolitie, die op 21 juni

door distriktscommandant

C. H. Honcoop uit Zwolle

werd geïnstalleerd.

Voor deze gelegenheid waren

onder meer de Commissaris

van de Koningin in Overijs-

sel mr. J. L. M. Niers, bur-

gemeesters van verschillende

Overijsselse gemeenten, ver-

tegenwoordigers van de par-

ketten Zwolle, Almelo en

Zutphen, de provincie en

Staatsbosbeheer naar hotel

'De Zon' aan de boorden

van de Overijsselse Vecht ge-

komen. Van het korps RP

waren o.a. aanwezig de

plaatsvervangend algemeen

inspecteur W. Frackers en de

'vader van de velddienst' jhr.

20

B. W. F. de Beaufort, dis-

triktscommandant Utrecht.

Gastheren waren de burge-

meester van Ommen drs.

H. C. Knoppers en distrikts-

commandant kolonel

C. H. Honcoop.

alleen gekonfronteerd met de

praktijk (men had er 'na-

tuurlijke' situaties nage-

bouwd, er was uitleg van

velddienst mensen en er stond

zelfs een snuffelwagen van

de provincie), zij kregen bo-

vendien een indruk van de

wijze waarop het korps

Rijkspolitie funktioneert. Zo

stond er een heli opgesteld,

maakten de AVD en de ver-

keersgroep met materiaal

hun opwachting en surveil-

leerden er beredenen. Een

Jonge groep

Lokale situaties

"Chaotisch". Dat was de te-

neur, die, met betrekking tot

de natuur- en milieuwet-

geving, in de toespraken

doorklonk.

Kolonel Honcoop: "Iedere

gemeente heeft een eigen

milieu verordening, gericht op

de lokale situatie."

De sprekers pleitten ervoor

dat uiteindelijk eens een

geïntegreerd beleid ingang

zal vinden.

Door middel van filmbeel-

den, die door eigen mensen

van de groep Maarn (veld-

dienst) waren gemaakt, wer-

den de genodigden deelge-

noot van de praktijk van de

veld- en milieupolitie. Voorts

was er een rondgang over

een naburig terrein waar

voor het publiek een 'open

dag' was georganiseerd. De

bezoekers van de tentoon-

stelling werden daarbij niet

Oud burgemeester Tate van

Gorssel.

De groep Veld- en Milieu-

politie Ommen is op 1 janua-

ri j.1. haar werkzaamheden

in het veld begonnen. Voor-

dien behoorde het

bewakingsgebied toe aan het

team uit Elspeet. Inmiddels

is de groep Ommen uitge-

groeid tot vijf man: owmr.

J. G. A. van de Woning

(groepscommandant), de

wachtmeesters le klasse W.

Westerhold en R. Veltman

en de velddienstassistenten

H. J. van Ankum en J. G.

Kemperman.

Aan de groepen Veld- en

Milieupolitie (waarvan er in

elk distrikt een zal worden

geïnstalleerd) zijn twee

hoofdtaken opgedragen: het

velddienstwerk en de be-

scherming van het leef-

klimaat. Voor wat betreft

het velddienstwerk dient de

groep toe te zien op naleving

van de voorschriften in de

Jachtwet (bestrijding

Groep veld- en milieupolitie Ommen.

Belangstelling van plv. A. J. W. Frack

J. L. M. Niers (CdK Overijssel).
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wildstroperij), Visserijwet

(bestrijding visstroperij en

vissen met verboden midde-

len), Vogelwet (toezicht op

vangen en in bezit hebben

van beschermde vogels) en

die van de bepalingen betref-

fende de veldpolitie zoals die

in het Wetboek van Straf-

recht voorkomen. Nauw ver-

band daarmee houden de

kontrole op de naleving van

de Wapen- en Vuurwapen-

wet en de Wet tot Wering

van Ongewenste Handwape-

nen.

De bescherming van het leef-

klimaat houdt in hoofdzaak

in: de kontrole op de nale-

ving van de regels van het .

milieurecht, zoals de Wet

Verontreiniging Oppervlakte-

water (storten van afval en

lozen schadelijke stoffen),

Wet 'op de Luchtverontreini-

ging, Hinderwet (gevaar,

schade of hinder van inrich-

tingen), Wet Chemische Af-

valstoffen, Wet Gevaarlijke

Stoffen, Wet op Dierenbe-

scherming (houden van

waak- of heemhonden,

Honden- en Kattenbesluit),

Natuurbeschermingswet (be-

scherming natuurmonumen-

ten en planten- of diersoor-

ten), Boswet (kapverbod),

Ontgrondingswet, Land-

ers en mr.

schapsschoonverordeningen,

Verordeningen betreffende

waterwinning en andere be-

palingen.

De groepen hebben daarbij

in hoofdzaak een onder-

steunende en coördinerende

uitvoeringstaak, waarbij zij

op verzoek assistentie verle-

nen aan de executieve onder-

delen van het korps Rijks-

politie, gemeentelij ke politie-

korpsen, jachtopzieners,

ambtenaren van rijk en pro-

vincie, water- en zuiverings-

schappen.

De nieuwe groep blijkt in de

provincie Overijssel goed in

de smaak te vallen:

"We kunnen nu al niet meer

voldoen aan alle aanvragen

om assistentie. Vooral de vis-

stroperij heeft nogal wat

aandacht van ons gehad.

Daar was ook aanleiding

voor. Er was zelfs een stro-

per die een eigen paling-

rokerij had. Bovendien bleek

ons dat er in 75OJo van de

gevallen die wij op het spoor

kwamen gewerkt werd met

gestolen vistuigen. Het re-

gende aangiften van beroeps-

vissers die hun spullen waren

kwijtgeraakt. Gelukkig heb-

ben we enkele forse klappen

kunnen maken. We merken

al iets van het resultaat van

ons werk", aldus Van de

Woning.

Mevr. Rooyakkers:

geoefend man!

ROERMOND. - Met de

hoogste cijfers van alle

examenkandidaten slaagde

mevrouw M. Rooyakkers-

Jansen van de klas Baarlo

van reserve-Rijkspolitie-

kursisten in het distrikt

Roermond ruimschoots voor

de eis van 'buitengewoon

geoefend man'.

Mevrouw Rooyakkers (een

van de drie dochters van

reserve-wachtmeester le klas-

se lansen die deel uitmaken

van het tamboerkorps van de

reserve-RP Roermond) volg-

de twee jaar lang als toe-

hoorster de lessen in
Baarlo.
De heer F. M. C. Offer-

mans, RP-kolonel b.d. en

voorzitter van de landelijke

organisatie van reservisten,

was bij de bekendmaking

van het resultaat van de

'kandidate-buiten-mede-

dinging' aanwezig. Hij stak

zijn bewondering voor de ak-

tieve niet-reserviste niet on-

der stoelen of banken en

hoopte met haar dat zij

spoedig tot de gelederen van

de res.-RP zou kunnen toe-

treden. (P. van 't Hoff)

Foto: W. Brinkmans

'Stropen verboden'

Jeugdzaken van het dis-

trikt Zwolle organiseerde

(ter gelegenheid van de

installatie van de groep

veld- en milieupolitie)

voor de jeugd van Om-

men en omstreken een te-

kenwedstrijd. Motto:

'Natuur en Milieu'. Van

de schoolbesturen in Om-

men was daartoe de me-

dewerking verzocht. Het

voorstel is bij de jeugd

kennelijk aangeslagen,

want er kwamen ruim

1100 tekeningen. De vele

jonge Rembrandts en Pi-

casso's gingen niet alleen

in op het onderwerp,

maar maakten ook van

de gelegenheid gebruik

om de politie te kijk te

zetten.

Christel Wijgman (12) uit

Lemelerveld werd de win-

nares met haar politie-

haas (foto). Met nog vijf

prijswinnaartjes kon zij

zich op een woensdag-

middag in Hasselt insche-,

pen voor een vaartocht

met een boot van de

RPtW Kampen.

21

Rp.org_RPM78_09_sep_nr.01_compri 274



Overste Bär nieuwe distriktscommandant

RPtW Nijmegen

NIJMEGEN. - De centrale

politieverkeerscommissie

(CPVC) krijgt een tegen-

hanger op het water. De

laatste hand wordt gelegd

aan een advies voor de mi-

nisters van justitie en van

verkeer en waterstaat om te

komen tot een commissie

COVW: centraal overleg ver-

keersveiligheid te water.

Dit werd duidelijk op 26 juni

bij de installatie van de heer

J. W. G. Bär tot RPtW-

commandant van het distrikt

Nijmegen, door de Algemeen

Inspecteur van het korps

Rijkspolitie.

Vele autoriteiten, o.w. de

Commissaris der Koningin

mr. W. Geertserna, de

Procureur-Generaal, funge-

rend direkteur van politie te

Arnhem, mr. J. Hustinx en

de commandant van de

Rijkspolitie te Water kolonel

R. den Breejen, woonden in

'Pays Bas', op de heuvels

met uitzicht op de Waal te

Nijmegen, de installatie bij.

In zijn installatierede memo-

reerde de Algemeen Inspec-

teur dat het gebied van het

'water-distrikt' Nijmegen

voor de heer Bär geen onbe-

kend. terrein is: de nieuwe

commandant zette er zijn

eerste stappen als 'Rijks-

politieman te water' .

Mr. Hustinx hoopte dat de

nieuwe commissie waarvoor

overste Bär zich zo heeft in-

gezet binnenkort een per-

manent karakter zal krijgen.

"Waarom moeten bepaalde

beslissingen waarmee de poli-

tie zo goed vooruit zou kun-

nen komen, zolang op

bepaalde bureaus blijven lig-

gen", vroeg hij zich af.

"Er zijn toch grote belangen

mee gemoeid, die ten goede

komen aan de leefbaarheid

van onze hele samenleving?"

(Foto: De Gelderlander)

Krant voor L.O.R.

Na enige onderbreking heeft

het hoofdbestuur van de

Landelijke Organisatie van

Reservisten van het korps

Rijkspolitie besloten weder-

om over te gaan tot het uit-

geven van een informatie-

bulletin. Gebleken is dat veel

reservisten niet eens weten

dat het L.O.R. bestaat; bo-

vendien was een klacht van

de leden: 'We horen nooit

iets'. Hopelijk kan dit be- .

zwaar (gedeeltelijk) worden

ondervangen door het ver-

schijnen van het informatie-

buIletin. Hierin zullen allerlei

zaken betreffende de

(reserve-) politie worden op-

genomen en ook de medede-

lingen van het hoofdbestuur

zult u er in kunnen aantref-

fen.

De verspreiding zal plaats-

vinden via de sekretariaten

van de distriktsbesturen van

het L.O.R. die op hun beurt

zorgen voor toezending aan

de kontaktmannen op de

groepen die voor verdeling

onder de reservisten van de

eigen groep zorgdragen.

Res. wmrs. R. H. Hartkamp

en D. Noordegraaf.

RP 30: nieuwste

aanwinst RPtW in
Zeeland

DORDRECHT. - Onlangs

werd de RP 30 officieel over-

gedragen aan de bemanning

van de post Reimerswaal.

Het nieuwe schip (een Schot-

tel van 15 meter lengte en

met een motorvermogen van

258 PK) is speciaal gebouwd

voor werkzaamheden op de

Schelde-Rijnverbinding en

het' oostelijke deel van de

Oosterschelde. De beman-

ning, die al enige tijd geleden

het vaartuig in beheer kreeg,

is bijzonder tevreden over de

nieuwste aanwinst. De bou-

wers hebben er alles aan ge-

daan om het geluidsniveau

22

zo laag mogelijk te houden;

in het interieur zijn speciale

stoelen aangebracht om de

klappen bij golfslag op te

vangen. Het schip is uitge-

rust met een stuurbekrachti-

ger en is bovendien geschikt

gemaakt om zonder pro-

bleem langszij te gaan bij

schepen met gevaarlijke la-

dingen.

(Foto: PZC)
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Naoorlogse RP'ers

terug in Enkhuizen

ALKMAAR. - Op 9 mei

waren 45 RP'ers, die sinds

1945 in Enkhuizen hebben

gewerkt, met hun echtgeno-

te, verloofde of vriendin

van heinde en ver gekomen I

om nog eens te zien waar ze

aanrijdingen behandelden,

soms streng optraden en op

Sint Maartenavond de jeugd

achterna zaten.

De heer J. Middelhoek,

voormalig groepscomman-

dant (later korpschef van de

gemeentepolitie te Wormer-

veer) was met zijn 72 jaar de

oudste deelnemer aan de reü-

nie. Ook de distrikts-

commandant, de heer J. Zijp

was met zijn echtgenote naar

Enkhuizen ~ekomen voor de

gezelligheid in de Taveerne

van het Zuiderzeemuseum.

Men gebruikte gezamenlijk

Foto: Lex Salverda

een West friese broodmaaltijd

en bezocht het Buiten-

museum. En overal klonk er

een gegons van stemmen en

blijde kreten van mensen die

elkaar soms in geen jaren

hadden gezien.

(W. C. Brouwer)

(PHMC)

Somerse bijeenkomst

MAASTRICHT. - Het

zuiden had een adjudanten-

familie. Drie gebroeders

Somers maakten tot voor

kort als adjudant deel uit

van het korps. Bij het ver-

trek van een van hen (in ver-

band met f.1.0.) lukte het,

met enig kunst en vliegwerk

- geleende tunieken, over-

hemden en stropdassen - de

gebroeders Somers op de fo-

to te krijgen.

De drie gebroeders: v.l.n.r. Jan Somers (plv. groepscom-

mandant Rosmalen), Philip Somers (ex-groepscommandant

te Bom) en Kees Somers (plv. commandant rech. groep
Den Boseh). (Foto: Techn. Rech. Roermond)
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Sexy wachtmeester gegroeid. Hij zou nu graag

een echte lange broek heb-

ben, maar ja, die wacht-

tijden bij' de kleding-

verstrekking ...

Nog even geduld. Over een

poosje groei je weer naar be-

neden en dan lossen de

broekproblemen zich zelf op.

Voor deze poster stond de

speurhond Arnold van kolle-

ga L. Oskamp in Lopiker-

kapel model. Arnold is een

fraaie Duitse herder met een

pientere kop en een olijk

uiterlijk.

Arnold is een reu van zes

jaar die waarschijnlijk nog

een kwade tijd tegemoet

gaat. Hij lijdt namelijk aan

H(eup) D(ysplacie). Met pil-

len en injecties houdt men

NEEDE. - Een Needese

wachtmeester zit danig in de

problemen. Hij is uit de

broek gegroeid! Toen hij zijn

intrede deed in het korps,

paste zijn (zelf betaalde)

broek uitstekend. Net als

Japie is hij echter groter

Arnold als model

UTRECHT. - Het Bureau

Personeelsvoorziening van

het korps Rijkspolitie heeft

een nieuw wapen in de strijd

om de gunst van de sollici-

tant het licht doen zien. Het

is een poster waarop een

hondse kollega is afgebeeld

die opmerkt: 'Ook ik werk

bij het korps Rijkspolitie'.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR
l. OTIEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 . 1 86 00 (thuis: 02207 • 1 77 971.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 . 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10521.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis: 05206 - 87221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17, Assen
tel. 05920 - 2 18 BB (thuis: 05920 - 5 11741.

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 - 1240 61 (thuis: 01654 - 15271.

DISTRICT DORDRECHT
S. E. N. M. FLEMMINGS SUID
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 3 73 541.

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,
Bureau: Koninginnegracht 45-46. Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 524971.

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 951.

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER.
Bureau: Noordersinge 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 54222 (thUIS: 04497 - 13111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCKEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thUIS: 0B894 - 77 731.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG.
Bureau: Europalaan 0 31. Herkenbosch
tel. 04752;.. 2530 (thUIS. 04758 - 18241.

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADOELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, De Bilt
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

RIJKSPOLITJE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 3311 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

voorlopig de pijn buiten het

hondelijf, maar hij kent nu

reeds zijn beperkingen bij

het werk: hij mag niet sprin-

gen.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,
tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOT EN.
School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN
A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEERJ;BOOM,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 371.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTIER.
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITIE,
SI. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79

24
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M. W. Jeremiasse
won bij kleiduiven-
schieten

MIDDELBURG. - Met een

totaal van 28 punten wist

M. W. Jeremiasse als geoe-

fend schutter de overwinning

te behalen bij een wedstrijd

in het kleiduivenschieten, die

op I juli door Luctor-

Middelburg werd georgani-

seerd op het centrum

'Midden Zeeland'. Kollega

A. Riemslag werd eerste bij

de ongeoefende deelnemers.

Rijkspolitiemensen beoefe-

nen in hun vrije tijd vele tak-

ken van sport. Het kleidui-

venschieten neemt in die

reeks van mogelijkheden een

bescheiden plaats in. In Zee-

land geniet deze sport nogal

bekendheid. De 25 deelne-

mers streden in twee poules:

de ongeoefende schutters in

poule A en de geoefende

deelnemers in poule B.

Er moesten 30 schoten gelost

worden, verdeeld over tien

inkomende en tien uitgaande

duiven, 2 x 2 doublet, drie

duiven van rechts naar links

en drie omgekeerd. In totaal

kon men hierbij dertig pun-

ten scoren.

Uitslag groep A:

I. A. Riemslag (Kortgene)

24 p.; 2. M. van de Ketterij

(staf) 21 p.; 3. M. Weezen-

poel (Schouwen- Duivenland)

20 p.

Groep 8:

1. M. W. Jeremiasse 28 p.

2. H. M. van Gelder (staf)

27 p.; 3. T. F. H. Klein (re-

cherche) 22 p.

(GJH)

26

Distriktscommandant W. D. Lanting, die het

openingsschot loste, geconcenrreerd op de komst van

een inkomende duif.

Kollega A. Baas van de Staf in aktie om een kleiduif te

verschalken. Hij schoot 12 punten bij elkaar.

Studieweek

sportinstrukteurs

Op Papendal

VOORBURG. - Van 17 tot

en met 22 april j.l. waren de

docenten fysieke vorming

van het korps Rijkspolitie

voor hun jaarlijkse

instruktieweek bijeen op

Papen dal.

De bijeenkomst stond gro-

tendeels in het teken van

'motivatie voor de fysieke

vorming in dienstverband'.

De inspecteur lichamelijke

vorming van de A.I., de heer

R. Suvaal, hield een inlei-

ding, waarna er in discussie-

verband gezocht werd naar

mogelijkheden om de moti-

vatie van de deelnemers op

te voeren. J. Viergever (lo-

pen met de bal) en G. A.

VerhuIst (fitheidstest) gaven

voorbeelden hoe dit door

middel van speelse oefenin-

gen en een eenvoudige wijze

van doceren in de praktijk

kan worden gebracht.

Voorts hadden de gastdocen-

ten Kallenbach (budo), Van

Dongen (boksen), Westphal

(hordenlopen) en Lummel

(rugby) hun inbreng en was

er voor de heer Coumans ge-

legenheid in theorie en prak-

tijk aandacht te besteden aan

sportletsels, waarbij vooral

werd gesleuteld aan de meest

voorkomende blessures (aan

enkel en knie). Het lukte de

heer Wammes om jong en

oud als een dolfijn (met

snorkel op) in het zwembad

te Westervoort te laten bewe-

gen.

(M. Groen)
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Korps RP kreeg

zes nieuwe

sportinstrukteurs

Lichamelijke Oefening van

de Koninklijke Landmacht te

Ossendrecht. Wmr. le klasse

G. Spijker slaagde als beste

van de twintig kursisten,

waaronder vertegenwoordi-

gers van de Koninklijke

Landmacht, de Douane en

een kollega van de gemeente-

politie Alphen.

Een bijzonder woord van

waardering had de komman-

dant van de OCLO, majoor

Hoedelmans voor de politie-

kursisten; zij hadden tijdens

de opleiding op alle fronten

een voorbeeldige indruk

achtergelaten. (R.S.)

VOORBURG. - Op 18 mei

ontvingen zes kollega's hun

diploma instrukteur lichame-

lijke oefening. Na een stage-

periode van vier maanden

zullen zij hun werkzaam-

heden in het korps beginnen.

In november startten de kol-

lega's Van Esch, Van Linder

Oudenampsen, Pellicaan,

Spijker en Thuis hun zes

maanden durende opleiding

aan het Opleidingscentrum

~

Meeste KLV-ers
uit Z-Holland

VOORBURG. - In het af-

gelopen jaar slaagden niet

minder dan 891 mannen en

vrouwen van het korps

Rijkspolitie voor het Korps-

diploma Lichamelijke Vaar-

digheid.

Distr. Amsterdam 13

Apeldoorn 32

Assen 28

Breda 58

Dordrecht 151

Eindhoven 28

's-Gravenhage 197

Groningen 8

's-Hertogenbosch 39

Leeuwarden 44

Maastricht 62

Middelburg 65

Nijmegen 23

Roermond 35

Utrecht 7

Zwolle 39

Alg. Inspectie 4

Op!. scholen 10

Veiligh. Kon. Huis 24

Dienst Luchtvaart I

Alg. Verk. Dienst 6

RP te Water 17

Geen sukses voor
onze politie-

wielrenners

LIERDE (België). - Een

Nederlandse politie-wieler-

ploeg Bestaande uit Rinus

Moens en Bert de Wijer van

de Koninklijke Mare-

chaussee, Ad van der Vleu-

ten en Bert van Pol van de

Rijkspolitie en Karel Hauben

van de reserve-Rijkspolitie

bracht het niet verder dan de

vijfde (voorlaatste) plaats bij

wedstrijden dien door de

Belgische politiesportbond in

Lierde (B) waren georgani-

seerd.

Deelnemers uit Italië, Frank-

rijk, West-Duitsland, België,

Zwitserland en Nederland

streden om de 2e Europese

Interpolitie-trofee. Duitsland

won de' ploegentijdrit, met

Frankrijk op de tweede, Ita-

lië op de derde en België op

de vierde plaats. Zwitserland

was hekkesluiter.

Hardlopen in Geleen

GELEEN. - Op donderdag

16 november a.s. zal de Poli-

tie Sport- en Ontspannings-

vereniging 'De Hanenhof' uit

Geleen voor de tweede maal

een 10 km prestatieloop or-

ganiseren voor de leden van

de N.P.S.B.

Het evenement vindt plaats

in het Danikerbos in de om-

geving van Geleen en begint

om I uur 's middags.

In 1977 namen 76 politie-

mensen (o.w. twee dames)

deel aan de prestatietocht.

74 van hen liepen de tien ki-

lometer uit.

De inschrijving dient plaats

te vinden voor 1I november

a.s. Het inschrijfgeld be-

draagt twee gulden. Inschrij-

ven kan plaatsvinden bij de

sekretaris van de vereniging

adres Groenstraat 50 te Ge-

leen of telefonisch onder

nummer 04494-49555.

27
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11ffl/f1jj/nieuwe groeps
IiAcommaridanten

Met ingang van 1juni 1978 aangewezen

als commandant van de groep Bergen

(NH) de adjudant R. Visser. Hij werd

geboren op 25 januari 1919 te Gaaster-

land en was sedert 1 juni 1976plaatsver-

vangend commandant van de groep

Bergen (NH).

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de recherchegroep

Apeldoorn de adjudant G. J. Koele. Hij

werd geboren op 15 september 1926 te

Oldebroek en was sedert 1 juli 1977

plaatsvervangend commandant van de

recherchegroep Apeldoorn.

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep HaarIem-

. merliede de adjudant W. Jansen. Hij

werd geboren op 20 april 1928 te Didam

en was sedert 16 augustus 1970 com-

mandant van de post Bergschenhoek.

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Maasdriel

de adjudant H. Smits. Hij werd geboren

op 27 mei 1928 te Rotterdam en was se-

dert 1 november 1975 plaatsvervangend

commandant van de groep Didam.

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Parket-

politie Middelburg de adjudant A.

Hoogendoorn. Hij werd geboren op 25

september 1932 te Hardinxveld en was

sedert 1 november 1975 plaatsvervan-

gend commandant van de groep Parket-

politie Dordrecht.-

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Numans-

dorp de adjudant J. G. Kievit. Hij werd

geboren op 1 februari 1931 te Alphen

aan de Rijn en was sedert 18 mei 1974

.plaatsvervangend commandant van de
groep Numansdorp.

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Thorn de

adjudant G. J. Majeur. Hij werd gebo-

ren op 17 juli 1931 te Maastricht en was'

sedert 1 januari 1976 plaatsvervangend

commandant van de groep Thorn.

Met ingang van 1 juli 1978 aangewezen

als commandant van de recherchegroep

Zwolle de adjudant R. Huisman. Hij

werd geboren op 22 maart 1925 te Hel-

lendoorn en was sedert 29 december

1973 plaatsvervangend commandant

van de recherchegroep Zwolle.

iijf-.
~
~. ;, ~

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 door

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

Teleloon 070 - 81 4731
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in dienst getreden

DISTRIKT APELDOORN

Per 1-8-78: P.J. Bravenboer, wmr. le kl. te Nij-

kerk.

DISTRIKT GRONINGEN

Per 1-8-78: K. Broesder, adm. ambt. C 3e kl. te

Nieuwe Pekela.

DISTRIKT NIJMEGEN

Per 1-7-78: C.G. v. Wijk, wmr. le kl. te Druten.

DISTRIKT ZWOLLE

Per 1-7-78: F.G. Droog, schrijver te Losser.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9-78: M. Doornkamp, rijksambt.ll te Drie-

bergen.

Per 16-8-78: W.F.J. Jonkers, rijksambt.1I te

Driebergen .

bevorderingen

DISTRIKT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-6-78: J.G. ten Broeke te Hoogwoud.

tot opperwachtmeester:
Per 1-7-78: O.A. Olden te Gorssel.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-78: J.A. de Kok te Abbekerke.

DISTRIKT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: J.J.M. Out te Midwoud (gr. Blok-
ker).

Per 1-7-78: A.W.D. de Leeuw te Nederhorst

den Berg.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-78: B.H. v. Noort te Amsterdam.

DISTRIKT APELDOORN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-78: R.J. Wilderdijk te Twello.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: R.B.A. Klein Gunnewiek te Lo-

chem; _H.F. Kegel te Ermelo; K. de Jong te Er-

melo; V.M. Verhoeven te Lochem; H.H. Mul-

der te Heerde; Y.J. Oosterbaan te Ermelo; C.

Zweekhorst te Heerde; J. Hoving te Ermelo; B.

Keegstra te Heerde; M. Buiten te Heerde;

J.G.M. Rots te Lochem; D. Mensink te Heer-

de; J.E. Anvelink te lochem; A.J. v. Oort te

Ermelo; A.J. Wormgoor te Lochem.

30

personalia

DISTRIKT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: G. Ottens te Dalen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: G.H. Beunk te Beilen; R.A.M.

Broshuis te Coevorden; J. Hielkema te Coevor-

den; D. Knoll te Beilen; G.J. Koomen te Coe-

vorden; J.G.M. de Kuver te Beilen; J.A. Mever

te Coevorden; S. Pitstra te Beilen; A. Vermeu-

len te Coevorden.

DISTRIKT BREDA

tot adjudant:

Per 1-7-78: G. v. Rinsum te Breda.

Per 1-8-78: G.W. v. Mourik te Helvoirt.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: J.H.G. Natrop te Breda.

Per 1-7-78: A. Koevoets te Breda; H.J.A. Mus-

kens te Oudenbosch.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: J.J.M. Brouwers te Kaatsheuvel;

G.A.P.M. Ernest te Fijnaart; H.F.J. Evers te

Oudenbosch; F.A.B. Frik te Oudenbosch;

N.A.J.G. v.d. Horst te Teteringen; S.J.M.

Korndörffer te St. Willebrord; P.J.D. Meesters

te Kaatsheuvel ; J. C. Molegraaf te Ouden-

bosch; H.S. v.d. Nieuwendijk te Kaatsheuvel;

H.M. Oerlemans te Kaatsheuvel; R.L. v. Hoov-

en te Oudenbosch; B.W.T. Sandberg te Ou-

denbosch; C.J.A. Verdiesen te Terhevden.

DISTRIKT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-78: J.G. Kievit te Numansdorp.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-78: J. v. Dijk te Asperen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-78: B. v. Ketel te Strijen; A. v. Gijzen te

Brielle; J.W. Blokland te Papendrecht; P. Hei-

koop te Nw. Lekkerland; M. Schenk te Helle-

voetsluis.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: J.G.M. Turkenburg te Vianen; R.

Visser te Hellevoetsluis; C.P. Douw te Papen-

drecht; A.H. de Kuiper te Strijen; J. Crezee te

's-Gravendeel; C. V.d. Wevde te Hellevoetsluis;

J.J. Simon te Noordeloos; M, Fontevne te Al-

blasserdam; B.J. den Haan te Hellevoetsluis;

R.I.W. Stassen te Poortugaal; J. de Boute te

Oud Beverland; W.J.R. Klomp te Rozenburg;

C. V.d. Veken te Heenvliet; W. Veldhoen te

Streefkerk; W. Luvendijk te Hellevoetsluis;

M.A.G. Hafkamp te Oud Beverland. J. de Vries

te Oud Beverland: W.R. V.d. Hoogen te lex-

mond; W.J. Hartmanns te Oud Beverland.

H.M. v. Dijk te Dirksland; P.A. Willemzen te

Hellevoetsluis.

DISTRIKT EINDHOVEN

tot adjudant:
Per 1-7-78: A.M. V.d. Zee te Bladel.

DISTRIKT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: P.A.J. Schouten te Lisse.

tot wachtmeester le kl.:

Per 13-9-78: F. Menten te Hoogmade.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: R.F. Leopardi te Oegstgeest; E.B.

de Greef te Krimpen aan de lek; C. H. Brouwer

te Gouderak; R. Mulder te Noordwijkerhout;

J.M.C. Lingbeek te Sassenheim; A.J.C.M.

Gielisse te Noordwijkerhout; A.A.J. Coemans

.te Schoonhoven; A.J. Maier te Noordwijker-

hout; A.A.J. Aben te Nieuwkoop; W. Kolthof

te Noordwijkerhout: F.W. de Vries te Boskoop;

M.J. Stok te Noordwijkerhout; H.J. Kütt-

schreuter te Schipluiden; H.W.N. Molenaar te

Moordrecht. E.H. Jong te Waddinxveen.

DISTRIKT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-7-78: D. Reitsma te Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-78: D. Scholtens te Grijpskerk; H.K.

Alers te Appingedam; J. Berends te Zoutkamp.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: E. Adam te Bedum; H.A.M. Artz te

Scheemda; J.M.A. Bergers te Scheemda;

P.C.J. Bleeker te Scheemda; A.J.H. v. Brakel

te Marum; W. v. Essen te Marum; R.I.M. v.

Haeren te Marum; H.Y. Havinga te Bedum;

P.S.A. Janse te Bedum; E.M. Kloetstra te Ma-

rum; J.I.F. Palmans te Marum; H. Stegeman te

Bedum; G.A.W. v. Wijk te Scheemda;

C.J.W.T. v. Zeist te Bedum.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-5-78: J. Tak te Groningen (parket-
wachter-Al.

DISTRIKT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-6-78: H.L.J. Effting te Schijndel.

Per 1-7-78: D. Eekhof te Woudrichem.

tot opperwachtmeester:

• Per 1-6-78: F.S.M. v. Doorn te Lith.

Per 1-7-78: W.C.H.M. Helmons te Vlijmen; J.

Eits te Heesch.
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 19n/11Horn

KLAS E

Zittend v.l.n.r.: Adj. Hendriks, wmrs. Crezee,

Aben, Driessen, Engelen, Coemans, De Bonte,

Dol en Broek.

Midden: Adj. Smit, wrnrs. De Haan, Clerkx,

Van den Eshof, Evers, Ernest, Van Bavel, Be-

aard, Van den Borgh en Van Buuren.

Achter: Wmrs. De Haas, Fontijne, Douw, Frik,

owmr. Vervoort, wmrs. Op den Brouwen Van

den Broek.

KLAS F

Zittend v.l.n.r.: Adj. Van Honschoten, wmrs.

Meesters, Van Kesteren, Molenaar, Kütt-

schreuter, Van der Horst, Korndörfer, Linders

en Luyendijk.

Midden: Dhr. Werdens (docent L.O.), wmrs.

Jansen, Van Hout, Van der Meijden, Lagen-

dijk, Kolthof, Van der Hoek, Klein.

Achter: Wmrs. De Kuiper, Klomp, Megens,

Kouijzer, Maier, Van der Linden, Jongkind,

owmr. Lutgens.

II.LAl> I,j

Zittend v.i.n.r.: Wmrs. Scholtz, Roelandschap,

Swanenberg, Van Prooijen, Merkx, Van de

Meent, Meijaard, Raijmakers en Nelissen.

Midden: Adj. Knoors, dhr. Werdens (docent

L.O.), wmrs. Romeijnders, Stok, Sandberg,

Salari, Van Oort, Potman, owmr. Heugen.

Achter: Wmrs. Van Schalk, Timmer, Meijer,

Stassen, Santegoets, Strik, Pieters, Oranje.

KLAS H

Zittend v.i.n.r.: Wmrs. Turkenburg, Zentjens,

Visser, Van Velden, Vermeulen, Raymakers,

Vogels, Oerlemans.

Midden: Wmr. Sluis, owmr. Bijl, wmrs. Si-

mon, De Wilde, Van der Weijde, Weijers, dhr.
Werdens (docent L.O.), owmr. Van Hek.

Achter: Wmrs. Van der Wielen, Zwiers, De

Vries, Van der Veken, Verdiesen, Veldhoen,

Wuiten.

DISTRIKT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per '-6-78: K. Lubberts te Grouw.

Per '-7-78: P.K. Vellinga te Lochem.

tot opperwachtmeester:

Per '-7-78: A. Bekkema te Staveren; G.M. v.

Veen te Echten.

tot wachtmeester:

Per '-7-78: Y. Reitsma te Dantumadeel; M.

Boomsma te Dantumadeel; J.J. de Roos te

Dantumadeel; S.J. Smeding te Dantumadeel;

R. Bekkema te Joure.

tot adm. ambt. C 'e kl.:

Per '-7-78: E.L. Cras te Leeuwarden.

DISTRIKT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per '-6-78: J.G.M. Habets te Ubach over

Worms.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per '-7-78: F.J.E. Urlinqs te Gulpen; P.M.J.

v.d.Heuvel te Valkenburg; A. Ridder te Ubach

over Worms.

DISTRIKT MIDDELBURG

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: C.A. Meyaard te Zierikzee; L.A.A.

Kouijzer te Zierikzee; N. op den Brouw te Zie-

rikzee; R.W. Oranje te Zierikzee; R.H. v.d.

Hoek te Zierikzee.

DISTRIKT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Perl-7-78: T.B.H. Hensens te Deest.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-78: W.P.G. v. Sommeren te Nijmegen;

P.G. Heuff te Ulft; L.Y. Platte te Eist; M.A.

Lieskamp te Nijmegen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: R.H. Jongkind te Dreumel; D. v.d.

Put te Wijchen; P.C. Kroes te Doesburg; M.D.

Hol te Malden; J.W.A.M. v. Campen te Does-

burg; M. v . Esch te Opheusden; J.H. Baars te

durft u

zomaar

aan iedereen

te vertellen

wat u allemaal

te beveiligen heeft?

~
~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:

Telefoon 01830-33377

Telex: 26525 hdr

Postbus 175 Gorinchem

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerige Inlichtingen
bv Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. Mercuriusweg 20
Den Haag Telefoon 070-85 4300
Postbus 19030
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Lienden; C.H.l. Luppes te Doesburg; E. Blan-

kensteijn te Leeuwen; J. Hofstra te Genderin-

gen; R.A.M. Eibers te Doesburg; A.T.J. Fen-

neman te Beuningen; H.C. Eggens te Gelder-

malsen; R. Appels te Doesburg.

DISTRIKT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-78: S.J. v.d. Zwaag te Bergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-78: P. Brand te Roermond; T.J.P. Cox

te Swalmen; R.J.M.H. Leurs te Maasbracht.

DISTRIKT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-78: W. Ruitenbeek te Utrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: R.J. Kooring te Doorn.

Per 1-7-78: W. Geelen te Doorn; A. Kalsbeek te

Brouwershaven .

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-78: W.H.J. Huppelschoten te Bunnik.

Per 1-7-78: H. Aperloo te Mijdrecht; G.W.M.

Nieuwenhuysen te Bilthoven; C.A. Verheul te

Bilthoven; E.C. Verboekend te Montfoort; A.

v. Kuil te Lopik.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: C.J. Blankensteijn te Vleuten; J.H.

Blankenzee te Vinkeveen; V.M. v.d. Broek te

Doorn; W. v. Buuren te Oudewater; F. Dol te

Bunschoten; A. Eveleens te Vleuten; P. de Gier

te Rhenen; H. v. Hunnik te Vleuten; E.J.

Jasper te Loosdrecht; G.J. Klein te Rhenen;

H.E. Kok te Doorn; M. Luijendijk te Doorn;
S.L.M. Moonen te Rhenen; H. Postma te Rhe-

nen; M. Ravenhorst te Vleuten; Y. v. Roekei te

Doorn; W. Timmer te Vleuten; G.A. de Weille

te Doorn; F.F. Zwanenburg te Rhenen.

tot schrijver A:

Per 1-7-78: A.F. Salakory te Bilthoven.

DISTRIKT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-1-78: J. Slot te Rijssen.

Per 1-6-78: G. Simon te Avereest.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-78: J.F.W. Spit te Eindhoven.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: E.F. Wensink te Goor; H.C.M. v.d.

Velden te Raaite; H. Vedder te Raaite; T.

Schuurman te Raaite; H. Schipper te Raaite; J.

Holland te Raaite; R.G. de Leeuw te Vriezen-

veen; G.H.W. ten Have te Vriezenveen; l. Ho-

genkamp te Goor; D. Getkate te Goor; V.J.

Geelen te Vriezenveen; E.J.M. Klein Hofmeijer

te Vriezenveen; A.J. Derksen te Goor; H.G.
Bredervoort te Goor.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-7-78: G. v. Rinsum te Breda.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: J. Jansen 116-3-48) te Driebergen;

P. den Hartog te Driebergen .

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-78: E.A.M. Polman te Driebergen.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-6-78: A. v.d. Molen te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: L. H.J. Blank te Utrecht.

Per 1-7-78: J.l.M. v. Dijk te Amsterdam.
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1977/11I Apeldoorn

KLAS U

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. E.B. de Greef, E.F.

Wensink, J.M.A. Bergers, P.J.A. Peerdeman,

A.M.F.M. Koenders, J. Vink.

Tweede rij: Wmrs. G.H. Beunk, J.W. Loo,

J.E. Avelink, V.J. van Geelen, A.J.H. van Bra-

kel, H.W.J. Coenen, adj. G.S. Schoots.

Derde rij: Wmrs. W. van IJsselmuiden, M.D.
Hol, J. Holtland, H.A. Mulder.

Vierde rij: Owmr. G.G.M. Bergsma, wmrs. J.

Lubberhuizen, J.N.G. van der Plas, F. Brou-
wer.

Achterste rij: E.J.M. Klein Hofmeijer,' K. de

Jong, P.C.J. Bleeker, M. van Esch, W.H.J.

Grootendorst.

KLAS V

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. E.J. Jasper, A.J.

Derksen, W. V.d. Berg, G.J. Koomen, A. Eve-

leens, J. van Hoevelaak, P.W. van Heemskerk,

J.H. Baars, G.A. de Weille, owmr. Klein Swor-
mink.

Midden: Adj. W. van Eijkeren, wmrs. J. Hielke-

ma, C.H. Brouwer, G.IJ. Boelens, R. Mulder,

C.H.l. Luppens, G.H.W. ten Have, B.A. Juf-

fermans, D. KnolI, A.J. Meijer.

Achter: Wmrs. H.F. Kegel, D. Getkate,

J.W.M. Weel, dhr. J. Bijl (docent L.O.), wmrs.

W. Roks, R.A.M. Eibers, J.J. de Roos.

KLASW

Knielend v.i.n.r.: Wmrs. J. Brouwers, R. van

Haeren, M. Ravenhorst, M. Keijzer, Th.

Schuurman, H. Kok.

Tweede rij: Wmrs. T. Berkvens, A. Vermeulen,

D. Schefman, R. Smits, H. Mulder, J. Vroeg-
rijk.

Derde rij: Wmrs. W. V.d. Hoogen, J. de Kuijer,

J. van Campen, owmr. H. Veenstra, wmr. D.
V.d. Put, adj. H. Keizer.

Achterste rij: Wmrs. H. Vedder, P. V.d. Zee, H.

van Dijk, W. Hartmanns, H. Schipper, G.
Groen.

KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: Adj. R. Jansma, wmrs. J.

V.d. Broek, H. Postma, E. Blankenstijn, M.

Stooker, S. Moonen, J. Blankenzee, owmr.

H.P. de Vries.

Midden: Wmrs. J. Lingbeek, J. van Gemert,

V. Verhoeven, F. Zwanenburg, R. de Leeuw,

R. Broshuis, R. Klein Gunnewiek, A. Worm-

goor.

Achter: Wmrs. F. Jansen, J. Molegraaf, R.

van Rooyen, H. Eggens, H. van Hunnik, R.

Leopardi, H. Janssen, A. Fenneman.

verplaatsingen

DISTRIKT ALKMAAR

Per 1-1-78: B.P.N. Zijp, wmr. van Schoorllop-

vanggr.) naar Lisse.

Per 1-4-78: J. Kool, wmr. van Schoorl naar

Wognum IHogewoud); E.M. Neeft, wmr. van

Schoorl naar Grootebroek; J.P.C. Sloman,

wmr. van Schoorl naar Bergen Binnen; J. Ta-

merus, wmr. van Schoorl naar Wervershoof;

D.A. Witsen, wmr. van Schoorl naar Groote-

broek.

Per 15-4-78: A.W.J.M. Voppen, wmr. van Hei-

loo naar Losser (distr. Zwolle).

Per 1-6-78: J.G. ten Broeke, owmr. van Obdam

naar Hoogwoud.

Per 1-7-78: D.A. Olden, wmr. 1e kl. van Enk-
huizen naar Gorssel.

DISTRIKT AMSTERDAM

Per 1-10-77: A. Riezebos, owmr. van Weesp

naar RPtW Igr. Zwartsluis); H.J. Vredenburg,

wmr. 1e kl. van Aalsmeer naar Amsterdam
(staf).

Pe; 16-12-77: G.J. v. Limbeek, owmr. van

Castricum naar Weerselo.

Per 1-2-78: J.A. de Groot, owmr. van 's-

Graveland naar Dienst Luchtvaart te Schiphol;

G.H. te Selle, adj. van Weesp naar Heerde (dis-
tr. Zwolle).

Per 16-2-78: H. Hilgeman, wmr. van Ouderkerk
naar Duivendrecht.

Per 18-2-78: J. V.d. Meulen, wmr. van Duiven-
drecht naar Ouderkerk.

Per 27-2-78: J.C.H. Harmsen, wmr. van Weesp
. naar AVD.

Per 1-3-78: J. de Boer, wmr. van Landsmeer
naar RPtW te Amsterdam.
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Per 1-4-78: B. Bakker, wmr. van Aalsmeer (op-

vanggr.) naar Landsmeer; G.A. v . Eijk, wmr. le

kl. vanweesp naar Recherchegroep; M.F. Ho-

dek, wmr. van Aalsmeer naar Vofendam; N.

Plug, wmr. van Aalsmeer naar Castricum; R. v.

Ommen, wmr. van Aalsmeer naar Ouder
Amstel; J.J. Maks, wmr. van Castricum naar
Amsterdam (rech.gr.).

Per U-4-78: A.A.N. Tol, wmr. van Verkeers-

groep naar Nederhorst den Berg (gr. 's-
Graveland).

Per 1-6-78: J.J.M. Out, wmr. lè kl. van Mon-

nickendam naar Midwoud '(gr. Blokker).

Per 1·7·78: A.W.D. de Leeuw, wmr. le k1.van

Kortenhoef naar Nederhorst 'den Berg.

oOISTRIKT APELDOORN

Per 1-7-78: R.B.A. Klein Gunnewiek, wmr. van

opl. school naar Lochem; H.F. Kegel, wmr.

van opl. school naar Ermelo; K. de Jong, wmr.

van opl. school naar Ermelo; V.M. Verhoeven,

wmr. van opl. school naar Lochem; H.A. Mul-

der, wmr. van opl. school naar Heerde; Y.J.

Oesterbaan. wmr. van opl. school naar Ermelo;

C. Zweekhorst, wmr. van opl. school naar

Heerde; J. Hoving, wmr. van opl. school naar

Ermelo; B. Keegstra, wmr. van opl. school

"naar Heerde; M. Buiten, wmr. van opl. school

naar Heerde; J.G.M. Rots, wmr. van opl.

school naar Lochem; D. Mensink, wmr. van

opl. school naar Heerde; J.E. Anvelink, wmr.

van opl. school naar Lochem; A.J. v. Oort,
wmr. van opl.,school naar Ermelo; A.J. Worm-

goor, wmr. van opl. school naar Lochem .

DISTRIKT ASSEN

Per 1·4-78: B. Wanders, wmr. van Zuidlaren
naar Annen.

Per 17-4-78: P.S.A. Stevens, wmr. le kl. van

Rolde naar Hoogeveen.

Per 1-6-78:. W.J. Jonkers, owmr. van Nieuwer-
oord naar Assen.

Per 5-6-78: K.M. Wiersma, wmr. van Zwolle
naar Assen.

Per 1-7-78: F.R. Dost, wmr. van Beilen naar

Annen; F. den Hooglander, wmr. van Beilen

naar Vries; G. Horsting, wmr. van Beilen naar

Borger; G. Rosing, wmr. van Beilen naar Zuid-

laren; J. Trip, wmr. van Beilen naar Annen; D.

Scholtens, wmr. le kl. van Norg naar Grijps-

kerk; G. Brinkman, wmr. le kl. van Dalen naar

Schoonebeek; G.H. Beunk, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Beilen; R.A.M. Bros-

huis, adsp. van opl. school Apeldoorn naar

Coevorden; J. Hielkema, adsp. van opl. school

Apeldoorn naar Coevorden; D. KnolI, adsp.

van opl. school Apeldoorn naar Beilen; G.J.
Koomen, adsp. van opl. school Apeldoorn naar

Coevorden; J.G.M. de Kuyer, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Beilen; J.A. Meyer,

adsp. van opl. school Apeldoorn naar Coevor-

den; S. Pitstra. adsp. van opl. school Hartin-

gen; naar Beilen; A. Vermeulen, adsp, van opl.

school Apeldoorn naar Coevorden.

DISTRIKT BREDA

Per 13-5-78: J. Stekelenburg, wmr. le kl. van

Ulvenhoüt naar Breda.

Per 2-6-78: J.S.W. de Back, wmr. van Hooger-

heide naar Ossendrecht.

Per 21-6-78: G.J.M. Vromans, wmr. le kl. van

Halsteren naar Goirle.

Per 1-7-78: P.F.M. Aarts, wrnr. van Kaatsheu-

vel naar Hooge en Lage Mierde; J .A. Boer,

wmr. van Oudenbosch naar Goirle; A.T.J.M.

Broos, wmr. van Oudenbosch naar Prinsen-

beek; M. Dam, wmr. van Oudenbosch naar

Halsteren; H.J.E. v. Herwaarden wmr. van

Kaatsheuvel naar Oisterwijk; P.A.M. Kloster-

mann, wmr. van Oudenbosch naar Goirle;

E.U.M. v. Nieuwburg, wmr. van Kaatsheuvel

naar Zundert; G. v. Rinsum, owmr. van Drie-

bergen naar Breda; H.J.A. Muskens, wmr. le

kl. van Prinsenbeek naar Oudenbosch; H.

Rumkorf, wmr. van Oudenbosch naar Hooger-

heide; J.J.M. Brouwers, adsp. van opl. school

Apeldoorn naar Kaatsheuvel; G.A.P.M. Ernest,

adsp. van opl. school Horn naar Fijnaart;

H.F.J. Evers, adsp. van opl. school Horn naar

Oudenbosch; F.A.B. Frik, adsp. van opl.

school Horn naar Oudenbosch; N.A.J.G. v.d.

Horst, adsp. van opl. school Horn naar Teterin-

gen; S.J.M. Körndörffer, adsp. van opl. school

Horn naar St. Willebrord; P.J.D. Meesters,

adsp. van opl. school Horn naar Kaatsheuvel ;

J.C. Molegraaf, adsp. van opl. school Apel-

doorn naar Oudenbosch; H.S. v.d. Nieuwen-
dijk, adsp. van opl. school Harlingen naar

Kaatsheuvel; H.M. Oerlemans, adsp. van opl.

school Horn naar Kaatsheuvel; R.L. v. Rooyen,

adsp. van opl. school Apeldoorn naar Ouden-

bosch; B.W.T. Sandberg, adsp. van opl.

school Horn naar Oudenbosch; C.J.A. Verdie-

sen, adsp. van opl. school Horn naar Terhey-

den.

Per 8-7-78: A.M.A.J. Seebreqts, wmr. le kl.

van Halsteren naar Udenhout.

Per 31-7-78: H. Verschoor, adj. van Raams-

donkveer naar Utrecht.

DISTRIKT DORDRECHT

Per 1-7-78: J.G.M. Turkenburg, wmr. van opl.

school naar Vianen; R. Visser, wmr. van,opl.

school naar Hellevoetsluis; C.P. Douw, wmr.

van opl. school naar Papendrecht; A.H. de Kui-

per, wmr. van opl. school naar Strijen; J. Cre-

~--------------------------------
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zee, wmr. van opl. school naar 's-Gravendeel;

C. v.d. Weijde, wmr. van opl. school naar Hel-

levoetsluis; J.J. Sirnon. wmr. van opl. school

naar Noordeloos; M. Fonteijne, wmr. van opl.

school naar Alblasserdam; B.J. den Haan,

wmr. van opl, school naar Hellevoetsluis;

R.P.W. Stassen, wmr. van opl. school nam

Poortugaal; J. de Bonte, wmr. van opl. school

naar Oud Beijerland; W.J.R. Klomp, wmr. van

opl. school naar Rozenburg; C. v.d. Veken,

wmr. van opl, school naar Heenvliet; W. Veld-

hoen, wmr. van opl. school naar Streefkerk;

W. Lagendijk, wmr. van opl. school naar Helle-

voetsluis; M.A.G. Hafkamp, wmr. van opl.

school naar Oud Beijerland; J. de Vries, wmr.

van opl. school naar Oud Beijerland; W.R. v.d.

Hoogen, wmr. van opl, school naar Lexmond;

W.J. Hartmanns, wmr. van opl. school naar

Oud Beijerland; H.M. v. Dijk, wmr. van opl,

school naar Dirksland; P.A. Willemsen, wmr.

van opl. school naar Hellevoetsluis.

DISTRIKT EINDHOVEN

Per 1-9-77: A.C.J. Deliën, wmr. van Budel naar

Maarheeze.

Per 1-12-77: H.S.M. Dijkman, wmr. 1e kl. van

Lieshout naar Eindhoven Imeldk.l; A.W. v.

Kasteren, wmr. 1e kl. van Eindhoven Iver-

keersgr.1 naar Eindhoven (meldk.] .

Per 24-12-77: H.P.C. Koene, wmr. van Heeze

Igr. Budell na.ar Eindhoven Irech. gr.1.

Per 1-1-78: J.N.E. v. Hest, wmr. 1e kl. van Bla-

del naar Eindhoven Irech. gr.1.

Per 1-3-78: F.A.P.J. Bruininx, wmr. van Mierio

Igr. Nuenenl naar Eindhoven (rech. gr.l.

Per 1-4-78: M.H.A. Dogge, wmr. van Gemert

(opvanqqr.) naar Asten.

Per 1-7-78: A.M. v.d. Zee, owmr. van Someren
naar Bladel.

DISTRIKT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-78: R.F. Leopardi, wmr. van opl.

school naar Oegstgeest; E.B. de Greef, wmr.

van opl. school naar Krimpen aan de Lek; C.H.

Brouwer, wmr. van opl. school naar Gouderak;

R. Mulder, wmr. van opl. school naar Noord-

wijkerhout; J.M.C. Lingbeek, wmr. van opl.

school naar Sassenheim; A.J.C.M. Gielisse,

wmr. van opl. school naar Noordwijkerhout;

A.A.J. Coemans, wmr. van opl. school naar

Schoonhoven; A.J. Maier, wmr. van opl.

school naar Noordwijkerhout; A.A.J. Aben,

wmr. van opl. school naar Nieuwkoop; W.

Kolthof, wmr. van opl. school naar Noordwij-

kerhout; F.W. de Vries, wmr. van opl, school

naar Boskoop; M.J. Stok, wmr. van opl.

school naar Noordwijkerhout; H.J. Kütt-

schreuter, wmr. van opl. school naar Schiplui-

den; H.W.N. Molenaar, wmr. van opl, school

naar Moordrecht; E.H. de Jong, wmr. van opl.

school naar Waddinxveen.

Per 1-8-78: P.A.J. Schouten, wmr. 1e kl. van

Oegstgeest naar Lisse.

DISTRIKT GRONINGEN

Per 1-4-78: S.K. de Vries, wmr. 1e kl, van Nieu-

wolda naar Ten Boer.

Per 1-6-78: A. Leeraar, wmr. van Finsterwolde

naar Beerta.

Per 1-7-78: F. Eikens, wmr. van Leek naar

Muntendam; S. de Gries, owmr. van Zevenhui-

zen naar Uithuizen; H. Haandrikman, wmr. van

Leek naar Midwolda; G. Jager, wmr. van Leek

naar Slochteren; W.H. Nanninga, wmr. van

Scheemda naar Grootegast; D. Scholtens,

wmr. 1e kl. van Norg naar Grijpskerk; J. Be-
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Adj.

J.A. Geerts

Zwolle

geb. 24-12-'22

overl. 17-7-'78

Wmr.1ekl.

W.J. Goldsmid

Lichtenvoorde

geb. 9-2-'20
overl. 20-7-'78

Wmr.

J.H. Couperus

Leeuwarden
geb. 29-1-'54

overl. 27-7-'78

Wmr.

F.A. Bustraan

Tholen

geb. 22-8-'59

overl. 3-8-'78

Owmr.

L. D. Kootwijk

Willemstad

geb. 27-2-'24

overl. 6-8-'78

rends, wmr. 1e kl, van Wehe naar Zoutkamp;

E. Adam, adsp. van opl. school Harlingen naar

Bedum; H.A.M. Artz, adsp. van opl. school

Harlingen naar Scheemda; J.M.A. Bergers,

adsp. van opl. school Apeldoorn naar Scheem-

da; P.C.J. Bleeker, adsp. van opl. school Apel-

doorn naar Scheemda; A.J.H. v. Brakel, adsp.

van opl. school Apeldoorn naar Marum; W. v.

Essen, adsp. van opl, school Harlingen naar
Marum; R.L.M. v. Haeren, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Marum; H.Y. Havinga,

adsp. van opl. school Harlingen naar Bedum;

P.S.A. Janse, adsp. van opl, school Harlingen

naar Bedum; E.M. Kloetstra, adsp. van opl.

school Harlingen naar Marum; J.I.F. Palmans,

adsp. van opl. school Harlingen naar Marum;

H. Stegeman, adsp. van opl. school Harlingen

naar Bedum; G.A.W. v. Wijk, adsp. van opl,

school Harlingen naar Scheemda; C.J.W.T. v.

Zeist, adsp. van opl. school Harlingen naar Be-
dum.

DISTRIKT 's-HERTOGENBOSCH

Per 24-12-77: A. Hoen, wmr. 1e kl. van Grave

naar Recherchegroep.

Per 16-1-78: S.E. Zeeman, wmr van Heesch

naar AVO Driebergen.

Per 1-2-78: A.H. Meyer, wmr. 1e kl. van

Schijndel naar Wedde Idistr. Groningenl.

Per 1-3-78: R. Goldenbeid, wmr. van Grave

naar Beers Igr. Cuykl; M.J.G. Zuidland, wmr.

van Heesch naar Geffen; P.C. v.d. Linden,

wmr. 1e kl, van Berghem naar Postale Recher-

che.
Per 15-3-78: J.F.M. Klomp, wmr. 1e kl. van

Cuyk naar AVO Driebergen.

Per 1-4-78: J.A.M. v. Vlokhoven, wmr. van

Rosmalen (opvanqqr.) naar Eethen; M.M.M. v.

Leeuwen, wmr. van Rosmalen lopvanggr.1

naar Aalburg Igr. Helvoirtl; J.T.W.M. Kreg-

ting, wmr. van Rosmalen lopvanggr.1 naar Nu-
land Igr. Rosmaleni; M.M. v. Dijk, wmr. van

Rosmalen lopvanggr.1 naar Woudrichem;

M.T.J. Hoedemakers, wmr. van Schijndel naar

Technische Recherche; J.A. Jansen, wmr. 1e

kl. van Berlicum naar Recherchegroep (post

jeugdzakenl.
Per 17-4-78: A.W.J.G. Janssen, wmr. 1e kl.

van Aalburg te Eethen naar AVO Driebergen.

DISTRIKT LEEUWARDEN

Per 1-7-78: G.M. v. Veen, wmr. 1e kl. van St.

Nicolaasga naar Echten; P.K. Vellinga, owmr.

van Lemmer naar Lochem; H. Homminga,

wmr. van Leeuwarden naar Driebergen.

DISTRIKT MAASTRICHT

Per 1-3-78: M.A. Voorbraak, wmr. van Cadier

en Keer naar Alblasserdam Idistr. Dordrecht!;

H.A.M.J. Delnoy, wmr. 1e kl. van Eysden naar

Recherchegroep lafd. jeugdzaken I

Per 30-3-78: H.H.C. Rossel, wmr. 1e kl. van

Susteren naar Nieuwstadt.

Per 1-4-78: R.M.A. Bolk, wmr. van Nieuwen-

hagen lopvang gr.1 naar Schaesberg; F.G.

Faasen, wmr. van Nieuwenhagen lopvang gr.1

naar Mechelen Igr. Wittemi; L.J.G.S. Guli-

kers, wmr. van Nieuwenhagen lopvang gr.1

naar Eysden; H.G.J. Tummers, wmr. van Nieu-

wenhagen lopvang gr.1 naar Gulpen; J.J.M.

Vonken, wmr. van Cadier en Keer naar Eysden.

Per 13-4-78: P.J. Bessems, wmr. 1e kl. van

Meldkamer naar Verkeersgroep lafd. Bijz.

Contr.l.

Per 15-478: F.H.A. Tiethof, wmr. 1e kl. van

Eysden naar Verkeersgroep lafd. Bijz. Contr.l;

P.H.M. Spijkers, wmr. van Nieuwenhagen

naar Munstergeleen.

DISTRIKT MIDDELBURG

Per 1-7-78: C.A. Meyaard, wmr. van opl.

school naar Zierikzee; L.A.A. Kouijzer, wmr.

van opl. school naar Zierikzee; N. op den

Brouw, wmr. van opl. school naar Zierikzee;

R.W. Oranje, wmr. van opl. school naar Zierik-

zee; R.H. v.d. Hoek, wmr. van opl. school naar

Zierikzee.

DISTRIKT NIJMEGEN

Per 1-7-78: T.B.H. Hensens, wmr. 1e kl. van

Druten naar Deest; R.H. Jongkind, wmr. van

opl. school naar Dreumel; D. v.d. Put, wmr.

van opl, school naar Wychen; P.C. Kroes,

wmr. van opl. school naar Doesburg; M.D.

Hol, wmr. van opl. school naar Malden;

J.W.A.M. v. Campen, wmr. van opl. school

naar Doesburg; M. v. Esch, wmr. van opl.

school naar Opheusden; J.H. Baars, wmr. van

opl. school naar Lienden; C.H.L. Luppes, wmr.

van opl. school naar Doesburg; E. Blan-

kensteijn, wmr. van opl, school naar Leeuwen;

J. Hofstra, wmr. van opl, school naar Gende-

ringen; R.A.M. Eibers, wmr. van opl. school

naar Doesburg; A.T.J. Fenneman, wmr. van
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opl. school naar Beuningen; H.C. Eggers,

wmr. van opl. school naar Geldermalsen; R.

Appels, wmr. van opl. school naar Doesburg.

DISTRIKT ROERMOND

Per 1-1-78: H.H.J. Gaal, wmr. le kl. van Baarlo

(gr. Helden Panningen) naar Staf distr. Roer-

mond.
Per 1-2-78: H.G.B. v. Muiken, wmr. le kl. van

Helden Panningen naar Technische Recherche

Roermond.

Per 28-3-78: H.A.C. Scholtens, wmr. van Hevt-

huysen naar Recherchegr. Roermond.

Per 1-4-78: A.J.l. Stegerhoek, wmr. van Horst

naar Grubbenvorst (gr. Horst); J.H.M. Vranc-

ken, wmr. van Horst (opvang gr.) naar Gen-

nep; H.J.M. Saes, wmr. van Horst (opvang

gr.) naar Helden Panningen; P.A.J. Peeters,

wmr. van Horst (opvang gr.) naar Helden Pan-

ningen; A.W. Lievense, wmr. van Horst (op-

vang gr.) naar Herkenbosch; H. Cörvers, wmr.
lp. kl. van Echt naar Staf Roermond, mentor

standplaats Echt. F.J. Bos, wmr. le kl. van
Horst naar Apeldoorn.

Per 14-4-78: J.H. v. Heertum, wmr. van Gen-

nep naar Recherchegr. Roermond.

Per 1-5-78: J.l.H. v. Erk, wmr. van Horn (gr.

Heythuysen) naar Meldkamer Roermond;

A.H.M. Mutsaers wmr. van Nederweert naar

Meldkamer Roermond.
Per 1-11-78: L.J.M. Kruse, wmr. le kl. van Re-

cherchegr. Roermond naar Meerio Wanssum
(gr. Horst).

DISTRIKT UTRECHT

Per 17-4-78: B.A. v.d. Spa, wmr. van Bunnik

naar Bilthoven; J.J. Vermeer, wmr. van .Jutp-

haas naar Bilthoven.

Per 1-6-78: H. Dekker, owmr. van Eemnes naar

Dronten.

Per 26-6-78: R.E. Wagemakers, wmr. van Rhe-

nen naar Opmeer; S.J. Dogger, wmr. van Rhe-

nen naar Bergen; N.J.M. Janssen, wmr. van

Rhenen naar Grootebroek; J. Kleine Deters,

wmr. van Rhenen naar Medemblik.

Per 1-7-78: A. Kalsbeek, wmr. le kl. van Oude-

water naar Brouwershaven; H. Meijer, owmr.

van De Bilt naar Bunschoten; A.J.H. Bouw-
man, adm. ambt. le kl. van Utrecht naar Voor-

burg; R.J. Colweij, adm. ambt. C 2e kl. van

Oudewater naar Bilthoven; A.J. v. Beek, wmr.

van Vleuten de Meern naar Leusden C; J. Blei,

wmr. van Vleuten de Meern naar Alkmaar;

C.R. Brakband, wmr. van Vleuten de Meern

naar Mijdrecht; W.A. Budding, wmr. van Rhe-

nen naar Vinkeveen; J.M. Eigeti, wmr. van

Doorn naar Woudenberg; J.A. v. Ingen, wmr.

van Vleuten de Meern naar Oudewater; J. v.

Kampen, wmr. van Doorn naar Rhenen; G.J.

Pater, wmr. van Doorn naar Driebergen;

H.A.M. v. Schaik, wmr. van Doorn naar IJs-

selstein; G.J. v. Wijk, wmr. van Vleuten de
Meern naar Eist.

Per 1-8-78: H. Groeneveld, owmr. van Vleuten

naar Soestdijk.

Kryptogram anno 1959

Totaal 372 oplossingen van het krypto-

gram uit het allereerste nummer van het

Korpsblad Rijkspolitie kwamen er (bij-

na) 20 jaar geleden bij de redaktie bin-

nen; 163 daarvan waren niet geheel

goed, ettelijke door schrijffouten.

We gaan het nu nog eens proberen, met

precies dezelfde puzzel van toen, ont-

worpen door de toenmalige opper J.

Hoekstra uit Sneek,

Alleen: we doen het niet meer met de

DISTRIKT ZWOLLE

Per 1-1-78: W. Westerholt, wmr. le kl. van

Nieuwleusen naar Ommen.

Per 5-6-78: K.M. Wiersma, wmr. van Zwolle

naar Assen.
Per 1-7-78: J.F.W. Spit, wmr. le kl. van Zwolle

naar Eindhoven.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-78: G. v. Rinsum, owmr. van Drieber-

gen naar Breda.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-78: A. Slingerland, owmr. van Spijke-

nisse naar Dordrecht.

Per 18-2-78: W.W. Kroon, wmr. van Benne-

broek (distr. Amsterdam) naar Den Helder

(RPtW).

Per 1-4-78: H. de Jong, wmr. van Nigtevecht

naar Den Helder.

Per 1-5-78: J.C. Meijer, wmr. van Utrecht naar

Den Helder.

Per 1-6-78: l.H.J. Blank, wmr. le kl. van

Amsterdam naar Utrecht.

Per 1-7-78: J.l.M. v. Dijk, wmr. le kl. van Nig-

tevecht (gr. Utrecht) naar Amsterdam.

de dienst verlaten

DISTRIKT LEEUWARDEN

Per 1-7-78: J. v.d, Wal, owmr. te Buitenpost.

DISTRIKT ZWOLLE

Per 1-8-78: C.E.M. v.d. Brug ter Braak, schrij-

ver e Borne,
Per l-1G-78: J. Wardenaar, adm. ambt. C le kl.

te Borne.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-78: E.C. Kroeze te Driebergen.

Per 1-8-78: Scheffer van Westerop, schrijver A
te Driebergen.

(gezellige, nuttige, maar inmiddels prij-

zig geworden) prijzen van toen: een

fraaie plastiek, eenfietslantaarn met dy-

namo of gevoerde motorhandschoenen.

Wij houden het maar op drie boeken- of

platenbonnen.

Inzendingen: per briefkaart (alleen de

gevraagde zin) aan Puzzelredakteur RP-

.'\1aga~ine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Vóór 15 oktober a.s.

he kryptogram op pag. 36-37)

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 - 2 73

Leiden, Pesthuislaan 7, tel. 071-134241
Nederlandse krijgsgeschiedenis

Modernisering van de expositie vindt
ononderbroken plaats, waardoor gelei-
delijk een goed beeld ontstaat van de

krijgsgeschiedenis der 'lage landen' van
ca. 4500 v. Chr. tot 1953.

Geopend:

ma tfm do 09.00-17.00 uur

zo 13.00-17.00 uur
Gesloten:

1 jan., 30 april, 3 okt., 25 dec.

Delft, Korte Geer 1, tel. 015- 124126
Studiecollectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draag-
bare wapens, vuurleidingsapparatuur ,

verbindingsmiddelen en munitie .

Bezoek uitsluitend na telefonische
afspraak.
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Kryptog ra 111

HORIZONTAAL

1. Vreesachtig.
5. Toen hij er in keek, deed dit

beekje hem goed.
9. Wie zie ik daar in die boom zit-

ten? Was hij eertijds geen mi-
nister-president?

14. Deze veren zitten lang niet goed.
18. Wat een lui beest is dat, als je

hem zo bekijkt. Hier heeft hij de
staart vlak achter zijn kop zit-
ten.

19. Keer terug als hij bang is!
21. Geen RivelIa, maar toch is het

even anders dan anders.
23. Plaats in Overijssel.
24. Verdraaid! Gaule achter een rots-

blok met een muntstuk ervoor.
Ik ben zeker, dat zij zich samen
van het middelpunt willen ver-
wijderen.

27. Deze geleerde is niet verstrooid,
maar heeft schik in duigen en
gaat dan verdwijnen.

29. Lidwoord.
30. Muzieknoot.
31. Deze hulp is erg hard en bij ons

goed bekend. (Afk.)
33. Dit is niet wijd.
34. Betrekkelijke zwaarte van stof-

fen. (Afk.)
36. Meisjesnaam. (Afk.)
37. Onder anderen. (Afk.)
38. Naam van een vogel.
39. Voorzetsel.
40. Frans goud.
42. Dichtbij.
43. Andreas plaatste hier aan weers-

zijden een kruis bij.
49. Nederlands kenteken.
50. Persoonlijk voornaamwoord.
51. Muzieknoot.
53. Hoor je dat paardje daarboven

achter die heuvel niet het lied
van de dag zingen?

54. Rund.
55. In persoon. (Afk.)
57. Er uit! Snel!
58. Otto speelt hierin mee.
59. Bekende drukkerij.
62. Dat vuurwapen, 0, dat laat ztch

vlug opschrijven!
65. Leg in ieder geval erbij, wat een

land nodig heeft.
67. In deze vliegtuigloods kun je al-

leen aan de achterkant binnen-
komen.

72. Onze bodem is rijk aan verschil-
lende delfstoffen, maar aangezien
dit niet gevonden wordt, krijgt
men een bodem, die doorelkaar
maar last geeft.

74. Men noemt vrouwen wel eens
van Eva.

77. Toen het aangelegde gazon na
enkele weken eens werd beke-
ken, bleek er weinig zaad te zijn
ontkiemd en was het noodzake-
lijk, dat men , wilde men
een goede grasmat krijgen.

79. Dit is weer best!, gevolgd door
een legeronderdeel. (Afk. 3 let-
ters)

81. Wel wat vreemd, hier ligt haar
op de koning van Egypte!

82. Sterk verlangen. (3e pers. enk.)
83. De lezer heil!
84. Tijdelijke bewindvoerder, land-

voogd. (m.v.)
88. Bevestiging.
89. Dit is eis! En de partijen hebben

hiennee te maken in de recht-
spraak en worden daarmee aan-
geduid.

90. De universiteit wordt wel eens
de der wetenschap ge-
noemd.

93. Schema.
97. . en uit dit Friese meer

kom je er!
99. Weet U, dat de schelven bij dat

heidemeertje worden afgebro-
ken? Klinkt dat niet hard?

101. Weet je het nog wel? 't Is pas
geleden met die muzieknoot en
dat muntstuk!

103. Hier komt U veel!
105. Achtereenvolgens: Geraamte (3

letters), lichaamsdeel (3 letters)
en plotselinge stoot (5 letters)

106. Met een verkeersongeval hebt U
hier wel mee te maken. Men
moet het in de lengterichting van
de weg zoeken.

108. "Ik heb wel zo'n land aan die
schaar" zei de Burgemeester,
"het vee van onze gemeente-
naren loopt er steeds maar in!"

109. Zet erin wat behoort!

110. Je moet achter dit erf en ervóór
in alle bladeren zoeken.

112. Ik weet heus niet, of er een an-
der schoenpoetsmerk komt, maar
dit merk gaat eruit. Het zal wel
een soort inzinking zijn.

113. Voegwoord.
114. Daarom.
116. maar moeder stapte uit

en het rijtuig ging in de sneeuw
verder.

117. Zie je al die schaapjes daarop?
Zeker goed geboerd!

118. Het is net zo je wilt.
120. Hier woont Empi, onze collega!
122. Nu en dan moet je eens ophou-

den.
123. Als je goed leest, zie je toch wel

iets van president Eisenhower op
deze steen staan.

124. . en anderen zagen we ook
niet meer, echter op twee na.

125. Een soort arbeidsovereenkomst.
(Afk.)

127. Dit is lang niet zeker, toch moet
je het hiermee doen.

129. . en als maar omkeren, als
maar omkeren, tenminste als je
di t met suiker eet.

131. Muzieknoot.
132. Bepaalde afdeling van de voor-

malige Duitse Wehrmacht. (Afk.)
133. Als je na dit dutje weggaat, ben

ik niet ver meer van Steenwijk.

134. Eerst even tellen en als je dan
nadien wat schudt, zie je het
meisje zitten.

135. Doe hier boter bij, dan heb je
geen napraat!

138. Als zonder boom reeds wordt be-
reikt wat gevraagd wordt, kun
je dat beter doen.

139. Vreemde munt. (Afk.)
140. Geen bekende.
141. Persoonlijk voornaamwoord.
142. Een reptiel zonder kop en staart.
143. Onderhebbend. (Afk.)
144. Grote onderscheidingen staan als

bewijs in het middelpunt van eer
en dan zie je het zo.

150. Het is mijn rotsvaste overtui-
ging, dat een hoedje van dat af-
val soms heel aardig kan staan.

151. "Als je haar tot geen tocht kunt
overhalen, kun je die tocht en
wat er aan voorafgaat maar be-
ter herzien! IJ zei de moeder te-
gen de zoon, die een meisje ten
huwelijk zou vragen.

156. Voegwoord.
157. Stel, dat dit op de een of andere

manier een plaats in het midden
van ons land is, dan kun je ook
hier weer vooruit.

159. "Hier ligt een man van hoofd en
hals beroofd, Die, toen hij schul-
dig wierd, een hals had maar
geen hoofd".

160. Voorzetsel.
161. Dit is slechts voor enkelingen

weggelegd.
162. Van ouds, het zij zo, is ook voor

vele politieambtenaren een be-
proeving.

163. In deze laagte doodde David de
reus Goliath.

VERTICAAL.

2. Toen de geestelijke arriveerde,
maakte Ricus dat hij wegkwam.

3. Een herkauwend dier.
4. Water zonder inhoud.
5. Vervoeging van een klanknaboot-

send werkwoord.
6. Haal die hond daar uit de Fran-

se straat.
7. Zoiets moet wel erg zijn.
8. Zij houdt· zitting bij deze zee-

schade. Je ziet haar als je juist
voor de eerste de beste rij terug-
loopt.

10. Dit klinkt vies.
11. Telwoord.
12. Een emaillemerk?
13. Ik vind het erg leuk als U weg-

gaat.

14. Deze Europeaan is zijn hoofd
kwijt.

15. Bekend gebouw in Amsterdam.
(Afk.)

16. Breng direct weg! Br!! Wat naar!
20. Gezellige periode eens pel' jaar.
22. Een koe weet meer van deze

vlieg af en als U bij bent weet
U het ook. (12 letters).

25. Een voorzetsel.
26. Door wat met de letters te goo-

chelen maakten wij van dit be-
roep de rest toen panklaar. Wij
zien er trouwens niet veel licht
meer in. U wel?

28. Deze heer van Billy was eens
stadhouder van Friesland.

29. Lidwoord.
30. Deze geluiden zijn hun geld niet

waard.
31. Helemaal naar een zijrivier van

de Mississippi om dan hiervan
teveel op zijn vork te nemen.

32. Toen deze sloep de as verloor,
kwam er een zeeschip opdagen,

35. Sint-Nicolaas vertrok uit deze
plaats.

36. Eerwaarde Vader (Afk.)

41. Laat U geen rad voor ogen draai-
en, als de bij weggewerkt is, ziet
U het gauw genoeg.

43. Dit vaartuig mist de voorsteven
er ook uit.

44. De ploeg trok een diepe voor
door het bouwland en even te-
rug achter die voor zag je dat
mooie land liggen. (6 letters)

45. Dit hoofddeksel is behoorlijk uit
zijn fatsoen.

46. Oude benaming van Ned. kolo-
nie. (Afk.)

47. . ..... en Frans weet dit wel.
48. Toen de geestelijke na de kerk-

dienst achteruit ging, waren wij
de eersten die hem zagen.

52. Haal die bij van dit adres!
56. Toen de koeienjongen Rina riep,

zag hij ze daar tussen het hoge
gras zitten.

60. In tijdmaat. (Afk.)
61. In het droombeeld zag ik Lise

lui zitten.
62. Sla er Uw wetboek eens op na.

U zult dit aantreffen in Titel XVI
van het tweede boek W. v. Sr.
(14 letters) De laatste 2 letters
moet U in de landbouw zoeken.

63. Uitgave. (Afk.)
64. Tussenwerpsel.
65. Vrouw van Jacob.
66. Bestuursorgaan met uitvoerende

macht. (Afk.)
68. Vier klinkers.
69. Zwarte Piet weet hier meer van!

Of U ook wel? (4 letters)
70. De teruggang van dit metaal is

niet te groot.
71. Voorzetsel. (Lat.)

73. Ik help er vóóraan!
75. Uitroep.
76. Vervolg. (Afk.)
78. Zilver. (Afk.) (2 letters)

80. Dit is niet helemaal recht meer.
82. Links in een tweespan.
86. Deze is tenslotte beslissend.
87. Onder het lopen kun je bij dit

merk doorelkaar wel baat vin
den.

89. Om dit getal neer te zetten, moet
je toch wel lef hebben.

91. Eén tel en 't is weg.
92. Moet je er beslist inzetten.
94. Zo is het blad van een smeer-

wortel. Een familiekwaaltje?
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95. Begin van gebed.
96. Om deze tijd zijn we Sinterklaas

al lang weer vergeten.
98. Dit moet je in Ierland zoeken.

100. Pas op! Als het hierin loopt, dan
moet de Politie er natuurlijk
weer bij komen.

102. Naam van opsporingsdienst, die
de meesten van ons nog wel ge-
kend hebben. (Afk.)

104. Toen wij in deze plaats reden en
er daarna uitgingen, zagen ..,
dat het een waar lustoord was.

106. Als je geen gezant meer kunt
zijn, dan word je boodschapper.

107. In dit kistje zag ik o.a. het stam-
hoofd liggen.

111. In kroegen moet ge nie komen.
Doorelkaar kunt ge dit geno·
beter thuis hebben.

115. Het kost niet veel overreding,
als hij achter de deur staat,

119. Laat maar! Je hoort het wel, als
je naar L. terugkeert.

120. Met klem kunnen wij betogen.
dat dit goed voor iedereen is,
mits het op de juiste manier
wordt ingenomen.

121. Nu moet je toch eens zien! Va-
der voor de slee. Die twee ho-
ren als 't ware bij elkaar.

1 s,
1

Deze Duitse boer werd kortgele-
den onthoofd.
"oedsel.

Als Je dit zonder Glim gebruikt,
zal iedereen ophoren.
Wanneer je hierbij zou komen,
dan had je deze ziekte zo in de

~:.e~·einste artist, waar de ker-
mis vol van is.
D:erengeluid.
Dit is als iets je neus voorbijgaat.
Bepaalde boomschors.
rreek in ons land, waarvan een

tierde gedeelte werd afgegraven
voor turf.

Dit lichaamsdeel is bezeerd.
Ik zou hier niet mee meten als
ik U was, de Politie ligt op de
loer!
Vervoersonderneming in ons
land. (Afk.)
Met dat gejok kom je niet ver,
als je vertrekt is er een kans.
Plaats in Gelderland.
Dit paar komt op jaren.
Voorzetsel.
Horizontaal 117 als woordsoort.
(Afk.)

147.
148.

149.

153.

154.
155.
158.
159.

Bij juiste invulling ontstaan op 1 en 17 verticaal elf woorden, die

to een zin moeten worden samengevoegd.

Hoe luid deze zin?

"oorts komt in het omlijnde gedeelte van 84 en 85 horizontaal een

soort devies te staan, hetgeen dient te worden gelezen in aansluiting

op de in de puzzel staande zwarte vakjes (letters).

Hoe luidt het volledige devies?
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• GEHOORD: 'Geef ons nu maar voldoende personeel, dan

rooien wij het wel, samen met de politie.'

(Drentse burgemeester, na betoog over reorganisatie van de

politie).

• Groningse opvanggroep: Leek wel echt.

• Problemen in Apeldoorn: opleiden in last.

• Nieuw MvJ-gedrag: Ruiterlijk toegeven.

• GELEZE : 'Ik hoop dat jullie van mijn vakantie genieten.'

(D.C. op ansichtkaart aan zijn staf)

• LEGE DE: Volgens een adjudant b.d. is er eens een uitnodi-

ging verstuurd aan 'de officieren en hun dames, de kaderleden en

hun echtgenotes en de wachtmeesters en hun vrouwen'.

• GEHOORD: 'Surveilleren met openbaar vervoer.'

(Kaderschool)

• DIALOOGJE bij de echoput:

- We moesten de staven van onze landelijke diensten maar

eens onder één dak brengen.

- Goed idee, maar waar kunnen we die Grote Drie bergen?

• Karabijn: de loop moet z'n recht hebben

• Landbouwmachine bekeren: trekker overhalen

• DDE.emotie: tranen in de ogen schieten

• Dij relletjes: the benefit of the crowd

• Postcommandant Hindeloopen: mannetje van Stavoren

NEOLOGICA (5)

Hoofd Intendance

Hardloopkampioene

Salaris RPtW

Nijmeegse goudvis

Geüniformeerd politieman

Voorlichtingsofficier

Nieuwe m.e.-kleding

ZOGENAAMD (4)

Uitmuntende kollega's:

Contant

Debets

Fortuin

Klein Geltink

Krediet

- koppelbaas

- holster

- gevaren geld

- Därbaars

- Petrus

- luitspreker

- klaverjassen

Leenen

Munting

Penning.

Piek

Wisselink
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"De politie op het platteland treedt over het algemeen zakelijker en
respektvo11er op dan de politie in de grote stad; zij is minder
autoritair en minder agressief." Dat zegt dr. Junger-Tas van het

WODC na het onderzoek dat zij met 24
medewerkers heeft ingesteld tijdens 91
komplete diensten van 62 RP-ers en 112
gernpo-kollega's. De interessantste
gegevens uit het WODC-rapport vindt u
in ons omslagartikel op pag. 6

12 Gijzeling in Groenlo:
"Dat zoiets bij ons in Gro110kon gebeuren . "

26 Jaarverslag Korps Rijkspolitie 1977:
Verjongingskuur met ingrijpende gevolgen
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17 I~~~it de distrikten
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wat doet de politieman
eigenlijk op straat?

Drie uren op bureau

De geüniformeerde politieambtenaar
blijkt tweederde van zijn werktijd te
besteden aan surveillance en eenderde
aan bureauaktiviteiten. Grofweg ge-
zegd: per dienst is hij gemiddeld vijf uur
op surveillance en drie uur op het bu-
reau. 's Nachts wordt gemiddeld 25
minuten langer gepatrouilleerd dan
overdag. Op het platteland wordt 's
nachts wat meer aan surveillance ge-
daan. Dit blijkt samen te hangen met
het feit dat daar 's avonds de groepsbu-
reaus sluiten, waarbij de surveillant
door middel van de mobilofoon met het
distriktsbureau verbonden blijft.
De surveillant gaat hoofdzakelijk met
de auto op pad. Fiets- en voetpatrouilles
komen in de stad (82 minuten) aanmer-
kelijk meer voor dan op het platteland
(13 minuten).

De tijd op het b eau wordt gebruikt
voor administratie e- en andere bezig-
heden als het uittypen van processen-
verbaal en mutaties. ontvangen van bur-
gers, toezicht op arrestanten, telefone-
ren en noteren van - achten, doorgeven
van berichten, et era.
Het belangrijkste eel van het politie-
werk van de SUf> . ant vindt echter op
straat plaats. Hij rengt daar 610,10 van
zijn werktijd door. Grofweg zou men
kunnen stellen dat .eederde van deze
surveillancetijd word besteed aan wat
men 'preventieve -eillance' noemt,
terwijl men eende e van de tijd door-
brengt met het afhandelen van voorval-
len.

Hulpverlening als tweede

Van de 1290 geo sen-eerde voorvallen
bleek meer dan de helft betrekking te

Agent heeft het moeilijker

Er is een belangrijk verschil in de wijze waarop de werkzaamheden worden
verricht door Rijks- en door Gemeentepolitie, stelt het rappon vast.
De politieman op het platteland is minder gespecialiseerd. De dienstdoende
wachtmeester doet tijdens z'n burea-uren dikwijls alles: hij ontvangt bezoe-
kers, neemt gegevens en klachten op, typt zijn mutaties, beantwoordt de tele-
foon, luistert naar de mobilofoon, geeft berichten door.
In de stad zijn de bureaudiensten veelal uitgesplitst in uren voor portiers-
dienst, arrestantentoezicht en administratief werk.
De plattelandspolitieman heeft veeleer een all-round-taak. Dit leidt tot een
grotere autonomie en een onafhankelijker taak uitvoering. Zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid is groter doordat hij meer initiatieven moet nemen.
De onderzoekers veronderstellen dat deze werkorganisatie leidt tot een grote-
re persoonlijke inzet en meer bevrediging in het werk.
De wachtmeester is meer dan de stedelijke agent geïntegreerd in de lokale ge-
meenschap. Hij heeft meer kontakten met de burgerij, kent de mensen beter
en is daardoor in een betere positie om een effektieve informele sociale kon-
trole uit te oefenen.
De waarnemers waren verschillende malen getuige van de informele wijze
waarop problemen en konflikten door de RP·surveillanten werden opgelost
en uit de band springende jongeren weer binnen het gareel werden .gebracht.
Zij kwamen tot de konklusie dat de politie het in de stad veel moeilijker
heeft. Zij verricht haar taak onder een meer heterogeen samengestelde bevol-
king met meer en grotere probleemgebieden. Er is daar een grotere afstand
tussen burgerij en politie, en er zijn minder kontakten met de mensen.

8

hebben op het verkeer. De hulpverle-
ning (w.o. het inwinnen van gegevens
over klachten of aangiften en het aan-
bieden van gerechtelijke schrijvens)
bleek eenvijfde deel van het aantal voor-
vallen voor haar rekening te nemen en
kwam daarmee op de tweede plaats.
Slechts in 4Yz % - indien men de ver-
keersmisdrijven meetelt in 5V2% - van
alle voorvallen bleek het optreden van
de surveillant iets te maken te hebben
met kriminaliteit. De hulpverlening ge-
niet echter niet veel 'aanzien' en uit
gesprekken met politieambtenaren
bleek dat zij deze taak dikwijls niet bij-
zonder waardeerden.

Stad en land

Er blijkt nogal wat verschil te zijn tus-
sen het gemeentelij ke en het rij kspolitie-
werk. Tweederde van de genoteerde
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voorvallen deden zich in de stad voor.

Het aantal verkeerskontroles, verkeers-

overtredingen, verkeersmisdrijven en

-ongevallen was in de stad hoger dan op

het platteland. Dat was ook zo met mis-

drijven en 'verdachte' situaties.

De Rijkspolitie voert meer kontroles uit

op bijzondere wetten (Visserij-, Jacht-

en IJkwet) en blijkt meer kontakten met

de plaatselijke bevolking te hebben.

Daarentegen doet de bevolking van de

grote stad vaker een beroep op de politie

om informatie of hulp dan die van het

platteland.

De Gemeentepolitie blijkt vaker te kon-

troleren en de gekontroleerde door te

sturen. Zij verricht ook meer aanhou-

dingen, hoofdzakelijk in de avond- en

nachtdiensten. De Rijkspolitie doet

meer aan feitelijke hulp (12070) dan de

Gemeentepolitie (8%).

Selektieve aandacht?

Het gedrag van zowel de burgers als dat

van politiemensen beïnvloeden elkaar in

hoge mate. De surveillanten treden over

het algemeen zeer beleefd, niet-agressief

en geïnteresseerd op tegen vrouwen en

buitenlandse toeristen. Tegenover jon-

geren (beneden 21 jaar), onder wie kin-

deren die verkeersovertredingen pleeg-

den, gedroegen zij zich vaker op een be-

oordelende en wat autoritaire wijze. De

jongelui gedroegen zich opgewondener

en brutaler dan volwassenen.

Met betrekking tot langharigen, kleur-

lingen en 'slordige' personen was de

houding van de surveillant vaak meer

kleinerend en autoritair, terwijl kleur-

lingen op een nog moraliserender en on-

vriendelijker wijze werden behandeld.

Langharigen, slordig gek leden en kleur-

lingen stelden zich vijandiger en agres-

siever tegen de politie op. Zij werden in

meer gevallen meegenomen naar het bu-

reau. Opvallend was dat de slordigen en

de kleurlingen vaker niet in overtreding

bleken en dus doorgestuurd konden

worden.

Een en ander lijkt er op te wijzen dat de

politie met name wat de kleurlingen be-

treft een zekere selektieve aandacht ver-
toont.

Bij staande verkeerskontroles bleek dat

bij ruim de helft van de gekleurde weg-

gebruikers geen aanleiding was tot op-

treden tegenover in 17% van de gevallen

bij kontrole van blanken.

Bij de afhandeling van de gekonstateer-

de overtreders bleek echter dat blanken

(47%) meer kans maken op een waar-

schuwing of opdracht dan kleurlingen

(25%). De blanke maakte tweemaal zo-

veel kans op een bon als de kleurling,

maar als bij verdachte situaties een

9
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wat doet de politieman
eigenlijk op straat?

Waarschuwen of bekeuren

o In de helft van de gevallen bij verkeersovertredingen werd volstaan met

een waarschuwing, in eenderde van de gevallen deelde men een bekeuring
uit.

o Slechts bij een van elke drie geconstateerde misdrijven verrichtten de sur-

veillerende politiemensen een aanhouding. In een op de vier criminele ge-

vallen werd alleen een waarschuwing gegeven.

o 'Verdachte situaties' bleken in de helft van de gevallen inderdaad ver-

dacht te zijn. In ruim 90070van de verzoeken om informatie ging de politie

hierop in.
o Verzoeken om hulp leidden tot zeer verschillende reakties: in ongeveer de

helft van de gevallen werd feitelijke hulp verleend, som (11 %) werd de

hulp van een andere dienst ingeschakeld, volgde een waarschuwing (14%)

of een aanhouding (15%).

o Jongeren bleken vaker bij verkeerskontroles betrokken dan volwassenen.

Volwassenen werden vaker aangehouden in 'verdachte ituaties'.

o Volwassenen, vooral volwassen vrouwen, vroegen gemiddeld tweemaal

zoveel hulp en informatie als jongeren.

10

kleurling werd aangetroffen, kreeg deze

vaker een waarschuwing of opdracht

(iets te doen of na te laten) dan de blan-

ke. Verzoeken om hulp van een blanke

werden vaker gehonoreerd dan die van
kleurlingen.

Gebleken is ook, dat de politie op het

platteland over het algemeen zakelijker

en respectvoller optreedt dan in de stad.

Zij is minder autoritair en minder agres-
sief, concludeert dr. Junger.

Onvoldoende zelfbeheersing

De beslissingsvrijheid van de surveillant

is aanzienlijk, konkludeerden de onder-

zoekers. In zijn dagelijkse werk kan hij

een groot aantal onmiddellijke beslissin-

gen nemen die ongekontroleerd blijven.

Hij draagt daarvoor een grote verant-

woordelijkheid.

Slechts zelden konstateerden zij over-

schrijdingen van bevoegdheden. Gedu-

rende de observatieperiode deed er zich

geen enkel geval van ernstig machtsmis-

bruik of onnodig gebruik van geweld
voor.

Wel stelden zij vast, dat de surveillanten

nogal eens blijk gaven van onvoldoende

zelfbeheersing, hetgeen naar hun me-

ning gemakkelijker kan leiden tot toene-

mend negatief gedrag van zowel de zijde

van de betrokken burger als die van de

politieman. Onbeleefd, vijandig en

agressief gedrag van de burger wordt

beantwoord met kleinerend, autoritair

en agressief gedrag van de politieman.

Wie met een dergelijk negatief gedrag

aanvangt, is moeilijk vast te stellen en is

minder van belang. Van essentiële waar-

de is dat de politie wordt getraind op

een zo groot mogelijke zelfbeheersing

en kontrole van eigen optreden.

In het optreden tegen kleurlingen lijkt

het waarschijnlijk dat de politie ope-

reert vanuit de veronderstelling dat er

onder kleurlingen meer kriminaliteit

voorkomt en dat grotere aandacht voor

hen geboden is. Hoewel de CBS-cijfers

deze veronderstelling enige steun verle-

nen zetten de rapporteurs hier toch en-

kele vraagtekens achter, omdat de sta-

tistiek vóór alles een weerslag is van het
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opsporings- en vervolgingsbeleid. Daar-

na komt de vraag of het afwijkend ge-

drag van de groep krimineel gedrag is of

ordeverstoring (buren- en gezinskon-

flikten). De derde vraag die zich op-

dringt is: aangenomen dat binnen de

groep meer kriminaliteit voorkomt, is

de bijzondere aandacht die de politie

aan hen besteedt wel effektief en is het

een juist beginsel?

Vorming

De rapporteurs stellen vast, dat var-

mingsaktiviteiten (evenals de praktijk-

oefeningen) er in de primaire opleiding

wat bekaaid afkomen. Voor surveillan-

ten die een jaar in de praktijk zijn zou

het aanbeveling verdienen hen binnen

het korps te laten deelnemen aan prak-

tische oefeningsperioden van een of

twee weken voor het behandelen van

onderwerpen als:

- benadering en uitwisseling met veler-

lei groepen binnen de samenleving;

- inzicht in problemen van groepen

waarmee de politie te maken krijgt

(jongeren, ethnische minderheden);

- achtergronden van deze problemen

(kulturele, Psychologische en socia-

le);

- interaktievaardigheden in konflikt-

situaties.

Bij de realisering van dergelij ke semi-

En dan is er
koffie

Een andere bevinding betrof de

tijd besteed aan koffiedrinken en

praten met kollega's. Dit besloeg

45070van de bureau-uren met eni-

ge variatie per soort dienst: in de

ochtend-middagdiensten 75 mi-

nuten, 72 minuten in de middag-

avonddiensten en 108 minuten in

de nachtdiensten. Vergelijkt men

stad en platteland, dan blijkt er

met betrekking tot deze tijds-

besteding geen enkel verschil te
bestaan.

naars zou men de hulp kunnen inroepen

van sociale wetenschappers, aktiegroe-

pen, verenigingen van minderheden,

eerstelijns hulpverleners aan jongeren,

alkoholisten en druggebruikers.

Gezien de maatschappelijke ontwikke-

ling en de sociale problemen waarmee

de politie te maken krijgt zou men zelfs

kunnen overwegen deze permanente

'recycling' eveneens te organiseren voor

surveillanten die reeds langer in dienst

zijn.

42.700 minuten observeren

Onder leiding van dr. J. Junger-Tas hebben twintig medewerkers van het

W.O.D.C. (het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van

het ministerie van Justitie) en vier medewerkers van het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken gedurende twee weken de surveillance-aktiviteiten tijdens

91 komplete diensten in een grote en een middelgrote stad en in zes platte-

landsgemeenten bestudeerd. Er werden 70 dag-en avonddiensten en 21 nacht-

diensten geobserveerd gedurende totaal 42.700 minuten.

De betreffende 122 stedelijke ambtenaren - waaronder 14 vrouwen - van

de gemeentepolitie (112 agenten, 8 hoofdagenten en 2 brigadiers) hadden ge-

middeld 2% dienstjaren. Zij waren gemiddeld 21 jaar oud in de grote en 27

jaar in de middelgrote stad. De 62 RP-mannen (41 wachtmeesters, 15 wacht-

meesters le klasse en 6 oppers) hadden een gemiddelde leeftijd van 24Y2 jaar

en waren gemiddeld 5 jaar in politiedienst.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 629100·

@
Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer
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dat zoiets in 'grolle'
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kon gebeuren!
GROENLO. - Het is tegen

zes uur in de ochtend als de

journalisten en fotografen in

het centrum 'De Taveerne' te

Groenlo met een handdruk

afscheid nemen van de

autoriteiten.

De persconferentie, waarin

uitvoerig is verteld en

toegelicht hoe de snelle

overrompelingsaktie zich

enkele uren tevoren heeft

afgespeeld, is ten einde.

De gegijzelde verpleegster

Yvonne, haar belager en z'n

vrouw zijn weggevoerd.

Zonder dat er een schot viel,

hebben de RP-mannen van

het arrestatieteam Den Haag

hun opdracht tot een goed

einde kunnen brengen.

Personeelsleden van de dienst openbare
werken van de gemeente zijn inmiddels
al bezig met het verwijderen van de
afzethekken.
Door de Matellierstraat zoekt een vroe-
ge chauffeur met een gele GTW-bus zijn
weg door het stadje in de richting van
Enschede. Een bejaarde krantenbezor-
ger loopt langs de brievenbussen van de
nieuwbouw waar het drama zich heeft
afgespeeld. Alleen de toegang tot de
'plaats delict' wordt nog door Utrechtse
M.E.-ers bewaakt. Technische recher-
cheurs uit Arnhem werken zorgvuldig
aan een sporenonderzoek. Journalisten

Wmr. A. W. D. T. Veldmaat van de

groep Rijssen onderweg met een mandje

eten. 'Er gaat wel wat door je heen.

Goed ik heb het gedaan, maar iemand

die me zegt dat het niets voorsteld is

voor mij geschift'.

(Foto Frans Ypma/APA)

zetten hun kofferschrijfmachine op ta-
fel om aan de nieuwshonger van hun le-
zers te kunnen voldoen. De eerste bewo-
ners zijn op weg naar hun werk.
'Grolle' - een vriendelijk stadje met
bijna 9.000 inwoners - gaat over tot de
orde van de dag.

Luguber

De verwachte maar toch verrassende
operatie kon - na gedegen voorberei-
ding - snel en goed worden uitgevoerd.
Het gebeurde in de ochtend schemer van
donderdag 28 september.
Een ooggetuigeverslag:
Er heerst een lugubere stilte als tegen
half vier twee GSA's door de Matel-
lierstraat rijden en voor de Spar-super-
markt stilhouden. Even verderop staat
de M.E.-bus, waarmee personeel is aan-
gevoerd dat inmiddels .strategische pun-
ten heeft ingenomen. In het beleids-
centrum op het gemeentehuis staan de
ingewijden onder hoogspanning, wacht
het bevoegde gezag (hoofdofficier van
Justitie te Zutphen, Mr. J. C. van den
Berg, Groenlo's nieuwe burgemeester
van Schaik en de distriktscommandant
Apeldoorn kolonel J. H. Ittman) in gro-
te spanning af, hoe het arrestatieteam
zijn opdracht zal uitvoeren.
In de gang van het wooncentrum, dat
uitzicht biedt op het met kranten geblin-
deerde raam van de kleine woning waar
nu al meer dan 30 uren de verpleegster
wordt gegijzeld, dommelen journalisten
opgerold in hun slaapzak.
Beveiligingspersoneel wacht verveeld
maar alert af.
Dan is er plotseling enige beweging.
Meteen klinken er harde knallen, licht
flitst op en er klinkt rinkelend geruid
van vallend glas.
'Licht!!' wordt er geschreeuwd. En
plotseling staat de voorpui van de wo-
ning in een zee van licht.
Overal in de direkte omgeving klinkt nu
gestommel van mensen die met eigen
ogen willen zien hoe het Grolse drama
wordt beëindigd. Een persfotograaf

13
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dat zoiets in 'grolle' kon gebeuren!
worden gebracht. In drie minuten is de

eigenlijke aktie beëindigd.

Zonder schot, zonder slachtoffer.

vloekt. Hij is door de eerste knallen

wakker geschrokken, net te laat om een

unieke foto te kunnen maken. Een van

de Rijkspolitiemannen die aan de aktie

deelneemt brengt de verpleegster naar

buiten.

Op zijn schouders wordt ze naar de ge-

reedstaande ziekenauto afgevoerd. Het

geluid van de meertonige hoorn van de

ambulance schrikt de slapende Groen-

loërs op. Overal worden gordijnen opzij

geschoven. Nieuwsgierige blikken vol-

gen even later de auto's waarmee de ver-

dachte en zijn echtgenote voor onder-

zoek naar het plaatselijke ziekenhuis

Bewaking van de omgeving kort na het

bekend worden van de gijzeling van de

verpleegster Yvonne.

(Foto Henk Westerveld)

14

Opluchting

Het bericht 'Aktie Geslaagd' wordt bij

alle betrokkenen met grote blijdschap

ontvangen: Men wisselt felicitaties uit

en - nadat de leider van het arrestatie-

team in een wonderlijk blijde sfeer in

het kort de gang van zaken heeft toege-

licht - wordt er getoast op de goede af-

loop.

De verantwoordelijke autoriteiten halen

opgelucht adem.

Als die ochtend om half vijf de perscon-

ferentie begint, zit de eerste groep M.E.-

ers (in burger) al in het zusterhuis te

wachten om af te reizen.

Het arrestatieteam trekt zich terug om

de ervaringen onderling uit te wisselen.
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Een miljoen cash

De bevolking van Groenlo heeft tijdens
deze gijzeling wat flegmatiek op de akti-
viteiten van de 140 politiemensen gerea-
geerd. Bewoners van het wooncentrum
Heijdenrijck en omliggende straten lie-
ten zich gelaten fotograferen om in het
bezit te komen van een doorlaatpas.
Het voor 27 september vastgestelde hu-
welijk werd in een cafézaaltje voltrok-
ken, omdat de raadszaal bezet was door
de crisisstaf. De dameskapper in de af-
gezette Matellierstraat, een van de gedu-
peerde middenstanders die een dag
werkloos was, probeerde er toch nog
iets positiefs in te zien: "Ik heb nu voor
het eerst in mijn leven op een donder-
dagmorgen een pilsje kunnen pakken."
In het café naast het gemeentehuis bood
de gebeurtenis voldoende gespreksstof
voor een laaiende conversatie. "Het is

hier vandaag nog drukker dan vorig jaar
met het 700-jarig bestaan", sprak een
wat opgewonden persoon.
De pastoor diende zich aan bij het
hoofd van de uitvoerende diensten in de
burgemeesterskamer, waar kapitein C.
Doornheim van de RP te Water (als af-
losser van z'n Apeldoornse kollega Beu-
ving) op de antieke burgemeestersstoel
zetelde. Meneer pastoor wilde graag een
laissez-passer om de familie van de ge-
gijzelde te kunnen bezoeken. "Dat zo-
iets in ons Grolle kan gebeuren". Ver-
baasd schudde hij zijn grijze hoofd.
Op dat moment boog majoor B. Stok-
king (Algemene Inspectie) zich over een
ander probleem. Hoe komen we aan
losgeld om eventueel aan de eisen van de
gijzelaar te voldoen. Daarom is zijn te-
lefonisch verzoek aan de A.I.: "Kunt u
even voor een miljoen aan kontanten
zorgen?" .

De beëindiging van de gijzeling kwam
voor een groot deel voor rekening van
de arrestatie-eenheid uit het distrikt Den
Haag. Negen man in M.E.-kleding en
kogelvrije vesten hadden een plan op-
gesteld om de woning in korte tijd bin-
nen te dringen, de gegijzelde te bevrij-
den en de gijzelaar te arresteren.
De spanning is merkbaar, als het uur
van de inval nadert. Begeleiders doen
hun best een sfeer van rust en vertrou-
wen bij de groep te scheppen.
Als buitenstaander hoor je niet thuis in
deze omgeving waar de groep zich con-
centreert op een gebeuren dat voor hen
niet zonder risico's is.
Als de eenheid zich kort na de geslaagde
inval heeft gehergroepeerd, wordt er
door deze en gene gebruik gemaakt van
de telefoon. "Hoe we het gedaan heb-
ben? Gewoon, we zijn naar binnen
gestapt", klinkt het geruststellend.

15
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Recherchecommissaris

Blaauw/Barendse

speelt zichzelf

in nieuwe film 'PD'

Post-perikelen op

pag. 19

n
Met bijdragen van: P. H. M. Claessen, A. Dijksma, P. J. H. l'on Gelder. G. J. Hehnendach, C. A. van der Horst. G. M. Koning, H. J. Kuiper, Th. A. Lee~ders,

B. Roemer, C. J. de Rooij, Th. Spelt, e.a. Eindredaktie. A. Huizing.

ANDERMANS
VLEES-VIEREN.~~
DELEN .
Hoe je met keurslagersvlees een kleurig, geslaagd feest bouwt. Met wit-

gejasten en bruine gasten. Het recept staat op pag. 18

A STAR
IS BURN

Een bijlopper
hoeft nog
geen bijloper
te zijn

pag.23

1978
SLAG OM
BATHMEN

*Velddienst -assistent:

PAK VAN
Z'N HART

Een veldheer werpt een

blik terug op

pag.22

pag. 20

wat
sieD ik?

In Rijssen is het
pet-pet-pet .

pag. 22

Met de helm op
geschoten

Wie schrijft blijft

Moment suprème van

een beslagkomlegging

pag. 19

wel eens met een auto zitten.

Hoe een verkeerskollega in

het Dordtse een wonder-op-

wielen bij elkaar schreef

pag. 21

een boot die een

dwerg baarde

pag. 24
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Algemene Vlees-dag in Driebergen

DRIEBERGEN. - Verbaasd
lachend over zoveel sponta-
niteit van de zijde van de
politiemensen onderging een
aantal vrouwelijke weder-
helften van buitenlandse
werknemers de omhelzing
van een van de AVD-
organisatoren, toen op 16
september aan het begin van
de avond zo'n 150 buiten-
landse deelnemers aan een
groots barbecue-festijn het
terrein van de AVD verlieten
om per touringcar naar huis
te reizen.
In een uitstekende sfeer had
men rond de open vuren
schouder aan schouder
gestaan met politiemensen,
vertegenwoordigers van
ANWB-Wegenwacht en
direktie en personeel van de
Nederlandse Keurslagers-
organisatie, om het vlees te
schroeien, het glas te heffen
en kontakten te leggen.
Met dit gebeuren kwam de
Algemene Verkeersdienst een
afspraak na die in mei van
het vorig jaar was gemaakt
toen de c-ommandant van de
dienst, kolonel A.C. Vogel,
uit handen van de direkteur
van de Keurslagersorganisatie
hun Pechprijs 1977 in ont-
vangst nam. Deze poedel-
prijs, in de vorm van een
barbecuefeest voor 300 per-
sonen, was toegekend naar
aanleiding van het verlies
van veel materieel als gevolg
van een enorme brand in een
van de magazijnen.
De heer Vogel liet bij de ont-
vangst ervan weten er prijs
op te stellen het vleesfestijn
te vieren met een aantal
buitenlandse werknemers. In
verband met de gijzelingen
die omstreeks die datum
plaats hadden, moest het
feestelijk gebeuren toen wor-
den uitgesteld.
In aanwezigheid van de Al-
gemeen Inspecteur van het

18

Korps vond het 'etentje'
plaats in de nieuw gebouwde
hal die het magazijn ver-
vangt dat in 1977 bij de
brand totaal werd verwoest.
Op uitnodiging waren 'vlees-
etende' gastarbeiders (oor-
spronkelijk afkomstig uit de
landen rond de Middellandse
Zee en thans wonende te
Arnhem, Ede en Barneveld)
naar Driebergen gekomen
om de vleesprijs te gebrui-
ken.
Een voetbalwedstrijd tussen
een landelijk voetbalelftal

van de ANWB-Wegenwacht
en het elftal van RP-Alex
met als inzet 'het Zilveren
Zwaailicht', dolle auto-
kap riolen op het AVD-
terrein met een vreemd-
sturend autootje, een door-
rookt maar desondanks
doorspelende blaaskapel
'Aurore' onder leiding van
Wim Pen en een daverende
show van mensen en materi-
aal van de AVD kompleteer-
den het vleesfeest. V.l.n.r.: A.I., chef W. W. en

(AH) Turkse belangste/lingvoor de

(Foto's: AVD-fotodienst) wedstrijd.

Marokkaanse gasten die het wel zagen zitten.
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Reserve-vermogen

VOORBURG. - Van de
ruim tien procent van het
bestand aan reserve-
personeel van het korps
Rijkspolitie is wel zeker dat
zij bepaald niet voor de
oefenvergoeding van drie
gulden bij de reserve-
Rijkspolitie opdraaft. De
uitkomsten van een nood-
zakelijke enquête geven aan
dat 328 reserve-RP'ers een
jaarinkomen hebben dat bo-
ven de f 45.000,- per jaar
ligt. Daarvan verdienen er
182 tussen de f 45.000,- en
f 50.000,-. 91 van hen
moeten het doen met een in-
komen van f 50.000,- tot
f 60.000,- per jaar en de
rest verdient meer dan
f 60.000,- per jaar.

Hij bekende

onschuld ...

MAASTRICHT. - De
Rijkspolitie van Beek heeft
de 22-jarige B. uit Sittard,
die zich vrijwillig kwam aan-
geven als degene die in
Beek achttien auto's open-
brak, tijdens een verhoor zo-
ver weten te krijgen dat hij
bekende onschuldig te
zijn ...•
De Rijkspolitie zette de ver-
dachte onder druk om te
bekennen dat hij geen auto's
had opengebroken omdat hij
dat in werkelijkheid ook niet
gedaan had. Op de dag dat
de auto's het moesten ont-
gelden zat de Sittardenaar el-
ders in de cel. Door zich te
melden als dader hoopte hij
weer in de cel terecht te ko-
men; omdat hij onderdak
zocht.

Valhelm hoofdzaak

TERSCHELLING. -
"Mijn vrouw heeft me ver-
boden nog langer op de
brommer te rijden. Daarom
heeft ze m'n valhelm ver-
stopt. Maar, wie niet sterk
is... Ik heb toen dit ding
maar op mijn hoofd gezet.
Hij heeft ongeveer dezelfde
kleur en vorm en is zeker net
zo goed als een valhelm",
verduidelijkte de bejaarde
bromfietser.
In een matig tempo had het

gemotoriseerde vervoer-
middel zich over de Terschel-
linger Hoofdweg van Hoorn
naar Midsland voort-
bewogen. Het liet daarbij
een dik grijs rookspoor ach-
ter dat de irritante geur van
mengbenzine verspreidde.
Het waren niet alleen de sur-
veillerende RP-ers die ver-
baasd opkeken van wat hen
passeerde; ook het publiek
langs de weg volgde met
lachende gezichten de oude
baas.
Nadat de krasse verkeers-
deelnemer op verzoek van

Politiehulp

bij bevalling

GRONINGEN. - De op-
vangeenheid van de rijkspoli-
tie te Ten Boer heeft op een
aan Rijksweg 41 (Groningen-
Delfzijl) gelegen weiland
geassisteerd bij de bevalling
van een koe daar er geen an-
dere hulp voorhanden was.
De eigenaar werd later van
het blijde gebeuren op de
hoogte gebracht.

(Noorder Krant)

een van de politiemensen was
gestopt, werd duidelijk wat
er aan de hand was. In
plaats van een eigentijds fa-
brikaat van dik bekleed
kunststof, kompleet met
kinknevel, in snelle kleuren,
droeg de man een ordinaire
plastic beslagkom op zijn
hoofd. Van onder de rand,
met de schenktuit precies bo-
ven zijn neus, keek de man
de lachende politiemensen
verwonderd aan ...

(Ingezonden door
A. Dijksma, Oosterwolde)

Rommelige ontvangst

nieuwe

postcommandant

Nederhorst Den Berg. - Op
I juli kreeg de post Neder-
horst Den Berg een nieuwe
postcommandant in de per-
soon van opper A. W. D. de
Leeuw. Zijn drie koppen tel-
lende personeelsbestand had
voorbereidingen getroffen
voor zijn installatie. Daar
deze post bekend staat als
niet een van de gemakke-
lijkste (en de daar heersende
burgemeester niets afdoet

(Uit: De Limburger). I Een verbaasde post-
commandant klaar voor de

aanval.

aan dit feit), stelde het per-
soneel de nieuwe chef enige
hulpmiddelen ter beschikking
die hij kan gebruiken om het
personeel tot de orde te roe-

pen of er eventueel eens flink
op los te slaan, om te voor-
komen dat de bekende rode
streep wordt overschreden.

(P. J. H. van Gelder)

----,~
A.16
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Velddienstassistent

nu ook in het pak

handhaving in de rechtzaal)
en boeien (transport van
personen).
Het werk van de veld-
dienstassistent wordt tot uit-

drukking gebracht in het
symbool van een geboeid
hert dat door het zwaard is
bevrijd" .
(Foto: H. L. van Harrevelt)

VOORBURG. - De Inten-
dance der Rijkspolitie is be-
gonnen met het verstrekken
van uniformkleding aan het
personeel dat als veld-
dienstassistent is ingedeeld
bij de groepen veld- en
milieupolitie. Opvallend aan
het uniform is het dienst-

onderscheidingsteken: een
stappend hert, komend uit
eikenhakhout met keten,
doorsneden door een Ro-
meins zwaard met onder de
afbeelding het opschrift
'Veldpolitie' . Overigens wijkt
het uniform niet af van de
bekende RP-kleding.
Ontwerper van het veld-
dienstembleem is mr. A. D.
Peiffer, plaatsvervangend
Directeur-Generaal van de
Directie Politie en uniform-
deskundige.
'Wat is de gedachte achter
het ontwerp?
Mr. Peiffer: "Bij het ont-
werpen ben ik uitgegaan van
het embleem van de parket-
politie. De funktie van de
parketwachter wordt daar tot
uitdrukking gebracht in de
afbeeldingen van een ganze-
veer (betekening van
stukken), een zwaard (orde-

Stappend hert.

'Weisse Mäuse' aus Holland gratulierten
Das war die Überraschung des Tages. Zum 40jährigen Dienstjubiläum von
Schutzpolizei-Chef Vikror Manweiier erschien irn Kreis der Gratulanten auch ei-
ne Abordnung der holländischen Autobahnpolizei. Und dies nicht oh ne Grund.
lmmerhin hat der Jubilar den Aufbau der "schnellsten Truppe" des Nachbar-
landes rnit Rat und Tat begleiiet. An gemeinsarne Zei ten soli den Bonner Schutz-
polizeichef ein riesiges Farbfoto erinnern, das Porsche und Hubschrauber im
Einsatz zeigt. Zugleich luden die holländischen Polizeibearnten Th. A. Leenders,
H. H. Koetje und H. A. de Ruiter (Foto), Manweiier zu einer eintägigen Inspek-
tion auf ihren Autobannen ein. Foto Scheil

Karikatuur van
recherchegroep

AMSTERDAM. - Bij een
afscheid hoeft het niet altijd
een hengel, fles met inhoud,
een boormachine of een boe-
kenbon te zijn, vond kollega
Fred Bakker van de
recherchegroep Amsterdam,
toen groepscommandant Van
Rossen wegens f.1.0. per 1
augustus afscheid nam.
Bakker tekende een prent
met karikaturen van alle
medewerkers van de groep
en bood de tekening aan de
scheidende adjudant aan, die
bijzonder verguld bleek met
dit originele kado.

(Foto: Techn. Rech.)
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Wie schrijft,

blijft wel eens

met 'n auto
zitten

DORDRECHT. - Kollega
Cor de Gans van de Ver-
keersgroep Dordrecht nam
op 4 juli een splinternieuwe
auto van zo'n zestien mille in
ontvangst. Zoals zovelen
doen. Alleen met dit ver-
schil, dat de heer De Gans
daarvoor met woorden
mocht betalen. Een door
hem geschreven artikel 'Ver-
keersveiligheid een realiteit'
bleek voldoende. De jury die
voor een gerenommeerd be-
drijf alle epistels over .een
betere verkeersveiligheid
beoordeelde, deelde hem
mee, dat hij maar eens moest
komen kijken naar een
nieuwe Renault 14 die zijn
eigendom zou worden.
"Ik had er beslist niet op ge-
rekend" zegt De Gans. "Het
was voor mij ook helemaal
niet moeilijk om een verhaal
van die strekking te maken:
ik hoefde alleen maar achter
de typemachine, te gaan
zitten om een van mijn oude
stokpaardjes te berijden. In

De heer en mevrouw De Gans (rechts) nu trotse bezitters

van hun nieuwe vervoermiddel.

de tijd dat ik bij de verkeers-
dienst werkte, had ik name-
lijk ontdekt dat er het een en
ander aan de rijopleiding
voor het verkrijgen van het
rijbewijs mankeerde. Mijn
gedachten over het naar mijn
mening falen en verbeteren
van de rijopleiding hoefde ik
slechts op papier te zetten.
Dit alles bleek voor de jury
voldoende te zijn om mij
voor de enige prijs die er
beschikbaar was voor te
dragen.
Verrast en verbaasd was
wachtmeester I De Gans, die

binnenkort de Rijkspolitie-
dienst in verband met ziekte
voortijdig gaat verlaten, toen
hij kort nadat hij zijn ideeën
had gespuid een verhaal van
dezelfde strekking van een
aantal rijschoolhouders in
zijn krant tegenkwam. "Ik
was blij dat ik met mijn
denkbeelden niet alleen
stond. Het deed me goed te
ervaren dat er meer mensen
meedachten met het doel iets
te doen aan de groeiende
verkeersonveiligheid" .

(AH)

Administratieve

afstraffing

HARLINGEN . - Dat admi-
nistratief recht iets anders is
dan een administratieve af-
straffing of een afstraffing
door het administratief per>
soneel, heeft kollega K.
Hoekstra van de opleidings-
school in Harlingen aan den
lijve ondervonden.
Tijdens een docentenverga-
dering maakte hij de (overi-
gens terechte) opmerking dat
er zo vaak (onbenullige)
dienstmededelingen op zijn
bureau terechtkwamen, die
beter gevoegd hadden kun-

nen worden tot mede-
delingen van enige omvang.
Het administratieve perso-
neel voelde zich hierdoor
nogal aangesproken, omdat
zij van de veronderstelling
uitgingen dat mededelingen
zo spoedig mogelijk terecht
moeten komen bij die perso-
nen die ermee te maken heb-
ben, wat tot gevolg kan heb-
ben dat er dan wel eens twee
(kleinere) mededelingen op
iemands bureau komen te
liggen.
De kleinste dienstmededeling
aller tijden verscheen dan
ook op 30 mei j.l. in zeer
grote getale en op de gekste
plaatsen (met inbegrip van

de toiletten) van de school.
Deze mededeling had de vol-
gende inhoud:

Dienstmededeling nr. 300544

d.d. 30.05.1978 (van weinig

waarde).

Hierbij deel ik u mede dat de

owmr. der RP K. Hoekstra

heden z'n 34e verjaardag

viert.

De margine was zo groot ge-
houden dat deze juist plaats
'bood voor één perforatiegat.
Toen Hoekstra naar huis wil-
de gaan bleek zijn lelijke
eend voorzien te zijn van een
groot aantal exemplaren van
de dienstmededeling.

kort
&klein

gelezen

• Mr. Romke de Waard,
lid van de Hoge Raad:
'Frustraties bij de burger zijn
er ook door het optreden
van de politie. Wanneer dit
optreden naar mijn gevoel
juist is geweest, laat ik dat
op de zitting wel merken.
Ik behoor niet tot de rech-
ters, die bij het aanhoren
van een zich beklagende ver-
dachte ongelovig het hoofd
schudden en zeggen: Nee
meneer, zoiets doet de politie
niet' .

• De regering zal begin
1979 over een nieuwe bewa-
pening van de politie beslis-
sen, heeft minister Wiegel
meegedeeld.

• Bij de Belgische Rijks-
wacht hebben vorig jaar 27
of 29 (voornamelijk jonge)
Rijkswachters zich van het
leven beroofd, aldus het
bestuur van de Rijkswacht-
vakbond. Volgens het
bestuur van de SFBR leiden
intimidatiepraktijken van
meerderen tegen hun onder-
geschikten tot depressies en
krisissituaties bij jonge
Rijkswachters. De bond acht
het daarom nodig, dat er
maatregelen genomen wor-
den om de interne sfeer bij
het korps te verbeteren.

• Nog dit jaar mogen ge-
meenten ongebruikte en ver-
keerd geparkeerde auto's
weg-laten slepen. In oktober
of november krijgen de ge-
meenten richtlijnen om lege
auto's die het verkeer in ge-
vaar brengen of belemmeren
weg te halen. Ook als het
kenteken van de auto niet
klopt en de eigenaar niet
direkt is op te sporen.

21
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't Is pet in Rijssen 1974 op een IPA-
bijeenkomst in Engeland en
later tijdens wandelmarsen in
uniform in Zwitserland en
Engeland. Gortemaker raak-
te bij die gelegenheden zo in
de ban van al die soorten,
kleuren en modellen van
politiepetten, dat hij besloot
een verzameling aan te leg-
gen. Hij heeft er inmiddels
vele: uit Engeland,
Frankrijk, Turkije, Canada,
enzovoort. Hij heeft ze alle-
maal keurig gerangschikt en
op rekken tentoongesteld.
De heer Gortemaker is lid
van de P.I.C.A. (Police
Insignia Collectus Associ-
ation), een organisatie die
zijn hoofdkwartier in New
York heeft en dienst-
verlenend optreedt bij het
uitwisselen van namen van
verzamelaars van zowel

ZWOLLE. - De pet neemt
in ons leven een bijzonder
grote plaats in, ontdekte
wachtmeester Gortemaker uit
het Overijsselse Rijssen. Er
komen in de Nederlandse
taal uitdrukkingen voor die
in direkt verband staan met
de naam van het hoofd- -
deksel. Een groep uit de be-
volking kan er mee worden
aangeduid en zelfs voorlich-
tingsdeskundigen hebben de
pet tot inzet van hun kam-
pagne gemaakt met het doel
hun cliëntele op die manier
te bereiken.
Kollega Gortemaker zag
brood in de uniformpet.
Waar hij komt, zijn politie-
hoofddeksels niet meer vei-
lig; hij is een verwoed
politiepetten-verzamelaar
geworden.
Het begon allemaal zo rond Pettenparade
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petten als emblemen.
De P.I.C.A. geeft ten behoe-
'e van de verzamelaars zelfs
lange namenlijsten uit van
alle verzamelaars die bij hen
bekend zijn.
De laatste tijd is het echter
pet met de uitbreiding van de
verzameling in Rijssen.
De klad zit in de pet. Gorte-
maker heeft namelijk geen
uitwisselingsmateriaal meer
en dat is toch wel een eerste
vereiste om al ruilende in de
running te blijven.
Hij doet daarom een beroep
op alle kollega's, van hoog
LOtlaag, op f.l.o.'ers en an-
dere oud-dienders om hun
afdankertjes aan hem te ver-
maken. Uw vertrouwde
hoofddeksel dat van nabij
getuige was van wat er in
momenten van spanning en
zorg in u omging, zal een
goede oude dag beleven.

(CvdH)

Nieuwe info's

RPm in

Eindhoven en
Utrecht

Het distrikt Eindhoven heeft
een nieuwe info: kollega
G. A. Wonink die de taak
van nieuwsgaarder voor het
RP-magazine overnam van
E. P. M. van Dooren. De
heer Wonink is te bereiken
via het distiktsbureau aan de
Ekkerstraat 2 te Eindhoven,
tel. 040-513838 of thuis
onder nummer 040-449606.
Opperwachtmeester C. J. A.
Schaddelee heeft zich inmid-
dels bereid verklaard om als
informant in het distrikt
Utrecht te gaan optreden.
Zijn bureauadres is:
De Holle Bilt 13 te De Bilt,
telefoonnummer 030-763711.
Zijn telefoonnummer thuis is
03438-2865.

'Slag om Bathmen' anno 1978

overeind. Zijn scherp turen-
de blik wijst er op, dat hij
ieder ogenblik z'n laatste
redmiddel hoopt te zien ver-
schijnen: hulptroepen van de
'Deventer Kraanwagen-
brigade' . En zowaar. De
'Generaal' heeft ook deze
slag weer gewonnen. Vak-
kundige hulp ontzette hem
uit deze precaire situatie.

(CAvdH.)
(Foto: Huub van Sabben)

ZWOLLE. - 'Generaal'
H. Hortenius van het' le
Diepenveense legerkorps' te-
midden van een gedeelte van

I
zijn verslagen leger. Ogen-
schijnlijk. Want deze in dl!
strijd vergrijsde generaal zal
nooit opgeven. Immers zijn
wapenspreuk luidt: 'Aan-
geslagen? Soms ... Versla-
gen? Nooit!'
Ook hier staat hij, de 58-
jarige aanvoerder, nog fier
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'Kommissar' Blaauw

in film 'P.D.'
in element

ROTTERDAM. - 'P.D.',

(zoals de nieuwe voorlich-

tingsfilm van de gemeente-

politie is getiteld), zal vrijwel

zeker het resultaat bij de

doelgroep - de jeugd van

middelbare scholen - heb-

ben dat de makers ervan ver-

wachten. 'Plaats Delikt'

werd in dit voorjaar in het

Rotterdamse IJsselmonde

opgenomen en op 23 au-
gustus j.l. voor het eerst in

de havenstad vertoond.

Fragmentarisch

Het is een vrijwel kompleet

relaas geworden van een

rechercheonderzoek, naar

aanleiding van een aanslag

met dodelijke afloop op een

jonge vrouw die 's avonds

onderweg was naar huis.

Het script, dat tot stand

kwam met medewerking van

recherchecommissaris

Blaauw uit Rotterdam en di-

recteur C. A. Jongboer van
de rechercheschool in

Zutphen, is gebaseerd op een

authentieke zaak.

De film toont fragmentarisch

de technieken en methodes

bij een onderzoek van een

dergelijke omvang, onder lei-

ding van ene commissaris

Barendse (commissaris

Blaauw), die zich als een wa-

re 'Kommissar' ontpopte.

Commissaris Barendse met medewerkers op de plaats van

het delikt. IPrijs

De verdienste van de film is,

dat alle 'akteurs' (zowel

rechercheurs als verdachte

Bertus en de getuigen) de ge-

legenheid krijgen hun ver-

haal af te maken, waardoor

de kijker in circa twintig mi-

nuten een beeld krijgt hoe

een dergelijke zaak een aan-

vang neemt, zich ontwikkelt

en - in dit geval - eindigt,

waarbij spanning en emotie

in het verhoor van de ver-

dachte tenslotte niet uit-
blijven.

Daarmee eindigt de film zo-

als iedere rechercheur zich

dat voorstelt. De opmerking:

'Bertus werd veroordeeld tot

vier jaar gevangenisstraf en
t.b.v. voor onbepaalde tijd',

lijkt daarom overbodig en

niet terzake.

Praten

Er blijft veel te praten over

als het licht weer aangaat.

In de film worden afkortin-

gen en vaktermen gebruikt

die voor de niet-politieman

niet allemaal even duidelijk
zijn. Wat is de C.R.I.? Wat

betekent P.D.? Wat bedoelt

men met binnenste- en
buitenste ring?

Daarnaast blijft er tevens

voldoende stof over voor een

ander soort van discussie:

Wat te denken van het op-

treden van de politie en de

motieven van de verdachte.

Kortom: de film biedt een

reeks van onderwerpen voor

een verder gesprek en dat

was ook de bedoeling.

Na afloop van de filmverto-

ning kon Mr. P. Cleveringa,

hoofd Directie Politie van

het Ministerie van Binnen-

landse Zaken, mededelen dat

'P.D.' op de 'Dag van de •

korte films' in Den Haag

was bekroond met de eerste

prijs in de categorie 'films

voor een speciaal publiek'.

De film is tevens ingezonden

voor deelneming aan het

Internationale festival voor

korte films, dat van 25 tot

29 september in Wenen werd

gehouden.

(A.H.)

Nieuw onderkomen voor

Groep Aardenburg

'Naar de eisen van deze tijd' Groepsbureau b.d. met geschiedenis en paardenstallen.

MIDDELBURG. - Op 12
juni j.l. opende drs. W. L.

A. Lockefeer, burgemeester

van de gemeente Aardenburg

(Zeeuwsch- Vlaanderen) een

nieuw groepsbureau voor het

korps Rijkspolitie. Met de

officiële ingebruikstelling van

dit nieuwe, naar de eisen van

deze tijd gebouwde- en inge-

richte onderkomen kwam er

een eind aan het verblijf in

een gebouw met geschiede-

nis, van waaruit vele oud-

kollega's - al of niet te

paard - dienst deden aan de

landsgrenzen met België tij-

dens de tweede wereldoorlog.
(OH)
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RP 44 in miniatuur De veroorzaker van de op-

winding bleek de 17-jarige

Dickie van de Wetering die

uit pure hobbyisme het RP-

vaartuig aan de hand van fo-

to's in een miniatuur-

uitvoering had nagebouwd

en voorzien van een moge-

lijkheid om het vaartuigje

radiografisch bestuurd te

laten surveilleren.

(C. J. de Rooij)

MAASBRACHT. - Ver-

bazing alom heerste er in de

stuurhut, toen de boot-

bemanning van de RP 44 uit

Maasbracht tijdens surveil-

lance op een van de Lim-

burgse wateren werd gecon-

fronteerd met een miniatuur-

uitvoering van hun eigen

politieboot.

RWS in de bocht

WEERT. - AVD'er P.

Meijers trof op de rondweg

bij Weert een wat vreemde

kombinatie van pijlen aan op

een verkeersbord langs de

weg. Zullen we doorrijden of

toch maar rechtsaf gaan?

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02207 - 1 77 97).

DISTRICT AMSTERDAM

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

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Tuinstraat 17. Assen
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 - 1240 61 (thuis: 01654 - 1527).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 563431-

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 071 - 152497).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 98),

DISTRICT, 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA. Den B05ch
tel. 073 - 21 51 15 (thUIS: 04192 - 3895).

DISTRICT LEEUWARDEN

.r. SCHEPER,
Bureau: Noordersinge 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 ltburs: 05100 - 8 13 951-

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSE
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 [thuis: 04497 - 13 11I-

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH
Bureau: Groenmarkt 14 Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 25887).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR
Bureau: Arksteestraa 2 Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thUIS: 08894 - 77 731-

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG.
Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thUIS: 04758 - 18241-

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADOELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, De Bilt
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 65),

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsstraat 9. Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thUIS: 05200 - 3 15681-

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 2633 11 (thUIS: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,
tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG.
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 231-

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. B5EREBOOM,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 7686).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 694021 (thuis: 070 - 6709371-

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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RP-Maastricht voetbalkampioen 1978

VOORSCHOTEN. - Bij

wedstrijden om het nationale
N. P .s.B.-voetbalkampioen-

schap, die op 29 augustus j.l.

in Voorschoten werden

gespeeld, zag het team van

de Rij kspolitie uit het dis-

trikt Maastricht kans het

maximale aantal winstpunten

in de wacht te slepen en

daarmee op overtuigende

wijze het kampioenschap

1978 te behalen, net als in

1976.

Voor dit eindtreffen hadden

zich gekwalificeerd: de teams

van de gemeentepolitie Arn-

hem (oostelijk kampioen),

van de RP-Utrecht (west),

RP-Drente (noord) en RP-

Maastricht (zuid).

In een halve kompetitie met

wedstrijden van twee maal

De zuidelijke kampioenen

met hun begeleiders.

een half uur zag Maastricht

kans om te zegevieren over

de ploegen uit Drente (2-1),

Utrecht (3-0, waarbij aange-

tekend dat deze wedstrijd

door de zuiderlingen met tien

man werd gespeeld omdat de

scheidsrechter een van hen

van het veld had gestuurd)

en Arnhem (1-0).

De eindstand:

1. RP-Maastricht 3-6
2. RP-Utrecht 3-3

3. RP-Drente 3-2

4. GP-Arnhem 3-1

(Deswijzen)

Wadgelopen

GRONINGEN. - Ruim 130

deelnemers, waaronder leden

van de gemeentepolitie,

Koninklijke Marechaussee,

Gestiehtswacht en Rijks-

politie beëindigden op 15 au-
gustus j.l. om ongeveer half

drie de 'wandeling' over het

Wad van Holwerd naar

Ameland die voor de 5e

maal was georganiseerd door
de Rijkspolitie Sport- en

Ontspanningsvereniging

Groningen.

Om elf uur hadden de wad-

lopers, waaronder enkele

vrouwelijke doorzetters, zich

verzameld op de pier in het

noordelijke Holwerd voor de

oversteek. Het venijn van dit

evenement zat in de staart

toen bleek dat men ook op

Ameland nog een flinke

wandeling moest maken voor

men zich op kon frissen om

de thuisreis naar het vaste-

land te maken.

Woonwagenbewoners

en adspiranten in

een sportief

treffen

HORN. - Op 25 mei j.l.

ontmoetten woonwagen-

bewoners en adspiranten van

de opleidingsschool te Hom

elkaar in een sportief treffen

op het voetbalveld van het

regionale woonwagenkamp

te Sittard. Het werd een on-

gedwongen afsluiting van een

kontakt in het kader van de

lessen maatschappelijke vor-

ming zoals die voor de

politiemensen-in-opleiding

worden gegeven.

Sinds ongeveer een jaar is

het in Hom gebruikelijk dat

een drietal vertegen-

woordigers van het Sittardse

woonwagenkamp op de

school komen praten over

hun problematiek. Beide par-

tijen waren na afloop van de

wedstrijd best te spreken

over de kontakten. 0, ja, de

school won de wedstrijd met

2-0, maar de winst lag waar-

schijnlijk ergens anders.

(JvK)

(Foto: techno rech. Den Haag)

25

Rp.org_RPM78_10_okt_nr.02_compri 310



Verjongingskuur met

Eén ding staat vast: de verjongingskuur

van het Korps Rijkspolitie is niet meer

te stuiten. Pas in 1980 kan de aderlating

van Ll.o.vers (die vlak na de oorlog in

groten getale dienst namen in het nieuwe

Korps) zijn uitgewerkt. Maar dan zal de

jaarlijkse toestroming van zo'n 800 à

900 jonge wachtmeesters ook in alle he-

vigheid merkbaar worden.

Het is nu al merkbaar. Het jaarverslag

1977 laat dat duidelijk zien in de leef-

tijdsopbouw.

Dat begint natuurlijk bij de wacht-

meesters. Drie jaar geleden was maar

één op elke 8 jonger dan 21 jaar; vorig

jaar al 1 op elke 3. De gemiddelde leef-

tijd van de wachtmeesters is inmiddels

gedaald tot ruim 21 jaar.

Eenzelfde verschijnsel bij de wacht-

meesters I. Hun aantal bleef de laatste

jaren vrijwel gelijk, maar van beneden

naar boven had een forse doorstroming

plaats. Vier jaar geleden was een wmr. I

van 23 jaar nog een zeldzame vogel; vo-
rig jaar hadden we er al 88 van 22 jaar.

In diezelfde periode liep het aantal 55-

plussers in deze rang met 400/0 terug.

Binnen drie jaar tijd zal nog maar 1 op

elke 12 wachtrnee ters 1e klasse 55 jaar

of ouder zijn.

Bij de oppers is de verjonging nog dui-

delijker te zien. Vier jaar geleden was de

gemiddelde opperwachtmeester bijna 50

jaar oud, nu 35 jaar. In die periode is

het aantal 55-plu ers in deze rang ge-

halveerd (tot 15%) en het aantal jonge

oppers (tot 30 jaar) bijna verdubbeld tot
25%.

De verjonging is zelfs al in de adjudan-

tenrang merkbaar. Vier jaar geleden

nog was 800/0 van hen ouder dan 55

jaar; nu maar net de helft. Hier zullen

we nog meer verschuivingen zien in de

eerstkomende jaren, want tot 1981 zul-

len we afscheid moeten nemen van bijna

10.000 mensen voor 12.000 funkties
Er is geen vlag voor in top gegaan, maar het verdient to h vermelding: we

zijn als Korps Rijkspolitie in feitelijke personeelssterkte de 10.000 gepas-

seerd. Qua organieke behoefte hadden we die mijlpaal vorig jaar al bereikt:

met een organieke sterkte van 10.000 politieambtenaren. 1et de bijna 2.000

funkties in burgerrangen erbij, bracht dat voor het jaar 1977 de organieke

sterkte ván ons Korps op 12.216 mannen en vrouwen.

Ruim 10.000 mensen voo/12.oo0 funkties; dat betekent een personeelstekort

van gemiddeld zo'n 16 procent. Een tekort, dat - ondanks de instroom van

honderden jonge wachtmeesters per jaar - voorlopig nog niet is verdwenen,

doordat de organieke behoefte is vergroot èn doordat de uittocht van f.i.o.-

ers nog niet tot normale proporties is teruggebracht (vorig jaar 287).

Het jaar 1978 zal als rekordjaar de RP-historie ingaan, want een afvloeiing

van 400 f.i.o.-ers heeft nog niet eerder plaatsgevonden en zal ook in de eerst-

komende 30 jaar niet meer voorkomen. Na 1985 zullen we jarenlang gemid-

deld één afscheid per week hebben, totdat er een fiks eind in de volgende

eeuw weer een nieuwe piek kan ontstaan. Maar dan lopen onze jongste

wachtmeesters van nu al mooi naar hun pensioen.

f.l.o.-rekord

26

'RYKSPLYSJE'

Het zal de Bergsma's, Schaafs-

ma's en al die andere Friese RP-

ambtenaren in de diaspora onge-

twijfeld deugd doen te vernemen,

dat de jongeren van 'àldfaers

groun' bijzonder goed in de

markt liggen bij ons Bureau Per-

soneelsvoorziening.

Terwijl vorig jaar 8,86% van de

sollicitanten geschikt bevonden

werd voor een loopbaan bij het

Korps Rijkspolitie, bleek dat bij

de uit Friesland afkomstige kan-

didaten aanzienlijk hoger te lig-

gen: 13.5%. De Friese meisjes

scoorden zelfs het onverbiddelij-

ke rekord: een geschiktheids-

percentage van 15.5!
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-ngrijpende gevolgen

400 adjudanten: meer dan de helft van

het huidige bestand.

,Jeugdproblemen'

Het spreekt vanzelf, dat een zo drasti-

sche verjonging niet zonder problemen

kan verlopen. Na de periode van de ver-

grijzing, wacht ons nu een periode van

'jeugdproblemen' . Want als de laatste

oude jaargang vertrokken is, zullen de

'vaderfiguren' van 45 jaar en ouder

steeds schaarser worden. Vier jaar gele-

den nog 1 op 3, vorig jaar 1 op 5 en over

drie jaar maar 1 op 8.

Ook de verlaging van de toelatingsleef-

tijd voor adspiranten geeft problemen.

Volgens het bureau Personeelsvoorzie-

ning bleken van de 16-jarige sollicitan-

ten 'velen nog te onvolgroeid en onvol-

wassen voor een politie-opleiding'. En

dat betekende in het afgelopen jaar voor

de personeelswervers dat een extra,

VROUWEN: 1 OP 6

Het gaat goed met het verschijn-

sel Vrouw in het Korps Rijkspoli-

tie. Niet alleen in de praktische

dienst worden positieve geluiden

gehoord over de geleidelijke infil-

tratie in dit vanouds specifieke

mannen beroep , ook bij de wer-

ving. In het jaarverslag 1977

wordt gemeld, dat vorig jaar één

op elke zes toegelaten adspiran-

ten een vrouw was.

Dit is niet het resultaat van een

groot aanbod aan vrouwelijke

sollicitanten ("het aanbod is he-

laas nog gering", aldus de Alge-

mene Inspectie), maar van de re-

latief hoge kwaliteit. Terwijl het

geschiktheidspercentage bij de

jonge mannen terugliep tot 8.2,

steeg dat bij de jonge vrouwen -

hoewel hun toelatingseisen stren-

ger zijn - tot 15.2.

doelgerichte advertentiecampagne ge-

voerd moest worden om het verlangde

aantal kandidaten aan de opleidings-

scholen te kunnen afleveren. Want de

instroom zal de eerstkomende jaren niet

verminderd kunnen worden, nu het'

Korps nog altijd kampt met een sterke

onderbezetting (plm. 16070), die vooral

voelbaar is op de landgroepen, waar het

tekort gemiddeld boven de 20% ligt.

Op langere termijn

De Algemene Inspectie is, wat de wer-

ving betreft, optimistischer dan haar

personeelswervers.

Het Bureau Personeelsvoorziening heeft

vooral oog voor het niet meer groeiende

aantal inlichtingen vragers, het terugge-

lopen aantal sollicitaties en het gedaalde

geschiktheidspercentage.

De Algemene Inspectie beschouwt de si-

tuatie op wat langere termijn en noemt

TUK(KERS)
OP RP-SPOOR

Of het nu te danken is aan de ani-

mo van de jeugd in Overijssel of

aan de bijzondere aktiviteiten
van voorlichtingsambtenaar

L. Th. Reijgersborg c.s. (de waar-

heid zal wel in het midden

liggen), een feit is dat bijna 10%

van alle sollicitaties afkomstig

was uit het distrikt Zwolle, t.w.

van 821 jongens en III meisjes.

het (in haar inleidende beschouwing op

het jaarverslag 1977) verheugend dat het

aanbod van sollicitanten (nog altijd) zo

groot is. Want uit de bijna 29.000 aan-

vragen om inlichtingen kwamen altijd
nog bijna 10.000 serieuze sollicitaties
voort. (AKA)

~

... en weer blonk de Rijkspolitie uit door een zeer laag ziekteverzuim

~
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Met ingang van I mei 1978 aangewezen

als commandant van de groep Appinge-

dam de adjudant J. Aarnoutse. Hij

werd geboren op 25 april 1938 te aald-

wijk en was sedert I januari 1978 plaats-

vervangend commandant van de' groep

Appingedam.

Met ingang van I juni 1978 aangewezen

als commandant van de groep Avereest

de adjudant G. Simon. Hij werd gebo-

ren op 6 januari 1922 te Putten en was

sedert 11 september 1971 plaatsvervan-

gend commandant van de groep Ave-
reest.

Met ingang van I juni 1978 aangewezen

als commandant van de groep Eersel de

adjudant G. J. Kleine Punte. Hij werd

geboren op 12 februari 1923 te Weerselo

en was sedert 16 juli 1969 commandant

van de post Vessem.

Met ingang van I juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Goor de

adjudant R. Abbingh. Hij werd geboren

op 11 september 1923 te Westerbork en

was sedert I mei 1977 plaatsvervangend

commandant van de groep Goor.

Met ingang van I juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Parket-

politie Groningen de adjudant D.

Reitsma. Hij werd geboren op 25 no-

vember 1925 te Bergum en was sedert I

november 1975 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Parket politie

Groningen.

Met ingang van I juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Nieuwe
Pekela de adjudant J. Smit. Hij werd

geboren op 10 mei 1938 te Hoogkerk en

was sedert I februari 1976 commandant

van de post Oude Pekela.

Met ingang van I juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Woudri-

chem de adjudant D. Eekhof. Hij werd

geboren op 18 februari 1942 te 's-

Gravenhage en was sedert I november

1976 plaatsvervangend commandant

van de groep Woudrichem.

Met ingang van 15 juli 1978 aangewezen

als commandant van de groep Oudewa-

ter de adjudant C. van den Berg. Hij

werd geboren op 24 jan uari 1924 te IJ s-

selstein en was sedert I november 1975

commandant van de groep Parket politie
te Almelo.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de recher-

chegroep Amsterdam de adjudant Th.

F. Harkema. Hij werd geboren op 30

mei 1920 te Workum en was sedert I

mei 1977 plaatsvervangend comman-

dant van de recherchegroep Amster-

dam.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Blaricum de adjudant P. H. Hilgeman.

Hij werd geboren op 31 oktober 1919 te

Barwoutswaarder en was sedert I au-

gustus 1970 plaatsvervangend comman-
dant van de groep Blaricum.
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Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Bom de adjudant J. Tichelaar. Hij werd

geboren op 12 Februari 1931 te uth en

was sedert 5 oktober 1974 plaats-

vervangend commandant van de groep

Gennep.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Delden de adjudant J. H. Mos. Hij

werd geboren op 18 april 1924 te En-

schede en was sedert 11 september 1971

plaatsvervangend commandant van de
groep Losser.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Helvoirt de adjudant G. W. van Mou-

rik. Hij werd geboren op 23 maart 1923

te Wormerveer en was sedert I maart

1973 2e opperwachtmeester groeps-

standplaatsrayon Oisterwij k.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Hoogwoud de adjudant N. J. van Baar.

Hij werd geboren op 23 juni 1930 te Ur-

sem en was sedert I april 1977 comman-

dant van de groep Blokker.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

ieuwenhagen de adjudant G. van

Dijk. Hij werd geboren op 18 augustus

1924 te Katwijk en was sedert I januari

plaatsvervangend commandant van de

groep Ubach over Worms.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Sint Michielsgestel de adjudant P. J.

van Yught. Hij werd geboren op 5 juni

1922 te Oisterwij k en was sedert I okto-

ber 1977 plaatsvervangend commandant
van de groep Sint Michielsgestel.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Sint Oedenrode de adjudant R. Yonk.

Hij werd geboren op 4 februari 1924 te

Utrecht en was sedert 1 juni 1976 plaats-

vervangend commandant van de groep

Mijdrecht.

Met ingang van 1 augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep
Susteren de adjudant L. W. J. Plum.

Hij werd geboren op 4 september 1944

te Kerkrade en was sedert I oktober

1976 plaatsvervangend commandant

van de groep Nieuwenhagen.

Met ingang van 1 augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Uithoorn de adjudant Chr. Jousma. Hij

werd geboren op 16 juni 1931 te 's-

Gravenhage en was sedert I januari

1971 commandant van de post Bleis-
wijk.

Met ingang van I augustus 1978 aange-

wezen als commandant van de groep

Parketpolitie Utrecht de adjudant G. J.

Zwiers. Hij werd geboren op 7 juli 1920

te ijmegen en was sedert I januari

1977 plaatsvervangend commandant
van de groep Parketpolitie Utrecht.
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personalia

in dienst getreden

DISTRIKT BREDA

Per 1-8-78: G.A.W. Petten, adm. ambt. C le

kl. te Breda.

Per 18-9-78: M.C.J.M. Laros, schrijver-A te

Kaatsheuvel.

DISTRIKT GRONINGEN

Per 1-8-78: M.D. Rijkers, schrijver-A te Gronin-

gen.

DISTRIKT LEEUWARDEN

Per 1-8-78: R. Kroezen, adm. ambt. C 3e kl. te

Wommels.

DISTRIKT UTRECHT

Per 1-9-78: J.G.H. v.d. Kant, adm. ambt. C 2e

kl. te De Bilt; R. Kuus, schrijver-A te De Bilt.

DISTRIKT ZWOLLE

Per 18-9-78: M.L.D.J.A. Schurink, schrijver-A

te Borne.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 18-9-78: M.E.G. Sicking, telex-telefoniste

te Driebergen .

bevorderingen

DISTRIKT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-78: G.A. Diephuis te Heiloo.

DISTRIKT AMSTERDAM

tot adjudant:

Per 1-8-78: P.H. Hilgeman te Blaricum.

DISTRIKT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-9-78: J.A. Helmantel te Sleen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: J. Beugels te Assen.

Per 1-8-78: L. Ottens te Smilde.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-78: W. IJsinga te Assen; J. Lohuis te

Borger; H.J.I. de Poel te Sleen; A. Oost te

Coevorden; B.J. Broeze te Gieten; B.C.L.

Lamberts te Coevorden; A. v.d. Graaf te

Schoonebeek; A.J. Kuipers te Roden; G. Nij-

land te Zuidwolde; G. Stevens te Peize; B.A.

Froklage te Smilde; A. Dob te Vries.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-77: A. Schipper te Beilen.
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DISTRIKT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-78: B. Scharloo te Zevenbergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-78: A.M. v.d. Welle te Loon op Zand;

J.M. v.d. Ven te Terheijden; W. Molenaar te

Breda; J.H.M. Beurskens te St. Willebrord; J.

Enders te Rijen; L. v.d. Vlugt te Udenhout;

H.L.F. op de Beek te Hooge en Lage Zwaluwe.

tot wachtmeester:

Per 1-9-78: A.B. Wiercx te Kaatsheuvel.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-78: P.A.M. Segers te Steenbergen.

Per 1-3-78: J. P. Wiegeraad te Halsteren.

DISTRIKT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: G.J. Kleine Punte te Eersel.

Per 1-9-78: J.J.W.D. Wolter te Someren.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: J.M.M. Vroeg rijk te Hapert;

R.J.G.M. Vogels te Waalre; H.G.J.M. Ver-

meulen te Vessem; M.J.L.G. Smolenaers te

St. Oedenrode; G.W.H. Sluis te Hapert; C.M.

v. Sinten te Gemert; W.M.J. v. Schaik te Berg-

eijk; M.P.I. Roelandschap te St. Oedenrode;

P.W.J.G. Raijmakers te St. Oedenrode; J.J.

Nelissen te Bergeijk; A.I.M. v.d. Meijden te

Bladel; J.I.W.M. v.d. Linden te Gemert; R.

v.d. Klei te Bladel; J.J. Janssen te Gemert;

H.J.M. Janssen te Vessem; J.P.M. Jaberg te

St. Oedenrode; G.J. v. Hout te Riethoven;

G.M.A.M. de Haas te Gemert; J.M.E.L. v. Ge-

mert te Gemert; I.J. Berkvens te St. Oeden-

rode; C. v. Witzen burg te Son en Breugel.

DISTRIKT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-7-78: J. Smit te Nieuwe Pekela.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: J. Gerding te Zevenhuizen; R. EI-

singa te Noordbroek.

Per 1-10-78: L.K. de Vries te Ten Boer.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-78: Th. Pothof te Appingedam; S.

Dijksterhuis te Slochteren; H. P. Prins te Be-

dum.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-78: A. v.d. Laan te Bedum; A. Kluiter

te Uithuizen.

DISTRIKT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: J.H.M. Daniëls te 's-Hertoqen-

bosch.

Per 1-9-78: B. Zeggelaar te Haps.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: R.M.M. Driessen te Schaijk;

R.B.G. Engelen te Drunen; M.G.A. Beaard te

Berlicum; M.C.J. v. Bavel te Heusden; J. v.

Hoevelaak te Rosmalen; D. v.d. Meent te Wer-

kendam; P.J.H.C. Megens te Rosmalen 10.1;

F.J.M. Merkx te Rosmalen 10.1; J.N.G. v.d.

Plas te Schijndel; J.F.P.M. Santegoets te

Nistelrode; J. H.J. M. Strik te Nistelrode;

R.G.M. Swanenberg te Nistelrode; M.J.H. v.

Tartwijk te Geffen; L.J. Webbink te Veghel;

T.A.J.M. de Wilde te Schijndel; M.J.A. v.d.

Wielen te Ravenstein; H.J. Wuijten te Haaren;

W. van IJsselmuiden te Rosmalen.

DISTRIKT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-78: M.J. Hebbink te Leeuwarden.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-9-78: J. Wagenaar te Zwaagwesteinde.

Per 1-10-78: L.J. Kramer te Nes; G. Brouwer te

Lemmer; H. Kruize te Akkrum; G. Faber te

Stiens; S. Larooi te Midsland; H.K. Adema te

Leeuwarden; H. Forsten te Mantgum.

DISTRIKT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-8-78: L.W.J. Plum te Susteren; G. van

Dijk te Nieuwenhaqçn.

Per 1-9-78: J.H. Urlings te Voerendaal.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: G.P.H. v.d. Salm te Obbicht en Pa-

penhoven; P.I.J.A. Aller te Nieuwstadt;

P.W.J. Bastiaans te Beek IL.I.

DISTRIKT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-6-78: P. Göertz te Horst.

Per 1-8-78: G.H. Slenter te Roermond.

Per 1-9-78: H.J. Altena te Nederweert.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-78: M. P. Beckers te Roermond.

Per 1-7-78: H.H.J. Gaal te Helden-Panningen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-78: W. v.d. Berg te Helden-Panningen;

P.I.M.L. v.d. Bergh te Helden-Panningen; A.

Broek te Helden-Panningen; H.W.J. Coenen te

Helden-Panningen; J.W. Faber te Horst 10.1;

G.A. Groen te Mook; H.A. v. Haeften te Horst;

S.J. Meijer te Horst; R.F.G.M. Raijmakers te

Echt; C.L.A. Romeijnders te Echt; P.P.M. Val-

kering te Horst; J.W.M. Weel te Echt; A.J.M.

Zentjens te Echt; F. Zwaagman te Horst; R.

Zwiers te Echt; J.W. Loo te Helden-

Panningen.
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DISTRIKT UTRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-78: M.A. Pronk te De Bilt.

Per 1-10-78: A.A. Verheul te Utrecht; M.T.W.

Tiehuis te Utrecht; A. Peterse te Utrecht; H.

v.d. Kamp te Utrecht; L. Oskamp te Lopik.

tot wachtmeester le kl.:

J.G. Rademacher te Bilthoven; W. Kroeze te

Utrecht; C.P. Withuis te Oudewater.

DISTRIKT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: H.J. Overmeen te Wierden.

tot wachtmeester le kJ.:

Per 1-10-78: H.J. Kuperus te Stad-Delden; L.J.

Wollert te Wierden; J. Huisman te Nieuwleu-

sen; G.J. Zwolsman te Westerhaar; J. Nijkamp

te Heino; A.J. Udink te Olst: J. Gritter te Wier-

den; A.A.G. Hollink te Wierden; G.J. Bloemers

te Ommen; A.W.D.T. Veltmaat te Rijssen;

G.H.M. Kroeze te Borne; L. ten Hoeve te Vrie-

zenveen; J. Smid te Borne; J.F.M. Gortemaker

te. Rijssen; S. Schokkenbroek te Ommen; C.J.

v.d. Brink te Wijhe; M. Hollander te Markelo.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: C. Kuijt te Driebergen; J. Bennink

te Driebergen; J.P. Bennekom te Driebergen.

tot wachtmeester le kJ.:

Per 1-10-78: J.F.L. Veen man te Driebergen;

J.H. v. Eldik te Driebergen; J.A. Peek te Drie-

bergen; F. Bassa te Driebergen; J. H. de Groot

te Driebergen; J.B. Veldink te Driebergen; P.

v. Barneveld te Driebergen; F.J. de Hair te

Driebergen; N.A. Bakker te Driebergen; R. v.

Manen te Driebergen; J.C.H. Harmsen te Drie-
bergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-78: R. Buwalda te Akersloot.

verplaatsingen

DISTRIKT ALKMAAR

Per 1-8-78: N.J. van Baar, adj. van Blokker

naar Hoogwoud.

DISTRIKT ASSEN

Per l-11-n: H. Meijer, wmr. le kJ. van Borger
naar Assen.

Per 1-1-78: G.H. van Goor, wmr. van Kootster-

IiIle naar Dwingeloo; P. de Rover, wmr. van

Surhuisterveen naar Havelte.

Per 8-5-78: P. Kooij, wmr. le kJ. van Wester·

haar naar Coevorden.

Per 1-7-78: J. Koops, wmr. van Ten Boer naar
Assen.

Per 1-8-78: L. Ottens, wmr. le kJ. van Roden

naar S de.

Per 1-9-78: J.A. Helmantel, owmr. van Wor-

um naar Sleen.

DISTRIKT BREDA

Per V-2-78: R.H.J. Burema, wmr. van Breda

naar Dordrecht.

Per 10-7-78: M.J.A. de Pan, wmr. van Tete-·

ringen naar Zundert.

Per 1-8-78: G.A.van Miltenburg, owmr. van

Ber el-Enschot naar Udenhout.

Per 23-8-78: A.B. Wiercx, adsp. van opJ.

school Apeldoorn naar KaatsheuveJ.

Per 1-9-78: B. Scharloo, wmr. le kJ. van Ro-

zenburg naar Zeven bergen .

DISTRIKT GRONINGEN

Per l-ll-n: L. Muller, owmr. van Schiphol

naar Zuidhorn.

Per 1-8-78: H.G. Huisman, wmr. van Leek naar

Marum; J.H. Koopman, wmr. le kJ. van Mid-

wolda naar Scheemda; H. Thomassen, wmr.

van Scheemda naar Heiligerlee.

Per 1-7-78: J. Smit, owmr. van Oude Pekela

naar Nieuwe Pekela; J.J. Mathlener, wmr. le kl

van Zwolle naar Groningen; G.W. te Paske,

wmr. van Scheemda naar Haaften; H.M.L.

Buitink, wmr. van Ten Boer naar Bunnik; T.J.

Grosman, wmr. van Ten Boer naar Maartens-

dijk; J. Koops, wmr. van Ten Boer naar Assen;

R.C.H. Schenkelaars, wmr. van Scheemda

naar Dodewaard; J.G.A. Eemmers, wmr. van

Scheemda naar Zetten; H. Meuleman, wmr.

van Leek naar 's-Heerenberg.

Per 8-7-78: H. Siegers, wmr. van Zuidhorn naar

Nieuwleusen.

Per 1-8-78: J. Gerding, wmr. le kJ. van Elburg

naar Zevenhuizen; R. Elsinga, wmr. le kJ. van

Zuid broek naar Noordbroek.

DISTRIKT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-77: H.M. de Greet, owmr. van St. An-

thonis naar Oploo.

Per 1-6-78: C. Huijer, owmr. van rech. gr. 's-

Hertogenbosch naar distr. inlichtingen rech.

staldistr. 's-Hertogenbosch; M.G.M. V.d.

Veerdonk, wmr. le kJ. van Heesch naar meldk.

's-Hertogenbosch.

fvooRDELiGE LE-NINGËN'vOOR AMBTENAREN l
IOvername goedlopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ~

Tweede Hypotheek
persoonlijke leningen tot 120 maanden

voor aankoop ol reeds in 2e hypotheken

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven
24 36 48 60 96 120

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd

I 10.000,00 134,00 111,00 100,00 I 2.500,00 122 89 -- -- -- --
I 15.000,00 196,00 162,00 150,00 I 3.500,00 169 120 -- -- -- --
I 20.000,00 258,00 218,00 200,00 I 5,000,00 240 170 135 113 86 --
I 25_000,00 320,00 272,00 250,00 I 8.000,00 379 268 211 178 132 --
I 30.000,00 382,00 326,00 294,00 f 10.000,00 471 332 262 221 162 136
I 40.000,00 505,00 435,00 392,00 I 14.000,00 657 461 363 305 225 187
I 50.000,00 629,00 543,00 490,00 I 15.000,00 703 494 390 327 239 200
I 60.000,00 754,00 650,00 588,00 f 17.000,00 795 558 440 369 269 227
1 70.000,00 879,00 760,00 687,00 1 20.000,00 934 655 516 432 316 268

I 25.000,00 1167 818 643 539 363 335
I 30.000,00 1397 980 770 644 473 403

Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.
Ook tussenliggende bedragen en hoger.U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. 120 rnnd.; alleen voor sta-caravans en pleziervaartuigen

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf(slechts 1%alsluitprovisie)

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtscheldill9 bij overlijden-~ ... ~

(~l) BOVO B.V. PARTICULIERE VOORSCHOTBANK

EMMASTRAAT 7, 8011 AE ZWOLLE, TEL. 05200-13807 (4 lijnen)

- Kantooruren 9.00-20.00 uur. 's avonds b.g.g. tel. 40024.
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Per 1-7-78: R.M.M. Driessen, adsp. van opl.

school Horn naar Schaijk; R.B.G. Engelen,

adsp. van opl. school Horn naar Drunen;

M.G.A. Beaard, adsp. van opl. school Horn

naar Berlicum; M.e.J. v. Bavel, adsp. van opl.

school Horn naar Heusden; G.P. Goijer, wmr.

van Rosmalen (0.1 naar Mill; L.A.A. v.d. Heij-

den, wmr. van Heesch (0.1 naar Berlicum; J.

v.d. Hoek, wmr. van Rosmalen (0.1 naar Aar-

denburg; J. v. Hoevelaak, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Rosmalen (0.1; D.Z.

v.d. Kaap, adsp. van opl. school Harlingen

naar Vierlingsbeek; H.J. Kaauw, wmr. le kl.

van Berlicum naar Voorst; R. Keijzer, wmr. van

Rosmalen (0.1 naar Valkenisse; E.M. Klaassen,

wmr. van Rosmalen (0.1 naar Tholen; J. Ko-

nings, wmr. le kl. van Werkendam naar Sleeu-

wijk; J.J. Kuijsten, wmr. van Rosmalen (0.1

naar Hontenisse; D. v.d. Meent, adsp. van opl.

school Horn naar Werkendam; p.J.H.e. Me-

gens, adsp. van opl. school Horn naar Rosma-

len (0.1; F.J.M. Merlo" adsp. van opl. school

Horn naar Rosmalen (0); H.A.M.M. Musters,

owmr. van rech. gr. (speurhondengeleiderl

naar Schijndel; J.N.G. v.d. Plas, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Schijndel; J.A. v.d.

Rijdt, wmr. van Gemen (0.1 naar Woudri-

chem; J.F.P.M. Santegoets, adsp. van opl.

school Horn naar istelrode; J.M.e.H.

Schoones, wmr. van Heesch (0.) naar Berg-

hem; J.H.J.M. Strik, adsp. van opl. school

Horn naar opv. gr. Heesch; R.G.M. Swanen-

fiiJ@~~@[?
WEGBEYEllIGlNG· GEYELBESCHERMING BY

Postbus 17 - 7970 AA Havelte - Tel. 05229-1299

ONS

LEVERINGSPROGRAMMA:

1 radiografisch bestuurde verkeersiichten.
2 radiografisch bestuurde zenders

voor machines..

J verkeerslichten op kabel.
4 verkeersbordYerlichting.
5 waarschuwingo-en obstakelverlichting.
6 elektronenflitJtrs.
7 zwaailampen.
8 afzethekken. schrikhekken.
9 afzetmateri •• en afzetband.

10verkeerskegels.
11 bermpalen.
12 veiligheidsvesten.
1J reflectoren.
14 anti lawaaischermen.
15 anti verblindingschermen.
16 vangrail.

ONS ONTWERP EN

MONTAGEPROGRAMMA:

17 vangrail gevelbescherming.
18 vangrail bermbeveiliging.
19 berekening anti lawaaischermen

en montage.
20 montage anti verblindingschermen.
21 diamant booMerk, in beton,

asfalt,st.....

8ij documantatie ~ all..., Nr. vermelden.
Porto koeten worden bij opdrKht wrgoed.
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berg, adsp. van opl. school Horn naar opv. gr.

Nistelrode; M.J.H. Tartwijk, adsp. van opl.

school Harlingen naar Geffen; H.N. v. Vooren,

wmr. van Heesch (0.1 naar Schijndel; P. de

Vor, wmr. van Heesch (0.1 naar Schijndel;

M.J.M. Vorstenbosch, wmr. van Heesch (0.1

naar Berghem; L.J. Webbink, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar Veghel; T.A.J.M. de

Wilde, adsp. van opl. school Horn naar Schijn-

dei; M.J.A. V.d. Wielen, adsp. van opl. school

Horn naar Ravenstein; H.J. Wuijten, adsp. van

opl. school Horn naar Haaren; W. v. IJsselmui-

den, adsp. van opl. school Apeldoorn naar

Rosmalen (0.1; J. v. Zuijlen, wmr. van Wer·

kendam naar Drunen.

Per 1-8-78: J. Saarloos, wmr. van Ravenstein

naar Berghem .

Per 1-9-78: B. Zeggelaar , wmr. 1e kl. van 's-
Hertogenbosch naar Haps.

DISTRIKT LEEUWARDEN

Per 1-1-78: T. Fennema, wmr. van Harkema

naar Joure; G.H. v. Goor, wmr. van Kootstar-

tille naar Dwingeloo; T. Huijlkema, wmr. van

Kootstertille naar Grouw; G. Majoor, wmr. le

kl. van Kootstertille naar Leeuwarden; P. de

Rover, wmr. van Surhuisterveen naar Havelte;

A.J. Sollie, wmr. van Buitenpost naar Wezep;

J. Visser, wmr. van Buitenpost naar Apel-

doorn; J.P. de Vries, wmr. van Surhuisterveen

naar Grauw.

Per 1-5-78: R. Greveling, owmr. van Donker-

broek naar Qamwoude.

Per 5-6-78: S. Jansma, wmr. van Leeuwarden

naar St. Anna Parochie.

Per 1-7-78: J.W. Alberts, wmr. van Damwoude

naar Zwaagwesteinde; F. de Boer, wmr. van

Damwoude naar Oosterend; L. v. Hijum, wmr.

van Veenwouden naar Metslawier; G.O. de

Raaf, wmr. van Veenwouden naar St. Anna

Parochie; G. V.d. Wal, wmr. van Veenwouden

naar Holwerd; D. Veenstra, wmr. le kl. van Nij-

land naar Leeuwarden; W. Veenstra, wmr. le

kl. van Damwoude naar Leeuwarden; R.

Tjeerdsma, wmr. le kl. van Mantgum naar

Leeuwarden.

Per 1-8-78: D. Schouwstra, wmr. van MetsIa-
wier '"naar Sloten.

Per 1-9-78: J.A. Helmantel, owmr. van Wor-

kum naar Sleen.

DISTRIKT MAASTRICHT

Per 1-8-78: L.W.J. Plum, owmr. van Nieuwen-

hagen naar Susteren; G. van Dijk, owmr. van

Ubach over Worms naar Nieuwenhagen;

G.P.H. V.d. Salm, wmr. le kl. van Schinveld

naar Obbicht en Papenhoven; P.I.J.A. Aller,

wmr. le kl. van Born naar Nieuwstadt; P.W.J.

Bastiaans, wmr. le kl. van Schinnen naar Beek
(L.I.

Per 1-9-78: J.H. Urlings, owmr. van Wittem

naar Voerendaal.

DISTRIKT ROERMOND

Per 1-6-78: P. Goertz, owmr. van Helden-

Panningen naar Horst.

Per 1-7-78: W. V.d. Berg, adsp. van opl. school

Apeldoorn naar Helden-Panningen; P.T.M.L.

V.d. Borgh, adsp. van opl. school Horn naar

Helden-Panningen; G.J. Bouman, wmr. van

Horst 10.1 naar Weil; A. Broek, adsp. van opl.

school Horn naar Helden-Panningen; H.W.J.

Coenen, adsp. van opl. school Apeldoorn naar

Helden-Panningen; B.A.A.M. Custers, wmr.

van Horst naar Gennep; H.J.M. Dehing, wmr.

van Echt naar Horst; G.A. v. Doorn, wmr. van
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Helden-Panningen naar Zaltbommel; J.W. Fa-

ber, adsp. opl. school Harlingen naar Horst

G.A. Groen, adsp. van opl. school Apeldoorn

naar Mook; N. de Graaf, adsp. van Echt naar

Lisse; A.N.A. Geijsel, wmr. van Echt naar lis-

se; J.G.M. Seuren, wmr. van Helden-Pannin-

gen naar Wessem; A.J.l. Niessen, wmr. van

Helden-Panningen naar verkeersgr.; J de

Kooker, wmr. le kl. van Echt naar Ber el en

Rodenrijs; H.A. v. Haeften, adsp. van op!

school Harlingen naar Horst (opv.gr.; S.J.

Meijer, adsp. van opl. school Hom naar Hors!

(opv.qr.): R.F.G.M. Raijmakers, adsp. van op"

school Hom naar Echt (opv.qr.]: C.L.A. RIT

meijnders, adsp. van opl. school Hom naar

Echt (opv.gr.); P.P.M. Valkering, adsp. van

opl. school Harlingen naar Horst; J.W. .

Weel, adsp . van opl. school Apeldoorn naar

Echt (opv.qr.): E. Hekkelman, wmr. van Ech

(opv.gr.) naar Oegstgeest; H.A.M. Heusschen

wmr. van Horst naar Eibergen; A.J.M. Zent-

jen, adsp. van opl. school Hom naar Echt

(opv.qr.): F. Zwaagman, adsp. van opl. school

Harlingen naar Horst (opv.gr.);

R. Zwiers, adsp. van opl. school Hom naar

Echt (opv.qr.): J.W. Loo, adsp. van opl.

school Apeldoorn naar tielden-Panningen

(opv.qr.l.

Per 17-7-78: G.J.C.M. Avezaat, wmr. le kl.

van Weil naar Horst.

Per 5-8-78: C.J.M. Verhaeren, wmr. le kl. van

Linne naar Roermond (recherche).

Per 1-9-78: H.I. Altena, owmr. van Drunen

naar Nederweert.

DISTRIKT UTRECHT

Per 1-8-78: R. Vonk, adj. van Mijdrecht naar

St. Oedenrode.

DISTRIKT ZWOLLE

Per 16-1-78: H.G.F. Oude Engberink, wmr. van

Zwolle naar Borne.

Per 1-4-78: J.G. Man, owmr. van Haaksbergen

naar Berghem; K.J. Talen, wmr. le kl. van

Bathmen naar Zwolle; J.G.P. Olde Daalhuis,

wmr. van Goor naar Haaksbergen; H. Roden-

huis, wmr. van Goor naar Genemuiden.

Per 16-5-78: P. Kooij, wmr. van Coevorden

naar Assen (staf).

Per 1-7-78: l.J. Mathlener, wmr. le kl. van

Zwolle naar Groningen; F.A. Baas, wmr. van

Markelo naar Vriezenveen; R.J. Buuren, wmr.

van Vriezenveen naar Uilt; l.A. Bentheim,

wmr. van Vriezenveen naar Hoornaar; H.B.P.

Duesman, wmr. van Markelo naar Heino; E.

Krikke, wmr. van Vriezenveen naar Apeldoorn;

J.C. Kuijpers, wmr. van Vriezenveen naar

Wierden; D. Markvoort, wmr. van Markelo

naar Rouveen; C.J. Ossevoort. wmr. van Vrie-

zenveen naar Wierden; R.F.M. Wensing, wmr.

van Markelo naar Wijhe; A.A.M. Westendorp,

wmr. van Markelo naar Borne.

Per 15-7-78: C. V.d. Berg, adj. van Almelo naar

Oudewater.

Per 1-8-78: H.J. Overmeer, wmr. le kl. van

Holten naar Wierden.

Per 5-8-78: K.R. Westerhof, adm. ambt. C 2e

kl. van Zwolle naar Arnhem.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 5-8-78: W.Th.M. Wieland, wmr. le kl. van

Driebergen naar Steenderen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-78: R. Buwalda, wmr. le kl. van Enk-

huizen naar Akersloot.

Per 6-7-78: G. v. Dalen-Eling, schrijver-A te

Groningen -,

Per 1-8-78: T. Dijkema, adj. te Groningen; H.

Freederiks, owmr. te Loppersum; A. Spel-

brink, wmr. le kl. te Ten Boer; B. Trof, wmr.

le kl. te Appingedam.

de dienst verlaten

DISTRIKT ASSEN

Per -7-78' .J. Zuidema, adj. te Assen.

Per -8-'8' S.F. Havenga, owmr. te Hoog-

ha

DISTRIKT BREDA

Per '-"'-78: J.C. I'Abee, wmr. le kl. te Ulven-

C. Wijnstok, wmr. le kl. te Oisterwîjk;

.d Broe«, wmr. le kl. te Putte.

-8-78: .J.J. Evertse, owmr. te Breda;

orremans, adm. ambt. C 1e kl. te

DISTRIKT LEEUWARDEN

Per 1-8-78: J. Bijlsma, wmr. le kl. te Buiten-

post.

Per 1-9-78: A. Kloosterhuis, wmr. le kl. te Dok-

kum; A. Kemper, adj. te Metslawier; A.

Hiemstra, adj. te Leeuwarden.

DISTRIKT UTRECHT

Per 1-7-78: Barneveld-Brauns, wmr. le kl.

Per 1-8-78: K.H. v. Ditshuizen, adj. te Utrecht;

G. Veenbrink, adj. te Utrecht; A. Louwsma,

DISTRIKT GRONINGEN

:>er - -78: Wever, adj. te Nieuwe Pekela.

helpt
S

Shel!
S

-------
Autorijden isvandaag-de-dag nietgoed U kent ze vast wel: de "Shell helpt"

koop.En het is dan ook logisch, dat steeds boekjes. Daarin vindt u allerlei praktische
meer men en zoeken naar manieren om tips om geld te besparen. Tot nu toe zijn
de autokosten te drukken. er enkele van die boekjes verschenen en

Shell wil u daarbij graag helpen. Met we zijn van plan om er nog meer uit te
benzine.die AS D bevat.zodat uw auto geven.Net zo lang tot nieman~
zo zuinig mogelijk rijdt, èn met praktisch méér geld aan z'n auto uit-
advies. geeft dan werkelijk nodig is.

Shell helpt de autokosten drukken.

35
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in memoriam

Adj.

J.H. Urlings

Voerendaal

geb. 1-3-'25

overl. 7-9-78

geslaagd voor Geoefendman

J.M.A. van Duijnhoven, A.J.A. Moors, B.F.

Scheers, H.J. van Schijndel, P.L. Verheijen, allen

distr. Eindhoven; J.W. Boone, distr. Middelburg.

geslaagd voor
Buitengewoon Geoefendman

W.P.C. Arts, R.A. Bremer, J.J.H. van Gemert, H.

Schuurman, C.C.G. Teunissen, M.J.J. Vlem-

mings, C.M. van Wanrooy, allen distr. Eindhoven;

C.W. Ganzeman, E.P.R. de Houck, J. Kempe, I.P.

de Kramer, J. van Meurs, allen distr. Middelburg.

bevorderd

tot reserve wachtmeester le kl.:

Per 1-1-78: W.J.G. Brinkman, distr. Roermond.

verplaatst

L.A.G.M. Opstal, van distr. Dordrecht naar distr.

Breda.

wmr. le kl. te Driebergen; T. v. Wettum, wmr.

te Vinkeveen.

Per 1-9-78: P. de Groot, wmr. le kl. te Wou-

denberg.

Per 1-10-78: J. Meenderman, owmr. te Breuke-

Ien.

DISTRIKT ZWOLLE

Per 1-6-78: G.H.M. Nijhuis, wmr. le kl. te Hee-

ten.

Per 1-7-78: Chr. Wilkes, adj; F.A. Steendam,

adj.; Lutgerhorst, wmr. le kl.

Per 1-8-78: J. de Boer, owmr. te Vinkeveen en

Waverveen; P. de Jong, adj. te Ommen.

Per 1-9-78: A. Hartgers, wmr. le kl. te Ommer-

schans; J. Strijker, wmr. le kl. te Wijhe.

Per 1-10-78: W. Hissink, wmr. le kl. te Almelo;

H.H. v.d. Vegt, owmr. te Ootmarsum; W.

Rabbinge, wmr. le kl. te Dedemsvaart; A.A.

Karel, adj. te Denekamp; C. IJsendoorn, wmr.
le kl. te Almelo.

Reserve Rijkspolitie

in dienst getreden

Per 15-8-78: H.J. v.d. Brink, distr. Amsterdam; J.

Meijers, distr. Apeldoorn; A.G.H.J. Bergmans,

J.A. Claereboets, B.M. Hoefsloot, A.M.C. Rob-

ben, A.B.C.J.M. Verhoeven, allen distr. Breda;

G.C. v. Bruchem, J.C. Dekker, T. van Dijk, L.J.

Herlaar, J.C. Kromhout van der Meer, E.H.J. Lefè-

vere, E.G. Mouthaan, Th. Verschoor, F.J. Wijers,

allen distr. Dordrecht; L.P. Hengsdijk, distr. Mid-

delburg; A.J. Th. M. Kaal, distr. Nijmegen.

Per 1-9-78: L.A.G.M. Bergmans, H.C.A.M. van Til-

borg, C.E.L. van de Ven, allen distr. Breda; H. van

Assenderp, A.H.L. Brinkman, A:H.C. Dekker, N.

Prins, allen distr. Dordrecht; C.W.M. van der Wijst,

distr. 's-Hertogenbosch; M.P. Arts, J.H.C. van

Doorn, R.J. Groot Bruinerink, H.A. Hak, H.F. Ren-

sen, allen distr. Nijmegen.

ontslagen

M.G. de Kuiper, distr. Amsterdam; J. Kamps, dis-

tr. Assen; P.H. Hondman, distr. Apeldoorn; A.

Teunissen, distr. Apeldoorn; J. de Gast, distr. Dor-

drecht; T. Schouten, distr. 's-Gravenhage; C. Snel,

distr. Groningen; E.A. Otgens, distr. 's-Hertogen-

bosch; A.M. Verwijst, distr. 's-Hertogenbosch; H.

Postma, distr. Leeuwarden; J.G. Keuken, distr.

Nijmegen; J.M.W. Cle s. distr. Roermond; H.B.P.

Cuipers, distr. Roermond; Th.A. Borst, distr.

Utrecht; G.A.J. Schoorfemmer, distr. Zwolle; H.

Wissink, distr. Zwolle.

-GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!! Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING (nergens goedkoper) netto in handen 24 36 48 60 96

mnd. mnd. mnd. mnd. mnd.
Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de

I 2.500,- 125 89oplossing. Geen netarts- of taxatIekosten (slechts 1'10 afsluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen I 3.500,- 171 123

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract I 5.000,- 242 173 138 117 86

bij dalende rente kosteloos om te zetten. I 8.000,- 383 271 215 180 132

110.000,- 475 336 265 223 162
Netto in handen 120 180 240 I 14.000,- 665 469 371 312 225

mnd. mnd. mnd. I 15.000,- 710 501 396 332 239

I 10.000,- 134,74 I 17.000,- 805 565 448 376 269

I 15.000,- 196,59 170,40 t 152,25 120.000,- 944 863 526 441 316

t 25.000,- 320,31 284,- t 245,50 t 25.000,- 1175 832 655 551 393

t 30.000,- 382,17 340,80 t 294,60
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

t 60.000,- I 760,37 I 681,60 I 589,20

I 100.000,- I 1.246,12 I 1.136,60 f 982,- •
Ook tussenliggende bedragen mogelijk.

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

IJUKO
36

ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Durantestraat 8, Zwolle. Tel.: 05200·19893·18244

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur
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~ff!/JP2!~

DE GEHEIMEN VAN DE

SLANGENBEZWEERDERS

~

RPm's beeldwoordpuzzel

'~>~
•..... _'~

1. GEHEIMSCHRIFT. In het geheim-

schrift (bovenin de tekening) is een uit-

spraak van Shakespeare verborgen. U

kunt deze vinden door de tekens te ver-

vangen door letters, waarbij dezelfde te-

kens steeds dezelfde letters voorstellen.

~
~

~
.,.---:.>

2. LIEDJE. De fakir op het spijkerbed

speelt een bekend melodietje. De letters
van de titel van het liedje liggen op de

straat verspreid. Voeg ze drie bij drie

aan elkaar, dan kan de juiste titel ont-

staan. Voor alle duidelijkheid:

ACH-ERD-MST-AAN-EGR-DEA-
AMS-TEN.

3. BEROEPEN. Drie mensen uit het

publiek houden hun visitekaartje om-

hoog: Rie Astan, Ap Mokon en Ru Om-

ent. In die namen zitten hun beroepen
verborgen.

Wie de drie puzzels goed heeft opgelost

en deze uiterlijk 10 november a.s. (op

een briefkaart) inzendt bij onze puzzel-

redacteur (Brahmsstraat 9, Eerbeek),

dingt mee naar een van de drie boeken-

of platenbonnen van elk f 25,-.

Veel plezier en veel succes!

Zomerpuzzel

De oplossing van de puzzel in RPm nr.

11 (juli/aug.) luidde:

Het is beter rondborstig te straffen dan

heimelijk haat te dragen.

Uit de vele goede inzenders kwam me-

vrouw Wolfs, Op den Bos 15, 6223

Maastricht-Itteren, als winnares tevoor-
schijn.

Naast een goede oplossing wist zij ook

het juiste frankeringsbedrag (40 cent),

iets waar anderen kennelijk wat moeite

mee hebben.

37
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• GEHOORD: 'De politieman heeft in zijn strijd tegen de mis-
daad de be chikking over o.a. voertuigen, verbindingsmaterieel,
wapens en een potlood. Met het laatste voorwerp dient hij achter
iedere zaak een punt te zetten.' (Rechercheur Gozé)

• Haagse wijkagenten: Peijster op de wonde.
• Amsterdamse politie: weer eens wat Sanders.
• Nieuwe cursus in Apeldoorn: bij wie ook weer?
• Rijks Inkoop Bureau: RIB uit ons aller lijf.
• Nieuw parcours: om op te schieten.

• TIE EBODE: "De politieman heeft z'n vingers niet voor
niets gekre en, mijne heren. Twee heeft-ie nodig voor het tikken
van een verbaal, twee voor het afleggen van de eed, twee voor het
besturen van z'n auto, twee om mee te kaarten en een om mee in
z'n neus te zitten. Dat zijn er negen. En wat doen we met onze tien-
de vinger? Precies, die proberen we stevig in de pap te houden."

• POLITIEK: Van één minister staat het zwart op wit (in de dik-
ke Van Dale): 'De Koning te rijk'.

• Arme opleiding: over geen rooie docent beschikken
• Surveilleren: op de koffie komen
• Help! Politie te water!
• Brand bij de AVD: geef mijn Porsche maar aan 't fikkie

NEOLOGICA (6)

Apeldoornse schoolklas - streepjesgoed
Geliefd officiersgerecht - balkenbrij
Oppers met aanbeveling - referentiekader
Met f.I.o. - afkooppolisie
Hoofd Intendance - koppelbaas
Balk met twee sterren - overstekenteken
Leidinggevende RPtW-ers - ankerkader

ZOGE AAMD (5)

Modieuze kollega's

Borstlap
Geelhoed
Helmantel
Kant
Knoop

Mouwen
Spelt
Strik
Tas
Zomersehoe

38
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Maandblad van het
Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven

(jeugdzaken I

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding!

C. Doornhein, Dordrecht

(RP te water!

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen
(staf district!

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding!

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche!

Mevr. C. J. M. Hoefsloot-Arends,

Utrecht

(bureau personeelsvoorziening!

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

lIandgroepen!

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP!

Mej. J. A. Pronk, Beilen

lIandgroepen!

H. J. A. Remers, Schiphol

(Dienst Luchtvaart!

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche!

Th. Spelt, 's-Gravenhage

(staf district!

REDACTIE-SECRET ARIAAT:

A. Huizing,

Busser Publicity, Postbus 74,

6710 BB Ede, tel. 08380 - 1 9298

EINDREDACTIE:

A. K. Aartsma,

Postbus 74, Ede

PRODUKTIE EN LAY OUT:

Busser Publicity

Henri Veld kamp

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,
Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.).

tel. 05612 - 541

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer
uitgevers - drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11

*

Maandblad nov. 1978/nr. 3

IN DITNUMMIB

Bureau Personeelsvoorziening gaat in december a.s. een fraai hoofdkwartier

betrekken in Utrecht. Reden voor RP-magazine om eens stil te staan hoe de

werving van rijkspolitiemensen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Temeer omdat er een jubileum voor de deur staat: in maart zal het 25 jaar

geleden zijn dat majoor Canter Visscher de eerste RP-wervingsspade in de

grond stak. Omslagartikel op pag. 8

16 Hetty voor de leeuwen gegooid

Uit het dagboek van een kersverse wachtmeester(es).

!nfoJ!f!!il'!!!!:!!en
30 RP-Sport

35 Postbus 74

Brieven van lezers
-

37 Personalia
-

43 Puzzel

Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW! •

per jaar bij vooruitbetaling. 44 Granaatjes
Losse nummers t 2,50.
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Van tlin~ kerels tot

l.AIIII •... IIF I

KORPS RIJKSPOLITIE

Een

goede start

in

DE BAAN

VOOR UW LEVEN!

Meldt U bij het KORPS RIJKS-

POLITIE. want daar is plaats

voor flinke kerels van 21 tot

2S jaar. Inlichtingen bij de

plaatselijke Bureaux. en bij het

BUREAU WERVING v.h.

Riouwstraat 191 te ·s-Gravenhage

7elltfrnu Uw soltiaratie ;11

De meeste wachtmeesters-van-nu moesten nog geboren worden, toen het

Bureau Werving van het Korps Rijk politie zijn aktiviteit en in 1954 begon.
In die (bijna) 25 jaren is er in onze samenleving veel veranderd, - dus ook in

de wijze van werving. Er wordt niet meer gezocht naar 'flinke kerels' voor

'een dankbare taak' à raison van f 182,- per maand. Het Korps vraagt nu

mannen èn vrouwen, stelt ook andere eisen. Leeftijd en lengte zijn niet meer
zó belangrijk en over een bril kun je heenstappen. Als het maar 'volwassen

mensen' zijn, zoals in de jongste advertenties wordt verlangd.

8
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zen, bij 27 open dagen en 32 kleinere

evenementen.

volwassen mensen

25 jaar
personeels-

werving

Al in het eerste jaar van het Bureau

Werving opereerde de legendarisch ge-

worden (in najaar '78 overleden) ma-

joor T. J. Canter Visscher op alle fron-

ten: met advertenties, affiches, brochu-

res, tentoonstellingen, persartikelen, ra-

diopraatjes en voorlichtingsbijeen-

komsten, die toen nog gewoon 'propa-

gandistische voordrachten' mochten he-

ten.

Van alle huidige aktiviteiten op het ter-

rein van de personeelswerving werden

dus toen al - in 1954 - de kiemen ge-

legd.

'De baan voor uw leven!'

Het lijkt nu een vanzelfsprekende zaak,

dat er geadverteerd wordt om nieuw

personeel aan te trekken. Maar dat lag

25 jaar geleden toch wel even anders.

Gedacht werd in eerste instantie aan af-

zwaaiende militairen. Maar de reakties

op de advertentie in de soldatenbladen

("Klaar? ... AF! Een goede start in DE

BAAN VOOR UW LEVEN!") waren

erg mager. Een tweede serie - in De

Jongeman (CJV), het Gereformeerd

Jongelingsblad en Werkende jeugd

(r.k.) - werd zelfs een volledige misluk-

king.

"In het algemeen wordt de ervaring

(ook bij andere diensten) opgedaan, dat

advertentiën momenteel weinig nut af-

werpen", schreef Cavi (zoals de heer

Canter Visscher vaak ondertekende) in

De Rijkspolitie zoekt volwassen mensen.

zijn eerste jaarrapport, "Tenzij deze

zéér groots worden opgezet, in welk ge-

val de kosten in de duizenden lopen."

Er kwam een (ietsje) ruimer budget, zo-

dat in 1956 gemeld kon worden, dat de

animo tot solliciteren was toegenomen,

'wellicht mede als gevolg van verhoogde

advertentie-activiteit'. Vijf jaar later

was 65070van alle sollicitaties het resul-

taat van adverteren (kosten f 100,- per

sollicitant). Cijfers die ook in 1978 nog

gelden. Waarbij het aanvankelijk adver-

teerpotje van nog geen fl.800,- moest

uitgroeien tot een 500-voudig budget

om 25 jaar later aan het benodigde aan-

tal adspiranten te komen.

Ook de eerste tentoonstelling (in Rotter-

dam) leek weinig aantoonbare resulta-

ten op te leveren. Deelname heeft welis-

waar een zekere propagandistische

waarde, aldus Cavi, maar ik heb "niet

de indruk dat ze een direkte uitwerking

op de werving heeft."

In latere jaren zou dat inzicht verande-

ren. De tentoonstelling 'Raad en Daad'

die door de distrikten rouleerde, trok

veel belangstelling, evenals de eigen

stands op exposities en de 'open dagen'

van groepsbureaus. Met name in de

periode- Warneke werd de tentoonstel-

lingscapaciteit sterk uitgebreid. Vorig

jaar was het Korps present op 28 beur-

'Valse voorstelling van zaken'

Als je vandaag weinig te bieden hebt,

kun je de mensen altijd de worst van een

betere toekomst voorhouden. Zo dacht

de meneer van de RVD, die een kwart

eeuw geleden de wervingskampagnes

voor het Korps bedacht.

Een adspirant kreeg in die dagen maar

f 181,- per maand en een beginnend

wachtmeester f 242,-. Dat verhinderde

de verantwoordelijke RVD'er niet de af-

fiches te voorzien van de kreet 'Daar zit

goede toekomst in'. Daar was men in

het Korps toch niet zo gelukkig mee.

"Die toekomst is heus niet zo goed en in

het burgerleven zeker beter" , luidde het

protest (gesignaleerd in het jaarrapport

1954). "Dit is een valse voorstelling van

zaken. Waarom niet meer aandacht ge-

vestigd op de waardevolle taak van de

Rijkspolitie?"

Maar de RVD was een andere mening

toegedaan. "Het persoonlijke materiële

voordeel dient op de voorgrond te wor-

den geplaatst", meende het betreffende

afdelingshoofd, volgens wie het er niet

zozeer op aankwam of de zaak wat een-

'" ~.~,~';.~:....':",1t1'~~~:I:::~-'::~':;:."
,••~,-"'" •• rk", ''f'u.. ,,,,'I ••,'~

~1"""""·I('II,'I'"hl••ht",.,~\"" "",',_f
•.•••" .•II.T1'u.. \••••..•.•••.~""r":"
1" I<L.~'PolIl" ••"J,., t>.",.",,",:d<!,",k '"

h"I!<,,., ••I'''''''"IoW,,,, .•,k,,',',,nd,,,,II,

.••,ht· 'poI.•,,,I .•,KJllq,d'" "."n

:"r,.~,!~~:!"p..~.,l••::.'~,.,',,~r,::::',~:,;:~:

",."tn, "'f" ,'" 'I"'~'=~'" 1",,,,,fI.""'~." Wanneerkunt u Wat zijnde

~,::~:~~;~:':~:::',I'::'~;:tlk-:\~'~--:,~'~I::':::::~~:·,:':::'~::,~,:::,',nh."",sollktteren? :~,~~~,~?
""',t." ••.•"'h•.•••","..r.~n ,)" .,1" ,,,' r.,,~Id",.""',~h,· ,<1,,, ,.,." ""''''
1""1,,,,""'"h.",j, kn H"I "h, ,,,,, .• ,,., ~,~d_"I",,,h'nl, IC'N."I~I "l'u'''r,,,,I,,,~
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25 JAAR PERSONEELSWERVING

Een
dankbare
en
eervolle
taak
wacht U
bi; de

RIJKSPOLITIE

~~s
~ ~~ ~~ ~~ ~

Een zekere ~ Een ~~
toekomst ~ dankbare ~

~ ~
voor ~ en I
UW MAN I eervolle s

I taak ~
~

\'~rO:J~I<'no.m. ~ wacht U ~
kcftllJ II hll :11 ja·Jr. ~ ~rrun Ienatc 1.75 rn.

~ bij de ~.\\ulo·opkidmo:

~ ~vtrukt '?'. Jlnt-.:,·din,..

De lI'l"I:..:hlkh..:iJ "~u.n•• orlclJm~ te krsigen voor ~
RIJKSPOLITIE Icen tark m hct •.•:rktt~ ~~ s1'1I\'ocr1l1.cinli.;hu~ k. W"h,kc('r~psçumman- .

~
dam of het Hurc~I' \1;'e~ Je Kunlnltskad" 8. Den

~Haag. Bil \"~r1<,)Ckom In ~,~n dl' NJd vcrmelden

~ IVereisten o.m.: leeftijd 21 rot 28 jaar. min.

RI.JKSPOLITIE ~ lengte 1.n m. Mulo-opleiding strekt tot

~~ aanbeveling. De mogelijkheid bestaat een

zijdig werd voorgesteld. Canter Visscher

zette de man prompt aan de dijk.

Maar het salaris bleef een heet hang-

ijzer.

In 1960 was men zó blij met de laatste

verhoging, dat er grote advertenties ge-

plaatst werden met (in 64 punts ramp-

letters) DE NIEUWE SALARISSEN.

Met daaronder 'uitzonderlijk goede

promotiekansen'. De adspirant kreeg

nu f 375,- per maand, de beginnend

wachtmeester f 460,- en een adjudant

zat rond de f 700,-.

Zeven jaren later was het salaris verdub-

Hoe te solliciteren

Bent U voldoende ingelicht en wenst U bij hel Korps

Rijkspolitie in dienst te treden 7

Dlln dient U:

1. oP, gezegeld papier van f 0.50 een eigenbandig geschre

ven sollicitatie te richten aan de ALGEMEEN IN·

SPECTEUR VAN RUKSPOLITIE. KONINGINNE.

GRACHT 30. te '.·GRA VENHAGE:

2. bijgevoegde staat van inlichtingen. alsmede de verklaring

voor inzage militaire straflijst. nauwkeurill in te vullen

en bij Uw sollicitatie te voegen (indien niet in milit8ire

dienst lIeweelt. die verkl8ring doorhuilen en eveneens

inzenden):

3. een eigenhandig lIelchreven levensloop bij te voegen :

4. een pasfoto (van recente datum) mede te zenden

Met het inzenden van Uw lollicitatiebescheiden legt U het

eerste contact met het Korps Rijhpolitie. Oroafj zorg dot

deu eerste indru~ IlOn U goed 15.

Lees daarom goed nc welke bescheiden U moet everleggen

Vergeet niets, maar zend ook geen onllevrsagde stukken.

I1 Uw lollicilatie niel compleet. dan moet deze terzijde

worden gelegd en zult U uilenmrd geen nadere oproeping

ontvangen

10

Plvali M35-5-'53

beId: aanvangssalaris f 727,- tot

f 870,-!, (kompleet met uitroepteken

en de extra vermelding van 'kostbare ze-

kerheden: een voonreffelijke ziekte-

kostenverzekering, een ruime vakantie-

toelage en pensioen.'

Weer vijf jaar later (19 2) passeerde ook

de adspirant de f 1.000,- per maand.

De magere jaren leken nu wel voorbij.

Via de Margriet

Bureau Werving ging van start in de pe-

riode van de 'koude oorlog'. Elk mo-

ment konden de Russen binnenstappen

en de getekende rijkspolitieman in de

advertentie meldde zich dan ook

'Plichtsgetrouw'. Er was 'plaats voor

flinke kerels'. Gevraagd werd: 'flink

optreden en doortastendheid'.

In 1957 richtte een heel vriendelijke po-

litieman, met gladgeschoren nek en kin,

zich tot jonge mannen die op dankbaar-

heid en eer uit zijn: 'Een dankbare en

eervolle taak wacht u ... "

Een jaar later was dit opnieuw het de-

vies, maar de (getekende) Dick Bos-

figuur had zich inmiddels omgedraaid,

was wat vrolijker geworden en keek de

lezer recht in de ogen.

In dezelfde houding, maar met een ba-

byface, probeerde daarna een RP-

model de lezeressen van 'Margriet' te

verleiden met "een zekere toekomst

voor Uw man."

• "Zeven regels in de krant ... " was het

motto van een advertentieserie (1959)

die het zeven jaren zou uithouden, op

zoek naar 'energieke jonge mannen'.

Maar eerst moest er nog een protesti-

sche boodschap het land in: "Volg

mij", wenkt de motorrijder en de erva-

ren chauffeurs volgen, want zij weten

dat zij op deze gespecialiseerde leden

van het Korps Rijkspolitie vertrouwen

kunnen. "Volg mij", zou de motorrij-

der ook tegen U zeggen, wanneer U zijn

mening vroeg. over een functie bij het

Korps. "

In 1961 werden de (getekende) adverten-

tiemannen plotseling echte (gefotogra-

feerde) mensen. Met verhalen uit de po-

litiepraktijk. Gezocht werden: mensen

met improvisatietalent. Geboden werd:

zelfstandigheid en afwisseling.

Toen was het tijd om ook in de werving

over 'Werken' te praten. Tien jaar lang

zou Nederland lezen, dat er bij de

Rijkspolitie gewerkt moet worden:

'Werken waar .. .'

Inmiddels werden er nu ook politieman-

nen met naam en familie gepresenteerd:

"R. Hiddinga, RP-man, Porscheman,

sinds 1958 bij de Rijkspolitie", mocht

in schoolagenda's vertellen wat hij van

zijn vak vond. Daarna was Hans Eck-

hardt aan de beurt voor een reeks adver-

tenties in dag- en weekbladen: "Aldus

Hans Eckhardt, Rijkspolitieman .. .'

Steeds meer echte RP'ers kwamen het

Korps verkopen. Rond de Kerstdagen

vertelden vijf kollega's op een hele

weekbladpagina wat ze voor bijzonders

in hun werk hadden beleefd: "'t Was

me 't jaartje wel", - maar ook hoop-

vol "Op weg naar een leefbaarder '72."

Een kerstboodschap die nog enkele ja-

ren herhaald zou worden.
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Zeven ,.egels in de Krant ..
mil' hand.nwol werk

woor d, m.nnen fin "et Korps Rijkspolitie

He! •.••uwgcZCflC <>n<krzorl

dil ZIJ"nrk-hr~n

IU crn vCfkrrnongc,~1

heeft nog ccn ~ndcr dod

dan ho:!'·c.umckn 'In geg..-"n.

d,e.k r~h!er S/uk.s nod'g hed.

Door h"l ondrrzoclcn \.n .Ik dru,l~

dooo-conciuS/<'Jlcfrckkcn

uu Klm. ng<" sporm

Joor hn '.smdk"n

van de JUISI" ",.:<lr..:hr kunnen \'N~

.",kr" ongdukkcn \\0,,1..'11 ,·oo.kOIll<'lI

V.n SInxl. gru,n bcl.ng \\ordl J'f "1"'" ,.11 d," ,,'k I:>..".."-n,,," ",'rl,u,,,·

de gezondheid en redelijke lichaarns-

Iengte.

Vanouds moest de RP'er blootvoets

tenminste 1.75 m lang zijn, omdat - ja

waarom eigenlijk? Napoleon zou in elk

geval geen kans hebben gemaakt. In de

loop der jaren daalde deze gezagsnorm

iets, want in de jaren '60 glipten sollici-

tanten van 1.72 m door de keuringsma-

zen en sinds '70 was 1.70 m voldoende.

De vrouwelijke sollicitant mocht wat

VOLG MIJ wenk t eee ~to"ijd"

van het Korps Rijkspolitie.

En de ervaren chauffeurs volgen,

want zij w eten dat zij

op dele gespecialiseerde leden

van het Korps Rijkspolitie

vertrouwen kunnen.

.,Volg mi]", IOU de motorrijder

ook tegen U uggen.

waneeer U zijn mening Vloei

over eee functie

bij het Korps Rijkspolitie.

Een taaie bij de Verleeeugroepen.

is een van de vele

aantrekkelijke functies bij het

&IIHlIli~l"iJtll "'lil.:

/u/lijJ21 lol 21 i••r••••••.. ltqlf r.1SIII.

MtJo·opltiJiq ",d" 101 •• Mwtli •••.

Ck 1II0ldij"",id b"to.r Uil JJHri.k op/tUlill' te hijlfll

_ttll 10" i. lul wrllufstouk"l.

. . . "Tot mijn spijt is de voorlo-

pige conclusie, dat het gehalte

(vooral v.w.b. de oudere sollici-

tanten) minder goed is dan in

1966. Vermoedelijk is hiervan de

oorzaak: de mindere spanning op

de arbeidsmarkt, als gevolg waar-

van de minder goede krachten in

het vrije bedrijf eerder afvloeien

en nu een heenkomen trachten te

zoeken in een overheidsbetrek-

king. "

(Rapport Werving 1967,-P. H.

Borra)

... "De kwaliteit van de wer-

vingsresultaten loopt sterk terug,

met name als gevolg van gebrek

aan motivatie voor het politie-

ambt; men streeft in hoofdzaak

naar zekerheid. "

(Rapport Werving 1975,-A. van

den Bos)
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Geen kans voor Napoleon

Aanvankelijk moest de aankomende

rijkspolitieman zijn militaire dienst-

plicht hebben vervuld (1954), moest hij

zich voor drie jaren verbinden en bij

eerder ontslag een vergoeding van max.

f 600,- terugbetalen (1955) en kreeg hij

een proeftijd van 2 jaar (1956). Die ei-

sen verdwenen allengs. Wat bleef, wa-

ren: vooropleiding (Mulo gewenst), goe-

't Was ook
nooit goed.

... "De Commissie heeft de stel-

lige indruk, dat de kwaliteit der

sollicitanten (zelfs na de voor-

selectie) vaak beneden het peil

lag, waarop men dit voor toe-

komstige politie-ambtenaren als

minimum zou moeten aanhou-

den. Het gebeurde slechts zéér

weinig, dat de Commissie een sol-

licitant voor zich kreeg, waarover

zij enthousiast kon zijn. Een

groot deel der sollicitanten, tot

wier aanstelling gunstig geadvi-

seerd werd, lag in de categorie

'het kan ermee door', terwijl in

véte gevallen bij het advies de op-

merking gesteld moest worden:

'het ware te proberen'. "

(Rapport Werving 1954,-T. J.

Canter Visscher)

kleiner zijn; die heeft met 1.65 m kenne-

lijk al voldoende autoriteit.

Een bril was voorheen een onoverkome-

lijke handicap. Niet martiaal genoeg?

En de ouder wordende kollega's dan?

Nou goed dan, besloot de officiële ei-

sensteller na verloop van jaren: bril

mag, mits de ogen niet te slecht zijn.

Maar dan moest er wel een kompensatie

op andere punten zijn. Sindsdien kan de

bril dus als statussymbool gelden, want

een brildragende RP'er moet per defini-

tie gezonder, ontwikkelder of slimmer

zijn dan de gemiddelde kollega. Aldus

de voorschriften .

Met de leeftijd is ook het nodige te doen

geweest. Eerst kwamen alleen mannen

van 21 tot 28 jaar in aanmerking. In bij-

zondere gevallen mocht je ook nog wel

iets ouder zijn, verklapten de adverten-

ties nog in 1957, maar daarna werd er

niet meer over deze uitwijkmogelijkheid

gerept. In 1962 zakte de toelatingsdrern-

pel naar 17-jarige leeftijd; 16-jarigen

mochten ook reeds solliciteren.

"t Zal mijn tijd wel duren ... '

In het geboortejaar van het Bureau

Werving solliciteerde rijp en groen.

Eerst kwamen er 60 brieven per week

(soms zelfs 100) maar geleidelijk zakte

dat terug tot een gemiddelde van 25 sol-

licitaties per week: een kleine 600 in de

leeftijden van 21 tot 24 jaar, eenzelfde

aantal van 25 tot 28 jaar. Meer dan een

kwart was gehuwd.

Dat zich van alles meldde, blijkt uit de

11
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25 JAAR PERSONEELSWERVING

o.~_. .I"""""","_"_K __ 'V_ ••.•_ .•••_
- .""--'-" 100 _

,~~,,---,-,--

Aieuwe salarissen
..•..--_. -_._._ ..•. _ .._-_ _ ..( __ .

-- ~._- I "'=l -=" I -- I}/I_ - ".0_ 1111- rns~~
- fUO_ (111_ fUO_ fns _

____.••..••"'"••••••..••~__ "'o..
••••••• _~. • •• _ •••••••• 'M' .', •• ,.~._-_..~ - ,., .. " _ " •...._ .•..-,._ .......... " _ ..,' ..._, ....••..._ .._ , _--_.

_.. '''--''-''' •.-_..- ....- .•._ ...•_--_ ..•..--, .._ •.....•.. _ .._.- - •..- ~..
s~~~~:~~·~:..~

I Z _. • Io ~ ..•.-

~:""-
0--

u .;:..' --- -

KORPS RIJKSPOLITIE

':•.en hij zit muurvast in de sloot." _degenen die _ CIfVnIgen

_een rt/kSPCII_n zIJndag __-..•""~~ .......• -""'"~

-:5:::~~~:::'-~:f~~
-:.:.:.=::-..:.":'-- -~_....--- ...-~_..

~~~~

ti~~ ~Sf
!,::.';!~::.:.. gs~:::.~;T,;~:.;.."':=' a;.î:';'~-:'~

resultaten. Bijna de helft van alle sollici-

tanten bleek geestelijk onvoldoende

ontwikkeld en 600,70 (ook) lichamelijk

ongeschikt. "Er was vaak een zekere

correlatie te constateren tussen gebrek-

kige geestelijke ontwikkeling en interes-

se enerzijds, slechte houding en slechte

sportieve ontwikkeling anderzijds", al-

dus het jaarrapport. Conclusie: "Slap-

heid! "

De Wervingscommissie kwam (slechts)

14 maal bijeen om 234 twij felgevallen te

behandelen. Een op de drie werd afge-

wezen. Om moeite en kosten te bespa-

ren, besloot men voortaan nieuwe solli-

citanten te laten voorselecteren door de

plaatselij ke groepscommandanten.

Sollicitanten die wel geschikt geacht

werden, maar in algemene ontwikkeling

niet geheel waren bijgebleven, werden in

de gelegenheid ge teld hun parate ken-

nis bij te spijkeren in een vooropleiding

van drie maanden aan de opleidings-

school in Nistelrode. De tien proefko-

nijnen deden vervolgens een beter exa-

men dan de solli iranten die direkt

goedgekeurd waren.

Na dit suksesje werd de vooropleiding

officieel ingesteld, met de bepaling dat

de stoomcursisten hetzelfde salaris als

de adspiranten zouden krijgen. Van alle

1.191 sollicitanten bleek maar 90,70 ge-

schikt.

Waarom kwamen de andere, wèl ge-

schikte jongelui zi h niet melden? Een

vraag van de heer Canter Visscher, die

B.P.V. NA 25 JAAR

Het Bureau Personeelsvoorziening (voorheen Bureau Wen ing) is uitgegroeid

tot een dienst met vele ak iiviteiten. Vorig jaar werden o.a.

28.952 aanvragen om inlichtingen behandeld;

9.727 sollicitaties verwerkt, ink lusief testen, keuringen en interviews;

5.187 huisbezoeken afgelegd bij potentiële sollicitanten;

1.852 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op scholen;

143 idem voor beroepskeuze;

35 idem voor dienstplichtige militairen;

207 idem voor verenigingen, ouderavonden, e.d.;

87 stands ingericht op beurzen, tentoonstellingen, e.d ..

Om hoofd te kunnen bieden aan dë sterk uitgebreide werkzaamheden is het

huidige team van 17 vaste voorlichtingsambtenaren onlangs versterkt met 20

vaste assistenten op tijdelijke basis.

12

hij in zijn rapport-1954 meteen ook

beantwoordde: Omdat de leeftijdsgrens

te hoog ligt, omdat er iets mis is met de

arbeidsmoraal en uit gebrek aan sociale

waardering.

werken waar
zoveel 'oevallig~ gebeurt

Je "10' re route mets cuoöcers te melden re groet een paar

bekenden de mobilofoon knenert wat rnatrucnes voor een verre

COUe1;;j3 En dan Ineens me hengel, ere hand, dal hooldl

toevallig ...
dal we nèl langs reden

Het werk van een RP-man 1$ vaak

een aaneenschakeling van cnver-

wacme gebeurtenissen FIJn werk

voor zo n an\l-sleur-hguur als.k

zelf Jezaken opknappen
dat leer Je wel bi' de Rilkspolilie

Eigen iniTiatie! slaal voorop

ASS_Slenlle vlagen IS met het eerste

walle doet. Hoeft ook met wan!

je bent van ane rnarktenrhcrs

allround, maar tbch •••
zun er genoeg mogelijkheden om
je-aISledatwll1-lespeclaliseren

DeM maar aan Oe RP te water. (Je

technische en teeuscne recherche,

de dlenstluchlVaarl. de beleden

groepen en natuurlijk aan

de llelkee,sdlenst met oe snelle

surverneoce-autos en -mctcren

werken bij de Rijkspolffie
Toetal109selsen ten minste 1 70 m la09, t7 - 28jaa,

voor minderjarigen IS een diploma Mavo, Leao. 4-,allge

reoooccwscnooi. LTS-HO, cetaurencersvakscnoor er

een gelilkwaardige opleiding nodig 16-langen mogen

ook reeds senreueren Satans (brulo) afhankelijk van

Ieenqc adspuant nuoeos opleldong) 1824,-101 f 1274·

pel maano. wachtmeester 11247,- 10111637,· per maand

Opleiding éentallge opleiding aan de Scholen In

Apeldoorn ct Hom (q \langl aan op 1 ranuan. 1 apnr.

t augustus en 1 oktobel van elk laar
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J. Bloemsma na 25 jaar werving:

"Vroeger hadden we zo 'n sollicitatie
in de prullenmand gegooid ... "
"Dit bedrijf heeft lange tijd na aan mijn

hart gelegen. Ik had er zorg voor.Geluk-

kig maar, want anders had ik het niet

volgehouden" .

Adjudant J. Bloemsma, hoofd interne

dienst van het Bureau Personeelsvoor-

ziening van het korps Rijkspolitie, gaat

op 1 maart aanstaande met funktioneel

leeftijdsontslag. Hij is een van de 350

kollega's die in 1979 het korps in ver-

band met hun leeftijd zullen verlaten.

De Fries van oorsprong - hij is geboren

in Weststellingwerf, maar het is hem

niet aan te horen - wil in Zwolle gaan

wonen. Daar ligt zijn boot in de win-

terstalling ...

Wie is die B1oemsma? In feite een over-

bodige vraag. Zeker de helft van het

executieve personeel dat nu bij het

korps dient, heeft direkt met hem te ma-

ken gehad toen hij of zij de stoute

schoenen aantrok om te solliciteren

naar een baan bij de Rijkspolitie. Vanaf

eind 1952 was hij zeer nauw betrokken

bij de werving van personeel voor het

korps.

De organisator van het administratieve

gebeuren van het Bureau Personeels-

voorziening, de man die de kunst ver-

stond om in een rustig persoonlijk

gesprek degenen die het niet hadden ge-

red te overtuigen dat een baan bij de

Rijkspolitie niet binnen hun bereik lag,

de vraagbaak en het klankbord voor ve-

len die in het wervingsbedrijf werkten,

maar ook de 'doordouwer' als het ging

over de verdediging van de belangen van

zijn dienst, gaat zich wijden aan zijn

liefhebberijen.

Beruchte dokter

In 1952 begon de heer Bloemsma - na

een lange tijd bij de afdeling comptabili-

teit te hebben gewerkt en met zijn werk

enige malen heen en weer te zijn gescho-

ven tussen Algemene Inspectie en Direk-

13
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J. Bloemsma na 25 jaar werving:

tie Politie - bij wat toen nog gewoon

kort en zakelijk Werving heette. "Ik

was brodeloos want ik had mijn werk

achtergelaten bij de Direktie Politie. Ik

had daar wel kunnen blijven maar dat

wilde ik niet. Ik ben van geboorte een

plattelandsjongen en ik zag me al m'n

hele leven in Den Haag zitten."

Er bestond toen nog geen Bureau Wer-

ving. De werkzaamheden die moesten

gebeuren waren het gevolg van inciden-

tele aktiviteiten van de Afdeling Perso-

neelszaken. Wmr. le kl. Bloemsma

deed in die tijd het werk grotendeels in

zijn eentje. 's Morgens was hij in de

Westerstraat te Utrecht om de testen te

leiden en na de middag kroop hij achter

de typemachine op zijn bureau in Den

Haag om de afwijzingsbrieven en de uit-

nodigingen voor een verder onderzoek

de deur uit te krijgen.

Bloemsma: "In Utrecht moesten wij de

jongelui toen ook een plasje laten doen.

Van die gelegenheid maakten we dan ge-

bruik om de mensen in te lichten over de

gang van zaken bij de dokter. Deze man

was namelijk in het gehele land bekend,

zeg maar berucht, om zijn weinig scru-

puleuze wijze van werken. Hij liet de

kandidaten op een rij staan en wees dan

in het voorbijlopen zo'n 60 á 700/0 af.

En dan heb ik het nog niet eens over de

juffrouw die hen bij de deur in de hou-

ding liet staan bij het opmaken van de

medische anamnese. Er zijn diverse rap-

porten over de wijze van optreden van

de dokter gemaakt, maar het heeft nog

geruime tijd geduurd voordat hij en de'

juffrouw de bons kregen.

Overigens waren wij ook een tikkeltje

anders. Een sollicitatiebrief op een vod-

je papier zoals we die nu ontvangen ging

zonder meer de prullebak in".

Stiekem

"Dat was geen werken. We hadden het

veel te druk. Maar ja, in feite was de af-

deling personeelszaken de Algemene In-

spectie. De werving kon daarvan niet

losgemaakt worden, vond men".

"Totdat er iemand op de gedachte

kwam dat de Afdeling Personeelszaken

slechts kon bestaan bij de gratie van de

Werving." Nog onder generaal Penders

werd bij beschikking van de minister

14

van justitie het Bureau Werving opge-

richt. Het bureau had de heer Canter

Visscher aan het hoofd en de heer

Kasprowitz was zijn vervanger. Voorts

kwamen er twee adjudanten die als test-

leider moesten optreden en de antece-

dentenonderzoeken gingen verrichten.

Een van hen had het al gauw gezien. Na

zijn kennismaking met de juffrouw

bleef hij thuis. Er werden voorts vier

medewerkers voor de administratie aan-

gesteld.

We kregen een eigen begroting. Voor

het eerste jaar werd ons een budget van

f 12.000,- toege taan. Dat was in die

tijd een pittig bedrag zij het dat ook de

personeelskosten er in waren opgeno-

men. Sindsdien zijn de bedragen wel

wat opgelopen. Voor 1978 hebben we

een begroting ingediend van 2,2 miljoen

gulden (exclusief per oneelskosten)."

Vanaf het moment dat het bureau offi-

cieel van de grond kwam werden de ak-

tiviteiten op de per oneelsmarkt aange-

zwengeld. Men ging de bataljons met

dienstplichtige marechaussees bezoeken

en verzorgde er dia-bijeenkomsten.

"Dat is niet zo'n succes geworden. De

jongelui werden bijeengedreven in de

kantine waar wij hen dan opwachtten.

Nee, erg enthousiast reageerden ze niet

op onze komst. Als het een beetje mee-

zat, kwamen er na afloop een paar stie-

kem napraten."

De psychotechnische test kende men tot

1965 niet. "We hadden een eigen test,

bestaande uit Nederlandse taal, rekenen

en algemene ontwikkeling. Er is nog een

tijdje gebruik gemaakt van een zg. ten-

tamen uitbesteed aan de groepscom-

mandanten. De test diende als een soort

van zeef vooraf. Dat systeem bleek niet

te voldoen. Maar al te veel groepscom-

mandanten bleken bereid om de kandi-

daat in letterlijke zin terzijde te staan.

Wij kregen dan van hen een resultaat

waar niet zoveel op aan te merken viel.

Maar als de sollicitant dan in Utrecht

kwam ... "

Overste Proot
De wervingscommissie bestond lange
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J. Bloemsma na 25 jaar werving:

tijd uit de hoogste officieren (distrikts-

commandanten) van het korps en de

direkteur van de opleidingsschool, de

heer Proot.

Na een goede start (in 1952 bedroeg het

aantal sollicitanten ruim 950, waarvan

er 123 werden aangesteld) groeide het

aantal geschikten tot 191 in 1956. Daar-

na liepen de aantallen terug tot een diep-

tepunt van 71 nieuwe adspiranten in

1961.

"Dat lag voor de hand", vindt de heer

Bloemsma. "Het bedrijfsleven met be-

tere salarissen, vaste werkuren en goede

opleidingen zoog de kwaliteit aan. Het

was de toenmalige kapitein Buitendijk

die als hoofd van bureau Werving aan-

drong op verlaging van de minimum

leeftijd om daardoor aansluiting bij de

examenkandidaten van de toenmalige

MULO en gelijkwaardige opleidingen te

vinden. Hij heeft heel wat uurtjes op het

ministerie doorgebracht om dat idee er

door te krijgen.

Ondertussen maakten wij - veel kinde-

ren van kollega's hielpen daarbij - de

enveloppen klaar die we wilden verstu-

ren naar de schoolverlaters, zo gauw we

de toestemming hadden om jongelui te

werven."

De dag waarop overste Van Boon als

hoofd van het bureau in 1962 zijn intre-

de deed, kwam de toestemming af. De

volgende dag gingen de eerste envelop-

pen met inhoud de deur uit. Dat jaar be-

droeg het aantal nieuwe adspiranten

195, waarvan 95 17-jarigen.

Druk

Het instituut part-time voorlichters

kwam van de grond. Voor hen werd in

een dag tijd een handleiding gemaakt en

per distrikt werd een filmprojector aan-

geschaft, waardoor het mogelij k werd

om voorlichting op scholen voor voor-

tgezet onderwijs te geven.

De film "U spreekt met de

Rij kspolitie ... " kwam in roulatie en

Binnenlandse Zaken en Justitie vonden

elkaar in een gemeenschappelijke wer-

vingsbrochure.

"Vanaf dat moment nam het aantal sol-

licitanten toe. In 1963 konden we al 290

adspiranten afleveren aan de school.

We merkten ook dat de aantrekkings-

kracht van het bedrijfsleven afnam. In-

middels is het aanbod dermate groot ge-

worden dat we dit jaar 950 aanstaande

politiemensen naar de school konden

sturen.

De periode van groei van het wervings-

bureau is inmiddels afgelopen. De s :ho-

len draaien op maximale capaciteit. Het

laatste project waarvoor Bloemsma zich

heeft ingezet, is de huisvesting van

"zijn" bureau. Na omzwervingen via

Utrecht, Driebergen en Utrecht, zal het

BPV rond de jaarwisseling 50 meter op-

schuiven naar het grote pand op de hoek

van de Fentener van Vlissingen kade te

Utrecht. Daar zullen de belangstellen-

den voor het politievak tenslotte op ade-

kwate wijze kunnen worden ontvangen

en zullen de personeelsleden van het bu-

reau in de gelegenheid zijn om hun werk

onder betere werkomstandigheden uit te

voeren.

Na zijn f.1.0. zal adjudant Bloemsma

b.d. nog wel even te zien zijn op het bu-

reau personeelsvoorziening. Weliswaar

is er voor hem al een opvolger aangewe-

zen, maar plotselinge personeelsmuta-

ties onder de selectieambtenaren maken

het nodig dat zo nu en dan een handje

wordt toegestoken. Bloemsma heeft

zich bereid verklaard nog even te hel-

pen ...

Dat ligt voor de hand. Het bureau ligt

hem na aan zijn hart. (AH)

"Westerstraat " Utrecht BPV, niet meer

bestaande straal. Op deze plaats staat nu

"Hoog Catharijne",

Ook hier werkte adjudant L. Bloemsmol

"Hippe figuren" geven het pand van BPV
een kwastje ver],

15
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hettyvoor de ee.
"Blijkbaar vond het lot het

erg geslaagd om mij de

eerste dag van de stage voor

de leeuwen te gooien: een

ernstig verkeersongeval met

dodelijke afloop. Nou ja, ik

ben er doorheen denk ik.

Gelukkig zonder al te veel

schade. Ik weet nu dat ik

tegen 'bloed zien' kan. Ik

weet nu wat het is om een

elfjarig kind dood op een

tafel in het ziekenhuis te zien

liggen en ik weet nu ook hoe

moeilijk en vervelend het is

om ouders te konfronteren

met iets liefdevols dat hen zo

onbegrijpelijk snel is

ontnomen.

Ik heb geen zenuwinzinking

of zoiets gehad. Ik was niet

misselijk of duizelig en ik

heb er geen traan om

kunnen laten. Ben ik daar

nu blij om of tevreden mee?

Ach, het enige dat dit

gebeuren voor mij heeft

gedaan is dat er weer een

enorm vraagteken op de lijst

van onzekerheden rond de

vraag: 'Kan ik dit beroep

aan?' is verdwenen.

Het heeft veel indruk op mij

gemaakt en geeft me een

klein beetje het gevoel, dat

ik op mijn negentiende

verjaardag werkelijk een jaar

ouder ben geworden. Ik zal

deze verjaardag en het

meisje Lenita van Bergen

nooit meer vergeten."

16

Aldus een fragment uit het stageverslag

van Hetty van de ieuwendijk, een ne-

gentienjarige adspirante van het korps

Rijkspolitie, tot voor kort in opleiding

op de school te Harlingen en thans

wachtmeester bij de opvangeenheid in

het Brabantse Kaatsheuvel.

Zij maakte van 9 tot 14 maart j.1. als

stagiaire deel uit van de groep Oostflak-

kee op Goeree-Overflakkee en baarde

nogal opzien bij de bevolking van het

voormalige Zuidhollandse eiland door

haar verschijning. Een vrouwelijke poli-

tieambtenaar had men er nog niet mee-

gemaakt.

Van haar belevenissen maakte zij een re-

laas waarvan wij een aantal fragmenten

laten volgen.

Het eerste foutje

Vandaag dé grote dag! Groot omdat ik

weer een jaar ouder (hopelijk wijzer)

was geworden en omdat men nu einde-

lijk eens een klein tipje van het myste-

rieuze gebeuren dat 'PRAKTIJK' wordt

genoemd zou oplichten.

Na eerst het uniform voor de familie te

hebben geshowd op de fiets naar Oude

Tonge. Hoe zou de groepscommandant

zijn? Vier van de negen man tellende

groep kende ik al, maar de adjudant

had ik nog nooit gezien. Na twintig mi-

nuten stond ik dan op de stoep van het

groepsbureau. Fiets op slot, haren in

model geharkt, diep adem gehaald en

naar binnen. De deur van de eerste ka-

mer links stond open en achter een bu-

reau zat een adjudant. 'De groepscom-

mandant!', wist mijn meesterbrein te

vertellen. Waarschijnlijk was ik zo ver-

bijsterd van deze geniale inval dat ik

even vergat, dat ik als simpel adspirant-

je het politiegebeuren in dit huis zou

gaan meemaken. Ik kwam de kamer

binnen met de mededeling: 'Goeden-

morgen meneer, ik ben adspirant .. .'

Blunder!!

Ik geloof niet dat het me kwalijk geno-

men werd. Alleen jammer van al die

maanden dienstvoorschriften en de les-

sen in het melden. Dat onderdeel van de

opleiding heeft waarschijnlijk niet veel

indruk op me gemaakt. De adjudant

stelde zich voor als' Aandeweg' om ver-

volgens kennis te maken met opper Bis-

schop, maar die kende ik al want die

was in mijn woonplaats twee jaar mijn

volleybaltrainer geweest. Daarna wer-

den handen geschud met opper Velt-

man, wachtmeester I Kruithof, groeps-

rechercheur Lagendijk en wachtmeester

Timmer.

Ik kreeg voor mijn verjaardag al meteen

een bos bloemen. Ontzettend aardig! En

toen was er koffie (met gebak van mij).

De groepsleden reageerden spontaan en

helemaal niet gereserveerd. Wacht-

meester en adjudant schenen elkaar als

'normale' mensen te waarderen.

Volgens mijn rooster zou ik van tien tot

twaalf uur met de O(nopvalJende) S(ur-

veillance) A(uto) op pad gaan om con-

trole op de drank- en horecawetgeving

te gaan houden met de wachtmeester

Van de Male. Zoals te doen gebruikelijk

bij het korps werd er wat gewijzigd: de

O.S.A. werd de G(roeps) S.A.; de

Drank- en Horecawet werd Wet op de

Kansspelen en Van de Male (ziek) werd

Kruithof.

We bezochten vier café's. In alle vier ca-

fé's hoorde ik opmerkingen over mijn

verschijning. Ik zal wel een veel bekeken

llETTY

:J..tarfelyk <geJalicit •• rá

met je ver jaardag

Hartelijk welkom op de Groep

Oost:flakkee.

Prettige en leerzame dagen

toegewenst.

"De Groep"

.~

• '. Bloemenhuis J. Auperlé

, Molend11k 17 - Oude Tonge

Tel. 018741 . 1306 . 1661
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uwen
en besproken exemplaar zijn geweest.

De reakties waren positief. Natuurlijk

vond ik het leuk!

's Middags vertelde Lagendijk, de

groepsrechercheur, mij het een en ander

over zijn werk. Aangezien Lagendijk -

en zoals mij is opgevallen bijna elke po-

litieman - enorm boeiend en duidelijk

over zijn werk kan vertellen, gaf dit re-

laas mij een geweldige opheldering over

het, ondanks de lessen organisatie, vrij

duister gebleven baantje van groeps-

rechercheur. Van de mensen die ik ont-

moet had viel me hun geweldig nette

manier van werken op. Alle gegevens

worden op zo'n preciese manier gerang-

schikt dat ik met mijn aangeboren slor-

digheid gewoon jaloers ben.

Na de stageweek zal ik toch maar eens

proberen mijn leven op dat punt te ver-

beteren. Wie weet lukt het ...

Die middag tijdens de koffiepauze ge-

beurde het ...

Dodelijk ongeval

..

Er kwam een man het bureau binnen-

rennen. Hij vertelde dat er een paar

straten verderop een ernstig ongeluk

was gebeurd. De kollega's Timmer en

Van Vliet waren al onderweg. Lagen-

dijk en ik gingen er te voet heen. Toen

we er aankwamen zag ik een meisje op

de grond liggen. Ze was nog bij kennis

en huilde nog een beetje. Haar benen

bewoog ze nog. Enkele meters bij haar

vandaan stond een tractor met een

zwaar met uien beladen aanhangwagen.

Remsporen waren duidelijk zichtbaar.

De onderbuik van het kind lag totaal

open. Ze had tenminste een wiel van de

aanhangwagen over zich heen gehad-

toen ze tijdens tekenles aan de haven-

plotseling was overgestoken. Ik verwon-

derde mij erover dat het ver-minkte

hoopje mens nog leefde ... Onderweg

naar het ziekenhuis overleed ze.

De groepscommandant vroeg me of ik

mee wilde gaan naar het ziekenhuis in

Dirksland voor de lijkschouwing en de

gegoo'd
Stageverslag van een adspirante

17
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hettyvoor de leeuwen gegooid

confrontatie. Hij vertelde me wat daar

ging gebeuren en toen ben ik gegaan.

Het gebeuren betekende voor mij een

soort ontgroening. Vanaf het moment

dat ik solliciteerde wist ik dat zoiets eens

zou gebeuren.

Hannesen

Ik heb de verdere afhandeling van het

ongeval tot het einde toe gevolgd. Ook

was ik erbij toen het verhoor van de on-

derwijzer van de tekenklas plaatshad.

Wat zitten wij op schoal dan te hanne-

sen met het opnemen van een verkla-

ring!

Om twintig over elf was het proces-ver-

baal klaar. Het parket in Rotterdam

sloot om 12.00 uur. Dat was voortma-

ken geblazen. Ik ben niet zo erg dol op

autorijden en zeker niet als het harder

moet dan honderd kilometer per uur. U

kunt zich begrijpen hoe ik me voelde

toen we met een vaartje van een slordige

140 kilometer over hel eiland reden. Ik

12-jarige meisje
overreden

OUDE-TONGE - Afgelopen
week is de 12-jarige Anita van
Bergen uit Oude-Tonge over-
leden na een ongeluk aan de
Kaai in Oud.e-Tonge.

Samen met andere klasge-
nootjes tekende het meisje het
oude gemeentehuis Oude-
Tonge. Volgens de rijkspolitie
Oude-Tonge stak zij plotseling
de weg over ophet moment dat
C.A.T. uit Oude-Tonge met

tractor en aanhangwagen na-
derde. Zij kwam onder het
rechter voorwiel van de aan-
hangwagen terecht. Zij werd
nog ovérgebracht naar het zie-
kenhuis in Dirksland maar de
hulp kwam te laat.

18

heb een schietgebedje de hemel in-

gestuurd en mezelf ingeprent dat er niets

opwindenders bestond als autorijden en

dat een ongeluk alleen maar je buurman

kan overkomen ...

Met hetzelfde enorme bord voor de kop

als zovele automobilisten vlogen we

over 's Heren Wegen en rolden om pre-

cies vij f voor twaalf het arrondisse-

mentsgebouw binnen. a ontvangst van

een 'geen bezwaar tol begraven' gingen

we gelukkig ietsje kalmer richting Oude

Tonge.

Lang leve het leven!.

Die tweede dag 's avonds reed ik een

z.g. combi-dienst mee. Een patrouille

die zelf geen zelfstandige controles uit-

voert maar alleen zaken behandelt die

van buitenaf komen. Hel was een rusti-

ge dienst. We brachten bij iemand een

gerechtelijk schrijven, pikten een reser-

vepolitieman op en ontvingen tegen het

einde van de dienst van de meldkamer

Dordrecht opdracht om naar Ouddorp

te gaan. Daar had een automobilist een

paaltje omver gereden. Op zich was dat

niet zo wereldschokkend, alleen was hij

wel straalbezopen. Zijn hondje daaren-

. tegen was broodnuchter.

Het was een leuke avond. De gesprek-

ken in zo'n avonddienst lijken veel op

de gesprekken van adspiranten aan het

eind van hun weekendwacht.

Ik heb wel gelachen.

Heterdaad

Op de derde dag, op zaterdagavond

werd ik ingezet op een surveillance met

de GSA met opper Bisschop. Hij vertel-

de me dat er in het Vormingscentrum in

Oude Tonge de laatste tijd nogal eens

werd ingebroken. Juist toen Bisschop

aan het vertellen was zag hij in het Vor-

mingscentrum achter het raam een

hoofd wegduiken. Ik moest de voorkant

van het gebouw in de gaten houden en

hij zou achter het gebouw omlopen.

Toen hij terugkwam vertelde hij dat aan

de achterkant een ruit stuk was en dat

de dader waarschijnlijk nog binnen was.

Ik werd achter het gebouw neergezet

vanwaar ik de achter- en de zijkant in de

gaten kon houden, terwijl Bisschop via

Dordrecht om assistentie vroeg. Ik liep

net even verder achter het gebouw,

waarbij ik de zijkant uit het oog ver-

loor, toen ik plotseling geschreeuw aan

de zijkant hoorde. Toen ik kwam aan-

rennen zag ik dat Bisschop een jongen

van een jaar of achttien vasthad. Toen

de assistentie arriveerde werd het ge-

bouw doorzocht. De jongeman bleek de

enige inbreker te zijn.

Ik ben praktisch bij het gehele verhoor

van de groepsrechercheur aanwezig ge-

weest. Het was voor mij enorm interes-

sant om te ontdekken hoe de jongen,

die aanvankelijk, nogal moeilijk deed

zo klein werd. Hij wilde pas iets zeggen

als hij zelf zijn ouders in kennis mocht

stellen. Dat mocht. Hij had een erg

schappelijke vader. Waarschijnlijk be-

rustte die er al in dat zijn zoon zich op

deze manier bezighield. Ik vond dat erg

zielig. Ik had er zelf ook nogal wat

moeite mee te begrijpen waarom een

jongen, net zo oud als ik, zulke dingen

doet. Het is toch wel even anders: In het

echt zo'n jongen te horen praten dan via

een bandje bij maatschappelijke vor-

ming .

De jongen zei dat hij de inbraak had ge-

pleegd uit pure verveling en sensatie-

zucht. Hij had in zijn leven alleen maar

zijn werk. Overigens gebeurde er niets

opwindends in zijn leven vond hij. De

jongen was net een paar weken vrij. Hij

had drie weken gezeten voor een zeden-

delict. Hij werd ook verdacht van de an-

dere inbraken in het vormingscentrum,

omdat de inbreker elke keer op precies

dezelfde manier te werk was gegaan. De

volgende dag zou hij deze inbraken toe-

geven.

Verkeersongeval

Na dit langdurige intermezzo was er

weer tijd voor de surveillance. Van de

meldkamer kregen we bericht dat er tus-

sen Oude Tonge en Achthuizen een ver-

keersongeval was gebeurd. Men dacht

dat een auto in de sloot terecht was ge-

komen. Heerlijk, ik had juist enorme

zin om te zwemmen! De opgave van de
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plaats waar het ongeval had plaatsge-

vonden bleek niet juist te zijn. Met de

schijnwerper werden berm en sloot af-

gezocht totdat we een auto op zijn kant

in een berm zagen liggen. De bestuurder

mankeerde niets, zijn vrouw zat echter

nog in de wagen met een gecompliceerde

beenbreuk en waarschijnlijk een gebro-

ken pols.

Toen de gewonde was vervoerd, de auto
was weggesleept en de rijbaan was

schoongeveegd zat onze dienst er op.

Toen ik in bed lag kon ik werkelijk ge-

nieten van een naar mijn mening ver-

diende rust.

Merk 'doet-er-niet-toe'

Op de vierde dag van mijn verblijf bij de

groep Oost-Flakkee heb ik een technisch

rechercheur aan het werk gezien naar

aanleiding van 'onze' inbraak bij het

verzamelen van vingersporen.

Om twee uur die middag waren we bij

het voetbalveld van de plaatselijke voet-

balclub en heb ik me bezig kunnen hou-

den met het parkeren van - wat men

dan noemt - vierwielige motorvoertui-

gen, personenauto's, merk 'doet-er-

Gewond aan weg

OUDE-TONGE - In de
nacht van zondag op maandag
is mevrouw Bosboom uit Ou-
de-Tonge zwaar gewond aan-
getroffen aan de provinciale-
weg 47, nabij de afslag Acht-
huizen.

Volgens de rijkspolitie Ou-
de-Tonge is zij waarschijnlijk
met de auto waarin ze reed
over de kop geslagen,' de oor-
zaak is onbekend. De auto lag
in de berm. Zij werd naar het
ziekenhuis in Dirksland ge-
bracht.

niet -t oe-als- ik -maar- niet -hoef -te-lo-

pen', van sportieve voetbalkijkers. Het

was de bedoeling te voorkomen dat bij

het einde van de wedstrijd niet alles in

de knoop zou raken en men alsnog zou

moeten lopen. Het was leuk werk. Net

zoiets als verkeerregelen. Alleen had ik

hier meer bekijks als op de kruising in

Leeuwarden.

De vijfde dag was een dag vol routine-

handelingen. Er moest een situatieschets

van het verkeersongeval worden ge-

maakt. Ik woonde een technisch onder-

zoek van de verkeersgroep bij. Er

moesten inbeslaggenomen voorwerpen

worden gedeponeerd en er was een klei-

ne verkeerskontrole waarbij een verte-

genwoordigervan de plaatselijke pers

ten tonele verscheen voor een plaatje en

een praatje. We kregen nog een aangifte

op te nemen en ik maakte kennis met de

tachograaf. Die dag heb ik met spijt af-

scheid genomen van de groepscomman-

dant en zijn mensen.

Op naar de praktijk!

Ik heb het gevoel dat ik in deze dagen

ontzettend veel geleerd heb. Voor me-

zelf ben ik tot de konklusie gekomen dat

de school praktisch niets met de prak-

tijk te maken heeft. Vooral bij die in-

braak op heterdaad is dat goed naar vo-

ren gekomen. In de verzonnen proces-

sen zal het ie een zorg zijn hoe een ver-

dachte heet, reageert of er uit ziet. In de

praktijk bleek de naam in het proces-

verbaal toe te behoren aan een jongen

van mijn leeftijd. Als je een poos in de

praktijk werkt zul je van zo'n ken-

nismaking wel niet meer warm of koud

worden maar ik vond het nu toch wel

een vreemde gewaarwording.

Voor mij waren deze dagen erg goed

voor het aankweken van een gezonde

portie zelfvertrouwen. Het verblijf op

de groep vormt een goede motivatie om

stug door de gaan met leren.

Als het aan mij had gelegen had ik er

nog een weekje aangeplakt. Nu kijk ik

verlangend uit naar het moment dat de

eindstreep op school bereikt zal zijn. En

dan: Op naar de praktijk!

tm
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijllg - 20 kg

- meetwielen

- polilie-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

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 - 2 73
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D.C. Ittman na Groenlo-affaire:

Arrestatieteams maken
oplossing mogelijk

APELDOORN. - "Ik vind

dat u er recht op heeft om te

worden bedankt voor uw op-

treden, als u zich in akties

als in Groenlo waagt. We

kunnen trots zijn dat het

korps de mogelijkheden

biedt zoals we die nu hebben

ervaren. Het is uw verdienste

dat u kritisch bent gebleven

bij uw optreden. Uw verbe-

ten inzet maar desondanks

koelbloedig overleg heeft

mogen leiden tot dit goede

resultaat en daarvoor spreek

ik graag mijn tevredenheid

en waardering uit", aldus

mr. J. H. Grosheide,

Directeur-Generaal van Poli-

tie op 6 oktober in Apel-

doorn.

Nauwelijks een week nadat

de gijzeling in Groenlo een

eind vond, waren de heer

Grosheide, generaal P. J.

Plattel, de districscomman-

dant J. H. Ittman en overste

F. J. C. M. van Etten (die

de d.c. bij diens afwezigheid

in Groenlo had vervangen)

met vertegenwoordigers van

alle onderdelen die hadden

meegewerkt aan de oplossing

van het drama in de kantine

van het districtsbureau der

Rijkspolitie bijeen.

"In vergelijking met waar we

eerder voor hebben gestaan

was dit niet zo'n grote gijze-

ling, maar daarom niet min-

der ernstig. Het is goed even

na te praten over het doel

dat we hebben bereikt:

Yvonne Wassink is bevrijd

en de daders zijn gear-

resteerd. En dat behoort in

een rechtsstaat", aldus de

heer Grosheide.

De heer Ittman was duidelijk

tevreden met het bestaan van

de arrestatieteams: "We heb-

ben, zoals je dat in een goed

voetbalelftal kent, een afma-

ker in ons team gekregen.

We kunnen nu zelf ook die

laatste stap doen om tot een

oplossing van dergelijke situ-

aties te komen. Het is goed

dat we die mogelijk ook

thans in huis hebben, want

het is voor de politieman on-

bevredigend als hij moet toe-

zien hoe anderen de oplos-

sing komen brengen".

Voor de leden van de ar-

restatieteams had mr. Gros-

heide nog een kleinigheid

achter de hand. De voor-

Alvast een eerste vest voor de arrestatieteams.

Als symbool voor de aangepaste kleding.

22

Nakaarten met de heren Grosheide en [liman.

(Foto's: Techn. Recherche Apeldoorn)

schriften waarin de kleding

voor de leden van de arresta-

tieteams worden vastgesteld,

laten op zich wachten,stelde

hij vast. Om enigszins tege-

moet te komen aan de wen-

sen van de leden van de

teams, zegde de Direkteur-

Generaal hen alvast die kle-

.ding toe om een jaar op

proef te dragen ...

'Fantastisch' lose gijzeling en haar

echtgenoot ontving de

D.e. Apeldoorn een brief

waarin ze haar dank uit-

sprak voor alles wat: men

voor haar had gedaan:

GROENLO. - Van me-

vrouw Yvonne Wassink-

te Braake die een hoofd-

rol speelde in de Groen-

r~)\-\0- 'S~.s>·
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Een bureau voor
Boxmeer en een
bok voor de A.I.

's HERTOGENBOSCH. -

"De politie is te lang een

boeman geweest. Een politie-

bureau is te lang gezien als

een plaats waar je niet moest

komen. Wij, de politie, wil-

len echter lief en leed met u

delen en daarom zullen wij u

op het nieuwe bureau gast-

vrij ontvangen", aldus de

Algemeen Inspecteur van het

korps Rijkspolitie, bij de

opening van het nieuwe

groepsbureau van de rijkspo-

litie te Boxmeer.

Burgemeester W. Hillenaar

bood de A.l. een bronzen

bok aan: "Wij geven dit

symbool van Boxmeer graag

aan welkome gasten of aan

gasten van wie wij hopen dat

ze Boxmeer niet vergeten",

daarbij doelend op het eer-

dere gedane verzoek om

meer personeel.

Kirsten, dochtertje van de

Boxmeerse wachtmeester

Van Gelder, mocht generaal

Plattel de sleutel overhandi-

gen om de deur van het bu-

reau officieel te openen,

waarna groepscommandant

De meldtafel van het nieuwe

bureau: ontworpen en uitge-

voerd door col/ega W. J.

Eijsvogel.

<. i~1 Het had zo mooi

kunnen zijn

Kirsten van Gelder kijkt be-

langstel/end toe bij de ope-

ningshandelingen van de

A.I., die wordt bijgestaan

door burgemeester W. Hil/e-

naar

W. F. Spits alle genodigden

in 'eigen huis' kon verwelko-

men.

Het is die zaterdag de gehele

dag druk gebleven in en rond

het nieuwe groepsbureau.

Publiek uit Boxmeer en Oef-

feit kon de gehele verdere

dag terecht op een 'open

dag' die ter gelegenheid van

de gebeurtenis was georgani-

seerd. (GAB)

(Foto's: De Maaskanter)

VOORBURG. - "Generaal,

mag ik u hierbij aanbieden

het eerste nummer van de

20e jaargang van het RP-

magazine in een nieuw jasje.

Het korps blauw is terug.

Aansluitend bij de nostal-

gische trend die er heerst

hebben wij een vorm ge-

zocht. We hebben er echter

voor gewaakt dat de nostal-

gie ten koste zou gaan van

de eigentijdse vorm".

Dit had de voorzitter van de

redaktieraad de heer F. J. C.

M. van Etten onder meer

willen opmerken bij het aan-

bieden van het september-

nummer aan de Algemeen

Inspecteur.

Enkele minuten tevoren ech-

ter werd hij uit Voorburg

weggeroepen in verband met

een gijzeling (in Groenlo).

Plaatsvervangend redaktie-

voorzitter C. Doornhein zou

vervolgens het eerste exem-

plaar aanbieden, maar werd

eveneens naar Groenlo ont-

boden. Waarop ook de beide

andere redaktieleden maar

naar de Achterhoek vertrok-

ken.

Twee dagen later is deze foto

gemaakt. Werd het toch nog

even gezellig.

(Foto: A. L. van Ooyen)

Toppunt van

vlees in blik

kreeg een van de auto's pan-

ne en werd ergens in Duits-

land achtergelaten. De inzit-

tenden ervan stapten over in

het resterende voertuig.

Volgens een wachtmeester

kwam het resultaat van het

vervoer neer op het toppunt

van vlees in blik.

Op het politiebureau in Beek

probeerde men alles in

het werk te stellen om de

mensen nog onderdak te

brengen. Handicap was ech-

ter dat alle centen op waren.

Een oplossing werd gevon-

den door de groep te splitsen

en de overgebleven auto twee

maal retour Beek-Terneuzen

te laten reizen.

MAASTRICHT. - De

Rijkspolitie uit Beek heeft in

augustus jl. een nacht onder-

dak aan 22 Turken, onder

wie een aantal baby's, ver-

leent. Het gezelschap zat

inclusief bagage in één

Volkswagenbusje gepropt,

totdat de verkeersgroep van

de Rijkspolitie daar op de

E 9 een stokje voor stak. De

Turken die allen in Terneu-

zen woonden, waren met

twee busjes op vakantie in

hun vaderland geweest. Op

de terugreis naar Nederland

23

Rp.org_RPM78_11_nov_nr.03_compri 338



D.C. Ittman na Groenlo-affaire:

Arrestatieteams maken
oplossing mogelijk

APELDOORN. - "Ik vind

dat u er recht op heeft om te

worden bedankt voor uw op-

treden, als u zich in akties

als in Groenlo waagt. We

kunnen trots zijn dat het

korps de mogelijkheden

biedt zoals we die nu hebben

ervaren. Het is uw verdienste

dat u kritisch bent gebleven

bij uw optreden. Uw verbe-

ten inzet maar desondanks

koelbloedig overleg heeft

mogen leiden tot dit goede

resultaat en daarvoor spreek

ik graag mijn tevredenheid

en waardering uit", aldus

mr. J. H. Grosheide,

Directeur-Generaal van Poli-

tie op 6 oktober in Apel-

doorn.

Nauwelijks een week nadat

de gijzeling in Groenlo een

eind vond, waren de heer

Grosheide, generaal P. J.

Plattel, de districscomman-

dant J. H. Ittman en overste

F. J. C. M. van Etten (die

de d.c. bij diens afwezigheid

in Groenlo had vervangen)

met vertegenwoordigers van

alle onderdelen die hadden

meegewerkt aan de oplossing

van het drama in de kantine

van het districtsbureau der

Rijkspolitie bijeen.

"In vergelijking met waar we

eerder voor hebben gestaan

was dit niet zo'n grote gijze-

ling, maar daarom niet min-

der ernstig. Het is goed even

na te praten over het doel

dat we hebben bereikt:

Yvonne Wassink is bevrijd

en de daders zijn gear-

resteerd. En dat behoort in

een rechtsstaat", aldus de

heer Grosheide.

De heer Ittman was duidelijk

tevreden met het bestaan van

de arrestatieteams: "We heb-

ben, zoals je dat in een goed

voetbalelftal kent, een afma-

ker in ons team gekregen.

We kunnen nu zelf ook die

laatste stap doen om tot een

oplossing van dergelijke situ-

aties te komen. Het is goed

dat we die mogelijk ook

thans in huis hebben, want

het is voor de politieman on-

bevredigend als hij moet toe-

zien hoe anderen de oplos-

sing komen brengen".

Voor de leden van de ar-

restatieteams had mr. Gros-

heide nog een kleinigheid

achter de hand. De voor-

Alvast een eerste vest voor de arrestatieteams.

Als symbool voor de aangepaste kleding.
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Nakaarten met de heren Grosheide en lttman.

(Foto's: Techn. Recherche Apeldoorn)

schriften waarin de kleding

voor de leden van de arresta-

tieteams worden vastgesteld,

laten op zich wachten,stelde

hij vast. Om enigszins tege-

moet te komen aan de wen-

sen van de leden van de

teams, zegde de Direkteur-

Generaal hen alvast die kle-

.ding toe om een jaar op

proef te dragen ...

'Fantastisch' lose gijzeling en haar

echtgenoot ontving de

O.C. Apeldoorn een brief

waarin ze haar dank uit-

sprak voor alles wat 'men

voor haar had gedaan:

GROENLO. - Van me-

vrouw Yvonne Wassink-

te Braake die een hoofd-

rol speelde in de Groen-

rl.o) \_\0_ '3~.s>·
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Een bureau voor
Boxmeer en een
bok voor de A.I.

's HERTOGENBOSCH. -

"De politie is te lang een

boeman geweest. Een politie-

bureau is te lang gezien als

een plaats waar je niet moest

komen. Wij, de politie, wil-

len echter lief en leed met u

delen en daarom zullen wij u

op het nieuwe bureau gast-

vrij ontvangen", aldus de

Algemeen Inspecteur van het

korps Rijkspolitie, bij de

opening van het nieuwe

groepsbureau van de rijkspo-

litie te Boxmeer.

Burgemeester W. Hillenaar

bood de A. I. een bronzen

bok aan: "Wij geven dit

symbool van Boxmeer graag

aan welkome gasten of aan

gasten van wie wij hopen dat

ze Boxmeer niet vergeten",

daarbij doelend op het eer-

dere gedane verzoek om

meer personeel.

Kirsten, dochtertje van de

Boxmeerse wachtmeester

Van Gelder, mocht generaal

Plattel de sleutel overhandi-

gen om de deur van het bu-

reau officieel te openen,

waarna groepscommandant

De meldtafel van het nieuwe

bureau: ontworpen en uitge-

voerd door collega W. J.

Eijsvogel.

Kirsten van Gelder kijkt be-

langstellend toe bij de ope-

ningshandelingen van de

A.I., die wordt bijgestaan

door burgemeester W. Hille-

naar

W. F. Spits alle genodigden

in 'eigen huis' kon verwelko-

men.

Het is die zaterdag de gehele

dag druk gebleven in en rond

het nieuwe groepsbureau.

Publiek u'it Boxmeer en Oef-

feIt kon de gehele verdere

dag terecht op een 'open

dag' die ter gelegenheid van

de gebeurtenis was georgani-

seerd. (GAB)

(Foto's: De Maaskanter)

Het had zo mooi

kunnen zijn

VOORBURG. - "Generaal,

mag ik u hierbij aanbieden

het eerste nummer van de

20e jaargang van het RP-

magazine in een nieuw jasje.

Het korpsblauw is terug.

Aansluitend bij de nostal-

gische trend die er heerst

hebben wij een vorm ge-

zocht. We hebben er echter

voor gewaakt dat de nostal-

gie ten koste zou gaan van

de eigentijdse vorm".

Dit had de voorzitter van de

redaktieraad de heer F. J. C.

M. van Etten onder meer

willen opmerken bij het aan-

Toppunt van
vlees in blik

MAASTRICHT. - De

Rijkspolitie uit Beek heeft in

augustus jl. een nacht onder-

dak aan 22 Turken, onder

wie een aantal baby's, ver-

leent. Het gezelschap zat

inclusief bagage in één

Volkswagenbusje gepropt,

totdat de verkeersgroep van

de Rijkspolitie daar op de

E 9 een stokje voor stak. De

Turken die lillen in Terneu-

zen woonden, waren met

twee busjes op vakantie in

hun vaderland geweest. Op

de terugreis naar Nederland

bieden van het september-

nummer aan de Algemeen

Inspecteur.

Enkele minuten tevoren ech-

ter werd hij uit Voorburg

weggeroepen in verband met

een gijzeling (in Groenlo).

Plaatsvervangend redaktie-

voorzitter C. Doornhein zou

vervolgens het eerste exem-

plaar aanbieden, maar werd

eveneens naar Groenlo ont-

boden. Waarop ook de beide

andere redaktieleden maar

naar de Achterhoek vertrok-

ken.

Twee dagen later is deze foto

gemaakt. Werd het toch nog

even gezellig.

(Foto: A. L. van Ooyen)

kreeg een van de auto's pan-

ne en werd ergens in Duits-

land achtergelaten. De inzit-

tenden ervan stapten over in

het resterende voertuig.

Volgens een wachtmeester

kwam het resultaat van het

vervoer neer op het toppunt

van vlees in blik.

Op het politiebureau in Beek

probeerde men alles in

het werk te stellen om de

mensen nog onderdak te

brengen. Handicap was ech-

ter dat alle centen op waren.

Een oplossing werd gevon-

den door de groep te splitsen

en de overgebleven auto twee

maal retour Beek-Terneuzen

te laten reizen.

23
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En toen was
gouden Jan

van Dijk

even stil

Het zal je maar gebeuren.

Ben je rustig onderweg naar

je bestemming, word je door

een Rijkspolitie-Porsche en

twee motorrijders van de

weg geplukt en naar een par-

keerplaats gebracht. Kontro-

le! Maar met dat je stopt om

uit te stappen, vallen er twee

tv-kameraploegen en zeven

persfotografen op je neer en

landt er naast je wagen een

helikopter waaruit de baas

van de Rijkspolitie op ware

grootte komt om zich vervol-

gens in persoon tot je te

richten. Als je dan niet even

vreemd voor je uitkijkt ...

Zoiets overkwam vrachtwa-

genchauffeur Jan van Dijk

(32) op 4 oktober. De Alge-

meen Inspecteur was per-

soonlijk naar de Bergauto-

weg gereisd om hem ter gele-

genheid van het feit dat hij

kans had gezien. zijn vij ftig-

tonner gedurende tien jaar

meer dan I miljoen kilome-

Surveillance met zelfbediening

DEN HAAG. - 'Surveil-

lance neeesse est'. Zo onge-

veer luidt de slagzin van het

personeel van de groep Alke-

made. Om alle hoekjes van

haar bewakingsgebied te

24

ters schade- en 'bekeurings-

vrij , door het verkeer te stu-

ren, te benoemen tot 'Gou-

den Ridder van de Weg'.

"In u wil ik alle beroeps-

chauffeurs van mijn waarde-

ring laten weten. In onze po-

litiepraktijk blijkt maar al te

vaak dat de Nederlandse be-

roepschauffeur een goede ka-

meraad is op de weg. Altijd

bereid om even te helpen als

er een ongeval heeft plaats-

gehad op een van onze we-

gen. Nooit te beroerd om te

helpen als de weg moet wor-

den vrijgemaakt of hulp aan

slachtoffers moet worden ge-

boden", aldus de heer Plat-

tel.

Het was voor de tiende ach-

tereenvolgende maal dat een

verzekeringsmaatschappij

van wegtransportonderne-

mingen, de 'ridder van de

weg' onderscheidingen toe-

kende. Dit jaar bleken, naast

Jan van Dijk, nog acht

chauffeurs voor goud in aan-

merking te komen. Met de

zilveren en bronzen ridders

werden zij op 14 oktober op

de Autotron in Drunen ont-

vangen, waar de Algemeen

Inspecteur ook hen de on-

derscheidingen uitreikte.

(Foto AVD)

kunnen besurveilleren, moe-

ten enkele hindernissen wor-

den genomen. Een van die

obstakels is een vrij breed

water, waarin je staande

kunt drinken. Ook de groep

Alkemade beschikt niet over

amphibievoertuigen. Wel ligt

er in het nat een pont. De

pontbaas heeft het al lang

geleden af laten weten, zodat

er uiteindelijk maar één

oplossing overblijft: 'Je

handjes laten wapperen'.

Kolonel b.d.

T. J. Canter Visscher

overleden

VOORBURG. - Op 24 sep-

tember j.l. overleed, na een

kortstondige ziekte, te Zut-

phen kolonel b.d. Tammerus

Jan Canter Visscher, op de

leeftijd van 67 jaar.

De heer Canter Visscher

heeft vanaf I januari 1946

als officier bij het korps

Rijkspolitie gediend. Hij was

ach tereen volgens districts-

commandant te Breda,

hoofd van het toenmalige

bureau Werving (en in de-

zelfde periode belast met de

organisatie van het Ver-

keerstoezicht bij het korps),

hoofd bureau Verkeerszaken

bij de Algemene Inspectie en

Chef Staf van de Algemene

Inspectie. Op I juli 1971

beëindigde hij zijn loopbaan

als plaatsvervangend Alge-

meen Inspecteur.

Vele ouderen in het korps

hebben de heer Canter Vis-

scher gekend als een bijzon-

der harde werker in een de-

cor van een schrijfmachine

en stapels papier, die een

vraagbaak bleek over vrijwel

alles wat met politie te ma-

ken had en vele stukken

haastig ondertekende met

'CaVi'.

(ThS) 1---------

En dat gebeurt dus ook. De

RP'ers uit Alkemade hebben

er inmiddels handigheid in

gekregen om de andere kant

te bereiken.

Rp.org_RPM78_11_nov_nr.03_compri 341



Korps zoekt óók

volwassen mensen

UTRECHT. - Onder het

motto: 'De Rijkspolitie zoekt

volwassen mensen is het Bu-

reau Personeelsvoorziening

van het korps begonnen met

een nieuwe advertentiecam-

pagne. "De paginavullende

artikelen in regionale bladen

over de instelling van de zo-

genaamde 'opvanggroepen '

hebben naar onze mening de

indruk gewekt dat de

Rijkspolitie alleen maar be-

lanstelling heeft voor zeer

jonge sollicitanten", aldus

kapitein E. de Kruif, hoofd

van het bureau. "De prak-

tijk leert overigens dat vaker

op jongere leeftijd (nauwe-

lijks 16 jaar) wordt gesollici-

teerd. Wij proberen met de

kopregel van de advertentie

eveneens een beroep te doen

op de ouderen. De belang-

stelling voor de jongeren is

daarom niet minder".

Inmiddels heeft de nieuwe

advertentie al in diverse

regionale bladen gestaan. Zij

is ook als affiche uitgevoerd

en bij alle groeps-, post- en

rayon commandanten, direk-

teuren van arbeidsburo's, ge-

meentehuizen, verenigingslo-

kalen etc. bezorgd om te

worden opgehangen.

(Foto: BPV)

Zij bezochten het Eindho-

vense hoofdbureau van Ge-

meentepolitie en waren te

gast bij de Rijkspolitie van

de groep Gemert , waar zij

tevens de opvangeenheid be-

zochten.

Luitenant H. W. de Haard

.van het distrikt en voorlich-

ter A. Folgerts van de Alge-

.mene lnspëctie informeerden

de dames over de werkwijze

van de landgroep. (GA W)

Een van de alarmdames was

wel te porren voor een ritje.

(Foto: Techn. Rech. Den

Bosch)

0011- Telefonistes

bezochten RP-Gemert

EINDHOVEN. - hoewel de

PTT-telefonistes die de ande-

re kant van telefoonnummer

0011 in Zuid-Oost-Brabant

moeten gaan bezetten voor-

lopig nog even wat anders

moeten doen (omdat het

nieuwe alarmnummer in ver-

band met bezuinigingen van

de regering nog niet in be-

drijf zal komen) hebben de

dames zich alvast op de

hoogte gesteld van het poli-

tiebedrijf.

Ave-Dierendag

DRIEBERGEN. - De be-

woners van Alex-Hoeve op

het terrein van de AVO in

Driebergen hadden het goed

op 4 oktober (werelddieren-

dag). 's Middags liepen tal-

rijke personeelsleden uit om

onze medeschepselen eens

extra te verwennen.

(Foto: Fotodienst AVO).

kort
&klein

gelezen

• In Engeland wordt met

ingang van het volgend jaar

streng gekontroleerd op ...

kinderwagens. Men gaat be-

kijken of remmen, ophan-

ging en wendbaarheid aan de

eisen voldoen.

• De kleine groep Neder-

landers uit de hoogste

welstand klasse (zakenlieden,

managers, beoefenaars van

vrije beroepen, academici)

heeft driemaal zoveel kans

slachtoffer van een inbraak

te worden als de rest.

• Een technische werk-

groep zal bekijken wat de

Rijkspolitie te Water nodig

heeft voor operaties op zee:

• De regering wil de politie

toch maar liever niet de be-

voegdheid geven in het gehe-

le land op te treden. De

'politie-ministers' zijn bang

dat de politie teveel op eigen

houtje gaat werken.

• De Procureurs-Generaal

juichen de instelling van spe-

ciaal opgeleide en geoefende

teams voor het arresteren

van gevaarlijke krimineIen

toe. Betreurd wordt, dat niet

regionaal wordt samen-

gewerkt, maar dat er geschei-

den regelingen zijn getroffen

~oor de Gemeente- en de

Rijkspolitie.

Nijmegen. Blonde RK jonqern.
33. zkt. net. vlot meisje van 30-33
voor een ser. relatie op te bou-
wen. Agentes v, pol. bijz. welkom.
Huw. tzt. niet uitgesl Br. ond nr.
-..VN

(Uil: Vrij Nederland)
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Distrikt Maastricht

onder kolonelsbewind

MAASTRICHT. - "U bent

maar twintig dagen over tijd.

Dit is wat je noemt een snel-

le bevalling!" sprak me-

vrouw J. M. Lenssen, stafof-

ficier jeugdzaken in het-

distrikt Maastricht, op 22

september tot haar chef W.

Schaafsma die zich sinds

twee dagen kolonel mocht

noemen. Zijn bevordering

was per I september j.l. in-

gegaan. Felecitaties en bloe-

men van het personeel waren

er voor de kolonel en diens

echtgenote in ruil voor koffie

met vlaai.

's Middags was er een recep-

tie in de officierscIub d' Al-

sa ce te Maastricht waar velen

hun gelukwensen kwamen

aanbieden.

Een van de Maastrichtse re-

chercheurs werd echter erg

waakzaam toen de d.c. kort

na de feestelij ke gebeurtenis

een K.G.B.-bijeenkomst or-

ganiseerde. De ontdekking

dat het ging om een vergade-

ring van Kolonel, Groeps-

Felicitaties van burgemeester

mr. B. G. M. Strous (Klim-

men) voor het echtpaar

Schaafsma ..

commandanten en Burge-

meesters deed hem van ver-

dere observatie afzien. (PC)

Foto: Techn Rech. Roer-

mond).

Kassa! ! !

MAASTRICHT. - De

Rijkspolitie-kollega's uit het

Limburgse Beek hebben zich

terdege voorbereid op het

pas ingevoerde vernieuwde

transaktiesysteem .

ve foto's van het Koninklijk

Huis kost f 6,25 (+ f 2,10

verzendkosten). De baten

van de opbrengst komen ten

goede aan het werk voor

jeugd en.gezin.

Voor relaties in het buiten-

land komt er een Oranje-

kalender uit met een viertalig

kalendarium: Frans, Duits,

Engels en Spaans.

Kalenders kan men bestellen

bij: Kalenderaktie Pro J u-

ventute, Postbus 7101,

1007 JC Amsterdam (Post-

giro 517400, telefoon 020-

790949).

Een van de K.S.A. 's van de

groep is voorzien van een

wankele kassa om de in-

komsten bij de dagelijkse pa-

trouilles als in de plaatselij ke

upermarkt keurig te kunnen

verwerken. (PHMC)

Oranjekalender 1979

Onder het motto 'Geef de

jeugd een kans' heeft de ver-

eniging Pro Juventute met

instemming van de

Koninklijke Familie de 32e

Oranjekalender uitgegeven.

De maandkalender met

verschillende fraaie exclusie-

26

Wat doet

Pro Juventute

De Verenigingen Pro Juven-

tute zijn algemene instellin-

gen voor kinderbescherming

die werkzaam zijn voor

jeugd en gezin in het gehele

land. Zij helpen jaarlijks

meer dan 12000 kinderen uit .

alle geledingen van ons volk.

De werkzaamheden zijn on-

derverdeeld in drie sektoren.

Gezinsvoogdij: omgeven

door een justitieel kader zorg

voor en zo mogelijk hulp

aan het in eigen milieu bê-

kneld geraakte kind, waarbij

de ouders of het gezin het

re ht behouden op een zo

groot mogelijke deelneming.

Voogdij: verantwoordelijk-

heid voor minderjarigen

waarvan de ouders ontzet of

ontheven zijn uit de ouder-

lijke macht en begeleiding

van deze jongeren bij het

zelfstandig worden in de

maatschappij .

Adviesburo: hulpverlening

aan jongeren en hun ouders

bij problemen met elkaar,

zichzelf, met school of werk.

Hofkapel en

Heukelum

druk voor

gehandicapten

SON. - Het was onlangs

tien jaar geleden dat een

groep enthousiastelingen, on-

der wie de postcommandant

der Rijkspolitie uit Heuke-

lum het initiatief nam om de

ruim 50 gehandicapte kinde-

ren van huize 'Zonhove' uit

Son tweemaal per jaar een

gezellige dag te bezorgen.

Sindsdien maken de gehandi-

capten elke zomer een vaar-

tocht op de Linge en 's win-

ters wordt de jeugd met een

dag amusement verrast. De

direktie van huize 'Zonhove'

vond dat dit tweede lustrum

gevierd moest worden. Op

verzoek van opper Nagtegaal

uit Heukelum kwam toen de

hofkapel 'De Blau Bokse'

van de R.P.S.Z. In Den

Bosch naar Son om de ' Zon-

hovenaars' op een daverend

feest te tracteren. Afwisse-

lend met een drive-in-

diskoteek zorgden zij voor

een muzikaal gebeuren dat in

alle toonaarden tot zijn recht

kwam.

Groei van watersport
eist snelle regeling

" .. Dat is geregeld! ... "

(De Volkskrant)
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Nieuwe boot voor

RPtW Maastricht

MAASTRICHT. - De post

Maastricht van de Rijkspoli-

tie te Water heeft een nieuw

vaartuig in gebruik genomen.

Het is er een van het beken-

de Schottel-type, uitgerust

~

met een 250 PK sterke motor

die zorgt voor een maximum

vaarsnelheid van ongeveer 35

kilometer per uur. Het num-

mer van het schip zal het in

een omgeving waar men zich

stilaan voorbereidt op het

komende karnavalsgebeuren

wel doen: zes maal 11.

(Foto: John Baan)

Dienst Luchtvaart

testte haar autuig

SCHIPHOL. - Kollega H.

Kerssens, onze 'man van

Schiphol' , liet ons het vol-

gende weten:

Om het aantal schadegeval-

len terug te dringen is de Po-

litie Technische Dienst over-

gegaan tot het aanschaffen

van aangepaste auto's voor

de vliegers van de Dienst

Luchtvaart. Het eerste autuig

is inmiddels afgeleverd. Twee

ervaren piloten maakten

reeds enkele testritten. Het

resultaat van hun probeersel

noemden zij bemoedigend.

Het nieuwe dienst voertuig

tussen twee conventionele

dienstauto 's.

L.O.R.'s voorbeeld
deed L.O.G. volgen

HAARLEM. - In navolging

tot wat bij de reserve-

Rijkspolitie bestond hebben

vertegenwoordigers van 65

korpsen die in Haarlem bij-

een waren hel Landelijk

Overleg van de Korpsen

reserve-Gemeen Iepo IiIie

(L.O.G.) opgericht.

"Onze belangen lopen in be-

langrijke mate parallel met

die van de reserve-

Rijkspolitie en daarom on-

derhouden wij nauwe kon-

takten met het L.O.R.", al-

dus de reserve-hoofd-

inspekteur Th. F. Rijnberg.

chef van het Enschedese

reserve-personeel, de kersver-

se voorzitter van de organi-

satie. "Samen zullen we pro-

beren de positie van de

reservepolitie struktureel te

verbeteren" .

Naast de reserve-Rijkspolitie

kent Nederland 120 korpsen

reserve-Gemeentepolitie met

meer dan 4500 manschap-

pen. (vdW)

langs de ~ weg gezien

Kollega H. A. de Ruiter van

de AVO zag dit doe-het-

zelf verkeersbord in

Amersfoort.

Kollega J. A. Kusters van de

groep Prinsenbeek kwam in

Terheijden een verkeersbord

tegen met dit zeer merkwaar-

dig onderschrift.

Zou het soms uit Groningen

afkomstig zijn?

Glasverwerking

HEILOO. - Kollega Van de

Werf uit Heiloo stuurde ons

een foto toe van een auto

van een glasverwerkings-

bedrijf. Tekort aan grond-

stoffen?

Afkorting in

het Fries

LEEUWARDEN. - On-

langs is de Noordersingel in

Leeuwarden van een nieuwe

asfaltlaag voorzien. Voor het

distriktsbureau op nummer

100 gaf men op het wegdek

aan, dat die parkeerplaats

vrijgehouden moet worden

ten behoeve van dienst-

wagens van de Rijkspolitie.

(Foto Leeuwarder Courant)

27
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Rekening voor een langparkeerder

De vervangend groepscom-

mandant van de groep Prin-

sen beek ging eens zonder au-

to op vakantie. Om er enigs-

zins zeker van te zijn dat hij

zijn bezit na terugkomst in

ongeschonden staat terug

zou vinden, zette hij zijn

vervoermiddel in de ornge-

ving van het groepsbureau.

De kollega's van de groep

bleken best bereid een oogje

in het zeil te houden. Bij te-

rugkomst van de adjudant

was er een warm welkom en

een parkeerrekening ten be-

hoeve van de dorstigen in de

groep. (J. A. Kusters)

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING.

School: Kon. Wilhelminastr 41,
tel. 05178 . 6541 (thuis: 05178-59 81l.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexem)
tel. 04748 . 6 66 (thuis: 04748 . 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,

School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055-230903 (thuis: 08338 . 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055-2309 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020- 174555 (thuis: 01725- 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 . 42 42 (thuis: 03438 . 7686).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 . 694021 (thuis: 070 . 6709 37l.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven

tel. 030-7848 48 (thuis: 02155- 1 2030).

RESERVE RI.JKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159-42579

VOORHO UT. - Een nacht-

surveillance in de bollen-

streek zag in de Boerhave-

straat te Voorhout een 'deus-

jevoo' ondersteboven voor

de deur van de woning van

een jong stel dat daags tevo-

ren was getrouwd.

Iemand had er een bordje bij

geplaatst. De nachtsurveil-

lance /iet het maar zo. Een

van de kollega's die ook juist

zijn trouwdag achter de rug

had, merkte op: 'Ja, haast

heb je dan wel, maar

zoveel ... ?'

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,

Bureau: Bergerweg 150, Alkmaar
tel. 072 . 11 86 00 (thuis: 02299 . 2 25l.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,

Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020-22 63 22 (thuis: 02990-21052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,

Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 055- 26 09 11 (thuis: 05206 . 87 22l.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,

Bureau: Tuinstraàt 17, Assen
tel. 05920-21888 (thuis: 05920-511 74).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,

Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076- 1240 61 (thuis: 01654- 15 27l.

DISTRICT DORDRECHT

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID,

Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 . 3 74 44 (thuis: 078 . 3 73 54l.

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,

Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 . 51 38 38 (thuis: 040 . 44 96 06l.

DISTRICT 's·GRAVENHAGE

Th. SPELT,

Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070-46 94 20 (thuis: 071 . 1524 97l.

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen

tel. 050- 133542 (thuis: 05945-2798).

DISTRICT 's·HERTOGE BOSCH

G. A. BOOT,

Bureau: Vlijmenseweg 50 , Den Bosch
tel. 073 . 21 51 15 !thUIS. 04192 . 38 95).

DISTRICT LEEUWARDE

J. SCHEPER,

Bureau: Noordersingel 100. Leeuwarden
tel. 05100 . 2 23 45 (thuis 05100 . 8 1395).

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht

tel. 043-54222 (thuis: 04497-1311).

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,

Bureau: Groenmarkt 14 iddelburq
tel. 01180 . 2 80 85 (thuis: 01180 . 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Arksteestraat 2 IJmegen
tel. 080 . 22 82 73 (thuis 08894- 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG

Bureau: Europalaan 0 31 Herkenbosch

tel. 04752-2530 (thuis: 04758- 1824).

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADOELEE

Bureau: De Holle Bilt 13 De Bilt
tel. 030 . 7637 11 (thuis. 03438 . 2865).

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST

Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 . 1 06 25 (thUIS' 05200 . 3 15 68l.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,

Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020-2633 11 (thuis: 02290 . 1 41 (0).
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AT
Roermondse

reservisten wonnen

schietwedstrijden

Showgirls konden

politie bedwingen

VAALS. - Een voetbaltref-

fen tussen de Rijkspolitie

van Vaals en de dans- en

showgroep Vijlen werd een

hoogtepunt in de viering van

het feestweekend van de

showgroep. Sterke armen en

charmante benen bleken vol-

ledig tegen elkaar opgewas-

sen. Na een stevige match

werd het 5-5.

De scheidsrechter bleek bij

zijn fluiten duidelijk gechar-

Beide teams voor de aanvang

van de wedstrijd.
door de dorstige kelen van,

de tegenstanders te smeren.

(Limburgs Dagblad).

(Foto's John Vos)meerd van het vrouwelijk

schoon, maar uiteraard lette

niemand daar op, temeer

omdat er op het veld zoveel

moois te zien was.

Voor de wedstrijd boden de

dienaren van Hermandad de

dames bloemen aan. Deze re-

vancheerden zich na afloop

RP-Stein derde in

MergeIlandtoernooi

MAASTRICHT. - Rijkspo-

litiekollega's van de groep

Stein hebben op 27 septem-

ber j.1. beslag weten te leg-

gen op een derde plaats in

het Mergelland-voetbal-

toernooi waarvoor acht poli-

tieteams - waaronder een

elftal uit het Duitse Aken en

een van de Belgische Rijks-

wacht uit Sint Maartensvoe-

ren waren uitgenodigd.

adat de wedstrijden waren

gespeeld bleken zowel de

eerste als de tweede plaats in

het toernooi te worden bezet

door teams uit de Limburgse

hoofdstad. De Gemeentepo-

litie eindigde als overwin-

naar, terwijl het team van de

Koninklijke Marechaussee de

direkt daaropvolgende plaats

in de eindranglijst innam.

(PC)

Wachtmeester H. van der

Bolt heeft zijn handen vol

aan de dames.

30

UTRECHT. - Bij de korps-

schietwedstrijden 1978 voor

reservisten die op 2 septem-

ber te Utrecht werden gehou-

den, wist het team van het

district Roermond beslag te

leggen op de wisselbeker.

Res.-wachtmeester L. H.

Rietdijk van het district

Dordrecht schoorde de

meeste punten in de

wedstrijd om het persoonlijk

kampioenschap.

In de jaarlijkse strijd op de

schietbaan van Fort De Bilt

lieten vertegenwoordigers

van alle 17 districten van 9

tot 4 uur met droge harde

knallen van hun aanwezig-

heid blijken. Aan het eind

van de middag waren de

kaarten wel geschud:

1. Roermond 141 punten.

2. Den Haag (138).

3. Eindhoven (137).

4. Utrecht (137).

5. Amsterdam (136).

6. Zwolle (132).

7. Apeldoorn (130).

8. Assen (128).

9. Maastricht (128).

10. Leeuwarden (125).

11. Breda (125).

12. Dordrecht (124).

13. Alkmaar (123).

14. Nijmegen (122).

15. Middelburg (119).

16. Den Bosch (102).

17. Groningen (81).

De eerste drie plaatsen 'indi-

vidueel' waren voor:

I. L. H. Rietdijk (Dord-

recht) 49 punten, 2. D.

Kommer (Eindhoven) 49

punten, 3. P. Krijger (Leeu-

warden) 48 punten ..
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RP-Noord werd

atletiekkampioen

1978

GRONINGEN. - Met twin-

tig punten voorsprong heeft

de ploeg uit het noorden

kans gezien de eerste plaats

bij de totaaluitslag te be-

machtigen bij de korpskam-

pioenschappen atletiek 1978.

Onder ideale weersomstan-

digheden vond op 30 septem-

ber j.l. in het 'Stadspark' te

Groningen het sportgebeuren

plaats, georganiseerd door de

Sport- en Ontspanningsver-

eniging Groningen. 84 korps-

atleten, bijgestaan door 30

juryleden, gaven hun beste

krachten en in felle doch

sportieve strijd.

Gezien de resultaten begint

het duidelijk te worden dat

er onder de grote groep jon-

ge kollega's mannen zitten

die kans zien de sportpresta-

ties steeds scherper te stellen.

Kolonel Th. van Dolderen

reikte namens de Algemeen

Inspecteur de prijzen uit die

hem waren aangeboden door

de vijfjarige Jeannet en Ag-

nes Woudenberg en Paula

Stubbe.

Hoogspringer O. van der

Heg springt met 1,90 m naar

de tweede plaats.

Na afloop was er voor iedere

deelnemer een echte 'Grunni-

ger kauke' en de toezegging

dat hen een fotoboek met

opnamen van het sportieve

treffen zou worden nagezon-

den.

De uitslagen waren:

3000 meter: 1. A. M. Renne

(W I) 9.04.0 min., 2. A.

Regtop (N) 9.21.5, 3. D. de

Vries (N) 9.29.1.

1500 meter: I. A. Fennema

(0) 4.08.3, 2. G. J. van Kal-

keren (0) 4.11.3, 3. A. M.

Renne (W I) 4.19.3.

800 meter: I. G. van Goor

(N) 1.59.3, 2. A. Fennema

(0) 1.59.4,3. G. J. van Kal-

keren (0) 2.01.1.

400 meter: 1. J. van Driel

(0) 50.0, 2. G. A. Verhuist

(W I) 51.9, 3. J. de Boer (N)

51.9.

200 meter: I. C. G. C. Knu-

vers (Z) 23.2, 2. J. v.d. Ven

(N) 23.3, 3. R. M. Berkhout

(W I) 23.4.

100 meter: 1. C. G. C. Knu-

vers (Z) 11.3,2. J. v.d. Ven

(N) 11.3, 3. R. M. Berkhout

(W I) 11.4.

Hoogspringen: I. L. Poirot

(W I) 1,95 m, 2. O. v.d. Heg

(N) 1,90,3. J. M. Levels (Z)

1,85.

Kogelstoten: I. B. Lesterhuis

(Z) 14,36 m, 2. P. G. Meij-

dam (W I) 13,52,3. B. van

Bergen (Z) 13,12.

Verspringen: 1. N. de Graaf

(W I) 6,60 m, 2. A. H. Haan

(N) 6,09,3. J. M. Levels (Z)

6,01.

Discuswerpen: 1. P. G. Meij-

dam (W I) 46,76 m, 2. B. H.

Lesterhuis (Z) 42,48, 3. B.

van Bergen (Z) 39,58.

Speerwerpen: 1. H. J. L.

Keulen (N) 56,14 m, 2. C.

H. v.d. Vegt (W 11) 51,54, 3.

P. G. Meijdam (W I) 46,90.

Hinkstapspringen: I. A. H.

de Haan (N) 12,60 rn, 2. A.

G. J. Scheepers (Z) 12,59,3.

N. de Graaf (W I) 12,29.

4 x 100 meter estafette: 1.

Prijzen voor de eerste drie

plaatsen op de 1500 meter.

V.l.n.r.: A. Fennema, G. J.

van Kalkeren en A. M Ren-

ne.

Noord 45.3 sec., 2. Oost

45.9, 3. Zuid 46.4.

De totaaluitslag bij de korps-

wedstrijden atletiek luidde:

1. Noord 178 punten, 2.

West I 158 punten, 3. Zuid

149 punten, 4. Oost 114

punten, 5. West 11 87 pun-

ten.

Harlinger supercup

voor F. Wassink

HARLINGEN . - Sportdo-

cent Frank Wassink (hoe kan

het anders) werd de eerste

winnaar van de Super-Play

die de personeelsvereniging

'Harijop' van de opleidings-

school te Harlingen deze zo-

mer voor haar leden organi-

seerde.

Veertien dames en vijftien

heren bevochten elkaar drie

avonden in de strijd om de

supercup. De dames deden

dat in een vierkamp (kruiwa-

genrace, basketbalwerpen,

ringwerpen op de fiets en pe-

nalties werpen).

De heren gingen elkaar te lijf

in de onderdelen buksschie-

ten (kok Elzinga deed van

zich spreken door geen enke-

le punt te behalen), opduwen

aan de brug, medicinbalwer-

pen, kikkerspringen en tafel-

tennissen.

Op de buitenbanen werden

de 100-meter en de 800-meter

verlopen. Tenslotte werd er

nog 400 meter hardgefietst.

De eindstand bij de dames

was:

I. mevr. Dekker.

2. mevr. Paauwe.

3. mevr. De Vries.

Bij de heren:

1. F. Wassink.

2. E. de Jong.

3. D. de Vries.

(GMK
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Borger-Osnabrück
v.v, op de fiets

ASSEN. - Negentien leden

van de Rijkspolitie Sportver-

eniging Drenthe hebben de

300 km van Borger naar het

Duitse Osnabrück vice versa

afgelegd in een tempo dat

varieerde van 30 tot 45 kilo-

meter per uur.

Het initiatief daartoe was

van de kollega's Lohuis en

Vording van de noordelijke

sportvereniging. Kontakten

met I.P.A.-Ieden in Osna-

brück resulteerden in een

goede mogelijkheid tot over-

nachten zodat de tocht in

twee dagen kon worden ge-

maakt.

In de karavaan reden voorts

mee een mecaniciën, een ma-

teriaalwagen met geluids-

installatie en zelfs een rijden-

de kamera.

Terug in Drenthe fietsten de

deelnemers in het stadion

'Meerwijk' te Emmen nog

eenmaal hard in een ploegen-

tijdrit. De winnaars daarvan

werden: Dietse Jonkers,

Roelof Haandrikman en Jan

Lohuis.

Drentse deelnemers op weg

naar Osnabrück,

A. Ballema en

K. Bakker

kampioen-

schutters 1978

Bij het pistoolschieten waren

eveneens twee kanshebbers

met een gelijk aantal punten.

Er moest een steunserie ge-

schoten worden om de uit-

eindelijke winnaar te kunnen

aanwijzen. De kampioen van

het vorig jaar die toen 184

punten scoorde kwam nu

met eenzelfde resultaat niet

verder dan de vijfde plaats.

De uitslag:

Karabijn persoonlijk:

I. A. Ballema (Noord) 191.

2. J. B. M. Huisman (Oost)

191.

3. J. D. van Toorn (Oost)

187.

Karabijn teams:

I. t/m 3. respectievelijk

Zuid, Noord en Oost (allen

met 238 pnt.

Pistool persoonlijk:

I. K. Bakker (Noord) 190.

2. P. Hamstra (West Il) 190.

3. H. K. Alers (Noord) 186.

Pistool teams:

I. West Il 238.

2. Noord 235.

3. West 1·235.

De totaalstand werd:

I. West Il (473).

2. Noord (473).

3. Zuid (471).

4. Oost (466).

5. West I (465).

GORSSEL. - Bij de korps-

schietwedstrijden die op II

oktober j.l. op de Gorsselse-

heide werden gehouden za-

gen A. Ballema (karabijn) en

K. Bakker (pistool) kans het

kampioenschap 1978 te win-

nen. Het team Zuid werd

met karabijnschieten eerste

en West II bereikte de eerste

plaats bij het pistoolsch ieten

en scoorde tevens de beste

totaal uitslag.

De wedstrijden, die door de

S.R.G.A. waren georgani-

seerd, hadden onder ideale

weersomstandigheden plaats.

En spanning was er volop.

De uitslag bij het schieten

met karabijn gaf in eerste in-

stantie twee gegadigden voor

de eerste plaats. Er was nog-

al wat reken werk voor nodig

om de ware kampioen te

kunnen begroeten. Drie

teams eindigden bij dat on-

derdeel met eenzelfde aantal

punten als eerste in de rang-

lijst.

u en uw auto

Uitsluitend W.A.
Cat. waarde met 40% zonder
tlm no-claim no-claim

f 6.000,- f 159,- f 265,-

f 6.500,- f 165,- f 275,-

f 7.000,- f 168,- f 280,-

f 7.500,- f171,- f285,-
f 8.000,- f 171,- f 285,-

f 8.500,- f 174,- f 290,-
f 9.000,- f 174,- f 290,-

f 9.500,- f 186,- f 310,-

··AII Hisk"

met 40%
no-claim

f 354,-

f366,-

f 381,-

f 390,-

f 393,-

f 411,-

f420,-

f432,-

zonder
no-claim

f 590,-
f 610,-

f 635,-

f 650,-
f 655,-

f 685,-

f 700,-

f 720,-

Mini-casco: (alléén in combinatie met W.A. en voor

auto's met een nieuwwaarde van max. f 30.000,-) pre-

mie f 11,- per f 1.000,- verzekerde dagwaarde, met een

minimum van f 30,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40%na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN

Tarief uitsluitend voor auto's in gebruik bij politie-ambte-
naren en hun gezinsleden.

Uitsluitend W.A. "AII Risk"

Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder
t/m no-claim no-claim no-claim no-claim

f 10.000,- f 186,- f 310,- f 441,- f 735,-
f 11.000,- f 195,- f 325,- f 471,- f 785,-
f 12.000,- f 195,- f 325,- f 483,- f 805,-
f 13.000,- f 204,- f 340,- f 519,- f 865,-
f 14.000,- f 204,- f 340,- f 534,- f 890,-
f 15.000,- f 207,- f 345,- f 555,- f 925,-
f 16.000,- f 228,- f 380,- f 594,- f 990,-
f 17.000,- f 231,- f 385,- f 624,- f 1.040,-
f 18.000,- f 231,- f 385,- f 642,- f 1.070,-
f 19.000,- f 234,- f 390,- f 612,- f 1.120,-
f 20.000,- f 234,- f 390,.- f 690,- f 1.150,-

ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-

hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-

gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen
Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van no-claim reductie.

Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam
Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175
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POSTBUS 74
EDE

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 74, Ede.

Hoe korter en bondiger

uw brief. des te groter

de kans op plaatsing.

Vraag aan oud-reservisten van boven de 85 ...

Met genoegen heb ik het juli/

augustusnummer van uw maandblad

gelezen. In het bijzonder viel mij de foto

op met de gestelde vraag "Waar huist

de opleiding 1954?". Ik neem aan dat

vele jonge oud-kollega's op deze vraag

zullen reageren. Zelf ben ik in het bezit

van een mooie foto van een oud-Rijks-

politiegarde n.1. een van reserve-

adjudanten die op 3 april 1957 onder lei-

ding van de toenmalige kapitein der

Rijkspolitie F. Offermans in Utrecht bi-

jeen waren.

Deze mannen - toen al jaren gepensio-

neerd - waren voor het bespreken van

dienst belangen van de reserve- Rij ks-

politie bijeen. Ondanks dat zij de leef-

tijd van 60 jaar hadden bereikt bleven

zij hun steun geven voor de opbouw van

de reserve-Rijkspolitie.

Op de foto zit ik op de rechtervleugel in

het eerste gelid rechts. Het is niet mijn

bedoeling een reünie te organiseren voor

de mannen op de foto, doch een kaartje

als bew ijs van 'leven' zou ik wel willen

ontvangen.

Mijn naam is A. van Weert. Ik woon

aan de Rosendaalsestraat 446,

682~ CV Arnhem. Het wil mij voor-

komen dat ik toen tot de jongsten van

de groep behoorde. Ik ben nu 85 jaar.

De kans is groot dat vele oude vrienden

deze foto niet meer onder ogen zullen

krijgen. . . A. van Weert, Arnhem.

Lintjesregen

Met interesse bekeek ik ook dit jaar het

resultaat van de 'lintjesregen'.

Dankzij de politiealmanak en enig tel-

werk kwamen de volgende cijfers op mij

over:

Bestand: On-

dersch.

40 goud

I I zilver

12 zilver

geen

7 I3 adjudanten

779 opperwachtmeesters

2532 wachtmeesters le kJ.

2663 wachtmeesters

Van het overige personeel is

me geen aantal bekend 5 brons

Vooral bij de ouderen is er voor deze

lintjesregen nog wel belangstelling. De

bijzondere getalsverhoudingen zullen

een ieder zijn opgevallen.

Waarom kwamen 5,61 % van de adju-

danten, 0,62% van de opperwacht-

meesters en slechts 0,47% van de wacht-

meesters le kJ. voor een onderscheiding

in aanmerking?

I juni 1978

H. van de Broek, Bergen (L.).

CAP-CHUR APPARATUUR
I~ .
! ~I~~-

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden ol moeilijk te benaderen dieren.

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

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag. Vi ~.~~~~~~~;c:~~_.".,..'"ezo- •• ~v
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personalia

Algemene Inspectie

Linthorst, R. te Voorburg per 16-7'78 bevorderd tot

dir. off. R.P. 3e kl.

Wever, B. Adj. te Voorburg per 18-9-'78 verplaatst

naar Assen (distr. Assen),

Distrikt Alkmaar

Baart, J.J. te Bergen Binnen per 1-9-'78 bevorderd

tot Adj. en verplaatst naar Bergen (N. H.).

Bekker, A.E.F. teVenhuizen per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Benedick, H.W.B. te St. Pancras per 1-10-'78 be-

vorderd tot Wmr. I.

Bosch, C.B., v.d. te Alkmaar per 1-11-'78 bevor-

derd tot Adj.

Botter, H.W. Wmr. I te Bergen N.H. per 1-8-'78 be-

noemd tot 2e functionaris Meldkamer Alkmaar.

Brouwer, F. Wmr. te Schoorl per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Egmond.

Burry, F. te Egmond aan Zee per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Crans, S. Wmr. te Wieringerwerf per 1-10-'78 ver-

plaats naar Schagen .

Crijns, G.H.M. Wmr. te Schoorl per 26-6-'78 aan-

gesteld als surveillant bij de Verkeersqr. Alkmaar.

Drenth, E. Wmr. te Kleine Sluis per 1-4-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Duijs, S.M. O-Wmr. te Enkhuizen per 1-9-'78 plv.

gr. cdt.

Dijkland, A. te Hippolytushoef per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Greeff, G.J.M., de, Wmr. I te Wieringerwerf per 1-

8-'78 aangesteld als hulpdocent, Opl. sch. Harlin-

gen.

Groot, J.A. te Alkmaar per 1-10-'78 bevorderd 101

Adj.

Grootendorst, W.H.J. Wmr. te Schoorl per 1-10-

'78 verplaatst naar Niedorp.

Heiden, P.J., van der, Wmr. te Schoorl per 1-7-'78

verplaatst naar Den Burg.

Hilverda, T. te Blokker per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Jong, H., de, Wmr. te Schoorl per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Berkhout.

Juffermans, B.A. Wmr. te Schoorl per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Medemblik.

Kalb, B.J.M. te Hoogwoud per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Keijser, J. Wmr. I te Wieringerwaard per 1-8-'M8

verplaatst naar l.Jmuiden.

Kuipers, P.J. Wmr. I te Egmond per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Heiloo.

Marcus, Th.A. te Hoogwoud per 1-10-'78 aan-

gesteld tot res. wmr.

eijer, R.F. de, te Grootebroek per 1-10-'78 bevor-

derd 101 Wmr. I.

eijer, A.F. de, Wmr. te Alkmaar per 1-9-'78 ver-

plaatst naar Hoogkarspel.

Oosterop, B.J. Off. 2e kl. te Alkmaar per 1-10-'78

benoemd tot hoofd van het Bur. Bijz. Rech. Zaken

( g. Insp.) te Voorburg.

Ottens, . Wmr. te Schermerhorn per 1-6-'78 ver-

plaatst naar idwoud.

Overpe!, .B. O-Wmr. te Warmenhuizen per 1-5-

'78 benoemd ot plv. gr. cdt. Texel, rayon cdt. te

Den Burg.

Peerdeman, P.J.A. Wmr. te Schoorl per 1-10-'78

verplaatst naar Stompetoren .

Piersma, S. te Alkmaar per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Schuitema er, S .. Wmr. te Den Oever per 1-9-'78

verplaatst naar Hoogkarspel.

Seegers, O. te Schagen per 1·9-'78 bevorderd tot

O-Wmr. en verplaatst naar Warmenhuizen.

Synesael, A.S.M. te Schagen per 1-10·'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Verspoor, R.J. Wmr. te Schoorl per 26·6·'78 ver-

plaatst naar Wieringerwerf.

Vries, A. de, e Wieringerwerf per 1-10-'78 bevor-

derd 101 Wmr. I.

Vries, D. de, te Hoogwoud per 1·10-'78 aangesteld

tot res. wmr.

Vries, T.E. de, Wmr. I te Bergen~N.H. per 1-7-'78

verplaatst naar Beredengroep Bilthoven (distr.

Utrecht),

Warrink, H. te Wervershoof per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Wubs, W. Wmr. te Schoorl per 26-6-'78 verplaatst

naar Enkhuizen.

Zuilen T.J. v. te Heiloo per 1·10-'78 bevorderd tot

O·wmr.

District Amsterdam

Bark, F. Adsp. te Castricum per 1-6-'78 bevorderd

totWmr.

Brouwer, N.J.A. te Amsterdam per 1-10-'78 bevor-

derd tol O-Wmr.

Haaften, J. v. Wmr. te Muiden per 1-8-'78 ver-

plaatst naar Weesp.

Halfweeg, G.F. te Amsterdam per 1-10-'78 bevor-

derd tot O-Wmr.

Hamelink, M.J. O-Wmr. te Volendam per 1-10-'78

verplaatst naar Edam en benoemd tot rayon cmdt.

Horst, H. van der, O-Wmr. te Weesp per 1-10-'78

verplaatst naar Blaricum en benoemd tot plv.

groepscmdt.

Kinnaer, A.H. Wmr. I te Uithoorn per 1-10-'78 ver-

plaatst naar verkeersgroep Amsterdam.

Kooij, E. Wmr. te Aalsmeer per 1·7-'78 verplaatst

naar Oostzaan .

Leerkotte, F. te Diemen per 1-10·'78 verplaatst naar

Goor (distr. Zwolle) en bevorderd tot O-Wmr.

Os, P. den, Wmr. te Amsterdam per 2-9-'78 ver-

plaatst naar Driebergen (AVD)

Pol, J.W. v.d., Wmr. te Diemen per 1·7-'78 ver-

plaatst naar 's-Graveland.

Rosing, D. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Edam.

Ruler, H. van, Wmr. te Diemen per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Weesp.

Schep, A.E. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-'78 ver-

plaatst naar Wormer.

Smit, E.J.R. Wmr. te Aalsmeer per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Aalsmeer-dorp.

Stooker, M. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-'78 ver-

plaatst naar te Uitgeest.

Tuin, B.J. van der, Wmr. I te Alkmaar per 1-10-'78

verplaatst naar verkeersgroep Groningen (distr.

Groningen),

Velden, C.J. v . Wmr. te Aalsmeer per 1-10-'78 ver-

plaatst naar te Uithoorn.

Verbeek, L.H.M. Wmr. te Aalsmeer per 1-7-'78 ver-

plaats! naar te Uithoorn.

Vink, J. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-'78 verplaatst

naar te Duivendrecht.

Vreugd, H. de, Wmr. te Amsterdam per 2-9-'78 ver-

plaatst naar A.V.D. Driebergen.

Waal, H. O-Wmr. te Bakkum per 1-5-'78 aangewe-

zen tot cmdt. gr.st.pl. rayon te Castricum.

Zwanenburg, A. Wmr. I te Wormer per 1-10-'78

post cmdt. te Jisp.

Distrikt Apeldoorn

Adams, R.A. te Ermelo per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Duijn, A. van, te Heerde per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Druijff, G.H. te Ermelo per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Kamstra, J. te Oldebroek per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Koppelaar, J. te Putten per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Olthof, B.H. te Eibergen per 15-9-'78 aangesteld als

res. wmr.

Peppelman, L.W. te Steenderen per 1-10-'78 be-

vorderd tot Wmr. I.

Streppel, M.A.M. te 't Harde per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Winkel, J.W. te, te Eibergen per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.
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Distrikt Assen

Berga, l. Wmr. I, te Zuidlaren. per 1-11-'78, 1.1.0.

Beunk, G.H. te Beilen per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr. en verplaatst naar Mill (distr. 's-Her-

togenboschl.

Bluemink, R.A. te Borger per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Dijk, W. van, Adj. te Ruinen, per 1-10-'78, 1.1.0.

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de bereden groep Hooge-

veen adjudant M.A. van der

Graaft. Hij werd geboren op

2 april 1927 te Krimpen aan

de Lek en was sedert 1

maart 1971 plaatsvervan-

gend commandant van de

bereden groep Hoogeveen.

Houwing, H. Wmr. I. te Assen, per 1-9-'78, 1.1.0.

Hulzebosch, J.A. per 1·10·'78 benoemd tot Wmr. I

te Borger.

'Janssen, J. te Norg per 1-10-'78 bevorderd tot 0-

Wmr. en verplaatst naar Assen.

Jonge, H. de, te Vries per 1·10-'78 aangesteld als

res. wmr.

Klevringa, O.H. Adj. te Hoogeveen, per 1-10-'78,
f.l.o.

Koers, M. te Smilde per 1-4-'78 bevorderd tot Wmr.

I en verplaatst naar Assen.

Kruitbos, J.M. Adj. te Sleen, per 1-9-'78, f.l.o.

Siepel, S. O·Wmr. te Assen, per 1-11·'78, 1.1.0.

Sikkens, J. te Nieuw Buinen per 1-9-'78 bevorderd

tot Wmr. I en verplaatst naar Borger.

Temmingh, G. Adj. te Gieten, per 1-10-'78, 1.1.0.

Veen, W.R. van der, per 9·10·'78 benoemd tot

Wmr. te Smilde.

Vellenga, J. te Westerbork per 1-10-'78 bevorderd

tot Wmr. I en verplaatst naar Oostzaan (distr.

Amsterdam).

Distrikt Breda

Baaten, C.J.A.J. te Oudenbosch per 1-9-'78 bevor-

derd tot O-Wmr. en verplaatst naar Oud Gastel.

Cloim, J. Adj. te Kaatsheuvel, per 1-10·'78, f.l.o.

Eersel, D. v. te Dongen, per 15·9·)78 aangesteld als

res. wmr.

Franken, A.J.M. te Breda per 1-8-'78 bevorderd tot

Wmr. I en verplaatst naar 's-Gravenhaqe Idistr. 's-

Graven~age).

in memoriam

Ginneken, J.M.

van, Adj. te Ge-

mert, geb. 17-12-

'19 en overl. 5·

10-'78.

Gronckel, R.A. de, te Breda per 1-9-'78 bevorderd

tot Owmr.

Henderson, W.J.H. te Oudenbosch per 12-6-'78

bevorderd tot Wmr. en verplaatst naar Apeldoorn

(distr. Apeldoornl.
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Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Gilze en Rijen

adjudant A.C. Honcoop.

Hij werd geboren op 1 de-

cember 1931 te Dussen (N-

BI en was sedert 1 oktober

1977 plaatsvervangend

commandant van de groep

Gilze en Rijen.

Hooyschuur, H. te Breda per 1·10-'78 bevorderd tot

Owmr.

Kats, W. te Zevenbergen per 1-11-'78 bevorderd tot

Adj.

Kleinschmidt, W.A. te Zundert per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Lavrijsen, J.J. te Breda per 1-11·'78 de dienst ver-

laten.

Ligtenberg, J.A.B. Wmr. I te Gilze per 1-11-'78 de

dienst verlaten.

Linssen, J.J. Wmr. I te Oisterwijk per 1-9-'78, 1.1.0.

Meeuwisse, l. Adj. te Ulvenhout per 1-10-'78, 1.1.0.

Meijboom, A.J. Oft. 2e . te Breda per 1-10-'78 be-

noemd tot Hoold Alg. Zaken stal distr.

Moor, P.J. de, Adj. te Hoogerheide per 1-10-'78,

1.1.0.

Niessen, H. Owmr. te Udenhout per 1-9·'78, 1.1.0.

Pelt, J.G.M. van, te Zundert per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar 's-Gravenmoer.

Snoeren, H.T.A.M. te Hooge en Lage Mierde per

1-8-'78 bevorderd tot Owmr.

Vliet, J.A. van, te Breda per 1-9-'78 bevorderd tot

Owmr.

Distrikt Dordrecht

Bentlage, J.H. te Alblasserdam per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Blom, N.A. Owmr. te Ottoland per 1-8-'78 ver-

plaatst naar Giessenburg.

Broens, G.W. te Dordrecht per 1-8-'78 bevorderd

tot Owmr.

Damme, W.C. van, te Rozenburg per 1-10-'78 be-

vorderd tot Wmr. I.

Driel, J. van, te Numansdorp per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Esch, C.E. van, te 's-Gravendeel per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Ewijck, A. v. te Rozenburg per 1·10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Gelder, R.A. de, te Dordrecht per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Groeneweg, D. te Numansdorp per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Hak, W. te Alblasserdam per 1-10·'78 aangesteld

als res. wmr.

Hagoort, A.W. te Oostvoorne per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Holwegen, G. te Rozenburg per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Hoop, S.J. de, te Everdingen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Jongh, P. de, te Meerkerk per 1-10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Kanters, P. te Hard.·Giessendam per 15·9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Koese, F. te Goedereede per 15-9-'78 aangesteld als

res. wmr.

Lavieren, A. v., te Alblasserdam per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Pruis, J.F. Oft. 2e kl. te Dordrecht per 1-10·'78 be-

noemd tot Hoofd Alg. Zaken distr.

Seters, J. v., te Goedereede per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Slagboom, J. te Alblasserdam per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Smit, G.J.E.l. te Alblasserdam per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Tukker, G. te Alblasserdam per 1-10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Verhoeven, J. per 1-9-'78 benoemd tot Wmr. I te

Dordrecht.

Vos, C. te Barendrecht per 1·10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Vries, l. de, Alblasserdam per 1-10·'78 aangesteld

als res. wmr.

Wageveld, R.A. te Hellevoetsluis per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Wensink, R.A. te Alblasserdam per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Wijngaarden, W. van, te Poortugaal per 1-10-'78

aangesteld als res. wmr.

Distrikt Eindhoven

Brink, R.C. v.d., Wmr. te Beek en Donk per 8-7-'78

verplaatst naar Lieshout.

Haisma, J.H. te Eindhoven per 16-7-'78 bevorderd

tot dirigerend ofticier der Rp. 3e kl.

Hellemons, C.A.W.J. te Eindhoven per 1-10-'78 beo

vorderd tot Owmr.

Heynen, M.W.J. te Budel per 1-10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Keulens, J.M.W.A. te Bergeyk per 1-12-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Maas, W.G.H. te Budel per 15-9-'78 aangesteld als

res. wmr.

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoenge In ichtmgen
b.v.Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070·85 43 00
Postbus 19030
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Meyl, G.L.M.C. v. te Oirschot per 1-10-'78 bevor-

derd tot Owmr. en verplaatst naar Asten.

Meijer, J. Wmr. te Gemert per 1-7-'78 verplaatst

naar Voorschoten (distr. 's-Gravenhage).

Nuijten, M.M. Wmr. te Nuenen per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Asten.

Olde Engberink, B.L.A. Wmr. te St. Oedenrode per

1-7-'78 verplaatst naar Nuenen.

Ouden, J.H. den, Wmr. te Gemert per 1-7-78 ver-

plaatst naar Nuenen.

Spanbroek, J.P.T. Wmr. te Bergeyk per 1-7-78

verplaatst naar Riethoven.

Spape, A.P.C. Wmr. te St. Oedenrode per 1-7-78

verplaatst naar Son & Breugel.

Valkenburg, P.F.J. te Budel per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Verheyden, A.J.G.A. Wmr. te Eindhoven per

17-7-'78 verplaatst naar Nijmegen (distr. Nijmegen.

Verkooyen, F.M.C. Wmr. I te Someren per 5-8-'78

verplaatst naar Reuver (distr. Roermond),

Vorst, G.A.M. v.d., Wmr. te Gemert per 1-7-78

verplaatst naar Oud-Gastel (distr. Breda).

Zwanenberg, H.P.J. Wmr. te Gemert per 1-7-'78

verplaatst naar Beek & Donk.

Distrikt 's Gravenenhage

Nieuwenburg, W.F. te Oegstgeest per 1-10-78

aangesteld als res. wmr.

Ofwegen, F. van, Park. wacht te 's-Gravenhage per

1-10-'78 verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Hillegom adjudant

H.M. Opdam. Hij werd ge-

boren op 12 mei 1924 te

Noordwijkerhout en was

sedert 1 april 1978 plaats-

vervangend commandant

van de groep Hillegom.

Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Alkemade ad-

judant M. Portengen . Hij

werd geboren op 4 juni

1934 te Nederhorst den

Berg en was sedert 1 au-

gustus 1976 plaatsvervan-

gend commandant van de

groep Oegstgeest.

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Parketpolitie Haar-

lem (distrikt Amsterdam)

adjudant Th.Th. Zumbrink.

Hij werd geboren op 11

maart 1923 te Cothen en

was sedert 17 augustus

1968 commandant van het

rayon Ankeveen.

Distrikt Groningen

Balkema, B. Adj. te Groningen per 1-9-'78, f.l.o.

Boxma. J. Owmr. te Groningen per 1-10-'78, eervol

ontslagen.

Snel en discreet
In handen 60mnd. 72 mnd. 96mnd.

6.000,- 139,- 123,- 102,-

een nieuwe lening 9.000,- 191,- 180,- 148,-
10.000,- 213,- 199,- 160,-

voor 13.000,- 274,- 255,- 210,-

goede betalers
15.000,- 316,- 293,- 240,-
20.000,- 433,- 388,- 318,-
25.000,- 553,- 483,- 396,-
30.000,- 662,- 578,- 473,-

2eHYPOTHEKEN
tot 100"ó van de verkoopprijs van uw woning.

Geen notariskosten In handen 96 mnd. 120 mnd. 180 mnd. 240 mnd.

(wel op 240 mnd.). 12000,- 187,- 162,- 133,- 125,-
Geen taxatiekosten. 17000,- 265,- 229,- 188,- 172,-
Geen afsluitprovisie. 22000,- 343,- 297,- 244,- 223,-
Binnen één dag de 27000.- 421,- 364,- 299,- 265,-
uitslag en binnen 32000,- 499,- 432,- 355,- 314,-
enkele dagen uw geld 37000,- 577,- 499,- 410,- 363,-
in handen. 42000,- 655,- 567,- 466,- 412,-

ieu . Ennia konstant krediet met twee vrijstellingskaarten per jaar als
de betaJing u niet gelegen komt. Rentepercentage 0,9% per maand.

le

HYPOTHEKEN
Antwoordcoupon :

u onderstaande antwoordcoupon naar::
oordnummer 60-1700 WH Opmeer. 1

ril ook profiteren van de lage rentevoet. :
1

............................... __ I

1

· · · ·1

1

1

1

1

.•••...•••..•.•... --I

I,
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

De laagste rente ismomenteel
7,3%. Voor deze lage rente
komt niet iedereen in aan-
merking, maar wijhebben ook
7,5% en 7,75% hypotheken.

Voor direkte
informatie
maguook
bellen

oonplaats: .....

Telefoon:

Gewenst bedrag:

Geb. datum: .

02263-2893*

FINANCIERING- EN ~
BELASTINGADV lESBURO
Aardebaan 44. Opmeer

Lid Ned. Ver. v. Fin. Adviseurs

BURO
FRISIAb.v.

Kantoortijden 9.00-21.00 uur,
's zaterdags tot 16.00 uur.

Dam, H. ten, Adj. te Groningen per 1-10-'78, f.l.o.

Dijken, C.J. van, Wmr. I te Scheemda per 1-9-'78,

eervol ontslagen.

Haack, P.J. de, Zuidhorn per 1-10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Hoek, P. Owmr. te Opende per 1-11-'78 eervol ont-

slagen.

Hofman, B. te Groningen per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr.

Huizinga, H.A. Owmr. te Nieuwolda per 1-9-'78,

f.l.o.

Kuitert, J. te Groningen per 1-10-'78 bevorderd tot

Owmr.

Linstra, S.J. te Oude Pekela per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Meindertsma, B.M. per 1-10-'78 benoemd tot

Wmr. I te Leek.

Mulder, J. per 1-9-'78 benoemd tot pkw. te Gronin-

gen.

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Gieten (distr. As-

sen) adjudant W. Ensing.

Hij werd geboren op 22

maart 1924 te Gieten en

was sedert 1 juli 1975

plaatsvervangend comman-

dant van de groep Lepper-

sumo

Feenstra, T. te Groningen per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr.
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Schaper, J. te Appingedam per 1-9-'78 bevorderd

tot Adj.

Tiben, G.H. Wmr. I te Grootegast per 1-9-'78 ver-

plaatst naar Groningen.

Til, M.J. van, te Groningen per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr.

Veen, K. van der, te Groningen per 1-10-78 bevor-

derd tot Adj.

Visser, e.J. Wmr. I te Groningen per 1-9-'78, f.l.o.

Wagenaar, J.A. te Groningen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Owmr.

Westerhof, H. per 9-10-'78 benoemd tot Wmr. te

Schildwolde.

Zwart, S. Adj. te Yde per 1-9-'78, f.l.o.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Baakman, A.W.M. te ,Geffen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Berg, W. v.d., te Boxmeer per 1-10-'78 bevorderd

totWmr. I.

Braam, P.W. te Drunen per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Brekelmans, G.A.H. te Vlijmen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Broekhuizen, e. te Ravenstein per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Cloe, e.A.W. de, te 's-Hertogenbosch per 1-10-'78

bevorderd tot O-Wmr.

Dermois, E. te Waspik per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Gelder, G.J. v., te Boxmeer per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Hoedemakers, l.H. te St. Michielsgestel per

1-10-'78 bevorderd tot Wmr. I.

Hoedemakers, M.T.J. te 's-Hertogenbosch per 1-

10-'78 bevorderd tot Wmr. I.

Huirer, E. te 's-Hertogenbosch per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1977/IV Harlingen

KLAS T

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. A.A. v.d. Berg, J.l. van

As, e.M. Bemdes, A. Duindam, l. Bostelaar.

Tweede rij: Wmrs. P. de Broer, F.l.M. Bosman,

P.C. de Boer, G.W. van 't Ende, J.W. Emde.

Derde rij: Wmrs. G.J.J. Goessen. H.J. Damman,

M.l. de Bruyn, H.,J. Dekker. W. EJzinga.

Achterste rij: Adj. J.W. Gehasse, wmrs. M.l.

Haan, E.G.e.M. Breed, P.E. Gort, R. Habing,

owmr. G:J.v.d. Walle, wmr. J.J. van Beusekom.

KLAS V

Voorste rij v.l.n.r .. Wmrs. F. Hullekes, F. Knuist.

P.A.M.E. Janssen, A. Kleijer, J.P.M. v.d. Hulst,

owmr. H.R.R. Kuiper.

Tweede rij: Wmrs. G. Houweling, H.l.J.A. Klein

Ovink, B. van looyengoed, A. de Jong, owmr. e.

Schenk.

Derde rij: Wmrs. H.G. Hoogkamer, J. Krol, A.J.M.

v.d. Kolk, P.J. Kiestra, P.A.M. van Kampen.

Vierde rij: Wmrs. O. Koornstra. C.J. van Herk,

W.A. den Hartogh, G.B.J. de Keijzer, owmr.

H.H.J. Nijland.
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KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. Schep, G.P.K. Roij-

ers, P.A. Toebes, B. van Schubert, J.M.J. Mole-

naars, owmr. E.F.A. de Jong.

Tweede rij: Wmrs. H.E van Olst, C. van Noort,

M.A. Strating, R. van es, K.F. van Ooik.

Derde rij: Owmr. F. Visser, wmrs. H.J. Michel,

G.M. Nieuwenhuizen, A.A. Middelbos, W. Nijholt.

Vierde rij: Wmrs. J.H.W. Schmidt, J.H. Meulhof,

E.P. Terpstra.

Vijfde rij: Wmrs. P.K. Schaafsma, M.M. Roest,

A.T. Wassenaar.

KLAS IJ

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Veening, Versteeg, Van

Zee, Vervloet, Zantema.

Tweede rij: Wmrs. Weegink, Van der Wel, Veen,

owmr. De Haan.

Derde rij: Wmrs. Vroom, Wevers, owmr. Hoog-

hiemstra, wmr. Wesselius. (Wmr. Wesseling ziek).

Janssen, A.M. te 's-Hertogenbosch per 1-10-'78

bevorderd tot Wmr. I.

Paauw, W.A.l. de, te Haaren per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Petersen, A. te Rosmalen per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Roy, A.J.M. v., te Lith per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Simissen, H.T.M. te 's-Hertogenbosch per 1-10-'78

bevorderd tot Adj.

Steen, F.H.M. v.d., te Heeswijk-Dinther per

1-10-'78 bevorderd tot Wmr. I.

Valk, G.e. te 's-Hertogenbosch per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Nederweert

(distr. Roermond) adjudant

H.1. Altena. Hij werd gebo-

ren op 9 april 1935te Nijme-

gen en was sedert 1 maart

1977 plaatsvervangend

commandant van de groep

Drunen.

Distrikt leeuwarden

Blom, H. te Wymbritseradeel per 1-10-'78 aan-

gesteld als res. wmr. le kl.

Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Parketpolitie

leeuwarden adjudant S.

Eenkooren. Hij werd gebo-

ren op 9 december 1923 te

Drachten en was sedert 3

november 1973 hoofd van

de technische afdeling van

de verkeersgroep leeuwar-

den.

Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Sleen (distr.

Assen) adjudant J.A. Hel-

mantel. Hij werd geboren

op 21 juli 1933te Marum en

was sedert 16 juni 1971

commandant van de post

Workum.

Hibma, P. te leeuwarden per 1-7-'78 bevorderd tot

Adm. ambt. e-2.

Hoorn, E.T. van, te leeuwarden per 16-7-'78 bevor-

derd tot dirigerend off. der Rijkspolitie 3e kl.

in memoriam

larooi, F.H.

Owmr. te lem-

mer geb. 9 jan.

1928en overl. 25

sept. 1978.
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Schreuder, H.J. te Dokkum per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Donkerbroek.

Visser, D. te leeuwarden per 1-10-'78 bevorderd

tot Adm. Ambt. C-2.

Visser, R.H. per 1-9-'78 benoemd tot Adm. Amb-

ten. C-3 te Bolsward.

Distrikt Maastricht

Boonstra, G. Wmr. I te Maastricht per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Maastricht (R.P. te W.)

Brand, J.W.H. Wmr. te Meerssen per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Eijsden.

Dortants, S.J. Wmr. te Eijgelshoven per 1-7-'78

verplaatst naar Voerendaal.

Erckens, J.A.H.M. Oft. 2e kl. te Maastricht per 1-

10-'78 benoemd tot Hoofd Alg. Zaken staf distr.

Geelen, N.M. Owmr. te Urmond per 1-6-'78 ver-

plaatst naar Bom.

Geurts, P.G.S.M. Owmr. te Nuth per 1-6-'78 ver-

plaatst naar Schaesberg.

Herbergs, F.H.N. Wmr. te Meerssen per 1-7-'78

verplaatst naar Kleine Sluis (distr. Alkmaar).

Heugten, P.J. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-7-'78

verplaatst naar Heiloo (distr. Alkmaar).

Hovestad, A.G. Wmr. te Beek (L) per 5-8-'78 ver-

plaatst naar Doorn (distr. Utrecht).

Kohl, J.J.W. Wmr. te Stein per 1-5-'78 verplaatst

naar Spaubeek

lemmens, E. Owmr. te Roosteren per 1-6-'78 ver-

plaatst naar Susteren.

Ochten, P.M.A. v., Wmr. te Meerssen per 1-7-'78

verplaatst naar Nieuwenhagen.

Pasman, B. Wmr. I te Schaesberg per 1-5-'78 ver-

plaatst naar Maastricht.

Piekart, S.l. Wmr. te Maastricht per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Wijbre.

Pietersveld, P.H. te Amstenrade per 1-10-'78 aan-

gesteld tot res. wmr.

Pinckaers, J.P.M. te Maastricht per 16-7-'78 bevor-

derd tot dir. oft. der RP. 3e kl.

Reijnders, E.P.A. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-7-

'78 verplaatst naar Stein.

Schaafsma, W. te Maastricht per 1-9-'78 bevorderd

tot dir. oft. der RP. le kl.

Schoonhoven, l.S. Wmr. I te Spaubeek per

31-1-'78 verBlaatst naar Munstergeleen.

Schuurmans, J.A. te Maastricht per 1-10-'78 be-

vorderd tot Adj.

Sonnemans, J.B.M. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-

7-'78 verplaatst naar Bom.

Smits, P.M. Wmr. te Meerssen per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Huissen (distr. Nijmegen).

Steens, A.W.M. te Urmond per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr. te Maastricht.

Vries, l. de, Wmr. te Meerssen per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Gameren (distr. Nijmegen).

Wit, l. de, Wmr. te Voerendaal per 1-6-'78 ver-

plaatst naar Bergen (distr. Roermond).

Distrikt Middelburg

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Oostburg adju-

dant E. louwerse. Hij werd

geboren op 1 oktober 1925

te Serooskerke en was se-

dert 1 april 19n plaatsver-

vangend commandant van

de groep Oostburg .

ieuwe wachtmeesters opleiding 1977 fiV Apeldoorn

KLAS A

Voorste rij _.n.r.: Wmrs. E.J. van Schaick, B.P.F.

Vromen E.l.G. Kuipers, Th.A.R. Dekker, J.W.M.

Rasenberg A. van Brakel, J.N.J. Moorman, H.J.

v.d, eyden, P.P. Busking.

e rij: Wmrs. M.A.H. Hienkes, J.J.E.M.

Spi er J_J_ oe, J.K.G. V.d. Haar, A.S. de Pee,

G.J.C. . Adriaans, W. van Buren, C.M.G. Mul-

der, _ lensen, owmr. P.C. van loon.

Ach erste rij: Adj. A. Wassens, wmrs. P.C.A.M.

aas . de Vries, W.P.J. Janssen Bouwmeester,

l.J. .d. Berg, sportdocent M. Witteveen, wmrs.

I.H.P_ ossen, C.A.W.M. Immens.

KLAS B

V e rij v.. n.r.: Wmrs. Ch.G. Karreman, W.E.

oogsua;en, R_ van Duin, F.P. de Grijft, R.J.C.

leemans, .J.B. Ten Tije Boonkamp.

iödeste rij: Adj. M. V.d. Maas, wmrs. IJ.M.

Stubbe, Th.J.M. van leur, G. Rampen-van Malde-

gem, J.J. auta, R.F.J.M. Vlemmix, M.Th.F. V.d.

Steen, J.H.C. Renard, C.W.J.J. ten Have, owmr.

T.J. We Ong.

Achterste rij: Wmrs. E.P.M. Goossens, A.J.C.

Kuijpers, C.J.M. Mieras, J.M. van loon, J.P.J. Op

het Veld, D.H: Reedijk, sportdocent M. Witteveen.

Provily, l.A. te Middelburg per 1-7-'78 bevorderd

tot dir. oft. RP. 3e kl.

Distrikt Nijmegen

Altena, G.C. v., te Nijmegen per 15-9-'78 aan-

gesteld tot res. wmr.

Beek, J. van, Owmr, te Silvolde per 1-7-'78 ver-

plaatst naar Terborg .

Boer, W.O. de, te Druten per 1-8-'78 bevorderd tot

Owmr. te Horssen.

Bos, F.J. te lochem per 1-10-'78 bevorderd tot

Owmr.

Brinkman, C. te Nijmegen per 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr.

Buurman, H.W.P. te Drunen bevorderd tot Wmr. I.

Hak, C. te 's-Heerenberg per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

KLASC

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. E.W. van Oort,

T.G.J.M. Rijkh!:i.ft, T.W.P. Jansen, A.P.A. Fikke,

l.W.J. de Vette, P.J.M. langeslag.

Tweede rij: Adj. H. de Haan, wmrs. M.J. Klaver,

H.M. Schoenmaker, M.A. ter Heegde, G.A.M.

Rieft, W.A.I.M. de leijer, J. Stolk, I. Valk, owmr.

T.A. Rietdijk.

Derde rij: Wmrs. C. Boezer, E. de Bruyn, M. Wien-

deis, P.C.C. van Oevelen, C.A. Deknatel, H.R.W.

Kersten, A. ten Berge, sportdocent M. Witteveen.

KLAS D.

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. Bakker, A.J. van Hat-

turn, G.A.E. Gerritsen, C.J. Bórst, G.J.J. van

Cuijk, W.H.J. Croymans.

Ty.'eede rij: Wmrs. K.J. Stolzenbach, J.M.l.

Franssen, A.H. van Dam, F.M.J. Heiligers, H. Ke-

tellapper, J.W.Th.M. Kox, J.H.R. Pluymen,

M.J.·E.G.M. Slangen, owmr. A.C. V.d. Pluijm.

Derde rij: Adj. B. Kreft, wmrs. J. Boeve, A.W.A.

Pruijssers, H.E. van Soest, B.G.C.M., Kaldenho-

ven, R. Viergever, Th. H.M. Janssen, G.C.A. van

loosdrecht.

KLAS 0

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. J.V. Munsterman, A.D.

Haen", A.J. V.d. Rijssen', H. Moes', D.J.W. Sa-

ris.

Tweede rij: Adj. E. leurink, wmrs. Th.M.Y.

Ruvters", H. V.d. Graaf, I. Bonis', A. Rorije, K.A.

V.d. Maas' owmr. Bernauer.

Derde rij: Wmrs. J.J. van loon', T.B. Lans, A. Pol-

fiet, R.C.M. Nuijten, J.B.M. Goossen".

Met' zijn afgezwaaid. Rest blijft tot 1 jan. a.s.
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Kamics, W. te Groesbeek per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Kwant, W.H. Owmr. te Groesbeek per 1-8-'78 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Lintsen, A.A.M. te Nijmegen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Owmr.

Loos, A.M.D. Owmr. te Malden per 1-8-'78 ver-

plaatst naar Arnhem.

Loos, J.A.M. te Ammerzoden per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Otter, J. den, te Arnhem per 1-10-'78 bevorderd tot

Adj.

Plageman, J. te Duiven per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Prudon, P.M.J. te Alverna per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Stevens, T.M. te Wehl per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Stomps, J.J.Chr. te Wijchen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Teunissen, J.J.G. te Heiligland per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Theunissen, A.J. te Zaltbommel per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Wildebeest, H.H. te Wisch Iper 15-9-'78 aangesteld

tot res. wmr.

Distrikt Roermond

Per 1 augustus 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Parketpolitie

Roermond adjudant G.H.

Slenter. Hij werd geboren

op 27 december 1928 te

Gulpen en was sedert 1 de-

cember 19n plaatsvervan-

gend commandant van de

groep Parketpolitie Roer-

mond.

Smeets, P.J.H. te Heijthuysen per 1-10-'78 aan-

gesteld tot res. wmr.

in memoriam

Smeets, P.J.

Owmr. te Her-

ten, geb.

24-2-'22 en overl.

19-10-'78.

Distrikt Utrecht

Burg, H. v.d., te Vree landen Loenersloot per

1-10-'78 bevorderd tot Wmr. I.

Cazemier, C. te Utrecht per 1-10-'78 bevorderd tot

Adj.'

Garderen, W. v., te Houten per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Haan, A. v.d., te Leusden per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Ham, P.M. v.d., te Leusden-Zuid per 1-10-'78 be-

vorderd tot Wmr. I.

Huls, H. te Harmelen per 1-10-'78 bevorderd tot
Wmr.1. ~
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Jong, M.J.A. de, te Rhenen per 1-10-'78 bevorderd

totOwmr.

Kazius, A.A. te Rhenen per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Klappe, B.Y. te Leusden Z. Iper 1-10-'78 bevorderd

tot Owmr.

Kullenburg, W. v., te Leersum per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Oskam, G.J. te Maarn per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Plantinga, G.E. te Driebergen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Putte, J.J. v.d., Adm. ambten. 8 I te Utrecht per 1-

11-'78 eervol ontslagen.

Tieleman, H.J .A. te Utrecht per 1-1-'78 bevorderd

tot Adm. ambten. C-2.

Zandvliet, Y. te Houten per 1-10-'78 bevorderd tot

Wmr.1.

Distrikt Zwolle

8osman, G.A.M. te Raai eper 1-10-'78 aangesteld

als res. wrnr.

Botter, B. te Vriezenveen per 15-9-'78 aangesteld

als res. wmr.

Busch, T.B.J. te Haaksbergen per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Havinga, W.Th. te Z per 1-10-'78 bevorderd

totOwmr.

Heek, J.G. v., te Rijssen per 1-10-'78 aangesteld als

res. wmr.

Heeling, H.J. Off. 2e kJ. e Zwolle per 1-10-'78 be-

noemd tot Hoofd Alg. Za en staf distr.

Hersevoort, G.J. Wmr. I te Zwolle per 1-10-'78 eer-

vol ontslagen.

Horst, C.A. v.d., te Zeper 1-10-'78 bevorderd

tot Adj.

Kassies, J.R. te Vollenhove per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Kleine-Punte, H.G. te Denekamp per 1-10-'78 be-

vorderd tot Adj.

Krol, K. te Ommen per 1-10-'78 bevorderd tot

Owmr. te Dalfsen.

Napel, H. ten, te Vriezenveen per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Schuttevaar, J. te Vriezenveen per 15-9-'78 aan-

gesteld als res. wmr.

Per 1 september 1978 aan-

gewezen als commandant

verkeersgroep Zwolle adju-

dant G. Sinnema. Geboren

21 april 1919te Sonnega en

sedert 1 april 1975 plaats-

vervangend commandant

verkeersgroep Zwolle.

Timmerman, J. te Rijssen per 1-10-'78 aangesteld

als res. wmr.

Vast, J. te Raalte per 1-7-'78 bevorderd tot Wmr. I.

Webbink, H.W.F. te Rijssen per 1-10-'78 aan-

gesteld als rew. wmr.

Algemene Verkeersdienst.

Brink, J. v.d., te Driebergen per 1-10-'78 bevorderd
totWmr.1.

Bouman P.P.M. te Driebergen per 1-10-'78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Boonstra, L. te Driebergen per 1-10-'78 bevorderd

totWmr.1.

Ekeris-Kamerbeek, mevr. te,Driebergen per 1-4-'78

bevorderd tot adm. ambten. C-2.

Siemerink, M.A.A. Wmr. I te Grathem per 1-11-'78

eervol ontslagen.

Veenvliet, A.W. te Driebergen per 1-11-'78 bevor-

derd tot adj.

Vos, R.A. Wmr. te Grathem per 1-9-'78 verplaatst

naar Amsterdam (distr. Amsterdaml.

in memoriam

Mohlmann,

F.J.C. Wmr. I te

Driebergen, geb.

22-2-'54, overls-

den 22-10-'78.

Dienst Luchtvaart

Maurer, F.J. te Schiphol per 16-7-'78 bevorderd tot

Dir. Off. RP. 3e kl.

Rijkspolitie te Water

Antonisse, J.J. te Amsterdam per 1-11-'78 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot Opleidingsfunctiona-

ris.

Bergman, R. te Tiel per 1-10-'78 bevorderd tot

Owmr. te Aalsmeer (distr. Amsterdam RPtWI.

Doornhein. C, te Dordrecht off. 1e kl, per 1-10-'78

benoemd tot stafoff. commando staf RPtW

Amsterdam.

Deze keer weer een puzzel J;T1ettwee

vooroefeningen. De gemakkelijkste

vindt u midden op de lichttoren:

1. Welk woord? Horizontaal: 2. voor-

malig eiland, 5. tijdseenheid, 6. stad in

Ze-Amerika, 7. bekende races, 9. ge-

bouw in Amsterdam, 11. plaats op de

Veluwe.

Verticaal: 3. stuk glas, 10. in het jaar

onzes Heren (afk.), 4. omroepvereni-

ging, 8. aanw. voornaamwoord, 10. ten

bedrage van.

Welk woord ontstaat op I verticaal?

2. Welke noodkreet? Hoger op de toren

prijkt de tweede opgave: een paarden-

sprongpuzzel.

Begin bij de W linksboven en spring dan

met de bekende paardesprongen uit het

schaakspel (2 vakjes vooruit en I opzij)

naar de volgende letters. Wie goed

springt, ontdekt een noodkreet.

3. Welk gezegde? In de figuur rechtsbo-

ven moeten in de drie kolommen achter-

eenvolgens woorden van 3, 7 en 4 letters

worden ingevuld. De woorden in de
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middenkolom zijn <;.;lI:ner:=s:df:!

letters in de eerste p~

Voorbeeld: pot enm

wild zwijn ( = ever) le en

tesamen het woord e•.••

neerd) kunnen maken.

Als u de juiste woorden

kunt u op de stippen een :'Z':

De omschrijving luidt:

Linker kolom: 1. pot enma

demeer, 3. naaldboom, .t. metaalsoort,

5. knaagdier, 6. lief kindje. 'i .

sen, 8. Spaanse titel, 9. heepsrotrw,

10. aanwijzend voornaam

kledij, 12. verbinding, 13. tafel:

zandheuvel, 15. waterkant, 16.

drank, 17. kever.

Rechter kolom: 1. wild zwijn. _.

ras, 3. verbond, 4. getal, 5. gron

6. halmen, 7. lastdier, 8. moge1ij.

9. destijds, 10. kalmte, 11. Romein-

zer, 12. bloedbuis, 13. menigte.

goedkeuring, 15. voorwerp, 16 wat

oord-Holland, 17. schepsel.

Middenkolom: 1. geroutineerd, 2. bri

omslag, 3. schadelijk, 4. glazen uit tal-

kast, 5. handelswaar, 6. mossteppe in

Siberië, 7. gemalen graanbolster , . in

weerwil van, 9. handel, 10. donker. 11.

loofboom, 12. probleem, 13. bloem van

een vruchtboom, 14. dikhuidig dier, I:.
vergissing, misverstand, 16. zonder g -

zelschap, 17. ondier.

Wie het woord + de noodkreet - he

gezegde op een briefkaart schrij ft en de-

ze uiterlijk 15 december a.s. op tuurt

aan: Puzzelredacteur RP-Magazine.

Brahmsstraat 9, Eerbeek, maakt een

kans op onze maandelijkse boeken- of

platenbon. Veel plezier.

Oplossing septemberpuzzel

Als u het 'antieke' kryptograrn van het

septembernummer goed hebt opgelo t

hebt u de volgende wens van de redaktie

kunnen lezen;

"De redactie van het korpsblad wen t u

allen heel veel succes. Korpsblad uw lijf-

blad" .

De winnaar van de puzzelprijs werd:

H. R. Peetets-van Zomeren, Stad hou-

dersring 536 te Zoetermeer.
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• GEHOORD: 'Het surveillanceprobleem is op een groep in het

Limburgse geen probleem meer, sinds daar elke ochtend een

muntstuk wordt opgegooid. Is het kruis, dan neemt men de GSA.

Is het munt, dan wordt het de VLM. En blijft-ie op z'n kant staan,

dan wordt er per fiets gesurveilleerd.'

• Oefenmunitie: overschot in de roos.

• 5 december: mooie dag voor staf-adjudanten.

• RPtW Amsterdam: Als 't niet bij De Lange kan, dan moet

het maar bij Den Breejen.

• CPVC-kontroles: alkohollen en stilstaan.

• Personeelstekort: sterkte gewenst.
• Personeelswerving: een hele Kruijf.

• Beredenen op kaderschool: Huzaren van Borreel.

• WIJSHEID: Een politieman die bij verlies weet te lachen, weet
zich te handhaven.

• GEHOORD: 'De kriminaliteit neemt toe,
maar fluister het asjeblief,

want wie het hardop zegt,

die is niet progressief'.

(Annie M. G. Schmidt in haar musical 'Foxtrot')

NEOLOGICA (7)

Postcommando - opperbewind

Werken bij de RPtW - schipperen

Postcommandant in juli - hooiopper

Nederlands vrijdagsverkeer - stag-natie

Noorse politieauto - Fjord

Algemene Inspectie - Voorburgemeesters

Begeleider Apeldoorn - Loopik

ZOGENAAMD (6)

Bescheiden kollega's

Doosje

Hummel

Kleine Punte

Klontje

Klumpje

Littel

Lutjes

v. d. Niet

Niks

Splinter
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KOR PS R I'" KSPO L ITIE

ALGEMEEN INSPECTEUR
mUth-..,. ,!i,

VOORBURG. december 1978.
VERSTEE$STRAAT :;

,1j';ltl..EFOON!S940:n

KABINET

Vergeleken met 1977 ligt er nu een jaar

w in et - t vandaag - voor t K

ru ger geweest. Een jaa aar
enl g alle aandacht e~ energie wer opgeë st door

extreme incidenten, maar .aarin het accent weer kon

worden gelegd op de norma:e politietaken van alledag.

Daar mogen we dankbaar voor Z1Jn.

U en ik, we konden weer gewoon ons werk doen. We waren

irtde e id de zake. weer SliPt êenlij t ~tte~i~
ze uit wer en uit te diepen. Er Konden 1euwe&

dingen worden aangepakt e~ aangevangen. Ook bij u

thuis was er, naar ik hoop, meer tijd voor elkaar.

Kortom: het was goed dat '"ij als rijkspoli tiemensen

ook weer eens een gewoon ~aar mochten beleven.

hooP:ttdat tijdens de komende, fees en opgeat
t kunnen g eten van uw vrije,,;U:t::enBde la'Q.'isel

kring.

Ik spreek de wens uit, dat 1979 voor ons allen een jaar

zal mogen worden waarin we met onze 'gewone' werkzaam-

heden zullen kunnen doorgaan.

De AîLgeme~l1l'Inspekteur

van het Korps Rijkspolitie

_0 .:
y ~--

P.J. Plat'1ael.

d
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PRATEN OVER STRESS - Wie langdurige
spanningen of hevige emoties niet op een
goede manier kan verwerken, kan in
psychische nood geraken. Overspanning.
'Stress' zeggen anderen. In ons omslagartikel
vertellen politiekollega's van zulke situaties in
hun werk en hoe zij het probeerden te
verwerken. (pag. 12). BBE-psychiater dr
Havinga licht het begrip 'stress' nader toe:
Hoe herken je het? Hoe raak je weer in
balans? Is het te voorkomen? (pag. 16).

Maandblad dec. 1978/nr. 4

IN DITNUMMIB

PRATEN OVER STRAKS - Een kop soep,
drie boterhammen, een glas melk en een
banaan: de gemiddelde lunch die onze nieuwe
minister van Justitie in zijn werkkamer pleegt
te nuttigen. RP-magazine lunchte een keer
mee en probeerde mr De Ruiter aan het
praten te krijgen over nu en over straks, als
we met z'n allen 'provinciaal' gaan werken,
zoals ook de minister voor staat. (pag. 20).

10 Nieuwjaarsbrief van de Algemeen Inspecteur

29 info~~ws uit de distrikten

SO RP-Sport

S2 Sietse en z'n vriendinnen zijn weer op zee

S4 Or. Zeldenrust schreef een boek

S6 Personalia

62 Puzzels

64 Granaatjes

De mogelijkheid bestaat, dat u - als gevolg van de aangekondigde stakingen en

prikakties - dit nummer wat later in handen krijgt. Redaktie, uitgever en medewerkers

van RP-magazine wensen u rustige feestdagen en alle goeds voor 1979.

11

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 360



... maar ie vangt
Een Groningse wachtmeester

en z'n vrouw moeten lijde-

lijk toezien, hoe een 23-

jarige kollega in zijn KSA

verbrandt. Er volgen ver-

schrikkelijke weken met af-

wisselend slapeloze nachten

en angstdromen. Na drie

maanden gaat het al wat be-

ter.

12

Vijf minuten t laat arriveert

de jonge wachtmeester met

de zuurstofcylinder uit Alk-

maar. De rou "i net over-

leden. "Daar en je wel

aan", krijgt hii mee als

troost van me roeharde kol-

lega's. Het "ent." a een

week is de na tmerrie ver-

drongen.

Hoe verwerkt n politieman

de emoties die em hevig

schokken? n .ele kollega's,

die psychisch in problemen

geraakten, vert en van hun

ervaringen.

Opperwachtm ter,

44 jaar oud:

'Het gebeurde in :-" oen ik ongeveer
een maand in de _ he dienst mee-
draaide. Tijden atrouille in het
district Alkmaar we op een ver-
keersongeval: per auto te water ge-
raakt. Alle ze inzinenden waren er net

uitgehaald, toen 1 veerden. Op dat
moment kreeg de slachtoffers
- een wat oudere w - ademsha-
lingsmoeilijkhed "reeg opdracht,
zuurstof te hale !J een ziekenhuis in
Alkmaar, op zo" mafstand.
In dichte mi t in mijn ogen op
onverantwoorde ijz naar Alkmaar
gereden. Toen i een broeder en een
zuurstofcylinder = .warn, was de
vrouw enkele rm tevoren overle-

den.
Op dat moment
ik medeschuldig
vrouw. Als ik zu

_ "het gevoel, dat

de dood van de
had gedaan ...

Een 35-jarige opper kan zijn

werk niet meer aan. Twee ja-

ren pillenslikken kunnen niet

voorkomen, dat hij plotse-

ling instort, lichamelijk en

geestelijk. 'Het gaat nu wel

weer', zegt hij na anderhalf

jaar medische begeleiding.

Had ik nog sneller moeten rijden? ...
Zeker een week heb ik met een schuld-
gevoel rondgelopen. Thuis gaf het
frustraties. Ik at vrijwel niets.
In de dienst sprak ik erover met de
groepscommandant en oudere
kollega's. Het werd afgedaan met de
opmerking: "Daar wen je wel aan ... "
Er volgde geen gesprek.
Je went er inderdaad wel aan. adien
heb ik ernstiger en bloederiger ongeval-
len meegemaakt. Maar op dat moment,
die eerste keer, had ik niets aan die
dooddoener.
Ik ben van mening, dat men in dergelij-
ke gevallen moet kunnen terugvallen op
iemand die terzake kundig is en een
open oor heeft. Dit is nog altijd een
leemte, die nodig gevuld moet worden.
Zeker nu de toeloop van jonger perso-
neel groot is en de leeftijdsgrens ook
steeds lager wordt."

Wachtmeester, 27 jaar oud:

"Die avond om kwart voor negen reden
mijn vrouwen ik in onze auto richting
Zuidbroek. Bij een benzinestation zag
ik een K.S.A. van onze groep staan. Ik
claxonneerde en groette, maar zag in het
donker niet wie er in de wagen zat. Een
halve minuut later schoot een enorme
steekvlam achter ons omhoog, die de
gehele omgeving verlichtte. Ik keerde

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 361



de politieman op?
Tekst: Koen Aartsma Foto's: Hans Fossen

\
" .

r ,{

. '.
onmiddellijk en zag toen, dat de K.S.A.
in lichterlaaie stond. Achter het stuur
van de aan de voorzijde geheel vernielde
auto zag ik mijn jongere kollega H. zit-
ten, bewegingsloos, rechtop. Ik pro-
beerde de deuren te openen, tevergeefs.
Mijn vrouwen ik moesten machteloos
toezien, hoe deze jonge kollega, met wie
wij ook buiten diensttijd veel omgingen,
verbrandde.
Nachten hebben we niet kunnen slapen.
In angstdromen schreeuwde ik herhaal-
delijk om mijn kollega H. Mijn vrouw
zag in iedere hoek van de kamer en ach-
ter elke kastdeur kollega H. We hebben
een verschrikkelijke tijd doorgemaakt.
Die eerste avond zijn de burgemeester,
de D.e. en onze huisarts nog geweest.

,.-· .i· · .•
~,' ,r~.~

~I~fl~tt.t_~.
~

Ook de opvang in de groep was prima.
Vooral mijn vrouw heeft het erg moei-
lijk gehad; zij is onder behandeling van
een psychiater. Als ik in de dienstuit-
oefening wordt geroepen voor een ver-
keersongeval of brand, dan ga ik daar-
heen met steeds het beeld van dit onge-
val voor ogen. Mijn vrouwen ik hebben
er veel samen over gepraat, ook met
kollega's, om te trachten dit zo goed en
snel mogelijk te verwerken. Gelukkig is
het nu, 2Yz maand later, wat minder
moeilijk. Ook mijn vrouw knapt weer
iets op.
Psychiatrische begeleiding vanuit het ei-
gen korps zou hier zeker op z'n plaats
zijn geweest."

Adjudant, 43 jaar oud:

"Het is al weer 17 of 18jaar geleden dat
het gebeurde, maar het staat me nog
zeer levendig voor ogen, want ik heb het
destijds maar nauwelijks kunen verwer-
ken.
Het gebeurde in de buurt van Eindho-
ven, 's avonds om half twaalf, tijdens
een rustige surveillancedienst van de
verkeersgroep.
In het voorbijrijden ontdekten we een
begin van brand in een woning. De be-
woners bleken afwezig. Toen ik door
een raam naar binnenkroop, zag ik dat
de bovenverdieping al in lichterlaaie
stond. Mensen liepen te hoop. Een
vrouw kwam aanrennen en schreeuwde

13
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van zij mogelijk denken dat er van
Korpswege geen belangstelling bestaat.
Ik heb het tegendeel ondervonden en
met name wil ik dan wijzen in de rich-
ting van de man waar je altijd gehoor
krijgt en die steeds zoekt naar de oplos-
sing - de korpsarts. Ol

... maar wie vangt 'de politieman op?
in wanhoop, dat er twee kinderen op de
zolder sliepen. Toen de brandweer be-
gon te blussen konden we de zolder be-
reiken. Samen met een brandweerman
en een verpleegster heb ik de twee lijkjes
geborgen. De radeloze moeder
schreeuwde als een beest! Een hartver-
scheurend tafereel. Ik ging naar huis en
was kapot. Mijn kollega ook. Thuis
moest ik janken. Hoe kon dit gebeuren
en waarom moest dit? Mijn vrouwen ik
hebben die nacht extra lang stilgestaan
bij de wieg van onze enkele maanden
oude zoon. Dagen later rook ik nog de
vreselijke lijkenlucht.
Mijn vrouw heeft me goed opgevangen.
Toch zou je in een dergelijke omstan-
digheid veel steun kunnen ondervinden
bij een deskundige begeleider."

Wachtmeester I, 37 jaar oud:

"Mijn werkzaamheden op de landgroep
plus diverse neven(dienst)funkties groei-
den mij in de loop van de tijd zodanig
boven het hoofd, dat het mij eigenlijk
teveel werd. Ik sprak daar echter met
niemand over. Enerzijds omdat ik
hoopte, dat het wel over zou gaan. An-
derzijds omdat ik me ervoor schaamde:
Je praat niet graag over zoiets.
Maar het werd steeds moeilijker om
mijn werkzaamheden volledig te blijven
doen. Toen ik tenslotte geestelijk volle-
dig instortte, moest ik mij - noodge-
dwongen - wel bij de huisarts vervoe-
gen. Er volgde een periode waarin ik
wekelijks met de huisarts de problemen
doorsprak, maar ik bleef - geholpen
door een 'middeltje' - mijn werk volle-
dig verrichten.
Deze gesprekken met de dokter waren
van enorm belang. Daardoor leerde ik
weer wat relativeren en wat los te komen
van het werk. Maar het bleek niet vol-
doende. Ongeveer acht maanden na de
eerste klap stortte ik letterlijk en figuur-
lijk tegen de vlakte. Hoewel de huisarts
het mij ontried, bleef ik doorwerken,
maar toen greep de korpsarts in, die (via
de mutaties) op de hoogte was van mijn
toestand. Met hem heb ik diverse
gesprekken gevoerd en op zijn advies
heb ik mij laten onderzoeken door een
internist, een psychiater en een neuro-

loog. Het lichaam bleek gezond te zijn.
Erg opvallend vond ik de belangstelling
van de korpsarts. Duidelijk voelbaar
kwam op mij over, dat deze man niet
enkel (dienst)belangstelling had, iets
wat ik ooit wel eens anders heb ervaren.
Na vele gesprekken met de korpsarts, de
huisarts en de specialisten (op welke
mensen - en dat is duidelijk door ze
gesteld - ik steeds en ten alle tijde een
beroep mag doen) ben ik eigenlijk geko-
men tot een hele andere opvatting van
mijn werk en overige levenswijze. Ik
leerde afstandelijk te leven van die din-
gen waarvan ik voorheen dacht dat ik er
beslist dicht bij moest zijn - leerde (en
met veel moeite) de dingen in zijn juiste
proporties te zien en er na te handelen.
Het was eigenlijk het aankweken van
een soort nuchterheid die ik kennelijk
onvoldoende bezat (meer het type van
alles gelijk willen doen - meteen de
beuk er in en overal min of meer emoti-
oneel op reageren).
Genoemde artsen hebben - aan de
hand van de vele gesprekken een analyse
gemaakt van hetgeen er zo met mij in de
loop der jaren is gebeurd. Gebleken is
dat spanningen die je niet passend kunt
afreageren, zich als het ware in je geest
opstapelen. Iets wat ik wel wist en voel-
de, maar waaraan ik dacht het hoofd te
kunnen bieden. Duidelijk is mij geble-
ken (en dit ter lering voor anderen) dat
je nooit in zo'n geval de "doe het
zelver" moet gaan uithangen en pas
naar een dokter moet gaan als het eigen-
lijk al te laat is, want bij een vroegere
consultatie had ik mezelf veel narigheid
kunnen besparen.
Het begin van het door mij omschreven
proces zette zich (voor zover ik mij her-
inner) in ongeveer op mijn 32e jaar. Be-
handeling als omschreven heeft onge-
veer 1Y2 jaar geduurd. Nu kan ik stel-
len, dat het uitstekend gaat (al zijn er
nog wel eens ups en downs). De korps-
arts - die zich kennelijk niet voor een
tweede keer door mij wil laten' foppen
(eigenlijk heb ik dat toch gedaan door te
zwijgen) - houdt mij onder controle,
iets wat ik eigenlijk toch wel geweldig
vind.
Ik heb mijn verhaal gedaan, omdat ik
welhaast zeker ben dat er bij kollega's
soortgelijke problemen bestaan, waar-

Twee agenten van de

Verkeers Ongevallen Dienst:

"Het verdriet dat die mensen hebben,
maakt vaak ontzettende indruk. Ik heb
daarna wel zitten janken als een kind.
Maar je kunt daar niet aan beginnen, je
moet gepantserd zijn. Je moet van tevo-
ren afstand inbakken; uiterlijk word je
flink ...
Op een gegeven moment ga je ook aan
een soort normverschuiving doen. In
het begin vind je een gekompliceerde
beenbreuk nog heel wat. Nu zeg je bij-
voorbeeld bij een schedeltrauma: valt
mee. Over een gebroken been práát je
niet eens meer. Zolang iemand niet
dood is, telt het niet. Je gaat daar zelf
natuurlijk wel over piekeren: wat doet
mij dat nou? Hoe verander ik van bin-
nen? Is dat goed? Kan dat? Ik weet het
niet. Je baas kan het zich niet permitte-
ren om angsten toe te geven. Hij zal
nooit zeggen: dat durf ik niet. Ze vinden
het slap, als je niet bij de sektie van een
lijk wilt zijn. Je probeert jezelf te red-
den door afstand te bewaren.
Met het woord 'begeleiding' of 'psychi-
ater' hoef je niet aan te komen. Voor
begeleiding kun je terecht bij de briga-
dier, wordt er dan gezegd. Iedereen
denkt, dat we het zelf moeten kunnen
opknappen, binnenshuis houden, an-
ders gaan we àf."

(Uit het Welzijnsbiad)

Hoe kun je zulke heftige emoties

verwerken? Wat doe je tegen

stress? Wat is eigenlijk 'stress'?

En hoe herken je de symptomen

bij jezelf?

Dr. Havinga, psychiater en vaste

begeleider van de Bijzondere

Bijstands Eenheden, vertelt hier-

over in het artikel op pag. 16.

15

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 363



BBE'ers kunnen tijdens en na een gijzeling rekenen op deskun-

dige begeleiding van hun vaste psychiater, dr H. Havinga. Ook

incidenteel (zoals na de ramp op Tenerife) werden RP'ers door

deze psychiater opgevangen. Maar waarheen m et elke andere

politieman die geestelijk wat in de knoei zit dordat hij een

aangrijpend voorval of voortdurende spannin en niet kan ver-

werken?

"Je zou het met een ouderwets woord
ook zielenood kunnen noemen", zegt
dr Havinga, als we hem vragen wat
'stress' eigenlijk is. Het is dus niet ty-
pisch iets van deze tijd, al lijkt het wel
alsof onze huidige samenleving een
vruchtbare bodem is voor het ontstaan
van stress.
Op zichzelf behoeft een schokkende
emotie nog geen stress te veroorzaken.
Een (geestelijk) gezond mens kan heel
wat incasseren. Zware teleurstellingen,
hevige emoties, ernstige verliezen, - ze
worden dagelijks door duizenden ge-
voeld en meestal ook verwerkt. Stress
ontstaat pas als (meestal gedurende een
langere tijd) de psychische druk te groot
of de verantwoording te zwaar wordt.
("Het ergste wat je iemand kunt aan-
doen, is hem te hoog te bevorderen").
Het kan ook zijn, dat er in dezelfde pe-
riode méér problemen voortzieken; dat
er zowel thuis als in het werk fricties
ontstaan. Als die spanning te lang aan-
houdt, kunnen de stoppen van ons af-
weermechanisme plotseling doorslaan.

Hoe herken je stress?

De eerste symptomen van stress merk je
meestal zelf. Het lichaam reageert op
signalen van de overspannen geest. Je
begint minder goed te slapen, de eetlust
neemt af, er ontstaan maagklachten, je
hebt minder plezier in het werk dan
voorheen, je transpireert meer. Ook het

16

hoofd gaat vreem
heugenverlies, pame
Als zich (kombin
schijnselen gaan -00

natuurlijk zelf. "
zichzelf aardig \"00

Een mens geeft .
hem teveel wordt.
melijke inspanning '
psychische afkna
baar ervaren. Daar
de vaste partner 0-

signalen van een 0

spanning weet op e
kent.
Hebt u de indru , uw echtgenoot
minder plezier in zijn werk heeft dan
voorheen? Zit hij 'er in de put, ter-
wijl hij vroeger 0 _ 'ekter was? Gaat
het tegenwoordig minder goed met zijn
slapen en eten?
Reageert uw aardige collega tegenwoor-
dig vaker prikkelbaar op mensen in z'n
werk? Vindt hij pro emen van anderen
'gezeur', terwijl hij oeger wel tijd en
aandacht voor koll ga s had? Reageert
hij zijn gram af op ondergeschikten? Of
juist op zijn chef?
Dergelijke symptomen van een naderen-
de stress moeten als alarmsignalen wor-
den beschouwd. Er' iemand uit balans
geraakt. Hij moel terug naar een geeste-
lijk evenwicht en het is nu maar de
vraag of hij daarin laagt.
"Ik vergelijk het graag met een beeld uit
de bokssport", zegt dokter Havinga,

: black out, ge-
ties.

van) deze ver-
oen, merk je dat
menigeen weet

e mal te houden.
g toe, dat het

oe zijn van licha-
eerbaar, maar een

ordt als oneer-
is het goed, dat

naaste kollega de
den zijnde over-

angen en ze her-

"je raakt in de touwen, je verkeert in
moeilijkheden, je voelt klappen."
Heftige emoties in het werk, als het gaat
om leven en dood, kunnen uiterlijk
vaak onbewogen worden verwerkt.
Maar lichaam en geest reageren wèl.
Soldaten aan het front doen letterlijk in
hun broek; een politieman staat over te
geven bij een verkoold kinderlijkje; een
jonge verpleegster verliest haar stem. Er
ontstaat een paniekreaktie; iemand is
zijn geheugen kwijt.
Rouwen verdriet zijn in ons bestaan
normale verschijnselen. Maar ze moeten
wel verwerkt worden. Het is niet nor-
maal en psychisch ongezond, als iemand
na een ernstig verlies of een heftige emo-
tie depressief raakt. Als de storm, de
emotie, de klap verwerkt is, moet de ge-
bogen boom weer overeind komen.
Ontbreekt de veerkracht, blijft de mens
gebukt gaan, geestelijk geknakt, dan is
er iets mis.
"Op zichzelf behoeft een bepaalde klap
nog niet de ware oorzaak van de psychi-
sche afknapper te zijn", zegt dr Havin-
ga, "het kan ook de druppel zijn die het
vat vol frustraties of spanningen doet
overlopen. "
Er zijn chefs die, als ze in een stress-
situatie verzeild raken, hun uit-balans-
zijn afreageren op hun personeel. Om-
gekeerd kan iemand ook zijn problemen
op z'n chef projekteren, terwijl deze
doch normaal funktioneert. Anderen
keren geheel in zichzelf, sluiten zich af
voor hun omgeving, worden depressief.

Hoe kom je weer in balans?

Om bij het voorbeeld van psychiater
Havinga te blijven: de bokser die in de
touwen terecht is gekomen, heeft hulp
nodig. Doorgaans zal hij bereid zijn de
spons te accepteren die zijn helper hem
aanbiedt. Maar dan moet er wel een ver-
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gestompte robots zijn geworden of die
zich een pantser hebben aangemeten om
de eigen kwetsbaarheid te verbergen."
Elk mens met een normaal gevoelsleven
kan, als er een cumulatie van spannin-
gen ontstaat die langdurig aanhouden,
het slachtoffer van stress worden.

"Met het advies 'niet zeuren'
doe je iemand onrecht,
maar zeuren is ook niet goed"
trou wensrelatie zijn: een levenspartner,
een goede vriend, een arts of sociaal be-
geleider. Er moet iemand komen die
wil luisteren. Die ook kàn luisteren. Dat
weten slachtoffers uit nazikampen of
oorlogsveteranen, die diepe en langduri-
ge emoties moeten verwerken. Niet voor
niets worden hun reünies jaar-in-jaar-
uit herhaald. De verhalen van de oor-
log, de bombardementen, de martelin-
gen, de angsten, - ze moeten steeds
weer verteld worden. En iemand moet
luisteren, steeds maar weer.
Geduld dus. Maar sinds onze tijd geld
is, zijn we gierig met het geven van tijd
aan de medemens. We hebben de verha-
len van de nazi-slachtoffers gehoord,
toen ze uit het kamp kwamen. En de
verhalen van de militairen die uit Indië
terugkeerden. Toen was het welletjes.
Niet meer zeuren, - was toen het de-
vies, - nu maar weer aan het werk. En
ze gingen aan het werk. Pas veel later
ontdekten psychiaters dat er iets mis
was. Dat de stress van langdurig psy-
chisch gekneusden niet was verwerkt.
Twintig, dertig jaren later kwam pas
aan de oppervlakte wat al die tijd was
verdrongen. We maakten kennis met

Wat bedoelen we met 'stress'?

"Eigenlijk is stress datgene aan fac-
toren wat negatief inwerkt op een
persoon", zegt dr Havinga, "en de
'afknapper' is eigenlijk de verkeerde
reaktie op die stress." In het dage-
lijks gebruik worden deze begrippen
echter veelal met elkaar verward en
wordt met stress die afknapper be-
doeld. Daarom - en met instemming
van dr Havinga - hanteren wij hier
het begrip 'stress' in de minder juiste
maar beter bij het spraakgebruik
aansluitende betekenis van 'afknap-
per'.

concentratiekamp- en andere -syndro-
men.
Dat is natuurlijk wel iets anders dan de
man of vrouw die 'stress' misbruikt om
er aandacht van anderen mee af te dwin-
gen. "Je wordt nooit beter als je teveel
voordelen van je symptomen hebt",
zegt dr Havinga.
Zoals elk nuchter mens zelf kan beden-
ken, ligt de meest juiste aanpak ergens
in het midden. Met het advies 'Niet zeu-
ren!' doe je iemand onrecht, meent de
psychiater, maar zeuren is natuurlijk
ook niet goed.

"Dat overkomt mij niet" ...

Bij de politie zal stress wellicht iets min-
der snel ontstaan dan in andere organi-
saties, waar nieuwelingen minder streng
worden geselekteerd op stabiliteit. Bij
de eerste zeef van keuring, test en pri-
maire opleiding vallen de zeer kwetsbare
karakters immers meteen af. Voor een
werkelijke preventie is dan echter te wei-
nig tijd. Volgens dr Havinga, die vele ja-
ren marinepersoneel heeft gekeurd en
ook de mensen van de BBE-teams selek-
teerde, zou daarvoor een komplete me-
dische keuring (inklusief een stabiliteits-
keuring) nodig zijn, plus een psycho-
logische selektie en een optimale oplei-
ding. "Dan houdt je mensen over die
vrij veel zullen kunnen hebben."
In principe kan iedereen in een stress-
situatie verzeild raken.
Menigeen die stress van anderen met
'flauwe kul' afdeed en zichzelf
wijsmaakte 'Dat overkomt mij niet',
moest later bekennen dat een mens niet
van hout is. Gelukkig niet, zegt de psy-
chiater, "er zijn inderdaad zeer sterke,
evenwichtige persoonlijkheden die niet
gauw uit balans zullen raken. Maar be-
waar me voor zogenaamd 'sterke men-
sen' die alleen maar keiharde, af-

Wie vangt je op?

wiè geconfronteerd wordt met stress,
zal er iets aan moeten doen. Op eigen
kracht, met behulp van de direkte om-
geving of met medische begeleiding.
Er zijn sterke karakters die zichzelf
toespreken, die de problemen nuchter
onder ogen durven te zien zodra de
eerste symptomen zich openbaren. Die
daaruit hun konklusies trekken: hun da-
gelijks leven anders inrichten, werk-
zaamheden aanpassen, zichzelf of de
partner en het gezin meer tijd gunnen,
kortom datgene veranderen waardoor
een uit de hand gelopen situatie weer
wordt hersteld.
Vaker zal een beroep gedaan moeten
worden op het thuisfront. Wie met de
partner kan praten over de werkelijke
problemen, de frustraties in het werk,
de angsten, de spanningen, - kan veel
meer hebben dan degene die het zelf
maar moet proberen te verwerken.
Wie niet werkelijk met z'n vrouw of
vriendin kan praten, kan het misschien
wel met een goede kollega of een echte
vriend. De ervaring van de psychiater
leert, dat er in 9 van de 10 gevallen op
deze wijze de 'opvang' plaats vindt.
En die tiende dan?
Die komt doorgaans bij de dokter te-
recht, zij het - helaas - veelal pas laat,
wanneer hij al volledig is vastgelopen.'
Als het van de man zelf uitgaat, komt
hij meestal bij de huisarts terecht, die
hem soms weer naar een specialist ver-
wijst. Als het initiatief van de chef uit-
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gaat, wordt vaak de korpsarts in de arm
genomen, die dan weer een specialist in-
schakelt.

Eén korpsarts in een 'bedrijf' met ruim

10.000 personeelsleden is natuurlijk ten
enenmale onvoldoende om voortdurend
beschikbaar te zijn voor het opvangen
en begeleiden van overspannen politie-
mensen.
Moeten we naar een Korps dat door-
spekt is met deskundige 'gogen' en 'lo-
gen'?
"Nee, asjeblieft niet", zegt dr Havinga,
"laat men van een gezond Korps geen
inrichting maken. De huidige situatie,
zónder voorzieningen, is echter weer een
ander uiterste. Men moet maar eens kij-
ken hoe dat bij andere overheidslicha-
men en in het bedrij fsleven is opgezet."
Wanneer zich bij personeelsleden medi-
sche verschijnselen voordoen, die mede
voortkomen uit de werksituatie, is het
van groot belang dat er deskundige
mensen beschikbaar zijn die de sfeer in
het bedrijf (of de organisatie) kennen,
evenals de interne verhoudingen, be-
grippen en situaties. Daarom hebben
Philips, Shell, KLM, e.a. eigen bedrijfs-
artsen en sociale diensten. Daarom
heeft Defensie een uitgebreide medische
staf en Ajax een eigen clubarts. Daarom
ook hebben NS en PTT uitstekende me-

dische en maa lijke diensten,
bestaande uit ~ ig geschoolde
mensen die de ex w how' van de
eigen organisatie - en.
Het is eigenlijk eemd, dat het
Korps Rijkspolitie - . punt zo mager
is uitgerust. Beh _ we korpsarts, die
zijn handen al \ belangrijk deel
gevuld weet met _ ren van de dui-
zenden sollicitan _ er jaarlijks door

de medische mol , zijn er sinds
kort drie maats ~- j werksters bij
het Korps. "Dat veel", zegt dr
Havinga, die als alig marinearts
deel uitmaakte voortreffelijk
geëquipeerde m taf.

Geen behoeft

De indruk bestaat. de Korpsleiding
zich in het verled at erg beschei-
den heeft opge te . 0....onze desbetref-

_ er van Justitie,
drie maatschap-

cU mager vond
litiekorps met
antwoordde mr
zo niet zeggen.
tilgestaan , om-
-end geen wen-
richting liggen.

orps niet om
. aannemen dat
aan uitbreiding

fende vraag aan de
of hij een korp _

pelijk werkster

voor een landelil
10.000 personeel I
De Ruiter: "Dat
Ik heb hier nog m
dat er voorzo er m .
sen of aanvragen I _

En zolang er doo
wordt gevraagd,
men geen genoef
heeft. "

Dokter Havinga \ raag
de korpsarts heen
deskundigen nodig
een aantal venrou

zi h af, of er om
een groep van

Er zou tenminste
rt en beschik-

baar moeten zijn om de signalen uit het
Korps op te vangen. Het beschikbaar
zijn van telefoonnummers (eventueel
buiten de hiërarchie om) zou al een hou-
vast kunnen betekenen, meent dr Ha-
vinga, wiens telefoonnummer aan alle
BBE'ers is verstrekt, zodat zij hun ver-
trouwensarts te allen tijde kunnen op-
bellen.

Is stress te voorkomen?

Bestaat er een bepaalde remedie om
stress te voorkomen?
Dr Havinga: "Zeer veel mensen scha-
men zich om hun emoties te tonen. Als
je die gêne kunt afleren, ben je al een
heel eind op de goede weg. In de tweede
plaats: zorg voor een goed thuisfront.
Maak er thuis wat van, praat met je
partner, niet alleen Over de kinderen,
het weer en de TV. Vertel wat je emotio-
neel bezig houdt, waar je mee in je maag
zit. Praat de dingen uit, krop niets op.
En tenslotte: wees een goede kameraad.
Niet alleen in je huwelijk, maar ook in
je werk. Met elkaar werken betekent
ook: elkaar tijdelijk kunnen opvangen.
Toon wat begrip voor je kollega en heb
als chef wat sympathie voor de man die
uit de boot dreigt te vallen. Dat behoort
trouwens ook tot de personeelszorg van
de chef. Verdiep je eens wat meer in het
menselijk funktioneren en disfunktione-
ren, voordat er specialisten aan te pas
moeten komen. Een beetje meer mense-
lijkheid, wat meer aandacht voor je kol-
lega, zou al veel leed kunnen voorko-
men. "

baggerwerken
pijpleidingen
infrastructuurwerken
verhuur baggermateriaal
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D. BLANKEV-- ..T & ZII B.V.

BLOE AAL

adres
postcode
telegr.
tel.

telex

postbus 19
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"Het pol- -ewèrk zal

Lunchen met een minister, twee uur met hem
praten, hem observeren in zijn werkkamer, hoeft
natuurlijk nog niet te betekenen dat je hem beter
leert kennen.
Wie is mr Jacob de Ruiter?

Het kabinet mag felomstreden zijn, Justitieminister
De Ruiter lijkt bij vriend en vijand geen kwaad te
kunnen doen. Alle bladen schrijven vriendelijk over
hem.
Hij geeft ook weinig aanleiding tot ruchtbaarheid,
kent - volgens insiders - zijn zaakje, is verre van
praatziek, laat zich niet verlokken tot uit praken,
wil ook voortijdige publiciteit voorkómen.

Een sobere calvinist, wie een verregaande
redelijkheid wordt toegeschreven. Die duidelijk zijn
privéleven buiten het gesprek houdt en zelfs al
schrikkerig afwimpelt, als in ons gesprek blijkt dat
hij tot voor kort thuis als doe-het-zelver aktief was.
"Op onderdelen, in de methodiek ben ik oepel",
zei hij onlangs in een interview, "maar ik moet wel
komen waar ik wezen wil".

Een nogal zakelijk interview dus. Waarin de
minister zijn mening geeft over jonge
wachtmeesters, hun promotiekansen, de surveillance
en de bewapening.
Ook over de nieuwe organisatie die voor de deur
staat: provinciale politie.

20

RPm-gesprek

met Justitieminister

mr. J. de Ruiter

- De werving van personeel voor de
rijkspolitie is de laatste jaren nogal toe-
gespitst op de schoolverlaters. Met 16
jaar mag je solliciteren. Hebt u toevallig
kinderen van die leeftijd?
- Nou nee, nu niet.

- Zijn ze jonger of ouder?
- Jonger èn ouder. De jongste is 15, de
oudste 21.

- U begrijpt wat ik wil vragen: kunt u
zich voorstellen, dat uw jongste van 15
zich volgend jaar zou gaan aanmelden
bij de politie, met 17 naar de opleidings-
school gaat en een jaar later als wacht-
meester en in uniform de praktijk in
gaat?
- Nu u het zo direkt vraagt, - daar
had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Toch
zou ik me dat wel kunnen voorstellen.
Afgezien van het feit natuurlijk, of-ie
geschikt zou zijn. 't Is jong, heel jong
voor zo'n zware taak, maar ik vind wel
dat een jongen of meisje van 17 jaar het
in zich moet kunnen hebben om na een
behoorlijke opleiding als toch echt de
jongste van de groep mee te gaan
funktioneren en daarin te groeien.

Geen baby's

Terwijl 's ministers bode de grote tafel
in de werkkamer nauwelijks hoorbaar
dekt voor de lunch, praten we 'anti
chambre' met de bewindsman van Justi-
tie, mr. Jacob de Ruiter (48), die zowel
met 'exellentie' als met 'meneer' wordt
aangesproken. Justitie-voorlichter Hol-
tus woont het gesprek bij.

RPm: U vindt niet, dat er teveel van
jonge wachtmeesters wordt geëist, ter-
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niet veranderen 11

••••

Van rechts naar links: minister J. de Ruiter, R"Pm-eindredakteur A. K. Aartsma, RPm-redaktievoorzitter F. J. C. M. van Etten

en Justitievoorlichter H. Holtus. (Foto 's Max Koot)

wijl de meeste van hun leeftijdgenoten
in hun werk maar in elk geval daarbui-
ten zich nog de onbezonnenheid van
hun jeugd kunnen permitteren?

dR: Het lijkt me heel duidelijk, dat 17-
en 18-jarigen die na een grondige maar
toch niet al te lange opleiding van pre-
cies één jaar in de praktijk van het
Korps komen, voor een zware opgave
staan. En ik denk, dat dat ook alleen
maar kan, als in de onderdelen waar ze
terecht komen er een grote aandacht
voor is dat er verdergaande begeleiding,
opvang, e.d. moet zijn. Ik zou beslist
niet willen aanmoedigen, dat dan maar
de volle zwaarte van de uitoefening van
de taak ook inderdaad op 17- of 18-
jarigen individueel wordt gelegd. Maar
ik denk, dat er ook een belangrijke taak

ligt voor de onderdelen door de opbouw
van de werkzaamheden hieraan tege-
moet te komen. Door ze zoveel mogelijk
met ouderen te laten samenwerken en zo
langzaam in de praktijk de eigen aard
van het vak leren kennen.

RPm: De vraag was niet in de eerste
plaats, of ze het wel aankunnen, maar
of je zulke jonge mensen het mag aan-
doen. Mag je van 17- en 18-jarigen eisen
dat ze 'volwassen' zijn, zich althans zo
gedragen?

dR: Ik ben onlangs op bezoek geweest
bij de opleidingsschool in Apeldoorn.
In die korte tijd heb ik uit gesprekken
met leerlingen beslist niet het idee over-
gehouden: wat een baby's zijn dat
eigenlijk. We hebben daar heel jonge,

maar flinke mensen aangetroffen, met
wie je een goed gesprek kon voeren en
die ook een open oog bleken te hebben
voor hun eigen opleidingssituatie en
toch ook wel voor de problemen waar-
voor ze in hun beroep gesteld worden.
Dat is op mij erg positief overgekomen.
Zeventien is inderdaad jong, maar inge-
vuld met mensen zoals ik die daar heb
aangetroffen, is dat anders. Het blijft
jong, maar als het er in zit, dan zit het er
op je 17e of 18e ook wel in.

Promotiekansen

RPm: De wat vreemde leeftijdsopbouw
in het Korps heeft straks ook konse-
kwenties ten aanzien van de rechtsposi-
tie van de honderden wachtmeesters die
nu het korps in gaan. De groepscom-
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"Hef politiewèrk zal
'Laat de mensen in

vrijheid kiezen'

Op bijeenkomsten van de eigen
kiesverenigingen plegen politici
hun achterban nogal eens naar de
mond te praten, vooral als er ver-
kiezingen naderen. Mr. De Rui-
ter houdt daar niet van, zoals
ook blijkt uit antwoorden van
hem op vragen van ongeruste
CDA-ers in Schagen, genoteerd
op een 'eigen' vergadering, ruim
een week voor de jongste verkie-
zingen.
STRAFFEN: "Persoonlijk ben
ik wel blij met ons milde rechts-
klimaat ... Volgens iedereen die
er verstand van heeft bestrijd je
kriminaliteit niet met hogere
straffen . . . Een politie die in
staat zou zijn meer op te heIde-
ren, draagt veel meer bij tot een
klimaat van rust en zekerheid.
Het vergroten van de pakkans is
veel beter dan de paar die je pakt
harder aan te pakken."
VRIJE RELATIES: "De helft
van de Nederlanders leeft maar in
de klassieke gezinssituatie. De
andere helft leeft in andere denk-
bare varianten: alleenstaanden,
wonend met broer, moeder,
vriend, enz. In allerlei wetten
worden die samenlevingsvormen
op niet meer te begrijpen wijze
benadeeld ... Wat wij nu doen
is alle wetten doorspitten en na-
gaan of eventuele verschillen ge-
rechtvaardigd zijn. Wat betreft
justitie zal dat zeker invloed heb-
ben op het denken over huwelijk
en gezin."
HUWELIJK EN GEZIN: "Als
we alle relaties een eerlij ke be-
scherming geven dan geven we
huwelijk en gezin de beste kans;
die hoeven niet speciaal be-
schermd te worden. Laat de men-
sen in vrijheid kiezen, ook voor
de klassieke gezinsvorm. Ik kan
wel begrijpen dat mensen huiver-
achtig zijn, maar ik geloof dat we
stap voor stap op de goede weg
zijn. "

22

mandanten zijn over enkele jaren alle-
maal midden dertig en die blijven dan
zitten tot hun zestigste. . .

dR: Die groep heeft dus nog geen zorg,
maar wat daar direkt achter komt wèl.
De promotiekansen voor de jonge
wachtmeesters van nu zullen straks in-
derdaad minimaal zijn. Daar is gewoon
niets aan te veranderen. Je kunt nu een-
maal niet allemaal nieuwe adjudanten-
plaatsen gaan maken om die stroom op
te vangen. Ik geloof, dat je het wat meer
zou moeten gaan zoeken in een grotere
variëteit van werk en gemakkelijker
switch-mogelijkheden, zodat de mensen
niet al te zeer op een plekje worden vast-
geprikt. Door beter door te denken bin-
nen welk rangbereik welke werkzaam-
heden uitgevoerd kunnen worden, kun
je toch wat mogelijkheden houden om
mensen op een plek te zetten waar ze
prettig en voor zichzelf ook gelukkig
kunnen funktioneren.

Bereikbaarheid

We gaan lunchen. De tafel is 'welvoor-

zien', maar niet berekend op vegeta-

riërs. We beginnen met een kom heldere

groentesoep.

- Is dit voor u een gebruikelijke manier

van lunchen?

- Nou, ik lunch natuurlijk meestal al-

leen, hoewel - als we met een werk-

bespreking of ZO bezig zijn, zeggen we

ook wel: we eten hier met elkaar. Het

werk loopt eigenlijk gewoon door.

- En 's avonds? Eet u dan thuis, als het

even kan?

- Nou nee . . . (lachend) ja, als het

kàn wel, maar het wordt vaak erg laat.

Ik blijf nogal vaak hier 's avonds. Maar

ook als ik niet laat ben, kunnen we thuis

nooit voor een uur of zeven, acht eten.

De minister neemt een van de drie voor-

gesmeerde, witte boterhammmen van

z'n bordje en kiest leverpastei.

Het gesprek gaat verder, over de relatie
politie-publiek. Over de veelbesproken
bereikbaarheid van de politie.
"De automatische doorverbinding met
de meldkamer, zoal dat nu binnenkort
in het distrikt Den Haag een feit wordt,
is natuurlijk een uitkomst", zegt de mi-
nister, "we zullen het probleem van de

bereikbaarheid met behulp van de tech-
niek moeten oplossen. Want in volstrekt
landelijke gebieden, waar het 's avonds
werkelijk uitgestorven is, is het uit het
oogpunt van efficiency en kosten niet
verantwoord de bureaus permanent be-
zet te houden."

RPm: Ook de surveillance staat ter
diskussie.

dR: Bij dit alles moet je je afvragen:
waar zijn we eigenlijk mee bezig? Voor
sommige taken is het belachelijk om de
politie te laten lopen, voor andere taken
en plaatsen zal het misschien de enige
goede manier van surveilleren zijn. In
landelijke gebieden, buiten de zeer klei-
ne kernen, zul je waarschijnlijk vooral
gemotoriseerd te werk moeten gaan,
want je gaat niet 10 km lange landwegen
lopen of fietsen. Dat zou inefficient en
niet funktioneel zijn.

Wapengebruik

RPm: Ook over de bewapening is het
laatste woord nog niet gesproken. Ener-
zijds bezorgdheid, dat de politie in een
soort bewapeningswedloop met de kri-
minelen belandt, anderzijds de vrees dat
als de politie zich niet adequaat uitrust
voor deze civiele taak, dat er dan in de
toekomst vaker een beroep op het leger

"Waar P1en~~p.,zelfOQj{

gelukkig kunnen zijn

in hun werk"
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niet veranderen ...."

gedaan zal moeten worden om in be-.
paalde situaties in de civiele sfeer voor
de politie regelend op te treden.

dR: We zijn in Nederland gewend ge-
raakt aan politie, die niet zo vaak in ex-
treme situaties behoefde op te treden.
Die terroristische akties en verharde kri-
minaliteit is een betrekkelijk recent ver-
schijnsel. Onze gedachten daarover zijn
dus ook nog vrij jong, evenals de me-
thodieken daarvoor en de vragen rond-
om de bewapening. Dat moet nog ver-
der doorgedacht worden. Je zou als
mens met deze griezelige zaken liever
helemaal niets te maken willen hebben,
maar als je ziet welke taken wij aan de
politie geven, zou het volstrekt onver-
antwoord zijn ze met veel te lichte en
verouderde wapens erg moeilijke op-
drachten te laten uitvoeren. Het is dus
een tweeledig denken. Enerzijds: geef ze
maar betere wapens. Maar ook: dat eist
dan weer een geheel nieuwe en zorg vul-
dige aanpak op het gebied van het ge-
bruik daarvan: goede opleiding, goede
instruktie, goede training, e.d. Om fout
wapengebruik te voorkomen.

"Dat kán toch?"

RPm: Minister Wiegel heeft aangekon-
digd, dat nog binnen deze kabinets-
periode (dus uiterlijk in 1981) het nieu-
we ontwerp van de Politiewet in het
Staatsblad zal worden gepubliceerd. Er
staat dus een nieuwe (provinciale) poli-
tie te komen, waarin de korpsen van
gemeente- en rijkspolitie zullen opgaan.
Toch zijn er gemeenten die nu nog, zo-

Aartsvader Jacob zou hem Naftali genoemd hebben: als zesde telg in een ge-
zin met twaalf kinderen. (Ik heb er in elk geval het gevoel meegekregen, dat je
er een van velen bent"). Vader De Ruiter liet hem 48 jaar geleden als Jacobus
inschrijven.
Job de Ruiter groeide op in een degelijk gereformeerd gezin ('de stijl van: laat
iedereen in z'n waarde en doe maar gewoon'), snelde door het christelijk ly-
ceum, ging medicijnen studeren ('beïnvloed door een al te vlotte dokter'),
maar stapte na een paar weken al over op rechten.
Het enthousiasme kwam pas toen hij assistent werd (halve dagen) bij prof.
Dorhout Mees in Utrecht. Op 23-jarige leeftijd was hij meester in de rechten.

u, 25 jaar later, kan hij terugzien op een fraaie karrière: jurist, rechter in
Zutphen, hoogleraar in het privaatrecht en rector magnificus aan de Vrije
Universiteit en sinds een jaar minister van Justitie.

dra ze de inwonergrens van 25.000 heb-
ben bereikt, snel even een eigen politie-
korps in het leven roepen met een eigen
meldkamer, nieuw materieel, enz., waar
tonnen in worden gestoken. Met Bestek
'81 in de hand en de reorganisatie in het
vooruitzicht lijkt dat toch een dure en
onpraktische zaak. Men doet een be-
roep op het befaamde Stopwetje. maar
dat kan toch best veranderd worden?

dR: Ik geloof dat we moeten inzien, dat
juist vanuit de oude situatie bepaalde
gemeenten het prettig vinden om een
eigen politiekorps binnen de gemeente
te kunnen halen. . .

RP,m: Ook in andere opzichten lijkt het
geen verstandige zaak. Het beheer
wordt straks op het niveau van provin-
cies gelegd. Dat zal de rijkspolitiemen-
sen niet zo moeilijk vallen. Die zijn er-
aan gewend, dat het beheer in een orga-
nisatie niet direkt lokaal gevoerd wordt.
Maar in dit stadium aan gemeenten het
beheer lokaal geven, daaraan laten rui-
ken, er het plezier van laten beleven en
het dan weer wegnemen ... dat lijkt
wat gevoeliger.

dR: Ik denk dat het ook gevoelig is om
op dit moment dat onmogelijk te ma-
ken. Er zijn misschien gemeenten die er
al jaren naar zitten uit te kijken: wan-
neer komen we nu net over de 25.000-
grens ... (lachend), dat kàn toch? Ja,
ik dramatiseer misschien, een beetje,
maar het speelt wel mee. En dan, wat
wel eens beslissend zou kunnen zijn:
moet je op die manier in detail vooruit-

grijpen op de toekomstige organisatie?
Nee, ik geloof niet dat dat verstandig
zou zijn.

Plaats voor iedereen

RPm: Er staat dus provinciale politie te
komen, waarin de bestaande korpsen
zullen opgaan. Maar er blijven wel lan-
delijke taken. . .

dR: Er zullen inderdaad landelijke ta-
ken blijven. Daar moeten we in de nieu-
we organisatie rekening mee houden.
Tegen mensen die het jammer vinden,
dat het korps Rijkspolitie niet meer in
de tegenwoordige vorm kan blijven
bestaan, zeg ik wel eens: ja, maar weet
je wel, dat het politiewerk waar je aan
hangt en wat je goed en met plezier
doet, naar zijn aard precies zo blijft
bestaan. Dat typische werk van politie-
mensen in kleine gemeenten bijvoor-
beeld, dat verandert niet. Ik zie in - en
vóór mij vele anderen - dat het totaal
van politieaktiviteiten in Nederland
zo'n onderlinge samenhang vertoont,
dat het eigenlijk vreemd is om dat in zo-
veel gescheiden, autonome korpsen op
te knappen. Dáárom ben ik voor deze
reorganisatie. Maar niet om het goede
weg te doen en dan maar te zien waar je
komt.

--+

, 'Voetsurveillance Op

platteland zou niet

funktioneel zijn
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"Hef polifiewèrk zal niet veranderen ...."
RPm: Het is niet onvoorstelbaar, dat je
allerlei landelij ke specialistische
diensten naast elkaar krijgt, waardoor
langzamerhand weer een mengeling van
nationale polities ontstaat. . .

dR: Het idee is steeds geweest: provin-
ciaal georganiseerde politie en een be-
perkt aantal landelijke diensten voor
specifieke landelijke taken. Dat zul je
dus niet weer moeten laten uitgroeien.
Ik ben er niet zo bang voor, dat dat uit
de hand zal lopen. Maar ik zie beslist
wel centrale politietaken. Zeker.

RPm: Het opgaan van gemeente- en
rijkspolitie in een nieuwe provinciale
politie heeft natuurlijk konsekwenties
voor de individuele politieman en
-vrouw. Vooral nu er eindelijk spoed
achter gezet wordt, is er hier en daar wat
onrust ontstaan. Men vraagt zich af,
wat gaat er met ons gebeuren?

dR: Wat de rechtspositionele elementen
in die reorganisatie betreft, is het voor
mij vanzelfsprekend dat we dat inbren-
gen in het beraad met de bonden die
voor de belangen van de politiemensen
opkomen. Ik denk wel met zekerheid te
kunnen zeggen, dat er in de nieuwe or-
ganisatie plaats zal zijn voor iedereen.
Er zal misschien hier en daar wat veran-
dering in de plaats in de organisatie op-
treden, misschien ook wat verandering
van werk, maar aangezien we nog steeds
niet voldoende politiemensen hebben,
behoeft er niemand af te vloeien.
Wel is het zo, dat als je bepaalde zaken
(wat de RP betreft) van landelijk niveau
naar provinciaal niveau brengt, dat dat
voor funktionarissen een verandering
kan betekenen. Maar ik blijf erbij zeg-
gen: het politiewerk ligt voor het over-
grote deel plaatselijk. En daar moet ook
de rust inzitten voor de mensen. Daarin
komt uit de aard der zaak geen verande-
ring.

"Erg konstruktief"

Het loopt tegen twee uur. Nog een
laatste vraag: Met wat voor gevoel is de
minister naar huis gegaan, na zijn eerste
grote optreden in de Kamer, bij de be-

24

handeling van de begroting van Justitie,
voor wat betreft de politiezaken?
Voor het eerst moet onze gastheer echt
naar woorden zoeken:
"Eh, ja ... daar was één onderdeel bij,
wat helemaal en alleen was toegespitst
op die eh ... wapenkwestie. Ja, zoiets
levert een gevoel van onvrede op. Punt
één, omdat het zo geïsoleerd wordt, zo

uit je totale beleid getrokken. . . en
ook, omdat ik het gevoel had dat een
bepaald element niet goed aankwam bij
degenen die daar zorg over had-
den ... "
Dan, versneld en zonder onderbreking:
"Over het algemeen vind ik de gesprek-
ken met de Kamer - zowel met de op-
positie als met de regeringspartijen -
èrg konstruktief. Ja, ik vind dat je ook
voor kritiek een open oor moet hebben,
ècht moet proberen er iets mee te doen.
Want je hoort vaak dingen die je ook
nódig hebt voor je beleid. En als u me
vraagt, wat is nu eigenlijk je grondhou-
ding na zo'n debat, dan moet ik zeggen:
dat was bij mij een soort van eh ...
eh ... ja, wat zal ik zeggen vrede
met de situatie, dat er zo ... eh zo
doordringend over gepraat kon wor-
den ... en dat er allemaal elementen in
zaten, waar je ècht veel mee kunt
doen. "

'We hadden veel kritiek

op mensen die waren

zoals ik nu ben ... '

"Ik heb me in mijn studietijd erg

opgewonden over het verval in de

maatschappij. Ik had een vrij

sombere kijk op de ontwikkeling

van de Nederlandse verhoudin-

gen en de invloed van de kerk

daarop. We waren toen midden

in de kerkstrijd van de synodalen

en de vrijgemaakten (artikel 3]).
Mijn ouders en ikzelf waren naar

de vrijgemaakte kant overge-

gaan. Daar maakten we ons ge-

weldig druk over. Verder voelden

we dat de doorwerking van wat

we toen 'de calvinistische begin-

selen' noemden, in het maat-

schappelijk leven verminderde.

Wij wilden dat die, ook in de po-

litiek, veel steviger tot uitdruk-

king kwamen. We hadden in het

algemeen erg veel kritiek op het

slappe van veel mensen, die maar

zoiets waren als ik nu, of

zo "

" Mijn studietijd wordt ge-

kenmerkt door een krachtdadige

beginselachtigheid en bezorgd-

heid. Ik zat binnen SSR in een

groep die vond dat het allemaal

veel meer volgens de Bijbel moest

en volgens de geloofsbelijdenis.

En zo keek je ook naar buiten,

naar de AR die toen beslist niet

links was, maar hier en daar von-

den wij hem toch aardig slap. Het

was natuurlijk studenten werk,

maar ik heb er zelf wel eens een

beetje spijt van, dat ik soms zo

tekeer ben gegaan. Ik ben bang

dat we in die tijd mensen erg ver-

vreemd hebben. "

"Ik herinner me, dat heel kort

nadat ik afgestudeerd was een

wending is gekomen bij onszelf.

In een klein kringetje met een

paar vrienden hebben we gezegd:

dit kan niet, we zitten gewoon

naast de werkelijke vraagstelling.

We zijn toen veel breder en ope-

ner bezig gegaan. We hebben een

heel stuk ontwikkeling tot ons

door laten dringen en sindsdien

ben ik zo'n beetje gekomen in de

lijn waarin ik nu zit. "

(Mr. J. de Ruiter in een NRC-

interview)
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'De Band' bestond 25 jaar.

"Wij zijn de politici al 20 jaar voor"
ERMELO. - "Als politie-
man woon je in een glazen
huisje. Er wordt voortdurend
op je gelet. Waar je je in pu-
bliek veroorlooft om eens
drie of vier pilsjes te pakken,.
krijg je al gauw kommen-
taar. Naar mijn mening is
het daarom noodzakelijk een
mogelijkheid te hebben on-
gedwongen, zonder de voort-
durende risico's van steeds
weer dezelfde opmerkingen,
samen te zijn. Zo'n gelegen-
heid is er bij onze 'Band' al
25 jaar", aldus kollega Toon
Jansen van de groep Ermelo,
de kersverse voorzitter van
de personeelsvereniging ,De

. Band', een gezelligheidsclub
waarvan zowel personeel van
de gemeentepolitie Harder-
wijk, Koninklijke Mare-

chaussee te Ermelo en
Nunspeet, en Rijkspolitie te
Nunspeet, Putten en
Lelystad (RPtW), deel
uitmaakt.
In november bestond de ver-
eniging 25 jaar.

"De vereniging bloeit weer
als nooit tevoren", stelt
nestor E. Knijft (Kon. Mar.)
- hij maakte al 12 jaar deel

uit van het bestuur - vast.

"We hebben thans ruim 200
leden. Bij de Koninklijke
Marechaussee in ons gebied
is iedereen lid van de club,
de Rijkspolitie is voor 95
procent vertegenwoordigd,
terwijl de gemeentepolitie
Harderwijk voor 70 procent
aan onze aktiviteiten deel-
neemt. "

Twee kwartjes

Op 26 oktober 1953 kwamen
in Harderwijk 16 kollega's
bijeen om de vereniging op
poten te zetten. De initiatief-
nemers kwamen tot de kon-
klusie, dat je om lid te wor-
den een inleggeld diende te
voldoen van één gulden. De
kontributie bedroeg f 0,50
per maand ...
De toneelgroep die in 1955 in
de vereniging ontstond en
met het stuk 'De Huistiran'
optrad, werd bekend op de
Noord-Veluwe. Men ging

reisjes maken in het binnen-
en het buitenland. Er vonden
kontaktavonden plaats (in de
winter tenminste één avond
per maand), waarbij werd

Het Band-bestuur, v.l.n.r. G. Heimgartner (K.M.), E.

Knijft (K.M.), A. Jansen (R.P.), K Post (GP Harder-

wijk), J. Stroosma (GP Harderwijk).

Brigade-generaal H. C. de Bruijn (Commandant KM.) en

zijn echtgenote bieden hun gelukwensen aan.

gedanst, films werden beke-
en, theaters werden 'be-

z ht.

Toon Jansen: "We doen van
alles om zo'n avond tot eèn

<I 'ces te rnaken. De goede
nderlinge verstandhouding

eeft tot gevolg dat je ook in
e werk op elkaar aan kunt.
-\1 er een moeilijk karweitje
I op te knappen, is één tele-
oontje voldoende voor wat

hulp van de maten."

Penicilline

De vereniging vierde haar ju-
bileum op 3 november j.l. in

30

het kazernecomplex 'Jan van
Schaffelaar' te Ermelo.
's Middags was er een optre-
den van de Rijkspolitiekapel
op het exercitieterrein en ver-
zorgden de muzikanten een
concert in de toneel- en film-
zaal.

Daarna was er een receptie
in de ruime onderoffi-
ciersmess waar velen in de
gelegenheid waren om het
bestuur te gelukwensen. De
avond was voor de leden met
een hapje, een drankje en
een muziekje waarbij de
beentjes van de vloer kwa-
men. Zieke Toon Jansen
vierde het feest in de zaal
vanaf zijn stoel. Een
penicilline-bombardement
hield zijn omvangrijke
postuur ('Men heeft een
voorzitter benoemd die -
wat postuur betrof - in ver-
houding stond tot de grootte
van de club') enigszins in be-
weging. "We hebben hard
gewerkt om het voor onze le-
den deze dag naar de zin te
maken. Ik heb het niet willen
missen. "

(Foto's: R. Oude Egberink,
Gempo Harderwijk)
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Met de schone

kant op de
film

NOORDWIJKERHOUT. -
"Heren, komt mijn auto
ook op de film?"
De mevrouw kan het ant-
woord maar nauwelijks af-
wachten en begint de kant
van de auto waar de film-
camera's staan opgesteld
driftig te soppen. Van Nol
Bollingino, de regisseur van
de film' Autodiefstal' , die in
opdracht van het Bureau
Voorkoming Criminaliteit
van het ministerie van Justi-
tie in Noordwijkerhout
wordt gemaakt, worden de
voeten nog even gespoeld als
de autobezitster, die - koste
wat het kost - proper voor
de dag wil komen, nog even'
een emmer schoon water
over haar karwei gooit.

Wmr. J. Koos de Jong .(rechts) en eendagskollega Willem .

Wagenaar.

Kollega Koos de Jong van de
groep Noordwijkerhout die
het onderdeel 'klemrijden'
tot in de puntjes schijnt te
beheersen stort zich in de na-
middag herhaaldelijk met de
van de groep Hillegom ge-

leende Passat met ware

Drs. R. J. Vader, hoofd afdeling Voorkoming Criminali-

teit M. v. J., kan er zeker van zijn dat de auto met een

schone kant op de t. v. komt.

doodsverachting in het film-
avontuur, waarbij het hem
en zijn namaak-kollega (ak-
teur Willem Wagenaar)
steeds weer gelukt de 'gesto-
len' auto van akteur Fred
Vaassen precies op tijd de '
pas af te snijden en de 'da-
ders' in de kraag te grijpen.
Het is een dag van hard wer-
ken geworden. Met regen,
repetities, herhalingen en on-
berekenbare akties van pu-
bliek dat zich zo nu en dan
in het 'schootsveld' van de
camera begaf.
Inmiddels is de film in het
kader van de informatie over
voorkoming misdrijven al
een aantal malen op de tele-
visie getoond. Met de 28 se-
conden durende rolprent
probeert de overheid het pu-
bliek duidelijk te maken dat'
het toch wel eens wil helpen
in verdachte situaties de poli-
tie te bellen.

1957-11 wil reüneren

ARNHEM. - In januari
van 1957 startte de eerste
opleiding van dat jaar aan de
Velperweg in Arnhem. Van
de opleiding 1957/1 maakten
onder anderen deel uit: kol-
lega's G. van Assendelft en
Th. Spelt. Nu bijna 22 jaar

later zijn zij nieuwsgierig
naar wat er van hun oplei-
dingsgenoten is terechtgeko-
men. Er zijn er die een ander
vak hebben gekozen; er zijn
er inmiddels ook enkelen
overleden.

Van Assendelft en Spelt stel-
len voor om de deelnemers
aan de opleiding voor zover
zij nog in het korps werken

- kompleet met docenten en
oud-docenten - nog eens bij
elkaar te brengen. Dat zou
dan in 1979 moeten gebeu-
ren .. Belangstellenden voor
de bijeenkomst kunnen zich
nu reeds melden via tele-
foonnummer 04750-21103
(Van Assendelft) of 071-
152497 (Spelt).

"Kom maar,

wij zijn bloot"

EINDHOVEN. - "Mijne •

heren, u krijgt van ons een
proces-verbaal. U kunt zich
nu wel weer aankleden".
Met deze woorden beëindig-
den de twee groepsrecher-
.cheurs van de groep Best
hun gesprek met twee
Brabanders die al streakend
aandacht probeerden te krij-
gen voor hun problemen,
Beide nudisten maakten deel
uit van de aktiegroep
'Brabant Bloot', die zich er
voor beijvert om ook bene-
den de grote rivieren te ko-
men tot de mogelijkheid in
alle vrijheid de naaktrekrea-
tie te beoefenen, De aktie-
groep had oog op een terrein
in de gemeente Best. De le-
den van de groep waren be-
nieuwd naar de reakties van
gemeente en politie op hun
plannen en besloten een pro-
ces uit te lokken, Het geluk-
te hen al snel de plaatselijke
Rijkspolitie voor hun proble-
men te interesseren. Een tele-
foontje was voldoende om
twee kollega's ter plaatse te
krijgen, die echter geen blote
heren maar keurig geklede
heren aantroffen,
"Als we ons nu uitkleden,
maakt u dan proces-verbaal
op?" Op deze vraag kregen
zij geen antwoord. Het zou,
dachten de RP'ers, te ver
voeren om eerzame medebur-
gers te verzoeken hun broek
uit te trekken om vervolgens
te zeggen dat ze in overtre-
ding waren, Het scheen dat
het tweetal de zwijgzaamheid
van de politiemensen hadden
begrepen, want even later
klonk het: "Kom maar, we
zijn al bloot", De aktiegroep
kreeg haar zin, 'In overleg
met justitie is besloten van
dit gebeuren proces-verbaal
op te maken. Aktiegroep en
politie wachten in spanning
af. (GAW)
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A.I. tot nieuwe distriktscommandant (RPtW) Leeuwarden:

"Bij bestrijding milieuvervuilers ontmoet u

machtige tegenstanders"

uitnodiging van de Algemeen
Inspecteur voor het bijwonen
van de officiële gebeurtenis
verzameld. Majoor Schmidt
bevond zich in gezelschap
van zijn echtgenote en kinde-
ren en naaste familieleden.
1r. w. C. van Binsbergen:

"Het noordelijk territoir zal
voor de Rijkspolitie te Water
een uitbreiding van de taken
met zich brengen. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan het
beveiligen van de werkzaam-
heden op het continentale
plat, het optreden tegen
zendschepen, het voorkomen
van sabotagedaden. Voorts
ligt er een taak bij het hand-
haven van de mooie natuur
doch daarnaast mogen eco-
nomische belangen niet uit
her oog worden verloren."
Voordat de nieuwe d.c. in

HARLINGEN. - "De
Rijkspolitie te Water zal ze-
ker de komende tijd in het
midden van de belangstelling
staan. Afgezien van de ex-
plosieve waterrekreatie speelt
het aspect van het milieu een
grote rol. We gaan langzaam

de goede kant op, maar we
zijn er nog niet. De Wadden-

zee, de smeerpijp, de Friese
wateren, - zij vragen uw
volle aandacht. Ik ben ervan
overtuigd, dat het niet altijd
eenvoudig zal zijn om aan
bepaalde, vooral industriële
verontreinigingen een einde
te maken, waarbij machtige

tegenstanders u de voet
dwars zullen zetten. Ik hoop
en verwacht echter dat u zich
met uw medewerkers daar-
voor wilt inzetten."
Dat zei generaal P. J. Plat-
tel, algemeen inspecteur van
het korps Rijkspolitie, tot de
nieuwe RPtW-commandant
van het distrikt Leeuwarden,
de heer B. Schmidt, bij diens
installatie op 9 oktober in
een van de kantines van de
opleidingsschool van de
Rijkspolitie te Harlingen.
Vele autoriteiten van justitie
- waaronder de Leeuwarder
Procureur-Generaal
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mr. W. C. van Binsbergen

- en politie, vertegenwoor-
digers van rijk, provincies en
gemeenten uit Noord-
Nederland en een deputatie
van de Wasserschutzpolizei
uit Emden hadden zich op

I
als een voorzichtige be-
rijdster van alles wat moto-
Ti h wordt voortbewogen,
de interesse van onze vrou-

\ elijke medewerksters van
her korps gaan mede uit naar
de opleidingen van onze ver-
eersschool.

Wachtmeester mej. J. P. M.
an Bree van de groep Swal-

zijn dankwoord het onder-
werp personeelssterkte .aan
de orde bracht, snelde de
Groningse groepscomman-
dant H. de Boer zijn nieuwe
chef al te hulp: "Generaal.

Nu u toch in ons midden
bent, mag ik u misschien een
verzoek doen. Als onze nieu-
we commandant (jong en en-
thousiast zoals hij wordt af-
geschilderd) straks met ge-
fundeerde voorstellen komt
en u daarbij verzoekt om
meer personeel, wijs deze
voorstellen dan niet af. Mo-

gelijk kunt u reeds nu op dat
punt het een en ander in or-
de maken."
Majoor B. Schmidt was
reeds vanaf 1 april j.1. offi-
cieel als d.c. in funktie.
Sinds het vertrek van overste
Bär naar Nijmegen in okto-

ber 1977 nam de jongste d.c.
van het korps waar te Leeu-
warden. Voordien was hij

stafofficier commando
RPtW te Amsterdam. (AH)

(Foto: Friesch Dagblad)

Emancipatie

BILTHOVEN. - Dat de
vrouw ook in het verkeersge-
beuren met haar pendant -
de man - in gelijke positie
wenst te verkeren, is inmid-
dels een duidelijke zaak ge-
worden. Komt zij - sta-
tistisch gezien - uit de bus

men liet van die belangstel-
lipg blijken, toen zij als

eerste vrouwelijke cursist
deelnam aan de Serni- Ver-
keersopleiding 1978/11.

(PFP)

Wmr. J. P. M. van Bree en

alle andere cursisten S. V.o.
1978/11 (joto Verkeersschool)
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D. C. de Maat bij installatie:

"De mensen moeten fluitend naar
hun werk komen"

AMSTERDAM. - "Met de
regelmaat van de klok ver-
dwijnen er in de Amsterdam-
se haven partijen cacaobo-
nen. Niemand weet waar ze
blijven, schijnt het.

Misschien heeft Sinterklaas
ze nodig en dan mag het niet
veel kosten, zoals we weten.
Maar toch . . ."
Even kroop het bloed van
de voormalige Bredase re-
chercheofficier, overste K. de
Maat, waar het niet gaan
kon, toen hij op 21 novem-
ber in Amsterdam als nieuwe
commandant van het RP-te-
Water-distrikt was geïnstal-
leerd.
Voor deze gebeurtenis waren
velen (onder wie nogal wat
belangstellenden van beneden
de grote rivieren, vertegen-
'woordigers van de AVD en
uit de recherchewereld) naar
de hoofdstad gereisd.
Met de installatie is aan de
'volksverhuizing' binnen de
Rijkspolitie -te Water een
eind gekomen. De dienst
kreeg eind vorig jaar een

nieuwe commandant uit het
distrikt Nijmegen (RPtW).
Als gevolg daarvan ontston-
den er achtereenvolgens bij
drie van de vier. distrikten
(RPtW) een vacature voor de
funktie van distriktseemman-
dant. De heer De Maat nam
de laatste open plaats in deze
reeks in.
De Amsterdamse groepscom-
mandant A. W. Roukens
vond de benoeming een feli-
citatie aan het adres van zijn
nieuwe chef waard: "u hebt
het mooiste distrikt van de
Rijkspolitie te Water gekre-
gen. Een distrikt met veel va-
riatie in het werk, zoals ha-
vens, internationale scheep-
vaart, waterrekreatie, volop

recherchewerk - (Welk RP-
te- Water-distrikt heeft een ei-
gen recherchegroep?) - En
als de plannen doorgaan met
betrekking tot het uitoefenen
van politie-toezicht op het
continentale plat, wordt de
helft van de Noordzee ook
nog van u!"
Mr. J. H. G. Boekraad,

procureur-generaal te
Amsterdam ging nader in op
de taakstelling:
"De taak van de Rijkspolitie
te Water in het distrikt
Amsterdam is omvangrijk en
gekompliceerd. Naast het
toezicht op de vaarwegen
presenteren zich ook ontwik-
kelingen en verschijnselen die
in toenemende mate het toe-
zicht en het optreden van de
politie te water vereisen: het
transport van gevaarlijke
stoffen, de bescherming van
ons milieu, maar ook het
massale (en niet ongevaarlij-
ke vormen aannemende) wa-
tertoerisme, het frauduleuze
handelen met betrekking tot
de sloopregeling binnenvaart,
de smokkel van of illegale
handel in drugs en vuurwa-
penen en de strafbare hande-
lingen op zee o.a. op het Ne-
derlandse deel van het conti-
nentale plat, in verband
waarmee met name vanuit
het ressort Amsterdam is ge-
pleit voor het spoedig nemen
van maatregelen ter handha-
ving - ook dáár - van het
Nederlandse strafrecht. Dat
Amsterdam daarbij èn voor
de Rijkspolitie te Water èn
voor het O.M. voor ons 'te-
samen en in vereniging' een
centrale plaats zal innemen,
is alleszins duidelijk."
De heer De Maat, de eerste
RPt W -distriktscomrnandant
die niet afkomstig is uit ei-

gen kringen, over zijn poli-
tieloopbaan: "Als je twintig
jaar bij de politie werkt, ga
je anders denken over je job.
Het wordt dan ook tijd, dat
je zelf verantwoordelijkhe-
den op je neemt, zelf krijgt

te beslissen. Ik realiseer me
nu ook, dat ik de verant-
woording krijg te dragen
voor 112 mensen met hun
gezinnen, die in hun wereldje
hun problemen hebben en
daarmee op hun werk ko-
men. Ik heb het me als een
taak gesteld, te zorgen dat
deze mensen fluitend naar
hun werk komen. Ik moet
het mogelijk maken, dat zij
met wie ik de tent moet run-
nen, met plezier hun werk
kunnen doen. Ik heb me af-
gevraagd wat mij er toe ge-
bracht heeft om ooit bij de
politie te solliciteren. En hoe
ik er toe kwam om een funk-
tie bij de Rijkspolitie te Wa-
ter te ambiëren. Het zal wel
de invloed van mijn beide

Henk Steeghs

wil geen

'uitscheld-agent

worden.

MAASTRICHT. - Dagblad
'De Limburger' stelde aan
leerlingen van de vijfde klas

basisschool en van twee klas-
sen middelbaar onderwijs de
vraag: 'Wat zou je beslist
niet willen worden en
waarom niet?'. Men bleek
bezwaren te hebben tegen
een bestaan als saaie huis-
vrouw, roddel-lerares, af-
snauwcassière, hulpje-
sekretaresse, gezwam-jurist,
ruïne-tandarts, rot -naaister,
fout-minister en -chirurg en

grootouders zijn geweest: de
ene was namelijk marechaus-
see in Brabant, de andere ka-
pitein van een bergingssleep-
boot.

In mijn nieuwe funktie zal
ik met de mensen met wie ik
moet samenwerken trachten
het huis omhoog te houden.
Amsterdam kent een aantal
moeilijke problemen. Het is
niet goed om alleen achter de
-feiten aan te hollen. Ik vind
dat je daar een beleid tegen-
over moet stellen. Ik zal
daarom aankloppen bij
diensten en instellingen die
met hetzelfde probleem te
maken hebben. Wat mijn
taak in dit geheel betreft: Ik
doe mijn best om er iets van
te maken." (AH)

poetsdienstmeisje. Henk
Steeghs zag het beroep van
politieagent niet zitten:
"Ik wil zeker geen politie-
agent worden omdat: ten
eerste ben ik veel te klein
want ik ben maar 1.45 m en
je moet minstens 1.70 m
zijn. Ten tweede schelden ze
je uit voor .. '. Ten derde
kan ik helemaal niet schieten
met een pistool en daar ben
ik veel te bang voor. Ten
vierde als er 's avonds iets
gebeurt moet je uit je bed
om te helpen en als ik een-
maal wakker ben kom ik niet
meer in slaap. Ten vijfde ben
ik niet zo goed in regels ont-
houden en dat kan rare ge-
volgen hebben .. .'
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Als er één vrouw
in de kapel is . . .

ERMELO. - Yvonne van
Gils baarde al stappend tus-
sen de mannelijke leden van
de RP-kapel, onlangs wel
enig opzien bij de militaire
bewoners van de Jan van
Schaffelaarkazerne in
Ermelo.
Gesekondeerd door de potige
muzikale kunstvaders Hein
Moeskops (hoboïst) en Jan
van Rijbroek (saxofonist)
hanteerde de frêle wacht-
meester uit Oisterwijk ("Met
oi", verbetert ze) de dwars-
fluit in het orkest. Zij is de
eerste muzikante in het gezel-
schap.
"Ik denk dat binnenkort
meer vrouwen gaan deel uit-
maken van de kapel. Ik weet
dat er bij verschillende kolle-
gaatjes belangstelling bestaat
om in RP-verband muziek te

gaan maken", weet ze te ver-
tellen. Yvonne, die al vier
jaar dwarsfluit studeert -
inmiddels oefent ze ook op
de piccolo - werd, om zich
aan te melden v~or de kapel
door direkteur B. van der
Meer van de opleidings-
school in Apeldoorn op het
idee gebracht, toen ze bij
haar beëdiging in 1977 op
een voor de omstanders dui-
delijk waar te nemen manier
liet blijken dat ze de muziek
van de RP-kapel waardeerde.
Ze heeft nu de smaak te
pakken van het muzikale po-
litiegebeuren. "De stemming
is uitstekend. De groep is erg
leuk en bezorgd voor me.
Mijn muzikale voorkeur gaat
uit naar de pittige swing-
muziek, maar ik vind ook de
klassiekere en de marsmuziek
leuk om te doen." \ (AH)

(Foto: R. Oude Egberink,
Gempo Harderwijk)

Oefening geslaagd

HOEVELAKEN. - Gillen-
de mensen, slachtoffers met
open wonden en gebroken
benen en mensen die apa-
tisch voor zich uitstaren.
Signalen van aanstormende
brandweerwagens en ambu-
lances. Brandweerlieden die
schreeuwden om perslucht,
anderen die slangen uitrol-
len. Zwaailichten en schijn-
werpers die de plaats van de
ramp markeren. Uit de wa-
gens van de verschillende
dienstverlenende instanties
klinken kille mobilofoonge-
luiden.
Een ramp? Vrolijke omstan-
ders op afstand en rustig
wandelende waarnemers op
het 'rampterrein' vormen het
geruststellende beeld rond
een oefening.
Eenentwintig RP'ers, onder
wie twee reservisten en de
opvangeenheid Ermelo, ge-
coördineerd door postcom-

mandant R. Boxem van
Hoevelaken en vervangend
groepscommandant G. A.
Rook verzorgden het politie-
aandeel van de oefening die
voor de 12e maal was geor-
ganiseerd door het Samen-
werkingsorgaan Ermelo.
De veronderstelling was dat
in een meubelmagazijn tij-
dens een beursdag brand is
uitgebroken. Met een hon-
derdtal slachtoffers.
De politie inbreng spitste zich
vooral toe op de regeling van
het verkeer en de afzetting
van het 'rampterrein' . Toen
tenslotte bleek, dat drie
slachtoffers de ramp niet
hadden overleefd, was er'
ook voor de groepsrecherche
in volle omvang werk aan de
winkel. (AH)
(Foto Brandweer Amersfoort)

Aannemingsbedrijf Gebr. VA KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

Brandweermensen brengen een

(lotus-jslachtoffer in veiligheid.

• 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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Kruiwagenmeester

NIJMEGEN. - Wacht-
meester Dekkers van de op-
vangeenheid te Laag Keppel
heeft inmiddels geleerd een
kruiwagen te besturen. Met
zijn mentor, opper Wenting,
was hij op surveillance in de
bosrijke omgeving van Hum-
melo, toen een van hen een
pasgeboren kalf in een wei
zag liggen. De eigenaar, boer
Nijman, was na enig zoeken
gauw bekend. Hij zelf bleek

Schaapachtige

bezigheden

GRONINGEN. - Kollega's
E. Duurken en J. Fokkinga
van de groep Muntendam
kregen het er maar druk
mee, toen ze onlangs drie
verdwaalde schapen aantrof-
fen tussen het verkeer in hun
parochie. De wollige mede-
schepselen zijn over het alge-
meen niet in staat hun naam
te vertellen, terwijl ook het
op naam gestelde kenteken
ten enen male ontbreekt.
RP-ers blijken juist in zulke
situaties niet uit het veld te
slaan. De GSA, een surveil-
lancemiddel met vele moge-
lijkheden, werd tijdelijk in-
gezet voor het vervoer van
de zacht mekkerende goed-
sullen. Op de gemeentewei

niet thuis en zijn vrouw zat
er dan ook wat mee. Ze had-
den niet verwacht dat de ge-
zinsuitbreiding bij moeder
koe al zo vroeg zou plaats-:
vinden. Dekkers en Wenting
zijn de boerin daarop te hulp

geschoten door het kalf per
kruiwagen in een - voor het
jonge beest - wat aangena-
mere omgeving te brengen.

Wmr. Dekkers is degene àch-

ter de kruiwagen, zo laat

onze info weten.

Herder Duurken heeft de

schaapjes op het droge.

herkregen ze 'hun vrijheid,
waar de verbaasde eigenaar
zijn eigendom later in goede
gezondheid terugzag. (HJK)

Projectgroep

Parketpolitie

gestart

VOORBURG. - Onlangs
heeft de minister van Justitie
de Projectgroep Parketpolitie
benoemd. Mr. T. Landheer,
plaatsvervangend hoofd van
de afd. Algemene Beleidsza-
ken van de Directie Politie
werd er voorzitter van.
Voorts maakten van de
groep deel uit: M. H. M.
van Ruijven, drs. A. C. H.
Kuntze en J. H. A. van Re-
nesse van Duivenbode (secr.)
van Directie Politie, P. A.
G. J. Brouwer van het staf-
bureau Organisatie en Effi-
ciency van het ministerie en
mr. R. D. M. Berger, offi-
cier van Justitie te Amster-
dam.
Van de zijde van het korps
Rijkspolitie namen overste J.
J. Jorritsma, hoofd afd.
Toezicht Geüniformeerde
Dienst en de heer J. O. B.
Kaizer, hoofdambtenaar toe-
gevoegd parket diensten van
de Algemene Inspectie zit-
ting.
De projectgroep kreeg als
opdracht aanbevelingen te
doen met betrekking tot de
administratieve organisatie
(innen en afdracht geldboe-
tes), de kommunikatiepatro-
nen tussen de groepen Par-
ketpolitie met 'aanverwante
bedrijven' en de kwantitatie-

ve formatie van de Parket-
politie.
"De werkgroep Parketpolitie
('Werkgroep van
Randwijck') heeft een aantal
suggesties gedaan met be-
trekking tot de struktuur van
de Parketpolitie. De op-
dracht van de projektgroep
is, te bekijken wat er van die
suggesties gerealiseerd kan
worden", aldus de heer J. J.
Jorritsma. "Het is echter
niet alleen deze groep die
zich met de onderwerpen be-

zig gaat houden. Er is met
medewerking van de
distriktscommandanten of
via de hoofden Algemene
Dienst gekomen tot een lan-
delijke gespreksgroep
bestaande uit ambtenaren
van de groepen Parketpoli-
tie. Vanaf de voet van de or-
ganisatie spreken 23 betrok-
kenen nu mee over de pro-
blematiek. Na de eerste ron-
de ontstaat de indruk dat de
19 groepen Parketpolitie
worstelen met dezelfde pro-
blemen. Voorts werd duide-
lijk dat de Projectgroep en
de gespreksgroep nagenoeg

dezelfde ontdekkingen de-
den."

Er maken momenteel ruim
400 geüniformeerde ambte-
naren (verdeeld over 19 groe-
pen Parketpolitie) deel uit
van het korps Rijkspolitie.
Een vergeten groep? De
Commissie Van Randwijck
bracht voor hen een aantal
suggesties naar voren die in-
middels zijn uitgevoerd: een

ervan was de verruiming van
bevorderingsmogelij kheden,
de andere betrof de wijzi-
ging van de uniformkleding.
Daarnaast werd ook de aan-
beveling om te komen tot
een vervulling van kader-
funkties binnen het bedrijf in
studie genomen en uitge-
voerd. Tachtig, na een psy-
chologische test, een beoor-
deling en een gesprek gese-

lecteerde parketpolitieambte-
naren volgden de kadercur-
sus. Inmiddels zijn er veertig

,vakatures opengesteld.
"Deze mensen zullen worden
belast met het geven van lei-
ding over de secties beteke-
nen, executie, transporten en
orde- en bewakingsdiensten.
Het zijn allemaal funkties
die we in het verleden niet
kenden en die binnenkort
zullen worden vervuld door
burgerambtenaren. Met de
aanwijzing van hen doet de

verburgelijking zijn intrede
binnen de Parketpolitie." (AH)
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Grensgeval

MIDDELBURG. - In het
dorpje Koewacht (Zeeuws-
Vlaanderen) staat een frites-
kraam. De patates vinden er
gretig aftrek. In de late
avonduren is het wel eens
wat lawaaiig in de omgeving
waar de strookjes aardappel
in korte tijd van kleur veran-
deren van engbleek tot goud-
bruin. De geluiden van late
aard appel eters klonken zo
sterk, dat een van de bewo-
ners in de direkte nabijheid
van de kraam er 's nachts
niet van kon slapen. Hij
stuurde een klaagschrift naar
het gemeentebestuur, waarin
hij eiste dat de kraam zou
verdwijnen.
Kollega P. J. A. Ardonne,
het opperste politiewezen van
Koewacht, kreeg het verzoek
om zich er mee te bemoeien.
Hij bleek er weinig aan te
kunnen veranderen. De slim-
me patatesboer bleek name-
lijk niet te vangen. Zeker, hij
verkocht patates in Neder-
land. Dat bleek toegestaan,
als men maar in het bezit is
van een hinderwetvergunning
die is afgegeven voor het
bakken van frites en het
plaatsen van gasflessen. De
man had deze vergunning
niet, maar dat bleek ook niet
nodig. Hij had zijn kraam
namelijk precies op de grens
tussen Nederland en België
staan. Hij verkocht zijn fri-
tes dan wel in Nederland,

maar bakte ze bruin in Bel-
gië. Onze kollega kon na zijn
onderzoek dan ook niet veel
meer doen dan het gemeente-
bestuur rapporteren, dat men
niet kon optreden tegen de
zakenman.
De klager nam met het ant-
woord van het gemeente-
bestuur geen genoegen. Hij
schakelde de geschillencom-
missie van de provincie Zee-
land in. De commissieleden
kwamen tot dezelfde konklu-
sie als het bestuur van de
gemeente Koewacht. Klager
bleek niet voor één gat te
vangen. Hij rlam kontakt op
met het ministerie van bui-
tenlandse zaken, dat de
klacht doorgaf aan de kolle-
ga's in België. Misschien kon
men dáár maatregelen ne-
men.
Het Belgische ministerie
stuurde de klacht door aan
het provinciaal bestuur van
Oost- Vlaanderen en dit
bestuur ... Juist, stuurde

het geheel naar de gemeente
rekene in België, want zeker

tweederde gedeelte van de
.raam stond op haar grond-
gebied.
Uit een onderzoek door de
Belgen werd duidelijk dat

ook zij niet in staat waren
om tegen de aardappelverko-
per op te treden. De wettelij-
ce bepalingen bij onze

Friteskraam op de grens van

wat is toegestaan.

zuiderburen bleken namelijk
geen bezwaren te hebben te-
gen het plaatsen van gasfles-
sen en het bakken van frites.
Wel eisten zij een vergunning
voor het aan de man brengen
van al het lekkers ... Maar
dat gebeurde in 'Olland'. (GH)

Officieren b.d. bijeen

in 'Chez Bas'

APELDOORN. - Kent u
de namen nog? Mondria, De
Ruiter, Overbeek, Oor,
Waak op Reijers, Veninga,
om er maar een paar te noe-
men. Op zaterdag (in eigen
tijd dus) 18 oktober waren ze
in 'Chez Bas', de bar op de
opleidingsschool in Apel-

doorn bijeen, de kolonels,
.apiteins en oversten b.d.
Op initiatief van generaal
Plattel waren er 25
officieren-reünisten bij el-
'aar gekomen om eens te
praten, herinneringen op te
halen en mogelijk afspraken
te maken.
De Algemeen Inspecteur die
met een korpsdelegatie aan-
wezig was, ontmoette er een
van zijn voorgangers: oud-

generaal De Gast en de
nestor van de club de
84-jarige kapitein b.d.
Van Cingel.

"Het was een fijne dag", al-
dus de heer Plattel. "Er is
naar mijn mening te weinig
kontakt nadat men met f.1.0.

is gegaan. Ik geloof toch dat
behoefte bestaat aan een
treffen zoals we dat in Apel-
doorn hebben ervaren".

Ook voor alleen plaatwerk zijn wij uw aangewezen adres.

Besparing van kosten en tijd. Belangrijk voor u en ons.

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
• Markering van Politievoertuigen

• Uniek bedrijf voor schade-auto's

• Reparatie in rekordtIjd

• Takelwagen dag en nacht beschikbaar

RODACO B.V. - RADARSTRAAT 10
CAPELLE aId IJSSEL (west)

Telefoon 010 - 50 65 33 - 50 14 57 prive

36

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 379



G.S.A.-
kappingsbesluit

MAASTRICHT. - Bomen
blijken zelfs voor gerouti-
neerde automobilisten als
politiemensen een moeilijk te
nemen obstakel te zijn. Toen
het enige tijd geleden weer
eens zover was en in het
Limburgse Geulle een wacht-
meester bij een poging om
met een G.S.A. een boom te
beklimmen danig in de ver-
sukkeling was geraakt, achtte
(als we de binnengekomen
berichten mogen geloven) het
gemeentebestuur van die
plaats de tijd rijp voor het
maken van een verordening
die tot doel heeft schade aan
dienstvoertuigen van de
Rijkspolitie tot een minimum
te beperken:
Gelet op binnengekomen
ambtsberichten en over-
wegende het advies van de
postcommandant der
rij kspolitie te Geulle, heeft
de gemeenteraad van Geulle
bij vergadering van 11 okto-
ber 1977, onder raadsbesluit
no. 347, het navolgende
besloten:
Met ingang van 15 oktober
1977 wordt te Geulle het
zgn. 'Kappingsbesluit 1977'
van kracht waarvan de tekst
hieronder wordt vermeld.

Artikell. Met ingang van 15
oktober 1977 dienen alle bo-
men te worden gekapt, welke
zich bevinden tussen de
kadastrale grenzen der
gemeente.
Artikel 2. Uitgezonderd van
dit Kappingsbesluit zijn:
a. bomen met een dikte van
minder dan twee centimeter.
b. bomen welke geplant
staan op gedeelten in de ge-
meente waar geen rijverkeer
komt of waar te verwachten
is dat dit niet komt.
c. bomen met een elastici-
teitsfactor van 13, de zoge-
naamde rubberbomen welke
geen schade kunnen veroor-
zaken bij aanrijdingen.
d. bomen welke beschermd

zijn door hekken welke ver-
vaardigd zijn van gewapend
beton.
e. bomen welke de hoogte
van 20 centimeter, de mini-
male hoogte van de bumpers
van voertuigen, niet te boven
gaan.
f. bomen welke de hardheid,
volgens de methode
GSA 4875GB, niet over-
schrijden. Genoemde bomen
worden voorzien van het
registratienummer 6799.
g. andere zich in de gemeen-
te bevindende bomen, welke
door of vanwege de groeps-
commandant, de post-
commandant of controleur
motormaterieel als onbe-
schermd zijn aangewezen
Artikel 3. Genoemd besluit
kan worden aangehaald als
het 'Kappingsbesluit 1977'.
Artikel 4. Overtreding van
het bepaalde in artikel 1 zal
worden gestraft met het op-
maken van een schade-
rapport in zesvoud.
Afschriften van dit besluit
werden gezonden aan groeps-
commandant, postcomman-
dant en controleur motor-
materiaal.
Men heeft tevens een af-
schrift van het besluit doen
toekomen aan de kollega die
direkt oorzaak was voor een
zo ingrijpende regeling.

(PHMC)

Nieuwe info voor

district Alkmaar

ALKMAAR. - Opper-
wachtmeester M. J. de
Leeuw, voorlichtingsambte-
naar van het district Alk-
maar, is de nieuwe infor-
mant van het RP-magazine
voor dit district. Hij volgt
adjudant L. Otten op die per
1 december j.l. de dienst in
verband met f.l.o. heeft ver-
laten. Kollega De Leeuw is te
bereiken via telefoonnummer
072-118600 (distriktsbureau)
of - meestal - thuis 02299-
225.

Tot het moment
dat u deze sleutels
omdraaide had u
nog nooitècht
gereden ..!

Ofreedual
AIfaRomeo?

Voor intermatte

Alfa Romeo Nederland B V .

Kabelweg 100. Amsterdam.

telefoon 020-8215 51

"NOWA"
Kon. Wilhelminah. ZZ. 19

VLAARDINGEN

Tel. 010-34 46 02

voor:

POLITIEREGENJASSEN

VERKEERSJASSEN

in wit en

oranje fluor

voor dames

en heren

MOTORKLEDING

FLUORESCERENDE

VESTEN!

'KLAAR-OVER JASJES

MOTORJEKKERS

in wit en zwart

Prima referenties

Absoluut

water- en winddicht

Ijzersterk
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Beëdiging

RP-officieren

APELDOORN.- Op 29
september j.1. vond te Apel-
doorn, op het terrein van de
opleidingsschool der
Rijkspolitie onder grote be-
langstelling van familie en

korpsleden de beëdiging van
een zestiental officieren
plaats.
Het betrof de kapiteins L.
Hoedemaker (distr. Breda),
W. Tromp (Kaderschool), P.
Scheper (Verkeersschool),
luitenant Th. Fledderus
(distr. Groningen), de kapi-
teins J. van der Heide

(AVD), S. W. Scheen (distr.
Amsterdam), K. J. Lassche
(COME), S. Procee (opl.
Harlingen) en de luitenants
F. M. Copini (distr. Leeu-
varden), A. de Gelder (distr.
Zwolle), L. Th. C. Kuijs
ldi tr. Middelburg), G. J. M.
Jansen (distr. Eindhoven),
H. de Blouw (distr. Amster-

dam), mevr. mr. O. M. H.
Verhoeven-van der Werff
(distr. Dordrecht), mevr. mr.
H. C. H. M. Knoet-Vrehen
(distr. Groningen), mr. G. J.
Regelink (distr. 's-Her-
togenbosch). (d.J.)

(Foto: A. L. van Oyen)

Jong personeel

voor ME-opleiding

naar Beekbergen

NEERIJNEN . - Rond fe-
bruari a.s. begint de Centrale
Opleiding Mobiele Eenheden
van het korps Rijkspolitie
met de eerste opleiding van
jonge politiemensen die (in
het kader van het nieuwe
systeem opvang jong perso-
neel) dient plaats te vinden.
"We starten met een eerste
groep op het complex van
het Koninklijk Nederlands
Gymnastiekverbond in Beek-
bergen", aldus overste J.
Schouten, direkteur van de
COME. "We beginnen met
een kleine groep (ongeveer
40 mannen en vrouwen),
maar we kunnen uitbreiden
tot ongeveer 100 cursisten.
Liever hadden we de deelne-
mers aan de opleiding hier in
Neerijnen ontvangen. Wij
beschikken echter niet over
een voldoende accommoda-
tie. Momenteel bedraagt de
maximum capaciteit 150 po-

38

litiemensen. Als onze bouw-
plannen (zoals die zijn opge-
nomen in het bestemmings-
plan van de gemeente en
goedgekeurd door G.S. van
de provincie Gelderland)
worden uitgevoerd, zullen we
in de toekomst 225 gasten
kunnen ontvangen".
Adjudant K. W. de Oude en
owmr. A. J. Harthoorn van
de COME fungeren momen-
teel als kwartiermakers in
Beekbergen om te zorgen
voor een goede organisatie
en te zoéken naar oefenter-
reinen en schietbanen. Voor
de adspiranten die de oplei-
dingsschool in Apeldoorn
hebben bezocht, is het
KNGV-centrum bekend van
hun overnachtingen tijdens
de z.g. trainingsdagen.
Men kan er van 1 september
tot 1 juni beschikken over
een hoofdgebouw met verga-
derzalen, een leslokaal en
een eetzaal. Het logiesge-
bouw biedt onderkomen
voor dé nacht in de vorm
van twee, drie en vierper-
soonskamers. Eén coördina-

tor en vier docenten zullen
daar staan om 'de jonge po-
litiemensen er de primaire
opleiding te laten volgen.
"We willen er tijdens deze
ursus aan meewerken om de

politieopleiding te vervolma-
oen. Deze primaire opleiding
aan ons instituut biedt daar-
om bijvoorbeeld ook lessen
in aanvals- en afweertechnie-
oen, aanhoudings- en fouille-
ringstechnieken, benade-

ringstechnieken en fysiek-
mentale training. Allemaal
vaardigheden samengevat in
een leeropdracht van de Al-
gemeen Inspecteur die de
RP-er in de gewone politie-
praktijk moet beheersen om
zijn werk optimaal te kunnen

'doen", aldus direkteur
Schouten. (AH)

Logiesgebouw dependance

COME-Beekbergen
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GP en RPtW Velsen over 100 jaar politie

AMSTERDAM. - Ruim
2500 oudere belangstellenden
en 39 klassen schooljeugd
bezochten in september in
vijf dagen de hal van het ge-
meentehuis en het hoofdbu-
reau van politie te Velsen
waar een tentoonstelling was
ingericht naar aanleiding van
het l lO-jarig bestaan van de
gemeentepolitie Velsen.
Om de goede samenwerking
tussen de verschillende
diensten te benadrukken was
ook de Rijkspolitie te Water
van de post IJmuiden uitge-
nodigd om aan de expositie
deel te nemen. In overleg
met het Bureau Personeels-
voorziening van het Korps
Rijkspolitie werd een stand
ingericht die zich in grote be-
langstelling van de bezoekers
mocht verheugen.

(UdL)

Geen vergunning???

ZAANDAM. - Dat ook
de vrouw van een Rijks-
politieman tijd nodig heeft
om in het vak te groeien en
de daarbij behorende
terminologie te leren kennen
bleek wel toen er een
schennispleger (in politie-
termen 'potloodventer') werd
betrapt. Er vanuitgaande
dat het RPm niet alleen door
kollega's maar ook dooran-
deren als vrienden, vriendin-
nen, kennissen, verloofden
en echtgenoten wordt gelezen
is het nodig de uitdrukking
'potloodventer' even toe te
lichten.
Het meest bekende voor-
beeld van zo'n medeburger is
die van de man die in zijn
blootje, met daarover een
regenjas door getekende
moppen in bekende week-
bladen loopt. Bij het zien
van iemand van het andere
geslacht slaat hij zijn regen-

Ook het lijkenet ontbrak niet.

jas wijd open zodat de
vrouw een blik over het ge-
heel kan werpen. Bij het zien
van zoveel fraais zal de
vrouw er geschrokken van-
door gaan. Het is ook moge-
lijk dat de man eieren voor
zijn geld kiest en benen gaat
maken.
Reeds enkele weken waren er
klachten van meisjes en jon-
ge vrouwen die zo'n figuur
bij een bepaald viaduct had-
den ontmoet. Er was daarom
sprake van blijdschap alom
toen een ijverige kollega op
zijn vrije dag naar het bu-
reau kwam om te vertellen
dat hij de vertegenwoordiger
in tekenmateriaal bij het via-
duct had zien staan.
Na een korte aktie kon de
man worden aangehouden.
Er was voor de politie-
mensen alleszins aanleiding
om hem als verdachte te
bestempelen. Zijn boven-
broek hing over de knieën en
zijn onderbroek was ook

RIJKSPOLITIE TE W.

haar man aan: "We hebben
een potloodventer te pakken
gekregen" .
'n Tikkeltje verbaasd keek
de aandachtige luisteraarster
haar man aan. Ze haalde
haar schouders op, verwon-
derd over zoveel drukte en
vroeg: "Hoezo. Had hij dan
geen vergunning?".

halverwege zijn benen te vin-
den; het overhemd had de
man losgeknoopt. Al met al
leek het de RP-ers wel wat
overdreven al deze hande-
lingen te verrichten om al-
leen maar een plasje te doen.
Thuisgekomen hoorde de
echtgenote van een van de
kollega's het verhaal van

i'4
de Moelbv

Wegenbouw
Woning- en Utiliteitsbouw
Beton- en Waterbouw

bergerweg 150

1817mn Alkmaar
072-127027*
telex 57356

39

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 382



BLOEMENCORSO

Wat ik als een van de hoofd-
zaken van een bloemencorso
beschouw: de manier waarop
de leden van de bemanning
der praalwagens kijken ter-
wijl ze beseffen dat er naar
hen gekeken wordt. Dit heeft
duidelijke gevolgen voor de
manier waarop ze terug-
kijken. Veel dames hebben
nog een restant van lonken
in hun blik, veel heren trach-
ten iets martiaals te bewaren,
maar allemaal, zonder uit-
zondering tonen het besef: ik
zit hier lichtelijk voor gek.
Niemand hoeft zich daarvoor
te schamen. Het is de
gewaarwording die Jean-Paul
Sart re destijds kreeg toen
hij, als intellectueel zittend in
het park, zich er plotseling
van bewust werd dat hij
door een voorbijganger werd
gadegeslagen. (Het staat
beschreven in L'être et le
néant). Een klasje wijsgeren
kan nu niet beter doen dan
zich opstellen langs de route
van een bloemencorso omdat

de daarin meegevoerde meis-
jes het verschijnsel op zijn
duidelijkst venonen.
Politiemannen te paard zijn
trouwens ook uitstekend
materiaal, waarschijnlijk om-
dat ze op hun knol gezeten
zich er nog meer van bewust
zijn hoeveel blikken ze trek-

ken en omdat ze nog minder
dan de dames tussen de bloe-
men weten hoe ze moeten
terugkijken. Ja, ik aarzel
niet te zeggen dat de
radeloosheid die dan op het
gezicht van de bereden
politieman te lezen staat,
zelfs een pijnlijke indruk kan
maken.
Daar komt dan nog bij dat
het agentepak de drager al-
tijd iets opgepropts verleent
- alsof hem iets menselijks
vreemd is - en je er een
snee in kunt geven om er een
pak watten uit te halen.

(S. Montag in
NRC/Handelsblad-column)

Bang als een wezel

TERNEUZEN. - Een boot
van de RPtW van de post
Terneuzen met aan boord
J. A. Elias en J. Wiersma
was op -surveillance op het
Kanaal Gent-Terneuzen toen
er een voorval plaatsvond
dat later als volgt werd
gemuteerd:

'Toen wij ter hoogte van de
NSM te Sluiskil voeren zag
Wiersma 'iets' zwemmen.
Wij voeren terug en zagen
dat er een wezel in het ka-
naal zwom en dat het beest
tevergeefs trachtte tegen een
ongeveer zes meter hoge
scheepshuid te klimmen.
Toen de puts buiten boord
was gevierd, nam hij daar
dankbaar in plaats. Nou,
dankbaar! Dat bepaald niet,
want zodra het dier veilig
aan dek was gezet, ging hij

onmiddellijk met wijd open-
gesperde bek en de venijnige
tanden schitterend in het
zonlicht in de aanval.

Ons leek het beter zo snel
mogelijk een veilig heenko-
men te zoeken. Toen wij ver-
der waren gevaren tot daar
waar de oevers voor de wezel
wat leefbaarder leken, stuur-
den wij de passagier met be-
hulp van een luiwagen aan
wal. Voor hij echter de

sprong naar de vrijheid
waagde, viel hij nog enkele
malen moedig de luiwagen
aan. Waar zou toch de oor-
sprong liggen van de uit-
drukking: Zo bang als een
wezel?

DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een

goedkoop wettelijk t,ariel.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden inge-

lost. Geen behandelingskasten. Eigen termijnkeuze.

f 3.500,- 36 mnd. f 123,-

f 8.500.-· 48 mnd. f 230,-

f 12.000,- 60 mnd. f 271,-

f 18.000,- 60 mnd. f 401,-

f 30.000,- 96 mnd. f 488.-

2e hypt. Baal. Caravan etc.

15.000.- 96 mnd. t 245,-

f 30.000,- 120 mnd. j 425,-

f 60.000,- 180 mnd. l 684,-

f 100.000,- 180 mnd. f 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING f 10,- tot f 500,- GOEDKOPER

dat kan als u ouder dan 24 jaar bent, uw auto jonger is dan

3 jaar, 5 jaar geen schade heeft gehad en geen 20.000 km

per jaar rijdt.

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

f 8.000,- W.A. f 151,-

Alt-risk f 354,-

f 10.000,- W.A. f 167,-

Alt-risk f 396,-

f 12.000,- W.A. f 175,-

Alt-risk t 438,-

f 17000,- W.A. f 207,-

Alt-risk f 563,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk

bel vertrouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR
Van Goorsweg 3, Hierden, tel. 03410 - 1 44 23 - 1 6710

Ermelo, tel. 03417 - 61 50

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 door

SCHOTTEL-Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • OEN HAAG

Teleloon 070· 81 4731
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langs de ~ weg gezien
Maximum snelheid!

MIDDELBURG. - Kollega
J. Kasse van de verkeers-
groep Middelburg ontdekte
dat in één van de Zeeuwse
gemeenten een unieke maxi-
mum snelheid geldt. De snel-

heid is zelfs op het wegdek
aangegeven. Om binnen 25
meter echter van 150 kilome-
ter per uur terug te gaan
naar 50 kilometer per uur
dat bleek voor een ervaren
verkeersman als hij ondoen-
lijk. . . (GH)

NIEUWESCHANS. - Kol-
lega H. Puister uit Hooge-
zand signaleerde juist over
de Duitse grens bij Nieuwe-
schans deze vreemde vogel.
Met zijn 'handgranaat' en
klabats over zijn schouder
deed de duistere figuur
Puister denken aan iemand

met minder aardige bedoelin-
gen. De man bleek echter in
het geheel geen kwade plan-
nen te hebben. Hij bleek een
'Schornsteinfeger' te zijn, die
- zoals velen van zijn kol-
lega's aldaar - nog in het
oude ambachtstenu zijn werk
doet.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,

Bureau: Bergerweg 150, Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER.

Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10521.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,

Bureau: Fauststraat 7. Apeldoorn
tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,

Bureau: Tuinstraat 17. Assen

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,

Bureau: Kraanstraat 5-b. Breda
tel. 076 - 124061 (thuis: 01654 - 15271.

DISTRICT DORDRECHT

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID,

Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 3 73 541.

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,

Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT.

Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 071 - 152497).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 . 13 35 42 (thuis: 05945 27981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G A. BOOT,

Bureau· Vlijmenseweg 5OA, Den Bosch

tel 073·21 51 15 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER

Bureau Noordersingel 100. Leeuwarden

tel 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 . 8 1395).

DISTRICT MAASTRICHT

P H M CLAESSEN,

Bureau Stanonsstraat 42-44, Maastricht
tel 043 - 542 22 (thuis: 04497 - 1311).

DISTRICT MIDDELBURG

G. J HELMENDACH,

Bureau, Groenmarkt 14. Middelburg

tel 01180·280 85 (thuis: 01180·258 87).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,

Bureau; Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 . 22 82 73 (thuis: 08894 . 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W A. G. MEULENBERG,

Bureau: Europalaan 031. Herkenbosch
tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 . 18241.

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHAODELEE,

Bureau: De Holle Bilt 13, De Bilt
tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28651.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. VAN DER HORST,

Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,

Bureau. Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 . 2633 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,

tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN.

School: Baexemerweg 1, Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 666 (thuis: 04748 - 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG.

School: Arnhemseweg 348. Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP.

School: Arnhemseweg 346, Apeldoorn
tel. 055 . 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS.
Bureau' Hoofdstraat 54, Dnebergen
tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 76861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN.

Bureau: Versteegstraat 2. Voorburg

tel. 070·694021 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid. Bilthoven
tel. 030 - 7848 48 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 . 4 25 79
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Nero en Carlo

overtuigden in

Den Bosch

DEN BOSCH. - Bij de
nationale- en kampioens-
wedstrijden van de Konink-
lijke Politiehondvereniging in
stadion 'De Vliert' te
's-Hertogenbosch, gelukte
het de heer A. Kamps uit het
Drentse Valthermond met
zijn Mechelse herder Nero,
die vorig jaar de kampioens-
wedstrijden won, deze keer
de titel bij de nationale
wedstrijd op zijn naam te
brengen.
De winnaar bij de kam-
pioenswedstrijden werd A.
A. Lammers uit Wijchen met
de reu Carlo, eveneens een
Mechelse herder.
De dressuurvereniging (met
ongeveer 9000 leden, van zo-
wel binnen als buiten de
politiegelederen) die jaarlijks
deze wedstrijden organiseert,
kreeg op de twee wedstrijd-
dagen 12.000 toeschouwers
op bezoek.
Om mee te mogen dingen
naar de prijzen om het kam-
pioenschap was het een
drukte van belang omdat de
behaalde punten bij de certi-
ficaatskeuringen weinig uit-
eenliepen. Er moest zelfs een
loting aan te pas komen om
de tiende plaats te laten be-
zetten. Daarvoor bleken vier
kandidaten te zijn.
De nationale wedstrijd werd
wederom een treffen van
routiniers. Elf afdelingsafge-
vaardigden en de kampioen
1977 betraden het stadion
voor de nationale titel. Tot
de voorlaatste opdracht was
het voor velen een open

50

vraag wie zich uiteindelijk
winnaar zou mogen noemen.
De laatste opdracht, de
schijnaanval, zorgde tenslot-

te voor de nodige duidelijk-
heid in de eindranglijst.
Einduitslag kampioens-
wedstrijd:

1. A. A. Lamers met Carlo,
422\12 punten.
2. F. C. Rietveld met Barrie,
414\12 punten.
3. J. H. Kok met Marco,
41OY2 punten.

Einduitslag nationale
wedstrijd:
1. A. Kamps met Nero,
462\12 punten.
2. Th. M. Berkers met
Andor (kampioen) 458 pun-
ten
3. A. T. C. Hoogenboom
met Robbie, 452 punten.

(Foto's Cor 't Hart)

Verrneer en Thies

eersten bij

ruiterwedstrij den

WASSENAAR. - Bij de
jaarlijkse RP-ruiterwed-
strijden die direkt na Prins-
jesdag op het landgoed
'Voorlinden' te Wassenaar
werden gehouden, waren de
successen deze keer in
hoofdzaak weggelegd voor
leden van de groepen Biltho-
ven (hindernissen) en Hooge-
veen (cross).

Bij het onderdeel 'springen'
ging J. J. Verrneer met 'Rak-
ker' foutloos rond in een tijd
van 37.2 sec. Stalgenoot
'Bram', bereden door A. P.
van Dam, bleef eveneens
zonder fouten, maar deed er
42.1 sec. over. Op de derde
plaats eindigde J. H. Weste-
nenk uit Hoogeveen in 42.2
sec. en met 3 strafpunten.
De stijlprijs bij het springen
werd gewonnen door H. B.
Groothuis van de Bilthoven-
se équipe.
De later op de dag gehouden

cross werd een overwinning
van F. Thies met 'Balder'
(Hoogeveen) in een tijd van
4.33 min. Kollega Westenenk
met 'Bram', eveneens uit
Drente, werd met een tijd
van 4.59 min. tweede en R.
P. A. M. Leurink van de
stallen uit Hulshorst eindig-
de als derde.
De wisselbeker voor de best
geplaatste groep (cross en
springen) ging naar de
Hoogeveense ruiters.

Bergeijk winnaar

volleybaItoernooi

EINDHOVEN. - Op 20
oktober j.l. werd het team
van de groep Bergeijk -
aangevuld met twee man van
de groep Waalre - de trotse
winnaar van de 'Kolonel
Vermeulen-trofee' en de
beker die door adjudant A.
T. A. Fontein, groepscom-
mandant te Nuenen, beschik-

baar was gesteld, van het
volleybaltoernooi van het
distrikt Eindhoven.
In de sporthal van Mierio
streden veertien teams van
alle groepen in dit toernooi,
dat namens de R.P.S.Z.
door sportinstrukteur Lester-
huis en kollega Bakker van
de verkeersgroep was georga-
niseerd. Ook echtgenotes,
vrienden, verloofden en
vriendinnen konden het
sportgebeuren meemaken.

Voor de allerkleinsten was er
zelfs een crèche.
De toch al wat vermoeide
distriktscommandant Ver-
meulen, die de gehele dag
met het team van de staf had
meegespeeld, kon na afloop
van het toernooi de eerste
prijzen overhandigen aan de
ploeg die - mede dankzij
het professionele volley-
balspel van kollega Dobek -
de beste prestaties had gele-
verd. (GAW)
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Tempo aangegeven

DRIEBERGEN. - Zoals ge-
bruikelijk werd deze zomer
de prof-wielertour door Ne-
derland weer begeleid door
een detachement motorrij-
ders van de AVD.
Het tempo tijdens de eerste
twee etappes was laag. De
coureurs kwamen meer dan
een uur achter op het sche-
ma binnen. Een van de kol-

lega's van de groep motor-
surveillance besloot daarop
in te grijpen. Hij verwisselde
zijn trouwe stoomfiets voor
een frame van aanmerkelijk
minder gewicht en nam daar-
na de kop van hel peloton
om enig stuwend werk te
verrichten. Al gauw bleek
dat de heren wielrenners de
hint hadden begrepen. De
nog resterende drie etappes
werden volgens het opgestel-
de tijdschema afgelegd.

Wmr. L. De Velde Harssenhorst wijst de broodrijders op

hun plichten.

Burggraaf werd

kampioen schutter

van Zeeland

MIDDELBURG. - Kollega
Burggraaf van de groep Tho-
len toonde zich op de dis-
triktsschietwedstrijd 1978
voor het distrikt Middelburg
heer en meester op beide wa-
pens. Helaas kon oud-
kampioen Van Gelder (1977)
de wedstrijd niet bijwonen.
Burggraaf, die vorig jaar als
2de eindigde, zag kennelijk
zijn kansen liggen en heeft ze
dan ook niet onbenut gela-
ten.
Nadat hij eerst op beide wa-
pens als eerste eindigde,
presteerde hij het om in de
finale, waarin de vijf beste
schutters van beide catego-
rieën uitkwamen, ook de
eerste plaats op te eisen.
Na afloop mocht hij dan
ook de wisselbeker van de
distriktscommandant in ont-
vangst nemen.

Uitslagen:

(GH)

PISTOOL
1. J. A. Burggraaf, groep
Tholen, 49 p; 2. J. K. Ha-
melink, verk. groep, 48 p; 3.
A. C. van Kaam, groep Bor-
sele, 47 p; 4. D. Coppoolse,
groep Reimerswaal, 47 p; 5.
A. Riemslag, groep Kort-
gene, 46 p.

KARABIJN
1. J. A. Burggraaf, groep
Tholen, 49 p; 2. M. Linden-
bergh, groep Valkenisse, 47
p; 3. L. Bronder, groep Ka-
pelle, 47 p; 4. H. Franse,
verk. groep, 46 p; 5. D. R.
C. van Waardenburg, groep
Axel, 44 p.

FINALE
1. J. A. Burggraaf 95 p
2. D. Coppoolse 93 p
3. J. K. Hamelink 92 p
4. A. Riemslag 89 p
5. D. R. C. van

Waardenburg 89 p
6. H. Franse 88 p
7. A. C. van Kaam 87 p
8. M. Lindenbergh 83 p
9. L. Bronder 71 p.

AVD' er Paul Maaskant opnieu

beste Golfer van Nederland

ZANDVaaRT. - Paul
Maaskant van de Algemene
Verkeersdienst uit Drieber-
gen mag zich, na een onder-
breking van een jaar, op-
nieuw kampioen in de Golf
GTI-klasse van Nederland
noemen.
Het zag er aanvankelijk niet

naar uit dat de coureur hoge
o~en zou gaan gooien in de
strijd om de titel die door 25
deelnemers werd betwist. De
training was niet naar zijn
zin verlopen. Doordat hij
minder snelle tijden had ge-
maakt, moest hij met een
veertiende startplaats genoe-

Nederlands kampioen Golf GT! Paul Maaskant.

gen nemen. Geconcentreerd
als hij was zag hij echter
reeds na 300 meter kans om
snel accellerend naar de ge
plaats op te rukken. In de
Tarzanbocht ging hij nog
drie tegenstanders
voorbij ...
De zes in de kopgroep (met
190 op de teller en onderlin-
ge afstanden van soms een
halve meter) gaven alkaar
weinig ruimte. Desondanks

zag Maaskant kans zich in
de dertiende ronde op de
derde plaats te nestelen.
Bij het uitkomen van de
laatste bocht bevond Maas-
kant zich in een gunstige po-
sitie voor de overwinning.
Met een motorkap lengte
voorsprong op de aanvanke-
lijke leider van de meute
bracht Paul zijn wagen over
de streep.

..~
~:1

Wagen nr. 15 ... metertje na metertje. Profiterend van

slipstream en luwte ...
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Siefse en z'n vriendinnen zijn weer op zee ...

"Ach, je kunt op zoveel manieren
dienst doen. Deze is er een van en 't is
niet de onplezierigste voor ons. Je houdt
er het gevoel van over, dat je - zij het
op bescheiden wijze - mee hebt ge-
werkt aan het behoud van de natuur op
onze Wadden", aldus opperwacht-
meester G. L. Leeuwerke, bootcom-
mandant van de RP 19 uit Delfzijl.

Enkele malen per jaar koerst het pa-
trouillevaartuig met een aantal jonge
zeehonden vanuit de thuishaven in de
richting van de Waddenzee. Mevrouw
Lenie 't Hart, de zeehondenkunstmoe-
der uit Pieterburen, maakt dan dank-
baar gebruik van de mogelijkheden die
de RPtW haar en haar tijdelijke gasten
biedt om de reis naar 't Schild of 't
Sparrengat, in de buurt van Rotturner-
oog, te maken.
Tegen laag water zoekt het schip een
plaatsje bij een van de zandbanken,
waarna voorbereidingen worden getrof-
fen om de jonge beesten in hun oor-
spronkelijke omgeving vrij te laten.

Huilers

Onlangs kregen zo de zeehondenwijfjes
Immetje, Ecolijntje en Sieuwertje, in
gezelschap van hun mannelijke kollega
Sietse, na een verblijf van tien weken
aan de wal hun vrijheid terug.
Mevrouw 't Hart: "Ze kunnen zich nu
redden. We hebben hen in onze crèche
geleerd om voor zichzelf te zorgen. Als
dat moment is aangebroken, is het tijd
om ze in hun eigen omgeving terug te
plaatsen." Lenie 't Hart ontvangt zee-
hondenjongen uit alle delen van ons
land. 's Winters vinden ook de dieren
die langs de Noordduitse kust worden
aangetroffen, een plaatsje achter haar
huis. Het gaat meestal om z.g. huilers:
jongen van nog geen veertien dagen oud
die hun moeder zijn kwijtgeraakt en dan
in feite gedoemd zijn te sterven. Ook
zieke dieren worden er opgevangen en
door haar en de dierenartsen uit de om-
geving behandeld.

"Gelukkig worden vele van hen langs de
kust aangetroffen. Soms brengen de vis-
sers ze regelrecht bij me thuis. Het ge-
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dieren in leven te houden. Al haar goede
zorgen hebben tot resultaat dat onge-
veer tweederde van het aantal dat haar
wordt aangeboden - dit jaar waren het
75 - na verloop van tijd opnieuw aan
de natuur kan worden toevertrouwd.

Lenie 'tHart wil zich het viertal blijven herinneren. Aan boord de collega's Drost en

Leeuwerke.

Honderd zeehonden

Sietse en z'n gevolg houden zich bijzon-
der rustig op het voordek van de '19'.
Gedwee laten ze zich in hun kist ver-
plaatsen vanaf het schip op de zand-
plaat. Minder welwillend blijken ze als
de gebaarde Teake Pauwels van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer uit
Arnhem hen uit hun verblijven haalt om
in de vliezen van de achterpoten een ge-
nummerd merkje te nieten. Een snelle
achterwaartse uitval van een van hen
eindigt met de hoektanden in een jas
van een van de begeleidsters.
Schoorvoetend zoeken de dieren het
donkere water van de Waddenzee. Ze
blijven in het begin bij elkaar. Buitelend
zoeken ze een weg, waarbij ze boven
water verwonderd om zich heen kijken.

beurt ook dat ze per heli van de Konink-
lijke Luchtmacht van Zeeland naar
Pieterburen worden gebracht."
Met gemalen vis (haring) dat door mid-
del van een trechter en een slang wordt
ingebracht, probeert robbenredster de

Immetje: Hoe zou het weer zijn?
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Immetje verwijdert zich als eerste van
de groep. Ze voelt er echter niet veel
voor, de omgeving van de politieboot te
verlaten. Nadat ze om de 'RP 19' is ge-
zwommen komt ze een eindje verderop
weer aan land. Dan is ze plotseling ver-
dwenen.

Op een paar honderd meter afstand
houdt een 'wilde' zeehond - net me
zijn kop boven water - een oogje in he
zeil.

Áls na een uur de motoren van de RP 19

opnieuw worden gestart voor de terug-
reis zijn de beschermelingen van Lenie 't
Hart in geen plassen of stromen meer te
zien.

Kost het haar moeite om afstand te

doen? (FOIO"<;: Techn. Rech.
"Ik heb er dag en nacht voor klaar- Groningen).

Sietze, Immetje, Ecolijntje en Sieuwertje nemen de vliezen.

gestaan. Vooral in het begin eisen ze
veel aandacht van je. We hebben ook
veel plezier met ze gehad. Maar als ik ze
dan in hun eigen omgeving zie en ervaar
hoe ze zich in hun element voelen, dan
heb ik er ruimschoots vrede mee dat ik
ze moet achterlaten".
Voor de kollega's Leeuwerke, Van de
~oo~ en Drost en alle andere leden van

de RPtW-post Delfzijl is dit werk al gro-
tendeels routine geworden. Ze hebben al
bijna honderd zeehonden terugge-
bracht. Door hun medewerking leveren
zij een fikse bijdrage tot de instandhou-
ding van het kwetsbare zeehondenbe-
tand op de Wáddenzee.

Steunfonds

In Pieterburen wordt momenteel
gebouwd aan een nieuwe zeehon-
dencrèche. De ruimte achter het
huis van onderwijzersvrouw
't Hart is te klein geworden. Van
de aktie 'Geef om de natuur' ont-
ving zij een flink bedrag voor de
bouw van het zeehondenonder-
komen, dat werd aangevuld met
giften van partikulieren.
Lenie 't Hart weet zich bij haar
vrijwilligerswerk gesteund door
anderen. Ten behoeve van de ex-
ploitatie van de crèche is echter
geld nodig. Daarom is er een
steunfonds opgericht. Giften zijn
welkom op gironummer 884327
van de Rabobank te Eenrum.
Men kan ook donateur worden.
Een briefje naar de Zeehonden-
crèche te Pieterburen is voldoen-
de.

• Snelheidsfoto's met rijdende
auto's m.b.v. onze electron ic
speedcounter

• Observatiefoto's t.b.v. recherche

• Ontwikkeling en produktie van
specifieke elektronische
apparatuur
(In de afgelopen jaren ontwikkelden
wij o.a. elektronische apparatuur
voor zeer speciale politie
toepassingsgebieden)

"Traffic Eye" Het meest veelzijdige
Fotoregistratie systeem.

10- 10-1 B DATE

o i! 3 i! 3'1 'I CODE
?~~e~e
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Dr. J. Zeldenrust:

"Sensationeel werk?
Eerder het tegendeeli"

Wie, binnen het politiebedrijf, kent niet
de naam van dr. Zeldenrust? Velen van
hen zullen hem persoonlijk ontmoet
hebben in zijn funktie van patholoog-
anatoom. Voor een aantal van hen heeft
die kennismaking mogelijk geresulteerd
in het twijfelachtige genoegen hem als
griffier te mogen assisteren bij een lijk-

opening. Tot diepgaande kontakten
komt het daarbij over het algemeen
niet. De omstandigheden waaronder
dan gewerkt wordt, nodigen over het al-
gemeen niet uit tot oppervlakkige dis-
cussies en overigens is de deskundige
een te consciëntieus man om zich af te
laten leiden van zijn bezigheden. Over
de duidelijkheid van zijn opmerkingen
die van belang zijn voor de griffier is
nauwelijks twijfel mogelijk. Dr. Zelden-
rust is hardhorend; zijn stemvolume is
in verhouding toegenomen.
Kortgeleden is er een boek van de 71-
jarige direkteur van het Gerechtelijk La-
boratorium van het ministerie van Justi-
tie verschenen met de allesomvattende
titel: "Dr. J. Zeldenrust. Patholoog-

Een jongere dr. Zelden rust
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anatoom." Een rondleiding - in vogel-
vlucht - door de gerechtelijke genees-
kundige praktijk, zoals hij zelf in het
nawoord opmerkt.
Het is een - juist voor politiemensen -
interessante rondleiding geworden.
Geen boek voor snelle lezers, maar een
uitvoerige dokumentatie over het werk
van de patholoog-anatoom, als vervul-
ler van een taak ten dienste van de
rechtspleging, in de chrijfstijl van de on-
bevooroordeelde vakman. Hij gebruikt
moeilijke medische termen, maar ver-
klaart de inhoud ervan. De inhoud van
het boek is neergezet in de trant van zijn
gedachten over deze taak: "Het werk
van de patholoog is niet sensationeel te
noemen, eerder het tegendeel. Zakelijk
en nuchter moeten de feiten worden
vastgesteld. Valse chijn kan in de ge-
rechtelijke geneeskunde gemakkelijk tot
verkeerde konklusies leiden. Het onver-
mogen of de onwil om te zien dat de ver-
meende waarheid niet de waarheid is,
heeft onschuldigen doen veroordelen."

Zware verantwoording

"Kan iemand wiens hart doorstoken is
of door een afgevuurde kogel werd
doorboord, zich nog hebben verplaatst?
Wat zijn de mogelijkheden van genezing
van een bepaald letsel? Wat is de te ver-
wachten levensduur bij een bepaalde
ziekte waaraan het slachtoffer leed? Het
antwoord op de vragen kan menigmaal
worden ontleend aan beschikbare medi-
sche kennis of ervaring. Het is de arts
die toelichting en opheldering kan ver-
schaffen over de medische aspecten van
de gerezen rechtsvragen van de jurist",
stelt de schrijver vast. "De verantwoor-
delijkheid drukt echter zwaar en wordt
zwaarder als hij weet dat zijn konklusies
kunnen bijdragen tot een zwaardere ver-
oordeling. De wijze van formuleren en
concluderen van de deskundige, niet al-
leen goed beredeneerd, maar door een
juiste humane aankleding soms overtui-
gend, is kunstenaarswerk. "
Bij het lezen van het boek ontstaat de

Dode wees 'dader' aan

Allang vóór dr. Zeldenrust's
Amerikaanse pseudo- kollega
Quincy, (een figuur die ondanks
het gemis van zijn bovengebit
toch kans ziet iedere week een ge-
compliceerde moord op te lossen,
de dader op de juiste plaats af te
leveren en er tenslotte ook nog
wat verkering aan over te hou-
den), dacht men te weten dat do-
den soms toch nog iets te vertel-
len hadden.
In de middeleeuwen werd in Eu-
ropa bij het zoeken van de nog
onbekende dader van een dood-
slag, een zogenaamde parade ge-
houden. Alle mannen in een be-
paald gebied van wie werden (als
redelijkerwijs kon worden aange-
nomen dat de dader zich daar
nog kon bevinden) verplicht in
een lange rij langs het stoffelijk
overschot van het slachtoffer te
lopen. Wanneer dan op een gege-
ven ogenblik uit het lichaam
bloed of bloederig vocht ging
vloeien, dan was degene die op
dat moment zich tegenover het
lijk bevond de dader. De dode
wees de dader aan ...

t
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In brede kring bestaat de mening,
dat het voor de arts de eenvou-
digste zaak van de wereld is vast
te stellen wanneer een slachtoffer
is overleden. Zo gemakkelijk
gaat dat alleen in misdaadro-
mans, zegt dr. Zeldenrust in zijn
boek. De werkelijkheid is totaal
anders. Het is vaak erg moeilijk
om over het tijdstip van overlij-
den, aan de hand van waarne-
mingen aan de overledene, zelfs
maar tot een globale schatting te
komen. Deze tegenstelling tussen
wat men publiekelijk meent en de
realiteit, brengt degene die op dit
punt langduriger ervaring heeft
opgedaan tot grote scepsis.
De aan het artsdiploma vastge-
kleefde mythe: de dokter weet en
kan alles, is weliswaar in de loop
van de laatste decennia op een
meer reële basis teruggebracht,
maar het werkt toch nog altijd,
zeker onder de suggestieve druk
van de politiebeambte. En zo

Wanneer is een

slachtoffer overleden?

komt het nogal eens voor, dat al-
dus geprovoceerde uitspraken
van een arts later niet juist blij-
en te zijn ...
lachtoffers van misdrijven kun-

nen. indien zij het overleven,
voor de rechtbank tegen de ver-
dachte getuigen. De uitdrukking
ïemand het zwijgen opleggen"

geeft weer, hoe belangrijk het
.an worden gevonden dat het
lach toffer niet mèer kan spre-
(en. Het slachtoffer van het mis-
drijf kan echter vaak nog heel
wat openbaren. Letsels kunnen
menigmaal naar hun oorzaak
worden herkend: schotverwon-
dingen, steekwonden, wonden
door stomp geweld, wurgsporen.
Meer dan eens zijn pogingen on-
dernomen het lijk van het slacht-
offer te doen verdwijnen: beg ra-
ving, in het water doen zinken
nadat het is verzwaard met stenen
en ook door het lichaam te ver-
minken en delen op uiteenlopen-
de plaatsen te deponeren. In me-

nig geval heeft het niet gehol-

pen. . . (dr. Zeldenrust)

'Wasdag' bij dr. Zelden rust.

indruk, dat dr. Zeldenrust heeft ge-
poogd zo volledig mogelijk te zijn. Hij
gaat in op het ontstaan en de geschiede-
nis rond de gerechtelijke geneeskunde.
Hij geeft aan in welke positie hij zich als
gerechtelijk patholoog-anatoom in zijn
verhouding met rechters, pleiters, poli-
tiemensen bevindt en rekent af met een
aantal mythes die er rond de dode mens
de ronde doen.
In achttien hoofdstukken belicht hij er-
varingen uit de (politie-) praktijk met
leerzame konklusies voor de politieman
die in zijn praktijk zo nu en dan te ma-
ken krijgt bij identificatie van onbeken-
de lijken, het zoeken naar een doods-
oorzaak en de verschijnselen bij toege-
past geweld.

"Dr. Zeldenrust. Pathaloog-anatoorn."

Uitgegeven door A. W. Sijthoff te Alphen aan de

Rijn.

u en uw auto

Uitsluitend W.A.
Cat. waarde met 40% zonder

t/m no-claim no-claim

f 6.000,- f 159,- f 265,-

f 6.500,- f 165,- f 275,-

f 7.000,- f 168,- f 2130,-
f 7.500,- f171,- f285,-

f 8.000,- f 171,- f 285,-

f 8.500,- f 174,- f 290,-

f 9.000,- f 174,- f 290,-
f 9.500,- f 186,- f 310,-

Tarief uitsluitend voor auto's in gebruik bij politie-ambte-
naren en hun gezinsleden.

Uitsluitend W.A. "AII Risk"

Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder
t/m no-claim no-claim no-claim no-claim

"AII Risk"

met 40%
no-claim

f 354,-

f 366,-

f 381,-

f 390,-

f 393,-

f 411,-

f420,-
f 432,-

zonder

no-claim

f 590,-
f 610,-

f 635,-

f 650,-

f 655,-

f 685,-

f 700,-
f 720,-

f 10.000,- f 186,- f 310,- f 441,- f 735,-
f 11.000,- f 195,- f 325,- f 471,- f 785,-
f 12.000,- f 195,- f 325,- f483,- f 805,-
f 13.000,- f 204,- f340,- f 519,- f 865,-
f 14.000,- f 204,- f 340,- f 534,- f 890,-
f 15.000,- f 207,- f 345,- f 555,- f 925,-
f 16.000,- f 228,- f 380,- f 594,- f 990,-
f 17.000,- f 231,- f 385,- f 624,- f 1.040,-
f 18.000,- f 231,- f 385,- f 642,- f 1.070,-
f 19.000,- f 234,- f 390,- f 612,- f 1.120,-
f 20.000,- f 234,- f 390,.- f 690,- fl.150,-

Mini-casco: (alléén in combinatie met W.A. en voor
auto's met een nieuwwaarde van max. f 30.000,-) pre-

mie f 11,- per f 1.000,- verzekerde dagwaarde, met een
minimum van f 30,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40%na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-
hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-

gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen

Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van no-claim reductie.

Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam
Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
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JANTJE
door M. W. Roukens - Bier
Illustratie: G. Schut

In deze tijd, waarin alle soorten

kleding en schoeisel geoorloofd zijn

klinkt het volgende relaas waar-

schijnlijk niet bijzonder. Wanneer je

echter zo'n veertig jaar geleden op

het platteland, als kind van een

rijksveldwachter, bent opgegroeid,

begrijp je wellicht hoe je aan een

jeugdcomplex, zich groter voor te

doen dan men is, komt.

Elk jaar kreeg Pa nieuwe dienstkle-

ding (inclusief hoge zwarte schoenen

met veters!) van dienstwege verstrekt.

Ons gezin was zeer kinderrijk en

vader zijn salaris was in die dagen

niet om over naar huis te schrijven,

zodat moeder wel genoodzaakt was

om van oud weer nieuw te maken.

Daarbij kwam de één jaar gedragen

dienstkleding goed van pas. Zo-

doende waren de kinderen van de

veldwachter immer herkenbaar aan

de kleuren uit 's Rijks kledingmaga-

zijn. Naarmate wij groter werden

kregen wij daaraan steeds meer

hekel, maar de nood brak ook deze

wet. Al gauw vermaakte moeder

niet veel meer aan de cape's: zij hin-

gen, naar gelang onze afmetingen,

op de knie of op je hielen. Wij

leefden in die tijd ook op grote

voet, want hoewel die van mijn vader

klein waren, ons zaten zijn hoge

stappers veel te ruim. Door de lange

veters enige malen om onze benen

te slingeren trachtten we dit euvel

enigszins te verbeteren. Het gevolg

was wel dat het leek alsof de schoe-

nen aan onze benen bengelden als

scheepsbellen aan een touw, hoewel

we niet zo welluidend liepen.

Wij woonden buiten een klein dorp,

neergezet in een drooggemalen pol-

der. De familie uit de grote stad

kwam ons vaak per stoomtram be-

zoeken. Dat was dan een hele ge-

beurtenis in onze negorij. Eén keer

per maand kwamen ome Jan en tante

Jo met hun bleke, spillebenige, maar

o zo aktieve zoon Jantje op bezoek.
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Tante droeg daarbij stevast een rie-

ten koffertje waarin een verschoning

voor neefje Jan was opgeborgen. Hij

leefde zich in die ene dag bij ons zo

uit dat hij altijd gewassen en ver-

kleed moest worden voordat zij naar

huis teruggingen.

Toen we bij een van de bezoeken

met Jantje buiten speelden waren

we eigenlijk niet eens zo geschokt

dat hij languit in de koeiemest te-

rechtkwam. Het scheen hem ook niet

te deren. Wij hielden ons angstvallig

op reukloze afstand en wachtten in

spanning af wat hij verder nog voor

plannen had.

Als stadskind had hij geen benul van

wat er bloeit en groeit. Daardoor

kon hij ook niet weten dat kroos

wel groen is maar dat je er niet op

kunt staan. Hij stapte dus, nietsver-

moedend, op de sloot. Het volgende

moment werd de mest afgespoeld en

was hij een ervaring rijker. We trok-

ken hem op het droge om hem

daarna bij zijn moeder af te leveren.

Die was niet blij hem in die natte,

vervuilde staat aan te treffen. Ze

wierp een paar emmers water uit de

pomp over haar bibberende oog-

appel, waarna mijn moeder en zij

hem met handdoeken droog maak-

ten. Daarna moest hij zijn verscho-

ning aantrekken. "En nu blijf je ver-

der in huis, anders weet ik niet hoe

we je mee terug moeten nemen",

beet tante hem toe.

Hoewel het heerlijk zonnig weer was

besloten we solidair met hem te zijn

en ook maar in huis te blijven. We

begaven ons naar de zolder, boven

een gedeelte van het huis dat niet

werd bewoond, om krijgertje te gaan

spelen. Het was daarbij zaak om van

balk op balk te springen om niet

door de gammele planken van de

zoldervloer te zakken.

Wij waren zeer bedreven in deze

"balksport", Met Jantje ging het ook

een hele poos goed tot zijn sprong

iets te kort bleek, naast de balk

terechtkwam en met luid gekraak,

gevolgd door een regen van stof, door

de planken zakte. Zijn luchtreis ein-

digde in de kolenkist waarin zwart

gruis in voldoende mate aanwezig

was.

Krijsend besmeurde hij, met de door

tranen en kolenstof vervuilde handen,

zijn gezicht en zijn terugreiscostuum.

Tante kwam op het haar bekende

stemgeluid op haar zoontje aange-

rend. Terwijl Jantje wegkroop onder

een regen van slagen riep ze: "Kreng,

moet je nou altijd mijn dag verpes-

ten! Wie gaat er nu in een kolenkist

zitten". In een ogenblik van adem-

halen hoorde ze hem jammeren: "Ik

kom van boven, ik kom van boven!",

waarop tante haar blik hemelwaarts

richtte en ons op een, in alle opzich-

ten, veilige plaats ontwaardde.

"Wel nog aan toe, arme stakkerd",

helde ze plotseling over, terwijl ze

haar zoon aan haar geweldige, in

smetteloos wit gehulde, boezem druk-

te, "hebben ze je naar beneden ge-

gooid?"

Onze ontkenning hielp niets. Vader

besliste op diensttoon dat het nu wel

genoeg was geweest. "Zonder eten en

drinken naar bed" was het bevel.

We kregen zelfs geen water en brood.

's Avonds hoorden we de visite weg-

gaan. Door een kier in het gordijn

zagen we tante als een vlaggeschip

voorop stappen in een veel te nauwe

jurk van moeder. Naast haar de

lieve, geduldige oom.

Aan tante's mollige hand werd Jantje

meegezeuld. Hij was gehuld in een

rijkscape en aan zijn voeten bengel-

den vaders dienstschoenen.

Bij de hoek van het huis keerde tante

zich nog even om en riep: "Bedankt

voor de gezellige dag, hoor. We

komen gauw nog eens!"
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Distrikt Alkmaar

in memoriam

Boorsma. S.W .•

Owmr. te Hoog-

woud.

geb. 2-8-1944

overl. 20-11-1978

Per 1 oktober 1978 aange-

ezen als commandant van

de groep Medemblik adj. A.

Buning. Hij werd geboren

op 16 mei 1925 te Anna

Paulowna en was sedert 1

maart 1973 plaatsvervan-

gend commandant van de

groep Hippolytushoef.

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Uitgeest adj.

H.A.P. van Sambeek. Hij

werd geboren op 25 no-

vember 1944 te Den Burg

en was sedert 1 oktober

1976 plaatsvervangend

commandant van de groep

Uitgeest.

personalia

Distrikt Amsterdam

Bax. A. te Haarlem per 1-11-78 bevorderd tot

Owmr.

Brink. H. v.d. te Bennebroek per 15-10-78 be-

noemd ot Res. Wmr.

Distrikt Apeldoorn

Etteren. H.J.A. van te Ermelo per 1-11-78 bevor-

derd tot Owmr.

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Lochem adj.

J. Oosting. Hij werd gebo-

ren op 21 april 1923 te Em-

men en was sedert 1 april

1975 commandant van de

groep Oost Flevoland en

i.V.m. overgang naar ge-

meentepolitie vanaf 1 janu-

ari 1978 bij de staf distrikt

Apeldoorn.

Fennema. T. te Assen per 1-11-78 bevorderd tot

Owmr.

Goessen. J.B.M. van Apeldoorn lolsl per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Coevorden.

Gort. P.E. van Harlingen lolsl per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Haan. M.L. van Harlinqen (ols) per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Beilen.

Heeren. W.A.J. Wmr. te Smilde per 1-10-78 ver-

plaatst naar Nuland (distr. 's-Hertoqenboschl.

Heymans. J.M.M. Wmr. te Smilde per 1-10-78

verplaatst naar Grathem (distr. Roermondl.

Hielkema. J. Wmr. te Coevorden per 1-10-78 ver-

plaatst naar Norg.

Homan. J. Wmr. le kl. te Ruinen per 1-10-78 ver-

plaatst naar Assen.

Lensen. A. van Apeldoorn lolsl per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Beilen.

Nieman. P. per 1-9-78benoemd tot Adm. Ambt. C

2e kl. / parketwachter te Assen.

Schoenmaker. H.M. van Apeldoorn 10151 per 1-

10-78 benoemd tot Wmr. te Coevorden.

Versteeg. A.J.F. van Apeldoorn (ols) per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Beilen.

Wiendels. M. van Apeldoorn lolsl per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Beilen.

Distrikt Breda

Groenwold. K. Wmr. le kl. te Zevenbergen per 1-

11-78 verplaatst naar Smilde (distr. Assenl.

Loon. A.M.J. van per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Woensdrecht.

Merks. H.C.B. Res. Wmr. le kl. te Breda per 1-10-

78 verplaatst naar Poortugaal (distr. Dordrecht).

A.E.S.

e
NEDERLAND B.V.

Ubbink. J.H.G. per 1-11-78 bevorderd tot Owmr.

te Zieuwert.

Distrikt Assen

Broshuis. R.A.M. Wmr. te Coevorden per 1-10-78

verplaatst naar Hedel (distr. 's-Hertoqenboschl,

PRETTIGE FEESTDAGEN EN

wenst U

EEN

ALARM EQUIPMENT SUPPLlES

VOORSPOEDIG 1979

's-Hertogen bosch

NEDERLAND BV

telefoon 073-123111Bevel Iiging ssystemen
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Ooms, J.A.A.M. per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Zundert.

Ostaayen, J.A. van per 1-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Zundert.

Distrikt Dordrecht

Bark, J. per 15-10-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Rozenburg.

Boogert, G.C. van den te Barendrecht per 1-11-78

bevorderd tot Owmr. (aangewezen in de funktie

van 2e Owmr.).

Damme, P.H. van te Rozenburg per 1-11-78 be-

vorderd tot Adj. (aangewezen als plv. gr. cdt.) te

Poortugaal.

Keiler, A.H. te Dordrecht per 1-11-78 bevorderd

tot Adj. (aangewezen als plv. gr. cdt. Verkeersgr.).

Klem, A. per 15-10-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Oostflakkee.

Muusz, J.M. per 1-11-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Alblasserdam.

Oosterboer, J. per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Rozenburg.

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Vianen adj.

A.J. Roes. Hij werd gebo-

ren op 16 januari 1933 te

Gendringen en was sedert

15 november 1975 plaats-

vervangend commandant

van de groep Vianen.

Seventer, D. van per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Hellevoetsluis

Swarts, A.A. per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Rozenburg.

Distrikt Eindhoven

Eekelenboom, K.H.M. te Oirschot per 1-11-78

bevorderd tot Owmr. te Son en Breugel.

Laar, W.J.A. v.d. per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Someren.

Schmitz, J.M. per 1-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Someren.

Strik, A.J.W. te Berge< per 1-11-78bevorderd tot

Owmr. (aangewezen als post cdt.) te Vessem.

Distrikt 's-Gravenhage

Berg, e.J.M. v.d. te oordwijkerhout per 1-10-78

bevorderd tot Wmr. le Id.

Bouwmeester, J.G.E. te 's-Gravenzande per 1-

10-78 bevorderd tot Wrrv. le kl.

Buren, e. van te Noordwijkerhout per 1-10-78 be-

vorderd tot Wmr.

Burgh, J. v.d. te Wa eringen per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Deknatel, C.A. te Noordwijkerhout per 1-10-78

bevorderd tot Wmr.

Duijndam, F.e.H. te emade per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Dijk, M. van te Noordwijkerhout per 1-10-78 beo

vorderd tot Wmr. le Id.

1) ook voor al uw maat-torcè-s
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Egmond, P. van te Alkemade per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Fritz, eh. te Waddinxveen per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Groen, F.A. de te Berkel en Rodenrijs per 1-10-78

bevorderd tot Wmr. le kl.

Gijzel. G.J. van te Lekkerkerk per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Haan, A.P.M. den te Nieuwkoop per 1-10-78 be-

vorderd tot Wmr. le kl.

Horst, P.C.M.G. v.d. te Voorschoten per 1-10-78

bevorderd tot Wmr. le kl.

Hupkens, J. te Bodegraven per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Jagt, J.H. v.d. te De Lier per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Knikker, A.D. de te Lekkerkerk per 1-10-78 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Koopman, Chr. te Nieuwkoop per 15-10-78 beo

noemd tot Res. Wmr.

Kreuger, A.R. te Berkel en Rodenrijs per 1-10-78

bevorderd tot Wmr. le kl.

Marel. M. v.d. te Sassenheim per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Meijer, J.M. te 's-Gravenhaqe per 1-10-78 bever-

derd tot Owmr.

Nieuwenhuizen, J. te Nieuwerkerk aan de Ijssel

per 1-10-78 bevorderd tot Wmr. le kl.

Olthof, A.G.M. te Lisse per 1-10-78 bevorderd tot

Wmr. lekl.

Petersen, W. te Nieuwkoop per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Pieterse, J.P.M. te Leiderdorp per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Reimerink, F. te Rijnsburg per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Roijers, G.P.K. te Noordwijkerhout per 1-10-78

bevorderd tot Wmr.

Schaik, E.J. van te Noordwijkerhout per 1-10-78

bevorderd tot Wmr.

Scheepens, B.J.M. te Alkemade per 1-10-78 beo

vorderd tot Wmr. le kl.

Sleeuwenhoek, e.J. te Nieuwerkerk aan de Ijssel

per 1-10-78 bevorderd tot Wmr. le kl.

Timmer, J. Verkeersgroep per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Veening, B. te Noordwijkerhout per 1-10-78 bever-

derd tot Wmr.

Visser, H. te Schoonhoven per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Visser, W. te 's-Gravenhaqe per 1-10-78 bevorderd

tot Adj.

Zalm, J.e.w. v.d. te Lisse per 1-10-78 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Zevenbergen, W. te 's-Gravenhage per 1-10-78

bevorderd tot Adj.

Distrikt Groningen

Jager, W. per 15-10-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Appingedam.

Distrikt 's-Hertogenbosch

BoekeI. A.M. van per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Grave.

Jansen, J.A. te 's-Hertoqenbosch per 1-10-78 beo

vorderd tot Owmr.

Fleuren, A.A. per 15-10-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Grave.
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Linder, P.J.M. van te Rosmalen per 1·10-78 be-

vorderd tot Owmr. (aangewezen als instructeur fy.

sieke vorming).

Melis, H.J.M. van per 15·10·78 bevorderd tot

Res. Wmr. te Grave.

Schraven, G.F.M. per 15·10·78 benoemd tot Res.

Wmr. te Grave.

Zanten, G.P.M. van per 1·11·78 benoemd tot

Res. Wmr. te Grave.

Distrikt leeuwarden

Bader, S. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te Dam-

woude.

Bruijn, M. L de per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Damwoude.

Bijl, L. V.d. per 1·11·78 benoemd tot Res. Wmr. te

lemsterland .

Hartogh, W.A. den per 1·10·78 benoemd tot

Wmr. te Damwoude.

Idsardi, E. te Leeuwarden per 1·12·78 bevorderd

ot Adj. (aangewezen als hoofd rech. inf. dienst).

Hofman, K. te Lemmer per 1·11·78 bevorderd tot

Owmr. te Workum.

Kampen, P.A.M. van per 1·10·78 benoemd lot

Wmr. te Joure.

ijholt, W. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te .Jou-

re.

Stolzenbach, K.J. per 1·10·78 benoemd tot Wmr.

e Damwoude.

Terpstra, E.P. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Joure.

Vroom, G. per 1·10·78benoemd tot Wmr. te Dam-

",oude.

Wassenaar, A.Th. per 1·10·78 benoemd tot Wmr.

e Joure.

Distrikt Maastricht

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Stein adj.

H.A.J. Spanjers. Hij werd

geboren op 7 januari 1928te

ijmegen en was sedert 1

januari 1978 plaatsvervan-

gend commandant van de

groep Stein.

Distrikt Middelburg

Bogaert E.M. te Middelburg per 1·10·78 bever-

derd tot Owmr.

Burggraaf, J.A. te Tholen per 1·10·78 bevorderd

ot Wmr. le kl,

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Ermelo (distr.

Apeldoorn) adj.F. Burgier.

Hij werd geboren op 27 april

1924 te Aduard en was se-

dert 1 januari 1975 corn-

mandant van de groep Val-

enisse.

Hoogkamer, H.G. te Zierikzee per 1·10·78 bever-

derd totWmr.

Klein Ovink, H.L.J.A. te Zierikzee per 1·10·78 beo

orderd tot Wmr.

Kraak, D.R. te Middelburg per 1·10·78 bevorderd

tot Adj.

Oeveren, W.J.F. van te Middelburg per 1·10·78

bevorderd tot Wmr. le kl.

PhiJlipsen, F. te Schouwen- Duiveland per 1·10·78

bevorderd lot Wmr. le kl.

Pouwer, A. te Middelburg per 1·10·78 bevorderd

10 Owrrv.

Prince, P.C.J. te Middelburg per 1·10·78 bever-

derd to Wmr. le kl.

Rijsen A.J. van der te Zierikzee per 1·10·78 bever-

derd 0 Wmr.

Sinke, M.J. te Middelburg per 1·10·78 bevorderd

10 Owmr.

Want, H.A. van derte Middelburg per 1·10·78 beo

vorderd 0 Owmr.

Zijlmans, A.H. te Axel per 1·10·78 bevorderd tot

W .1e .

Distrikt Roermond

Brinkmans, W.J.G. te Horst per 1·1·78bevorderd

to Res. Wmr. le kl.

Janssen, W.H. te Nederweert per 1·11·78 bever-

derd 10 Adj. aangewezen als plv. gr. cdt.) te Gen-

nep.

Ruygrok, C.B. te Neer per 1·11·78 bevorderd tot

Adj. aangewezen als plv. gr. cdt.) te Thorn.

Schakel, A.J. te Maasbracht per 1·11·78 bever-

derd tot Owmr.

Distrikt Utrecht

Benders, P.J. te Vleuten per 1·11·78bevorderd tot
Owmr.

Berg, A. v.d. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Rhenen.

Beusekom, J.J. van per 1·10·78 benoemd tot

Wmr. te V1euten.

Blankensteijn, C.J. Wmr. te Vleuten per 1·10·78

verplaatst naar Driebergen (A.V.D.).

Boer, P.C. de per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Rhenen.

Broek, V.M. V.d. Wmr. te Doorn per 1·10·78 ver-

plaatst naar Lopik.

Donkelaar, W. van Wmr. te Utrecht per 1·10·78

verplaatst naar Schiphol (Luva).

Duindam, A. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Rhenen.

Eveleens, A. Wmr. te Vleuten per 1·10·78 ver-

plaatst naar Wijk bij Duurstede.

Gier, P. de Wmr. te Rhenen per 1·10·78verplaatst

naar Bensdorp.

Grift, A.G. v.d. Wmr. te Doorn per 30·9·78 ver·

plaatst naar Leersum.

Heegde, M.A. ter per 1·10·78 benoemd tot Wmr.

te Doorn.

Hulst, J.P.M. V.d. per 1·10·78 benoemd tot Wmr.

te Doorn.

Hunnik, H. van Wmr. te Vleuten per 1·10·78 ver-

plaatst naar Doorn.

Kietstra, P.J. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Vleuten.

Kok, H. Wmr. te Doorn per 1·10·78verplaatst naar

Driebergen .

Maat, H.E. ter Wmr. le kl, te Amerongen per 30·

9·78 verplaatst naar De Bilt.

Moonen, S.L.M. Wmr. te Rhenen per 1·10·78ver-

plaatst naar Driebergen (A.V.D.).

Noort, C. van per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Vleuten.

Postma, H. Wmr. te Rhenen per 1·10·78verplaatst

naar Driebergen (A.V.D.).

Ravenhorst, M. Wmr. te Vleuten per 1·10·78 ver..

plaatst naar Doorn.

RoekeI. J. van Wmr. te Doorn per 1·10·78 ver-

plaatst naar Bunnik.

Schmidt, J.H.W. per 1·10·78 benoemd tot Wmr.

te Doorn.

Timmer, W. Wmr. te Vleuten per 1·10·78 ver-

plaatst naar Driebergen.

Toebes, P.A. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Doorn.

Weille, G.A. de Wmr. te Doorn per 1·10·78 ver-

plaatst naar Amsterdam.

Wel·, M.A. V.d. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Rhenen.

Distrikt Zwolle

Baauw, J.C. per 15·10·78benoemd tot Res. Wmr.

te Rijssen.

Berge, A. ten per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Raaite.

Busch, J.H.M. per 1·11·78 benoemd tot Res.

Wmr. te Haaksbergen.

Coenraadts, H. te Ommen per 1·11·78 bevorderd

tot Adj.

Dekker, E.J. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Raaite.

Dekker, H.J. per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te

Vriezenveen .

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
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RPm-redaktie verhuist

naar Bennekom

Tussen Kerst en Nieuwjaar verhuist het

redaktieburo van RP-magazine (mèt

Busser Publicity) van Ede naar een

ruimer pand in Bennekom: Edeseweg 83.

Per 1 jan. 1979 is het nieuwe postadres:

RP-magazine, postbus 120,

6720 AC Bennekom.

Telefoon: 08389-8830

Telex: 45622

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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in memoriam

Geuze. J. C. Wmr.

1e kl. te Markelo,

geb. 20-4-1920

over!. 15-11-1978

Horstman. B.J.G. per 1-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Tubbergen.

Klaver, M.J. per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Goor.

Per 1 oktober 1978 aange-

wezen als commandant van

de groep Denekamp adju-

dant H.G. Kleine Punte.

Hij werd geboren op 15 ok-

tober 1924 te Weerselo en

was sedert 1 juli 1975

plaatsvervangend comman-

dant van de groep Dene-

kamp.

Krol, J. per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te Goor.

looijengoed, B. van per 1-10-78 benoemd tot

Wmr. te Raaite.

Michel, H.J. per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Goor.

Moorman. J.N.J. per 1-10-78 benoemd tot Wmr.

te Goor.

Mulder, C.M.G. per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Raaite.

Olst, H.E. van per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Vriezenveen.

Ooik. K.F. van per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Raaite.

Pape. J. per 1-11-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Tubbergen.

Senger, A.G.A. per 1-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Weerselo.

Weegink, J.A. per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Goor.

Zee. Ch.A. van per 1-10-78 benoemd tot Wmr. te

Vriezenveen.

Rijkspolitie te Water

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Den Helder

der Rijkspolitie te Water

adj. P. de Boer. Hij werd

geboren op 25 juli 1926 te

Schraard en was sedert 1

mei 1973 bootcommandant

bij de post Sneek.

Per 1 november 1978 aan-

gewezen als commandant

van de groep Kampen der

Rijkspolitie te Water adj. E.

Zielstra. Hij werd geboren

op 4 april 1923te Groningen

en was sedert 1 augustus

1977 plaatsvervangend

commandant van de groep

Leeuwarden der Rijkspolitie

te Water.

Rp.org_RPM78_12_dec_nr.04_compri 395



8 9 10 11 12 13
Met paardesprongen

door spreukenland
15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26

28 29 30 31 32

34 35 36 37 38 39

41 42 43 44 45

47 48 49 50 51 52

54 55 56 57 58

60 61 62 63 64 65

67 68 69 70 71

73 74 75 76 17 78

Kent u de paardesprong nog? We be-
doelen de paardesprong uit het
schaakspel (en ook uit puzzels zoals de-
ze): daarbij mag uw paard in alle richtin-
gen één vakje vooruit plus één vakje
schuin springen.

Als u begint bij de letter K in het cirkel-
tje (rechtsboven), en steeds met onze
paardesprong een volgende letter kiest,
vindt u achtereenvolgens vier spreuken.
Om de niet-schakers en beginnelingen
even op weg te helpen: het eerste woord
van de eerste spreuk is KOM).
Onder de goede inzenders wordt een
boeken- of platenbon van f 25,- ver-
loot.

Inzenden uiterlijk 15 januari 1979, op
een briefkaart, geadresseerd aan Puzzel-
redakteur RP-magazine, Brahmsstraat
9, Eerbeek.
Veel plezier en veel succes!

Groeiend naar zoet letters bestaan. Op elke regel wordt elk
volgend woord gevormd uit de letters
van het voorgaande woord, vermeer-
derd met één letter. Bijvoorbeeld: berg
- breng - borgen - geboren.

Van deze puzzel worden 14 maal woor-
den gevraagd, die resp. uit 4, 5, 6 en 7

1

2

3

4

~

6

7

8

9

10

11

12

13

14

62

Als u de juiste woorden hebt ingevuld,
ontstaat op de stippen in de vierde ko-
lom - van boven naar beneden - de
naam van een gebruiksvoorwerp, dat
met zoet te maken heeft.

1. verzotheid - biersoort - vleeshouwer
- rapport;

2. klimwerktuig - vent - soort sprink-
haan - valse vrouw;

3. trip - melkklieren - ooievaars -
geldstukje;

4. fris - brandstoffen - haarkrullen -
vingergewricht;

5. Europeaan - schermwapen - schuld
afdoen - volksoverlevering;

6. metselspecie tussen de stenen - orde
in het dierenrijk - tastzin - beraad;

7. één enkele keer - bouwstof - voor-
punt van een schip - raam;

8. loot - erfelijke stand in het Oosten -
balspel - dakbedekking;

9. tablet - boomvruchten - vissen met
een tros wormen - helmstok;

10. grondsoort - trillen - schurken - toe-
zeggen;

11. nieuwigheid - afgemat - gezinslid -
nooddruft;
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12. weg met bomen - slingerplant - stad
in Italië - geurige tabakssoort;

13. wijze van betaling - voorafgaand -
nog voorhanden - bedroefd;

14. Schotse dans - kweker - deel van een
woord - soort steur.

Inzenders van het verlangde woord (ver-
meid op een briefkaart aan 8rahms-
traat 9, Eerbeek en ingezonden uiter-

lijk 15 januari 1979) maken een kans op
onze tweede boeken- of platenbon van
f 25,-. Sukses!

Op de vlechtmat

Rond de getallen I tot en met 85 moeten
\\ oorden van vier letters worden inge-
vuld. Zij dienen als raderen in elkaar te
lopen. Het eerste woord begint boven
het getal I en loopt naar recht . De om-
chrijving luidt:

I. part, 2. drank, 3. rustig, 4. onbe-
groeid, 5. dun, 6. tros aardwormen, ".
heel wat, 8. vogeltje, 9. schimmel op
bier, 10. schaapkameel, 11. deel van een
bijenkorf, 12. plezier, 13. omlaag, I .
glazen vat, 15. gemakkelijk te kauwen.

16. afmeting, 17. liefdegod, 18. zwak,
19. inwendige, 20. ongaarne, 21. pan-
toffel, 22. ongel, 23. indruksel, 24.
kleur, 25. insnijding, 26. oud paard, 27.
krachtig, 28. spoel, 29. loods, 30. dunne
pij, 31. houding, 32. afsluiting, 33.
trij .geld, 34. twaalf dozijn, 35. honde-
oon 36. lim, 37. zekere tijd, 38. we-

reldlijk prie ter, 39. streek in oord bra-
bant, .w. mestvocht, 41. plaats in Zee-
land, 2. niet-deskundige, 43. moeras,
~. aarda , 45. wortel, 46. edelknaap,
". wijze van betaling, 48. lectuur, 49.

gorgel. :0. vergrootglas, 51. voorne-
men. :_. mannetjesgans, 53. getal, 54
hotelbediende, 55. smal water, 56. ta-
blet. :-. op taande balk, 58. fijn garen
veef I, .9. afstammeling, 60. slijk, 61.
me .ing, 62. plas, 63. knolgewas, 64.

goed geplaat t, 65. kleine zwarte eend,
66. jong men, 67. azijn, 68. vrouw, 69.
eer. iO. visboot. 71. smook, 72.

of. -3. truisachtige vogel, 74.
m . j naam, S. eerste mens, 76. uitge-
ra en tux je reuzel, 77. zangvereni-

i. metaal, 79. alge, 80.
I eh room I. erkentelijkheid, 82.

a aan de Rode Zee, 83. moedig, 84.
el gew . S. gezang.

btmatpuzzel geen oplossin-
D.)

H K 5 A E 0 N N E

5 N R M A D D K 0

E I U E K D I A E E I

E R 0 I N W M K I R

E M T E E E E T I D N N N

N M F N N E U 5 E E

N Z T G I IJ E I D

T 0 E G I R T D

I E I G K 0 N N A
I R H A E V 0 D R

C K H E E K D E E 5 I A

N G E A 0 T G A 0 0

N A E L N E N H W W

Z E A 0 E 0 E 0 A

L L IJ N T R F E N

Oktoberpuzzel

Slangenbezweerders maakten het u in
het oktobernummer in meerdere of min-
dere mate moeilijk met hun geheim-
schrift en geschuif met lettergrepen en
letters.

Als u de puzzel goed hebt opgelost bent
u tot de volgende resultaten gekomen.

I. Shakespeares uitspraak - in ge-
heimschrift - luidde: De gehele we-
reld is een speel toneel en de mensen
zijn slechts spelers daarop.

2. De titel van het liedje was: Aan de
Amsterdamse grachten.

3. De verschillende beroepen van de
toeschouwers waren: Naaister,
koopman en monteur.

De boeken- of platenbon van f 25,-
ging naar mevr. H. J. Janssen-Lie-
brecht, Slotselaan l l a, 5328 EP Ros-
sum (Gld.)

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

63
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• UITSPRAAK: 'Wat is beter: een politieman een uur op een
kruispunt zetten en mensen bekeuren die door het rode licht rijden
en hem vervolgens drie uur op het bureau de verbalen laten afhan-
delen, óf een agent vier uur op het kruispunt houden, zodat de
weggebruikers niet door het rode licht rijden?'

(H. C. Heijink, korpschef Groningen)

• M.E.-ers: wacht-meesters.
• RPtW-staf verhuist naar Driebergen: zand erover.
• Oververmoeide RP-er: uit de granaat gewerkt.
• Portofoon: goed over te spreken.
• Zevenmaands adspirant: Horndol.

• DIALOOGJE: - Is ie automatisch?
- Nee, je moet die knop omdraaien.

• Rang is alleen rang, als de chef er op staat.
• Karbon ertussen: doorslaggevend bewijs.
• Koffiedrinken tijdens surveillance: troost putten uit je werk.
• Terug van vakantie: weer op verbaal komen.

• GEHOORD: 'Bedenk wel dat elke promotie gepaard gaat met
vergroting van je eenzaamheid'. (Wachtmeester I tot z'n pupil).

• Opleiding & Vorming: iets ou-Miss-Baars.
• Een goeie cel: je kunt er niet buiten.
• PV's: puntjes op de A.I.?
• Rijwielen: om wachtmeesters mee in de wielen te rijden.

ZOGE AAMD (7)

Goedgekeurde kollega's

Bol
Bot
de Blinde
Doove
Hol
Krom
Kwakkel
Platte
Schewe
Schimmel
Sukkel

64
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daar benJe mooi Jarig mee ....
JANUARI

2 reche,.cJ"~Llr1)ov_ Smit, /'1dru""

3

4 R,.P'rp«tdr/e't"1I1 /I. d. Do"k I Husch

5

6

7

8

9

10

11

12
13 l1IotDl-rJrijver H4t!Jk/t'lan,IlP 3 ,énKhvil~

14

15

16

17

18

19

20

2(

22

23

24

25 h7eVI'"DVW Platt8/ J Nit;"egen

26

27

28

29
10

11

FEBRUARI

1 foto9r •• f 1)~·/r;.en,~, ~ron{"'gen

2

3

4

5

6

7

8

10 CorlE'J dit"O scJaoLlt~n, Nurfjne"

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ~I7ItkeJ, bur. I1!!J.RP,Voorbvrg

22

23 IlQOrl;J.tJ~ Mevr.7öos~bt!r,lWn H~

24

25

26

27

MAART

2

3

3

5

6

7

8 ~f'",-Vf)I)rût:é~r/foUt étfenIN'Ï",e~"

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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APRIL MEI JUNI

I I I

2 GoWlmis~ri, 8/~vw, !lot:terd~"'" 2 2

3 3 3 kor!,:J,uts K/eM .•"n I fltrecJ.~

4 4 4

5 5 5

6 6 6 IU. IJ {/cill Ll4i neon , D~.rl H Q.A.~

7 7 7

8 8 8

9 9 /cape/sekr. 6/l1ene~/é , ~n 1-/-.., 9

10 hommid !{.;aenhoek, Micuwo/dq 10 10

11 11 11

lL 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 t.e» liJngendijé •Dude 7ónge 16 16

17 17 17

18 18 dil'igel1i Sclt_~p. Wormi?rveer 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 Ov] Rbspoe/ ,1I/i:R1llar 22 22

23 23 23 r/l tlij~sen •Terneuz.en

24 24 24

25 25 psycll%o9 Smiát I pe» HalU/ 25

26 26
-1

26

26 27 27

28 28 ~

29 29 29

30
minisfer De Ruiter 30 30

31
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daar benJe mooi Jarig mee 0000

, '.. (

~~r--~---'-----"~
JULI

I speurh,,1'td IIrnt?, NiiWle~e"

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

17

18

19

20

2f

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AUGUSTUS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 IlPfW'.j SchVIz., RPf~ferd8m

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 11.1. s~J:r.iC/ff, /l.9rt"",el. VDer6C1rq

25

26
27 mevr: Van ot lIoff , Kati_rscJat?o(

28

29

30

31

SEPTEMBER

I P.J. Plattel

2

3 8tJrPfarr Jol,an , jQrl""~tisfr.,ut

4

5 Ho V~n Ru.cIen • De;. JlllrBnkonop

6

7

8

9

\0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 A.J.8erteI7S. Sint O,IIU1rDde

30
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OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1 1 1

2 2 c.ontrDleur Sivré I 8ó1e)Cem 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 met'r: V.In!e "yven . /J. /. V'~,.rlJlirg 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 korp.s Ilijkspol;fti~ 11

12 12 12

13 13 H.I.- c.~"f-follr .5nip!,ert~"'f,rtef("f 13

14 Col11: 'J tlt""""ee Bil I Neerijnen 14 14

15 15 15 8PV',j ".til H_.-stricJ.f, IItr.dtt

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 IIvro'.s /tob Y.1"Kees I AVD 20

21 21 21

22 22 22

23 23 hur9'WleeJter Hoe/:s:lr«#I floew~~6f 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28 J.o/i - Vl1or,z. Ol{erma"s 1 VU9ht

29 29 29

30 30 W-F:K.J.F. 30

31 31
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