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5

KORPS RIJKSPOLITIE

ALGEMEEN INSPECTEUR
VOORBURG, JANUARI 1980
VERSTEEGSTRAAT 2

TELEFOON 694021KABINET

U Waser goed!

Graag maak ik Van deze gelegenheid gebruik om U al/en mijn
welgemeende goede wensen aan te bieden Vaar het komendenieuwe jaar.

Moge het U Zowel in Uw functie als in Uw gezin veel vreugde en
geluk brengen, moge het moeilijke werk U voldoening schenken
en moge dit jaar ons Korps gespaard blijven vaar tragischegebeurtenissen.

Helaas zijn te velen ons Weerontvallen.

Met respect en dankbaarheid denk ik aan al/es Watzij Vaar hel

Korps hebben gedaan. Mogen ook zij die hun echtgenoot, vader

of Zoon moesten missen die kracht Ontvangen die zij Zo bijzondernodig hebben.

Dank zeg ik U al/en Vaar Uw inzet en Uw PliChtsbetrachting.
U Waser wel en U Waser goed!

Vol vertrouwen zien Wehel jaar /980 tegemoet, samen Werken
We verder, misschien zo nu en dan met een beetje val/en en

Opstaan, maar eensgezind, plichtsgetrouwen steeds paraat.

Tenslotte zeg ik U dank vaar de vele goede wensen die ik van U
mocht ontvangen. Het is mij helaas niet mogelijk U allen
daarvoor persoonlijk te bedanken.

Nogmaals heel veel goeds toegewenst, ook Vaar al/en die U liefzijn.

de Algemeen Inspecteur van het Korps

~ '-- ,~
P. J. Plattel ~
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Kollega's in de knoei (2)

Waar kan de
van de gemee
z'n probleme
Het korps Rijkspolitie met 12.000 man

personeel beschikt over één eigen maat-

schappelijk werker, die - sinds enkele

maanden - wordt bijgestaan door een

parttime kollega (80070). Véél te weinig,

zeggen deskundigen. Het zouden er ze-

ker 8 á 10 moeten zijn; minimaal een per

twee distrikten.

In dat opzicht worden de gemeentelijke

korpsen aanmerkelijk beter bediend,

zoals blijkt uit het onderzoek dat RP-

magazine instelde bij de kollega's in de

grote gemeenten.

De politiekorpsen in de vier grootste"ste-

den hebben tesamen minder personeel

dan het korps Rijkspolitie. Niettemin

beschikken ze over zeven (binnenkort

acht) eigen bedrijfsmaatschappelijke

werkers, bij wie de 'individuele politie-

man- of vrouw met problemen' terecht

kan. Het korps Rijkspolitie heeft er (bij-

na) twee .. !

Al twintig jaar

Niet alleen de vier grote gempo-korpsen

6

ollega
tepolitie
kwijt?

hebben eigen bedrijfsmaatschappelijke

werkers (bmw's), 00 een aantal kleine-

re gemeentekorp an op een profes-

sionele hulpverlen erugvallen, zoals

in de gemeente Ede.

De korpsen van Den Haag en Rotter-

dam hebben op . unt de oudste his-

torie. Daar heeft raen al zo'n 20 jaar

bmw's in dienst.

Amsterdam - on de bevolkings-

afname nog a1tij nze grootste stad

met (dus) het gr e politiekorps -

heeft ook al vele j eigen maatschap-

pelijk werkers. Het zijn er momenteel

twee en er bestaan en om nog dit

jaar een derde aan e trekken, zodat er

dan op elke 1000 emers één bmw

beschikbaar zal zij

In Den Haag zijn er 'ee.

Mevr. H. C. A. Jansen van de G.P. Den

Haag: "De korpsl en kunnen bij ons
terecht, dat weet men, De problemen

die naar ons idee niet zo moeilijk liggen,

proberen we zelf e begeleiden. Voor

meer specialistische hulp nemen we kon-

takt op met de geëigende instanties. Bij-

voorbeeld met een buro voor levens- en
gezinsmoeilijkheden, als er sprake is van

b.v.opvoedingsmoeilijkheden of een

verstoorde huwelijksrelatie. Zij beschik-

ken over de mensen en de middelen om

zo'n probleem te begeleiden. Op enige

afstand volgen wij de procedure."

Rotterdam heeft eveneens twee bmw's

in dienst. "Feitelijk zouden we er nog

wel een kollega bij kunnen gebruiken" ,

laat mevr. J. A. T. Haker ons weten.

"We houden ons momenteel voorname-
lijk bezig met de randverschijnselen van

het probleem: ziekenbezoek, begelei-

ding ouderen enzovoort. We zitten hier

in een groeiproces naar meer inspraak in

het (personeels-)beleid en daarvoor zou-

den we wat meer tijd moeten hebben."

Ook bij kleinere korpsen

Utrecht - kleinste van de grote vier -

heeft één eigen maatschappelijk werker

voor de 850 politiemensen. (Zie het in-
terview met de heer J. Valk).

Rp.org_RPM80_01_jan_nr.05_compri 5



Zelfs de G.P. Haarlem (480 ambtena-

ren) heeft de beschikking over een bmw.
De heer L. H. M. van der Laan, af-

komstig van het gevangeniswezen, is vijf

jaar geleden in Haarlem begonnen:

"Het korps is feitelijk te klein voor een
volledige dagtaak. Daarom doe ik naast

de begeleiding van gepensioneerden ook

de antecedentenonderzoeken van nieuw

aan te stellen personeel."

Groningen (ca. 500 korpsleden) heeft

nog geen eigen bmw. Men maakt ge-

bruik van de bedrijfsmaatschappelijke

dienst van de gemeente, waar één perso-

neelslid (een oud-politieman) de politie

en brandweer onder zijn hoede heeft.

Hij kan ingeschakeld worden door zo-

wel de organisatie als de betrokkene.

Personeelschef Dokter: "De klank
'oud-politieman' boezemt vertrouwen

in. De sfeer in ons bedrijf is nu eenmaal

anders dan in het 'normale' bedrijfs-

leven. Politiemensen vragen niet zo ge-

makkelijk hulp."

Overigens heeft het korps inmiddels het

fiat gekregen voor de aanstelling van

een eigen bmw. De man (of vrouw) die

deze taak krijgt, zal niet alleen ten

dienste staan van de individuele politie-

man. Hij zal ook te hulp worden geroe-

pen om de politieambtenaar bij de uit-
voering van zijn taak (b.v. wijkagenten)

te begeleiden.

In Eindhoven, met een korps van 600

mensen, treedt een assistente Kinder-

politie (in een burgerfunktie) halve da-

gen op als bmw. Door haar bekendheid

in het korps heeft ze het vertrouwen van

de politiemensen.

"Ons korps is te klein voor een bmw
met een volledige dagtaak", zegt perso-

neelschef C. A. van Seters. "Bovendien

hebben we met de gemeente een af-

spraak, dat we voor de meer gecompli-

ceerde gevallen terug moeten vallen op

het buro voor bedrijfsmaatschappelijk

werk van de gemeente."

Zelfs in gemeenten beneden de 100.000

inwoners kan de politieambtenaar te-

rugvallen op een eigen maatschappelijk

werk(st)er. Zoals in de gemeente Ede

(met een korps van 155 leden) waar -

op verzoek van de korpschef - een

maatschappelijk werkster van de ge-

meentelijke sociale dienst is vrijgemaakt

voor het politiepersoneel. Een situatie

die ook is terug te vinden in Groningen,

Tilburg, Enschede en Arnhem.

Echte politieproblemen?

Zijn er specifieke politieproblemen?

Mevr. Haker (Rotterdam): " Vanuit
mijn kennis van het bedrijfsleven denk

ik, dat de problemen bij de politie veel
minder in de materiële sfeer liggen. Poli-

tiemensen verdienen over het algemeen

een goed salaris, dus dat is dan vaak het

probleem niet. Wel ontstaan er natuur-

lijk problemen als het geld niet goed

wordt beheerd.

Van der Laan (Haarlem): "Ik heb ont-

dekt, dat het naar buiten brengen van de

problemen meer ranggebonden is. Tot

de rang van brigadier weet men mij wel

te vinden. Daarboven beperkt zich dat

meestal tot een geval waarin een mate-

rieel probleem moet worden opgelost."

Echte 'politie-problemen' blijken er niet

zozeer te zijn. Valk (Utrecht) en Van der

Laan (Haarlem): "Er is een tijd ge-

weest, dat politiemensen het als een

schande ervoeren als ze moesten beken-

nen, dat het met hun huwelijk niet goed

ging. Tegenwoordig komt men daar wat

makkelijker mee."
De bmw uit Haarlem noemt zichzelf wel

eens puinruimer: "Soms worden er

Hoe is de situatie
bij de grote gemeenten?

sterkte

gempo-

korps (1/1-80)

3087

2590

2112

856

562

415

438

aantal
bmw's

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Eindhoven

Haarlem

Groningen

2 (3)

2

2

1

112

1

- (1)

In het bedrijfsleven geldt als sleutel 1

bmwop 1500 personeelsleden in een ge-

centraliseerde organisatie (en 1 op 1200

in een landelijk gespreide organisatie).

Bij de gemeentelijke politiekorpsen be-

schikt men gemiddeld over 1 bedrijfs-

maatschappelijk werker per 800 à 1000

politiemensen. Volgens deze norm zou

het korps Rijkspolitie ongeveer 10

bmw's moeten hebben; het zijn er mo-

menteel (bijna) 2 . . !

brokken gemaakt als gevolg van het

systeem. Bijvoorbeeld als het karrière-

beleid ('Ik ben aan de beurt voor een be-

vordering') in konflikt komt met het so-
ciale (personeels-)beleid ('Kan de man

die funktie wel aan'). De karrièreplan-

ning van zo'n man gaat voor, met alle

gevolgen van dien."

Wat verstaat Valk onder een goed be-

drijfsmaatschappelijk werk?

" Wat ik versta onder personeelszorg is

niet alleen het rondreizen met pleisters

en een verbandschaar om de wonden te

verzorgen. Preventie en het meewerken

aan een gezonde werksfeer is naar mijn

mening minstens zo belangrijk ... "

7
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Jan Valk, bedrijfsmaatschappelijk werker G.P. trecht:

"De belange van
hulpzoeker s aan
voor mij ce raai"
"Elke werkgever die het goed meent

met zijn personeel, moet ook oog heb-

ben voor de problemen die de werk-

nemer kan hebben, zowel in het werk als

privé.

Het kan zijn dat iemand zich ontzettend

teleurgesteld voelt, als hij voor een

plaatsing gepasseerd wordt. Ouderen

hebben vaak moeite met maatschappe-

lijke en organisatorische veranderingen

(' Je kunt tegenwoordig niets meer doen

zonder inspraak'). Jongeren kunnen

soms in het bedrijf niet aarden. Als ik

merk, dat de sfeer op een bepaalde afde-

ling niet zo goed is (er raken mensen

overspannen of langdurig ziek), kan het

zijn dat ik op mijn eigen wijze een 'knel-

puntenonderzoek' instel. Door de chef

van de afdeling word ik dan wel eens

met enig wantrouwen ontvangen. Ik

vind dat het tot mijn taak behoort de

eventuele oorzaak van het minder leuk

funktioneren op te sporen. En dan zijn

er natuurlijk de privéproblemen waar-

mee een ieder, of dat nou een politie-

man is of een andere burger, te maken

kan krijgen. Materiële problemen, sa-

menwerkingsproblemen, problemen op

het gebied van de relatie, spanningen

etc. Oplossingen heb ik niet pasklaar

liggen. Ik kan wel naar de mensen

luisteren en vragen wat ze aan hun pro-

bleem denken te doen. Als men zelf ini-

tiatieven wil nemen, ben ik best bereid

te helpen bij het oplossen van het pro-

bleem. Maar ik ga niet - zoals een

direkteursvrouw vroeger op Kerstavond

- met een pannetje snert rond in de fa-

briek. "

Uitspraken van Jan Valk (34), bedrijfs-

maatschappelijk werker (bmw) bij het

850 ambtenaren tellende korps Gemeen-

tepolitie in Utrecht.

Symptomenbestrijder

Bijna vier jaar geleden deed de heer

Valk zijn intrede in het Utrechtse poli-

8

tiebedrijf. De komst -an een bedrijfs-

maatschappelijk wer eer was onder meer

het gevolg van aan . gen door de poli-

tiebonden, via de' ommissie. Valk

was voordien ond meer als funktie-

analist werkzaam br e E KA. Hij liep

een half jaar stage ij alle afdelingen

van het korps.

,,'k Heb het bedrij! . al z'n facetten le-

ren kennen. Ik heb _ 'oeld wat een sur-

veillant voelt als hij een gewapende man

moet aanhouden en - - weet wat een re-

chercheur ondergaai als hij met een

moordzaak te maken rijgt."

De stage had overige ook ten doel, dat

het personeel Jan \' - persoonlijk leer-

de kennen. "Wat me opviel was het pes-

simisme ('Ze kunnen toch niets oor me

doen') en het wantrouwen ('Speel je wat

ik je nu vertel echt niet door naar mijn

chef?'). "

Onder het motto: 'bedrij fsmaatschap-

pelijk werk is een aparte discipline bin-

nen het personeelswerk', werd de heer

Valk in een behoorlijke rang, als

korpslid opgenomen in de personeels-

afdeling van het korps. "Ik had van te

voren laten weten er niet voor te voelen

om met een verbandtrommel door het

e

Interview: Beft Huizing.

korps te moeten gaan en symptomen te

bestrijden. Ik achtte het noodzakelijk

dat de bedrijfsmaatschappelijk werker

invloed zou hebben bij het bepalen van

het personeelsbeleid."

Valk kreeg die ruimte. "Ik heb in dat

opzicht bij mijzelf, bij het personeel en

bij de chefs wel wat moeten overwin-

nen. Ik durf gerust te bekennen dat ik

wel eens met kloppend hart bij de

hoofdcommissaris naar binnen ben ge-

gaan, als er naar mijn mening iets recht-

gezet moest worden."

De Utrechtse bmw kreeg een strenge be-

roepscode aangemeten, vastgelegd in

een interne nota ('Uitgangspunten voor

sociaal beleid'). Hij doet niet aan dos-

siervorming en wat zijn kliënten aan

hem kwijt willen blijft binnenskamers.

"De belangen van de hulpzoeker staan

voor mij centraal. Hij is feitelijk de eni-

ge aan wie ik verantwoording dien af te

leggen. Zo de chef al op de hoogte

gesteld moet worden om tot een oplos-

sing van het probleem te geraken, over-

leg ik altijd met de kliënt wàt ik ga zeg-

gen."

Eerlijke kans?

'Bekendheid, bereikbaarheid en ver-

trouwen' zijn de doelstellingen voor het

werk van de bmw, zoals Valk die ziet.

"Men moet me op elk uur van de dag

kunnen bereiken."

Hij zoekt 'zijn mensen' ook zelf op. Op

de werkplek of op informele plaatsen.

"Er zijn ook anderen die dat kunnen

doen. Daar doe ik dan wel eens een be-

roep op. Een goede kollega of chef die

eens bij iemand op bezoek gaat."

En de kontakten naar boven? Hoe erva-

ren de chefs het optreden van de bmw?

Valk: "Soms kunnen de belangen van

mijn kliënt tot gevolg hebben dat be-

paalde beslissingen van hel management

getoetst dienen te worden. Bijvoorbeeld

Rp.org_RPM80_01_jan_nr.05_compri 7



bij een ontslag omdat de leiding vindt

dat hij als politieman niet voldoet. Ik

stel dan wel eens de vraag: Heeft de man

wel een eerlijke kans gehad? Maar dat

kan alleen als ook van die kant een ver-

trouwensrelatie is ontstaan en deuren

zijn te openen."

Noodzakelijk?

Vanwaar de noodzaak van zo'n eigen

bmw in het politiebedrijf. De mensen

kunnen toch ook terecht bij de buro's

van algemeen maatschappelijk werk zo-

als die in vrijwel iedere gemeente te vin-

den zijn?

Valk: "Ik ben het met de opmerking

eens, dat die buro's er ook zijn voor de

politieman of -vrouw. De praktijk leert

echter, dat de politieambtenaar er niet

zo gemakkelijk naar toe gaat. Je bent

groot en sterk en kunt zelf alles wel ver-

werken. Wat zouden anderen ('bur-

gers') wel zeggen als een politieman om

hulp komt? Toen ik drie jaar geleden

begon, had ik dan ook het idee dat ik er

aan moest werken om m'n eigen winkel

zo snel mogelijk overbodig te maken.

Politiemensen kunnen ook bij de buro's

van algemeen maatschappelijk werk te-

recht, dacht ik. Ik denk nu echter dat

het voorlopig nog niet zover is . . ."

En als er nu eens niet een bmw was aan-

gesteld in het politiekorps van Utrecht?

Valk: "Problemen waren er in elk geval

geweest. De man of vrouw moest ze zelf

maar oplossen. Misschien dat er nu

meer boven komt drijven. Men weet,

dat er iemand is die bij het oplossen er-

van een handje wil toesteken. Overigens

denk ik dat bij afwezigheid van een

bmw in ons korps deze noodzakelijke

taken, zoals vroeger, door kollega-

personeelswerkers opgepakt zouden

worden."

korpslid op basis van een ver-

trouwensrelatie. De hulp moet

door dat korpslid aanvaard wor-

den op basis van vrijwilligheid.

De betrokkene houdt zijn eigen

verantwoordelijkheid en zelf-

beschikkingsrecht.

Met de zorg voor het personeel - of

liever bedrijfsmaatschappelijk werk

- wil je hulp bieden aan personeels-

leden, die door bepaalde moeilijk-

heden minder goed kunnen funktio-

neren.

1. De direkte chef is in eerste instan-

tie verantwoordelijk voor het sig-

naleren van moeilijkheden en

biedt aktieve hulp en begeleiding.

2. In gevallen waarin dit door de

chef enlof betrokken korpslid als

wenselijk wordt beschouwd, kan

een beroep worden gedaan op de

bedrijfsmaatschappelijk werker

(hierna te noemen bmw). Waar

enigszins mogelijk wordt door de

bmw samen met de chef en het

korpslid, dat hulp behoeft, naar

een oplossing gezocht.

3. Voor de bmw staan de belangen

van het betrokken korpslid cen-

traal.

4. De bmw verleent hulp aan het

Beroepskode Personeelszorg -
bedrijfsmaatschappelijk werk

Volgende maand het slotartikel:

De overheid kan ook anders

S. De brnw kan ook hulp bieden aan

bepaalde categorieën korpsleden

(zoals ouderen) en aan bepaalde

groepen (b.v, een afdeling, waar

de onderlinge verhoudingen ver-

slechterd zijn). Dit laatste ge-

schiedt steeds in overleg met de

chef en een medewerker van Bu-

reau Personeelszaken.

6. De bmw maakt, met inacht-

neming van zijn bijzondere posi-

tie, deel uit van het team van per-

soneelswerkers. Hij levert vanuit

die positie een bijdrage tot het so-

ciaal beleid.

7. De bmw maakt deel uit van het

sociaal team. Naast hem bestaat

dit team uit de bedrijfsarts en een

medewerker van Bureau Perso-

neelszaken.

9
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POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120,

6nO AC 8ennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Toch nog - onbewust -
in de roos geschoten?

Naar aanleiding van uw commentaar op

de nieuwe 'hand-out wervingsfolder'

van het Korps Rijkspolitie (RP-maga-

zine no. 2, oktober 1979) wilde ik mijn

onvrede, met het commentaar van A.H.

toch nog even aan u laten blijken.

Allereerst wil ik duidelijk maken, dat

mijn kritiek zich beperkt tot het inhou-

delijke van het geheel en er niet op ge-

richt is de redaktie van RP-magazine in

het vervolg van dergelijke uitspraken te

doen onthouden. Naar mijn mening is

het RP-magazine's taak bij alle facetten

van het korps de vinger aan de pols te

houden en daarover naar eigen inzicht

een mening te geven.

Wel moet mij, aan het einde van pag. 23

gekomen, van het hart, dat de recensent

kennelijk getracht heeft het evenwicht

tussen de 'waarde' van de 'Iandgroe-

pers' en de 'gespecialiseerden' te herstel-

len, doch ik denk dat hij de balans weer

naar de andere zijde heeft doen door-

slaan.

In de tekst van de folder wordt slechts in

drie alinea's (waarvan één in een apart

kader) gesproken over specialistische

onderdelen bij het korps. De rest van de

tekst heeft betrekking op de RP-man in

het algemeen en de 'landgroeper' - de

basis van het korps dus - in het bijzon-
der.

- "We hebben dat werk in die dorpen

wel, maar we hebben nog iets veel beters

in huis" - is nou niet bepaald iets wat

bij mij naar boven komt bij het lezen
van deze wervingsfolder. Wel proef ik

uit het commentaar van A. H., dat hij

vindt dat de gespecialiseerde RP-man

het minder moeilijk heeft dan de 'land-

groeper' .

Ik citeer: - "We vragen ons af of we

anno 1979 uitsluitend zitten te wachten

op de aanstaande kollega die het wil ma-

ken in een klub, die het in de kontakten

met het publiek - mede door hun in

hun vak ingebakken deskundigheid -

toch al niet zo moeilijk heeft." - Naar

mijn mening zitten we helemaal niet te

wachten op een aanstaand kollega die

het wil maken in wat voor klub dan

ook. Volgens mij zitten we echter ook

niet te wachten op een kollega die van

mening is dat een RP-man bij een ver-

keersonderdeel, een rechercheonderdeel

of de RP te Water het toch al niet zo

moeilijk heeft in zijn kontakten met het

publiek.

Vraag eens aan een man van een ver-

keersonderdeel, wat het is om elke keer

weer te moeten inschatten wat voor per-

soon hij nu weer voor zich heeft staan.

Nagenoeg nooit betreft het een beken-

de, waar men positieve dan wel negatie-

ve antecedenten van kent.

Vraag eens aan een rechercheur, wat het

is een geharde crimineel te moeten ho-

ren en er toch zoveel mogelijk uit te peu-

ren.
Verder lijkt het mij, dat de RP te Water

zich ook niet kan verheugen over de

meegaandste en gezagsgetrouwste klan-

ten die Nederland kent.

Zonder de bevolking van een kleine

landgroepgemeente te onderschatten

lijkt het mij toch reeël om te stellen, dat

een 'landgroeper' over het algemeen

geen moeilijker kontakt behoeft te heb-

ben dan een gespecialiseerde RP'er. Na

enige tijd kent hij zijn pappenheimers

en is hij, wanneer hij daar behoefte toe

voelt, in staat deze mensen nauwkeurig

in hun doen en laten te volgen.

Dat de illustraties in de folder zijn ont-

leend aan een aantal momentopnamen

uit het werk van de gespecialiseerde

diensten is mogelijk het gevolg van het

feit dat' Jan publiek' bij het horen van

het woord 'Rij kspolitie' onmiddellij k

denkt aan de 'porschegroep' , de motor-

surveillance, een helicopter dan wel een

RP-vaartuig. Dit zijn voor de RP haast

karakteristieke onderdelen die een deel

van het visitekaartje van het korps en

vaak het onderscheid met de gemeente-

politie vormen. :Jan publiek' ziet tussen

een 'landgroeper' en een 'gempoman'

vaak geen verschil; ook de toekomstige

sollicitant kent dit verschil vaak nog niet

exact. Een en ander is in de loop der ja-

ren zo gegroeid. Of dat goed is laat ik in

het midden. Het is dacht ik echter wel

zo dat het nu niet goed meer is deze ge-

dachte te veranderen.

In de (verre) toekomst krijgen we im-

mers regio-politie. De surveillancedienst

van de gempo en de 'landgroeper' zullen

dan wel op één hoop geveegd worden.

Misschien best een kwalijke zaak? Als

ons land in regio's wordt opgedeeld, is

er volgens de berichten buiten die

regio's slechts plaats voor een Dienst

Luchtvaart, een Algemene Verkeers-

dienst, een RP te Water en misschien

een landelijk rechercheonderdeel. Heb-

ben de makers van de brochure dan toch

niet, zonder dat zij het wisten, precies in

de roos geschoten met het noemen in,

en het in ruime mate illustreren van een

wervingsblad met momentopnamen van

onderdelen, die straks alleen nog onder
het begrip 'KORPS RIJKSPOLITIE'

vallen?

Een inmiddels 'gespecialiseerde'

J.G. Rademacher, Doorn.

• De heer Rademacher maakt deel uit van de A. V.D. te Driebergen.
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Dàt kon niet door 0 ze beugel

In de loop van een jaar ontvang je als

redaktie heel wat reakties uit de lezers-

kring. Gevraagd en - vooral - onge-

vraagd. Groen, rijp en overrijp. Rake

reakties, grappen en grollen, ook wel

uitingen van vreemde frustraties. Soms

heel bruikbaar, soms volkomen onge-

schikt. Vaak daar tussenin. Veel van die

twijfelgevallen zijn in het afgelopen jaar

in de prullenmand terecht gekomen.

Omdat ze - naar de eigenwijze mening

van uw redaktie - niet geschikt zouden

zijn voor publikatie in dit blad. Mis-

schien had De Waarheid of het Gerefor-

meerd Gezinsblad zo'n brief wèl ge-

plaatst. Misschien was Chick of Avenue

dolblij geweest met zo'n reaktie. Maar

het RP-magazine is nu eenmaal geen

kerkbode, seksblad, kunstkrant of par-

tijperiodiek, om maar eens wat speciali-

saties te noemen.

Elke redaktie heeft haar eigen opvattin-

gen over wat zij haar lezers wel of niet

kan opdienen. Vaak is dat vooral geba-

seerd op ongeschreven regels, die bij elk

medium net weer even anders worden

gehanteerd. Wat bij de een wel door de

beugel kan, kan bij een ander weer niet.

Iedere redaktie heeft zo haar eigen beu-

geltje. Hoe groot is dan wel de beugel

van het RP-magazine? Begrijpelijke

vraag, maar moeilijk te beantwoorden.

Echte richtlijnen of regels zijn er niet.

't Is meer een kwestie van aanvoelen;

Fingerspitzengefühl. En dat gevoel is

ook onderhevig aan stemmingen en wis-

selingen in de redaktie.

Om u een indruk te geven van het beu-

geltje, dat we vorig jaar hanteerden,

hebben wij al het materiaal dat in 1979

voor de prullenmand bestemd was, be-

waard en daaruit een selektie gemaakt.

Misschien vindt u onze beugel van '79 te

groot of te klein, te rood of te zwart.

Laat het ons gerust even weten. Ook een

redaktie is nooit te oud om te leren.

(AKA)

12

Geknipt

De dialoog had an Jacobse en Van

Esch (alias Koot & Bie) kunnen zijn,

maar ze is ècht, afkomstig uit een (op de

band opgenomen) gesprek tussen twee

politie-officieren: een hoofdcommissa-

tis van gemeentepolitie en een kolonel

van de rijkspolitie. Het werd van de

band geplukt, maar in deze vorm niet

geschikt voor publikatie bevonden. De

RP-kolone1 begint:

- Ze gaan over het uniform

publiceren.

- Oja?

- Ja ... ja ...

- P. zal een historisch overzicht

schrijven.

- 0, da's leuk ...

- Ja, hij is een uniformdeskundige

- Is-ie dat, ja?

- Die weet alles . . .

- Neeeee.

- Gewoon uit hobby, die weet alles.

van uniformen.

- G6, dat wist ik helemaal niet, zeg.

- Daar staat ook iedereen verbaasd

over. Over knopen en ...

- Ojaaaa???

- Hij weet alles ...

- Ga wèèèèg.

- Grote interesse daarvoor.

- G6, dat heb ik nooit geweten.

- ... en we zijn dus bezig met een

aantal mensen uit de dienst om te zien

wat voor nieuw uniform je zou moeten

hebben. Het werkpak naast het

representatieve pak, en eh ...

- 0, da's leuk, zeg.

- Jaja en dan krijgen we vanuit de

kaderschool waarschijnlijk een

discussie over het uniform, wat ze

daar altijd doen .

- Juist ... ja .

- ... om te kijken of we niet ...

- Juist.

- P. doet daar ook aan mee dus ...

- 0, da's leuk ... ja ...

- ... langzaam maar zeker wel een

beetje overleefd, althans ... het

uniform is niet overleefd, maar ...

- ... een aantal gedachten die erbij

leven, ja precies ... dat is inderdaad

zo.

- ... en je kunt het de mensen veel

gemakkelijker maken .

- Ja ja ja .

- dus .

- ja.

- en dan eh ...

- 0, da's leuk.

- Jaja ... ja ... och, zo zijn er

toch . . . vandaar dat ik even

sprak ... Daar heb ik trouwens op de

politieacademie ook altijd gezegd: a. je

moet het alleen dragen als het

functioneel is, als werkpak. En b. in

de representatie.

- Ja ... natuurlijk.

- Helaas hebben sommige mensen

daar nog wat moeite mee, maar

dat ...

- Ja, dat is inderdaad zo.

- ... erg jammer.

- Ja, dat is inderdaad jammer, ja.

- Erg jammer.

-Ja ...

(En zo zouden we nog uren door kun-
nen gaan).
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Toptien

t

Mijn zoon van 15 jaar zegt 10 scheld-

namen te weten voor de politie die voor-

al in de Randstad in omloop zijn:

1. Smeris

2. Knopendoos

3. Juut

4. Jut

5. Tuut

6. Koperen nikker

7. Klabak

8. De Kit (kan ook de Kid zijn)

9. Grande

10. Kip

Misschien kunnen jullie ze een keer

kwijt ergens.

Groeten,

Th. Spelt, Den Haag

Vruchtbaarheidsvreugde

Op het platteland zijn de aloude riten en

symbolen rondom de vruchtbaarheid

nog altijd populair, zodra er getrouwd

wordt. Dus ook bij de Rijkspolitie. Elke

maand bereiken ons foto's en kaarten

van of over jonggehuwden die op de

trouwdag of in de huwelijksnacht te

grazen werden genomen. Ook geboor-

ten worden op de merkwaardigste ma-
nieren gemeld.

Zoals deze uit Smilde:

Plaatjes vullen geen gaatjes

Vaak blijkt uit foto-grapjes dat de man-

nen in het Korps nog moeite hebben met

het accepteren van hun vrouwelijke kol-

lega's. 't Gaat ook allemaal wat erg snel

na zoveel jaren mono-kultuur. Af en toe

plaatsen we zo'n foto, als-ie door de

beugel kan.

POLITIE IN VERANDERING?

Volgens ingewijden draagt de politie-

ambtenaar in Zeeland zijn pet achterste-

voren wanneer hij in het jachtveld sur-

veilleert. Dit om bij een vermeende stro-

per de indruk te wekken dat hij weg-

gaat, terwijl hij er juist aankomt. Ten-

einde aan dit ongereglementeerde ge-

bruik een einde te maken, vestigen adj.

Postma en wmr. Ria van Sluys op bij-

gaande foto uw aandacht op een nieuw

hoofddeksel voor hun Zeeuwse kol-

lega's: de aloude Zeeuwse kap met ach-

teruitkijkspiegels, geshowd door de

grootmoeder van wmr. Van Sluys op de

opleidingsschool te Harlingen.

Hierbij een foto van een vrouwelijke

kollega, bij terugkomst op het bureau

van VLM surveillance. Het was niet

haar bedoeling om zó op de foto te ko-

men, doch voor ons leek het wel leuk

om deze in het RP-magazine te plaat-

sen. Wij dachten hierbij aan de volgen-

de bijpassende tekst: 'Mannequins doen

intrede bij de RP, tot vermaak van de
mannelijke kollega's',

Met vriendelijke groeten,

Personeel groep Huissen

KORPS RIJKSPOLITIE Model Rp. 8

District: 4_1!I ~ JLJL........ Groep: j.!!!~.g~.;1L~~.~.L.

Naam en voornamen KQ.1l:R.S .•....Kl!.r..loa.ll __ _-
Geboren op ..Q3.~Q.Q.'-.1..9.19 te ..::I.mtJçl.~ __ Burg. staat 9..ng~.h..t _ .

Beroep .n.•.v.•.t.•..........................._ _ _ _ _.._ - -.
Woonplaats .Smilde Adres .P.rin.s 1d~i.tBs.tr.aat 1.5..· .

Woonplaats AANTEKENINGEN:
~

Datum VAn I I Datum IP.· (~eputatie van ,de gesigna!eerde en van

h
." . Gemeente en adres di f %lJD geZtn; qealnsomstandiqhedeu enz.)

OYCf$C rI/ving verten IIlQ_ ra.a

03~:~=~~~t~~g~I.·~~.~~l~~~i~~~~~i~~~
•.·v1öä·· · · · · ·_.·_· '· · · · · · · .· · ·_·· · · ·_·.._·· ·_· ·..· · · · ·..· · _· ..········1·_···_··········•.......- .•..._ _ _ ..__ .. ._._ _ _ ..

Fanmail

Er zijn lezers die veronderstellen, dat de
RPm-redaktie niet van kritiek houdt.

Het tegendeel is waar: kritiek wordt (als

het maar enige steek heeft) veel eerder in
ons blad afgedrukt dan lof. We vinden,

dat een volwassen blad zich niet moet

laten kietelen door al te vriendelijke

reakties, hoe goed bedoeld ook. Fan-

mail aan het adres van de politie haalt

dan ook zelden onze kolommen.

Zoals:

GOED DA T ER POLITIE IS!!!

Ik ben al ruim 2V2 jaar politiefan,

vele die dit horen vinden dat ik 'gek'

ben.

De politie - zo zeggen zij - is niet je
vriend,

maar een streepjes jager die door

bonnen schrijven zijn rang verdiend.

Ook zitten de mensen boordevol

kritiek,

13
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vaak zo dom - en gemeen - dat

maakt me vaak 'ziek'.

Het is niet moeilijk om als

buitenstaander kritiek te geven,

op agenten die voor alles hun best

doen, vaak met inzet van eigen leven.

Sla er de krant maar op na,

en lees deze eens goed door,

niet alleen schreeuwende koppen,

ook de kleine stukjes hoor!!

Dan lees je pas hoe gewelddadig de

bevolking is,

verdedigen zij zich hiertegen,

o jee dan is het mis.

Dit staat met grote koppen in de krant

dat men is mishandeld,

later blijkt dat de arrestant verre van

normaal heeft gehandeld.

Dan wordt het zo als dat heet in de

krant gerectificeerd,

maar dan wel in een klein bericht wat

de mensen nauwelijks interesseerd.

En heus ook een agent is een mens,

en zullen er dingen gebeuren niet altijd

naar zijn wens.

Maar laten we asjeblieft een ding niet

vergeten,

zonder politie kunnen we niet,

dan hebben we helemaal geen leven.

Vandaar dat ik fan blijf in hart en

nieren,

en hoop samen met de leden eens ons

50 jarig bestaan te vieren.

Marian Dekker

• Marian Dekker is 21 jaar, woont

in Schiedam en is lid van de Fanclub

'Politie'. (Red.)

Grappen en grollen

In het bedenken van grappen en grollen

in de werksfeer - geënt op het oude ge-

bruik van de ontgroening van nieuwe-

lingen in het vak - is de Rijkspolitie vol

fantasie. Ze worden ons bijna wekelijks

met veel vuur verteld. Soms zijn ze leuk,

vaak wat minder leuk en niet leuk. Maar

goed, het schijnt erbij te horen.

Zoals:

PODOSCOPIE

Enkele wachtmeesters ontdekten on-

langs, in de vroege ochtenduren, tijdens

hun regiodienst, een doorverbonden

personenauto van een merk dat zeer ge-

wild is bij personen, die daarmede goe-

14

Aar. de I' •.....e _CC:-':.f.:",.-j· ·r.t

der kl~L~~c_::le

Oe gs t ge e e ;

üe ecrt.e Eeer,

J.rle:-::ol.e!.l· "I. 5

Oegf:tbeeEt.

,,0-10-' 79

Op Donde r ds g 18 October,17.CO hr- Leet ik het

genoegen ë ocr- een van Uw wachtmeesters op de bon ges i nge r-d

te worden,=.: egene het rijden door reed liett.

Eet bover.Et~p~de Is r.iet s~rc~Etisct oe1celd,

Lnt ege ndee l r de bui tengewoon hof'I'e Li ~te en corr-e c t e v'/i jze W~.cI rep

deze politie r. zi~r. t s a x ve ivu Ice t r.t , e t e Lo e zier, zelfs voo r )

deed mij de c r-ceve boèteplicf.l.t een ol!>erlOllK ve r g e t en,

Gezien oe poli tie mee s t s L eLecr.t s Kl'! t Le x te

verduren r-...• t,leek het mi~ n i e t mee r- d e n billijJ.: OOt\. t!t;h~ een

woord v~c &_:de uit de bur~el'ij te l~teIl hOl'en.

hoogact.tend,

J.v"n ~tev ~r.ck •. __ /

....---;.I/I Jc

L/~

deren vervoeren, waarover zij als heer

en meester wensen te beschikken.

Niet gedachtig aan de eens zo ernstig

gesproken opleidingswoorden 'op de

P.D. altijd met de handen aan het pot-

lood te observeren', beklommen zij het

interieur van het voertuig, waardoor de

zo gewaardeerde techneuten van ons

recherche-apparaat een aantal dactylos-

copische sporen aantroffen.

Dit heeft er toe geleid, dat 'den opper'

besloot dit kwistig aanbrengen van spo-

ren op de P.D., tijdens het maken van

de onder ons zo bekende getuigeslips,

eens geducht af te leren.

Toen de betreffende kollega (we zullen

hem maar lansen noemen) zijn tien vin-

gers aan het papier had toevertrouwd,

sommeerde den opper: "Trek nu je

schoenen en kousen maar uit", hetgeen

resulteerde in een (het moet hem worden

toegegeven) ongelovige uitdrukking op

het gezicht van lansen.

Toen de sommatie echter werd bekrach-

tigd met de opmerkingen: "Het is nu

eenmaal voorschrift" - "Er is een

brief van" en "le hebt toch zeker ook

met je voeten op de pedalen gezeten",

haastte lansen zich om zijn schoenen en

kousen uit te trekken, onderwijl ver-

zuchtende: "Nog een geluk dat ik giste-

ravond mijn voeten heb gewassen. "

Even later roetste de inkt wals lustig over

de beide voetzolen, waarna de afdruk-

ken op het papier werden vereeuwigd.

Terzijde zij nog opgemerkt, dat de was-

bak zich op een lager gelegen etage be-

vond, zodat de voetafdrukken (tot er-

gernis van haar die bekend staat als de

rijkswerkvrouw) niet slechts op het pa-

pier stonden.

Wederom in opdracht stoomde lansen,

barrevoets, op naar het vertrek van de

groepscommandant om de afdrukken te

laten beoordelen.

Hier ontving hij een ernstig woord,

waaraan tenslotte nog werd toegevoegd:

"Zullen we zijn billen ook maar doen,

want hij heeft ook op de autozitting ge-

zeten. "

Bij deze opmerking begon het lang uit-

gebleven lampje te branden en volgde

bij lansen de reeds zo lange tijd verbei-

de uitroep: "Ik word voor de gek ge-

houden. "

Zo ziet U maar, dat het stapje van dac-

tyloscopie via podoscopie naar bilcopie

toch erg klein is.

Owmr. J. B. den Ouden,

Bodegraven.
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Burgergrappen

Ik ben 23 jaar en woon al sinds mensen-

heugenis in Zierikzee. Uw kollega's ken-

nen mij uiteraard zeer goed. Ikzelf ben

werkzaam op het Arbeidsbureau (let wel

in w.s. w.-verband). Iedere maand ont-

vangen wij op het kantoor het RP-

magazine en voordat het in de prullebak

verdwijnt (dat is ong. 1 maand later)

wordt het gelezen door iedereen. Ook

door mij.

Mijn hobby bestaat uit het ontwerpen

van allerlei zaken en zo nu en dan wordt

het buro te Zierikzee verrast met de een

of andere grap. Zoals bijvoorbeeld,

toen de groep Zierikzee en de groep

Westersehouwen in één groep kwamen.

Toen heb ik een Fiat 127 getekend met

daarin alle agenten, waardoor er hier en

daar een arm en een been uit de wagen

staken. Het opschrift luidde: 'Het is ein-

delijk gelukt om Zierikzee en Wester-

schouwen in één GROEP te krijgen. (Fi-

at staat bekend als Lada en Zastava,

maar sinds kort ook als groep. Mis-

schien flauw, maar toch wel aardig).

Of bijvoorbeeld een Volkswagenbus

met (in plaats van wielen) pootjes van

een schildpad, met daaronder de tekst:

'Al is een politiewagen niet zo snel, vin-

den doen ze je echter wel'. En onlangs

ontvingen ze van mij nog een der mo-

dernst uitgevoerde patrouillewagens.

Mocht u ooit nog iets willen weten, dan

kunt u terecht op mijn adres.

Met vriendelijke groeten,

Gé Henning.

......----

Zelfbescherming

Soms meent de redaktie iemand tegen

zichzelf in bescherming te moeten ne-

men. Zoals de kollega die (vlak vóór

zijn f.l.o.-receptie) als volgt op enkele

vragen van onze enquête over 18-jarigen

reageerde:

- Als u nu op uw toenmalige leven als

I8-jarige terug kijkt, wat zijn dan uw

konklusies vanuit uw huidige maat-

schappijvisie?

Antw.: "Wie de meeste komedie kan

spelen (veinzen), brengt het 't verste in

deze maatschappij. Voor mensen die

GEEN komedie willen spelen, is weinig

toekomst weggelegd. "

- Kunt u zich voorstellen, dat uw zoon

of dochter bij de politie solliciteert?

Antw.: "Neen. Omdat zij opgevoed

zijn om eerlijk door het leven te gaan."

In het ongerijmde

Er wordt wat afgerijmd op dit onder-

maanse. Vele dichtaders in het Korps

blijken nauwelijks te stuiten. Daarom

beginnen we er gewoon niet. Ook niet,

als het een reaktie van een reservist is op

een verzoek tot opgave m.b.t. de kle-

ding, zoals deze:

~

Geachte kollega,

Mijn aanstelling is nog maar zo even.

Daarom heb ik nu de kast moeten

zeven.

En warempel, wat kwam er boven?

Je kunt het haast niet geloven.

Mijn broek en de jas

Zijn nog goed te pas.

De stropdas en de pet

Die zijn ook nog net.

Over de schoenen en de sokken

Hoef ik nog niet te mokken.

De knopen en de blouse

Dat is ook geen smoes.

En wat dacht je van de verdere rest?

Dat is ook nog opperbest.

0, wat is het toch ook voor een gedoe

Het geheel is dus noch niet aan

vervanging toe.

15
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Voorzitter Politiedierenbescherming:

"EN IK BEN DAN DE BOOSDOENER

~'\\B-\)\EQEI\

De voorzitter van wat voluit heet
'Bond van politieambtenaren in
Nederland tot Bescherming van
Dieren' is de heer J. Hoppel (55).
In het dagelijkse leven is hij com-
missaris van politie, chef van het
gemeentelijke korps te Ede. Hij
heeft geen huisdieren, omdat z'n
echtgenote er niet zo van houdt.

Is de heer Hoppel een uitgesproken

natuurliefhebber?

- "Ik vind die vraag wat overbodig.

Een mens kan niet buiten de na-

tuur. "

Ja, maar er zijn ook mensen die de

natuur vanachter hun autoruit bekij-

ken.

- "Nou, dat is mijn stijl niet. Ik

verkeer in de gelukkige omstandig-

heid in één van de mooiste streken

van Nederland te wonen. M'n vrouw

en ik gebruiken die omstandigheid

graag om over de Veluwe te zwerven

en de natuur van dichtbij te ervaren.

Soms reizen we eens even naar de

Noord- Veluwe om er de vogels te be-

kijken die daar in grotere hoeveel-

heid en verscheidenheid voorko-

men."

Uitgesproken hobby's heeft voorzit-

ter Hoppel niet. Hij leest graag,

3ESCHEQ~II\tG

CVP J. Hoppel .. harde bewijzen ..

maar bijna al zijn aktiviteiten heb-

ben met het werk te maken. Hij is

b. v. sekretaris-penningmeester van

het landelijk kontakt van (Hoofd)

commissarissen en voorzitter van het

centrum Heerlen van de commissie

van gecommitteerden van het exa-

men voor het verkrijgen van het po-

litiediploma. Er is echter één bezig-

heid waarbij hij privé en van ganser

hane is betrokken, nl. het voorzit-

terschap van het bestuur van het

streekziekenhuis in Ede.

Merkt het ruim 160 personeelsleden

tellende korps van Ede, dat hun chef

voorzitter is van de Politiedierenbe-

scherming?

- "Ik hoop van niet. Ik praat nooit

over onze vereniging. De korpsleden

hoeven er geen lid van te worden

"• • •

omdat ik er toevallig voorzitter van

ben. "

Optreden tegen Kamerlid

•

En hoe is het dan gesteld met het

dienst doen van de Edese politiemen-

sen ? Krijgen ze op natuur- en uit

milieubescherming opdrachten? Zo

nu en dan lees je wel eens een be-

richtje in de krant waarin melding

wordt gemaakt van een optreden te-

gen een bekend Tweede Kamerlid,

omdat deze zijn pony's schijnt te

verwaarlozen.

- "Onze mensen doen hun politie-

werk en daar valt ook onder de be-

scherming van dier en milieu. Maar

wat betreft ons optreden tegen dat

Kamerlid: er is naar mijn smaak een

afschuwelijke situatie omstaan. Ik

vind dat wij moeten optreden als hij

zijn dieren verwaarloost.

Ik vind het bovendien mijn taak om

te zorgen dat zo'n man met de mid-

delen die de politie daarvoor kan ge-

bruiken, voor de rechter ter verant-

woording moet worden geroepen.

Daarvoor hebben wij als opsporings-

ambtenaren spijkerharde bewijzen

nodig. De konsekwentie daarvan is,

dat we de dieren waarom het gaat,

werkelijk zien lijden. Mensen die in

de buurt wonen zien dat en krijgen

medelijden en richten een vereniging

op die zich tot doel stelt de beesten

bij te voederen. En ik ben dan de

boosdoener. Mij wordt dan verwe-

ten, dat ik de beesten laat creperen.

Dat vind ik triest.

Natuurlijk vind ik het naar, dat de

dieren lijden, maar dat is nodig om

zo'n eigenaar tenslotte door de rech-

ter te laten overtuigen dat hij fout

zit. Een zeer praktisch politie-

optreden. En daar zet ik me dan per-

soonlijk voor in.

Gelukkig begint dit systeem nu enig

sukses te scoren. De eerste veroorde-

ling is er. Als er uit Ede berichten in

de krant komen van optreden tegen

dierenmishandeling, kunt u - wat

mij betreft - er van op aan dat we

de harde bewijzen in handen heb-

ben." (AH)
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Met bijdragen van: C. van der Horst, W. van Middelkoop, P. F. Putter, J. van Kooien, G. A. Wonink, P. Claessen, G. M. Koning,

C. Doornhein, H. J. Kuiper, S. G. M. Worm, S. Flemmink Smid. Eindredaktie: A. Huizing .
• I

rekeD ia
\Vest-brabaDd
80.000 x 10 x 0011 = 1979.
Reken maar, dat ze paraat zijn. pag. 22

Opvang-rapporteur Borra (volgens Engelse normen de eerste echte RP-officier: alle

rangen doorlopen!) heeft bij z'n afscheid als h.d.s. heel wat opgerakeld: hangijzers,

tweeslachtige organen, lapmiddelen, heksentoeren en angst-in-de-benen.

Meneer de Kolonel op pag. 20

Een aanhouding en voorgeleiding, waar
350 adspiranten plezier aan beleefden.

Anneke trouwens ook. pag. 26

Heksentoeren
en hangijzers

Slik-1hUsried
slip-1ingelijsl

pag. 25

•ome Jan na
20 jaar beurs

pag. 25

daar ben je mooi
jarig mee...

~

HINI~~/($'INIIIRN:
'ÇoeDf tttR$(JI()()t'

pag. 23

pag. 23

" .. d d d~IJ __QP.::.._QP.::._QP-"
I De B-welpen

in Harlingen

leverden weer

eens klassewerk. COCi~K
ALS~~N
MA~O~
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Direkteur Kaderschool bij afscheid:

'Uitblijven van reorganisatie
gevolg van politieke onmacht'
APELDOORN. - "Zolang
ik bij de politie heb gediend,

is de organisatie daarvan een
heet hangijzer geweest. Het

in 1957 moeilijk tot stand ge-

komen compromis bevredig-

de velen toen al niet. Het zal

sommige korpsleden mis-

schien als verraad in de oren

klinken, maar ik had tijdens

mijn loopbaan het korps

Rijkspolitie met alle

Gemeentepolitiekorpsen

gaarne ingeleverd voor een

politieorganisatie die de Ne-

derlandse samenleving op

een efficiëntere wijze zou

kunnen dienen dan in de

huidige tweeslachtige organi-

satie mogelijk is.

Opmerkelijk daarbij is, dat

we het al 20 jaar hebben

over een termijn van 10 jaar

waarbinnen dat zou moeten

gebeuren ... Ook opmerke-

lijk, maar ook verdrietig, is

dat vaak de schuld wordt ge-
schoven op de politie zelf.

Waarom draait men de zaak

om en verwijt men de politie

onwil? Naar mijn mening is

er duidelijk sprake van poli-

tieke onmacht om het
organisatieprobleem aan te

pakken. Waarom komt men

ten aanzien van samenwer-

king met lapmiddelen en re-

gelingen die de kool en de

geit sparen, om vervolgens

het korps Rijkspolitie het

'verwijt te maken als het door

een in stand gehouden lande-

lijk beheer niet in staat is op

regionaal nivo te participeren

in andere beheersvormen.

Iedere ingewijde weet, dat de

politieorganisatie in feite

geen politieprobleem is. Een

politieprobleem is wel de

politietáák. De politieorgani-

satie is een politiek pro-

bleem, een bestuurs-

20

probleem, sommige zeggen

zelfs een burgemeesterspro-

bleem. En bij al het gepraat

over de taak van de politie

zal dat straks allemaal weer

worden vergeten, als het ge-

vecht over het beheer van de

politie opnieuw gaat ont-

branden. En als dan het

korps Rijkspolitie zich in-

middels zodanig heeft ont-

wikkeld, dat reorganisatie

van de Nederlandse politie

een heksentoer gaat worden,

dan is dat niet de schuld van

ons Korps maar van de poli-

tiek verantwoordelijken die

het zover hebben laten ko-

men."

Dat zei kaderschool direk-

teur P. H. Borra op 20 de-

ember tijdens de afscheids-

receptie, die hem en zijn

echtgenote in verband met

zijn funktioneel leeftijds-

omslag in Apeldoorn was

aangeboden. Het was een

van de stenen die de schei-

dende kolonel op zijn laatste

werkdag ('Vandaag ben ik

het oudste korpslid, morgen
de jongste f.l.o.'er') in het

ater gooide.

"Een bezigheid die je van

(Foto A. L. van Ooyen).

kollega Borra kon verwach-

ten", had generaal Plattella-

ten weten.

Merkwaardig
De heer Borra, een man die

in veertig jaar alle rijkspoli-

tierangen doorliep: van

wachtmeester tot kolonel,

gooide nóg een steen: "Door
een merkwaardige bepaling

moeten aanstaande opper-

wachtmeesters en brigadiers

vanaf 1972 een kaderkursus

volgen. Maar de zittende

chefs, de adjudanten, behoe-

ven dat niet en ook later
niet. De jonge officier is na

de NPA in feite tot niets ver-

ders verplicht. Ik heb me de

laatste jaren meermalen afge-

vraagd: Willen wij in het

korps die sociaal vaardige

jonge kaderleden wel of heb-

ben sommigen wat moeite

met medewerkers die ons

hun adviezen - soms nog

wel ongevraagd notabene -

en hun kritiek niet onthou-

den? Dan kunnen we ze be-

ter, zoals vroeger, weer rij-

tjes laten leren en laten op-

dreunen, belonen met een

cijfer, zodat de kursisten ten-

minste de angst in de benen

blijven houden voor het exa-

men. Toch dienen we niet te

vergeten, dat de kaderleden

van vandaag zelf moeten

kunnen omgaan met mede-

werkers die als kinderen van

hun tijd niet alleen naar het

waarom van. beslissingen vra-

gen, maar het vanzelf-

sprekend vinden te worden

betrokken in het overleg en

het beraad, dat voorafgaat

aan de beslissingen die hun

werk raken en die afknappen

als ze voortdurend van 9 tot

12 en van 14 tot 16 uur 'al-

gemeen toezicht' voorge-

schreven krijgen. Als dat

overleg en beraad normaliter

inderdaad gebeurt, dan zul-

len de medewerkers in de ge-
vallen dat tijd voor overleg

ontbreekt en snel handelen

geboden is, gaarne naar hun

chef luisteren."

1

1
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De heer Borra toonde zich

ingenomen met de plannen

voor een centraal vormings-

instituut van het Korps.

"Maar", merkte hij op,

"Het instituut zal - en dat
geldt ook voor de basisoplei-

ding en andere scholen -

van het grootste balang zijn,

indien het de beginselen van

het omgaan van volwassenen

met elkaar in de werksituatie

zoals die in deze tijd dienen

te worden verstaan, in zijn

onderwijs waar zal maken.

Dat geldt voor zowel het ho-

rizontale als het vertikale

werkverband. Zij die dit een

politiek standpunt vinden,

plegen verdachtmakingen en

zijn misschien een beetje

bang voor de toekomst. On-

ze onderlinge dienstverhou-

ding is medebepalend voor

de wijze van optreden van de

politie tegenover het publiek

dat wij dienen."

Kolonel Borra, onder andere

naamgever aan het rapport

dat inmiddels als richtlijn is

gaan dienen voor de opvang

van jong personeel, zag nog

één Rijkspolitietaak voor

zich: "Misschien ga ik nog
eens in een werkgroep zitten

voor opvang en begeleiding
van jonge f.l.o.'ers." (AH)

Rob en Netty
maakten dienstreis
naar stadhuis

APELDOORN. - Het ver-

voer van het aanstaande

bruidspaar Rob Vermeulen

(wachtmeester in Hengelo-G)

en dorpsgenote Netty Buunk

was uniek geregeld. Een

fraai versierde G.S.A.,

waarin twee gemakkelijke

stoelen waren geplaatst, reed

hen naar het gemeentehuis

waar ze de laatste formalitei-

ten vervulden alvorens ze

zich getrouwd konden

noemen.

Hoog bezoek in
Haaksbergen

APELDOORN. - Sinter-

klaas heeft (voor het eerst in

zijn lange leven) ook het

buro van de Rijkspolitie in

Haaksbergen aangedaan.

Nogal zenuwachtig en aarze-

lend kwamen de Goedheilig-

man en zijn Pieterbaas bin-

nen. De eerste de beste deur

leverde voor de hoge gast al

problemen op. Hij verloor er

zijn mijter. Rijksgebouwen-

dienst had er waarschijnlijk

niet op gerekend dat men de

geliefde grijsaard er ooit nog

eens zou moeten ontvangen.

Zwarte Piet vergat (van de

zenuwen?) tot ieders verba-

zing te strooien. Maar toen

ook deze drempels genomen

waren, werd het een geweldi-

ge middag voor de kinderen.

Sinterklaas, in het dagelijkse

leven wachtmeester Frans

Nobbe en Zwarte Piet

(wachtmeester Liesbeth La-

fort) hopen een volgende

keer opnieuw een bezoek af

te kunnen leggen. (CvdH)

(Foto Graafschapbode)

Redaktieraad RPm
wil verjongen

EDE. - Het jaarverslag van

1978 van de Rijkspolitie liet

ons enige tijd geleden weten,

dat het Korps onder meer

beschikt over 900 adspiran-

ten, ruim 3000 wacht-

meesters, 2000 wachtmeesters

le klasse beneden de 35 jaar

en ook nog eens meer dan

1000 oppers in die leeftijds-

kategorie. Daarnaast hebben

de laatste jaren ook nogal

wat jonge officieren en

burgerambtenaren hun in-

trede in het korps gedaan.

Deze verjonging wordt ook

getracht tot uitdrukking te

brengen in de samenstelling

van de redaktieraad van het

RP-magazine dat als orgaan

van het gehele korps

Rijkspolitie wil fungeren.

Wat de diverse dienst onder-

delen betreft, is dat aardig

gelukt. Wat de leeftijdskate-

gorie betreft, echter niet.

Terwijl het korps drastisch is

verjongd, dreigt de rad aktie-

raad wat te vergrijzen: de ge-

middelde leeftijd van de le-

den ligt boven de 40 jaar.

In die situatie zou verande-

ring moeten komen. Wellicht

zijn er kollega's tussen de 20

en 30 jaar, bij voorkeur af-

komstig van de landgroepen

(maar ook anderen zijn wel-

koml), die belangstelling

hebben voor het korpsgebeu-

ren, willen meepraten in de

redaktieraad en kritisch wil-

len meedenken bij het

samenstellen van ons maand-

blad. Laten zij eens wat van

zich horen. Het redaktie-

sekretariaat is te bereiken via

telefoonnummer 08389-8830

of via postbus 120, 6720 AC

Bennekom.
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Na een jaar proef met nieuw alarmnummer:

0011 in opmars
EINDHOVEN. - "Hoewel
we voor 1982 om finaciële

redenen geen nieuwe initia-

tieven van de regering in die

richting kunnen verwachten,

is ons wel één ding duidelijk:

het nieuwe landelijke alarm-

nummer 0011 komt er. Het

voorziet heel duidelijk in een

behoefte, dat is ons in de ge-

bieden waarin we proefdraai-

en wel gebleken", aldus de

heer B. J. W. Engbers van

het ministerie van Binnen-

landse Zaken, projektleider

van de 001I-proef op een

bijeenkomst in Eindhoven,

waar de begeleidingscommis-

sie van het alarmnummer in

het telefoondistrikt Eind-

hoven de pers op de hoogte

stelde van de stand van za-
ken na II maanden 0011.

Aarzelende start

Het telefoonalarmnummer

heeft zijn bestaansrecht be-

wezen zo blijkt uit de cijfers

van de regio Eindhoven.

Zochten in januari 1979 ruim

5000 hulpzoekers kontakt via

de 10 inkomende lijnen van

0011, in november van dat

jaar was het aantal al op-

gelopen tot meer dan het

dubbele.

Uit het overzicht blijkt

voorts dat het nummer voor-

al voor het doen van brand-

meldingen bij het publiek

goed is aangeslagen. De regi-

onale brandweer te Eind-

hoven ontvangt vrijwel alle

brandmeldingen via 0011.

Bij de politie lopen de getal-

len meer uiteen, maar ook de

twee grootste meldkamers,

namelijk die van de gemeen-

tepolitie Eindhoven en die

van de Rijkspolitie van het

distrikt worden steeds vaker

via het nieuwe nummer be-

naderd. Het aantal spoed-

eisende meldingen dat in no-

22

vember 1979 op de

Rijkspolitie-meldkamer werd

ontvangen (465) evenaarde

zelfs dat van het aantal dat

via het eigen alarmnummer

binnenkwam (458).

Portemonnee kwijt

De twee centralistes die 0011

doorlopend 'bemannen' zor-

gen dat de verbindingen tus-

sen de alarmmelder en de 20

instanties, binnen het gebied

met 52 gemeenten en 650.000

inwoners, zo snel mogelijk

tot stand komt.

Zij beschikken over doorver-

bindingsmogelij kheden naar

die van de meldkamers van

de politie (10), brandweer

(4), ambulancevervoer (4) en

de Wegenwachtstations van

de ANWB (2) want ook de

praatpalen langs de autosnel-

wegen zijn aangesloten.

De uren waarop de meeste

telefoontjes binnenkomen,

liggen op de werkdagen tus-

sen 16 en 19 uur (de meesten

zoeken dan kontakt met de

politie) en op vrijdag- en

zaterdagavond. Ongeveer de

helft van het aantal telefoni-

che meldingen kan worden

gekwalificeerd als 'nood-

geval'.

Het oneigenlijk gebruik

blijkt erg groot (in november

zelfs 54070 van het totaal) en

komt dus niet voor doorver-

binding in aanmerking. Zo

zijn er nogal wat mensen die

verkeerd gedraaid en anderen

die - vooral na publiciteit

erover - het nummer 'pro-

beren'. De centrale wordt

ook benaderd voor minder

spoedeisende zaken waarbij

men echter wel b.v. de poli-

tie nodig heeft (portemonnee

kwijt). Ook worden de tele-

fonistes gebeld door mensen

met andere problemen waar-

bij niet de politie, brandweer

of ambulance in aanmerking

komt, b.v. medische- of

geestelijke nood. (AH)

POLITIE, BRANDWEER,AMBULANCE
IN NOODGEVALLEN

Nul, nul, elf.Het nieuwe alarmnummer in dit gebied.

Ministeries in de
leer in Bilthoven

BILTHOVEN. - Departe-

mentale chauffeurs van de

ministeries krijgen op de

Verkeersschool in Bilthoven

een (aanvullende) opleiding.

Op 22 november werden de

certificaten aan de geslaag-

den van de ministeries van

Algemene Zaken, Binnen- en

Buitenlandse Zaken en van

Justitie door generaal Plattel

uitgereikt, in aanwezigheid

van o.a. de ministers
H. Wiegel en mr. J. de Rui-

ter, staatssekretaris mevr.

E. A. Haars, sekretaris-
generaal mr. L. Oranje en de

chef van de Direktie Politie

mr. J. H. Grosheide.

Het gezelschap maakte van

de gelegenheid gebruik nader

kennis te maken met de akti-

viteiten op de school. (PFP)
(Fóto Verkeersschool RP)
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HORN. - Op 12 november

heeft Justitie-minister mr. J.

de Ruiter (in gezelschap van

het hoofd van de onderafde-

ling Vorming en Opleiding

van de directie politie, de

heer M. van der Vaart en de

heer P. J. Plattel, algemeen

inspecteur van het korps

Rijkspolitie) een bezoek ge-

bracht aan de RP-opleidings-

school te Hom.

Direkteur P. J. H. Leers

leidde zijn gasten rond door

de school, waarbij onder (Foto Techn. Rech. Roermond)

Minister bezocht
opleidingsschool Horn

meer lessen in 'praktisch

politieoptreden', de schiet-

instruktie en de behandeling

van het vak Verkeer aan de

verkeersmaquette werden bij-

gewoond.

In de kantine werden de do-

centen en hoofden van dienst

aan de minister voorgesteld.

Daarbij is uitgebreid gespro-

ken over allerlei politie- en

politieopleidingszaken. Na de

lunch beëindigde de minister

zijn - zoals men het voelde

- ongedwongen en gezellig

bezoek.

Karnaval met
'De Bloaspepkus'

EINDHOVEN. - Op vrij-

dag 8 februari a.s. om elf

minuten over acht 's avonds

gaat het distrikt Eindhoven

met de karnavalsvereniging

'De Bloaspepkus' weer kar-

naval vieren. Daar de vorige

feestavond meer dan 500 be-

zoekers had, moest het

bestuur deze keer naar een

grotere zaal uitkijken. Het

werd café-restaurant 'Van

den Heuvel' in Mierlo.

Evenals vorig jaar zullen de

bezoekers met autobussen
worden gehaald en gebracht.

De kreet 'Ook u' is van toe-

passing. 'Al behoort u tot

een ander distrikt, u bent

van harte welkom', laat het

bestuur weten. Men kan zich

telefonisch opgeven bij de

(JvK)

heer Welten van de staf van
het distrikt Eindhoven (tel.

040-513838 tst. 39) of thuis

(tel. 04902-15426).

(GAW)

Happy

Gelezen in het Maastrichtse

informatie-bulletin van de

recherche-groep:

"Een hevig geschrokken man
belt naar het buro in Suste-

ren. Hij was, lopend langs

de Maaseikerweg, zijn kunst-

gebit verloren en kon het

niet meer terugvinden. Hij

vroeg of een speurhond kon

helpen bij het zoeken. Om-

dat de hond niet voorhanden

was, hielp een kollega. Hij

vond inderdaad de ivoren

kauwers. Benadeelde loopt

weer vrolijk happend door

het leven." (PC)

Beëdiging
HARLINGEN. - Klas B

maakte ter gelegenheid van

een optreden van de

Rijkspolitiekapel bij de

beëdiging van de januari-

opleiding een eigen ontwerp-

programma van het konsert:

De omslag ervan voerde dit

passende embleem:
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RP 15 stond model

DEN HELDER. - De

RP 15 heeft in Den Helder

onlangs bezoek gehad van

haar liliput-broertje.

De bouwer van het model is

de heer J. B. Goldenbelt uit

Oss, die enkele jaren geleden

door de Luchtmacht werd

gepensioneerd en daarna met

De modelmaker van

'De Ruiter'

de modelbouw-hobby is be-
gonnen.

De kleine RP 15 is natuurge-

trouwen op schaal vervaar-

digd, onder andere aan de

hand van tekeningen die hem

door de Amsterdamse RPtW

waren toegezonden. Het

'schip' kan echt varen en is

radiografisch bestuurbaar.

Het model heeft inmiddels
de Telegraaf- Vaarkrant ge-

haaId en heeft ook al op di-

verse tentoonstellingen

gestaan. (CD)

23
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Aalten kreeg een andere K.S.A.
APELDOORN. - 'eerste

lezen en dan uit pakken

maakt niet uit wie

De politie van Aalten'.

Dat stond er op de envelop-

pe bij het pakketje dat zo

rond Sinterklaas op de stoep

voor het Aaltense groeps-

buro stond. In de enveloppe

het volgende rijmwerk:

De Sint die kwam in Aalten aan.
en zag in de polstraat een witten

fiat staan.
Deze bleek voor de politie in
Aalten niet mooi genoeg te zijn.
Daarom kocht de Sint een

andere klein.
Maar fijn.

Ik hoop dat deze auto goed

genoeg zal wezen.
Zodat jullie in het vervolg door

Aalten kunnen racen.
Is deze uitvoering nog niet luxe

genoeg.
Pak dan de fiets maar.

Groetjes van Sint en Piet

Reakties
In het pakket tenslotte de

nieuwe surveillance-auto in

miniformaat.

Deze prozaïsche reaktie van

(vermoedelijk) een Aaltenaar

was (waarschijnlijk) de

laatste op de brief van

wachtmeester - in vele

kranten 'brigadier' - Leuve-

rink die via het RP-magazine

van oktober '79 liet weten

dat de groep Aalten het on-

derhand tijd vond dat er

naar een andere surveillance-

auto als de bij de Rijkspoli-

tie in gebruik zijnde k.s.a.

werd omgekeken.

Zijn opmerkingen hebben

nogal wat teweeg gebracht.

De regionale pers in het

oosten van het land stortte

zich erop.

De Gelderlander: 'Rijkspoli-

tie wil van Fiat 127 af'.

De Graafschapbode en de

Arnhemse Courant: 'Te klein

en te langzaam. Rijkspolitie

ontevreden met kleine Fiat

127'.

Wim Verstappen, columnist

24

De nieuwe KSA voor A alten.

van de Volkskrant, liet weten

dat de 'klacht' hem niet on-

gemerkt voorbij was gegaan.

Onder de kop 'Wat heet vei-

lig' besteedde hij aandacht

aan opmerkingen van leuve-

rink.

De jonge kollega kreeg ook

nogal wat bijval van andere

RP'ers die hij hier en daar

ontmoette en anderen die -

rechtstreeks of via het

redaktiesekretariaat van het

RPm - reageerden. Bijval

in de zin van klachten over

,'levensruimte' in de auto: 'k

Heb met m'n postcomman-

dant afgesproken dat ik al-

leen in uiterste, hoognodige

gevallen met de K.S.A.

rijd ... ' Of met minder

sterke argumenten ah:

'Menigmaal zie ik een grijns

van andere bestuurders als

we samen voor een ver-

keerslicht staan ... '

Zijn groepscommandant, ad-

judant Potjewijd. die zegt

volkomen achter de opmer-

kingen van zijn personeels-

leden te staan, kreeg nauwe-

lijks reaktie te horen. Ook

niet op vergaderingen van

groepscommandanten.

iet het merk

Heeft leuverink spijt van

z'n brief?

,,'k Ben blij met zoveel reak-

ties. Ik geloof namelijk dat

we gelijk hebben. Voor de

duidelijkheid wil ik opmer-

ken dat het er in het geheel

niet om ging een merk af te

kraken. We denken alleen,

dat dit type surveillanceauto

niet voldoet."

Of de opmerkingen van de

groep Aalten gevolgen zullen

krijgen bij het aankoopbeleid

van het Korps? In dat op-

zicht verschafte de Arnhemse

Courant enige duidelijkheid:

"De Algemene Inspectie van

de Rijkspolitie in Voorburg

heeft op basis van de talrij ke

klachten, op- en aanmerkin-

gen, omtrent de Fiat 127

besloten een onderzoek in te

steIlen. Dat onderzoek -

volgens de afdeling Voorlich-

ting van de A.I. - vindt op

(Foto Techn. Rech. Arnhem)

bescheiden wijze plaats in de

distrikten Nijmegen, Middel-

burg en leeuwarden. Het

richt zich op de diverse soor-

ten van surveillance in relatie

tot de verschiIlende vervoer-

middelen. Mocht blijken dat

er meer gegevens beschikbaar

moeten komen om het toe-

komstige aankoopbeleid te

schragen dan zuIlen aIle 17

distrikten bij het onderzoek

worden betrokken." (AH)

Politie w~1
andere auto

Euusco
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'Etiketten plakken'
op de kaderschool

APELDOORN. - Op het

moment dat een van de drie

maten, die als arbeiders in
een fabriek werken, gebom-

bardeerd wordt tot chef van

de afdeling, loopt het stuk

met de vriendschap op de

werkvloer. De nieuwe chef

moet zich waarmaken. Van

de twee overblijvers, Harry

en Bennie, verdwijnt de

laatste (na een aangewakker-

de kompetitie tussen die
twee) in de WW, waardoor

er ook aan hun band een
eind komt.

Tenslotte zal ook Harry ('Ik

werk ze er allemaal nog uit')

het moeten afleggen tegen de

reorganisatieplannen van de

fabrieksleiding. Hij blijft

achter met een boodschap-

penbriefje en het andere

huishoudelijke werk dat in

zijn ogen altijd typisch

(huis-)vrouwenwerk was: zijn

vrouw heeft namelijk een

baantje gevonden. Dan ver-

schijnt Bennie. Die belooft

elke dag terug te zullen ko-

men ... om Harry een pak

op z'n donder te geven.

'Etiketten plakken' heet het

stuk waarmee het Amster-

damse Werktheater door het

land trekt en waarin het

werklozenprobleem wordt

behandeld. Op 8 november

was het gezelschap, bestaan-

de uit de akteurs Olga

Zuiderhoek, Rense Roy-

aards, Helmen Woudenberg

en Frits Lambrechts, op de

RP-kaderschool in Apel-

doorn om op te treden voor

de deelnemers aan de kursus

79-V. Na afloop was er in de

kantine een levendige diskus-

sie tussen de kursisten en

spelers.

Harry (He/mert Woudenberg) tenslotte ook werkloos.

(Foto Charlot Wissing)

'Ome Jan'
nam afscheid

GRONINGEN/UTRECHT.

- Bij het sluiten van de

'Jaarbeurs Groningen 1979'

verzamelden zich 175 stand-

houders in het restaurant van

de Martinihal om afscheid te

nemen van RP'er Jan van

Maastricht. Na 20 jaar

korpspresentatie zou 'Ome

Jan' (zoals hij door vele

tentoonstellings- kollega' s

werd genoemd) als

Rijkspolitieman niet meer te

zien zijn op beurzen. De

standhouders waren het er

wel over eens: Jan van"

Maastricht was voor hen al-

tijd een prettige en loyale

kollega geweest. De geza-

menlijke standhouders lieten

het daarom niet alleen bij

een hand-opsteken aan het

eind van de manifestatie.

Ze boden de a.s. flo'er en

z'n vrouw Corry een kom-

plete afscheidsreceptie aan.

Daarbij werden vele goede

woorden gesproken en

kado's overhandigd.

Ongeveer 300 belangstellen-

den namen afscheid van de

populaire presentator.

Op 3 december vond er ver-

volgens een ontvangst plaats

op het Bureau Personeels-

voorziening in Utrecht waar

van korpszijde handen wer-

den geschud met de heer

Van Maastricht die vanaf de

reizende tentoonstelling

'Raad en Daad' tot 1979,

zelfs tot over de grenzen de

Rijkspolitie had gepresen-

teerd. (HJK/WvM)

'lt bêste stik hûsried is een

goeie adjudant'. (GMK)

HARLINGEN. - Er zijn er I (Foto P. Fiere)

die docent K. Hoekstra van

de primaire opleidingsschool

in Harlingen altijd al een

'raar meubel' hebben gevon-

den. Van die wetenschap ble-

ken de adspiranten van klas

B danig gebruik te hebben

gemaakt, toen Hoekstra op 1

november de klas instapte.

In verband met zijn bevorde-

ring tot adjudant kreeg hij

naast de gebruikelijke felici-

taties een ingelijste stip aan-

geboden onder het motto

25

Rp.org_RPM80_01_jan_nr.05_compri 21



D.C. Breda gaf
eerste rondje

BREDA. - Op 23 novem-

ber gaf kolonel Van Nijnan-

ten, kommandant van het

distrikt Breda het eerste

rondje, nadat hij daartoe het

sein had gegeven op de nieu-

we barbel. Dit kado was hem

aangeboden door de groeps-

kommandanten bij de inge-

bruikneming van het nieuwe

distriktsburo.

De d.c. toonde zich ver-

heugd met de bronzen bel,

die in het gebouw een plaats-

je heeft gekregen naast de

kantine. De bel heeft een

historie. Hij is afkomstig van

de stoomsleepboot WEG A

die als marinevaartuig tijdens

de laatste wereldoorlog

. vleugellamme zeeschepen

voor reparatie naar Engeland

sleepte. Het originele kope-

ren belplaatje is te zien in

het marinemuseum. Ervoor

in de plaats is een plaatje

aangebracht met daarop de

'namen van de schenkers en

de datum van ingebruikstel-

ling van het distriktsburo.

Het 'allemanseindje' aan de

klepel is vervaardigd door

bewoners van het marine-

revalidatiecentrum in Doorn.

(SW)

Eenmaal luiden: gezondheid! (Foto Techn. Rech.)

Post Maasdam doet
aan 'samenzijn'

DORDRECHT. - Sinds 16

november is Maasdam een

nieuw dienstencentrum rij-

ker. Op die datum kreeg de

Rijkspolitie aldaar de be-

schikking over een nieuw

postburo. De postcomman-

dant en z'n twee mede-

werkers vinden namelijk on-

derdak in het gebouw van de

gemeente, waarin ook de

brandweer en de dienst

, gemeentewerken zijn gehuis-

I vest. (SFS)

(Foto J. van Heukelum)
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kort
&klein · "Je mag van iemand van

------::-------1 18 jaar niet verwachten, dat

gelezen hij in staat is volledig te vol-
___ -'- 1 doen aan de zware eisen die

het politie werk stelt. Het is

vragen om moeilijkheden. -

Het is maar gelukkig dat het

tot nu toe zo goed is

gegaan", zegt VVD- Tweede-

Kamerlid Ed Nijpels.

(Nijm. Crt.)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media

verantwoordelij k .

• De nieuwe Middelburgse

RP-distriktscommandant J.

Veenstra is een voorstander

van een nationale politie met

een provinciale opzet. Water-

politie, toezicht vanuit de

lucht, inlichtingenwerk en

terreurbestrijding moeten

volgens hem op landelijk ni-

vo geregeld worden. (PZC)

• De N.P.B. en de A.C.P.

willen dat alle militaire titels
zoals die bij de Rijkspolitie

in gebruik zijn, worden afge-
schaft. De toelatingsleeftijd

voor een baan bij de politie

moet worden verhoogd tot

35 jaar. Een derde verlangen

van de bonden is dat de

overheid voortaan de kosten

van rechtsbijstand betaalt,

wanneer een politieman in

zijn werk in een situatie ge-

raakt waarvoor hij later

justitieel wordt vervolgd.

(AD)

• Drieëntwintig burge-

meesters van de Baronie van

Breda zetten de nodige

vraagtekens achter het ont-

werp plan van samenwerking
van gemeente- en rijkspolitie.

Ze vinden het plan

Wiegel/De Ruiter een

momentoplossing. Het mag

niet als basis dienen voor een

strukturele oplossing op lan-

gere termijn. (Vokskrant)

• Gelijkstelling van man
en vrouw bij de politie is een

wassen neus', aldus mevrouw

J. Lenssen, officier jeugdza-

ken bij het Maastrichtse

Rijkspolitie-distrikt, die on-

langs met f.1.0. ging. 'Echt

serieus wordt je als vrouw

bij de top van de politie niet

genomen. De diskriminatie

komt dagelijks stilletjes bij

ons om de hoek kijken'.

(Limburger)

Harlingse Anneke
was jarig

HARLINGEN. - Als Anne-

ke Visser, receptioniste!

telefoniste van de Harlingse

Rijkspolitieopleiding, haar

verjaardag viert, kan ze

meestal rekenen op een grote

happening.

Ook onlangs weer: op 12 no-

vember werd ze in de recep-

tie 'aangehouden'. Geboeid

werd ze per GSA over-

gebracht naar de rekreatie-

zaai waar de 350 studenten

van de school haar toezon-

gen. Wout lansen vertolkte

de gevoelens van allen en

bood haar - hoe kan het

anders - een perfekt

funktionerend (antiek)

telefoontoestel aan.

(GMK)

(Foto C. Torenbeek!Harl.

Crt.)
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Groep Papendrecht
tweede in zeskamp
PAPENDRECHT. - Het

team van de groep Papen-

drecht is in een plaatselijke

zeskamp als tweede van de

16 deelnemende teams ge-

eindigd.

Het RP-team (Rob de Jong,

Jaap Blokland, Cees Adri-

aanse, Piet Stout, Dirk de

Bruijn , Peter Douwen Bert

Goossens) stond onder de

geestdriftige leiding van

groepscommandant Van

Dijk.

De hindernissen waren:

watervangen (4e plaats),

balonnen vervoeren via de

glibberbaan (3e plaats), roei-

en (6e plaats), skilopen

(3e plaats), ringwerpen

(Je plaats) en touwtrekken

(Je plaats). (SFS)

langs de
~

weg gezien

Jen, twa, trije

Kollega G. Toren van de

technische recherche van de

dienst Leeuwarden stuurde

ons drie opnamen uit het

Friese distrikt,

"Persoonlijk heeft mij de

'liftplaats voor bejaarden'

het meest getroffen ", laat hij

weten.

I" ,,~. ?tt!?'t.5 -~-~.1

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DtSTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar

tel. 072 . 11 8600 (thuis: 02299·2251.

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam

tel. 020·22 63 22 (thuis: 02990 . 2 10521.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,

Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn

tel. 055·260911 (thuis: 05206·87221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen

tel. 05920 . 2 1888 (thuis: 05920· 5 11 741.

DISTRICT BREDA

S. G. M. WORM,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda

tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891.

DISTRICT DORDRECHT

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht

tel. 078 - 137444 (thuis: 078 - 1373541.

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-

dorp, tel. 071 - 899270 (thuis: 071 - 41 30231.

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen

tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

W. H. A. G. v.d. LOOIJ

Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch

tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331.

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,

Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden

tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht

tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,

Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg

tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Arksteestraat 2, 6511 MZ Nijmegen

tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 281.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENl\ERG,

Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch

tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 . 18241.

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADDELEE,

Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt

tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28651.

DISTRICT ZWOLLE

C. A. VAN DER HORST,

Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle

tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,

Bureau' Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam

tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlmgen

tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexeml

tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

M. DAN EL,
School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577

tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 76861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 6709371.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 203OJ.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden

tel. 02159 - 42579

27
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Peter Duffels eerste
zwarte-karate-bander
van eigen kweek

AMSTERDAM. - Als het

een beetje meezit heeft de

R.S.a.D.A. (de RP-sport-

vereniging Amsterdam) bin-

nenkort twee karateka's in

haar gelederen die kunnen

bogen op het bezit van de

zwarte band.

Voor een van hen is dat al

zeker. De parketpolitieman

Peter Duffels heeft inmiddels

zijn vijfjarige opleiding in

Zeist beëindigd met een

geslaagd examen.

Lex Tierie, eveneens van de

parketgroep Amsterdam,

slaagde gedeeltelijk. Hij

moet alleen nog een her-

examen voor het onderdeel

kata afleggen. Al met al een

goed resultaat te noemen als

men bedenkt dat bij deze

landelijk gehouden examens

in de regel slechts 20 procent

van de deelnemers kans ziet

on in één maal de zwarte

band te behalen.

De karate-experts zijn van

'eigen kweek'. Zij genoten

namelijk hun opleiding van

de RP-sportinstrukteur Mar-

tin Kuyk die gediplomeerd

budo-leraar is. Sens ei Kuyk

leidt in eigen beheer leden

van de land-, verkeers- en

parketgroepen op in de judo-

en karatesport. (MvB)

D. C. Nelissen 'hand in hand' met zwarte-bander Peter

Duffels. Voorts Martin Kuyk (I) en Lex Tierie.

(Foto Techn. Rech.)

Nijmeijer beste
schutter van Breda

BREDA. - P. Nijmeijer

van de groep Gilze-Rijen ein-

digde met 430 punten als

eerste bij de Bredase

distriktsschietwedstrijden, die

op 18 oktober op de schiet-

baan van de vliegbasis Gilze-

28

Rijen werden gehouden.

Het was nu eens niet een

concours in het 'roosjes-

melken' . De deelnemers de-

den dit keer tweemaal het

volledige politieparcours. Als

tweede eindigde J. van Pelt

van de groep Dongen met

389 punten en derde werd

P. M. A. Schalke uit Goirle

met 385 punten. (SW)

Tweemaal schieten
in Zeeland

MIDDELBURG. - De

wedstrijdschutters in Zeeland

moesten in december twee-

maal voor het voetlicht ver-

chijnen bij schietwedstrij-

den. De eerste maal werd

gestreden om de distrikts-

prijs, de tweede keer om de

CdK-beker, waarvoor ook

alle andere politiekorpsen in

Zeeland aantraden. I

Distriktsschietwedstrijd

Bij de distriktswedstrijd was

het kollega Van Kaam van

de groep Borsele die met 89

punten op zowel pistool als

Erma-karabijn zegevierde.

De wedstrijden werden ver-

schoten op de overdekte

schietbaan van de gemeente-

politie Middelburg. Waar-

nemend distriktscommandant

A. M. Haers reikte de prij-

zen uit.

CdK-Beker

Het politiekorps van Terneu-

zen zag deze keer kans om

de CdK-beker te veroveren,

nadat het team van de

Rijkspolitie Midden- en

Noord Zeeland de twee

voorgaande jaren de beker in

bezit had. Spanning dus

alom, want bij een derde

achtereenvolgende overwin-

ning zou ..de beker definitief

in handen 'komen van de

RP'ers. De Zeeuwse Com-

missaris van de Koningin,

dr. Boertien, die in Terneu-

zen de prijzen uitreikte, had

zich al laten ontvallen: "Ik

ben vandaag naar Terneuzen

gekomen met de wetenschap,

dat het wel eens een dure

dag kon worden!" Zichzelf

geruststellend kon hij na het

laatste schot opmerken:

"Ziezo, de eerste drie jaar

zit ik weer op rozen."

De eindstand: 1. GP Terneu-

zen 235 p.; 2. RP Midden en

Noord Zeeland 227 p.;

3. RP-Verkeer 226 p.;

4. RP Zeeuws-Vlaanderen

220 p.; 5. GP Vlissingen

218 p.; 6. GP Middelburg

217 p.; 7. GP Goes 214 p.

(GH)

Burgemeester C. Ockeloen en korpschef C. O. Hindriks van

Terneuzen houden toezicht op kollega Hoogerwerf uit Aar-

denburg. Stafadjudant G. Helmendach volgt schutter

Hoogkamer uit Hulst.
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Algemene Inspectie

Komproe, H.A.C. per 1-11-79 bevorderd tot adm.

ambt. C 2 in vaste dienst.

Linthorst, R. dir. off. der Rijkspol. 3e kl. te Voor-

burg per 1-8-79 aangewezen als Hoofd Afdeling

Opleidingen van de Inspectie Opleiding en Vor-

ming.

Luinen, J. van te Voorburg per 1-10-79 benoemd

tot off. der Rijkspol. le kl. Aangewezen als

off.-toegevoegd bij het bureau Verkeerszaken van

de Algemene Inspectie.

Meer, N.M. v.d. per 1-12-79 bevorderd tot adm.

ambt. Cl.

Meerveld, H. Owmr. per 1-3-79 verplaatst van A.I.

naar Groningen (distr. Groningen).

Pruis, J.F. te Voorburg, per 1-10-79 bevorderd tot

off. der Rijkspol. le kl.

Spek, van der, A.A.-van Veen per 1-1-80 te

Voorburg aangesteld als Schr.-A.

AVO

Besse, M. te Driebergen per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Burgers, G. RA 11per 1-11-79 aangesteld in vaste

dienst.

Doorman, K.C. te Driebergen per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Doornkamp, M. RA 11per 1-10-79 aangesteld in

vaste dienst.

Hulst, H.A.M. v.d. per 1-11-79 aangesteld als tele-

foniste.

Janssen, A.W.J.G. Wmr. I te Driebergen per

1-10-79 verplaatst naar Middelburg (distr. Middel-

burg).

Jas, W.B.C. te Driebergen per 1-10-79 bevorderd

totWmr.1.

Jonkers, W.F.J. RA 11per 1-10-79 aangesteld in

vaste dienst.

Kaam van, A.A. Adj. te Driebergen per 1-12-79

met f.l.o.

Kammenga, F. te Driebergen per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Koot, A. te Driebergen per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Marlet, W.M. per 1-10-79 bevorderd tot schrijver

A.
Neijenhuis, H. per 1-10-79 bevorderd tot Owmr.

Scheer, J. v.d. Owmr. per 1-11-79 aangesteld als

plv. comm. groep Snelheidscontroles.

Swart, F.A. Wmr. per 17-7-79 met ontslag.

Vogel, B. Wmr. I per 29-9-79 verplaatst van AVD

naar Roermond (distr. Roermondl.

personalia

Voskuilen, C.A. van per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr., aangewezen als verkeerscoördinator.

Zeemans, S.E. Wmr. te Driebergen per 30-5-79

naar 's Hertogenboseh.

Distrikt Alkmaar

Blokker, C.C.T.M. van ols. per 1-7-79 bevorderd

tot Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen .

Boersma, W. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

Adj.

Bouma, B.C. te Langedijk per 1-6-79 bevorderd tot

Owmr.

Brink, J.G.P. te Hoogwoud per 1-8-79 bevorderd

tot Owmr. en aangewezen als Cdt. groepsstand-

plaats.

Brinkman, l.J.M. te Bergen-NH per 1-10-79 ver-

plaatst naar Alkmaar (verkeersgroep) .

Diepen van, F.J.J. van ols. per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. bij de opvangeenheid Schoorl.

Dood de, H.J.W.M. van ols. per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Drenth, N. Wmr. te Den Burg per 1-4-78 bevor-

derd tot Wmr. I.

Dijk van, G. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Schoorl.

Foppes, J.H. te Alkmaar per 1-4-79 bevorderd tot

Owmr.

Gauw, P.H. Res. Wmr. I te Heiloo per 15-11-79 de

dienst verlaten.

Gerritsen, J.A. Wmr. I te Grootebroek per 1-11-79

eervol ontslagen.

Ginkei van, J. te Bergen NH per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr. en aangewezen als Rayoncdt. te

Groet.

Groot de, G.P.C.J. van ols. per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Grooteman, M.N.M. te Langedijk per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Hesseis, J.R. te Wieringerwerf per 1-10-79 bevor-

derd tot Schr. A.

Heusden van, F.G. te Den Burg per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Hooiveld, J.J.B. Wmr. te Enkhuizen per 1-10-79

verplaatst naar Blokker.

Houten van, H. van ols. per 1-7-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen .

Hove van, P.A.M. Owmr. te Heiloo per 1-10-79 en

aangewezen als 2e ver. groepscdt.

Janse, T. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr.

Jong de, R.A. te Bergen NH per 1-10-79verplaatst

naar Schouwen-Duiveland (distr. Middelburg)

Jongsma, E. Wmr. I te Hoogwoud per 1-9-79 ver-

plaatst naar meldkamer Alkmaar en aangewezen als

2e funct.

Kok de, J.A. Wmr. I te Medemblik per 1-11-79ver-

plaatst naar verkeersgroep Alkmaar.

Kollee, H.B. Wmr. de Alkmaar per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Koudijs, A. Res. Wmr. te Medemblik per 1-12-79

in dienst getreden.

Kruiswijk, T. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Schoorl.

Leijen, A.W.J. te Enkhuizen per 1-10-79 benoemd

tot Postcdt., bevorderd tot Owmr. te Hoogwoud.

Luit van, W.B. Owmr. te Alkmaar per 1-9-79 ver-

plaatst naar groep parketpolitie Alkmaar en aange-

. wezen als Plv. Cdt.

Pannekeet, P.H. van ols. per 1-7-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Raay van, P.J.J. Wmr. I te Bergen NH per 1-7-79

verplaatst naar Veghel (distr. Den Boschl.

Roorda, D. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Rowoud, P.C. Owmr. te Andijk per 1-11-79 en

aangewezen als Plv. Cdt. groep Aalsmeer (distr.

Amsterdam).

Ruitenberg, J.G.M. van ols. per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. bij de opvangeenheid Schoorl.

Ruiter, J.J. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Rijnberg, C. Wmr. te Bergen NH per 1-10-79 ver-

plaatst naar Oud-Beijerland (distr. Dordrecht).

Schoemaker, T.A. Wmr. te Bergen per 1-4-79

verplaatst naar bereden groep Bergen.

Speerstra, P. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Stolk, M. te Enkhuizen per 1-7-79 bevorderd tot

Wmr.

Struys, A.H.G. te Alkmaar per 1-7-79 bevorderd

totOwmr.

Sukkel, W.C. Adj. te Langedijk per 1-11-79 ver-

plaatst naar Bergen-NH en aangewezen als Plv.

Gr.cdt.

Tegelaar, H. te Bergen NH per 1-10-79 bevorderd

totWmr.1.

Vries de, J.P. te Den Burg per 1-9-79 bevorderd

totWmr.

Woestenburg, A.F. te Grootebroek per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Zand, R. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot Wmr.

bij de opvangeenheid Enkhuizen.

Zande van der, J.G. te Alkmaar per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr. en aangewezen als mentor.

Distrikt Amsterdam

Aalst van, R. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-79 ver-

plaatst van opvangeenheid naar de groep.

Beid van de, A.E. van ols. per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. bij opvangeenheid Diemen.

29
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Berg van den, N. te Amsterdam (dienst Utrecht I

per 1-9-79 verplaatst naar T.R. 's-Gravenhage (dis-

tr. 's-Gravenhagel.

Berk, G.J.M. te Diemen per 1-9-79 bevorderd tot

Owmr., per 1-10-79 verplaatst naar Brederwiede

(distr. Zwolle!.

Boer de, C.1. te Weesp per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr.

Boerman , N. R. te Aalsmeer per 1-10-79 bevorderd

totWmr. I.

Bohle, W. Owmr. te Utrecht per 1-12-79 verplaatst

naar Amsterdam.

Bolhuis, H.F. te Wormer per 1-12-79 bevorderd tot

Owmr. te Wijdewormer en aangewezen als

Postcdt.

Bont, H. te Amsterdam per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.!.

Boumeester, J.H. te Utrecht (T.R.I per 1-7-79be-

vorderd tot Owmr.

Borsen, T.T.H. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Diemen.

Bruin, E.J. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Aalsmeer.

Bruinning, C.P.H. Owmr. te Muiden per 15-10-79

verplaatst naar Weesp ..

Buskermolen, A.M. te Uithoorn per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Butter den, J.H. te Amsterdam per 1-7-79 bevor-

derd tot Owmr. aangewezen als plv, hoofd meldka-

mer.

Brandt, H.H. Wmr. I te Amsterdam per 24-11-79

verplaatst naar AVD.

Dam van, A.J. te Diemen per 1-10-79 bevorderd

totOwmr.

Dekker, R. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-79 ver-

plaatst naar Alblasserdam (distr. Dordrecht!.

Donselaar van H.H. van ols. per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. bij opvangeenheid Aalsmeer.

Drenth, E. te Aalsmeer per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr. en aangewezen als Rayoncdt.

Dros, R. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot Wmr.

bij opvangeenheid Diemen.

Dijs, A. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot Wmr. bij

opvangeenheid Diemen.

Emmerik van, P.C.M. Wmr. I te Amsterdam per

27-8-79 verplaatst naar Bilthoven (Verkeersschool.l

Ende van den, R.O. van ols, per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. bij opvangeenheid Diemen.

Engelbregt, F.P.M. te Amsterdam per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr.

Groot, F.A. te Kortenhoef per 1-10-79 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Ankeveen en aange-

wezen als Rayoncdt.

Groot de, LW. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-79 ver-

plaatst naar Uithoorn.

Gijbels, J.J.M. Wmr. te Aalsmeer per 1-7-79 ver-

plaatst naar Neerijnen (distr. Nijmegenl.

Havelaar, R.M. te Beemster per 1-7-79 bevorderd

totWmr.1.

Houthuyse, W.F. Owmr. meldkamer Amsterdam

per 1-8-79 verplaatst naar verkeersgroep.

Immerzeel, J.S. Wmr. te Aalsmeer per 1-10-79

verplaatst naar Weesp.

Janssen, P.P. Wmr. I te Amsterdam per 29-9-79

verplaatst naar Driebergen (AVDI.

Janssen, W.K. van ols, Harlingen per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. bij de opvangeenheid Aalsmeer.

Kaste de, B. te Ouder-Amstel per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Klaassen Hendrikse, G. te Landsmeer per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Koopman, P.C.H. Wmr. te Aalsmeer per 1-7-79

verplaatst naar Blaricum.

Koot, H.G. Owmr. te Amsterdam per 1-8-79 ver-

plaatst naar Beemster en aangewezen als Postcdt.

30

Zeevang.

Kuiper, H. Wmr. te Diemen per 1-7-79 verplaatst

naar Beemster.

Laar van F.W. te Ams: dam per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr.

Lanphen, D. te Blaricu per 15-11-79 aangesteld

als Res. Wmr.

Lebrechthausen, T. te ormer per 1-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Linden van der, M.B. . Wmr. te Aalsmeer per

1-10-79 verplaatst naar '.onnikendam.

Mater, M. te Amsterd per 1-7-79 bevorderd tot

Owmr.

Manen van, N.P. te Beemster per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Mulder, E.R.W. vanoIs. arlingen per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. bij de opvangeenheid Aalsmeer.

Nieuwenbroek, R.J. . Wmr. per 1-10-79 qe-

plaats te 's-Graveland, post Nederhorst den Berg.

Niekerk van, J.A. Wrrv. I te Amsterdam (TRI per

29-11-79 aangewezen aJSAmbt. Crime. Prev.

Norren van, M.A. Wrnr e Diemen per 1-7-79ver-

plaatst naar Haarlemmer ede.

Pierlot, G.H. Res. Wrrv. e Ouderkerk aid Amstel

per 15-11-79 de dienst verlaten.

Putten van der, C.A. te Amsterdam per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Quist, I.M. Owmr. te 8eemster per 1-7-79 ver·

plaatst naar Amsterdam.

Schouwenburg, W. te sterdam per 1-4-79 beo

vorderd tot Owmr.

Siewers, G. te Amsteroam per 1-10-79 bevorderd

tot Owmr.

Smits, V.D.A. Wmr. te Aalsmeer per 1-9-79 ver-

plaatst naar Grootebroe distr. Alkrnaarl,

Spijker, R.H.C. te Haarlemmerliede per 1-7-79 be-

vorderd tot Owmr. en verplaatst naar Castricum.

Sterk, J. te Uithoorn per 1-7-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Verdoes G. Wmr. te Aalsmeer per 1-7-79 ver-

plaatst naar Noordwijkerhout.

Versluis, A. Wmr. I te Diemen per 1-5-79 ver-

plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar!.

Vollebrecht, R. Wmr. per 1-7-79 geplaatst bij de

groep Edarn-Volendarn.

Wiel van de, J.A.G.C.M. Wmr. te Aalsmeer per

1-7-79 verplaatst naar H egom (distr. Den Haag!.

Wind, J.M. te Amsterdam per 1-10-79 bevorderd

totWmr.1.

Wit de, A.F.M.M. te onnickendam per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Distrikt Apeldoorn

Barendsen, H.A. te Dronten per 1-4-79 verplaatst

naar Dwingelo (distr. Assen!.

Bossenbroek, G.J. te Elburg per 15-11-79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Brinkhorst, A.E. Wmr. te Voorst per 29-9-79 ver-

plaatst naar Swifterbant.

Brummen, W. v . te EIspeet per 1-10-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1 in vaste dienst.

Derksen, P.J. Wmr. van opvangeenheid Lochem

per 29-9-79 verplaatst naar groep Lochem.

Dijkhuizen, G.J. schrijver A te Nijkerk per 1-8-79

aangesteld in vaste dienst.

Mout, J. te Ermelo per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.

Mulder, R. Wmr. te Elburg per 1-10-79 verplaatst

naar Heerde.

Oosterbroek, D.J. te Nijkerk per 1-10-79 bever-

derd tot Wmr. I en verplaatst naar Oldebroek.

Smedes, A. te Ermelo per 1-11-79 bevorderd tot

Adj. en aangewezen als plv. Cdt.

Waayer, A.P.J. te Ermelo per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr.

Wilbrink, M.J. te Ermelo per 1-10-79 bevorderd

totWmr.

Distrikt Assen

Boverhof, P. Res. Wmr. te Havelte per 15-11-79

de dienst verlaten.

Doorn van der, A.H. te Assen per 1-10-79 bevor-

derd tot Adj.

Geerts, R. te Vries per 1-12-79 in dienst getreden

als Wmr. I.

Kooi van der, S. Owmr. te Assen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Odoorn en aangewezen als Postcdt.

Sliekers, M. Owmr. te Schoonebeek per 1-10-79

aangewezen als plv. gr. cdt. te Schoonebeek.

Trip, J. Wmr. te Annen per 1-11-79verplaatst naar

Zuidlaren.

Veen, R.W. v.d. Wmr. te Eelde per 1-10-79 ver-

plaatst naar techno rech. te Groningen (distr. Gro-

ningenl.

Walle, I.J. v.d, adj. comm. A te Assen per 1-1-80

beëindiging arbeidscontract.

Distrikt Breda

Boelhouwers, A.E. Wmr. per 1-12-79 geplaatst te

St. Willebrord.

Bont de, B.LW.M. te Baarls-Nassau per 15-11-79

aangesteld als Res. Wmr-.

Dooyewaard, K. te Oudenbosch per 1-11-79 beo

vorderd tot Owmr. en aangewezen als mentor op-

vangeenheid Oudenbosch.

Gestel van, A.C.M. Adj. Hilvarenbeek per 1-11-79

verplaatst naar Budel (distr. Eindhoven!.

Hempen van, H.B.E.M. Wmr. te Made en Drim-

melen per 1-7-79 verplaatst naar Loon op Zand.

Hofmann, L.L. van ols. Apeldoorn per 12-11-79

benoemd tot Wmr. te Made.

Houtepen, G.P.Th.M. Wmr. teRucphen per 1-1-

80 verplaatst naar Berkel Enschot (distr. Den

Haag!.

Janssens, R.J.R. Wmr. te Steenbergen per 1-10-

79 verplaatst naar Willemstad.

Leeuw de, A.J.H.M. Wmr. I te Goirle per 1-11-79

verplaatst naar Alphen en Hiel,

Oomen, A.M.B. te Baarle-Nassau per 15-11-79

aangesteld als Res. Wmr.

Ven. M.J.M. v.d. Wmr. I te Breda per 1-1-79 ver-

plaatst naar groep observatie Zuid.

Verpalen, L.J.A.M. Wmr. I te Made en Drimme-

len per 5-11-79 verplaatst naar A.V.D.

Voorhorst, J.A.M. per 1-8-79 bevorderd tot

Owmr. te Breda en per 1-10-79aangewezen als hfd.

surv, afd. verk. gr.

Westdorp, J.J. Wmr. te Steenbergen per 1-10-79

verplaatst naar Oostburg (distr. Middelburgl.

Westerhof, G.J.B. Wmr. te Steenbergen per

1-10-79 verplaatst naar Hoogerheide.

Wolbert, A.J.H.W. Wmr. per 1-10-79 ingedeeld

bij verk. groep Breda.

Wijngaard, B.P. v.d. per 1-10-79 benoemd tot

Wmr. te Steenbergen.

Distrikt Dordrecht

Arensman, L. te Rotterdam per 1-3-79 in vaste

dienst.
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Boersma, T. Adj. te Dordrecht per 1-1-79 ver-

plaatst naar Rijswijk (distr. Den Haag) en aangewe-

zen als Cdt. Observatie WI.

Booden, J.C. te Mijnsheerenland per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Bijkerk, F.E.J. Res. Wmr. te Poortugaal per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Bijl, A.H. te Goedereede per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr. te Stellendam en aangewezen als Rayon-

cdt.

Grinwis, T.e. Owmr. te Ouden hoorn -per 1-9-79

verplaatst naar Heenvliet.

Hoog de, R.K. te Dordrecht per 1-11-79 bevorderd

tot Owmr.

lersel van L.J. te Raamsdonk per 15-11-79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Jager-van Dongen te Dordrecht per 1-10-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Laurijsen, A.F. te Baarle-Nassau per 15-11-79aan-

gesteld als Res. Wmr.

Melissant, H.J.J. te Goudswaard per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Meppelink, G. Owmr. te Brielle per 1-12-79 ver-

plaatst naar Meerkerk en aangewezen als Plv.

Gr.cdt.

Schreur, W. Res. Wmr. te Meerkerk per 1-12-79

de dienst verlaten.

Steysiger, A.C. Res. Wmr. te Ameide per 15-11-

79 de dienst verlaten.

Veer van der, R. Wmr. te Oud-Beyerland per 1-10-

79 verplaatst van opvangeenheid naar groep.

Versluis, T.M. te Dordrecht per 1-8-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Wiersma, J. per 1-10-79 bevorderd tot Wmr. bij de

opvangeenheid Oud-Beyerland.

Wijnhorst, G.W.H. te Numansdorp per 15-11-79

in dienst getreden als Res. Wmr.

Distrikt Eindhoven

Ariens, P.A.G.M. te Budel per 1-11-79 bevorderd

tot Owmr.

Beekwilder, W.A.A.M. te Waalre per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Beerlage, F.B.M. Wmr. I te Nuenen per 7-10-79

verplaatst naar Eindhoven.

Bogers, A.J. te Bladel per 1-11-79 bevorderd tot

Owmr. te Waal re.

Bombeeck, J.M. te Best-Oirschot per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Boudrie, A.G.P.M. van ols. per 1-7-79 bevorderd

tot Wmr. te Best-Oirschot.

Brune, O.J.P. te Waal re per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Dijk van, J.J.A. te Best-Oirschot per 1-5-79 be-

vorderd tot Owmr.

Fooien, J.J.A. te Gemert per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Gestel van, A.e.M. te Budel per 1-11-79 bevor-

derd tot Adj. en aangewezen als Plv. Cdt.

Haas de, L.H.J. te Beek en Donk per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Hemink, e. Owmr. te Best-Oirschot per 1-10-79

met 1.1.0.

Hoeks, J.e.F.M. Res. Wmr. te Bergeyk per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Jilesen, J.M.J. te Eindhoven per 1-9-79 bevorderd

tot Owmr. en aangewezen als plv. hoofd surv. afd.

Kleine Punte, J.G.H. te Gemert per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Loose, G.A.M. te Beek en Donk per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Meijer, B.A.J. Wmr. te Son en Breugel per 1-11-

79 verplaatst naar Sint-Oedenrode.

Mols, e.A.G.M. te Asten per 1-9-79 bevorderd tot

Owmr. en aangewezen als Cdt. post Linne (distr.

Roermond

Ouaeclvlieg, L.P.J. te Eindhoven per 1-6-79 be-

vorderd tot Owmr. en aangewezen als stafambte-

naar toegevoegd.

Reijnen, F.A.M. Wmr. per 1-7-79 geplaatst te

Best-Oirschot.

Strik, F.W.P. per 1-10-79 bevorderd tot Owmr. te

Budel.

Smidt, A.A. te Waddinxveen per 1-12-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Stijsiger, M.J. te Roelofarendsveen per 1-6-79 be-

vorderd tot Adj. en aangewezen als plv. verv.

teamcdt. arr. team West 11te Amsterdam (distr.

Amsterdam!.

Veldhoven van, L.J.A.M. te Eindhoven per 1-10-

79 bevorderd tot Owmr.

Wouters, A.M. te Eindhoven per 1-9-79 bevorderd

tot Owmr. en aangewezen als ambt. toegev. surv.

planning.

Vreugdenhil, J.S. Re.;. Wmr. te 's-Gravensande

per 1-12-79 de dienst verlaten.

Weygertse, J. Res. Wmr. I te Pijnacker per 15-11-

79 de dienst verlaten.

Wit de, J. Owmr. te Berkel en Rodenrijs per 1-9-79

verplaatst naar 's-Gravenhage.

Distrikt 's-Gravenhage

Burg van den, e. Res. Wmr. I te 's-Gravensande

per 1-12-79 de dienst verlaten.

Burg van den, J.R. Res. Wmr. I te 's-Graven-

sande per 1-12-79 de dienst verlaten.

eouzijn, p.e.M. te 's-Gravenhage per 1-10-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Doornekamp, e. te Bodegraven per 15-11-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Dubois, N.L. Wmr. te Leiderdorp per 1-10-79 defi-

nitief ingedeeld.

Halverhout, M.J.A. te 's-Gravenhage per 1-12-79

bevorderd tot Schr. A.

Hoorn van der, A.J. Res. Wmr. te Nieuwveen per

15-11-79 de dienst verlaten.

Kerkvliet, J.P.J. te Leiderdorp per 1-12-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Lugt, C. V.d. Wmr. I te Berkel en Rodenrijs per 1-9-

79 verplaatst naar Leiderdorp .

Meer, W. V.d. Owmr. te Rijswijk per 1·1-79 ver-

plaatst naar leiderdorp .

Noordergraaf. L.J. te leiderdorp per 1-1-79 aan-

gewezen als plv. teamcomm. arrestatieteam Wl en

bev. tor adj.

Onink, E.P. Owmr. te Kaag per 1-11-79 verplaatst

naar Urk (distr. Zwolle).

Oppelaar, J.H. Wmr. te Waddinxveen per 27-10-

79 verplaatst naar Woubrugge.

Overdorp, J. te leiderdorp per 1-12-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Prins, C. Res. Wmr. te 's Graveozande per 1-11-79

met omslag.

Schewe, W.J. Wmr. I te Berqschenhoek per 1-1-

79 aangewezen als Sectiecdt. Arr. Sectie en bevor-

derd tot Owmr. te Dordrecht (distr. Dordrecht).

Vliet, M. V.d. te Boskoop per 1-12-79 aangesteld

als schrijver A in vaste dienst.

Waage, D.J. te 's-Hertogenbosch per 1-11-79aan-

gewezen als plv. hoofd surv. afd. verk. groep, be-

vorderd tot Owmr. en verplaatst naar Breda (distr.

Breda).

Wessels. R. Wmr. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Pijnacker.

Wieringa, H. Owmr. te Cuyk per 1-11-79 verplaatst

naar Grave.

Wit, J. de Owmr. te Berkel en Rodenrijs per 1-10-

79 verplaatst naar leiderdorp .

Zanten, M. van Res. Wmr. te 's-Gravenzande per

1-11-79 met ontslag.

Distrikt Groningen

Bazuin, R. Res. Wmr. I te Bellingwolde per 15-11-

79 de dienst verlaten.

Dijkhuizen, Tj.P. te Uithuizen per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr., aangewezen als comm.

groepsstandpl. rayon Uithuizen.

Grimmius, K. te loppersum per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Habing, R. Wmr. te Zuidhorn per 1-12-79 ver-

plaatst naar Borger (distr. Assen).

Hovenkamp, H. te Ulrum per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Nieland, J.F.H. agent gem. pol. Delfzijl per 1-11-

79 benoemd tot Wmr. te Marum.

Postma, W. te leek per 1-12-79 aangesteld als

Res. Wmr.

Schuurman, A. per 1-12-79 van Kon. Mar. be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Thijen, J.H. Wmr. I te Marum per 14-10-79 aange-

wezen als distr. rech. jeugdzaken te Groningen.

Werners, J.W. van ols per 12-11-79 als Wmr. ge-

plaatst te Zuidhorn.

Distrikt 's-Hertogenboseh

Beurden van, e.M.J. te Veghel per 1-11-79 be-

vorderd tot Owmr.

Burger, A.J. Wmr. I te Sprang-Capelle per 1-12-79

verplaatst naar 's-Hertogenbosch.

Hoezen, M.A. Res. Wmr. te Berlicum per 15-11-79

de dienst verlaten.

Jacobs, E.D.A.M. Wmr. I te 's-Hertogenbosch

per 1-9-79 verplaatst van gr. Techn. Rech. naar

Staf en aangewezen als ambt. voork. misdr.

Kampen van, B.B. Owmr. te Berlicum per 1-8-79

verplaatst naar 's-Hertogenbosch en aangewezen

als Plv. Cdt. groep Parketpolitie.

Linder van, A.B.P.H. Owmr. te Ravenstein per

1-9-79 verplaatst naar Drunen en aangewezen als

Plv. Gr.cdt.

Man de, J.G, Owmr. te Bergen per 1-9-79 ver-

plaatst naar Boxtel en aangewezen als Plv. Cdt.

Ber. Groep.

Oprel, G. Owmr. te Sleeuwijk per 1-10-79 ver-

plaatst naar Werkendam en aangewezen als Plv.

Gr.cdt./tevens Rayoncdt.

Peters, H.J.M. Res. Wmr. te Schijndel per 1-12-

79 de dienst verlaten.

TImmermans, G.J. te Drunen per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr.

Distrikt Leeuwarden

Bruining, J. Owmr. te Ooststellingwerf per 3-11-79

verplaatst naar leeuwarden.

Hak, R. te Franeker per 1-12-79 in dienst getreden

als Res. Wmr.

Lubach , J. te Wymbritseradeel per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr. te Gaasterland-post Sloten aange-

wezen als postcdt.

Maassen van, M. Res. Wmr. I te Kolturnertand op

12-11-79 overleden.

Postma, Sj. Res. Wmr. I te Gaasterland per 15-11-

79 de dienst verlaten.
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Distrikt Nijmegen

Aldus, J. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr. te

Haaften.

Altena, D. van schrijver te Zetten per 1-11-79 met

ontslag.

Bekman, J.B. Wmr. te Doesburg per 1-10-79 ver-

plaatst naar Tubbergen (distr. Zwolle).

Berg van den, J.H. te Gameren per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Beijnen, R.E. Res. Wmr. te Beusichem per 1-12-79

de dienst verlaten.

Bloemendaal, R.Chr. te Arnhem per 1-10-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Brandt, A.P.J.M. v.d. te Wychen per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr., aangewezen als postcdt. te AI-

verna.

Eck van, J. te Geldermalsen per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Giesen, P.J. te Zaltbommel per 1-9-79 bevorderd

tot Owmr. en aangewezen als postcdt. te Noorbeek

(distr. Maastricht).

Haan de, S. te Geldermalsen per 1-12-79 in dienst

getreden als Res. Wmr,

Heiden van der, G. Res. Wmr. te Buren per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Hein, A. Owmr. te Doesburg per 1-9-79 verplaatst

naar Coevorden (distr. Assen).

Immink, J.J. Res. Wmr. te Beusichem per 1-12-79

de dienst verlaten.

Kerkhof, J. te Geldermalsen per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Kersten, A.M.J.M. Res. Wmr. te Groesbeek per

15-10-79 met ontslag.

Kostar, K. Wmr. I te Arnhem per 1-11-79 ver-

plaatst naar Groningen (distr. Groningen).

Leerdam, W. van per 1-11-79 benoemd tot Wmr.

te Eist.

Malsen van, W.A. Res. Wmr. te Buren per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Notenboom, O.C. te Wychen per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Ommeren van, H. Chr. Res. Wmr. te Lienden per

1-12-79 de dienst verlaten.

Post, H. te Ulft per 1-10-79 bevorderd tot Owmr. te

Den Ham (distr. Zwolle).

Rikken, J.E.M. Res. Wmr. te Groesbeek per 15-

11-79 de dienst verlaten.

Roeffen, H.A.M. te Wychen per 1-12-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Rombout, A. Chr. Res. Wmr. te Buren per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Romijn, Th. Res Wmr. te Valburg per 1-11-79 met

ontslag.

Smit, J.J.M. Res. Wmr. te Beek per 15-10-79 met

ontslag.

Smit, M. te Didam per 1-12-79 in dienst getreden

als Res. Wmr.

Stevens, A.I.J. Res. Wmr. I te Herten per 15-11-

79 de dienst verlaten.

Stevens, J. Th. Res. Wmr. te Millingen aid Rijn

per 15-11-79 de dienst verlaten.

Theunissen, J. Owmr. te Nijmegen per 1-10-79

verplaatst naar staf distr. Nijmegen (RPtW).

Woerd van der, G.B. Res. Wmr. te Beusichem

per 1-12-79 de dienst verlaten.

Wijk van, A.G. Res. Wmr. te Beusichem per 1-12-

79 de dienst verlaten.

Distrikt Roermond

Bokhoven, L. van Wmr. te Helden Panningen per

1-10-79 verplaatst naar Wanroij (distr. Den Boschl.
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Dol. F. Wmr.

te Bunschoten

geb. 10-1-53

overl. 11-12-79

Philipse, P.J.M. te Gennep per 1-12-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Roos, W.A. Wmr. te Echt per 1-7-79 verplaatst

naar Cadzand (distr. Middelburg).

Rijckx. W.G.M. Wmr. te Echt per 1-10-79 ver-

plaatst naar Melick.

Sanders, J. Wmr. te Echt per 1-7-79 verplaatst

naar Beek (distr. Nijmegen).

Schattefoor, Th.H.A. Wmr. te Horst per 1-10-79

verplaatst naar Roermond.

Scheer, F. v.d. Wmr. te Horst per 1-10-79 ver-

plaatst naar Tholen (distr. Middelburg).

Schuren, V.F.M. Wmr. te Horst per 1-10-79 ver-

plaatst naar Roermond.

Seyger, J.M.P.M. Wmr. te Helden Panningen per

1-10-79 verplaatst naar Veghel (distr. Den Bosch)'

Bos, G.P.M. Wmr. I re Echt per 1-8-79 verplaatst

naar staf Roermond.

Davidse, A.J. Wmr. te Echt per 1-7-79 verplaatst

naar Sas van Gent (distr. Middelburg).

Dohmen, C. Owmr. e Meijel per 1-11-79 ver-

plaatst naar Herkenbosch. belast met waarneming

funktie vuurwapeninstru euro

Dommelen van, C.M.J. te Gennep per 1-11-79

bevorderd tot Owmr. en aangewezen als postcdt.

te Broekhuizen .

Dorland, A. van Wmr_ I te Echt per 1-7-79 ver-

plaatst naar Sevenum.

Doors, G.A.J.C. per 1-11-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Gennep. ,

Draak, H.J. Wmr. te Echt per 1-10-79 verplaatst

naar Baexem.

Es, W.L.G.J. van Wmr. te Horst per 22-9-79 ver-

plaatst naar Driebergen (AVO).

Gijsen, H.J.G. Wmr. re Helden Panningen per

1-10-79 verplaatst naar Thorn.

Haest, G.J.L. Wmr. te Helden Panningen per 1-7-

79 verplaatst naar Lisse distr. Den Haag).

Hak, J.G. Wmr. te Helden Panningen per 1-7-79

verplaatst naar Voorhout (distr. Den Haag).

Hartingsveldt van, W.E. te Gennep per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Hemelsoet, M.G.E.M. Wmr. te Echt per 1-10-79

verplaatst naar Zoutelande (distr. Middelburg).

Hermkens, H.P. Wmr. te Helden Panningen per

1-7-79 verplaatst naar Hae/en.

Hermsen, Th.P. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Gennep.

Heijden, B.J. v.d. per 1-11-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Gennep.

Hoogstrate, J.W. Wmr. te Echt per 1-7-79 ver-

plaatst naar Kloosterzande (distr. Middelburg).

Jakobs, A.J.M. Wmr. te Echt per 1-10-79 ver-

plaatst naar St.-Odiliënbetg.

Jakobs, A.J.M. Wmr. per 1-10-79 geplaatst te St.

Odiliënberg.

Janssen, G.C.H. te Herkenbosch per 1-11-79 be-

vorderd tot Owmr. te Melick en aangewezen als

Rayoncdt.

Janssen, J.W.M. Res. Wmr. I te Heijthuijzen per

1-11-79 met ontslag.

Per 1-8-79 aangewezen als

commandant van de groep

Echt adj. M. Smeets, geb.

18-7-1927. Hij was voordien

groepscommandant te Ber-

gen (L).

Theunissen, F.H.J. Res. Wmr. I te Horst per 1-11-

79 met ontslag.

Wagensveld, H.J. Wmr. te Horst per 1-10-79 ver-

plaatst naar 's Gravenpolder (distr. Middelburg).

Wilmsen, A.Chr.W. Wmr. te Helden Panningen

'per 1-7-79 verplaatst naar Kerkdriel.

Wolbert, A.J.H.W. Wmr. te Helden Panningen

per 1-10-79 verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Distrikt Utrecht

Abbing, R.A. Wmr. te Rhenen per 1-10-79 ver-

plaatst naar St. Michielsgestel (distr. Den Bosch).

Bak, C.H. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vleuten.

Bakker, C.M.J. te Vinkeveen en Waverveen per

1-10-79 bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Batenburg, J.G.A. Wmr. te Maarssen per 1-10-79

verplaatst naar Bunschoten .

Bloemen, R.H.G. Wmr. te Rhenen per 1-10-79

verplaatst naar Heesch, (distr. Den Bosch).

Bogaart, A. te Montfoort per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 3.

Bos F. Wmr. I per 1-10-79 verplaatst naar Drieber-

gen.

Breukelen. R. van van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Rhenen.

Bulsing, J.G. oft. R.P. le kl. te Utrecht per 16-7-

79 aangewezen als hoofd Justitiële dienst.

Bussar, H. Owmr. te Westbroek per 1-10-79 ver-

plaatst naar Maartensdijk.

Denderan van, M.J.M. Wmr. te Bunnik per 1-11-

79 verplaatst naar Bilthoven (beredengroep).

Dijk, G. van Wmr. I te Eemnes per 1-10-79 ver-

plaatst naar Amsterdam (RPtW).

Per 1-9-79 aangewezen als

commandant van de groep

Gennep adj. W.H. Jans-

sen, geb. 24-8-1931. Hij

was voordien plv. groeps-

commandant te Gennep.

Knoben, P.L. Wmr. te Horst per 1-10-79 verplaatst

naar Meerlo-Wanssum.

Krooswijk, H. Wmr. I te Heel per 7-7-79 verplaatst

naar Roermond.

Kuijck, J.G.M. Wmr. te Echt per 1-10-79 ver-

plaatst naar Arcen.

Lammes, B. Wmr. I te Gennep per 1-1-79 ver-

plaatst naar Monnickendam (distr. Amsterdam).

Lekx, C. Res. Wmr. te Horst per 15-10-79 met ont-

slag.

Miczek, M.J. Wmr. te Gennep per 1-11-79 ver-

plaatst naar Mook.

Mols, C.A.G.M. te Melick-Herkenbosch per 1-9-

79 bevorderd tot Owmr.

Mulder, L.G.J. den Wmr. I te Hunsel verplaatst

naar Herten.

Nellen, P.T~L. Wmr. I te Heythuysen per 1-10-79

bevorderd tot Owmr. en aangewezen als Postcdt.

te Neer.

Peters, W.J.M. Res. Wmr. te Nederweert per 15-

11-79 de dienst verlaten.

in memoriam
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Wagenaar. J. Wmr. I te Dantumadeel per 1·11·79

verplaatst naar Leeuwarden en aangewezen als dis-

tr. rech.

Westerhof. C.L. Owmr. te Makkinga per 1-12·79

verplaatst naar Ferwerderadeel en aangewezen als

Plv. Gr.cdt.

Distrikt Maastricht

Aske. H. te Vaals per 1·7·79 bevorderd tot Owmr.

en aangewezen als Postcdt. Grevenbicht.

Bogers. C.J.A. te Schaesberg per 1·10·79 bevor·

derd tot Wmr. I.

Bruyn de. W. van als. per 1·10-79 benoemd tot

Wmr. bij opvangeenheid Stein.

Coenjaerts. P.A.J. van ols. per 1-10-79 benoemd

tot Wmr. bij opvangeenheid Eygelshoven.

Craenen. J.J. te Wittem per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Curts. J.A.G.M. Wmr. te Beek per 24-9-79 ver-

plaatst naar Maastricht (verkeersgroep!.

Debije. F.A.W. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-10-

79 verplaatst naar Beek.

Dokter. J. van ols. per 1·10-79 bevorderd tot

Wmr. bij de opvangeenheid Stein.

Duyzings. M.H.M. te Wittem per 1-10-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Eykenboom. J.M.W. Wmr. te Nieuwenhagen per

1-10-79 verplaatst naar Ubach over Worms.

Giesen. P.J. te Gulpen per 1-9-79 bevorderd tot

Owmr. te Noorbeek en aangewezen als Postcdt.

Grond. J.F. te Valkenburg per 1-10-79 bevorderd

totWmr.1.

Groot de. J.A.M.W. Wmr. te Nieuwenhagen per

1·10-79 verplaatst naar Maastricht (verkeersgroep).

Haartmans. J.C. van ols. per 1-10-79 benoemd tot

Wmr. bij opvangeenheid Eygelshoven.

Heuvelmans. J.L. Wmr. te Stein per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vaals.

Hofkamp. J.H. te Beek per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Jeurissen. E.W.G. te Nieuwenhagen per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Kersten. H.J. Wmr. te Simpelveld per 1-5-79 ver-

plaatst naar Susteren.

Kloetstra. J. Wmr. te Meerssen per 1-4-79 ver-

plaatst naar Born.

Koopman. T.J. Wmr. te Meerssen per 1-7-79 ver-

plaatst naar Eysden.

Kort. P. Wmr. te Beek per 15-9-79 verplaatst naar

Marum (distr. Groningen!.

Kostons. J.H.M. Wmr. te Schaesberg per 1-3-79

verplaatst naar Gulpen.

Krewinkel. J.A.H. van gem. pol. Kerkrade per

1-7-79 geplaatst als Wmr. I te Valkenburg.

Kroese. G. Wmr. te Meerssen per 1-7-79 verplaatst

naar Wittem.

Lambermon. J.H. Wmr. opv. gr. Meerssen per

1-7-79 verplaatst naar groep Meerssen.

larue. J.M.E. Ads. opv. gr. Nieuwenhagen per

1-10-79 verplaatst naar Amstenrade.

leenders. G.H.A.W. Wmr. I te Born per 24-9-79

verplaatst naar Maastricht (Verkeersgroep).

levels. J.H.M. Wmr. te Voerendaal per 1-10-79

verplaatst naar Simpelveld .

Moorman. F.H.J. Wmr. opv. gr. Nieuwenhagen

per 1-10-79 verplaatst naar Schaesberg.

Neer van. A.J.G. Wmr. van opv. gr. Stein per

1-10-79 naar gr. Stein.

Nyenhuis. J.G.M. van ols. per 1-10-79 geplaatst

als Wmr. bij de opvangeenheid Eygelshoven.

Offermans. J.L. Wmr. te Stein per 1·10-79 ver-

plaatst naar Eijsden.

Orsouw van. T.l.M. te Valkenburg per 1-10-79

bevorderd tot Owmr.

Plas van de. A. te Stein per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Popping. H.W. Wmr. I te Schaesberg per 1-5-79

verplaatst naar Nieuwenhagen.

Roordink. J. te Stein per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Sanchez. J. Wmr. te Meerssen per 1-4-79 ver-

plaatst naar Beek.

Schreuders. N.M.M. Wmr. te Nieuwenhagen per

1-4-79 erpIaatst naar Eysden.

Schreuders. J.M.M. Wmr. te Nieuwenhagen per

1-10-79 verplaatst naar Born.

Silvius. F.A. te Vaals per 1-12-79 bevorderd tot

Owmr. te Bruinisse (distr. Middelburg).

Simons. P.L.E.R.M. Wmr. I te Born per 20-1-79

verplaatst naar Maastricht en aangewezen als distr.

rech.

Smeets. H.E.J. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-4-

79 verplaatst naar Valkenburg.

Steen van der. H.A.N. Wmr. te Beek per 1-2-79

verplaatst naar Munstergeleen .

Steen van der. M.T. Wmr. te Meerssen per 1·1-79

verplaatst naar Druten (dristr. Nijmegen!.

Sullen. J.H.M. te Meerssen per 1-10-79 bevorderd

tot Wrrv. I.

Sijstermans. J.C. Wmr. te Stein per 1·10-79 ver-

plaatst naar Wrttem.

Takken. J. van ols. per 1-10-79 verplaatst als

Wmr. naar opvang eenheid Stein.

TIlburg van. J.C.A. Wmr. te Nieuwenhagen per

1-7-79 verplaatst naar Vaals.

Vallinga. J.M.F. te Nieuwenhagen per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Vegt van der. A.B. te Valkenburg per 1-10-79 be-

vorderd ot Wmr. I.

Vermeer. LH.G. Wmr. te Nieuwenhagen per 1-7·

79 verplaatst naar Hulst (distr. Middelburg!.

Vervoort. B.A.J. Wmr. te Stein per 1-10-79 ver-

plaatst naar aastricht (verkeersgroep!.

Vodeb. J.A.M. van ols. per 1-10·79 geplaatst als

Wmr. boïopvangeenheid Eygelshoven.

Wedema. G. van ols. per 1-10-79 geplaatst als

Wmr. bij opvang eenheid Stein.

Wiesfeld. L. Wmr. te Beek per 1·4-79 verplaatst

naar Simpelveld.

Willems. .V. te Ubach over Worms per 1-9-79

bevorderd ot Owmr. te Gronsveld en aangewezen

as Postcdt.

Distrikt Middelburg

Augustijn. J.J. Res. Wmr. te Kortgene per 15-11-

79 de dienst verlaten.

Biemans. M.T. van ols. per 7-11-79 geplaatst als

Wmr. te Schouwen· Duiveland.

Brugman. C.• Res. Wmr. I te Valkenisse per 8-10-

79 met Ilo.

Per 1·11·79 aangewezen als

commandant van de groep

Hontenisse adj. A.P.M. de

Clercq. geb. 23-9-1945. Hij

was voordien plv. gr. cdt.

Hontenisse. tevens rayon-

cdt, Kloosterzande.

Dijk. W.J. van per 1-11-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Vogelwaarde.

Goulooze. A.P. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Sluis.

Heyne. J.J. Res. Wmr. I te Axel per 1-12-79 de

dienst verlaten.

Hollestelle. M.P.J. te Nieuwerkerk per 1·10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Joosse. J. Wmr. Ite Tholen per 1-11-79 verplaatst

naar Aagtekerke.

Kaam. A.C. van te 's Heerenhoek per 1·10-79 ver-

plaatst naar Heinkenszand en bevorderd tot Owmr.

Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van de groep

Hulst adj. P.J. de Koning.

geb. 18-4-1941. Hij was

voordien plv. groepscom-

mandant Hulst.

Laere van. G.A.F. Res. Wmr. te Clinge per 1-12·

79 de dienst verlaten.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

Aardenburg adj. M.P. len-

selink. geb. 18-10-1946. Hij

was voordien rayoncom-

mandant Cadzand .

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de Ver-

keersgroep Middelburg adj.

D.P. v.d. Linden. geb.

8-12-1919. Hij was voordien

plv. commandant Verkeers-

groep Middelburg.

Maanen van. C. Wmr. I te Schouwen-Duiveland

per 1-10-79 verplaatst naar Kortgene.

Meedendorp. M.P. te Arnemuiden per 15-11·79in

dienst getreden als Res. Wmr.

Puijvelde. Th.P.M. van per 1-11-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Vogelwaarde.

Renique. R. te Middelburg per 1-12·79 bevorderd

tot adm. ambt.

Scheers. R. Wmr. te Schouwen-Duiveland per

1-10-79 verplaatst naar Bruinisse.

Schouten. R.H.A. per 1-10-79 geplaatst als Wmr.

te Oostburg .

Soomers. L. Res. Wmr. I te Tholen per 12-12·79

met f.l.o.

Verkerke. M. Owmr. te Reimerswaal per 19-10-79

aangewezen als 2e verv. groepscdt.

Verrijzer. G.J. Wmr. I te Veere per 1-10-79 ver·

plaatst naar Middelburg.

Visser de. A.J. Wmr. te Schouwen· Duiveland per

1-10-79 verplaatst naar Zierikzee.

Vries de. D. van ols. per 7~11-79 geplaatst ais wmr.

op opvangeenheid Schouwen-Duiveland.

Wever de. J.C. Owmr. te Tholen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Hulst.

Wever de. J.Ch. Owmr. te Hulst per 14-11-79

aangewezen als 3e plv. groepscdt.

Wielen van der. C.M. Wmr. te Schouwen-

Duiveland per 1-10-79 verplaatst naar Tholen.

Wondergem. F.A. Wmr. te Schouwen-Duiveland

per 1-10-79 verplaatst naar Nieuwerkerk.

Zijderveld. A. te Zierikzee per 1-8-79 bevorderd tot

Owmr. en per 3-10-79 aangewezen als 2e verv. grc.

te Steenbergen (distr. Breda!.
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Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van de groep

Blaricum (distr. Amster-

dam) adj. A. EkelmanB,

geb. 16-5-1938. Hij was

voordien plv. groepscom-

mandant Maarssen.

Elbertse, C.G. Wmr. per 1-10-79 verplaatst naar

Driebergen .

Gier, J.M. de Res. Wmr. te Langbroek per 1-11-79

met ontslag.

GinkeI. G. v. te Utrecht per 1-1-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Ginkei, G.J. van Wmr. te Ijsselstein per 29-9-79

verplaatst naar Bilthoven.

Gijn, A.J. van van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vleuten.

GljBbertse, K. te Utrecht per 1-10-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Hartog, C.P. den per 1-1·79 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.

Henzen, W.C.C. te Bunnik per 1-10-79 bevorderd

totWmr.1.

Hoan, G. te tJsselsteln per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Hovestad, A.G. te Doorn per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. I.

Hovestad, J. H. te Utrecht per 1-11-79 bevorderd

tot Owmr.

Horst, Th.W.M. te Utrecht per 1-1-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Hovinga, H.S. adm. ambt. A 1 te Utrecht per 1-10-

79 aangesteld in vaste dienst.

Hubers, F.l.J.M. Wmr. te Rhenen per 1-10-79

verplaatst naar Rosmalen (distr. Den Boschl,

Jager, J.A. de Wmr. I te Driebergen per 24-9-79

verplaatst naar AVD.

Janssen, H. van ols. Apeldoorn-per 1-10-79 ver-

plaatst naar Rhenen.

Jongerius, P.A.M. Wmr. te Doorn per 1-10-79

verplaatst naar Mijdrecht.

Kemp, J.P. Res. Wmr. I te Vleuten-de Meern per

1-12-79 met f.l.o.

Klaranbeek, J.G.M. Owmr. te Mijdrecht per 1-6-

79 verplaatst naar St. Oedenrode (distr.

Eindhoven).

Klein, H.J. te Leusden per 1-11-79 bevorderd tot

Owmr. en verplaatst naar Waddinxveen (distr. Den

Haag).

Kokke, A.M.P. Owmr. te VIeuten-de Meern per

1-10-79 aangewezen als Plv. Gr.cdt. Buren (distr.

Nijmegen). .

Kroneman, N.J. Wmr. per 1-10-79 ingedeeld te

De Meern.

Kruyff de, C. Res. Wmr. te Bunnik per 15-11-79de

dienst verlaten.

Laseur, J.F. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Bunschoten.

Leeman, W. Owmr. te Bilthoven per 1-10-79 aan-

gewezen als hoofd surveillance-afd.

Leer, A. v.d. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Doorn.

Molen, M. v.d. Wmr. te Bunschoten per 5-11-79

verplaatst naar Bilthoven.

Mulckhuijse, J.N.B. Wmr. I per 1-11-79 definitief

geplaatst te Rhenen.

Munck, P. de Wmr. te Rhenen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Woudrichem (distr. Den Bosch),

Niemeijer, H. Owmr. te Vreeland-Loenersloot per

1-11-79 verplaatst naar Loenen.

Nijhof, F.G.M. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Doorn.
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OOBtenbrugge van, M. te Breukelen per 1-10-79

bevorderd tot Wmr. I.

Oosterom, l.A.M. Wrrv. I te Rhenen per 29-9-79

verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).

Rademaker, G. Wmr. te Rhenen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Reimer (distr. Middelburg).

Ree, R. v.d. te Nigtevecht per 1-10-79 bevorderd

tot Owmr., aangewezen als postcdt.

Reenen, H.S.M. van . Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Doorn.

Rotteveel. R.F.P.J. ols. Apeldoorn per 1-10-

79 verplaatst naar Vleuten.

Ruijter, C.J.N. de van oIs. Harlingen per 1-10-79

verplaatst naar Rhenen.

Ruijter, J.W. de Wmr. I te Bilthoven per 27-10-79

verplaatst naar Schoonhoven (distr. Den Haag).

Severs, H. Owmr. te Utrecht per 1-11-79 met tlo.

Stigter, A.A. te Ijsselstein per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. I.

Stooker, l.C. per 16-10-79 aangesteld als schrijver

te Breukelen.

Slotboom, E.T. van cis. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Rhenen.

Smit, G.J. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Doorn.

Smits, W.J. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Doorn.

Steenbergen, W. van mr. per 1-10-79 ingedeeld

te Oudewater.

Stuurop, D. Owmr. te Usselstein per 1-11-79 ver-

plaatst naar Linschoten.

Teunissen-van Maanen, Y. per 1-11-79 verplaatst

van Amerongen naar Rhenen en bevorderd tot adj.

Timmer, J. te Maartensdïk per 1-10-79 bevorderd

tot Wmr. I.

Verlaan, H.J.Th. Wmr. te Maarssen per 1-10-79

verplaatst naar Vinkeveen.

Vermeij, J. te Bilthoven per 1-11-79 bevorderd tot

Owmr., aangewezen als htd. afd. Bijz. controles.

Vreeswijk, N.C. van Wmr. te Maarssen per 1-10-

79 verplaatst naar Vleuten·De Meern.

Wallet, N. Wmr. te Mijdrecht per 1-7-79 met ont-

slag.

Distrikt Zwolle

Berg, J. v.d. te Haaksbergen per 1-11-79 bevor-

derd tot Owmr. en verplaatst naar Borne.

Blokvoort, G.Th.M. Wmr. te Rijssen per 1-10-79

verplaatst naar Holten.

Bokdam, H. Res. Wmr. I te Vriezenveen per 15-

11-79 de dienst verlaten.

Bokdam, R.J. van ols. Apeldoorn per 1·10-79 ver-

plaatst naar Rijssen.

Booijnk, M.B. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Goor.

Bos, E. te Westerhaar per 1-12-79 in dienst getre-

den als Res. Wmr.

Bouwhuis, E.E. Wmr. te Raalte per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vollenhove.

Bruggeman, J.B. Wmr. I te Holten per 1-11-79

verplaatst naar Rossum.

Buffinga, A. te Dallsen per 1-12-79in dienst getre-

den als Res. Wmr.

Busschers, Mr. C.F. per 1-9-79 benoemd tot oft.

der Rijkspol. 2e kl. Ingedeeld bij de staf van het dis-

trikt Zwolle.

Deth van, J.W. Res. Wmr. I te Denekamp per

1-12-79 met 1.1.0.

Eikenaar, B.G. Wmr. per 1-10-79 ingedeeld te

Zwolle.

Geerts, l.J.H. te Zwolle, per 1-11-79 aangesteld

als Rijksambtenaar 11.

Goossen, M.B.M. van ols. Harlingen per 1-10-79

verplaatst naar Goor.

Graafland, P. Wmr. te Markelo per 1-10-79 ver-

plaatst naar Drunen (distr. Den Bosch).

Harsema, H.A. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Goor.

Heskamp, J.B. Wmr. I te Weerselo per 1-11-79

met flo.

Hofman, G.H. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Raaite.

Hofstra, P. Wmr. te Raalte per 1-10-79 verplaatst

naar Goor.

Hogenkamp, H.H. Wmr. I te Raalte per 24-6-79

aangewezen als hulp-mentor.

Hulman, B.A.M. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Raaite.

Jager, F. Res. Wmr. I te Vriezenveen per 26-10-79

met tlo.

Jans, H.J. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Goor.

Jansen, P. Wmr. I te Dalfsen per 1-11-79 ver-

plaatst naar Diepenveen .

Jansen, P. te Dalfsen per 15-11-79 bevorderd tot

Owmr. te Diepenveen.

Jonge, H. de Owmr. te Borne per 1-11-79 ver-

plaatst naar Almelo.

Per 1-9-79 aangewezen als

commandant van de groep

Diepenveen adj. D. Jon-

kers, geb. 29-5-1937. Hij

was voordien plv. groeps·

commandant te Diepen-

veen.

Keurs, G. ter van ols. Apeldoorn, per 1-10-79 ver-

plaatst naar Raaite.

Kienhuls, J.H.M. te Tubbergen per 1-12-79 in

dienst getreden als Res. Wmr.

Koebrugge, J.A.B.M. Owmr. te Goor per 1-10-79

verplaatst naar Diepenheim .

Koudijs, R.H.J. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Rijssen.

Kranen, J.J.G. Wmr. te Markelo per 1-10-79 ver-

plaatst naar IJsselmuiden .

Kuipers, J.H.F. Wmr. te Goor per 1-10-79 ver-

plaatst naar Dedemsvaart.

Lammers, D.H. Adj. te Wierden per 1-12-79 met

f.l.o.

Meer, G.A. v.d. van ols. Harlingen per 1-10-79

verplaatst naar Raaite.

Minkjan, H. Res. Wmr. I te Vriezenveen per 1-12-

79 met f.l.o.

Mos, A.J. Wmr. te Markelo per 1-10-79 verplaatst

naar Denekamp.

Mulderij, R. van ols. Apeldoorn per 12-11-79 ver-

plaatst naar Vriezenveen .

Nijhuis, P. Wmr. te Vriezen veen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Zwolle.

Nijhuis, H.P. adj. te Wijhe per 1-10-79 met tlo.

Dosterhof, A.J. Wmr. te Rijssen per 1-10-79 ver-

plaatst naar IJsselmuiden .

Platenkamp, P.M. Wmr. per 1-10-79 ingedeeld te

Zwolle.

Post, H. Wmr. I te Gendringen per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Vriezenveen .

Reehuis, H.B. Owmr. te Borne per 1-11-79 met

Ilo.

ROmer, H.R. Wmr. te Markelo per 1-7-79 ver-

plaatst naar Veghel (distr. Den Bosch).

Rook, l. adm. ambt. C 1 te IJsselmuiden per 1-2-

BOmet pensioen.

Roosink, E.P. Res. Wmr. te IJsselmuiden per 15-

11-79 de dienst verlaten.

Snieder, A.M. Wmr. I te Haaksbergen per 1-11-79

verplaatst naar Weerselo.

Stegehuis, J. Wmr. te Markelo per 1-10-79 ver-

plaatst naar Geesteren.
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Steggink, G.M. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Rijssen.

Tiehuis, W.J.M. te Zwolle per 1-6-79 bevorderd

tot Owmr.

Tiehuis, W.J.M. per 1-9-79 geplaatst als districts-

rechereh. jeugdz. te Zwolle.

Veldhoff, H. Res. Wmr. I te Vriezenveen per 15-

11-19 de dienst verlaten.

Veltmaat, A.W.D.T. Wmr. I te Rijssen per 1-7-79

aangewezen als hulp-mentor.

Verstegen, H.J. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Goor.

Vis, J.A. van ols. Harlingen per 1-10-79 verplaatst

naar Rijssen.

Wegman, J.H. Res. Wmr. I te Weerselo per 1-12-

79 met I.l.o.

Wispels, J.J.A. te Raalte per 15-11-79 in dienst

getreden als Res. Wmr.

Wijsbeek, F.M. Wmr. te Rijssen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Goor.

Zandbergen, J. Wmr. te Raalte per 1-10-79 ver-

plaatst naar Avereest.

Zijlstra, M.G.D. te Zwolle per 1-10-79 bevorderd

tot Owmr. en aangewezen als mentor opvanggr.

Rijssen.

Rijkspolitie te Water

Bruyn de, A. Owmr. te Bruinisse per 16-10-79 ont-

heven uit funktie van Postcdt., verplaatst naar Dor-

drecht en aangewezen als plv. hoofd meldkamer.

Kruysbergen, A.J. Postcdt. Nijmegen per 1-9-79

aangewezen als Plv. Cdt. groep Nijmegen.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de Rech.

groep Dordrecht IRPtW)

adj. D.J. v.d. Ploeg, geb.

24-9-1938. Hij was voordien

plv. groepscommandant

Dordrecht IR.P.t.W.l.

Rusthoven, J. Wmr. te Spijkenisse per 1-11-79

verplaatst naar Delfzijl.

Schalkwijk van, J.A. te Den Helder per 1-5-79 be-

vorderd tot Owmr. en aangewezen als Bootcdt.

Schouten P. Wmr. I te Reimerswaal per 1-10-79

verplaatst naar Wemeldinge.

Dienst Luchtvaart

Jansma, G. RA 111 te Schiphol per 1-12-79 aan-

gesteld in vaste dienst.

Velders, E.e.J. te Schiphol per 1-12-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Zwart de, P.M. te Schiphol per 1-1-80 bevorderd

tot adm. ambt. A 1 in vaste dienst.

Veiligheidsdienst Koninklijk Hui

Pronk, M.A. Owmr. te Soestdijk per 1-10-79 ver-

plaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Scholen

Bernauer, P.F.M. te Apeldoorn per 1-10-79 bevor-

derd tot Adj.

Kemphuis-ven Ommeren, E.J. adm. ambt. A 1

te Apeldoorn per 1-10-79 aangesteld in vaste

dienst.

Klebech, A. te Apeldoorn per 1-10-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

IJsselmuiden (distr. Zwolle)

Adj. E. leurink, geb. 14-

12-1931. Hij was voordien

Docent-klasseleider Opl.

school Apeldoorn.

in memoriam

Bovenkamp,

G. van de,

Adj. te Bilthoven,

Verkeersschool

geb. 2-6-1923

overl, 2-10-1979

Drijver, e.E. Kaderschool Apeldoorn per 1-1-80 de

dienst verlaten.

Gorter, S. Adm ambt. C 3 te Harlingen per 18-11-

79 de dienst verlaten.

Hert van der, G.e. te Apeldoorn per 1-12-79 aan-

gesteld als adm. hfd, ambt. A, hoofd afd. Inter-

naat.

Ieperen van, H.R. te Apeldoorn per 1-11-79 aan-

gesteld als RA 11.

Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van de groep

Putten Idistr. Apeldoorn)

adj. A. de Jong, geb. 6-4-

1930. Hij was voordien

Docent-klasseleider Opl. \..

school Apeldoorn. liJ![ _ A:,

Nielsen, W. te Harlingen per 1-12-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Scholten, A. te Apeldoorn per 1-11-79 aangesteld

als adm. ambt.

Timmerman-Pouwiel, H.M. te Apeldoorn per

1-8-79 aangesteld in vaste dienst.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/1 Harlingen

~;
~

Voorste rij v.i.n.r.: wmr. E. J. Bos, H. J. G. Coster.

owmr. G. de Vos.

Tweede rij: wmrs. G. Bosma, J. H. M. Bond, A. I.

Mulder, W. J. den Outer.

Derde rij: wmrs. L. M. M. Hoeijmakers, G. Elzinga,

J. de Jong, M. E. H. G. Derks, A. J Berendsen.

Vierde rij: wmrs. M. W. G. Bootsma, M. A. B. Le-

ferink, M. T. Bregman, M. A. A. Maartens.

Vijfde rij: wmrs. L. Bouwman, G. F. van Dijk, W.

Andelbeek, wmr.-I. H. E. van Bijnen.

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. Kroezen, A. H. Jan-

sen, A. van Dijk, R. de Jonge.

Tweede rij: owrnr. H. Hielkema, wmrs. J. Drenth,

A. Klomp, G. de Kruijf, J. A. de Lange.

Derde rij: wmrs. B. W. P. Goosmann, P. J. Fiere,

M. Kraan, R. E. S. Koot, S. Damstra.

Vierde rij: wmrs. P. D. W. Kloosterman, J. Hoek,

E. H. Komduur, W. Folkers.

Vijfde rij: adj. K. Hoekstra. wmrs. F. J. C. Frijters,

J. J. van der Kolk, D. M. Ham, J. Dijkstra.

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs A. Rink, P. Jansen, A.

Nijland, J. W. Marissen.

Tweede rij: owmr. R. Hoekstra. wmrs. J. Nijboer,

P. C. C. Sinia, P. Siebinga.

Derde en vierde rij: wmrs. D. A. Sperling, R. A. M.

Hitters, B. Polet, F. Bottema, R. de Wit, L. W.

Waller, G. A. Visser, P. de Meij.

Vijfde rij: wmrs. J. Nieuwenhuizen, W. Schaper,

H. F. Oosterwijk, G. C. Schaap, owmr. D. de Vries.

KLAS 0

Voorste rij V.l.n.r.: owmr. J. Beijert, wmrs. C. van

der Stel, C. D. Visser, C. A. Spierings.

'Tweede rij: wmrs. I. M. Straat, owmr. A. Kinder-

man, wmr. S. Hoekstra. A. W. Stukker.

Derde rij: wmrs. A. Koning, M. H. Pijl, M. M. E. J.

Ramaekers, I. T. Hofstra, P. J. Tasman.

Vierde rij: wmrs. M. Heerikhuizen, G. H. J. van

Rossum, J. M. Rienks, E. C. A. Mulder.

Vijfde rij: wmrs. F. de Vries, W. Jansen, D.

Schuurman, R. Braxhoofden, H. C. Spreng er.
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"They '1/ help you in the car.

door Paul Meijers

Als op een woensdag in mei de barre

winter nog nawoekert in het kille

natte Nederland, straalt de zon aan

een strak blauwe hemel zalige warm-

te naar luie mensen aan een Europe-

se zuidkust.

Een kleine vissershaven, vrij onbete-

kenend nu, maar dat moet eens an-

ders zijn geweest. Een machtig oud

vestingwerk beheerst er nog de om-

geving.

In de loop der latere eeuwen hebben

de mensen er een stadje aan vastge-

bouwd, met steegjes, slopjes, witte

huisjes en onontkoombare kerken.

In een van de stegen een poortje met

een trap.

Boven het poortje 'Policia',

Bij het poortje, waar zalige warmte

is veranderd in een drukkende hitte

aarzelt een Nederlandse politieman

of hij naar binnen zal gaan. Hij

draagt een plastic tas met daarin een

pet die eens zijn uniform kompIe-

teerde.

"Misschien vinden ze 't wel gek",

overdenkt hij en "zouden ze me

kunnen verstaan?" Elders was een

poging tot kontakt op een vriendelij-

ke, maar grandioze manier mishikt

op de taalproblemen. Stond ie daar

met z'n plastic tasje en z'n beste

Frans, Duits en Engels goed voor jo-

ker, want ze verstonden er geen biet

van.

Een bekend spreekwoord zegt echter

dat niet geschuild altijd nat is (of

woorden met een zelfde strekking)

en moedig besteeg hij de stenen trap

naar een even klein als kaal binnen-

plaatsje waar in een nog kaler hok

een geüniformeerde figuur zat die

daar kennelijk had plaatsgenomen

om aangesproken te worden. En ja,

dat was nou net het probleem. "Do
you speak English?", begon hij.

36

"Sprechen Sie Deutsch?" is na zo-

Véeljaren nog steeds geen goed be-

gin" stelt hij vast. "Behalve in

Duitsland natuurlijk, maar daar

klinkt zo'n vraag overbodig. "

De wachtcommandant kijkt, denkt

en schudt zijn hoofd. Hij speakt het

niet maar begrijpt het wel. "Anybo-

dy else who speaks English ", waagt

hij het er nog eens op. Naast het 'na'

schudden maakt een van de handen

een afwerend gebaar. Het dreigt

weer mis te gaan. Gelukkig heeft het

lot van verre voor hulp gezorgd. Een

abnormaal bruine, hoogblonde man

van rond de dertig steekt een handje

toe: "Can I help you?" Hij spreekt

na een verblijf van zes jaar in het

zonnige zuiden perfekt de landstaal.

Zijnhulp betekent een grote stap op

weg"naar het sukses in de ruilhandel.

Het Engels met Amerongs aksent zij

u bespaard.

Er komt een tweede kollega bij, die

het verhaal aanhoort. Het afgedank-

te uniformstuk gaat van hand tot

hand. De sterkte van de post groeit

inmiddels tot vijf man. Zowaar

blijkt er onder hen iemand met de-

zelfde petmaat te zijn. Dan ver-

dwijnt het hoofddeksel. Weg pet.

Ongerust wendt de Nederlander zich

tot zijn tolk. Plotseling komt de pet

weer naar buiten. Er ontstaat een ka-

kofonie van geluiden rond het voor-

"• •

werp. " Wat doen ze nou eigenlijk",

vraagt de bezitter. "Ruilen ze hem

niet?"

"Ze maken er ruzie om wie hem mag

hebben. Ze vinden hem prachtig",

weet de tolk.

Even later wordt de ruil op dia vast-

gelegd. Inmiddels is hun dienst afge-

lopen. De kol/ega's wil/en wel weg

om de dorst te lessen en de honger te

stillen. "Toch maar even naar de

kantine", brengt de tolk over.

Daar worden bij een pittige brandy

wat kol/egiale gegevens uitgewisseld.

Een tweede pet levert een tuniek op.

Nog een brandy . . . proost, nog

een. Nou moeten we toch echt gaan

duizelt het lichtelijk. Nee, nee. Nog

even proeven aan de likeur. De spe-

cialiteit van de streek.

Een van de geüniformeerden geeft

een hand en zegt wat. "Hij moet

weg. Tijd om dienst te gaan doen",

vertaalt de tolk.

Verbaasd, althans lichtelijk verwon-

derd vraagt de Nederlander hoe het

zit met drinken en autorijden. "No

limit", is het duidelijke antwoord.

Duidelijk? Mag een politieman zich

afvragen of er dan echt helemaal

geen limiet is?

"En alsje nou straalbezopen bent en

je wilt gaan rijden?"

Antwoord: " They '/I help you in the

car ... "
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Negen ruiten-puzzel

In elk van deze negen ruiten moeten zo-

wel horizontaal als vertikaal 5 woorden

van vijf letters worden ingevuld.

Bovenste rij links: 1 mannetjeseend, 2

visetend zoogdier, 3 verdieping, 4 he-

melwater, 5 bewoner van een eder-

landse provincie.

Middenin: 1 nauwe straat, 2 familielid,

3 jong zoogdier, 4 gasten, 5 graansoon.

Rechts: 1 breuk, scheur, 2 beroemde

vioolbouwer, 3 korting, 4 proeftijd, 5

opschrift van een boek.

Middelste rij links: 1 Grieks eiland, 2

electrode, 3 zware hamer, 4 reukwater,

5 uitbouw.

Middenin: 1 chocoladedrank, 2 zang-

drama, 3 zetel, woonplaats, 4 room-

kleur, 5 vruchtbare woestijnplekken.

Rechts: 1 kiezelstenen, 2 ontvang-

toestel, 3 afgodsbeeld, 4 dochter van

Tantalus, 5 dwalen.

Onderste rij links: 1 herfstbloem, 2

graafwerktuig, 3 verlangen, 4 ridder, 5

winterappel.

Middenin: 1 hoofddeksel, 2 strijdperk,

3 zijrivier van de Vecht in Overijsel, 4

hemels wezen, 5 vroegere Chinese mun-

ten.

Rechts: 1 mislukken, 2 Amerikaanse

sierplant, 3 naderhand, 4 jongensnaam,

5 kostbare bontsoort.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

'1 2 2

3 3 3

~
.4 4

5 5 5

1 2 3 .4 5 1 '1 3 4 5 1 '1 3 .4 5

'1 2 2

3 3 3

.4 4 4

5 5 5

1 '1 3 ~ 5 1 '1 3 .4 5 1 2 3 .4 5

2 2 '1

3 3 3
I

.4 4 4

5 5 5

Oplo . gen vóór 10 februari 1980 op-

turen op een briefkaart) aan onze puz-

zelredaktenr: Brahmsstraat 9, Eerbeek.

- dingt dan mee naar een platen- of

boe enbon van f 25,-.

Oplossing november

De gevraagde spreuk luidde: 'Als het

geld op is, is het kopen gedaan'.

Winnares werd (na loting): mevrouw

Ten Broeke, Schoolstraat 18, 6691 XS

Gendt (Gld). Gefeliciteerd!

•.•.•.•TO VERZEKERD.~
Uitsluitend W.A. - 11R,s .. Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •

Cat. waarde met 40% zonder zonder premie f 13,- per f 1.000.- verzekerde dagwaar-
_tlm +--n_o._cl_a_im__ no_._cl_ai_m-l- n_o_-c_I_ai_m de, met een minimum van f 40, 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 over- •
genomen.

Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf

23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -
W.A. aanhanger - verhaalsbijstand binnen

Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
ten den na ongevàl binnen Nederland - gunsti-
ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen
volledig verval van no-claim reductie.

Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •

AssüiWil1ËN •• '

••••
•

hoger op aanvraag.

Beëdigd beursmakelaars

~ •• BRAACX'

1198,-

1201.·
1207,'
1213,-

1222.'
1234.·
1240,-
1246,-

1249.·
1258.·
1264,-

1273.·
1279.'
1285.·
1294.·
1300.·

I 7.000,-
I 8.000,-
I 9.000,-

110.000,-
111.000,-
112.000,-
113.000,-

114.000,-
115.000,-
116.000,-
117.000,-

118.000.·
119.000,-

120.000.'
121.000.·

122.000.·

1330.'
1335.'
1345.'
1355.'

1370.·
1390.'
1400.'
1410.'
1415.'
1430.-
1440.-

1455.'
1465.'
1475.'
1490.'
1500.'

1423.'
1447.-

1468.-
1492.-
1528.-

1558.-

1591.'
1621.-
1645.-
1681.'

1714.-

1747.-

1777.-

1813.-
1849.-
1882.-

I 705.'

I 745.'

I 780.'

I 820.'
1 880.·
I 930.·

I 985.·
11.035.'

11.075.'

11.135.'
11.190.'
11.245.'
11.295.'

11.355.'
11.415.'
11.470.'
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• UITSPRAAK: 'Sommige mensen hebben aan
een waar chuwing genoeg; het overgrote deel
moet gewoon een bekeuring hebben. Het zwakke
punt van de Nederlander is nog altijd zijn porte-
monnee.'

(adj. A. B. N. van der Sangen, Bergeijk)

• WIE HOORT IN DIT RIJTJE NIET THUIS?

Adspirant
Opper
Adjudant
Kapitein

·lJ;l;lq U!d
ap );l!U;l!P;l~!U;lep s! ün -nmpnfpa ap 'pnnpJ;lpuI

• VRAAG op de A.I.: Wat zouden de letters
Z.K.B. toch betekenen?

• NIEUWS VOOR VRIJGEZELLEN BIJ DE
POLITIE: Op het hoofd buro van politie in Arn-
hem (meldkamer) is de Landelijke Koppelcentrale
gevestigd.

• Nauwere samenwerking in Het Gooi. Men
spreekt al van Blaren & Larieurn.

• Bij de gempo zijn ze dus al vroeg met
energiebesparing begonnen.

ZOGE AAMD 19

Klare kollega's

De Bar
Bitter
Bokma
van Dorsten
Maat

van de Neut
Schenk
Slokker
Troost
de Waard
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Ichoten inli Oeden~

Zaterdag 26 januari 1980 rond
11.30 uur. Toevallig kijkt de echtge-
note van de bedrijfsleider van de di-
amantslijperij in het midden van de
bebouwing van het Brabantse Sint
Oedenrode ('Rooi' zeggen ze er) uit
een raam van een van de slaapka-
mers van haar woning naar het ge-
bouw waar haar man aan het werk
is. Ze ziet dat er een zwarte Volks-
wagen Golf voor de deur stopt en
dat drie, met bivakmutsen gemas-
kerde mannen uitstappen en het be-
drijfje binnengaan. Ze weet het
meteen. Een overval. In een reflex
belt ze het nummer van de meldka-
mer van de Rijkspolitie in het dis-
trikt Eindhoven. Het is het begin
van een viereneenhalf uur durend
wild-westtafereel in Oost-Brabant
en Noord Limburg, waarbij tiental-
len politiemannen van Rijks- en Ge-
meentepolitie jacht maken op het
drietal.
Meteen nadat het alarm van mevrouw
Van der Steen de meldkamer in Eindho-
ven heeft bereikt gaat er een bericht uit
naar de GSA van de groep Sint Oeden-
rode, de 54-1. Kollega A. Bertens
bestuurt de partouillewagen. Naast hem
zit de wachtmeester le klasse A. Rotte-
veel. Bertens is vooral bij de jeugd een
geziene figuur in het dorp, 59 jaar, hij
doet al 24 jaar dienst in Sint Oedenrode
en staat aan de vooravond van z'n f.l.o.
Alex Rotteveel is 25, wachtmeester le
klasse en M.E.'er. Hij heeft de rustige
Brabantse gemeente in de zes jaar dat
hij er woont door en door leren kennen.
Als het bericht via de mobilofoon van
de 54-1 binnenkomt rijdt de patrouille
op het marktplein in het midden van het
dorp. De plaats van de overval ligt op
ongeveer een kilometer verwijderd. Ber-
tens stuurt de wagen er snel naar toe.
Wat daarna gebeurt is ruimschoots aan-
leiding voor het NOS-journaal om er
een aantal nieuwsminuten voor vrij te
maken. Ook de radionieuwsdienst gaat

4

er in een aantal uitzendingen niet aan
voorbij en in de ten van de maan-
dag erop komen èn Sint Oedenrode èn
de arrestatie van e drie overvallers
ruimschoots aan e orde. Bertens en
Rotteveel doen in corte tijd een aantal
ervaringen op die ze niet licht zullen ver-
geten.

. Benens

A. Rotteveel

Schot

"Je hebt toch even at tijd nodig om
zo'n melding 'overval' te verwerken",
zegt Alex Rottevee . "Toevallig zaten
wij dicht in de buun van de diamantslij-
perij. Onderweg er naar toe hoor je hoe
het mobilofoonver eer drukker wordt.:
Assistenties worden opgeroepen en dan
weet je dat het ernst is."
Veel tijd om te overleggen hebben de
twee wachtmeesters niet. De kilometer
afstand via de Borchmolendijk naar de

door Bert Huizing

Eerschotsestraat is zo overbrugd. De 54-
1 rijdt de inrit naar de plaats van de
overval honderd meter voorbij, moet
keren en gaat dan het smalle pad op dat
voert naar de diamantslijperij. Rotte-
veel laadt z'n pistool door. Bertens
stuurt z'n auto door de laatste bocht,
raakt daarbij een betonnen paaltje. Ze
staan oog in oog met een van de over-
vallers met een vuurwapen. Hij heeft
hen zien aankomen. Rotteveel ziet hoe
de man richt op de politieauto. "Dan
denk je niet meer, op zo'n moment rea-
geer je", herinnert Rotteveel zich. Ter-
wijl hij uit de auto springt hoort hij een
schot. Zijn snelle reaktie brengt hem op
5 à 6 meter van de blonde overvaller die
op hem richt. Rotteveel is sneller. Hij
raakt z'n tegenstander in een van de be-
nen. De overvaller ziet toch nog kans
een schot af te geven. Het projektiel
slaat in in een zinken teil in een van de
aanliggende tuintjes. De overvaller
duikt achter de VW en Rotteveel springt
om de hoek van het gebouw. Bertens
glipt langs hem. Hij blijkt in zijn linker-
arm en borst geraakt door een schot uit
het wapen van de overvaller. Ondertus-
sen verdwijnen twee andere overvallers
via de achter- en de zijkant van het ge-
bouw. Er klinken nog wat schoten en

Een van de schoten van de overvoller

eindigt in een teil die in een aan-

liggende tuin staat.

(Foto Techn. Recherche)
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daarna vertrekt het drietal te voet van
het terrein. Dan blijkt dat Bertens ern-
stig gewond is. Rotteveel pakt de tele-
foon. Hij belt zijn meldkamer voor me-
dische hulp en verschaft gegevens om de
opsporingstrein in werking te zetten.

Auto lenen

Ruim vier uur duurt de jacht op het
drietal, dat gehandicapt wordt doordat
een van hen zodanig aan de benen is ge-
wond geraakt bij de schietpartij dat z'n
makkers hem moeten dragen. Hun VW-
Golf hebben ze moeten achterlaten.
Maar zonder auto kom je niet ver is hen
wel duidelijk. Daarom 'lenen' ze van
een vlijtig poetsende Rooise inwoner
zijn wagen. Richting Schijndel gaat het.
Onderweg wisselen ze van auto. Door
simpel links van de weg te gaan rijden
dwingen ze de eigenaar van een Ford
Taunus te stoppen. Hij wordt met een
pistool bedreigd. In Erp komt de niets-
vermoedende eigenaar van een Chrysler
vanaf een bosperceel de weg oprijden.
De Ford Taunus wordt achtergelaten.
In Gemert wordt de Chrysler ingeruild
voor opnieuw een Ford Taunus. Net
door Gemert opnieuw een overstap. Nu
in een Renault 16. Bij Deurne zien de
overvallers op een inrit bij een boer een
Ford Granada staan. Voor gebruik ge-
reed. Dan zijn de overvallers een poosje
zoek. Ze melden zich echter zelf weer als
ze de smalle brug over de Maas bij WeIl
moeten nemen. De verkeerslichten in
hun richting staan rood. Toch maar
proberen. Zeven auto's blijven bescha-
digd op de brug achter. In WeIl trachten
de makkers een boer te overtuigen dat
het beter is dat hij hen zijn auto leent.
De eigenaar blijkt er niet zoveel voor te
voelen en schiet met zijn jachtgeweer
het drietal op de vlucht. Een van hen
krijgt een schot hagel in z'n benen. Ze
druipen af.
Aan de Maas in WeIl staan drie auto's.
De eigenaren ervan staan te vissen, als
de overvallers zich melden. Ze moeten
een auto van hen hebben. De eerste
Duitser spelt het drietal op de mouw dat
er nauwelijks benzine in zijn tank zit.
Het lukt hem. Ze schieten wel een band
aan flarden. Van een andere auto gooi-
en ze de kontaktsleutels in het water en
met een groene Ascona vertrekt het
drietal. Het Duitse vis-trio blijft ver-
bijsterd achter. Het eind van de jacht is
nu in zicht. Het drietal blijkt niet zo erg

bekend in het gebied tussen Bergen, Sie-
bengewald en Gennep. Bovendien
wordt de kring die de politieinzet vormt
steeds kleiner. Bij een vrijstaande stal in
de Wellse buurtschap EIsteren wordt het
drietal tenslotte ingerekend.

Voldaan gevoel

"Het leek wel een beetje op schaken",
zegt Clé Hubbers van de meldkamer in
Nijmegen. Met zijn kollega Arnold Ver-
noy meldt hij zich' op 26 januari tegen
drieën op het werk. Voor zijn chef, op-
per Van Oenen, en hun kollega Visser
komt hun hulp precies op tijd. Er is
werk aan de meldkamerwinkel.
Een drietal overvallers blijkt in het Bra-
bantse Sint Oedenrode te zijn ontsnapt
aan de aanhouding. Ze zijn de Maas bij
WeIl overgekomen en rijden nu richting

Nijmegen. De plaatselijke bekendheid
in het gebied nabij Bergen van Hubbers
en Vernooy komen aan de mobilofoon
en de telefoon goed van pas. Het ziet er
naar uit dat het einde van de klopjacht
op de schutters in Noord-Limburg gaat
plaatshebben. De weg van Venlo in
noordelijke richting is op verschillende
plaatsen door patrouilles van Rijks- en
Gemeentepolitie en Koninklijke Mare-
chaussee (met kogelvrije vesten) afge-
zet. De Bundesgrenzschutz heeft de
grens met Duitsland potdicht afgeslo-
ten. Een Duitse politiehelikopter is
stand-by. De Nederlandse Douane is in-
gelicht en de Kriminalpolizei houdt zich
gereed.
De omstandigheden in het veld nopen
tot improviseren, beslissingen nemen en
opdrachten doorgeven. Als de drie
tenslotte in de kraag worden gepakt
hebben ze nog zo'n drie kwartier nodig
om alle bedanktelefoontjes van
,politieradio-luisteraars te beantwoor-
den.
"We hebben hard moeten werken die
middag", aldus Hubbers. "Toen we 's
avonds de NOS- Journaalbeelden met
de aanhouding van de verdachten te
zien kregen gaf dat mij een voldaan ge-
voel."

Raar gevoel in de buik

Als we een week na de schietpartij in
Sint Oedenrode onze opwachting ma-
ken om een verslag ervan te noteren
heeft de routine op het groepsburo de
sfeer al weer in haar ijzeren greep. Er
wordt weer op de normale wijze gepa-
trouilleerd door het dorp. Een onopval-
lende politieauto staat voor de deur ge-Aanhouding van twee van de drie.

(Foto's Peter Dillen)
•• r'I•• m:lilli:=~·~.I:".·.",.y-••....•_•...•-- .•.•.
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Sporenonderzoek. Links de zwarte

VW die door de daders werd achter-

gelaten. (Foto Peter Dillen)

parkeerd. De inzittenden ervan, twee
personeelsleden van de distriktsrecher-
che Eindhoven, hebben een ruimte op
de bovenverdieping in gebruik genomen
om het proces-verbaal te maken. De ruit
waardoor een van de overvallers de dia-
mantslijperij heeft verlaten is ver-
nieuwd. In de tuin van een nabijgelegen
woning herinnert een kogelinslag in een
teil aan wat zich in de direkte omgeving
heeft afgespeeld.
Met Bertens gaat het inmiddels al weer
zo goed dat hij binnenkort weer naar
huis komt. Alex Rotteveellijkt de emo-
ties van de voorafgaande zaterdag ver-
werkt te hebben. Rotteveel over die za-
terdagavond: "Er waren goede beken-
den op visite. We hebben de gehele
avond - hoe kan het ook anders -
over wat gebeurd was gesproken. Dat
heeft me wel goed gedaan geloof ik. 's

6

Avonds heeft ook de officier van Justi-
tie uit Den Bosch ons nog gebeld om te
vragen hoe het met mijn vrouwen mij
ging. 's Zondags ben ik na de middag op
dienst gegaan."
Marlies Rotteveel heeft nog wat moeite
met de situatie. "Als ze er over praten
krijg ik nog zo'n raar gevoel in mijn

buik. Nee, ik ben het nog niet kwijt."
"Je man heeft een raar vak is het niet?"
"Nou!", klinkt het hartgrondig.

Gericht schot. (Foto Peter Dillen)
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Zomaar twee reakties van de vele die

de Rijkspolitie van Sint Oedenrode

mocht ontvangen na de schietpartij

in het anders zo rustige dorp.

Voor kollega A. Bertens liep de post-

bode vaker dan normaal. Men infor-

meerde telefonisch naar de toestand

van de gewonde wachtmeester. In

het Radboudziekenhuis in Nijme-

gen, waar Bertens was opgenomen,

werden bloemen en fruit voor de ro-

buuste politieman aangevoerd.

Allemaal medeleven in de zin van:

" Van Harte Beterschap en mocht u

eens in de buurt van Raamsdonks-

veer komen dan bent u ook namens

mijn ouders van harte welkom. Wil-

ma van Dellen. "

" Wij wensen je een spoedig herstel

toe en hopen je binnenkort te kun-

nen bezoeken. EHBO- Vereniging

Sint Oedenrode. "

Er kwamen reakties binnen van kol-

lega's. de eerste adjudantenkursus

op de kaderschool betoonde medele-

ven, de burgemeester van Sint Oe-

denrode kwam aan zijn ziekbed en

klas 5 van de Antoniusschool in Eer-

schot kwam heel orgineel voor de

dag met post 'Voor Politie Bertus':

7
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11.40 uur Inwoner van Sint Oedenrode
meldt diefstal van groene Ford Escort
waarmee vermoedelijke daders aan de
overval zijn gevlucht.
11.41 uur 57-1 meldt zich ter plaatse.
11.42 uur Twee man distriktsrecherche
naar Sint Oedenrode.
11.59 uur RP Den Bosch meldt dat drie
mannen te Schijndel een Ford Escort
hebben achtergelaten en dat ze een gele
Ford 1600 hebben meegenomen.
12.08 uur Bemanning van een patrouil-
lewagen te Erp deelt mee dat ze is aan-
gesproken door een eigenaar van een
Chrysler personenauto, die vertelt dat
hij zijn wagen heeft moeten afgeven aan
drie mannen die een gele Ford 1600ach-
terlieten. Op de achterbank van de Ford
een stengun aangetroffen.
12.20 uur In Elsendorp wordt een
bestuurder van een bruine Ford ge-
dwongen tot afgifte van zijn auto. Ach-

Van melding 'overval' tot 'bedankt alle wagens'

Hoe belangrijk het werk van de meldka-
mer van de politie is bleek in de vieren-
eenhalfuur dat de politie in Zuid-
Nederland zich bezig hield met de jacht
op de daders van de overval op de dia-
mantslijperij in Sint Oedenrode. Terwijl
de bemanning van de verschillende pa-
trouillewagens en een helikopter zich
daadwerkelijk met de achtervolging be-
zig houden, spelen personeelsleden van
de meldkamers Eindhoven, Nijmegen,
Roermond en van diverse korpsen ge-
meentepolitie schaak achter mobilo-
foon, telefoon en plottafel.

Hun journaal:

11.33 uur Inwoonster van Sint Oedenro-
de meldt overval. oor de deur van de
diamantslijperij staat een zwarte VW
Golf. Drie gemaskerde mannen zijn
naar binnen gegaan.
11.33 uur Melding doorgegeven aan pa-
trouillewagen 54-1. Tevens 57-1,57-2 en
45-2 opdracht gegeven richting 'Rooy'
te gaan.
11.37 uur AVD in kennis gesteld. Zij
biedt assistentie heli aan.
11.40 uur 54-1 meldt zich terplaatse. Be-
richt verder doorgegeven aan wagens en
mobilofoonposten in de omgeving. Te-
vens meldkamer Den Bosch gevraagd
wegen richting Schijndel en Veghel af te
zetten.
11.40 uur Wmr. I Rotteveel uit Sint Oe-
denrode geeft telefonisch door, dat
wmr. I Bertens gewond is. Hij verzoekt
ambulance en dokter te sturen. Drie da-
ders zijn te voet vertrokken, met achter-
lating van zwarte VW.

8
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tergelaten werd een groene Chrysler. In
deze wagen wordt een scanner gevon-
den.
12.29 uur In De Mortel laten overvallers
de bruine Ford .achter en nemen een
groene Renault 16mee. De eigenaar van
deze wagen vertelt dat een van de man-
nen ernstig gewond is aan een van zijn
benen. Hij wordt door zijn makkers ge-
dragen.
12.55 uur Een heli van de Rijkspolitie
meldt zich boven de bossen van Rips.
13.30 uur Grensposten worden gewaar-
schuwd.
14.09 uur Gempo Deurne deelt mede
dat daar een gele Ford Granada is ont-
vreemd. Groene Renault aangetroffen.
14.28 uur Gempo Venray meldt dat een
van haar patrouillewagens achter de
vluchtauto rijdt over RW Nijmegen-
Bergen.
14.32 uur Patrouille GP Venray is
vluchtauto kwijtgeraakt.
14.40 uur Melding dat gele Ford Grana-
da zich ophoudt bij WeIl.

YÇ/Vi!,RY

14.45 uur Ziekenhuizen in omgeving er-
van in kennis gesteld dat een gewonde
overvaller voor behandeling kan wor-
den binnengebracht.
14.48 uur Heli moet afbaken i.v.m.
brandstofgebrek.
14.55 uur Vluchters opnieuw gesigna-
leerd in de omgeving WeIl en Siebenge-
wald.
15.00 uur Duitse grenspolitie in kennis
gesteld. Zij zetten de grens af. Duitse
heli houdt zich ter beschikking.
15.07 uur Kon. Marechaussee deelt mee
dat een van hun wagens door de Gele
Ford van de weg is gereden. Verdach-
ten-auto wordt achtervolgd door Kon.
Mar. en G.P. Venray.
15.18 uur De verkeersauto Eindhoven
24 achtervolgt een groene auto die met
grote snelheid in zuidelijke richting
rijdt.
15.20 uur In Weil deelt een Duitser mee
dat zijn auto - Opel Ascona - is ont-
vreemd. Een andere auto is achtergeble-
ven.
15.54 uur Ehv 24 deelt mee één verdach-
te te hebpen aangehouden. Assistentie
verzocht i.v.m. vlucht van een tweede.
16.00 uur Melding van aanhouding
tweede verdachte.
16.01 uur Derde verdachte in een nabij-
gelegen schuur aangetroffen.
16.45 uur 'Bedankt alle wagens'.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 6291 00·

9
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Individuele hulpverlening aan ambtenaren (3)

De overheid kan ook anders
door Koen Aartsma en Bert Huizing

In de personeelssektor van een aantal
landelijke overheidslichamen blijken
onze artikelen over de individuele hulp-
verlening in het korps Rijkspolitie met
grote belangstelling te zijn gelezen. De
reakties zijn gemengd. Enerzijds lichte
verrassing over de openheid waarmee
deskundigen in het Korps het probleem
bereid zijn te bespreken. Maar tegelij-
kertijd ook verbazing over de zeer be-
perkte mogelijkheden, waarmee men
zich op het gebied van de sociale bege-
leiding moet behelpen ('We zijn wel ge-
schrokken van de cijfers'). Bij Defensie
en bij de Nederlandse Spoorwegen bij-
voorbeeld - om maar eens twee andere
grote organisaties te noemen - ligt de
zaak wel even anders.

PTT: verdubbeld

In ons eerste artikel 'Kollega's in de
knoei' (dec. '79) tipten we al even de si-
tuatie bij PTT en NS aan op het gebied
van de personeelszorg.
Het staatsbedrijf der PTT - dat op het

punt van de landelijke personeelssprei-
ding enigszins vergelijkbaar is met het
korps Rijkspolitie - telt 77.000 perso-
neelsleden in volledige dagtaak. Daarbij
moeten ook nog 23.000 mensen met een
deeltaak worden gerekend: voorname-
lijk sorteerders en bezorgers, die te-
zamen 8000 taken vervullen. Een eerder
onderzoek omtrent de individuele hulp-
verlening bij de PTT is aanleiding ge-
weest om het aantal bedrijfsmaatschap-
pelijk werkers (bmw's) te verdubbelen.
Voor het totale personeel zijn nu - ver-
spreid over het land - 86 bmw's en 43
bedrijfsartsen bes hikbaar, allen in
vaste dienst bij PTT. Daarnaast is er in
Den Haag nog een stafafdeling met 45
man, nl.: 34 bij de afdeling sociaal-
wetenschappelijk onderzoek en 11bij de
afdeling psychologis h onderzoek.
Een aantal van hen (15 à 20) is beschik-
baar voor individuele hulpverlening. Ze
worden ook wel ingeschakeld wanneer
zich bij procesveranderingen problemen
in de persoonlijke sfeer kunnen voor-
doen.

Globaal gezien heeft de PTT:
1 bedrijfsarts per 1800 personeelsleden
(ter vergelijking: de RP heeft er 1 per
3500 man).
1 bmw per 900 personeelsleden (RP: 1
per 5000).
1 gedragswetenschapper per 4 à 5000
mensen (RP: geen).
De situatie bij de PTT is - daarover
zijn hulpverleners bij dit staatsbedrijf
en bij de RP het wel eens - eigenlijk al-
leen met die bij de Rijkspolitie vergelijk-
baar op twee punten: beide organisaties
zijn dienstverlenende overheidsbedrij-
ven met landelijke spreiding, waarvan
een deel van het personeel geünifor-
meerd naar buiten treedt. Het werk en
de werkomstandigheden zijn echter van
geheel verschillende aard, wanneer we
de postale recherche even buiten be-
schouwing laten.

Wie de achtergrond van deze foto niet

kent (voedseltransport naar gegijzelden

in trein bij Glimmen), zou het als een

symboliek van de huidige individuele

hulpverlening kunnen zien: de politie

op het goede spoor, maar moet zich

behelpen met een handkarretje.
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Sociale teams

Het jongste experiment bij de NS is dat
van de sociale teams in de regio. Op ze-
ven sociale centra kan het personeel van
NS en streekvervoer met z'n persoonlij-
ke problemen naar het spreekuur: in
Haren, Zwolle, Utrecht, Nijmegen,
Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.
In elk van deze centra werken vaak meer
dan een bedrijfsarts, bijgestaan door
doktersassistenten en bedrijfsgenees-
kundige assistenten, een of meer maat-
schappelijk werkers en een psycholoog.
Ieder die zich op een spreekuur meldt,
wordt door een receptionist ontvangen
(zgn. 'intake') en - na een oriënterend
gesprek - doorverwezen naar dokter,
maatschappelijk werker of psycholoog.
De ervaring leert, dat steeds meer perso-
neel de weg naar deze centra weet te vin-
den. Bij de spoorwegpolitie is men ech-
ter nog wat geremd. "We hebben de in-
druk, dat bij de spoorwegpolitie de
drempelvrees voor de hulpverleners wel
het grootst is", zegt de heer H. H. J.
Scheeper, waarnemend chef van de af-
deling Maatschappelijk Werk bij de NS,
"en dat is wel begrijpelijk, want de
spoorwegpolitie kontroleert juist ieder-
een, ook ons als hulpverleners. Dat kan
remmend werken op zo iemand".

Vertrouwen winnen

Drempelvrees moet worden weggeno-
men door het vertrouwen dat het perso-
neel krijgt in de 'vertrouwelijkheid'
waarmee een geuit probleem wordt om-
geven. Dat vertrouwen moet door de
hulpverleners veroverd worden.
Daarom ook moet elke nieuwe arts,
bmw of psycholoog een lange introduk-
tieperiode in de NS-dienst doormaken.
Anderzijds leert elke nieuwe NS-er de
hulpverleners kennen door een verplich-
te rondgang langs de bedrijfsarts en de
maatschappelijk werker.
Bij de Spoorwegen is men overigens al
vele jaren aktief op dit terrein. Reeds
aan het eind van de jaren '50 waren er al
sociale NS-teams die - onder voorzit-
terschap van de personeelschef - inge-
zet werden, bijvoorbeeld als er op be-
paalde plaatsen opvallend ziektever-
zuim werd gekonstateerd.
Nu zijn er dan sociale teams waar de
hulpverleners uit de medische en sociale
sektor bij elkaar zitten, samen overleg-
gen en samen werken. Eens per twee we-

ken komen alle hulpverleners van het
team bijeen.
Het sociale team houdt niet alleen
spreekuur, men gaat ook op onderzoek
uit. Om te signaleren, te helpen, te voor-
komen. Het streven bestaat om hier op
deze centra ook de geneeskundige en
psychotechnische keuringen - die nu
nog in Utrecht plaats vinden - te doen.
Resultaten van het experiment sociale
centra zijn vaak moeilijk te meten. Wel
wordt gekonstateerd, dat voor het eerst
sinds jaren het ziekteverzuim bij de NS
een daling vertoont.

Koninklijke Marechaussee

Niet alleen de situaties bij PIT en NS,
ook die bij de kollega's van de Konink-
lijke Marechaussee (Defensie) verdient
onze aandacht. Want ook bij dit wapen
- dat toch bepaald niet als een voorlo-
per in sociale hervormingen bekend
staat - wordt op het terrein van de in-
dividuele hulpverlening geëxperimen-
teerd.
Als krijgsmachtonderdeel kan de Mare-
chaussee gebruik maken van de sociale
dienst van het ministerie van Defensie in
Den Haag. Enkele honderden legerart-
sen, psychiaters, psychologen en maat-
schappelijk werkers met een uitgebreide
staf staan daar ter beschikking van
beroeps- en dienstplichtig personeel.
Daarnaast is er nog een tiental buro's
sociale dienst, verspreid over de distrik-
ten van de krijgsmacht.
De 4000 marechaussees (van wie 3UOO

man beroepspersoneel) kunnen daar te-

recht met hun sociale problemen. Maar
ze maken er weinig gebruik van. ('Als
marechaussee ga je toch niet naar de so-
ciale dienst! '). Soortgelijke drempel-
vrees als bij de reguliere politie, de
postale recherche en de spoorwegpoli-
tie.

Experiment

Signalen van verdrongen problematiek
hebben ertoe geleid dat enkele jaren ge-
leden bij de Koninklijke Landmacht een
aantal 'sociale köordinatiekornrnissies'
werd ingesteld. Deze kommissies treden
op als eerstelijns hulpverleningsorganen
die op hun beurt kunnen terugvallen op
de buro's voor de individuele hulpverle-
ning en - als dat geen oplossing brengt
- op de sektie individuele hulpverle-
ning van de direktie personeel land-
macht. Een experiment, maar met zoda-
nige resultaten dat de legerraad onlangs
besloot hiermee door te gaan.
Een jaar geleden werd een landmacht-
officier , tevens afgestudeerd andrago-
loog bij de Koninklijke Marechaussee
gedetacheerd om een onderzoek in te
stellen naar de effekten van het experi-
ment.
Over dat onderzoek is inmiddels rap-
port uitgebracht. De inhoud van dat
rapport zal voorlopig nog niet worden
vrijgegeven - aldus de voorlichtings-
dienst van Defensie. Bekend is echter
wel, dat het rapport door de mare-
chaussee-kommandanten positief is ont-
vangen.

Koninklijke Marechaussee: experiment met sociale koördinatiekommissies.
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NS: koploper

Beter vergelijkingsmateriaal bieden de
Nederlandse Spoorwegen, ook al heb-
ben we hier met een semi-overheids-
bedrijf van doen. Overeenkomsten:
dienstverlenende organisatie met lande-
lijke spreiding van haar personeel, dat
(voor een groot deel) in uniform het pu-
bliek tegemoet treedt.
Ook hier kunnen bepaalde extreme situ-
aties ontstaan (gijzelingen, rellen in de
trein en op perrons, treinrampen en an-
dere calamiteiten) die bijzondere span-
ningen oproepen. Maar - zo menen
deskundigen - de gemiddelde NS-er
staat in z'n dagelijks werk aan minder
spanningen en konfliktsituaties bloot
dan de gemiddelde politieambtenaar.
Waarmee gezegd wil zijn, dat de
Rijkspolitie voor individuele hulpverle-
ning zeker zo goed bemand zou moeten

12

zijn als de Spoorwegen.
Bij de NS is men bepaald geen nieuw-
komer, als het om personeelsbeleid en
personeelszorg gaat. Meer dan een halve
eeuw geleden had men er al een perso-
neelsraad, die later - toen de demokra-
tisering na de oorlog voortging - werd
vervangen door een ondernemingsraad.
Meteen na de bevrijding werd de maat-
schappelijke zorg ter hand genomen. De
stichting Fonds voor Sociale Bijstand
deed veel goed werk. Er kwam een Soci-
aal Statuut voor de S, gebaseerd op
twee doelstellingen: ekonomische over-
wegingen (goed funktionerende perso-
neelsleden zijn de basis voor een goed-
funktionerende organisatie) èn zorg
voor de mens. Het S-handvest gaat uit
van' onderlinge solidariteit'.
Voor het huidige bestand van 26.600
man NS-personeel (plus nog eens ruim
8.000 van het streekvervoer) is een

medisch-sociale dienst paraat met zo'n
60 mensen in Utrecht (voor keuring,
psych. bedrijfsonderzoek, e.d.) en nog
eens een 60 man, landelijk verspreid
over de rayons (bedrijfsartsen, bedrijfs-
geneeskundigen en doktersassistenten).
Verder zijn er - in het land - 35
bmw's van de NS werkzaam.
In totaal is er een twintigtal regionaal
gespreide vestigingsplaatsen, van
waaruit medisch-sociale zorg kan wor-
den verleend.
Globaal beschikken de Spoorwegen
over:
1 bedrijfsarts per 1500 man personeel
(RP: 1 per 35(0).
1 bmw per 1000 man (RP: I per 5(00).
1 psycholoog per 3500 man (RP: geen).
Tot zover de sprekende cijfers. Belang-
rijker is uiteraard wat met dit potentieel
aan geschoolde hulpverlener wordt be-
reikt.
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Uitgaande van de norm die voor bet staatsbedrijf der PIT wordt gehanteerd,
zou het korps Rijkspolitie op 12.000 man personeel (inklusief bijna 2000 bur-
gers), 7 bedrijfsartsen, 13 bedrijfsmaatschappelijk werkers en 3 psychologen
moeten hebben.
Zou de norm van de (beter vergelijkbare) Nederlandse Spoorwegen worden
toegepast, dan zou de RP worden voorzien van 8 artsen, 12 bmw's en 3 à 4
psychologen. De realiteit is echter wel iets anders. Het korps Rijkspolitie be-
helpt zich in 1980 met 3 korpsartsen en 2 maatschappelijk werkers. Eigen
psychologen of andere gedragswetenschappers voor de individuele hulpverle-
ning ontbreken volledig.

Aan deze aflevering werkten o.a. mee:

Drs. T. J. Heijdra, luitenant-kolonel Kon. Landmacht,
H. H. J. Scheeper, wnd. hoofd afdeling Maatsch. Werk NS
en de voorlichtingsdiensten van Defensie, Nederlandse Spoorwegen
en PTT.

Volgende maand:

Napraten met de korpsleiding

Museum
der

Koninklijke
Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechaussee,

de Rijkspolitie,

de Gemeentepolitie,

het voormalig

Korps Politietroepen,

en de voormalige Rijks-

en Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag tfm vrijdag

van 10 - 12 en 14 - 16 uur

zaterdag, zon- en feestdagen

van 13.30 - 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 2,50
kinderen tfm 12 jaar f 1,50

Het museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren [Gld.I,
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

rVOÖ'RÖELiGE LE-NINGEN VOOR ÄMBTENÄR-EN ~
IOvername goedlopende leningen of hypotheken geen probleem I

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

EMMASTRAAT 7, 8011 AE ZWOLLE, TEL. 05200-13807 (4 lijnen) I
Kantooruren 9.00-20.00 uur. 's avonds b.g.g. tel. 40024. •--------------_.-._----_ ..•

Tweede Hypotheek
persoonlijke leningen tot 120 maanden

voor aankoop of 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 rnnd mnd mnd mnd

f 15.000 - 220 - 179 - 155.- f 2.500,- 125 90 - - - -
f 2U.UOO,- 289,- 234,- 205,- f 3.500,- 174 126 - - - -
f 25.000,- 359,- 289,- 255,- f 5.000,- 248 179 145 124 - -
f 30.000,- 429,- 346,- 305,- f 8.000,- 390 281 223 190 139 -
f 40.000,- 569,- 459,- 403,- f 10.000,- 485 346 276 235 170 150
f 50.000,- 715,- 598,- 548,- f 14.000,- 676 480 383 325 237 208
f 60.000,- 858,- 718,- 658,- f 15.000,- 723 515 409 346 252 220
f 70.000,- 999,- 838,- 768,- f 17.000,- 819 582 464 391 285 250
f 80.000,- 1145,- 958,- 878,- f 20.000,- 960 683 543 459 333 291

f 25.000,- 1200 850 676 570 413 360
f 30.000,- 1438 1017 809 682 493 432

Hogere en tussenliggende bedragen rnoqelijk.
Ook tussenliggende bedragen en hoger.U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS· OF TAXATIEKOSTEN.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. 120 mnd.: allee" voor sta-caravans en pleziervaartuigen

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
(slechts 1%afsluitprovisiel • wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

~~,
~L_ ---

BDVDB.v. PARTICULIERE VOORSCHOTBANK
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Met bijdragen van: G. Helmendach, H. G. J. Kreuger, P. H. M. Claessen, H. G. Schuurman, Th. Spelt, C. A. van der Horst,
J. Michielse, J. W. Overeem, M. J. de Leeuw, P. van Hout, J. Scheper. Eindredaktie: A. Huizing.
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Nieuwe D.C.-Middelburg over samenwerking G.P.-R.P.:

'Kijken naar wat we
gemeenschappelijk hebben'
MIDDELBURG. - "Als we
tot een goede samenwerking
tussen Gemeente- en
Rijkspolitie willen komen,
-denk ik dat we ons moeten
afwenden van alles wat ons
.scheidt en moeten gaan wer-
ken vanuit datgene dat we
gemeenschappelijk hebben.
Het mag de politieman bij de
uitoefening van zijn taak niet
ontbreken aan duidelijkheid.
Hij moet weten waar de
grenzen van de tolerantie lig-
gen en aan welke taken hij
prioriteiten moet geven."
Opmerkingen van overste
J.J. Veenstra bij zijn instal-
latie als commandant van het
distrikt Middelburg op 28 ja-
nuari in de Statenzaal van
het provinciehuis.
Generaal P. J. Plattel ver-
richtte de installatie van de
d.c. in het bijzijn van vele
autoriteiten van Bestuur,
Justitie en Politie.
Over de politiële samenwer-
king zei de Commissaris der
Koningin in Zeeland, dr. C.
Boertien: "De handhaving
van de openbare orde en de
bestrijding van de kriminali-
teit geven in de praktijk geen
problemen. Die samenwer-
king onderling is er. Het
wordt echter anders, als je
die samenwerking wilt om-
schrijven en regelingen gaat
maken. Dan ontstaan de dis-
kussies. Daarom denk ik, dat
we meer gewoon door moe-
ten gaan op de ingeslagen
weg."

De jongste

De heer Veenstra is met zijn
37 jaar de jongste van alle
distriktscommandanten van
de Rijkspolitie. Mede door
zijn benoeming zet ook de

16

verjonging binnen het offi-
cierenkorps door.
Jaap Veenstra werd geboren
in het Groningse Houwerzijl,
waar zijn ouders een kruide-
nierszaak hadden. ('Van huis
uit hebben wij meegekregen
dat we niet op de klok moe-
ten kijken'). Na een verblijf
van welgeteld één dag op de
toenmalige kweekschool voor
onderwijzers, belandde hij
op de HBS. Werd vervolgens
reserve-officier bij de mari-
niers (' Je verruimde je blik
en werd een stuk zelfstandi-
ger'). Hij meldde zich in
1963 aan bij het Rijks-
intituut van Hogere Politie-
ambtenaren in Hilversum:
('Ik wilde na mijn diensttijd
niet tussen vier muren wer-
ken. Ik zocht een beroep
midden in de maatschappij
in een dienende funktie. Ik
zocht daarbij ook aktie'). Na
zijn opleiding werkte hij ach-
tereenvolgens bij de Gemeen-
tepolitie van Groningen, het
RP-distrikt Alkmaar en op
de Verkeersschool. Vijf jaar
geleden kwam hij naar het
distrikt Groningen. De heer
Veenstra heeft vele neven-
funkties. Hij is onderrneer

I coördinator van de Bijzon-
dere Bijstandseenheden van
Rijkspolitie, krijgsmacht en
mariniers.

Provinciale politie

Over de taak van de politie
zegt de heer Veenstra: "We
moeten ons werk afstemmen
op de behoeften van de
maatschappij waarin wij
werken. De burger heeft
recht op bescherming en
hulp. In dat verband maakt
het niet uit of het publiek
wordt bediend door een
politieman in een rode of in
een blauwe broek. Ik ben
daarom voorstander van een
nationale politie met een
provinciale opzet. Er moeten
wel richtlijnen komen voor
bepaalde materiële zaken zo-
als voertuigen en uniformen.
Zoals het nu geregeld is met
vele gemeentelijke politie-
korpsen en een Rijkspolitie
leidt dat tot een financiële
versnippering, waar ik niet
achter sta. Verder moeten er
zaken op landelijk niveau ge-
regeld worden, omdat ze
nogal specialistisch zijn. Ik
denk aan politie te water, het

toezicht vanuit de lucht, in-
lichtingenwerk en terreur-
bestrijding. De struktuur van
de Rijkspolitie lijkt me trou-
wens zo slecht nog niet. Ze
zou best kunnen dienen als
uitgangspunt voor een pro-
vinciale politie."

(Foto Techn. Rech. Den Haag)

- Hoe ziet de nieuwe D. C.
de plaats van de politie in de

maatschappij?

"De politieman is niet ie-
mand anders dan een post-
bode en een onderwijzer die
hun werk doen. Ze staan
midden tussen de burgers.
Helaas zijn wij, politiemen-
sen, wat van het kontakt met
het publiek kwijtgeraakt,
omdat we door een tekort
aan mensen in de auto moes-
ten stappen. Ik ben er echter
vóór, dat de politieman weer
op de fiets stapt. De post- en
rayoncommandanten moeten
in ieder geval de ruimte krij-
gen om alvast de kontakten
te verstevigen."

Groningen onder
Zeeuwen
"U bent verlegd van het
hoofdeinde naar het - fris-
ruikende - voeteneind van
het bed", aldus typeerde
commissaris J. van Marion
uit Vlissingen, dien namens
de politiechef van Zuid-
Holland en Zeeland bij de
installatie het woord voerde,
de 'landverhuizing' van het
gezin Veenstra. De nieuwe
d.c.: "Ik heb echt niet staan
te springen om uit Gronin-
gen weg te gaan; in mijn
funktie daar was ik nog lang
niet uitgekeken en er was
nog veel te doen. Ik heb er
echter altijd naar verlangd
om als distrikscommandant
een eigen winkel te gaan run-
nen. Zeeland betekend daar-
om voor mij een uitdaging.
Ik zal daarom proberen om
als Groninger me één te gaan
voelen met de Zeeuwen. Ik
zal trachten een goede dis-
trikscommandant te zijn."

(AH)
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Old- en New-Timer
in Goirle

BREDA. - In Goirle is de
'ouwe' groepskommandant
vervangen door een 'nieuwe'.
Voor het afscheid van kolle-
ga H.P. MiItenburg (die op
31 oktober met f.1.0. ging)

en de installatie van adju-
dant M.l. Pisart (op 22 no-

-';--./'

J ,_

Ford dan maar

vember) had het personeel
van de groep een kompleet
af- en aanvoerschema voor
groepskommandanten opge-
zet. De scheidende politie-
chef kreeg een lift in een an-
tieke Rolls Royce, terwijl
zijn opvolger de rit naar het
gemeentehuis in een andere
old-timer, een A-ford mee-
maakte. (HGlK)

Schikken
of voorkomen?

MAASTRICHT. - Een
'diender' in Limburg liep on-
langs bij een plaatsgenoot
binnen om hem te spreken
over een overtreding die hij
in België had gepleegd. De
justitie van dat land vond
namelijk dat hij inbreuk had
gepleegd op artikel S, bord C
43 van het Algemeen Regle-
ment op de politie van het

wegverkeer (snelheidsovertre-
ding). Er ging een keurig
verhoor-p.v.'tje naar onze
zuiderburen. Een paar maan-
den later ontving de kollega
opnieuw post uit België. van
het Parket van de Procureur
des Konings te Mechelen. De
omslag bevatte 'een voorstel
tot schikking'. Ze wilden de
zaak met een geldboete af-
doen. Of de politieman maar
2000 Belgische franken wilde
overmaken . . . (PC)

kort
&klein

gelezen

• De Gemeentepolitie Rot-
terdam krijgt permanent
helikopter-assistentie van
RP's Dienst Luchtvaart.

(Ned. Staatscrt.)

• De reserve-politie is hard
toe aan reorganisatie. In
politiekringen wordt ver-
wacht dat de bewindslieden
van justitie en binnenlandse
zaken niet alleen nieuwe
spelregels zullen opstellen
over de inzetbaarheid van de
reservisten, maar bovendien
over hun opleiding, carrière-
mogelijkheden, financiële be-
loning en uitrusting.

(Gelderl.)

• Distriktscommandant
Van Nijnanten uit Breda
maakt zich zorgen over de
jeugdige leeftijd van steeds
meer groepscommandanten.
Hij twijfelt niet aan hun
kwaliteiten. Hij vindt wel,
dat er zorgvuldiger om-
gesprongen moet worden met
jong talent. Een ander punt
van overweging voor hem is,
dat de nieuwe commandan-
ten nauwelijks ouder zijn
dan hun medewerkers.

(De Stem)

• Den Haag gaat bij wijze
van proef politieambtenaren
die beschuldigd worden van
het plegen van een strafbaar
feit tijdens de dienstuitoefe-
ning rechtsbijstand verlenen.

(NRC)

• Zeventien man van de
Rijkspolitie in Moordrecht
zijn een kursus Maleis gaan
volgen. (HVV)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelij k_

• De politie van San Fran-
cisco vraagt homoseksuelen
te komen solliciteren.

(Nieuwe Apeld. Crt)

• Haagse politiemensen
moeten na het beëindigen
van hun dienst hun pistool
op het buro achterlaten.

(Volkskrant)

• Apeldoorn krijgt een
nieuw distriktsburo. Eind ja-
nuari werd het startsein voor
de bouw gegeven. (NAC)

• De samenwerking tussen
de Gemeentepolitie van Bla-
ricum en de Rijkspolitie van
Laren is over de departemen-
tale grenzen heen op 15 ja-
nuari officieel van start
gegaan. (G. en E.)

• Den Haag gaat bij wijze
van proef politieambtenaren
die beschuldigd worden van
het plegen van een strafbaar
feit tijdens de dienstuitoefe-
ning rechtsbijstand verlenen.

(NRC)

• De politie van het 750-
jarige Zwolle gaat bij het
uniform een stropdas dragen
die betrekking heeft op het
jubileum. (Trouw)

• De rivierpolitie van Rot-
terdam verlangt, evenals een
aantal gemeentelijke
diensten, een uitkering van
800 gulden voor het extra
werk tijdens de haven-
staking. (Volkskrant)

• Zeventien man van de
Rijkspolitie in Moordrecht
zijn een kursus Maleis gaan

volgen. (HVV) 1 _
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Man of paard? stipte ambtenaren noteerden
op welke data betreffende
kollega griep of angina had
gehad of om andere medi-
sche redenen zijn dienst niet
naar behoren had kunnen
verrichten. In 1948, het jaar
waarop de man bij het korp
dienstnam, waren de paarden
bij het politiebedrij f kenne-
lijk belangrijker dan de man.

UTRECHT. - Onlangs ver-
liet weer eens een van de
mannen van het eerste
Rijkspolitie-uur het korps.
Hij ging met f.1.0. In zijn

persoons-dossier liet hij een
zg. 'ziektekaart' achter: een
papieren systeem waarop

Krenten-wicht? De aanleiding tot dit onge-
wone politieoptreden was ge-
zinsuitbreiding bij de Kem-
permans. De veroorzakers
van de opschudding waren
de leden van het jachtteam
Twenthe, de uit de milieu-en
veldpolitie uit Ommen sa-
menwerkende politiemensen
van de Gemeente- en
Rijkspolitie. (vdH)

ZWOLLE. - Op 3 decem-
ber schrok de omgeving van
Koningsvaren in het Overijs-
selse Dalfsen op van een
politieauto die alle toegesta-
ne geluiden en verlichting
produceerde. Er werd een in-
val gedaan bij kollega Kem-
perman van de groep milieu-
en veld politie uit Ommen,
waarbij een krenten-wegge
van 1.75 m lengte werd ach-
tergelaten.

Voor vele dagen krentebrood

18

Arnhem 1957
reüneerde'

hadden ze elkaar in 22 jaar
niet of nauwelijks meer ge-
zien. Toch viel de herken-
ning mee. De meeste indruk
maakte de vriendschap die er
nog was na al die jaren. De
Amsterdamse technische re-
cherche maakte een foto van
de reünisten, onder wie twee
docenten van toen: J. Bos en
D. Eshuis. (ThS)

AMSTERDAM. - Op een
enkeling na waren ze op 8
november jl. allemaal op het
distriktsburo in Amsterdam.
Er waren er die al lang een
andere baan hadden en van
heel ver moesten komen.
I a de opleiding in 1957 (aan
de Velperweg te Arnhem)

Reserve-sleutel

EINDHOVEN. - Op een
van de dagen voor Sinter-
klaas bezorgde de Goed-
heiligman bij reserve-
wachtmeester Heijnen in
Budel een pakket, dat op het
groepsburo van de Rijks-
politie werd geopend. Tot
verrassing van iedereen

kwam het officiële wapen-
schild van de reserve-
Rijkspolitie van de oefenklas
Budel te voorschijn, in de
vorm van een sleutel ('biedt
een opening voor vele pro-
blemen') met het korps-

embleem.
Het wapenschild hangt nu in
de hal van het groepsburo.

(JM)
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'Betere helft' van kabinet bezocht
Dienst Luchtvaart
SCHIPHOL. - Op 25 janu-
ari fungeerde de komman-
dant van de Dienst Lucht-
vaart, overste E. E. Gerrit-
sen, als gastheer voor wat
door generaal P. J. Plattel
- met alle respekt - 'het
kinderwiel van het kabinet'
werd genoemd. Die dag
waren de echtgenotes van
16 ministers en staats-
sekretarissen op hun maan-
delijkse bijeenkomst de gast
van 'justitie' en bezochten
zij in de voormiddag de
Luva-kollega's (de namiddag
was gereserveerd voor o.a.
het gerechtelijk labora-
torium). Bij de ontvangst op
Schiphol werd een uiteenzet-
ting gegeven over de geschie-
denis en de werkzaamheden
van de Dienst. Opper Bo-
gaard, coördinator verdoven-
de middelenteam, vertelde
over het werk van zijn team,
terwijl er ook plaats was ge-
maakt voor een kleine ten-
toonstelling van inbeslag-
genomen (vuur-)wapens.
Tenslotte werden de dames
met Rijkspolitie-vliegtuigen
naar Ypenburg gebracht om
hun exkursie in Den Haag te
kunnen voortzetten. (AH)

(Foto's Dienst Luchtvaart)

Opstellen voor een groeps-

foto. V.l.n.r. cmdt. Gerrit-

sen, owmr. Bogaard, ad}.

Van Dalen (voorlichting, in-

struktie en vorming), mevr.

De Graaf (Soc. Zaken), mevr.

Schollen (Defensie), mevr.

Van Trier (Wetenschaps-

beleid), mevr. Andriessen

(Financiën), mevr. Brokx

(Volkshuisvesting en Ruimte-

lijke Ordening), mevr.

Nooteboom (Financiën),

De echtgenoten van de beide politieministers (mevr. Wiegel

en mevr. De Ruiter) samen in de PH-RPV.

mevr. Van Lent (Defensie),

mevr. Wallis de Vries

(CRM), mevr. Tuynman

(Verkeer en Waterstaat),

mevr. Wiegel (Binnenlandse

Zaken), mevr. Hazekamp
(Econ. Zaken), mevr. De

Koning (Ontwikkelings-

samenwerking), maj. Mau-
rer, mevr. Van der Mei (Bui-

tenlandse Zaken), mevr. De

Ruiter (Justitie), generaal

Plattel, mevr. Baud (namens

mevr. Haars, Justitie), mevr.

Casseres (Ned. Antillen),

achter haar Justitievoorlich-

ter Van Leeuwen, mevr. AI-

beda (Soc. Zaken) en kapt.

Reemers (Chef Vliegdienst

Luva).

'~
;J

"tJ~

UI
•••••••
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Groep Dalfsen
'topless'

ZWOLLE. - Op 20 decem-
ber van het vorig jaar werd
de groep Dalfsen van de
Rijkspolitie 'onthoofd'. Die
dag namelijk ging het 'brein'
van de groep met f.l.o , Tege-
lijkertijd Groepscommandant
Zelle, zijn vervanger Van
Lenteren en groepsrecher-
cheur Van De Werf namen

tegelijkertijd afscheid van
hun ambtelijke loopbaan,
een gebeurtenis in een groep
die bepaald niet iedere
maand plaats heeft.
Velen zullen zich hebben af-
gevraagd hoe de groep ver-
der nog kan funktioneren.
De kwaliteit van het overge-
bleven personeel zal hier zelf
antwoord op moeten geven.

(vdH)

V.l.n.r. Van Lenteren, Zelle en Van De Werf

Kathy hoeft niet in
Militaire Dienst

AMSTERDAM. - Is er
(mogelijk in verband met de
opleving van een nieuwe
'koude oorlog') stiekem een
dienstplicht voor vrouwen in-
gevoerd? Of zou de korps-
arts zich bij de keuring ver-

gist hebben?
Verbazing was er in ieder ge-
val ook bij Kathy Doeven,
een vrouwelijke wacht-
meester bij de groep Ouder-
Amstel, toen ze van onze
enig echte Inspectie Perso-
neelszaken in Voorburg deze
.brief te lezen kreeg:

A""vr..:, tot yrlJ.telH~ •••.• 111t&1rl

dJe"lIt voor pollt1.-~t., •.•.•".

Geht (lP de b~lIchlIU11n& van d. IUnl.ter van Defen.I. dd. 9 Juli l",',~,

AfJel1na; Dlf'Nltplleht~aJ,(en, nr, 19010-1 (opee"o ••om In de " ••d. 5~la~~-

c•." •.&nt YIU'I 13 Juli 19(\5, nr. IJ!), II'K'&"Ik U "e •.:r.oeke" te beYord~""

:l.~t aan d••••.•••htll, •• ter dIr 'lIjk.pol! tie

Cat""'!'" E.thn Do._

llbor,," 10 ,.urt ,'~

t~J a!andplaatl o..de•.",1I; aft. .••• '.1. "erl"'''a1na; van vrl.luelllnQ'
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Tt~en. '"0" l~ U "Ir::olkm t. bll/rMl ••r-••n , dat O"IIJ "en .r.ehrlft ,,""

~. be t r •.kkelljke belchlkJdn& door dl IUrllRter van O,hn'le word! t<;~_

.~zond~n.

het Hoofd van de !rapecU, J> •••• onuleu.lIen
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Biecht van
'meneer Pastoor'

ALKMAAR. - Een plaatse-
lijk Noordhollands dorps-
blad bevatte onlangs een in-
gezonden brief afkomstig
van een geestelijke, die aldus
in het openbaar de biecht
deed:
"Vanaf de pastorie rijdend
naar de Burg. Hoogenboom-
laan hield een man van de
Rijkspolitie me aan. Ik had
te hard gereden. Hij verzocht
me uit te stappen en in de
politieauto plaats te nemen.
Het bleek dat mijn kiespijn

begonnen was voor het huis
van tandarts Cremers. Daar
stond namelijk de radar-
wagen. 62 kilometer. Dat
was goed voor 25 piek. De
agent die 'mijn zaak' behan-
delde, vertelde dat zij -
waar zij zich ook opstellen
- dagwerk hadden met het
te hard rijden. Het moest ei-
genlijk niet nodig zijn, het
gaat om mensenlevens.
Tot slot, leer uit dit verhaal
deze les: 'Doe wel naar mijn
woorden, maar lang niet al-
tijd naar mijn daden' "

Pastoor Agterof.

Gevelartiesten

LEEUWARDEN. - Het
Friese Witmarsum ging tij-
dens de jaarwisseling gebukt
onder de wonderlijke aktivi-
leiten van een aantal plaatse-
lijke gevelartiesten. Enkele
gevels in het dorp werden zo
rond de klok van twaalf uur
versierd' met min of meer
toepasselijke teksten. De
ubstantie die daarbij werd

gebruikt laat zich omschrij-
ven als doeltreffend en moei-
lijk te verwijderen. De jeug-
dige verfenthousiasten had-
den echter geen rekening ge-
houden met een doeltreffen-
de surveillanceplanning van
de groep Baarderadeel. Een
partouille van de Rijkspolitie
(in burger) trof op een niet

gebruikelijk tijdstip voor een
karwei de winterschilders
kompleet met verf en kwast
ergens in het dorp aan. De
konklusie lag voor de hand.
De jongelui konden 'kiezen
of kabelen'. Zorgen dat bin-
nen een week de besmeurde
gevels weer waren opgeleverd
als voor 1 januari 00.00 uur
of een proces-verbaal én de
kosten voor een schoon-
maakploeg die dat arbeids-
intensieve werkje voor hen
zou opknappen. Ze kozen
voor de eerste mogelijkheid.
Een paar nachten later trof
kollega Cor Hellinga die
dienst had, bij zijn huis, de
jongelui aan bezig met het
verwijderen van de tekst:
'Die pet pakt ons'. (AH)
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Leeuwarden begon
het vriendschaps-
offensief

LEEUWARDEN. -
21 Snelheidsovertreders wer-
den op nieuwjaarsdag be-
trapt door de verkeersgroep
van het distrikt Leeuwarden.
Ze hebben geluk gehad,
want toevallig de verkeers-
groep wilde het jaar eens lu-
diek beginnen en verraste de
overtreders. Voor deze keer
werden de overtreders niet
verrast met de mededeling
dat er een bekeuring zou vol-
gen, maar met een rode
kaart waarop een 'Ballade
aan een balorige weggebrui-

ker' .
Met deze slotregels:

Nieuw model holster

NEERIJNEN. - Vanaf de
oprichting van het Korps is
het executieve RP-personeel
uitgerust geweest met een
model pistooltas dat dateert
van de vorige eeuwen af-
komstig zou zijn van de ca-
valerie. Omtrent de juiste da-
tum waarop het holster in
gebruik werd genomen, lo-
pen de meningen uiteen.
Volgens verschillende
COME-deskundigen is dat
1870, 1845, 1830 of 1825.
Deze pistooltas heeft z'n
langste tijd gehad en wordt

Door wat minder gas te ge-
ven

spaart u mogelijk een leven.

Op deze eerste dag van 1980

zijn wij echt niet kinder-

achtig.

Beschouw bijgaande kaart

deze keer als groet,

maar speel voortaan het spel

zoals het moet.

Met 'de beste wensen voor
een veilige 'vaan' kregen de
snelle automobilisten tevens
de foto waarop de overtre-
ding te zien was, toegezon-
den.

Zo begon Leeuwarden het
'vriendschapsoffensier van
de Rijkspolitie (JS)

Bereitschaftspolizei
Linnich (BRD)
op bezoek bij COME

NEERIJNEN . - Op 23 en
24 januari bezochten zestien
politiemensen van de West-
Duitse Bereitschaftspolizei
(ME) uit Linnich RP's Cen-
trale Opleiding Mobiele Een-
heden te Neerijnen. Direk-
teur De Kraker ontving zijn
gasten in de grote kantine
met een echte Hollandse kop
koffie en hield een inleiding
over de struktuur van het
korps Rijkspolitie, het ont-
staan en de doelstelling van
de COME.
Tijdens het tweedaagse be-
zoek werd naast het beleven
van ongedwongen momenten
ook driftig gediskussiëerd
over praktische ME-zaken.
Bij die gesprekken lieten de

Duitsers blijken, dat de
Rijkspolitie met haar ME-
opleidingen beslist 'niet
slecht zit'. De Nederlandse
opleiders bleken zelfs in staat
de Duitse kollega's zaken
mee te geven ten behoeve
van hun eigen opleidingspro-
gramrna. De gasten woonden
een demonstratie 'molotov-
cocktails' bij en waren er ge-
tuige van hoe de
Aanhoudings-, Fouillerings-
en Transporttechnieken
geïnstrueerd en de Aanval-en
Afweertechnieken beoefend
werden.
Indruk maakte het op de
COME ontwikkelde '16-
patronenparkoers' een schiet-
parkoers met als voordeel
een gering munitieverbruik
terwijl toch alle houdingen
van het volledige politiepar-
koers bewaard zijn gebleven.

(PvH)

Geluk gehad

binnenkort vervangen door
een professioneel holster. De
keuze van het model dat in-
gang zal vinden in het korps
heeft nog niet plaatsgehad.
De laatste draagproeven zijn
kortgeleden op de COME
genomen. Daartoe waren
acht kollega's onder wie ook
vrouwelijke en enkele
recherchemensen uitgeno-
digd. Hun bevindingen wer-
den op enquêteformulieren
vastgelegd: zij zullen de
'werkgroep holsters' tot
steun moeten zijn bij het be-
palen van de definitieve keu-
ze. (PvH)

"
•••
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

• Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden
aan:

Eindredactie RP-Magazine.
Postbus 120.

6720AC 8ennekom.
Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de
kans op plaatsing.

Hulp-marechaussees 1945

Onlangs was ik op een bijeenkomst
waar ik drie oud-gedienden die in mei
1945 als Hulp-marechaussee bij de poli-
tie kwamen. Uiteraard doken we even in
de historie en kwam al gauw iemand
met de opmerking: "Het zou beslist de
moeite waard zijn om al die jongens van
die lichting nog eens bij elkaar te heb-
ben."
Tot een initiatief kwam het echter tot
nog toe niet. Graag zou ik weten of er
bij de 'ouwe hap', die onder andere ge-
detacheerd waren op het vliegveld
,Arendstuin' te Leeuwarden, belangstel-
ling bestaat om tot verdere reünie-
aktiviteiten over te gaan.
Het betreft dus alle 'H.P.-ers' en kader,
ook zij die de politiedienst hebben verla-
ten voor het aanvaarden van een burger-
betrekking.
Verzoeke namen en adressen van oud-
kollega's buiten Friesland ook door te
geven.
In 1980 viert Nederland haar 35-jarig
bevrijdingsfeest. Wij zouden dan een
35-jarig 'jubileum' kunnen vieren en op
een voor te stellen reünie oude herinne-
ringen kunnen ophalen.

Voor spoedige reakties,

K. Faber
D. S. Bangmastraat 42
Roordahuizum
Tel. 05660-1501

Weggooi-enveloppen? (1)

Reeds op 5 februari van het vorige jaar
liet onze Algemeen Inspecteur weten dat
met ingang van 1 januari 1980 een nieuw
model dienstenveloppe in gebruik zou
komen. Het nieuwe model was o.a.
voorzien van een nieuwe lay-out. In de-
cember j.l. maakte een telexbericht ons
duidelijk dat het gebruik van de oude
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dienstenveloppen met ingang van de
reeds genoemde datum definitief taboe
werd. De oude voorraad moest zo spoe-
dig mogelijk vernietigd worden.
Ik vraag me nu af of het in deze tijd van
bezuinigingen echt niet mogelijk was ge-
weest eerst de oude oorraad op te ma-
ken en daarna de nieuwe aan te spreken.
Door deze regeling moesten n.l. duizen-
den enveloppen worden afgevoerd.
Het lijkt me dat de 'overheid' op deze
manier geen goed voorbeeld geeft aan
ons allen, die op verlerlei manieren op
het hart gedrukt krijgen vooral zuiniger

aan te doen.

W. lans, Apeldoorn

Weggooi-enveloppen (2)

• We hebben een reaktie gevraagd van

het Hoofd van de Afdeling Algemene

Beheerszaken bij de Algemene Inspec-

tie, de heer M. J. P. Aljerink. Hij zei er

het volgende van:

" Onder meer door het invoeren van de

postcode, maar mede door internatio-

nale afspraken die de Nederlandse PIT

had na te komen werden ook wij ver-

plicht een nieuw model dienstenveloppe

te gaan gebruiken. De datum waarop

die regeling van kracht zou worden, was

1januari 1980. Reeds langere tijd echter

waren wij op de hoogte van de vervan-

ging van het oude model en daarom

hebben we de materieelbeheerders al in

een vroeg stadium laten weten, dat bij

het opraken van het oude model uitslui-

tend bestellingen mochten worden ge-

daan voor enveloppen met de nieuwe

opdruk. Wat de meest gangbare model-

len betreft, bleek dat we in eind 1979 al

over de nieuwe enveloppen konden be-

schikken. Anders was het met de minder

gangbare; daarvan is inderdaad wat blij-

ven liggen zonder dat we ze verder kun-

nen gebruiken. En dan waren er natuur-

lijk de buro's die een te grote voorraad

hadden. We hebben voorgesteld deze

partijtjes te laten vernietigen. We had-

den ze natuurlijk ook kunnen verzame-

len in Voorburg. Maar wat had dàt niet

gekost?"

Kollega's in de knoei

Langs deze weg betuig ik mijn dank aan
de makers van het artikel 'Kollega's in
de knoei' in het decembernummer 1979
van het RP-magazine.
Ik ben er van overtuigd dat zij, kollega's
die leed of verdriet dragen, geholpen
hebben door te stellen dat het er is, dat
je het mag hebben, dat lachen maar ook
huilen iets is wat die gesel ek teerde man
van ons Korps óók kan.
Blij ben ik ook, dat mensen en instanties
eens genoemd werden die je in persoon-
lijke nood kunt raadplegen en je dan
ook daadwerkelijk willen helpen, zoals
ik heb ervaren.

Een Opper
(Naam inzender bij de redaktie bekend).

Vriendschapsoffensief van
de Rijkspolitie

. Het korps Rijkspolitie heeft zich mid-
dels een groot landelijk ochtendblad
weer in de publiciteit gebracht.
Met de kop 'Vriendschapsoffensief van
de Rijkspolitie' heeft men de voorpagi-
na weten te halen. Op zich een goede
zaak lijkt mij, maar pronkt de leiding
van het korps Rijkspolitie niet onge-
vraagd met de veren van haar perso-
neel?
Wat stelt de woordvoerder van het
Korps namelijk in een van de laatst ali-
nea's: "Het hoeft geen kapitalen te
kosten. Laat ook het buro maar eens
van binnen zien. Laat het koffiepot je op
het buro wat extra pruttelen en nodig
het publiek eens uit!"
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Om met de eerste aanbeveling te begin-
nen. In plaats van ons groepsburo te
Landsmeer te laten zien, kan men het
publiek beter adviseren zijn eigen eens-
gezinswoning maar eens te bekijken.
Deze is namelijk identiek aan het
groepsburo. Een meldtafel of een cel is
er niet. Gelukkig is men, na een voorbe-
reidingstijd van zo'n 15 jaar, thans be-
zig een nieuw buro te bouwen.
Echter zijn de woorden over het prutte-
lende koffiepot je voor het personeel van
de landgroepen moeilijker te verteren.
Neem nu bijvoorbeeld de gang van za-
ken bij ons op de groep Landsmeer.
De kopjes waaruit we het bruine vocht
drinken, hebben de groepsleden zelf be-
taald. Het koffiezetapparaat ook. De
koffie kopen we zelf in bij een groot-
handelsfirma die ons de pakken tegen
kantineprijs wil slijten.

Wat naar echter, dat het ons zo ver-
trouwde koffiezetapparaat juist voor de
jaarwisseling de geest gaf. Aankloppen
bij de Algemene Inspectie had geen zin,
dus moest er naar een andere oplossing
gezocht worden. Ons trouwe sparen van
punten op een bekend Nederlands kof-
fiemerk bracht ons een eind in de goede
richting. Toch zouden de groepsleden
ook zelf nog een flinke greep in de por-

temonnee moeten doen voor de aan-
schaf van zo'n nieuw apparaat. Ons ge-

meentebestuur voelde tenslotte met ons
mee en stelde geld (afkomstig uit de op-
brengst van de verkoop van gevonden
voorwerpen) ter beschikking, waardoor
wij thans tegen betaling van twintig cent
per kopje kunnen genieten van het be-
faamde 'bakkie'.
Een vraag die bij ons is blijven hangen:
Als de Rijkspolitie een vriendschaps-
offensief wil openen, is het dan voor de
duidelijkheid niet beter in de krant te la-
ten vermelden, dat er voor de koffie be-
taald moet worden? Of is het niet beter
om in het eigen korps een vriend scha ps-
offensief te openen? Ik meen dat de si-
tuatie zoals ik die heb omschreven in ve-
le andere groepen voorkomt. En dat is
toch we een andere situatie dan in de
krant wordt gesuggereerd.

P. J. Groot, Den lip

Vriendschapsoffensief (2)

aar aanleiding van de brief van kollega

P. J. Groot laat Ap Folgerts, waar-

nemend hoofd afdeling Voorlichting

van de Algemene Inspectie weten:

" Ja, de leiding van ons korps pronkt

met de veren van zijn medewerkers. Die

medewerkers zijn wij allemaal, van

hoog tot laag. Neem nou zo'n open dag,

bijvoorbeeld als er een nieuw buro

wordt geopend. Veel mensen - zowel

van voor als achter de schermen - wer-

ken mee tot het buro er staat en feeste-

lijk geopend kan worden. In laatste in-

stantie is het 't personeel van de groep

dat uiteindelijk blij de uitvoering van

zo'n open dag ter hand neemt. Onge-

twijfeld ook als Landsmeer, de groep

waar de briefschrijver werkt, binnen-

kort haar nieuwe buro betrekt. Als de

'Telegraaf' zo'n gebeurtenis een

'Vriendschapsoffensief" wil noemen, is

dat voor de verantwoordelijkheid van

die krant. Het is overigens wel min of

meer juist. Dat de betrokken journalist

aan mijn informatie de kneuterige op-

merking over het 'pruttelende koffie-

potje' toevoegt, staat niet in de weg dat

het artikel - naar mijn mening - als

totaal positieve berichtgeving bevat. En

dat kunnen we op z'n tijd ook best ge-

bruiken.

En wat betreft dat defekte koffiezet-

apparaat: Als de groep Landsmeer op

de gebruikelijke wijze een koffiezet-

apparaat aanvraagt, krijgt ze die. Al zal

ik hem zelf moeten brengen. "

~. U EN UW AUTO VERZEKERD ••

•
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personalia

Algemene Inspectie

Beekhuizen, K.A. te Voorburg per 1-12-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Derks, R.A.J. te Voorburg per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Duyvenbode van, G.J. per 1-12-79 aangesteld als

RA lil te 's-Hertogenbosch (distr. 's-Hertoqen-

bosch).

Groen, M. te Voorburg per 15-11-79 aangesteld als

adm. ambt. C 3.

Groeneveld, C.J. te Voorburg per 1-11-79 bevor-

derd tot adm. ambt. A 2.

Hoogslag, F.A. te Voorburg per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Hulspas, A.R. adm. ambt. C 2 te Voorburg per

1-2-80 de dienst verlaten.

Hupkens, L. te Voorburg per 1-11-79 bevorderd

tot adm. hoofdambt.

Kagie, W. te Voorburg per 1-12-79 bevorderd tot

adm. ambt. A 1.

Leenen, W. te Voorburg per 1-12-79 aangesteld als

referendaris.

Nanoha, R.A.A. te Voorburg per 1-1-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Neijndorff, E.Th.A. adm. ambt. C 1 te Voorburg

per 1-12-79 de dienst verlaten.

Peperkamp, M.Th. te Voorburg per 1-12-79 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Pruis, J.F. oft. der Rijkspolitie 1e kl. te Voorburg

per 1-10-79 belast met de waarneming van de funk-

tie van Hoofd Bur. Verkeerszaken bij de Afd. Toe-

zicht Geüniformeerde Dienst.

Schaftenaar, K. te Hasselt per 1-11-79 bevorderd

tot opzichter in vaste dienst.

[)jstrikt Alkmaar

Bötzel-Latumahina, E. te Grootebroek per 1-7-79

bevorderd tot schrijver A .

Diepen van, F.J.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Schoorl naar groep Langedijk.

Dood de, H.J.W.M. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Enkhuizen naar groep Enkhui-

zen.

Dijk van, G. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Schoorl naar groep Enkhuizen .

Ekkelenkamp, H. te Sint Maarten per 1-12-79 be-

vorderd tot adj., aangewezen als plv. cdt. groep

Schagen.

Geldrop van, N.J. wmr. te Blokker per 22-12-79

verplaatst naar Heiloo.

Groot de, G.P.C.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Enkhuizen naar groep Schagen.

Hiemstra, H. adm. ambt. C 1 per 1-12-79 ver-

plaatst van staf distr. Leeuwarden naar Heiloo.

Huibers-van Schaik, V. schrijver A te Alkmaar per

1-12-79 de dienst verlaten.

Kikkert, M.F. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Schoorligroep Bergen) naar groep

Bergen .H.

Kruiswijk, T. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vang eenheid Schoort naar groep Wieringen.

Kuip, B.A.M. wmr. te Bergen IN.H.) per 1-1-80

verplaatst naar groep Medemblik.

Lakeman, A.M. te Alkmaar per 1-12-79 aan-

gesteld als schrijver.

Mazee, A.C.J. te Bergen per 1-11-79 bevorderd
totwmr. J.

Molenaar, J.N.M. wmr. te Enkhuizen per 1-1-80

verplaatst naar groep Schagen .

Raven, J.J. te Schagen per 15-12-79 in dienst ge-

treden als res. wmr.

Roorda, D. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Enkhuizen naar groep Bergen.

Ruitenberg, J.G.M. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Schoorl naar groep Heiloo.

Smit, H.R. te Heiloo per 1-1-80 bevorderd tot

owmr.

Speerstra, P. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Enkhuizen naar groep Schagen.

Staal, F.B.M .J. per 1-10-79 bevorderd tot schrijver

A te Hoogwoud.

Zand, R. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Enkhuizen naar Opmeer.

Distrikt Amsterdam

Beid van de, A.E. wmr. per 2-1-80 verplaatst van

Diemen naar groep Ouder-AmsteJ.

Bor, R.W.C. te Weesp per 1-1-80 bevorderd tot
wmr.J.

Borsen, T.Th. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Diemen naar groep Edam-Volendam.

Bruin, E.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Aalsmeer naar groep Beemster.

Brugman, A.C.M. adm. ambt. C 2 te Amsterdam

per 1-11-79 verplaatst naar groep Parketpolitie.

Donselaar van, H.H. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Aalsmeer naar groep Castri-

cum.

Dros, R.M. wmr. per 2-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Diemen naar groep Uithoorn.

Dijs, A. wmr. per 2-1-80 verplaatst van opvangeen-

heid Diemen naar Landsmeer (distr. Alkmaar).

G raaH de, F. wmr. I te Amsterdam per 1-1-80 ver-

plaatst naar groep Castricum.

Groot de, J.B. adm. ambt. B 1 te Amsterdam per

1-2-80 de dienst verlaten.

Hasenaar, A. te Weesp per 1-12-79 benoemd tot

adm. ambt. C 3.

Hulshof, M. te Amsterdam per 1-1-80 benoemd

tot typiste A.

Janssen, W.K. wmr. per 2-1-BO verplaatst van op-

vangeenheid Aalsmeer naar groep Uitgeest.

Koopman, D. wmr. per 2-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Aalsmeer naar groep Bennebroek.

Laan van der, J.J.A. per 1-9-79 aangesteld als

adm. ambt. C 3 te Halfweg.

Morelissen, W.G.B. te Amsterdam per 1-3-80 be-

vorderd tot adj., aangewezen als hoofd meldkamer.

Mulder, E.R.W. wmr. per 2-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Aalsmeer naar groep Wormer.

Niessen, J.E.A. per 1-10-79 aangesteld als adm.

ambt. A 2 te Amsterdam.

Nelissen, Th.P. dir. oft. der Rijkspolitie 2e kJ. te

Amsterdam per 1-1-80 aangewezen als direkteur

van de Kaderschool van het korps Rijkspolitie te

Apeldoorn.

Stolk, R. te Weesp per 1-1-80 bevorderd tot owmr.

en verplaatst naar Lisse (distr. Den Haag).

Waldram, W.Ph. te Amsterdam per 1-11-79 aan-

gesteld als adm. ambt. RA lil.

Wijk van der-Knol. M. te Beemster per 1-12-79

aangesteld als schrijver.

Zwiep, D.J. adm. ambt. C 2 te Ouder-Amstel op

14-12-79 overleden.

Distrikt Apeldoorn

Bronkhorst, E. te Elspeet per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Eggink, G.J. res. wmr. te Neede per 1-1-80 de

dienst verlaten.

Jeu de, D. res. wmr. te Neede per 1-1-80 met f.J.o.

Lodewegen, A.B. res. wmr. te Neede per 1-1-80

de dienst verlaten.

Maanen van, A. te Elspeet per 1-1-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Oost, H. owmr. te Wezep per 1-11-79 verplaatst

naar Oldebroek, aangewezen als plv. verv. groeps-
cdt.

Peterink, G.H. res. wmr. I te Neede per 1-1-80 de

dienst verlaten.

Smalbrugge, J. te Groenlo per 1-12-79 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Borculo.

Distrikt Assen

Boers, H. te Dwingeloo per 15-12-79 in dienst ge-

treden als res. wmr.

Bruggink, J. te Havelte per 1-1-80 in dienst getre-

den als res. wmr.
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Conradi, E.N. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Coevorden naar groep Roden.

Haandrikman, R. te Coevorden per '-'-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hoekstra, J. wmr. per '-1-I!0 verplaatst van op-

vangeenheid Coevorden naar groep Schoonebeek.

Koerts, L. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Coevorden naar groep Eibergen (distr.

Apeldoorn).

Martens, J. te Ruinen per 1-'0-79 bevorderd tot

wmr.1.

Mouw, E. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Coevorden naar groep Nijkerk (distr. Apel-

doorn).

Parol, B.W.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Beilen naar groep Zundert (distr. Bre-
da).

Reinds, R.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Coevorden naar groep Borger.

Ruinemans, R. te Westerbork per '-'-80 in dienst

getreden als res. wmr.

Tuin van der, J. te Smilde per 1-12-79 bevorderd

tot adj., aangewezen als plv. cdt. groep Beilen.

IJpma, S.L. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Beilen naar groep Zuidlaren .

Vos de, R.C. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Beilen naar Dongen (distr. Den

Bosch).

Wiechers, J. res. wmr. te Dwingeloo per '-1-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Breda

Bayens, J.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid loon op Zand naar groep Prinsen-

beek.

Braspenning, M.J.M. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Steenbergen naar groep Ze-

venbergen.

Broekhoven van, R.G. wmr. per 1-'-80 verplaatst

van opvangeenheid loon op Zand naar groep Goir-

le.

Houtepen, G.P.Th.M. wmr. te St. Willebrord per

'-'-80 verplaatst naar groep Udenhout.

Janse, P. officier der Rijkspolitie 2e kl. te Breda per

'-9-79 aangewezen als Hoofd Afd. Recherchezaken

bij de Staf van het distrikt Breda.

Koppenol, A.B.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Oudenbosch naar groep Nieuw-

Ginneken.

laanen, H.J. res. wmr. te Nw. Vossemeer per '5-

12-79 de dienst verlaten.

lagendijk, J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid loon op Zand naar groep Veere (distr.

Middelburg).

Malfait, A.M.G.F. wmr. I te Raamsdonkveer per

'-'-80 verplaatst naar recherchegroep Breda.

Masclé, A.A. adj. te Halsteren per '-1-80 met
f.l.o.

Oever van den, L.C.M. wmr. per 1-1-80verplaatst

van opvangeenheid Steenbergen naar groep Ruc-

phen.

Pfann, J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Oudenbosch naar groep Zevenbergen.

Rijke de, P. owmr. te Breda per 1-10-79 verplaatst

naar Algemene Inspectie te Voorburg, aangewezen

als ambt. toegevoegd Hoofd Bureau Jeugdzaken.

Scheffer, F. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid loon op Zand naar groep Nieuw-

Ginneken.

Schut, A.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Oudenbosch naar groep Gilze-

Rijen.
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Smissen van der, C.A. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Steenbergen naar groep Prin-

senbeek.

Swinkels, E.M. wmr. per 1-1-80verplaatst van op-

vangeenheid Oudenbosc naar groep Rucphen.

Uitdewilligen, M.A.G. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Oudenbosch naar groep Ou-

denbosch.

Wijngaard van den, B.P. wmr. per 1-1-80 ver-

plaatst van opvangeer> eid loon op Zand naar

groep Oisterwijk.

Distrikt Dordrecht

Berg van den, L.J. . per 1-1-80verplaatst van

opvangeenheid Oud-Beijertand naar groep Heesch

(distr. Den Bosch),

Bruyn de, A. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Middelhamis naar groep Hellevoet-

sluis.

Bijsterbosch, J.B. te Oud-Beijerland per 1-12-79

aangesteld tot schriiver in tijdelijke dienst.

Damme, J. wmr. te Hardinxveld-Giessendam per

22-10-79 verplaatst naar groep Oost-Flakkee.

Dorsten van, C. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Midd rnis naar groep Middel-

harnis.

Dupon, D. te Goedereede per 1-12-79 bevorderd

tot owmr., aangewezen als postcdt. te St. Philips-

land (distr. Middelburg.

Fekkes, K. wmr. te Langerak per 1·10-79 aange-

wezen als waarn. instr. fysieke vorming, verplaatst

naar Groningen (distr. Groningen).

Fraikin, J.T. wmr. te Rozenburg per 1-10·79 ver-

plaatst naar groep Numansdorp.

Gelder de, R.A. wmr. e Dordrecht per 22·12-79

verplaatst naar Driebergen (AVD).

Groningen van, H. r. te Alblasserdam per

1·10-79 verplaatst naar groep Middelharnis.

Huizinga, W. wmr. per 1·10·79 verplaatst van op-

vangeenheid Hellevoe uis naar groep Hellevoet·

sluis.

Kolk van der, I.M. wmr. te Hellevoetsluis per 27·

10·79 verplaatst naar groep Hardinxveld-Giessen-

dam.

Legerstee, P.F.E. wmr. te Hellevoetsluis per 24·

11·79 verplaatst naar groep Brielle.

Mesker, F.C. wmr. per 1·1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Middelharnis naar groep Oud-Bsijer-

land.

Meulen van der, H.W. wmr. te Rozenburg per 10-

9·79 verplaatst naar groep Barendrecht.

Meijer, J.A. te Goedereede per 1·1·80 in dienst ge·

treden als res. wmr.

Nauta, J. wmr. per 1·10-79verplaatst van opvang-

eenheid Oud-Beijerland naar groep Oud-Beijerland.

Nielen, N.J. wmr. per 1·1-80 verplaatst van

opvangeenheid Middelharnis naar groep Papen-

drecht.

Noordermeer, J. wmr. I te BrieUeper 5·11·79 ver-

plaatst naar Driebergen (AVD).

Sintmaartensdijk, H.L. te Piershil per 1·1·80 in

dienst getreden als res. wmr.

Smits, J. te Zuidland per 15·12·79 in dienst getre-
den als res. wmr. I.

Snijders, A. res. wmr. I te Heinenoord per 1-1-80

de dienst verlaten.

Splinter, A.H.M. wmr. I te Dordrecht per 29-9-79

verplaatst naar verkeersgroep 's-Gravenhaqe (distr.

's-Gravenhage).

Spronsen van, J.M. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Middelharnis naar groep Pa-

pendrecht.

Versendaal, W.J. van Kon. Mar. per 1-10-79 beo

noemd tot wmr. te Mijnsheerenland.

Visser, R. wmr. te Alblasserdam per 20·8·79 met

ontslag i.v.m. aanstelling als adsp. oft. N.P.A.

Distrikt Eindhoven

Klei van, A. res. wmr. te Eindhoven per 1·1·80 met
f.l.o.

Distrikt 's-Gravenhage

Amersfoort, L. wmr. per 1·10-79 verplaatst van

opvang eenheid Noordwijkerhout naar groep

Noordwijkerhout.

Andel van, J.M. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Pijnacker naar groep Boskoop.

Bakker·Muilwijk, M. te Nieuwkoop per 1-1·80

bevorderd tot schrijver A.

Berg van den, R.C.P. wmr. per 1-10-79verplaatst

van opvangeenheid Schoonhoven naar groep lek-

kerkerk.

Blokland, J.P. wmr. I te Schoonhoven per 27-10-

79 verplaatst naar groep Waddinxveen.

Boone, H.1. te Hazerswoude per 1·1·80aangesteld

als schrijver in tijdelijke dienst.

Bretveld, W.C. adm. ambt. C 1 te 's-Gravenhaqe

per 1-2-80 de dienst verlaten.

Broere, A. te 's-Gravenhaqe per 1-1-79 bevorderd

tot owmr., aangewezen als sectiecdt. arr. team.

Bijl, C.J. wmr. per 1·10·79 verplaatst van opvanq-

eenheid Noordwijkerhout naar groep Sassenheim.

Dongen van, C.W.P.M. adm. ambt. C 2 te

's-Gravenhage per 1·12-79 de dienst verlaten.

Elzinga, R. wmr. te Berkel-Rodenrijs per 1·10·79

verplaatst naar groep Nieuwerkerk aId l.Jssel.

Flinterman, G. wmr. per 1·10-79 verplaatst van

opvangeenheid Pijnacker naar groep Wateringen.

Graaf de, W. owmr. te 's-Gravenhage per 1·11·79

aangewezen als hoofd techno rech. Dordrecht (dis-

tr. Dordrecht).

Groot de, J.N.M. wmr. per 1-10·79 verplaatst van

opvangeenheid Noordwijkerhout naar groep lisse.

Haarlem van, R. te 's-Gravenhage per 1-1-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Hoek van den, A.J. wmr. per 1-10-79 verplaatst

van opvangeenheid Pijnacker naar groep Boskoop.

Hoogslag, F.A. adm. ambt. C 2 te Voorburg per

1-1-80 verplaatst naar Boskoop .

Iken, D.R. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Pijnacker naar groep Berkel Roden·

rijs.

Jagt van der, J.H. wmr. I te De Lier per 5-11-79

verplaatst naar verkeersgroep 's-Gravenhage.

Kan van, E. wmr. per 1·10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Schoonhoven naar groep Rijnsburg.

Ket de, J.W. wmr. per 1·10·79 verplaatst van op-

vangeenheid Schoonhoven naar groep lekkerkerk.

Kol van, G.N.M. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid leiderdorp naar groep Bodegraven.

Koree, G.G. wmr. per 1·10·79 verplaatst van op-

vangeenheid leiderdorp naar groep Voorschoten.

Kuyt, H. wmr. per 1·10·79 verplaatst van opvang'

eenheid leiderdorp naar groep leiderdorp.

löwenthal, B.P.F. oft. der Rijkspolitie le kl. te

's-Gravenhage per 1·11·79 aangewezen als Hoofd

Bureau Bijz. Recherchezaken bij de Alg. Insp. te

Voorburg.

Meer van der, R. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Schoonhoven naar groep Schoon-

hoven.
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Moraal, J.A.J.J. res. wmr. te Nieuwkoop per 1-1-

80 de dienst verlaten.

Mosterd, P. wmr. I. te Lekkerkerk per 1-12-79 ver-

plaatst naar De Lier.

Nietveld. E.J. wmr. per 1-10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Schoonhoven naar groep Nieuwkoop.

Onink, E.P. owmr. te Alkemade per 1-11-79 aan-

gewezen als plv. gr.cdt., verplaatst naar Urk (distr.

Zwolle).

Oostrom, G.M.M. wmr. per 1-10-79 verplaatst

van opvangeenheid Pijnacker naar groep Berkel en

Rodenrijs.

Oppelaar, J.H. wmr. te Waddinxveen per 27-10-

79 verplaatst naar groep Leiderdorp.

Passchier, H.R. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Schoonhoven naar groep Schoon-

hoven.

Ranselaar, P.F. wmr. per 1-10-79 verplaatst van

opvangeenheid Leiderdorp naar groep Waddinx-

veen.
Riessen, R.S. wmr. per 1-10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Noordwijkerhout naar groep Alkema-

de.

Schallingerhout, C.J. wmr. per 1-10-79 verplaatst

van opvangeenheid Noordwijkerhout naar groep

Oegstgeest.

Schouten, W.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Pijnacker naar groep Lekkerkerk.

Splindler, J.J. wmr. per 1-10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Pijnacker naar groep Pijnacker.

Veldhuysen van, W.L. wmr. per 1-10-79 ver-

plaatst van opvangeenheid Noordwijkerhout naar

g roep Lisse.

Verloop, J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Noordwijkerhout naar groep Hilie-

gom.

Vitters, L.M. wmr. per 1-10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Leiderdorp naar groep Hazerswoude.

Vis, P.J.M. wmr. te Pijnacker per 5-11-79 ver-

plaatst naar verkeersgroep 's-Gravenhage.

Wessels, R. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Pijnacker naar groep Waddinxveen.

Zijl van, J. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Schoonhoven naar groep Vianen (distr.

Dordrecht.).

Zijlstra, J.J. wmr. per 1-10-79 verplaatst van op-

vangeenheid Leiderdorp naar groep De Lier.

Distrikt Groningen

Adema, E.F. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Leek naar groep Zuidhorn.

Bakker, K. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Scheemda naar groep Slochteren.

Bouius, M. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Leek naar groep Appingedam.

Burgier, W.A. te Slochteren per 1-1-80 bevorderd
tot wmr. I.

Bij de Ley, D.K. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Leek naar groep Leens.

Dirksen, R.A. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Ten Boer naar groep Bedum.

Duzink, E.H. te Groningen per 1-1-80 bevorderd

totwmr.1.

Dijksma, C.W.R. te Groningen per 1-1-80 bevor-
derd tot wmr. I.

Hesseis, A.F. wmr. te Marum per 1-1-80 met ont-

slag.

Jonge de, E. wmr.1 te Finsterwolde per 1-1-80 ver-

plaatst naar Groningen, aangewezen als wnd.

schietinstrukteur.

Leffers, J.H. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Ten Boer naar groep Muntendam.

Mooibroek, K. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Ten Boer naar groep Zuidhorn.

Niemeijer, K. owmr. te Zuidwolde per 1-1-80 aan-

gewezen als plv. gr.cdt. te Vries (distr. Assen).

Puister, A. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Leek naar groep Uithuizen.

Schriemer, G. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vang eenheid Scheemda naar groep Bedum.

Sennema, J.D. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Scheemda naar groep Loppersum.

Siepel, J.K. owmr. te Stedum per 1-1-80 ver-

plaatst naar Loppersum, aangewezen als plv.

groepscdt. tevens rayoncdt.

Stulp, G.J. res. wmr. te Leek per 1-1-80 de dienst

verlaten.

TImmer, Th. res. wmr. te Grijpskerk per 1-1-80 de

dienst verlaten.

Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van het dis-

trikt iddelburg en bevor-

derd tot dir. oft. der

Rijkspolitie 2e kl. J.J.

Veenstra te Groningen

Vellinger, G. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vangeenheid Scheemda naar groep Bellingwedde.

Zuiderveld, M. wmr. per 1-1-80 verplaatst van op-

vang eenheid Ten Boer naar groep Nieuwe Pekela.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bekkenutte, R.Th.A. te Boxmeer per 1-9-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C 2.
Bol, F.W. te Boxmeer per 15-12-79 in dienst getre-

den als res. wmr.

Centen, H.Th.M. res. wmr. I te Wanrooy per 15-

12-79 de dienst verlaten.

Duren van, C.F. res. wmr. I te Overloon per 15-12-

79 de dienst verlaten.

Gaal van, J.M. res. wmr. te Grave per 15-12-79 de

dienst verlaten.

Graal de, C. res. wmr. te Werkendam per 15-12-79

de dienst verlaten.

Hoellaken, P. res. wmr. I te Eethen per 1-1-80 met
1.1.0.

Kleinschmidt, G. owmr. te Megen per 1-12-79

verplaatst naar Veghel, aangewezen als tweede

verv. gr.cdt.

Kroonenburg van, A.M.A. wmr. I te Waalre per

1-12-79 verplaatst naar groep Schijndel.

Lieshout van, L.W. te Boxtel per 1-1-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Looy van der, W.H.A.G. te 's-Hertogenbosch per

1-12-79 bevorderd tot adm. ambt. B 1.

Peters, H.J.M. res. wmr. te Schijndel per 1-12-79

de dienst verlaten.

Plas, L. res. wmr. I te 's-Hertogenbosch per 1-1-80

met 1.1.0.

Rooy van, M.M. te Grave per 1-11-79 aangesteld

als schrijver.

Steen van der, P.J. te 's-Hertogenbosch per 1-7-

79 aangesteld als adj. cdt. (ambt. toegevoegd res.

R.P.).

Zeeman, S.E. wmr. te 's-Hertogenbosch per 3-12-

79 verplaatst naar groep Veghel.

Distrikt Leeuwarden

Aar van der, J.C. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Veenwouden naar groep Marum
(distr. Groningen).

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 273

100.000 KM
GÈÈN UITZONDERING!
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GEMEENTE BEST

Op de afdeling Algemene Zaken ter secretarie is plaats
voor een

medewerker(ster)
Taak:

De te benoemen functionaris zal in hoofdzaak worden belast met de uitvoering
van bijzondere wenen en de A.P.V.
Tevens zal hij de administratieve leiding hebben over het bureau
Vreemdelingendienst/Vuurwapenadministratie.

Vereist:

a. een voltooide opleiding Mavo, Havo of Meao-bestuurlijke richting;
b. gevorderde studie voor het diploma bestuursambtenaar;
c. ervaring met werkzaamheden verband houdende met de vuurwapen- en

vreemdelingenwetgeving .

Salaris:

Aanstelling zal plaatsvinden in één van de rangen adjunct-commies of adjunct-
commies A.
Salaris adjunct-commies : f 2.128, - tot f 2.545, -.
Salaris adjunct-commies A: f 2.407, - tot f 2.813, -.
De vakantietoelage bedraagt 8% van het salaris.

Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden inge onnen bij de
waarnemend chef van de afdeling, de heer H. J. Overbeek
(tel. 04998-4833).

Sollicitaties binnen 10 dagen te zenden aan de Burgemeester van Best,
Raadhuisplein 1, 5683 EA Best.

Geld lenen zonder omwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe he 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 Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10,tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
tel. 020-326809. Arnhem, 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. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-134181.
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.
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Etteme. D.E. te Leeuwarden per '-'-80 bevorderd

tot wmr. I.

Goedhert. R.A. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Appelscha naar groep Nieuwe Pekela

(distr. Groningen).

Greuter. A.F. wmr. per '·'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Joure naar groep Groenlo (distr. Apel-

doorn).

Huizenga. F.H. te Baarderadeel per '-'·80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kartsen. W.e.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Appelscha naar groep Hellevoet-

sluis (distr. Dordrecht).

Kroes. H. L. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Joure naar groep Den Helder

(RPtW).

Kuyt. K. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Appelscha naar groep Barendrecht (distr.

Dordrecht) .

Lezwijn. W. te Ferwerderadeel per '-'-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Meedendorp. F. te Leeuwarden per '-'-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Mulder, J.L. te Ooststellingwerf per '-'-80 bevor-
derd tot wmr. I.

Persijn. M.e. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vang eenheid Veenwouden naar groep Hardinxveld-

Giessendam (distr. Dordrecht).

Rentema. A.E. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Veenwouden naar groep Appingedam
(distr. Groningen).

Rodenhuis. T. te Menaldumadeel per '-'-80 in

dienst getreden als res. wmr.

Spoelstra. D. te Lemsterland per '-'2-79 bevor-

derd tot owmr .• aangewezen als postcdt. Rauwerd.

Visser. J. te Franeker per '-"-79 bevorderd tot

adj., aangewezen als plv. gr.cdt.

Voermen. J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Joure naar groep Dordrecht (RPtW).

Weesies. J. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Veenwouden naar groep Elburg
(distr. Apeldoorn).

Zwama, J. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Appelscha naar groep Scheemda (distr.

Groningen).

Distrikt Maastricht

Dupuits. E.H. res. wmr. te Gulpen per '-'-80 de

dienst verlaten.

Lugtigheid. Th.V.M. res. wmr. te Amstenrade per

'-'-80 de dienst verlaten.

Pinckeers. J.P.M. dir. oft. der Rijkspolitie 3e kl. te

Maastricht per '-'0-79 aangewezen als Hoofd Alge-

mene Dienst, tevens plv. cdt. van het distr.

Maastricht.

Schillings. G.H.M. res. wmr. te Gulpen per '-'-80

de dienst verlaten.

Distrikt Middelburg

Baare de. P.J. wmr. te Schouwen-Duiveland per

1-12-79 met ontslag.

Brink van den. G.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Schouwen-Duiveland naar

groep Kapelle.

Broek. A.R. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Schouwen-Duiveland naar groep

Kortgene.

In der Maur. L.A. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Schouwen·Duiveland naar groep

Schouwen-Duiveland.
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olgd...
Tot op dit moment i er al

een flink aantal "Shell helpt"-
boekjes verschenen.

_laar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
een- in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

hell helpt echter niet alleen
•e praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine.
die ASD bevat, waardoor
uw auto zozuinig mogelijk

rijdt. Bovendien i er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met vragen over onze

produkten, over auto's of over
a . orijden in het algemeen.

_-aar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
o meerdere, reeds verschenen,
.. hell helpt"-deeltjes mi t.
Het adres is: Shell ederland
Verkoopmaatschappij BY.
.Afdeling Klantenservice
. IK k), Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel: 010- 696111 of 696112.

@
Shellhelpt

Kaam van. A.C. te 's-Heerenbroek per '-'0-7900-
vorderd tot owmr .• aangewezen als cdt. rayon

Heinkenszand .

Linden van der. O. P. per '-'-80 aangesteld als

adm. ambt. toegevoegd voor res. A.P.

Megens. M.C. per '-'-80 bevorderd tot adm.

ambt. B 2 te Goes.

Poppe. B. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Schouwen-Duiveland naar groep Tholen.

Sturms. A. res. wmr. I te St. Jansteen per '-'-80
met f.l.o.

Verrijzer. G.J. wmr. I te Oostkapelle per 1-10-79
verplaatst naar meldkamer Middelburg.

Waal de. A.P. te Hulst per '-'-80 aangesteld als

schrijver in tijdelijke dienst.

Willeboordse. F. res. wmr. te Veere per '-'-80 de

dienst verlaten .

Distrikt Nijmegen

Alphen van. G.W. te Eist per '-'2-79 bevorderd

tot owmr .• aangewezen als postcdt. te Wehl.

Bekmann. J.B. wmr. te Wehl per '-'0-79 ver-

plaatst naar groep Tubbergen (distr. Zwolle!.

Bitter, A.C. te Eist per '-'-80 bevorderd tot
wmr.1.

Brakel van. L.M.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Bergh naar groep Lienden.

Oerks, M.T.H. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Bergh naar groep Eist .

Doorn van. J.C. wmr. per '-'0-79 verplaatst van

opvangeenheid Malden naar groep Beek-Ubber-

gen .

Drost, H.T.M. wmr. per '-'0-79 verplaatst van op-

vang eenheid Malden naar Bergen (distr. Aoer-

mond).

Eeywijk. J.G.F. te Geldermalsen per '5-'2-79 in

dienst getreden als res. wmr.

Eggenhuizen. J.L. adm. ambt. C , te Zetten per

'-2-80 de dienst verlaten.

Heuvel de. B.G.M.J. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Bergh naar groep Huissen.

Hoop de. K.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Bergh naar groep St. Michels Gestel

(distr. 's-Hertoqanbosch].

Hubbers. C.M.T.G. wmr. I te Bergh per '-'0-79
verplaatst naar meldkamer Nijmegen.

Jureka. G.P.M. wmr. I te Bemmel per '-'0-79 ver-

plaatst naar recherchegroep Nijmegen.

Koster. G. wmr. I te Arnhem per '-"-79 verplaatst

naar techno rech. Groningen (distr. Groningen).

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

29
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Ueftink, A. owmr. te Nijmegen per ,.,2·79 ver-

plaatst naar Bergh, aangewezen als cdt.

groepsst.pl. rayon 's-Heerenberg.

Meeuwsen, B.J.R. wmr. te Gendringen per '-'0-
79 verplaatst naar groep Groesbeek.

Modderkolk, P.A. wmr. per '-1-110 verplaatst van

opvangeenheid Malden naar groep Gendringen.

Radstaka, G.W. res. wmr. te Bergh per '5-'2-79
de dienst verlaten.

Siebers, A.H.J.W. wmr. te Lienden per '-'0-79
verplaatst naar Gendringen.

Distrikt Roermond

Berghs. P.N.G. wmr. van ols. per '-'-80 naar op-

vangeenheid Horst.

Beurskens·Dorssers, J.F.M. typiste te Roer-

mond per '6-'2-79 de dienst verlaten.

Bloks, H.A.W.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Helden-Panningen naar groep

Rosmalen (distr. 's-Hertogenbosch!.

Boer, G.B.I. owmr. te Melick Herkenbosch per

'-6-79 verplaatst naar Posterholt, aangewezen als

postcdt.

Broer, J.G. res. wmr. I te Echt per '-'-80 met '.1.0.

Bruin de. A.P.J. wmr. van ols. per '-'-80 naar op-

vangeenheid Horst.

Burhenne, P.J.J. te Thorn per '-'2-79 aangesteld

als schrijver.

Buul van, M.F.P. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Helden-Panningen naar St. Mi-

chelsgestel (distr. 's-Hertogenbosch!.

Dorssers, F.G.M.A. wmr. te Echt per '-'-80 ver-

plaatst naar Thorn.

Geertsma, H. wmr. van ols. per '-'-80 naar op-

vangeenheid Horst.

Gommans. M.P.J. wrnr: te Echt per '-'-80 ver-

plaatst naar groep Heythuysen.

Hermans, J,H. wmr. I te Echt per "-'0-79 ver-

plaatst naar recherchegroep Roermond.

Herten van, J.N.M. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Helden-Panningen naar groep

Melick-Herkenbosch.

Hoeben, L.E.G. wmr. van ols. per '-'-80 naar op-

vangeenheid Helden-Panningen.

Hoffman, J.L.F.M. wmr. I te Roermond per '-'2-

79 verplaatst naar techno rech. Maastricht (distr.

Maastricht!.

Hulzink. B.J.T. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Horst naar groep Valkenburg (distr.

Maastricht).

Jansen. F.H.R.A. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Horst naar groep Veghel (distr.

's-Hertogenbosch) .

Janssen. G.P.E.M. wmr. van ols. per '-'-80 naar

opvangeenheid Helden-Panningen.

Jonge de, R. wmr. van ols. per '-'-80 naar

opvangeenheid Helden-Panningen.

Kessel van. J.P.H. te Swalmen per '-"-79 aan-

gesteld als schrijver in tijdelijke dienst.

Knoops, H.J.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Helden-Panningen naar groep

Echt.

Laer van, J.H.M. te Meijel per '5-'2-79 in dienst

getreden als res. wmr.

Langenberg, P.F.A.M. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Helden-Panningen naar groep

Gilze-Rijen (distr. Breda!.

Lucasse. J. wmr. per '-'0-79 verplaatst van op-

vangeenheid Helden-Panningen naar groep Axel

(distr. Middelburg!.

Miczek, M.J. wmr. te Gennep per '-"-79 ver-

plaatst naar groep Mook.

30

Penning de Vries, W.F.J. ofl. der Rijkspolitie te
kl. te Roermond per I- -79aangewezen als Hoold

AId. Recherchezaken bij de Stal van het distrikt

Roermond.

Smolenaars, J.H. te

vorderd tot adm. am

Staal, J.H. wmr. van

eenheid Horst.

Traas, R.J. wmr. oer '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Horst naar groep Cuyk (distr.

's-Hertogenbosch).

Tunnessen, P.H. res mr. I te Mook per '-'-80

de dienst verlaten.

Tijdink, J.T.G. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Horst ar groep Beek (distr.

Maastricht).

Westera, C. wmr. van . per '-'-80 naar opvang-

eenheid Helden-Pan n.

Zegers, J.J.H. wmr. eythuysen per '-'-80ver-

plaatst naar groep E (distr. Maastricht).

Zwijndrecht van, P. . te Roermond per '-'2-
79 aangesteld als ad . hooldambt.

aasbracht per '-'-80 be-
B1.

. per '-'-80 naar opvang-

Distrikt Utrecht

Bak, C.H. wmr. per

eenheid Vleuten-De

Duurstede.

Breukelen van, R.

opvangeenheid Rhen

- -a:J verplaatst van opvang-

rn naar groep Wijk bij

. per '-'-80 verplaatst van

naar groep IJsselstein.

in memoriam

Brugge ter. G.

adj. te Doorn

geb. 2-'2-29
overl. '-'-80

Denderen van, M.J. . wmr. te Bunnik per ,-,,-

79 verplaatst naar bereden groep Bilthoven.

Ginkei van, W. res. . te Maartensdijk per ,-,-
80 met 1.1.0.

Gorter. T.R. wmr. te Breukelen per '7-'2-79 ver-

plaatst naar verkeersgroep Utrecht.

Gijn van, A.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Vleuten-De Meern naar groep Breuke-

Ien.

Harmsen, G. wmr. van ols. per '-'-80 naar

opvangeenheid Rhenen.

Hol, G. wmr. te Utrecht per '-'0-79 bevorderd tot
wmr.1.

Janssen, H, wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Rhenen naar groep Mijdrecht.

Leer van der, A. WIlV. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Doorn naar groep Hendrik Ido Am-

bacht (distr. Dordrecht).

Luters, B. wmr. te Vleuten-De Meern per '-'-80

verplaatst naar Postale Recherche.

Meer van der, E.J. te Vinkeveen en Waverveen

per '-'-80 bevorderd tot wmr. I.

Molen van de. M. wmr. te Bunschoten per 5-"-

79 verplaatst naar verkeersgroep Utrecht.

Nieuwenhuis, H. te Doorn per '-'0-79 bevorderd
totwmr.1.

Nijhof, F.G.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Doorn naar groep Meerssen (distr.

Maastricht) .

Oosting, H. te Vinkeveen en Waverveen per '-'-80
bevorderd tot wmr. I.

Reenen van, H.S.M. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Doorn naar groep Reimerswaal

(distr. Middelburg!.

Rotteveel. R.F.P.J. wmr. per '-'-80 verplaatst

van opvangeenheid Vleuten-De Meern naar groep

Vleuten-De Meern.

Ruyter de, C.J.N. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Rhenen naar groep Leusden.

Scheur van de, M. wmr. te Bunschoten per '7-'2-
79 verplaatst naar Driebergen (AVO).

Slotboom, E.T. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Rhenen naar groep Doorn.

Smit, G.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Doorn naar groep Meerkerk (distr. Dor-
drecht!.

Smits, W.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Doorn naar groep Nunspeet (distr.

Apeldoorn) .

Velsen van, R.N. wmr. I te De Meern per '-'2-79
verplaatst naar meldkamer Utrecht.

Distrikt Zwolle

Beens, J. res. wmr. te Genemuiden per '-'-80 de

dienst verlaten.

Bennik, G. te IJsselmuiden per '-'-80 bevorderd
totwmr.1.

Bokdam, R.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Rijssen naar groep Raaite.

Bolt, E.P.E. te Avereest per '-'-80 bevorderd tot
wmr.1.

Bomans, J.G. res. wmr. I te Goor per '-'-80 met

1.1.0.

Boonstra , W. te Losser per ,-, 0-79bevorderd tot

wmr.1.

Booyink, M.B, wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Goor naar groep Wijhe.

Braak ter, J.A.M. wmr. te Vriezenveen per '-'-80

bevorderd tot wmr. I.

Bijlsma, D.H. wmr. te IJsselmuiden per '-'-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Dam van, wmr. te Raalte per '-'-80 bevorderd tot
wmr.1.

Doosje, M. wmr. te Losser per '-'-80 bevorderd
tot wmr. I.

Goossen. M.B.M. wmr. per '-'-80 verplaatst van

opvangeenheid Goor naar groep Haaksbergen.

Harsema, H.A. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Goor naar groep Elburg (distr. Apel-

doorn).

Hofman, G.H. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Raalte naar groep Holten.

Jans, H.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van opvang-

eenheid Goor naar groep Oldebroek (distr. Apel-

doorn).

Janssen, M.A. wmr. te Losser per '-'-80 bevor-
derd tot wmr. I.

Keurs ter, G. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Raalte naar groep Weerselo.

Koudijs. R.H.J. wmr. per '-'-80 verplaatst van op-

vangeenheid Rijssen naar groep Voorst (distr. Apel-
doorn).

Kramer, A. adj. te Zwolle per '-'-80 met 1.1.0.

Kroeze, W. te Zwolle (verkeersgroep) per '-'-80

bevorderd tot wmr. I.

Kuipers, H.J.W. te Rijssen per '-'-80 bevorderd

totwmr.1.

Leerkotte, H.A. te Weerselo per '-'-80 bevorderd
totwmr.1.

Lenteren van. M.S. adj. te Dallsen per '-'-80 met
1.1.0.

Loo van, H.J. wmr. I te Haaksbergen per 3'-'2-79
met 1.1.0.
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Meer van der, G.A. wmr. per 1-1-80 verplaatst

van opvangeenheid Raalte naar groep Avereest.

Nijhuis, W.A.J. wmr. I te Denekamp per 1-1-8>

met f.l.o.

Reidinga, B. te Raalte per 1-1-80 bevorderd to
wmr.1.

Schuitema, P. te Ommen per 1-1-80 bevorderd 10
wmr.1.

Snuverink, H.J. te Losser per 1-1-80 bevorderd

totwmr. I.

Steggink, G.M. wmr. per 1-1-80 verplaatst van

opvangeenheid Rijssen naar groep Haaksbergen.

Strik, M. te Zwolle Iverkeersgroep) per 1-1-8> be-

vorderd tot wmr. I.

Veldkamp, W.M. te Raalte per 15-12-79 in dienst

getreden als res. wmr.

Versteegen, H.J. wmr. per 1-1-80 verplaatst

opvangeenheid Goor naar groep Putten (distr.

Apeldoorn) .

Vis, J.A. wmr. per 1-1-80 verplaatst van opvang-

eenheid Rijssen naar groep IJsselmuiden .

Wandelee, J.K. te Avereest per 1-1-80 bevorderd

tot wmr. I.

Werf van der, R. wmr. I te Dalfsen per 1-1-8> met
f.l.o.

Wit de, J.H.M. wmr. te Holten per 1-1-80 met ont-

slag.

Zelle, R. adj. te Dalfsen per 1-1-80 met f.l.o.

Algemene Verkeersdienst

Bisschop, P.F.M. per 1-1-80 bevorderd tot wmr. I.

Es van, W.L.G. te Driebergen per 7-1-80 verplaatst

naar Grathem.

Houtenbos, J.S.M. per 1-1-80 bevorderd tot
wmr.1.

Maaskant, P.R. wmr. I te Driebergen per 14-1-8>

verplaatst naar Bilthoven, aangewezen in de funktie

van rij-instrukteur IVerk. School).

Oosterbaan, R.F. wmr. I. te Driebergen per 14-1-

80 verplaatst naar Bilthoven, aangewezen in de

funktie van rij-instrukteur IVerk. School).

Roof, N.G.M. wmr. te Driebergen per 24-11-79

verplaatst naar distrikt Roermond.

Ruiter, D. per 1-1-80 bevorderd tot owmr.

Woudenberg, H.J.W. per 1-1-80 bevorderd tot
wmr.1.

Dienst Luchtvaart

Kleef van, G.C. per 1-1-80 aangesteld als foto-

graaf B 2e kl. te Schiphol.

Muller, P. owmr. per 10-12-79 met f.l.o.

Rijkspolitie te Water

Beerling, P.J. te Den Helder per 1-12-79 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3 in tijdelijke dienst.

Boeye, W.J. wmr. I. te Vlissingen per 1-12-79 ver-

plaatst naar groep Willemstad.

Craane, D.J.M. wmr. te Maasbracht per 24-11-79

verplaatst naar groep Rosmalen (distr. 's-Her-

togenbosch) .

Demon, A.M. te Nijmegen per 1-11-79 aangesteld

als adm. ambt. C 3 in tijdelijke dienst.

Gerssen, T.A. te Amsterdam per 1-10-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Heimensem, B. owmr. te Willemstad per 1-1-80

aangewezen als plv. verv, groepscdt.

Kuipers, J. owmr. te Maasbracht per 1-11-79 ver-

aatst Lobith, aangewezen als post-/bootcdt.

Und n van der, A.J. te Amsterdam per 1-11-79

bevoroerd ot RA IV in vaste dienst.

Schoote van, A.W.J.M. te Amsterdam per

1- -79 bevorderd tot adm. ambt. C 1.

Boer de, S. te Harlingen per 1-1-80 bevorderd tot
RA 111.

Borra, P.H. dir. oft. der RP le kl. te Apeldoorn per

1-1-80 met f.l.o.

Gonggrijp, A. te Harlingen pzr 1-1-80 bevorderd
tot RA 11.

Oosterwijk, F.B. te Apeldoorn per 1-11-79 bevor-

derd tot RA IV.

Terpstra-Bakker, J.J. hoofdcommies te Apel-

doorn per 1-1-80 de dienst verlaten.

Zweers, B. RA I te Apeldoorn per 1-1-80 de dienst

verlaten.

Opleidingsscholen

in memoriam

agenborg, G.

. re Delfzijl

geb_ 29-1~21

. 1~12-79
Veiligheidsdienst Kon. Huis

Steene van den, E.L.M. owmr. te Soestdijk per

1-12-79verplaatst naar bureau 't Loo te Apeldoorn.

31
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SCHAKELPUZZEL

Deze keer een niet al te moeilijke schakel-
puzzel. Gewoon in elk vakje één letter
invullen volgens onderstaande om-
schrijving:

Oplossingen vóór 15 maart a.s. op een
briefkaart schrijven en opsturen naar
onze puzzelredakteur: Brahmsstraat 9,
6961 AN Eerbeek. U dingt dan mee
naar de boeken- of platenbon van
f 25,-. Veel plezier en veel sukses!

Oplossingen decembernummer:

A. De letter 1 kwam 15 keer voor.
B. Het gezegde luidde: Nu breekt mijn

klomp.
C. Raamsdonkveer.

Prijswinnaars:

Mevrouw L. ter Beek, Dorpsstraat 88,
Bunschoten.
S. Zuiderveld, Nijlandsingel 5,
Aduard (Gr.).

L. Voerderhake-de Keizer,
Molenstraat 14, Den Oever.

1 2 p ~ , 6

i--- -17 8

- -
, IMI I" IZ ,~ lilt

I; jl6 17 'lil , IlO

i--- r....- .....•• I--
21 2z

I-- rr> 'rit
I--

l~ 26 27 18

2'1 )0 }I '1 I" IJlt

I-- I--

I" I"
I-- I--

IJl }8 I"

Horizontaal: 1. gaarne, 3. snelheid, 5.
betaalluikje. 7. niet stevig staand, 8.
vloerbedekking, 9. loofboom, 11. ge-
roosterd brood, 13. nihil, 15. vorm, 17.
zware hamer, 19. herbergier, 20. graan-
soon, 22. werkplaats voor het bouwen
van schepen, 25. Arabische vorsten, 26.
stad in Engeland, 28. ongevuld, 29.
groot roofdier, 31. klimop, 33. hoofd-
deksel, 35. aldoor, 36. afwezig, 37. inde
buurt an, 38. verdicht prozaverhaal,
39. schedel.

Verticaal: 1. knecht, 2. begaafd ie-
mand, 3. groot haringnet, 4. stijl, 5. af-
keuren, 6. heden, nu. 10. ongaarne, 12.
zwemvogel, 14. geestdrift, 15. ziekelijke
voorliefde, 16. rechten geheven op af-
schriften van akten e.d., 17. zure kers,
18. al, 19. soort gebak, 20. klein mens,
23. aanspreektitel v.e. koning, 24. rivier
in Duitsland, 27. sprookjesfiguur, 29.
slingerplant, 30. wild, 31. elk, 32. hout-
soort, 33. zonder blos, 34. gramschap,
woede.

Op een landgoed in Gelderland komt binnenkort de funktie vrij
van toezichthouder van het Huis met omgeving.

Gedacht wordt aan een gepensioneerd, doch nog aktief iemand, welke het bui-
ten wonen in een rustige en natuurschoon volle omgeving op prijs stelt en tegen-
over het gratis beschikbaar stellen van een woning plus een kleine vergoeding in
geld, bereid is het algemeen toezicht te voeren over het Huis met aanhorig-
heden, alsmede enig administratief werk te verrichten.

Zij die voor deze funktie belangstelling hebben worden verzocht, onder opgave
van referenties en van belang zijnde inlichtingen, zich schriftelijk te wenden tot
de Rentmeester Ing. D. E. lansen, Groesbeekseweg 167 te Nijmegen.
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• GEHOORD op een receptie: 'We moeten op-
passen dat al die burgers bij ons korps het beleid
niet gaan bepalen. Overigens heb ik niets tegen
burgers. Uiteindelijk is mijn vrouw het ook.'

• REKLAME: Het gerucht gaat, dat ze bij
Werving de roomboterkreet willen overnemen:
'Minder, maar wel lekker'.

• EOLOGICA
Studeren voor je herexamen - periodieke onthouding

Rechercheur die alles ziet - geheelonthouder
Meester geweermaker - patroonheilige
Politiemunitie - bulletin

• GEHOORD: Wat er ook gebeurt, kolonel, u
kunt rekenen op voldoende gesteun van de land-
groepen.

• GEHOORD OP EEN GROEP: Als je naar de
AVD wil moet je eerst naar een bereden groep om
over het paard getild te worden. (adj. Westra Luva)

• GELEZE. ": 'Waar is de eerlijke oplichter van
vroeger?' (Oud-korpschef H. Gielens, Heerlen).

ZOLENAA 1D 20

Houterige kollega's

Helmhout
Kromhout
Moerenhout
Oudewortel
Platteschor
Rotteveel
Tekortschot
Weekhout
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'Inzetbaar voor
alle taken . . .'

Kollega Ellen Klaassen (24) van de

landgroep Tholen symboliseert op de

omslagfoto twee hoofdthema's in dit

RPm-nummer: de recente rellen in

Amsterdam èn de plaats van de vrouw in

ons Korps, waarover de Algemeen

Inspecteur onlangs enkele

beleidsuitspraken heeft gedaan.

Wmr. Klaassen - de eerste vrouwelijke

m.e.'er van de Rijkspolitie - was met

haar peloton in de Vondelstraat, waar zij

assistentie verleende bij een afzetting,

tegenover het kraakpand.

Zij vormde het feitelijke bewijs van de

generale uitspraak: 'Ook de vrouwelijke

Korpsleden zijn inzetbaar voor alle
taken.'

De vrouw in het Korps pag. 20

Amsterdam kraakt pag. 6

(Foto Algemeen Dagblad/Robert Lantos)

10 Kollega's in de knoei: Kommentaar Korpsleiding

15i~'!!!:!!!tdkten
24 RP-sport

26 Postbus 120: Brieven van lezers

31 Personalia

36 Puzzel: kruiswoord of kryptogram

38 Granaatjes
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Zondagmiddag 2 maart om 3 uur. Stilte voor de storm achter opgeworpen
barricades.

Maandagochtend: de grote schoonmaak begint.

Een broodjeswinkel die niet te bereiken is.

8

Op de vroege maandagmorgen van de

derde maart j.l. werden bewoners in de

buurt van het RP-postburo in het rusti-

ge dorp Hoevelaken bij Amersfoort

voortijdig wakker van meer dan nor-

maal autoverkeer, slaande portieren en

in de nacht opklinkende stemmen. Om

drie uur trad het M.E.-peloton van het

distrikt Apeldoorn er aan voor een mis-

sie in Amsterdam, waar Vondelstraat en

le Constantijn Huygenstraat met opge-

broken trottoirs en rijbanen en opge-

worpen barricades een grimmige aan-

blik boden.

Ongeveer tegelijkertijd troffen de

M.E.'ers van de distrikten Amsterdam,

Alkmaar en Utrecht van de Rijkspolitie,

personeel van verschillende gemeentelij-

ke politiekorpsen en manschappen van

de Koninklijke Marechaussee voor-

bereidingen om af te reizen naar de

hoofdstad.

Op het distriktsburo in Amsterdam na-

men P. Gorissen en I. M. Quist maat-

regelen om de Rijkspolitie-kostgangers

elders uit het land te ontvangen. Er wor-

den bedden besteld op het Marine-

etablissement en in de Oranje Nassau-

kazerne. Menagemeester B. G. Bleek-

man van het onderkomen aan de Sar-

phatistraat 110 rijdt van huis naar zijn

werk langs zijn bakker. Hij heeft voor

een paar honderd mensen brood no-

dig ...

Veel gelegenheid om zich in de situatie

in te leven hebben de assisterende poli-

tiemensen niet. Rijkspolitiehelikopters

hebben al pamfletten boven de 'vrij-

staat' laten dwarrelen: burgemeester

Polak laat weten dat de politie op korte

termijn een aktie gaat beginnen om de

barricaden op te ruimen. Compagnies-

commandant M. A. Beuving krijgt zeer

kort de gelegenheid zijn mensen enigs-

zins op de hoogte te brengen. Om zes

uur die ochtend staan ze schouder aan

schouder en daveren tankdozers op de
wegversperringen af.

De aktie zelf duurt kort. Binnen een uur

zijn de wegen vrijgemaakt en kunnen

gemeentediensten met de opruimings-

werkzaamheden beginnen.

"Dat de aktie zo is verlopen, is niet in

de laatste plaats te danken aan het rusti-

ge politieoptreden", zegt majoor Beu-

ving na afloop. "Daarbij is het goed te

vermelden, dat de krakers zelf hun best

hebben gedaan de zaak niet uit de hand

te laten lopen, door een beroep op de

omstanders te doen kalm te blijven."
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Hier en daar moet de Amsterdamse po-

litie nog optreden tegen jongelui met

minder ideële bedoelingen. Op rellen be-

luste groepen jongelui grijpen de gele-

genheid aan her en der in het centrum

wat kabaal te schoppen. Luchtfotograaf

Jan Prast ontpopt zich in de politieheli-

kopter als waarnemer en geeft aan de

politiemensen op de grond zijn informa-

tie door, die hen de gelegenheid geeft

snel op te treden.

Vijftien M.E.'ers van de Rijkspolitie

moeten zich in het ziekenhuis van de

V.U. onder medische behandeling stel-

len. Hun verwondingen lopen uiteen

van ontvellingen tot een teenfraktuur.

Een enkeling keert terug naar huis. An-

deren komen. In de loop van de dag

melden zich de M.E.-pelotons uit Zwol-

le, Nijmegen, Middelburg, Den Bosch

en Breda. Het wordt wat rustiger in het

centrum. Ook 's avonds. Een demon-

En daarna wachten ...

stratieve tocht door de stad verloopt

rustig. Er is tijd voor de verzorging van

de politiemensen zelf. Op dinsdag-

ochtend arriveren de M.E.-pelotons uit

Eindhoven, Maastricht en Roermond.

Hun verblijf in Amsterdam is maar van

korte duur. Om twaalf uur die middag

komt er een eind aan de assistentie van

de Rijkspolitie aan de hoofdstedelijke

kollega's.

(AH. Foto's Dienst Luchtvaart RP en

TOHD OP Amsterdam)

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met
schadegevallen !
En juist voor u, politie-ambtenaar in actieve dienst,
hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-
zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat u een aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer
vormt dan de doorsnee automobilist.
Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er
is nog meer:
Gunstige no-claimregeling (I ~ l5-2~3~40%) en bij één
schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15%.

WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)
Gunstige nieuwwaarde-regeling
Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-
geval binnen Nederland.
gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en
gratis vervoer van inzittenden).
Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,
is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.
N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Ou-
denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

<IIBD>
PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S

Huidige catalogus- EUROPA·DEKKING Na vijf jaar schadevrij

w aarde lOCI. BTW rijden. korting 4(Y"!t

t.e.m. AII-Ri,ks Alleen W.A. EUROPA·DEKKING

(Casco+W.A.) (j 5.000.000.-) AII·Risk, W.A.

f 8000.- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42

f 10.000,- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11.000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13.000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000.- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 2/9.29
f 17.000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48

f 19.000.- 1314.78 486.03 788.87 291.62

f 20.000.- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f 21.000.- 1429.46 519.51 857.68 311.71
r 22.000.- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

binnen Nederland r 20.- r 20.- r 12.- r 12.-

I Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I
I

I
I
I

I
I

L

aam:

Adres:

Woonplaats: ----, tel.: ----

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

autov erze kering.

Speel op safe: Neem een VBO-polis.

Voor alle zekerheid.
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Korpsleiding over maatschappelijke zorg

'Er moet iets gedaan worden'
Interview: Koen Aartsma

Kollega's-in-de-knoei mogen geen
kollega's-in-de-kou worden. De in-
dividuele hulpverlening aan Rijks-
politieambtenaren verdient alle aan-
dacht. Er moet iets gedaan worden.
Ook de Korpsleiding is daar inmid-
dels wel van overtuigd. Om te be-
ginnen zullen de twee nieuwe korps-
artsen (die binnenkort aangetrok-
ken worden) een buro in Assen
(voor Noord Nederland) en een bu-
ro in Roermond (voor het Zuiden)
krijgen. Daarnaast zal het aantal
personeelskonsulenten belangrijk
worden uitgebreid, zodat zij zich
ook met personeelszorg bezig kun-
nen houden.
Terwijl deze uitbreidingen in gang
gezet worden, zal een werkgroep
o.l.v. het hoofd van de inspektie

RPm: In onze serie is wel duidelijk ge-

worden, dat het korps Rijkspolitie niet

verwend is, als het op maatschappelijke

zorg aankomt. Vergeleken met de korp-

sen in de grote steden heeft de Rijkspoli-

tie een relatief kleiner aantal professio-

nele hulpverleners. Vergeleken met de

krijgsmacht of de Spoorwegen is het

RP-korps nergens. Wat kan toch de

Personeelszaken in aktie komen.
Deze werkgroep - bestaande uit de
korpsartsen, de beide bedrijfsmaat-
schappelijk wer cers, de (nieuwe)
vertrouwensman en twee perso-
neelskonsulenten - zal regelmatig
bijeen komen. an de hand van de
gezamenlijke ervaringen zullen deze
professionele hulpverleners op niet
te lange termijn een plan opstellen
met aanbevelingen voor de ge-
wenste organisatie en personeels-
bezetting voor de medische-sociale
zorg in het Korp .
Over de plannen van de korpslei-
ding had onze eindredakteur - als
afsluiting van de erie artikelen over
dit thema - een gesprek met de plv,

algemeen inspekteur, kolonel
W. F. K. J. F. Frackers.

oorzaak van deze verwaarlozing zijn?

Vooral gedecentraliseerd

WF: In het verleden is deze problema-

tiek nooit zo duidelijk aan de orde ge-

weest. Omdat het toen niet als een heel

dringend probleem werd gezien. Dat is

pas van de laatste tijd. In enkele jaren is

er veel veranderd in onze samenleving.

Op het gebied van de maatschappelijke

orde bijvoorbeeld. Steeds meer mensen

praten over de politie, bemoeien zich

daar ook daadwerkelijk mee. De politie-

ambtenaar komt ook sneller als persoon

ter diskussie te staan. Ook in het Korps

zelf is de invloed van de maatschappelij-

ke veranderingen merkbaar: de heel

strakke hiërarchische strukturen van

vroeger zijn wat afgekalfd. We zitten

nog steeds in een hiërarchisch apparaat,

maar er wordt meer naar de mensen ge-

luisterd. Er wordt meer rekening gehou-

den met allerlei omstandigheden. En dat

brengt ook met zich mee, dat we nu bij

de korpsleiding eerder signalen opvan-

gen over het funktioneren en over

stress-situaties. We zijn ons bewust ge-

worden, dat we ons moeten inspannen

om daar een passend antwoord op te ge-

ven. We onderkennen nu zeker het be-

lang van een goede maatschappelijke

zorg, juist in deze tijd.

- Hoe denkt de korpsleiding dit te rea-

liseren?

WF: De korpsleiding zou de gehele

maatschappelijke zorg voor het eigen

personeel graag versterkt willen zien. En

dan vooral gedecentraliseerd. Want als

je op dit specifieke, menselijke vlak wat

Voor het vangen en verdoven van
wilde, wild geworden of 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.

BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhage - Tel. 070-458327
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wilt doen, moet er een bepaalde vertrou-

wensrelatie zijn opgebouwd en het is on-

mogelijk om dat vanuit Den Haag tot

stand te brengen voor het hele land.

- Zijn er konkrete plannen?

WF: Er zijn voor ons drie belangrijke

poten waarop die zorg in de toekomst

gestoeld moet zijn. Dat is in de aller-

eerste plaats: uitbreiding van het aantal

personeelskonsulenten en hen de taak

geven die hen toekomt. Zij zullen zich

dus niet alleen bezig houden met het be-

oordelingswerk, maar ook met de per-

soneelszorg. Verder zou er een uitbrei-

ding moeten komen van het aantal be-

drijfsmaatschappelijk werkers en - als

derde poot - uitbreiding van het aantal

korpsartsen.

Eerst de eigen chef

Wij zijn zeker voorstander van een der-

gelijke uitbreiding. Alleen - en dat vin-

den wij een heel belangrijke zaak -

moeten we er toch van blijven uitgaan,

dat de eigen chefs - zowel de officieren

als de groepscommandanten - zodanig

moeten worden toegerust, dat zij in de

eerste lijn een groot aantal gevallen kun-

nen opvangen. Zonder dat daar direkt

een specialistische hulpverlener van

buitenaf moet komen. De filosofie moet

blijven, dat in feite alles een verant-

woordelijkheid van de eigen chef is,

maar dat hij alleen in gevallen waar hij

en z'n direkte omgeving over onvol-

doende kennis en kunde beschikken,

moet kunnen rekenen op ondersteu-

ning.

- Aan de andere kant kun je je natuur-

lijk ook voorstellen, dat iemand juist

niet z'n direkte chef erbij wil betrek-

ken ...

WF: Laat ik het zo stellen: iedereen

moet met zijn chef over z'n problemen

kunnen praten, maar de chef moet ook

accepteren dat hij niet altijd de oplos-

sing kan bieden en dan bereid moet zijn

om de professionele hulpverlener in te

schakelen.

Twee korpsartsen erbij

- Volgens de korpsartsen is de organie-

ke behoefte enkele jaren geleden vast-

gesteld op 5 à 6 artsen. In juli '78 heeft

de A.I. hierover opnieuw geschreven

aan de mln/ster, maar de korpsartsen

zijn nog steeds met hun drieën ...

WF: Er is destijds een formatieonder-

zoek gehouden bij de rijksgeneeskundi-

ge dienst en bij het stafburo algemeen

personeelsbeleid (Justitie). Dat heeft er

mede toe geleid, dat wij - in nauw

overleg met de RGD - hebben gepleit

voor een uitbreiding van het aantal

korpsartsen. Nu staat vast, dat het er

vijf worden, dus twee erbij.

w. F. K. J. F. FRACKERS

. . . decentraliseren ...

- Wanneer komen die?

WF: Zo snel als de RGD hiervoor ge-

schikte mensen heeft kunnen aanwer-

ven.

- Worden ze ook in Utrecht geplaatst?

WF: Nee, juist niet. Wij willen dat hun

buro's in noord- en zuid-Nederland ko-

men. Zoals de zaak nu ligt, komen ze in

Assen en Roermond, bij de RGD-

buro's.

- Twee dokters in de buitengewesten

die moeten gaan samenwerken met be-

drijfsmaatschappelijk werkers (bmw's).

Komen er dan ook 2 bmw's bij, voor

Assen en Roermond?

WF: Nee, voorlopig niet. Uit het voort-

durend samenkomen van de werkgroep

zal moeten blijken hoe het allemaal ge-

organiseerd moet worden. Om dan met

diensten die niet de onze zijn, maar die

ons wel de artsen (RGD) en bmw's (staf-

buro APB) moeten leveren, tot een or-

ganisatorische opzet te komen. Wij

kunnen als Korps namelijk niet zeggen:

ik ga dat zus-of-zo zèlf organiseren.

Meer personeelskonsulenten

- U hebt meer mogelijkheden, als het

om de eigen personeelskonsulenten

gaat. U zoekt de uitbreiding vooralsnog

vooral in die sektor?

WF: We zijn het er in elk geval wel over

eens, dat een aantal van 11 personeels-

konsulenten op een Korps van 12.500

man absoluut onvoldoende is. Door dat

lage aantal was het ook niet mogelijk

hen ook met personeelszorg te belasten;

ze hadden hun handen al vol met het be-

oordelingswerk. We maken ons nu sterk

om hun aantal uit te breiden, wellicht

tot meer dan het dubbele. We vinden als

korpsleiding, dat er per 400 à 500 perso-

neelsleden een personeelskonsulent

moet komen. Dus globaal één per dienst

en per distrikt, voor de grote distrikten

twee.

Eén vertrouwensman

- En dan hebt u nog uw vertrouwens-

man ...

WF: Ja, dat betreft een proef die twee

jaar zal lopen. Deze vertrouwensman -

de heer Roosjen - is aangewezen voor

krisissituaties die tot aktie dwingen. Er

is voorlopig één vertrouwensman, die

via het hoofd van de inspektie perso-

neelszaken - op verzoek van de chef -

kan worden ingeschakeld. Wij kunnen

dus een voorzichtig begin maken met

het optreden van een funktionaris in de-

likate zaken.

- Maar als de betreffende met z'n pro-

bleem zich liever niet tot zijn chef of de

A.I. wil wenden, kan hij de vertrou-

wensman niet bereiken.

WF: Dan is er natuurlijk altijd nog de

mogelijkheid - en die wordt ook veel

benut - dat men zich tot de korpsarts

wendt. Die wordt in het Korps toch wel

gezien als de eerstaangewezen man om

in een vertrouwelijk gesprek naar een

oplossing te zoeken, eventueel met hulp

van elders. Hij kan signalen aan de

korps- c.q. distriktsleiding geven, ter-

11
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wijl hij zelf ook vaak zal kunnen bemid-

delen.

- Beschikt de korpsleiding over een be-

paald plan voor de aanpak van deze

problematiek? Een gestruktureerd

meerjarenplan?

WF: Welnu, we zijn bezig geweest met

de uitbreiding van het aantal korps-

artsen (dat worden er dus vijf). We zijn

nog bezig met het uitbreiden van het

aantal personeelskonsulenten (wellicht

tot zo'n 25). En er is op ons initiatief

een vertrouwensman gekomen. Nu gaat

het erom, dat deze mensen veelvuldig

kontakt met elkaar hebben en om de ta-

fel gaan zitten om te kijken wat er alle-

maal te doen is, hoe dat georganiseerd

moet worden, hoeveel mensen je daar-

voor nodig hebt en - vooral - welke

zaken voor wie zijn. Ik denk dat we de

komende twee jaren moeten gebruiken

om een inzicht te krijgen in het totale

gebeuren. In die tussentijd moeten we

blijven streven naar het drastisch opvoe-

ren van het aantal personeelskonsulen-

ten. En wanneer blijkt, dat ook in het

maatschappelijk werk meer emplooi is

dan de twee huidige bmw's aankunnen,

zullen we met tussenvoorstellen moeten

komen.

Dit staat te gebeuren:

• Nieuwe corpsartsen
in Assen en Roermond

• Proef in distrikt(en) met
eigen pe neelskonsulent

• Personee onsuienten
(na sterk uitbreiding)

worden 00 belast met
personee org

• Nieuwe erkgroep van
hulpverleners

voor hen samen zijn, welke voor een

van hen en welke zaken zich lenen voor

het inschakelen van andere hulpverle-

ners. Dat zou natuurlijk de mooiste

oplossing zijn. En als je dan inderdaad

in elk distrikt en elke dienst een eigen

personeelskonsulent hebt die juist door

zijn veelvuldig kontakt met de mensen

snel signalen aan de hulpverleners kan

geven of de mensen kan stimuleren om

zi b tot hulpverleners te wenden, dan

zouden we er natuurlijk helemaal zijn.

De beste oplo ing

Als u mij nou -raagt: wat zou nu de

beste oplossing zijn, dan denk ik dat je

ernaar zou moeten treven per regio een

arts te hebben - laten we zeggen een

voor Noord, een oor Zuid en twee voor

West en Midden - die samen met een

maatschappelijk erker opereert. Zij-

zelf bepalen dan in overleg welke zaken

- Aan welke termijn denkt u?

\\T: Ik wil niet verhelen, dat het wel

even zal duren voordat we duidelijk we-

ten, wat we precies nodig hebben. Ik ge-

loof wel, dat we met onze voorlopige

plannen op de goede weg zijn, waarbij

ik als onvoorwaardelijke eis blijf zien

een gedecentraliseerde opzet. Daarnaast

zullen er de nodige financiën voor be-

schikbaar gesteld moeten worden. En

dat is - juist op dit ogenblik - een

moeilijk voorspelbare faktor. Met name

uitbreiding met burgerpersoneel zal pro-

blemen geven. Maar wij vinden wel, dat

je daar dan desnoods - want het zullen

toch nooit grote aantallen zijn - priori-

teit aan moeten geven. Hoge prioriteit.

• Snelheidsfoto's met rijdende
auto's m.b.v. onze electronic
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.

12
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Th. P. Nelissen, direkteur Kaderschool:

'Meest kwetsbaren ontbreekt het
aan vormings-mogelijkheden'

APELDOORN.- "In de

reeks van bestaande

opleidings-faciliteiten ont-

breekt nog steeds de gelegen-

heid om de meest kwetsbaren

uit de politieorganisatie, -

de politieambtenaren die met

de algemene politiedienst be-

last zijn - de helpende hand

te bieden. Hem wacht op de

buro's een vertederende be-

voogding; talrijke chefs zijn

bereid hem met raad en daad

bij te staan. Maar als hij

eenmaal het buro heeft ver-

laten, staat hij alleen in een

toekijkende samenleving. Al-

leen, met z'n vingers op het

toetsenbord van plichten en

verreikende bevoegdheden."

Aan het woord is de heer

Th. P. Nelissen, bij zijn in-

stallatierede als direkteur van

de kaderschool in Apeldoorn

op 14 februari.

"Het bestaande politieoplei-

dingsprogramma bestrijkt na

de basistraining wel het mid-

den en hoger kader en de

specialismen. Maar wat we

tevergeefs zoeken is een

plaats waar de wachtmeester,

de agent en hoofdagent z'n

vakkennis kan opfrissen, z'n

inzichten in maatschappelijke

ontwikkelingen kan toetsen,

z'n motivatie kan hervinden

in gesprekken met kollega's

en wetenschappelijk ge-

schoolde begeleiders en waar

z'n kommunikatieve vaardig-

heid kan worden opgevoerd.

In ben van mening dat hoge

prioriteit moet worden toege-

kend aan het realiseren van

deze permanente educatie.

Daarmee kan de overheid

gestalte geven aan de verant-

woordelijkheid die zij heeft

voor de wijze waarop het

politieapparaat zich in de

16

Direkteur Nelissen en de (jarige)adjunkt-directeur

l.M. de Vos(r.).

(Foto J. Goemans)

maatschappij manifesteert.

Het korps Rijkspolitie stu-

deert inmiddels op deze

opleidingsbehoefte. Medio

dit jaar zal een interim-

rapport kunnen worden ver-

wacht. Het zou te betreuren

zijn als door bezuini-

gingsmaatregelen een halt

moet worden toegeroepen

aan de ontwikkeling van een

streven om te komen tot een

Centraal Instituut voor

Opleiding en Vorming."

In zijn toespraak tot de nieu-

we direkteur ging ook de Al-

gemeen Inspekteur van het

korps Rijkspolitie, in op de

noodzaak van een nieuw vor-

rningsinstituut: "Dit is van

levensbelang voor ons Korps.

Het direkteurschap van deze

kaderschool, dat straks als

Vorrningsinstituut meer

gestalte zal hebben gekregen,

zal niet alleen een stempel

drukken op de school zelf,

maar op het gehele korps."

Over de weg die het instituut

zal hebben te gaan, merkte

hij op: "Gevestigde opvattin-

gen en tradities lopen niet al-

tijd parallel met het moder-

nisme van deze tijd. De veel-

heid van meningen, zowel in

de praktijk als op het vor-

mingsinstituut zullen het niet

altijd gemakkelijk maken de

juiste richting te weten. Het

mag echter niet zo zijn, dat

het korps achter gaat lopen

bij de wereld van nu; dat

door nostalgie, gewoontes of

hiërarchie bepaalde verande-

ringen niet worden door-

gevoerd. "

De heer Nelissen stelde vast,

dat er iets schort aan de rela-

tie tussen maatschappij en

politie: "Het aantal jeugdige

gezichten onder al die poli-

tiepetten blijft toenemen. De

pennen van de schrijvende

pers worden steeds scherper

en voor steeds talrij ker tele-

en wijdhoeklenzen van foto-

graaf en T.V.-journaal kan

vrijwel niets verborgen blij-

ven. Als er dan iets blijkt te

schorten aan de sfeer waarin

de politie haar taak verricht

of er een konfliktachtig kon-

takt ontstaat, heeft dat vrij-

wel nooit het rechtmatige op-

treden van de politie als oor-

zaak. Meestal is de opstelling

van de wederzijdse partijen

de oorzaak. De overheid kan

hierop inspelen door ener-

zijds grote zorg te besteden

aan opleiding en (na-)scho-

ling. Evenzeer is het nood-

zakelijk openheid te betrach-

ten naar het publiek. Door

toelichting te geven waar de

publieke opinie tot een ver-

keerde meningsvorming over

-het politieoptreden dreigt te

komen." (AH)
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Er gaat een wereld open

voor de nieuwbakken fiets-

surveillant.

(Foto's Techn. Rech.)

Th. P. Nelissen nieuwe
direkteur kaderschool

APELDOORN. - "De

praktijk is de beste leer-

school, maar wel een om-

slachtige", vindt kolonel

Th. P. Nelissen, de nieu-

we direkteur van de

kaderschool. De heer Ne-

lissen is een geboren

(1929) en getogen Rotter-

dammer. Hij begon in

1954 als adjunkt-

inspekteur zijn politie-

loopbaan in de Maasstad,

diende er tot 1964 bij de

gemeentepolitie en werd

in die periode voor vij f

jaar uitgezonden naar de

Nederlandse Antillen. In

1964 stapte hij over naar

het korps Rijkspolitie.

Hij werd aangesteld als

toegevoegd officier bij

het distrikt Alkmaar. In

1965 werd hij officier-

toegevoegd bij de staf

van het commando van

de Rijkspolitie te Water.

Zijn verblijf daar duurde

niet lang. Nog hetzelfde

jaar kreeg hij een funktie

Amsterdam gekomen, waar

hij op het distriktsburo van

de Rijkspolitie het nieuwe

wapen door waarnemend

hoofd Algemene Dienst,

mevr. P. M. Vollebregt, aan-

geboden kreeg. (PG)

Pak de fiets

's-GRA VENHAGE. - Twee

jaar geleden meldden we

reeds aktiviteiten van de ver-

keersgroep Zwolle om kol-

lega's van de landgroepen

weer fietsvaardig te maken.

Op de groep Sassenheim

doet men thans alles - in ei-

gen beheer - om het ge-

bruik van de surveillance-te-

fiets weer in ere te herstellen.

Zo kon men er onlans op de

binnenplaats van het groeps-

buro in de bollenstreek getui-

ge van zijn hoe de wacht-

meesters Peter de Boèr (War-

mond) en Dirk Meinders

(Sassen heim) elkaar behulp-

zaam waren bij het bestijgen

van het stalen ros en het

daarna voorzichtig voort-

bewegen. Men ging er kenne-

lijk van uit dat het mogelijk

is voor een doorsnee-

politieman de kunst van het

wielrijden in één morgen on-

der de knie te krijgen. Om

aan het dure personeel toch

nog een min of meer even-

wichtige figuur over te hou-

den had men voor het ver-

volg van de opleiding de

oefen fiets voorzien van een

paar wielsteunen. De berijder

bleef daardoor gespaard

voor valpartijen. (ThS)

bij het distriktseemman-

do van de RPtW in Leeu-

warden om vervolgens het

commando van het dis-

trikt over te nemen. In

1970 keerde hij terug

naar Amsterdam als De

van het RPtW-distrikt.

Vanaf eind 1976 tot au-

gustus 1977 werd hij te-

vens belast met de waar-

neming van het comman-

do van het landdistrikt

Amsterdam, waarna zijn

benoeming als comman-

dant volgde. Op 1 januari

1980 volgde zijn aanstel-

ling als direkteur van de

kaderschool.

De heer Nelissen is ge-

huwd en heeft twee kin-

deren. Zijn gezin woont

(nog) in Hilversum. Hij is

een verwoed watersporter

en fotograaf.

Over de voortgezette vor-

ming van de politieambte-

naar is hij duidelijk: "De

kaderkursus is een goede

zaak. Het biedt het toe-

komstige kader de moge-

lijkheid om zich te herbe-

zinnen op de uitoefening

van zijn of haar taak. De

voortgezette vorming

daarentegen is een recht

voor iedere politieambte-

naar. Het zal een ant-

woord zijn op een lang

gevoelde behoefte."

..,
Henk Hilgeman kreeg
de eerste Walther-P 5

'"

AMSTERDAM. - Wacht-

meester Henk Hilgeman van

de groep Ouder-Amstel, post

Duivendrecht werd op 12 fe-

bruari j.l. de 'gelukkige' be-

zitter van het nieuwe dienst-

pistool, de Walther-P 5.

Voor de gelegenheid met een

klein officieel tintje was

Henk Hilgeman naar

V.I.n.r.: schiet instrukteur

H. J. Wielinga, mevr. P. M.

Vollebregt en wmr. H. Hilge-

man. (Foto Techn. Rech.)
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Groep Franeker:
Drie in een

LEEUWARDEN.- Een re-

organisatie van de Rijks-

politie in en om Franeker,

waarvan reeds in 1972 sprake

was, kreeg op 14 februari of-

ficiëel haar beslag met de

presentatie van de nieuwe

groep Franeker. De nieuwe

Rijkspolitiegroep, met een

organieke sterkte van 32 per-

soneelsleden, onstond door

het samenvoegen van de

groep Franeker met de

posten Franekeradeel en

Barradeel.

De nieuwe RP-organisatie

rond Franeker kwam tot

stand in een tijd dat een

nieuw ontwerp Politiewet

onderweg is. Distriktscom-

mandant D. J. Monsma had

over die ontwikkeling zo zijn

mening: "Ik ben bang, dat

als de tekst daarvan op tafel

komt, men weer in de loop-

graven duikt en dat is niet in

het belang van de samen-

leving" .

Hij gaf de voorstanders van

gemeentepolitie, voor wat

betreft het kontakt met het

lokale bestuur, voor een deel

gelijk: "Politie is in feite een

lokale aangelegenheid. Maar

men moet er voor oppassen

niet te gebonden te worden.

Het korps Rijkspolitie is ook

geen ideale organisatie.

Sommige regels zijn erg on-

gelukkig.

Bij de personeelssituatie bij-

voorbeeld wordt nog te veel

beslist door de politie zelf.

Men zet de gewenste kandi-

daten bovenaan op de lijst,

terwijl dat in feite meer de

taak is van het gemeente-

bestuur." (JS)

Bestuur en politie van Franeker samen op de presentatie-

kiek.

Voorste rij v.l.n.r.: W. Otten, J. Visser, groepscommandant

G. Bijl, burgemeester mr. J. J. H. Pop (Franeker),

distriktscommandant D. J. Monsma, burgemeester mevr.

W. W. Veenhof (Barradeel), burgemeester mr. S. J. Har/-

kamp (Franekeradeel), E. T. van Hoorn, F. H. A. Lang-

hou/ en J. BurgIer (alle drie staf distrikt).

Middelste rij: R. Geurtsen, R. Kroezen, J. S. Postma,

H. Koopmans, R. B. Boersma, G. J. Buitenga, K. Boot,

S. Haitsma (staf distrikt), mevr. Harkema, A. P. Laan.

Achterste rij: A. de Boon, M. C. Kleijn, J. Hal/ema,

D. Veenstra, W. Jansen, W. Veenstra, J. J. Bosma,

A. Hoedemaker, F. Postma, J. Fors/en, H. de Boer.

(Ontbraken nog de kol/ega's A. B. Reitsma en J. J. de

Roos.)

Swingende lunch

DEN HAAG.- Ambtenaren

van de ministeries van Bin-

nenlandse Zaken en van

Justitie werden tijdens lunch-

tijd in de gemeenschappelijke

bed rij f'srestauratie in de

hoogbouw aan de Schedel-

doekshaven in Den Haag

vergast op vrolijke noten van

de Rijkspolitiekapel. Het op-

treden van de RP'ers vormde I ieuwe informanten
de muzikale ondersteuning oor Amsterdam,
van een tentoonstelling van Dordrecht en COME
Rijks- en Gemeentepolitie,

die in de week van 4 tot en

met 8 februari op 'hoog

ministeriëel niveau' was

ingericht.

(Foto Buro Meyer B. V.)

Maaltijd met vrolijke noten.

(AH)
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BE NEKOM.- Voorlich-

tingsambtenaar P. Gorissen

van het distrikt Amsterdam

heeft zich bereid verklaard

de taak van informant voor

het RPm aldaar over te ne-

men van de heer B. Roomer,

die onlans met f.1.0. ging.

De heer Gorissen is te berei-

ken op het distriktsburo of

thuis onder telefoonnummer

020-137073.

Voorlich tingsam btenaar

J. C. Groot van het distrikt

Dordrecht, zal de (door het

vertrek van de heer

S. E. N. M. Flemminks

Smid) opengevallen plaats

van informant in het Dordtse

gaan bezetten. Berichten

voor de heer De Groot kan

men kwijt op het distrikts-

buro of thuis: telefoon-

nummer 01804-26726.

Het RPm krijgt ook op de

Centrale Opleiding Mobiele

Eenheden (COME) een vast

kontaktadres in de persoon

van de heer P. S. G. van de

Rijken. Hij is de bereiken op

het stafburo van de oplei-

ding. Zijn telefoonnummer

thuis luidt: 073-411699. (AH)

'Gulden' regels voor
kaderleden

ALKMAAR. - We hebben

geen idee hoeveel gedrags-

wetenschappers de opvang-

eenheid Schoor! telde. Even-

min kunnen we u vertellen

welke methoden zij gebruik-

ten bij de mens-studie van

'het kader'. Wel staat vast

dat zij, na een beroeps-

verblijf van 15 maanden bin-
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nen Rijkspolitiekringen kans

zagen een aantal 'Gulden Re-

gels voor Kaderleden' op

schrift te stellen:

Toon geen waardering voor

suggesties om problemen op

te lossen

Zijn de voorstellen goed,

haal dan herinneringen op

aan uw vorige groep, waar u

dit probleem zo hebt opge-

lost.

Hamer steeds op uw vroege-

re ervaringen

Vertel onophoudelijk en uit-

voerig steeds dezelfde verha-

len. Dat zal de mensen onge-

looflijk boeien. Lees des-

noods eerst nog even de

bespreking van Stapel en de

De Koning door.

Geef nooit eigen fouten toe

Ze maken daar toch alleen

maar gebruik van om u een

loer te draaien. Bovendien

gooit u uw goede naam te

grabbel.

Bestraf begane fouten

U kunt daarbij gerust wat

grof zijn. Daardoor ziet men

hoe eerlijk u wel bent. Als u

uw ondergeschikte de mantel

uitveegt zorg er dan vooral

voor dat er zoveel mogelijk

anderen bij zijn. Laat hem

vooral niet zelf aan het

woord. Daar komt toch al-

leen maar ruzie van.

Rem de betweters af

Uw stellingname tegenover

ideeën moet de inzenders

duidelijk maken dat ze het

denkwerk beter aan u kun-

nen overlaten.

AVD-te-water

EDE. - Dat de AVD-

bezigheden velen tot de ver-

beelding mag spreken mag

bekend heten. Ook bij de

reklame-jongens. In het blad

'Surf-magazine' troffen we

deze advertentie aan.

Leer vreemde woorden

Drie zijn al voldoende voor

een voorsprong op uw on-

dergeschikten. Spreek ze on-

duidelijk uit, om navolging

door hen te voorkomen. Het

staat trouwens goed bij uw

positie.

De namen van uw onderge-

schikten zijn niet van belang

Wanneer u meer dan vijf on-

dergeschikten hebt staat het

goed om de namen te verge-

ten of te verwisselen. U hebt

toch al genoeg aan uw

hoofd.

Laat lachen achterwege

Anders vinden ze u maar een

rare snijboon die zijn funktie

niet serieus neemt.

Doe aan vriendjespolitiek

Daarmee toont u uw onder-

geschikten hoe goed ze het

zouden kunnen hebben wan-

neer ze zo verstandig waren

zich te voegen naar uw stijl

van leidinggeven.

Verwaarloos uw hobbies niet

Er moet een ware wedstrijd

bij u op de groep ontstaan in

wie de meeste bierviltjes,

postzegels of wat dan ook

voor u meebrengt.

Vraag op de A.I.:
Wat zouden de letters
Z.K.B. toch
betekenen?
In het januarinummer van

het RPm werd in de rubriek

Granaatjes een vraag gesteld,

waarmee mensen op de Alge-

mene Inspectie schijnen te

worstelen. En niet alleen

daar. Vanuit het gehele land

ontving de redaktie reakties

waaruit we mogen opmaken

dat men ook elders met dit

probleem kampt. 'Zeer Klein

Behuisd', was het antwoord

van de Rijkspolitiegroep uit

het Noordhollandse

Landsmeer . Een enigszins

hardhorende zeer-oud-

Rijksveldwachter: 'BZK?

Pruimtabak!'. Een verpleeg-

kundige uit Milsbeek dacht

dat het een - in het zieken-

huis waar zij werkte - inter-

ne afkorting was voor 'Zeer

Kort Bezoek'. De opvang-

eenheid in Schoorl wist:

'Zonder Kader Beter'. En

een Nijmeegse werkster stel-

de eenvoudig 'Ze Kunnen

Barsten'. Binnen de bespre-

kingen en vergaderingen die

de staf van de Rijkspolitie te

Water voert om te komen

tot een goed politietoezicht

op zee betekenen de letters

simpel 'Zee- en Kust-

bewaking'. Na de eerste

adjudantenkursus op de

kaderschool in Apeldoorn:

'Zonder Kater Bijkomen'.

Na afloop van de bijeen-

komsten op Warnsveld met

als onderwerp 'Interim-

rapport': 'Zeer Kritisch

Bekeken' .

HOE HAALT IE 't IN ZIJN HOOFD!!!

,/

J".,./'~

Een buitenbeentje was hij toch al.
Natuurlijk, je kijkt toch ieder. keer weer even op. Ander jack. ander. ' •• rzen ...

Komt hij nu met een ander. plank •• nzetten.
Even inspekteren natuurlijk. Mooie lijn. dat wel. ma.r wat gaat hij in het water doen?

De hele klub m•• natuurlijk. Stuift hij me da.r toch weg. Tijd om het merk te zien hadden we nauwelijk •.

"SAIL-BOARD" , nog nooit van gehoord.
Toch ma.r even wachten op zijn terugkomst.

Wil hij eerst die plank niet eens uit het water halen. "Vakgeheim" • zei hij met een glimlach.
Zonder veel moeite tilde hij het board uit het sop. Wat denk je. maar 21 kilo.

Een ideaal gewicht, de rest van de gegeven. liegen er ook niet om.
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Gelijke rechten en plichten voor
mannen en vrouwen bij RP

VOORBURG. - Vrouwen

en mannen in het korps

Rijkspolitie hebben precies

dezelfde rechten en plichten.

Dat betekent dat de vrouwe-

lijke politieambtenaar voor

alle taken ingezet kan wor-

den, ook in avond- en nacht-

dienst en bij de M.E.

Zo zou men - vrij vertaald

- de beleidsuitspraken kun-

nen samenvatten, die de al-

gemeen inspecteur onlangs

heeft geformuleerd. Daarbij

richtte hij zich zeer speciaal

op het funktioneren van de

vrouwelijke wachtmeester bij

de landgroep.

Toen destijds besloten werd

over te gaan tot het aanstel-

len van vrouwelijk personeel

in de executieve dienst, gold

als uitgangspunt, dat de

vrouw op gelijke wijze zou

moeten kunnen funktioneren

als haar mannelijke kollega.

Logische konsekwentie hier-

van is, dat ook de opleiding

van mannen en vrouwen vol-

komen gelijk is, evenals hun

rechtspositie. Gelijke rechten

en gelijke plichten, op elk

terrein. Ook bij het inzetten

voor avond- en nachtdienst,

bij specialistische werkzaam-

heden en ook ten aanzien

van het plaatsingsbeleid.

Ook bij de M.E.

"De vrouwelijke politie-

ambtenaar zal inzetbaar

moeten zijn voor alle

taken", aldus generaal P. J.

Plattel, die de chefs daarbij

wel adviseert een genuan-

ceerd beleid te blijven voeren

als het om het toedelen van

gerichte taken gaat. Maar

dat geldt uiteraard ook voor

de mannen.

Indeling van vrouwen bij een

20

mobiele eenheid zal niet uit

de weg gegaan mogen wor-

den, aldus de A.I., maar zij

zullen niet de eerstaangewe-

zenen zijn in situaties waarin

grof fysiek geweld mag wor-

den verwacht.

een rechercheonderzoek -

minder gewenst. Dit mede

om te voorkomen, dat men

in onaangename situaties ge-

raakt wegens verhevigde

reakties van een der part-

ners, bijvoorbeeld doordat

de ander met fysiek geweld

of met beledigende opmer-

kingen wordt bejegend.

Huwelijken

Het spreekt vanzelf, dat nu

er ook op de groepen vrou-

wen zijn geplaatst, er duur-

zame relaties tussen kollega's

van beide sexen kunnen ont-

staan.

"Het samenstel van belangen

vergt dan, dat in overleg met

beiden naar een oplossing

wordt gezocht, die aan de re-

latie van het paar èn aan de

relaties met de andere

groepsleden en met de lokale

gemeenschap zo min moge-

lijk afbreuk doet", aldus de

algemeen inspekteur, , ,een

oplossing die alleszins tege-

moet komt aan de korps-

belangen ."

In de praktijk zal dit beteke-

nen, dat men zich in het

Korps opnieuw bezint op za-

ken als groepsindeling, toe-

wijzing van standplaatsen,

gezamenlij ke suveillance,

enz., omdat - zo zegt onze

Korpschef - "deze facetten

immers in relatie tot de di-

recte werk omgeving in een

geheel ander kader komen te

staan. "

Ontheffing

Een huwelijk tussen twee

groepsleden zal meestal voor

hun werk tot gevolg hebben,

dat een van hen naar een

aangrenzende groep of post

wordt verplaatst, uiteraard in

overleg met de betrokkenen.

In zo'n geval kan ontheffing

van de 4-jaren binding wor-

den verleend.

Generaal Plattel: "Een ver-

zoek ontheven te worden van

de verplichting om in de

nieuwe standplaats te wonen,

zal door mij in alle gevallen

worden gehonoreerd." Met

als restrictie, dat daar geen

financiële konsekwenties

voor het Rijk uit kunnen

voortvloeien.

De eerste 'M.E. 'ster':
Ellen Klaassen

NEERIJNEN. - "Ik heb er

niet om gevraagd. Maar toen

ik een telefoontje kreeg, dat

ik een M.E.-opleiding in

Neerijnen mocht gaan vol-

gen, vond ik het erg leuk."

Ellen Klaassen (23) is een

echte Zeeuwse. Ze is geboren

in Goes, volgde tot april

1977 de primaire opleiding

op de Rijkspolitieschool in

Apeldoorn, was in het stage-

jaar in Beekbergen voor het

volgen van de eerste

M.E.-opleiding en doet als

wachtmeester dienst bij de

groep Tholen.

Zij is sinds I januari 1980 in-

gedeeld bij het M.E.-peloton

van het distrikt Middelburg

en daarmee de eerste

'M.E.'ster' in Nederland.

(AH)

1

Dienstplanning

Bij de dienstplanning van de

groepen of posten waartoe

beide gehuwden behoren, zal

zoveel mogelijk met hun ge-

zamenlijke belangen rekening

moeten worden gehouden.

De A.1. denkt hierbij aan

samenvallende diensten, ge-

zamenlijk verlof e.d. Daarbij

wordt echter als voorwaarde

gesteld, dat het nooit ten

koste van een evenwichtige

dienstplanning voor de ande-

re kollega's zal gaan.

De algemeen inspekteur acht

gezamenlijk optreden van

een RP-echtpaar - bijvoor-

beeld in surveillance of bij

(Foto P. van Hout)

"Ze doet niet onder voor haar mannelijke kollega's", aldus

een van de instrukteurs van de COME. Hier bekijkt ze het

vanaf een 22 meter hoge klimtoren van het opleidings-

centrum van de Mariniers in Doorn.
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Politie-optreden

MAASTRICHT. - Er zijn

volksstammen die er heilig

van overtuigd zijn dat poli-

tiemannen norse dienders

zijn die niets liever doen dan

'bonnetjes' schrijven. Nou,

vergeet dat maar rustig.

Natuurlijk zijn er onder de

dienaren van Hermandad

zuurpruimen in optima for-

ma, maar ook politiemensen

houden vaneen lolletje. Dat

bleek onlangs weer eens,

toen in Elsloo de wijd en

zijd bekende' Aelser Revu'

op de planken werd ge-

bracht. Vlak voor de aan-

vang verschenen Wiel God-

ding, de grote baas van de

Rijkspolitie in Elsloo en Paul

Tilmans (een van zijn 'rech-

terhanden') op het podium.

Gehuld in uniform deelde

Wiel mee, dat er teveel men-

sen in de zaal aanwezig wa-

ren en dat was in strijd met

de veiligheidsvoorschriften.

De politie zou echter wel wat

door de vingers zien, als en-

kele auto's van bezoekers

werden verplaatst. Daarop

las de Elsloose politiecom-

mandant een vijftiental ken-

tekens op. De eigenaars van

de auto's met die nummers

werden verzocht hun vier-

wieler te verplaatsen. Achter-

af bleek dit politie-optreden

een ingebouwde revu-grap te

zijn, waaraan de Rijkspolitie

spontaan meewerkte om alles

zo echt mogelijk te laten ge- I Wiel Godding en Paul Ti/mans spelen komedie.
lijken.

(Uit 'de Limburger') I (Foto Peter Schols)

'Ik loop wel even
mee'

DORDRECHT. - Sedert

enige tijd prijkt er voor het

groepsburo in Poortugaal

een informatiebord. Het

staat op ongeveer 2 meter

van de voordeur. Op het

bord is ook een plattegrond

van de gemeente aange-
bracht. Onlangs ging de bel.

Planton H. Koster naar de

voordeur. Er staat een man.

Koster: Wat kan ik voor u

doen?

Hij: Ik zoek de Schutwant.

Koster: Dat is moeilijk zo uit

te leggen. Maar daar staat

een groot informatiebord

met een plattegrond van

Poortugaal.

Hij: Maar ik ben Belg.

Koster: Oh, dan loop ik even

mee ...

Goed gebouwde
wachtmeester

APELDOORN.- In de

Graafschapbode stond rond

de Kerst deze advertentie:

Te koop: goed
(ebouwde, 6-jarige

wachtmeester, veelzijdig,
L-dressuur. Te bevr.:

083~

Kommentaar van een Duitse

lezer die in Vorden woont:

Liebe Polizei,

Bei dem Personalmangel

würde ich da wirklich zu-

greifen.

Herzliche Weihnachtsgrüsze,

Ihre

G. von Mengden.

Beredenen in
Limburg?

navalsoptochten. Oude glorie

in wat op een uniform van

de Koninklijke Marechaussee

lijkt op de rug van een gede-

gen afstammeling uit het

Limburgse Stamboek.

(WAGM)

ROERMOND.- Limburg

wil graag een bereden groep.

In hoeverre de plannen wer-

kelijkheid gaan worden, is

nu nog niet te bezien. Een

voorproefje van wat de

zuiderlingen te wachten staat

als man en paard een gere-

gelde verschijning tussen het

bronsgroen-eikenhout gaan

worden, kreeg men voorge-

schoteld bij één van de kar-
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RPtW -commandant
Dordrecht voelt niet
voor Noordzee

DORDRECHT.- "Rijks-

waterstaat doet het werk van

de RPtW", aldus mr. A. P.

Mensert Spaanderman, D.C.

van de RPtW Dordrecht op

een nieuwjaarsbijeenkomst

met personeel", zo meldt de

Provo Zeeuwse Courant.

"De Beheerder (RWS) moet

zorgen voor een veilige vaar-

weg, verkeersregeling, beton-

ning, bebakening enz. Het

toezicht op de naleving van

de verkeersregels is allereerst

een taak van de politie."

Over toezicht op de Noord-

zee en het continentaal plat:

"Ik zou het niet verstandig

vinden als de RPtW op de

Noordzee en andere wateren

zou gaan opereren, naast wat

er al is. Bundeling van

krachten via het nieuwe

Directoraat - Generaal

Scheepvaart en Maritieme

Zaken dat sinds I januari in

werking is, is thans mogelijk

en verdient verre de voor-

keur. "

Om te kunnen optreden te-

gen ordeverstoringen op het

water moet de RPtW de be-

schikking krijgen over enkele

robuuste vaartuigen met vol-

doende trek- en sleepkracht.

Kogelvrij en voorzien van

middelen (waterwerpers) om

ordeverstoringen van geweld-

dadige aard te keren, vindt

hij. "Thans zijn we nog niet

beschermd tegen stenen-

gooiers. " (Pzq

Zeltzaam

APELDOORN.- Na het

optreden van de Apeldoorn-

se RP-voorlichter op een

basisschool in Wapenveld

maakten leerlingen uit klas 5

opstellen over 'de politie'.

Enkele zinnen van wat er

bleef hangen bij de jeugd:

- "Een dag op de politie-

schooi gaat als volgt; je moet

om 8 uur opstaan en dan

gaan zwemmen. Om 9 uur

krijg je ontbijt en 's avonds

ben je vrij."

- "Je moet zweren dat je er
altijd bij zult blijven."

- "Een politie die op een

klep van een pet witte dingen

heeft, dat heeft een bepaalde

betekenis, b.v. een hooge of-

fisier. "

- "De mannen die in een
porsche rijden nou die heb-

ben wel een beetje geluk ge-

had, want als je op de snel-

weg rijdt dan zie je er maar

één soms twee, maar dat is

zeltzaam. "

- "De porsche is een zeer

snelle en krachtige wagen. Al
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denk je dat hij niet harder

kan, dan rijdt hij 200 km per
uur. Dan zul je je lelijk ver-

gissen. Want de porsche rijd

maximum 240 km per uur.'

- "Per vliegtuig vliegen ze

over de snelwegen om te

kijken waar er fieles zijn.

Als er fieles zijn, dan geven

ze per mobilefoon een be-

richt dat er b. v. op de A 28

een fiele is en dan geven ze

dat door aan een van de

porschegroep auto's die naar

de A 28 moet en die lost die
fiele weer op."

't Is een vreemdeling
zeker

MAASTRICHT. - Gelezen

in een Maastrichtse mutatie:

"Om 13.45 uur belde de

vrouw van de pastoor, dat er

enkele jongens en meisjes in

de oude kerk te Bunde aan

het spelen waren."

Opmerking van een échte

Limburger: Dat komt er van

als noordelingen in het zui-

den geplaatst worden. (PC)

van de Amsterdamse CvP

H. Vos op een studiedag

over gericht verkeerstoezicht.

"Het is funest, dat de ver-

keersdeelnemer steeds vaker

merkt dat overtredingen niet

bestraft worden. Er ontstaat

zo bij de politie een gevoel

van onmacht en zelfs van

moedeloosheid. De politie

ziet de redelijkheid van het

eigen optreden nauwelijks

meer". (Volkskrant)

• Bij de kledingverstrek-
king door de Intendance van

de Rijkspolitie blijken de

normale beleefdheidsvormen

vele malen achterwege te

blijven. Het is niet toelaat-

baar dat Intendancepersoneel

onheus wordt bejegend.
(Brief A.!.)

• Het ministerie van Justi-
tie verwacht dat de politie in

mei 1980 zal kunnen beschik-

ken over elektronische

alkoholkontroleapparatuur .

(Volkskrant)

• De Rijkspolitie van Vlie-
land is op de Vliehors met

een landrover in een

sneeuwstorm in het drijfzand

terechtgekomen. Hulp van

militairen van het cavalerie

schietkamp op het eiland om

de auto te bergen mocht niet

baten. Toen men de volgen-

de morgen het vervoermiddel

op het droge wilde brengen,

bleek de auto al te ver te zijn

weggezakt om gered te kun-

nen worden. (Fr. Dagbl.)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media
verantwoordelijk.

kort
&klein

gelezen

• Het aantal niet-vervulde
funkties van opperwacht-

meesters is in het afgelopen

jaar teruggelopen van' I89 tot

141. (brief A.I.)

• De Gemeentepolitie
krijgt opsporingsbevoegdheid

door het gehele land. Aktief

optreden buiten de eigen

gemeentegrenzen moet echter

worden beperkt tot gevallen

van noodzaak zeggen de mi-

nisters van Binnenlandse

Zaken en Justitie.

(Volkskrant)

• Als de B.B. (Bescher-
ming Burgerbevolking)

inderdaad opgeheven wordt,

zullen politie en brandweer

er taken van overnemen.
(NRq

• Er wordt een Stuurgroep
Opleiding Reservepolitie in

het leven geroepen. Justitie

en Binnenlandse Zaken wil-

len komen tot duidelijke

richtlijnen voor de opleiding

en examens voor de reserve-

politie. (AD)

• De leden van het
Utrechtse politiekorps verkie-

zen zich te blijven hullen in

anonimiteit. Het dragen van

naamplaatjes zou in bepaal-

de gevallen wel eens onaan-

gename gevolgen voor

politiemensen kunnen heb-

ben. (Volkskrant)

• "Het effekt van de in-
spanningen van de politie om

verkeersovertredingen tegen

te gaan is nauwelijks te be-

merken", aldus een klacht
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langs de ~ weg gezien

Beter uit de voeten . .

Toen kollega N. R. Boerman

uit Uithoorn enige tijd

geleden, tijdens een van de

verloren detacheringsuren,

dit bord zag greep hij naar

zijn camera.

"Met de op de Verkeers-

school doorlopen S. V.O.

(Semie- Verkeers-Opleiding)

beter uit de voeten terwijl

men sterker in de schoenen

staat", bedacht hij erbij.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Eenzaak van de politie én u.

VOET - en SCHOENKUNDIG

PEDICURE
DIPLOMA S.V. O. Voorkoming

Misdrijven
STICHTING VAK - OPLEIDING

Een zaak van

de politie én u

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGEN

J. VAN LUINEN, H. J. KUIPER,
Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen
tel. 070 - 69 40 21 Ithuis: 070 - 670937). tel. 050 - 133542 Ithuis: 05945 - 27 98),

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
M. J. de LEEUW, W. H. A. G. v.d, LOOIJ
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch
tel. 072 - 11 86 00 Ithuis: 02299 - 2 25), tel. 073 - 21 51 15 Ithuis: 073 - 56 28 33).

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

P. GORISSEN, J. SCHEPER,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 Ithuis: 020 - 137073). tel. 05100 - 2 23 45 Ithuis: 05100 - 8 13 95).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT
W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44,6221 BR Maastricht
tel. 055 - 260911 Ithuis: 05206 - 87 22). tel. 043 - 5 42 22lthuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G.J. HELMENDACH,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 05920 - 2 1888 Ithuis: 05920 _5 11 74). tel. 01180 - 28085 Ithuis: 01180 - 25887),

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN
S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen
tel. 076 - 22 40 61 Ithuis: 04166 - 1489). tel. 080 - 22 82 73 Ithuis: 08879 - 28 28).

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND
J. C. OE GROOT, W. A. G. MEULENBERG,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 137444 Ithuis: 01804 - 2 67 26), tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 1824).

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT
G. A. WONINK, A. C. J. SCHADOELEE,
'Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: Oe Holle Bilt 13, 3732 HM Oe Bilt
tel. 040 - 51 38 38 Ithuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 76 37 11 Ithuis: 03438 - 28 65),

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE
Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JO Leider- Bureau: Stationsweg 9,8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 Ithuis: 071 - 41 3023). tel. 05200 - 1 06 25 Ithuis: 05200 - 3 1568).

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 42 42 Ithuis: 03438 - 76 86).

DIENST LUCHTVAART

P. H.J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 Ithuis: 01725 - 1230).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. OE LANGE,
Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 05100 - 2 30 44 Ithuis: 02290 - 1 41 00).

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M. DANEL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 Ithuis: 055 - 23 73 23).

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 6541 Ithuis: 05178 - 59 81).

Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexernl
tel. 04748 - 1666 Ithuis: 04748 - 1471).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99),

Verkeersschool: P. F. PUTTER,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784848 Ithuis: 02155 - 1 2030),

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
D. G. VAN OE WITTE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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De snelste
banketbakker

DORDRECHT. - Een be-

kend tafereel. Koffietijd op

het groepsburo - in dit ge-

val in Papendrecht - op een

normale werkdag. Het

(A.l.- )koffiepotje heeft ge-

prutteld en kaderleden,

wachtmeesters (1), lui van de

recherche en burgerambtena-

ren stromen toe. Als onder-

werp van gesprek dient de

volleybalwedstrijd die de

avond ervoor door een deel

van de groep is gespeeld.

Men heeft het over techniek

en taktiek die het eigenlijk-

onverdiend-verlies niet heb-

ben kunnen voorkomen. 'De

beste stuurlui' hebben ge-

noeg aanwijzingen en sug-

gesties voor coach en spelers.

Het gesprek gaat naar een

andere sport: voetbal. Ook

in deze sport is de groep erg

aktief. Trouwens in welke

sport niet? Hardlopen mis-

schien? Enkele groepsleden

twijfelen aan de konditie en

techniek van de voetbalselek-

'Tussen start ... '

tie. De begeleider van het

elftal zit er zelf bij. Hij voelt

zich aangesproken. De dia-

loog mondt uit in een uit-

daging: "Wat?! Jij en kondi-

tie. Ha, ha! Op de 100 meter

loop ik je er vierkant uit!"

Antwoord: "Kom nou,

voor die 100 meter houd ik

mijn jasje nog aan."

Dat is het fatale moment

voor de twee kemphanen. In

de personeelskamer zit een

aantal mannen dat in deze

uitdaging brood (lees gebak)

ziet. Zij regelen de rest.

Die middag wordt er op een

sportkomplex precies 100

meter afgepast. De gedaagde

neemt de handikap die hij

had aangeboden: een tuniek

met twee bloemkolen. Vijf

minuten te laat - er is een

extra 'warming up' voor een

van de deelnemers ingelast

- geeft de vervangend

groepscommandant het start-

sein. De tijdwaarneming zal

gebeuren door een uiterst

onafhankelijk en niet te

beïnvloeden kollega. Start en

finish worden op foto vast-

gelegd om later onregel-

matigheden te kunnen kon-

troleren. Aan de eindstreep

staan de supporters, duide-

lijk in twee kampen geschei-

den. De groepscommandant

staat wat achteraf, sidderend

van de spanning. Hoe zal

zijn kader het er afbrengen?

Een armzwaai en een klik-

kende stopwatch; 14 dan wel

14Yz seconden stilte. Dan

luid gejuich en onmiddellijk

kommentaar. Het kader is

van zijn voetstuk gevallen.

De verliezer krijgt een briefje

in de handen gedrukt met

het adres en telefoonnummer

van Papendrechts beste (en

snelste) banketbakker.

Wat later. Theepauze.

ieuwe gespreksstof. Uit-

reiking van de 'beker'.

Ontvangst van een doos ge-

bak van beide deelnemers.

Moraal: Laten we nog eens

vaker zo'n kwart minuut

zoeken ...

(Cees Adriaanse in

'Sjampetter')

Maastricht winnaar
handbaltoernooi.

EINDHOVEN.- Op 29 ja-

nuari is het handbalteam van

het distrikt Maastricht on-

geslagen winnaar geworden

van het vijf-distrikten-

handbaltoernooi dat door de

Eindhovense sportinstrukteur

Ben Lesterhuis was georgani-

seerd. Aan het evenement

namen voorts zeventallen uit

Breda, Eindhoven, Den

Bosch en Roermond deel.

Het speelde zich af in de

sporthal van de legerplaats

Oirschot.

De eindstand: 1. Maastricht

(8 p.), 2. Roermond (6 p.),

3. Eindhoven (4 p.), 4. Den

Bosch (2 p.), 5. Breda (0 p.).

Handbal is geen sport die

binnen de NPSB wordt

gespeeld. Belangstelling is er

echter wel voor. De deel-

nemers van dit toernooi ho-

pen op meer mogelijkheden

om hun sport binnen

politiesport-verband te

spelen. (GAW)

24
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

• Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden
aan:

Eindredactie RP-Magazine.

Postbus 120.
6nO AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de
kans op plaatsing.

Kollega's in de knoei (2)

In het jan. nr. van het RPm las ik dat er

een maatschappelijk werker bij de

Rijkspolitie werkt. We hebben dit nooit

geweten. Misschien had de man ons

kunnen helpen. Natuurlijk kan hij je

probleem niet maar zo even oplossen.

Maar hij zou je misschien adressen kun-

nen geven van mensen die je wel hulp

kunnen bieden.

Ons geval. Vijf jaar geleden werd m'n

man overspannen. Je hoort nogal eens

van overspannen mensen bij de politie.

Hij voelde zich niet goed, belde de dok-

ter die hem een injektie gaf. Meer niet,

De volgende dag zou hij wel weer kun-

nen gaan werken. Hij kreeg pillen. Uit-

leg van wat er aan de hand was kregen

we niet. Het lukte echter niet met het

werk. Er volgde een onderzoek in het

ziekenhuis. 'Last van zenuwen' stelde

men vast. Nieuwe pillen en opnieuw aan

het werk, maar hij voelde zich niet

goed. Ondertussen verhuisden we. Dus

een nieuwe dokter met nieuwe pillen.

Mijn man bleef weer thuis. Een onder-

zoek in een ander ziekenhuis en natuur-

lijk, nieuwe pillen. Maar die slikte hij

maar niet meer omdat hij wist dat hij

daar niet beter van werd. We hadden al

vaak gevraagd of er niet iets was als

hulp in de vorm van een therapie. Na

lang aandringen 'mocht' hij zich laten

inschrijven. We hadden intussen de

korpsarts ook al een paar keer gevraagd

of die hulp voor je wist. "Nee", was het

antwoord. Later, als je zelf hulp hebt

gevonden blijkt dat er kollega's zijn die

naar hetzelfde instituut gaan. De korps-

arts heeft ook niet onbeperkt de tijd

voor je. De reis erheen vergt 2 uur. Hulp

van het distrikt? Als je lang ziek bent

klopt men bij de korpsarts aan in plaats

van bij de patiënt. Het is zo onpersoon-

lijk. De waarnemend distriktscornman-

2-6

dant zou komen praten. Dit door toe-

doen van de groepscommandant. De

enige die wel aan m'n man dacht. Een

paar uur voordat de man zou komen

kregen we een telefoontje dat de man

niet zou komen. Er zou een nieuwe af-

spraak worden gemaakt. Tot op heden

hebben we niets meer van hem gehoord.

M'n man werkt nu weer. Hij is nog niet

beter. Iedere week gaat hij naar het In-

stituut voor Medische Psychotherapie.

Een adres waar we na veel aandringen

bij onze huisarts zijn beland.

De ervaring leert dat bij de Rijkspolitie

er niemand is die weet waar je voor hulp

terecht kunt. Waarschijnlijk zijn er

meer mensen die met een probleem als

de onze zitten.

Het is ook mogelijk dat er mensen zijn

die juist goed opgevangen zijn en de

juiste hulp hebben gekregen. Misschien

kunnen we elkaar helpen.

'Vrouw an een politieman'.

(Naam inzendster bij de redaktie be-

kend).

Kollega's in de knoei (3)

Al lezend in het jan. nr. '80 van het

RPm komt bij mij de vraag boven:

'Waar hebben ze 't eigenlijk over?'.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is naar

mijn mening niet iets wat 'even' door

bijvoorbeeld een politieman of -vrouw

'erbij' gedaan kan worden. Het is een

beroep waarvoor iemand speciaal moet

worden opgeleid. (Sociale akademie,

richting bmw aangevuld met zo moge-

lijk een voorgezette opleiding).

In uw artikel komt de funktie van de

bmw naar voren als een ondergeschoven

baantje bij de afdeling personeelswerk.

In het interview van Bert Huizing met

Jan Valk (bmw. GP Utrecht) besluit de

laatste zelfs met te zeggen dat, wanneer

hij er niet zou zijn, de taken (van de

bmw) wel door kollega-perseneels-

werkers opgepakt zullen worden. Hier-

mee geeft Jan Valk zelf aan dat hij zich

met de personeelswerkers identificeert

en zelf niet weet wat het beroep van be-

drijfsmaatschappelijk werker inhoudt.

Alle waardering voor uw pogingen om

een bepaald facet eens wat nader te be-

lichten. Ik zou u echter willen adviseren

in 't vervolg iets zuiverder de 'funktie-

benaming' en 'funktie-inhoud' na te

trekken, om zo te voorkomen dat een

volkomen onjuist beeld wordt gegeven

van het beroep.

Overigens ben ik met u van mening dat

er hoog nodig een aantal bedrijfsmaat-

schappelijk werkenden dienen te wor-

den aangesteld ten behoeve van de

Rijkspolitie. Maar dan wel echte.

Baukje Westerhoff-Westerdijk,

Engelum (Fr.).

Kollega's in de koei (4)

In het artikel 'Waar kan de kollega van

de gemeentepolitie z'n problemen kwijt'

(RP-magazine januari 1980) wordt

gesteld dat het gemeentelijk politiekorps

te Haarlem met 480 personeelsleden te

klein is voor een maatschappelijk wer-

ker. Daarom zou deze funktionaris te-

vens antecedentenonderzoeken ten be-

hoeve van nieuw aan te stellen personeel

verrichten.

Uit de door mij verstrekte informatie

kan het bovenstaande echter niet wor-

den geconcludeerd. Mijn kliëntenkring

bestaat uit 480 aktieve èn 170 niet-

aktieve personeelsleden (gepensioneer-

den).

Het doen van bedoelde antecedenten-

onderzoeken behoort niet tot mijn taak.

Wel heb ik (wegens ziekte van een der
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leden van de afd. personeelszaken) tij-

delijk een aantal van deze onderzoeken

verricht.

Van mijn belangrijkste taken - de

bedrijfsmaatschappelijke- en bedrijfs-

geneeskundige begeleiding (in samen-

werking met de bedrijfsarts) van het

personeel - wordt tot mijn spijt niet

vermeld.

Voorts wordt in het artikel gezegd, dat

er in Haarlem geen specifieke politie-

problemen zijn.

Ik ben echter van mening, dat door de

toenemende en harder wordende crimi-

naliteit en het steeds meer betrokken ra-

ken bij intermenselijke problemen,

vooral de jonge politiemensen voort-

durend onder hoge spanningen staan die

zij vaak onvoldoende kunnen verwer-

ken. Het zijn juist deze problemen

waarmee de bedrij fsmaatschappelij k

werker bij de politie in toenemende ma-

te geconfronteerd wordt.

In dit kader krijg ik grote ruimte om

mede vorm te geven aan de ontwikke-

ling van het sociale beleid.

Tenslotte wil ik opmerken dat het arti-

kel de indruk wekt, dat de bedrijfsmaat-

schappelijk werkers bij de gemeente-

politie zich hoofdzakelijk bezig houden

met aangelegenheden van het personeel

zoals huwelijks- en financiële proble-

men. Dat zulks voor de Haarlemse situ-

atie niet geheel opgaat zal u uit het voor-

gaande duidelijk zijn.

L. H. M. van der Laan

bedrijfsmaatschappelijk werker

Gemeentepolitie Haarlem.

Kollega's in de knoei (5)

Wij, mijn gezin en ik, zitten in een peri-

ode waarin we het niet gemakkelijk heb-

ben. Ruim een jaar geleden kreeg ik na:

melijk voor de tweede maal een hart-

aanval en het is wel duidelijk dat er voor

mij een afkeuring gaat volgen. De

korpsleiding durft het risico om mij in

dienst te houden niet aan. Daarvoor heb

ik begrip. Alleen de wijze waarop je

zo'n jaar van vrees en hoop moet door-

brengen, daar wil ik wel wat over zeg-

gen. Ik kan me namelijk niet aan de in-

druk onttrekken, dat de belangstelling

voor het korpslid er ineens niet meer is

nadat je hebt moeten afhaken. Zeker,

binnen de groep blijft de kollegiale be-

langstelling van de mensen waarmee je

hebt samengewerkt wel bestaan. En dan

zijn er natuurlijk nog de mensen die in

hetzelfde bedrijf werken waarmee je in

de loop van de jaren een diepgaander

kontakt hebt opgebouwd. Zij blijven

wel informeren hoe het met je gaat.

an de leiding echter heb ik helaas -

evenals de vorige keer dat ik enige tijd

buiten dienst ben geweest - weinig me-

deleven ervaren. De belangstelling be-

perkte zich grotendeels tot het afhande-

len van ambtelijke zaken. In mijn geval:

het ter beschikking stellen van mijn

funktie als groepscommandant. Op zich

heb ik met het laatste natuurlijk geen

moeite. Ik vind wel, dat ik recht heb op

wat duidelijkheid ten aanzien van mijn

rechtspositie na mijn definitieve afkeu-

ring. Ik denk echter, dat mijn verzoek

om duidelijke antwoorden op mijn vra-

gen als lastig wordt ervaren. Op dit mo-

ment is de getekende afstandsverklaring

het belangrijkste, terwijl ik op mijn

49ste moet verwerken dat ik (en met mij

mijn gezin) 'er niet meer bij zal horen'.

(Hoe zou het overigens gegaan zijn met

de interesse voor mij, als ik geen funktie

had gehad?).

Nu kan ik me voorstellen dat er lerzers

zijn die zich afvragen in hoeverre de

werkzaamheden voor het Korps van in-

vloed zijn geweest op het ontstaan van

mijn hart-attaque. Die vraag kan ik niet

beantwoorden. Wel blijft voor mij over,

dat ik ruim twintig jaar lang mijn beste

krachten heb gegeven aan deze baan die

voor mij veel betekende. Ik vind dat ik

op grond daarvan enig recht mag ontle-

nen aan begeleiding, atthans op z'n

minst enige belangstelling van mijn

werkgever. De praktijk leert dat je als

slachtoffer 7/8ste deel van je probleem

zelf moet verwerken. Bij l/8ste deel wat

overblijft, heb je hulp nodig. En als dat

goed gebeurt, zal blijken dat die hulp-

verlening veel inhoud zal krijgen en het

je gemakkelijker zal maken om je pro-

bleem te verwerken.

M. Gerding,

Oosterwolde

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

UitsluitendW.A. "AIIRisk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
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t1m no·claim no·claim no·claim no·claim de, met een minimum van f 40,. per jaar.

•
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•
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111.000,. 1222,. 1370,. 1528,. I 880,. genomen.
112.000,. 1234,. 1390,. 1558,. I 930,.

113.000,. 1240,. 1400,. 1591,. I 985,. T·· f .tstui t d I·ti b bt f
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•

115.000,. 1249,. 1415,. 1645,· 11.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. 1258,. 1430.' 1681,' 11.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -
117.000,. 1264,. 1440,. 1714,. 11.190,. WA h h lb'· t d bi
118.000,. 1273,. 1455,. 1747,. 11.245,. .. aan anger - ver aa SIJS an Innen

•

119.000,. 1279,. 1465,. 1777,. 11.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van tnzit- •
120.000,' 1285,. 1475,. 1813,. 11.355,. tenden na ongeval binnen Nederland - gunsti-
121.000,. 1294,. 1490,. 1849,. 11.415,· . d I· bii h d
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•

hoger op aanvraag. volledig verval van ne-claim reductie.

.. . Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beédiçd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam .

•• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Algemene Inspectie

Groen, M. te Voorburg per '-'-80 bevorderd tot
adm. ambt. C 2.

Hekesen van, A.M. R.A. 111te Arnhem per '-2-80

de dienst verlaten.

Hoedemaker, l. te Breda per '6-'-80 aangesteld

als adm. hoofdambt. A.

Houdijk, P.N.M. te Voorburg per '-'-80 aan-

gesteld als schrijver.

Hulspas. A.R. adm. ambt. C 2 te Voorburg per

'-2-80 de dienst verlaten.

Klopper, G.N. te Voorburg per '·2-79 bevorderd

tot adm. ambt. A 2.

Leeuwenburgh, D.E. adm. ambt. B , te Voorburg

per '-3-80 de dienst verlaten.

Meershoek, 1.1.A.M. te Voorburg per 22·'·80

aangesteld als schrijver.

Moeleker, J.I.M. te Voorburg per '-3·80 aan-

gesteld als adm. hoofdambt .

Niekerk, J. te Oriebergen per '-'-80 bevorderd tot
adm. ambt. B l ,

Scheer, A.J. schrijver te Amsterdam.

Verhage·Ammerlaan, E.A.M. te Voorburg per

'--'-80 bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Wees van, J. adm. ambt. A 2 te Voorburg per ,-,.

80 de dienst verlaten.

Zijlstra, G. te Voorburg per '-'-80 bevorderd tot
adm. ambt. C 2.

Distrikt Alkmaar

Aardema, A. adj. te Alkmaar per '-3-80 met f.l.o.

Baart, J.J. adj. te Bergen per '-3·80 met f.l.o.

Boden, R.H. wmr. I te Zuidscharwoude per 4-2-80

verplaatst naar Alkmaar.

Broekman, F.C. owmr. te Bovenkarspel per '-3-
80 met f.l.o.

Grave, J. H. te Blokker per '-2-80 bevorderd tot

adj. te Grootebroek.

Hollander, W. wmr. I te Langedijk per '5-3-80 ver-

plaatst naar Spierdijk.

Hoogland, K.J. te Alkmaar per '-2-80 bevorderd

tot adm. ambt C t.

Kerssens, J.M.C. wmr. te Medemblik per '-2-80

de dienst verlaten.

Per '-'-80 aangewezen als

commandant van de groep

Stede-Broec [v /h Groote-

broek) adj. J.H. Koedam,

geb. 3-4-36. Hij was voor-

dien plv. groepscdt. Stede-

Broec.

personalia

Kreeft, J. res. wmr. te Texel per '-2-80 de dienst

verlaten.

Lub, T. res. wmr. te Enkhuizen per '-2-80 de dienst

verlaten.

Luttik, Z.G. te Medemblik per '-2-80 aangesteld

als res. wmr.

Mus, J.P. wmr. te Hoogwoud per 4-2-80 ver-

plaatst naar Alkmaar.

Nannes, P. C. te Egmond per '-3-80 bevorderd tot

adj. te Bergen.

Nijholt, W. adj. te Texel per '-2·80 met f.l.o.

Polmans, J.l.F. wmr. te Schagen per '·3-80 ver-

plaatst naar Bellingwolde (distr. Groningen).

Rode, C. te Kleine Sluis per '·2-80 bevorderd tot

adj. te Langedijk.

Rooks, K. wmr. te Alkmaar per '-3-80 verplaatst

naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).

Wals, C.J.S. wmr. I te Zuidscharwoude per 4-2-80

verplaatst naar Alkmaar.

Distrikt Amsterdam

Boerhof, T.M. wmr. te Weesp per '6-2-80 ver-

plaatst naar Silvolde (distr. Nijmegen).

Per '-'2·79 aangewezen als

commandant van de groep

Wijhe (distr. Zwolle) adj. K.

Coppoolse, geb. 8-9-40.

Hij was voordien plv.

groepscdt. Ouder-Amstel.

Geutjes, P.M.M. wmr. te Wormer per 4·2·80ver-
plaatst naar Oriebergen (AVO).

Herkemij, Th.W. res. wmr. te Aalsmeer per '-'·80
de dienst verlaten.

Herkemij, T.W. adm. ambt. te Amsterdam per

j , '-80 de dienst verlaten.

Klein·Nagelvoort, G.J. te Amsterdam per '·3-80

aangesteld als adm. ambt. C 2.

Koningsbruggen van, J. te Amsterdam per '·3-

80 bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Kriekaart, W.H. res. wmr. I te Edam overleden op
26-2-79.

Morelissen, W.G.B. te Amsterdam per '-3-80 be-

vorderd tot adj. bij meldkamer Amsterdam.

Nelisse, P.G. adj. te Amsterdam per '-2·80 met
f.l.o.

Rog, W. res. wmr. te Monnickendam per '-5-79 de

dienst verlaten.

Roomer. B. adj. te Amsterdam per '-2-80 met
f.l.o.

Veldhorst, G.J. wmr. I te Amsterdam per '-2·80
met f.l.o.

Veldman, S.A. adj. te Amsterdam per '-3·80 met
f.1.0.

Verblauw, C.H.A. wmr. I te Akersloot per "-2-80

verplaatst naar Akersloot (RPtW).

Vries de, A. wmr. I te Bennebroek per '-3-80 met
.f.l.o.

Zweers, H. P. wmr. te Amsterdam per '5-3-80 ver-

plaatst naar Oriebergen (AVO).

Distrikt Apeldoorn

Bouwmeester, H.J.A. res. wmr. te Voorst per

'-2-80 de dienst verlaten.

Bruin de, A.G. owmr. te Rekken per '-2-80 ver-

plaatst naar Eibergen.

Gerrits, J. te Ermelo per '-2-80 aangesteld als res.

wmr.

Lentink, A.H. te Ermelo per '-'-80 bevorderd tot

schrijver A.

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

29
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i't'U!J.t!
Leesapparaat
Reinka's partner TRAFFIPAX is
specialist in fotografische verkeers-
kontrole. Produceert registratie- én
verwerkingsapparatuur. Deze projector
L 60 is een uitgesproken tijd- en
kostenbesparende hulp bij het uitlezen
van de volgeschoten kleinbeeldfilms.
Het briljante scherm onthult met zijn
vergrotingsfaktoren 8 of 18 letterlijk
alles wat de kamera vastlegde.
• Ook bij daglicht kunt U dit lees-
apparaat gebruiken.

Munnink de, H. res. wmr. te Dronten per 1-2-80

de dienst verlaten. Distrikt Breda

Per ·1-12-79 aangewezen als

commandant van de groep

Raamsdonk (distr. Breda)

adj. J.H. Reimus, geb. 11-

12-40. Hij was voordien plv.

groepscdt. Elburg.

Verkerk, A.J. wmr. I te Brummen per 16-2-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Weber, G. te Apeldoorn per 1-1-80 aangesteld als

adm. ambt. C 3.

Distrikt Assen

Banus, J. te Assen per 1-2-80 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.

Bosker, H,J.P. te Assen per 1-12-79 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Bouma, R.W. te Ruinen per 1-1-80 bevorderd tot

owmr. te De Wijk.

Haan, M.L. wmr. te Odoorn per 27-12-79 ver-

plaatst naar Valthermond.

Holterman, A. te Assen per 1-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Jager de, A.T. te Westerbork per 1-12-79 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Kalsbeek, T. te Assen per 17-11-79 aangesteld als

schrijver.

Schieving-Zeewuster, A.B. adm. ambt. C 3 te

Beilen per 1-11-79 verplaatst naar Assen.

Smit, R.J. te Assen per 1-11-79 aangesteld als

schrijver.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Halsteren adj. P. Au-

gustijn, geb. 15-5-22.

Hij was voordien plv.

groepscdt. Halsteren.

Boomaars, P.C. res. wmr. te Gilze-Rijen per 1-2-

80 de dienst verlaten.

Bosch v.d., A.e.M. te Breda per 1-11-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Dijkmans, J.J.S.M. te Hoogerheide per 1-1-80

bevorderd tot owmr. te Putte.

Huijberts, H.P. te Zundert per 1-1-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Koster, M.J.A.e. te Oisterwijk per 1-1-80 aan-

gesteld als schrijver A.

Vermonden, A.J.M. te Breda per 1-11-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Zitter, R.E.J. schrijver A te Breda per 1-12-79 de

dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Beek van, E. schrijver A te Poortugaal per 1-3-80

de dienst verlaten.

Dis-Stigter, M.H.K. schrijver A te Alblasserdam

per 1-2-80 de dienst verlaten.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Nieuwpoort adj. A. v.d.

Graaf, geb. 3-8-35. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Nieuwpoort.

Leijen, N.J. wmr. te Meerkerk per 1-2-80 ver-

plaatst naar Schagen (distr. Alkmaar).

Scharloo-Jansen, A. adm. ambt. C 1 te Poortu-

gaal per 1-7-80 de dienst verlaten.

Schenkenberg, J.A. adm. ambt. C 1te Dordrecht

per 1-1-80 verplaatst naar Middelburg (distr. Mid-

delburg).

Velden v.d., T. te Dordrecht per 1-12-79 bevor-

derd tot schrijver A.

Distrikt Eindhoven

Boer de, W. res. wmr. I te Eindhoven overleden op

12-1-80.

Bogers, A.H.J. res. wmr. te Maarheeze per 1-2-80

de dienst verlaten.

Bokhoven, M.W.Th.J. te Gemert per 1-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Bolsman, e.J.Th. wmr. I te Hapert per 1-2-80 ver-

plaatst naar Eindhoven; aangewezen als schiet-

instrukteur.

Boogaard v.d .• P.M. res. wmr. te MierIo per 1-2-

80 de dienst verlaten.

Bijsterbosch-Bekkenkamp, N. te Eindhoven

aangesteld als schrijver A.
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Grasal, J.J. adj. te Budel per 1-3-80 met f.l.o.

Janssens, F.J. te Mierio per 1-2-80 aangesteld als

res. wrnr.

Keunings, A. wmr. I te Aarle-Rixtel per 1-2-80 met
f.l.o.

Kirkels, P.J.H. res. wmr. te Maarheeze per 1-2-80

de dienst verlaten.

Krijkamp, C.A. wmr. te Asten per 1-3-80 ver-

plaatst naar Elburg (distr. Apeldoorn).

Müller, D.G.M. te Waalre per 1-2-80 aangesteld

als res. wmr.

Nelissen, J.J. wmr. te Bergeijk per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Slagter, G.S. adj. te Eindhoven per 1-3-80 met
f.l.o.

Steman, Th.B.e.M. te Gemert per 1-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Vromen, B.P.F. wmr. te Oirschot per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Weiss, Th.e.H. res. wmr. te Heeze per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Distrikt 's-Gravenhage

Bedijn, T.A. wmr. I te Sassenheim per 1-2-80 ver-

plaatst naar Leiderdorp .

Bevelander, A. owmr. te Voorschoten per 1-2-80

met I.l.o.

Bijl, W.H. te Maasland per 1-2-80 bevorderd tot

owmr. te Werkendam (distr. Den Boschl.

Friskes, P.J. owmr. te Pijnacker per 1-2-80 aange-

wezen als rayoncdt. Den Hoorn.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

klsselstein (distr. Utrecht)

adj. J. Hofman, geb. 13-6-

28. Hij was voordien plv.

groepscdt. Boskoop.

Koster-Prins, H.P. te Waddinxveen per 1-1-80

aangesteld als schrijver.

Lavière V., G. wmr. te Rijswijk per 16-2-80 ver-

plaatst naar Waddinxveen.

Montizaan, E. adm. ambt. C 1te Pijnacker per 1-1-

80 de dienst verlaten.

Snijders, A.C. wmr. I te Voorschoten per 1-2-80

verplaatst naar Nieuwerbrug .

Stotijn, J.L. te Ter Aar per 1-2-80 bevorderd. tot

owmr. en aangewezen als rayoncdt. De Kaag.

Straver, P.F.J. te Leiderdorp per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Velzen van, P.J.A. te Moordrecht per 1-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Venetiën van, S.W. te Den Haag per 1-2-80 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Water de, H.A.F. te Den Haag per 1-1-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Distrikt Groningen

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Loppersum adj. P.W. Dijk-

huis, geb. 14-6-28. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Loppersum.
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Mezach, D.H. te Blijham per 1-1-80 bevorderd tot

owmr. te Midwolda.

Mink, J. te Groningen per 1-3-80 bevorderd tot
R.A. lil.

Puister, H. te Groningen per 1-2-80 bevorderd tot

adj.

Schripsema, H.W. te Uithuizen per 8-1-80 aan-

gesteld als schrijver.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Slochteren adj. P. v.d.

Vries, geb. 1-7-45. Hij as

voordien plv. groepscdt.

Scheemda.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Biezen v.d., A.M.W. . te Werkendam per 1-2-80

bevorderd tot owmr. te Sleeuwijk.

Buizer, A. te Werkendam per 1-2-80 bevorderd tot

owmr. te Sleeuwijk.

Duursma, O. te BoX! per 1-2-80 bevorderd tot

owmr. te Zeihem (distr ijmegen!.

Heutink, A.J.W.M. te Schijndel per 1-2-80 bevor-

derd tot owmr. te Nuland.

Hogen v.d., ehr.M. e Veghel aangesteld als res.

wmr.

Hurk, N.J.P. te 's-He ogenbosch per 1-2-80 be-

vorderd tot owmr. te oerlingsbeek.

Man de, H.J. te Box per 1-2-80 bevorderd tot

adj.

Rijkers, A.H.M. res r. te Wanroy per 1-2-80

de dienst verlaten.

Wit de, P.G.A. te Sint Michelsgestel per 4-2-00

verplaatst naar verkeersgroep 's-Hertogenbosch.

Distrikt leeuwarden

Alkema, Tj. res. wmr. te Het Bildt per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Bergsma, H.A. te Bolsward per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Bergsma, J. adm. ambt. C 2 te Wonseradeel per

1-11-79 verplaatst naar Bolsward.

Boer de, T. te Dokkum per 1-11-79 aangesteld als

schrijver.

Boomstra, G. te Leeuwarden per 1-1-80 aan-

gesteld als schrijver.

Duin v.d., H. te Oosterwolde per 19-12-79 aan-

gesteld als schrijver.

Hoekema, S. te Leeuwarden per 1-2-80 aan-

gesteld als R.A. 11.

Holwerda, M. te Leeuwarden per 1-12-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 3.

Hondema, A.A. te Franeker per 1-2-80aangesteld

als res. wmr.

Kramer, F.J. te Ferwerd per 1-2-80de dienst verla-

ten.

Kroezen, R. te Hennaarderadeel per 1-11-79 ver-

plaatst naar Franeker.

Noorman, J.N. te Leeuwarden per 1-11-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 3.

Nortier, J. adm. ambt C 2 te Westerbork overle-

den op 1-12-79.

Schuil-van Dijk, O.M. te Leeuwarden per 1-12-79

aangesteld als schrijver A.

Storm-Siebers, J.P. te Leeuwarden per 1-12-79

aangesteld als schrijver A.

Talen, E. res. wmr. te Leeuwarden per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Geld enen zonder omwegen
Doe het 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 Doorlopend
Kredie of aan een Hypothecaire Lening denkt.

ationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10,tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
tel. 020-326809. Arnhem, 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. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-134181.
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.
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Distrikt Maastricht

Engels. W.H. owmr. te Oirsbeek per 1-2.aJ de

dienst verlaten.

Haas de. L.H.J. wmr. I te Beek en Donk per 1-3-80

verplaatst naar recherchegroep Eindhoven.

Heinrichs. J.J. owmr. te Rothem per 1-3-80 me
f.l.o.

Hendrix. G.H.L. te Meerssen per 1-10-79 bevor-

derd tot schrijver A.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Gulpen adj. H.P.M. Over-

meen. geb. 29-8-44. Hij

was voordien plv.

groepscdt. Gulpen.

Reede. S. owmr. te Vijlen per 1-2-80 verplaatst

naar Vaals.

Rutgers. H. wmr. I te Vaals per 16-2-80 verplaatst

naar recherchegroep Maastricht.

Weijenberg. M. owmr. te Vaals per 1-2-80 met
f.l.o.

Distrikt Middelburg

Nooijer de. L. adm. ambt. C 2 te Middelburg per

1-3-80 de dienst verlaten.

Spies. P.D. te Middelburg per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Vliet van. J.P.N. adj. te Veere per 1-2-80 met f.l.o.

Distrikt Nijmegen

Adema. J.R.J. wmr. te Uilt per 16-2.aJ verplaatst

naar Rozenburg (distr. Dordrecht).

Beek van. J. te Terborg per 1-1-80 bevorderd 0

adj. en aangewezen als plv. groepscdt. Wisch.

Beekman. H.P. te Huissen per 1-1-80 bevorderd

tot owmr. te Schagen (distr. Alkmaar),

Bennink. B.H.J. wmr. I te Eefde per 1-2.aJ ver-

plaatst naar Arnhem.

Berk v.d .• J.C. te Eist bevorderd tot owmr. te Ge-

mert (distr. Den Boschl.

Bindsbergen van. M.P. wmr. I te Wychen per 1S-

1-80 verplaatst naar 's-Heerenberq.

Bongers. J. Th. res. wmr. te Bergh per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Breukels. H. te Arnhem per 1-10-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Ginkei van. A. adj. te Arnhem per 1-1-80 aange-

wezen als Hoofd Dienst Technische Recherche

Apeldoorn.

Kaal. A.J.Th.M. res. wmr. te Didam per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de groep

Gendringen adj. E.W.J.

Ketelaar. geb. 9-12-21.

Voordien was hij plv.

groepscdt. Gendringen.

Lagerweij. W.W.M. te Arnhem per 1-2-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Mauritz-Assendelft. J. wmr. I te Wychen per 1-2-

80 de dienst verlaten.

iddelkoop. T. te Groesbeek per 1-3-80 aan-
gesteld a schrijver.

Rustenhove. P.H. te Zetten per 1-1-80 aangesteld

als scnr

Schleedoom. F.H. res. wmr. te Doesburg per 1-2-

80 oe enst verlaten.

Sommeren van. R.L. res. wmr. te Wychen per

-2.aJ de d enst verlaten.

Tuijn van. A.M. adm. ambt. C 3 te Nijmegen per

-2.aJ oe dienst verlaten.

eisz. F_ pa etwachter te Arnhem per 1-2-80 de

er1a en.

ens, H.J.P. te Arnhem per 1-10-79 bevorderd
0- ad . a b. C 1.

• J. . te Nijmegen per 1-2-80 aangesteld

ras •••

'Jers J.G. wmr. te Nijmegen per 19-1-80 ver-

naar Driebergen (AVDI.

Distrikt Roermond

Birge n van. J.H.H. te Thorn per 1-2-80 bever-

aero -0- O ••mr. te Koningsbosch.

De rsen van. M.H. res. wmr. te Nederweert per

-2.aJ e dienst verlaten.

Driessen. M.H. res. wmr. te Maasbree per 1-2-80

e er aten.

Elewout van. L.J.L. wmr. I te Meyel per 1-2-80

beYorOerd ot owmr.

E e uis. J.G.J. te Arcen per 1-2-80 aangesteld

aIS res. ~

6jge raam. J.H.P. res. wmr. I te Swalmen per

1-2-8) oe 0 enst verlaten.

Recken. LH.J. te Herkenbosch per 1-2-80 aan-
ges1e.Oasres. wmr.

Geuns. Th.W.H. te Meijel per 1-2-80 aangesteld

Janssen. W.H.A.M. te Gennep per 1-2-80 bever-

oerd 0 adm. ambt. C 1.

Lenaers. G.H. res. wmr. te Grathem per 1-2-80 de

erlaten.

egen van. H.J. te Archem per 1-2-80 aangesteld

res. r.

Schattefor. Th.H.A. wmr. te Roermond per 14-3-

80 verplaatst naar Nijmegen.

Spierings. C.A. te Horst per 1-3-80 bevorderd tot

r.

TriepeIs. W.J. res. wmr. I te Grathem per 1-2-80

de dienst verlaten.

Wolters. Th.M.G. te Weil per 1-2-80 aangesteld

asres. wou.

Distrikt Utrecht

Ginkei van. G. te Maarn per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Luijn van. D. schrijver A te Bilthoven per 1-2-80 de

dienst verlaten.

Molen v.d .• M. wmr. te Bunschoten per 5-11-79

verplaatst naar Bilthoven.

Nieuwenhuis. T.P.J. te Utrecht per 1-2-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Pieters. A.R.G. te De Bilt per 1-1-80 bevorderd tot
adm. ambt. C 1.

Ruijter de. C.J.N. wmr. te Rhenen per 1-1-80 ver-

plaatst naar Leusden-C.

Swanink. A. te De Meern per 1-2-80 aangesteld

als res. wmr.

Tieleman. H.J.A. te De Bilt per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Ven v.d .• H.A. res. wmr. te Harmelen per 1-2-80

de dienst verlaten.

Zanden v.d .• C.J. per 1-2-80 bevorderd tot adm.

ambt. C 1 en verplaatst naar Vleuten de Meern.

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

lIflJ
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING
INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM
Telefoon 08373-9003*

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten
- Narcoticatest

Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijlig - 20 kg
meetwielen
politie-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie
- klaar-over kleding
- regenkleding en handschoenen
- verkeerskegels - 35. 50 en 75 cm
- elektronenflitsers
- zwaailampen en explosievrije

handlampen
parkeerpalen. neerklapbaar en
uitneembaar
handschijnwerpers. zowel op
batterijen als 12 volt
batons. fakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
pclltle-auto's. enz. enz.

- stoptransparanten. zowel normaal
als spiegelschrift.
zgn. Matrix systeem
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Rijkspolitie te Water

Assies, J. te Grouw per '-3-80 bevorderd tot wmr. I.

Dijkstra, W. wmr. I te Leeuwarden per '-2-80 de

dienst verlaten.

Gerhardus, H. owmr. te Nijmegen per '-2-80 ver-

plaatst naar Cuijk (distr. Den Boschl.

Jong de, J.J. wmr. te Ridderkerk per '6-2-80 ver-

plaatst naar Den Helder.

Vogelaar P. wmr. I te Wemeldinge per '-2-80 met
f.l.o.

Wiggers, J.Ch. owmr. te Leeuwarden per '-3-80
met 1.1.0.

Opleidingsscholen

Gramlieh, R. schrijver te Horn per '-'2-79 de
dienst verlaten.

Habets, P.M.J. owmr. te Bilthoven per '-2-80 de
dienst verlaten.

Houwer, H.A.M. te Apeldoorn per '-'-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Kunstman, P.G. te Apeldoorn aangesteld als
adm. ambt. C 2.

Luyn, D. schrijver A te Bilthoven per '-2-80 de
dienst verlaten.

Peters, W.J.M. adj. comm. te Apeldoorn per '-3-
80 de dienst verlaten.

Veiligheidsdienst Kon, Huis

Boer de, T. te Soestdijk per '-2-80 bevorderd tot

adj. en aangewezen als , e begeleider.

Distrikt Zwolle

Beijer, H.H. te Zwolle per '-'0-79 bevorderd tot
adm. a . C 1.

Geerts, L.J.H. te Zwolle per '-2-80 aangesteld als
R •• 11.

Kemperman, J.G. te Ommen per '-'-80 bevor-

derd ot adm. ambt. C t.

Keurs ter, wmr. te Raalte per '· '·80 verplaatst

naaf Oeumingen.

Per 1·1-80aangewezen als

convnandant van de groep

e adj. T.H. Koek,
geb. lt...9-2O.Hij was voor·

dien pIv. groepscdt. Raaite.

Seugling, C.J. te Wierden per '·1-80 aangesteld
als schrijver A.

Trip, Chr. adm. ambt. C 1 te Zwolle per 1-3-80de

dienst verlaten.

Algemene Verkeersdienst

Hoonhout-Tollenaar, M.A. te Driebergen per

1·12-79aangesteld als adm. ambt. C 3.

Per 1-1-80 aangewezen als

commandant van de ver-

keersgr. Middelburg (distr.

Middelburg) adj. H.H.

Koetjé, geb. 19-2-27. Hij

was voordien cdt. groep

onopvallende surveillance.

Kuiper, R. adm. ambt. C 2 te Wierden per 1-11·79
de dienst edaten.

Per -'-80 aangewezen als

commandant van de groep

eetseIo adj. G.J. van

Limbeek, geb. 28·1-35.Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. eerseto.

Molen v.d .• A. adm. ambt. C 2 te Driebergen per

'-3-80 de dienst verlaten.

Vullers, G.M. R.A. 111 te Grathem per 1-1-80de

dienst verlaten.

f 'VÖÖR-OEUGE- E-INGE-N;ööR'AMBTENÄREN-l
I Overname goed lopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ~

aarhuis, L. adm. ambt. C 2 te Zwolle per 1-1-80

de Ölenst ertsten.

Tweede Hypotheek
persoonlijke leningen tot 120 maanden

voor aankoop of reeds in 2a hypotheken

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven
24 36 48 60 72 84 96 continuenetto

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

f 15.000,- 232,- 192,- 171,-
f 2.500,- 126,- 92,- -. .. .. .. - -
f 3.500,' 178.· 128,' 104,' .. .. .- - -f 20.000,- 307,- 250,- 221,-
f 5.000,- 252,- 184,- 148,- 126,- 112,- .. - 75,-

f 25.000,- 381,- 311,- 275,- f 8.000,- 396,- 287,- 229,- 195,- 175,- 159,- 145,- 120,-
f 30.000,- 455,- 369,- 326,-

f 10.000,- 495,- 356,- 285,- 242,- 214,- 194,- 179,- 150,-
f 40.000,- 603,- 489,- 433,- f 14.000,- 688,- 491,- 393,- 335,- 295,- 267,- 246,- 210,-
f 50.000,- 788,- 679,- 633,-

f 15.000,- 735,- 526,- 419,- 358,- 315,- 285,- 263,- 225,-
f 60.000,- 946,- 815,- 761,-
f 70.000,- 1103,- 951,- 889,-

f 17.000,- 834,- 595,- 477,- 404,- 358,- 322,- 298,- 255,-

f 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-
f 20.000,- 978,- 698,- 557,- 475,- 419,- 377,- 347,- 300,-
f 25.000,- 1219,- 871,- 695,- 589,- 521,- 469,- 432,- 375,-

Wijzigingen voorbehouden.
f 30.000,- 1461,- 1040,- 829,- 705,- 621,- 563,- 516,- 450,-
f 35.000,- 1703,- 1212,- 967,- 819,- 725,- 655,- 602,- 525,-

Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.
U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN, Ook tussenliggende bedragen en hoger.
RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden
VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
(slechu 1'Ilo afsluitprovisie) ", wettelijke tarieven * geen kosten vooraf

AFHANDELING IN 3 DAGEN. * geen informatie werkgever * kwijtschelding bij overlijden-~ ....

,dOl BCVC BV PARTICULIERE VOO RSC HOTBAN K
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Kies uw eigen methode:

Kruiswoordpuzzel
of Kryptogtam

U mag kiezen deze keer, want u kunt

deze puzzel als kruiswoord maar ook als

kryptogram oplossen. Of gekombi-

neerd, als u er niet uitkomt. Een ideale

manier voor kruiswoordpuzzelaars om

kennis te maken met de warrige brein-

brekerij van het kryptospel. We begin-

nen met de omschrijvingen van de

Kruiswoordpuzzel:

Horizontaal: 1. manier van doen; 7.

voertuigen; 13. kleine staatjes; 15.

grammofoonplaat; 17. woongebied; 18.

Bijb. figuur; 19. voorzetsel; 20. boom;

22. muzieknoot; 24. landbouwwerktuig;

25. vlaktemaat; 26. Europeanen; 28. li-

chaamsdeel van dier; 30. deel van wo-

ning; 32. vervoermiddel; 33. licht mate-

riaal; 34. lichaamsdeel; 36. gemeente in

Brabant; 38. vervoersorganisatie; 40.

zangstem; 42. vogel; 44. pers. vnw.; 45.

rillen; 46. bol; 47. Bijb. figuur; 48.

zoogdier; 49. klaar; 52. ziekte; 55. dorp;

58. beroep; 59. tegen; 61. vervoermid-

del; 63. bron; 64. vlegel; 65. bouwland;

66. Fr. voegwoord; 68. zakenvorm; 69.

stukje haar; 70. ontkenning (Eng.); 71.

zoogdier; 73. gewoonterecht; 75. pers.

vnw.; 76. martelen; 78. huish. voorwer-

pen; 79. trefpunt.

Verticaal: 2. jongensnaam; 3. voetbal-

club; 4. kieren; 5. rivier; 6. hulpdienst;

7. bevel; 8. deel van kast; 9. verdieping;

10. rivier; 11. voegwoord; 12. verdedi-

gen; 13. fijn; 16. zeedier; 19. deel van

trap; 21. zeedier; 23. vermaken; 25. stad

in Duitsland; 27. gepensioneerd (afk.);

28. jongensnaam; 29. vrucht; 31. gods-

dienst; 35. vlinder; 37. vrucht; 39.

sportartikel; 40. speelgoed; 41. plaats in

buitenland; 42. erg; 43. lofdicht; 44.

meisjesnaam; 46. morgen (dichterlijk);

50. klaarspelen; 51. vlees; 52. belasting;

53. vurig; 54. nood; 56. rivier; 57. ja

(buitenlands); 59. bijwoord; 60.
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muziekinstrument; 62. familieleden; 64.

plaats in Limburg; 67. zachte; 68. plaats

in Brabant; 71. Duits telwoord; 72.

loop; 73. groet; 74. kommunikatiemid-

del (afk.); 76. familielid; 77. voorzetsel.

Kryptogram

Nu gaan we dezelfde puzzel met krypti-

sche taal omschrijven. Om de liefheb-

bers van deze puzzelvorm te plezieren,

maar ook om de nieuwelingen hierbij

een handje te helpen en eens iets van de

kryptogrammensfeer te proeven. Daar

gaan we.

Horizontaal: 1. het beste lagere school-

vak van elke latere politieambtenaar of

niet soms?; 7. bij gebrek aan dure

dienstauto's maar in de sneeuw; 13. wo-

nen in deze landen piepkleine mensjes?;

15. voor wie lang wil spelen; 17. waar

voor de meeste rp'ers geen brood te ver-

dienen valt; 18. Bijbelse figuur in de

hoofdstad; 19. bijna altijd fout, als dit

er voor staat, behalve als u tevreden

bent; 20. boom die uit een steen groeit;

22. nootboom; 24. het puntige deel van

een nuttig zoogdienje in de landbouw;

25. tijd of ruimte, 't is maar hoe je

wendt of keert; 26. als je van beesten de

kop afslaat, blijven deze buitenlanders

staan; 28. met een tuk koe in je maag

zitten; 30. K in de RR, dat wordt een

uitbouw; 32. 't s haap rijdt door de

stad; 33. zeer lichte overzetjes; 34. rood

lichaamsdeel; 36. rund met een staartje

in gernpo-gemeente; 38. vervoersclub

die volgens RPm goed voor z'n perso-

neel zorgt; 40. laag instrument van ex-

RPschooldirekteur; 42. welsprekende

maskotte van de Bond van Eerlijke Op-

pers; 44. lievelingswoord van egoïsten;

45. m.e.-ers in de kou met een gebit van

kokos; 46. huilbol; 47. Jacobs eerste

vrouw houdt het met L. en anderen; 48.

dier dat door het jachtteam met ere ge-

noemd wordt; 49. min; 52. meevallende

ziekte; 55. eet 's in dit dorpje; 58. onge-

woon beroep; 59 partijgenoot van mi-

pister De Ruiter en toch tegen; 61. in het

openbaar vervoer houden ze 't schoon;

63. uit goede bron vernomen; 64. onbe-

schoft lichaamsdeel; 65. als je in deze

RP-stad alle woningen afbreekt, houdt

adjudant Brouwer altijd nog een stuk

land over; 66. + latijn; 68. dit mogen al-

leen maar apothekers verkopen; 69. ver-

leidelijk haarstukje; 70. met die wind-

richting willen de Britten niet; 71. dit

dier is altijd in Engeland; 73. vreemde

gewoonte; 75. puinruimers op de Over-

toom 1980; 76. kwartjesmaken bij wijze

van straf; 78. meervoudig pech in de

keuken; 79. in een weverij treft de blik-

sem doel.

Verticaal: 2. adjudant Boesaard thuis;

3. voetbalclub door wilskracht sterk; 4.

deze openingen kunnen rente opleveren;

5. Abrahams vrouw werd uit deze rivier

geboren; 6. in doorsnee een hulpverle-

ningsorganisatie; 7. of ik schiet; 8. berg-

plaats voor de adel; 9. woonruimte om

je in te verdiepen; 10. water in het meer;

11. ieder huisje heeft zo'n ander woord;

12. wegwezen bij de rechtbank; 14.

gentleman-like; 16. hard of zacht in het

water; 19. geef een trap en je hebt er

meer dan een; 21. anti-jeukdier; 23. in

het wilde weg zaaien als ontspanning;

25. scheepsstad over de grens; 27. de do-

minee gaat met pensioen, kortweg: Nee-

rijnen op z'n kop gezet; 28. moedige

paus; 29. oude vrucht; 31. het laatste ge-

loof van een Turk; 35. vlindertje in de

kerk; 37. op deze vrucht kunt u teren;.

39. half wintervoertuig; 40. rond ge-

dans; 41. deze stad gebruikt zichzelf om

naar bronwater te graven; 42. slechte

plaats in de RP-kantines; 43. het hart

van de goden bracht dit lied voort; 44.

Paul Vlaanderens kindje; 46. dichterlijk

begin van de dag; 50 klaarspelen met

chocola; 51. isolatiestof van adjudanten

zonder beweging; 52. prij sopdrij ver

voor niet-zakenmensen zoals wij; 53. je

moet lef hebben om zo te reageren; 54.

de nood die in het Korps overblijft als

het puntenonderzoek wordt geschrapt;

56. waterige jongen die in Oran woont;

57. buitenlandse instemming met half

frisdrankje; 59. dit is het helemaal; 60.

wie mort, kan ook met een geluidloze

vertrekken; 62. mannen in je familie die

er altijd naast zitten; 64. toch heeft uw

groep iets grauwigs, adjudant De Waal;

67. het zachte van een zwarte stof; 68.

In Brabant staat U voor de boom,

hoofdinspekteur Sjoorda; 71. één Duit-

ser is genoeg; 72. snel hok; 73. als u uit

deze auto stapt, is een groet nooit weg;

74. op meer van deze stukjes eeuwigheid

moet u passen; 76. hoofd van een ge-

zinshoofd; 77. ik ben niet voor een toet-

je.

OPLOSSINGEN hoeft u niet in te stu-

ren. Om het u makkelijk te maken heb-
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ben we de volgende zin bedacht, waar-

van de getallen overeenkomen met die

in de vakjes. De letters die u in de vol-

gende vakjes tegenkomt geven (in deze

volgorde) de zin: 34-14-11-40-61-1-36-

65-3-74-66-12-25-54-45-27-62-37-78-75.

Als u de verlangde zin op een briefkaart

schrijft en vóór 15 april a.s. stuurt naar

Brahmsstraat 9, Eerbeek, maakt u een

kans op een boeken- of platenbon van

f 25,-. Veel plezier en veel sukses!

WINNAAR van de januari-puzzel

werd:

mevr. G. Muilwijk-van Nieuwkerk,

Vlielandsestraat 33,

2583 Je Scheveningen.

2 6 8 103 4 5 9

32

65

70
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• GEHOORD: een goede politieman heeft toch
zeker de mentaliteit van een misdadiger? (Akteur
Rijk de Gooijer die na de 'Inbreker' de rol van re-
chercheur Grijpstra speelt.

• Of zou het toeval zijn, dat de meeste politie-
mensen hetzelfde ochtendblad lezen als de
meeste kriminelen?

• Kollega die bij de Amro gaat werken: door de
bank genomen.

• GEHOORD: 'Voor musicerende officieren zit
er kennelijk weinig muziek in de RP-kapel.'

RANGLIJSTJE:
Kondensstrepen
Bloemkolen
Muggestippen
Dwaalsterren
Hanebalken

• GEHOORD in Breda: "Als de gempo maar
25% van het feitelijke politiewerk blijkt te doen,
doen wij dus die andere 750/0."

ZOGE AAMD 21

Doorgezakte kollega's

Bitter
Blauw
Braaksma
Britsemmer
van de Goot
Kater
Lazarons
Magendans
Plasmans
Roes
van de Wateren
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Koningin Juliana
en het korps RP

Als koningin Juliana deze week -
na 32 jaar te hebben geregeerd -
plaats maakt voor haar dochter
Beatrix, betekent dat ook voor het
korps Rijkspolitie een nieuwe fase
van dienstbaarheid aan het
staatshoofd. Aan de hand van
enkele foto's kijken we terug op de
voorbije periode sinds 1948,
waarin koningin Juliana kontakt
zocht met leden van het korps.

pag. 4

'Een luie hond moet
niet naar de politie gaan'

Deze keer niet over de robuuste
happers maar over de speurneuzen
en hun opleiding, die onlangs
60 jaar bestond. pag. 6

10 Interview met Tweede Kamerlid Ed Nijpels

13;~'!!!!!!tdkten
25 Postbus 120: Brieven van lezers

23 Kopstukken: Een sheriff kwam naar Nederland

27 Personalia

37 Puzzelpagina

38 Granaatjes
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Koninklijke ko
met het Korps

ten
-Ikspolitie

Als koningin Juliana op 30 april wordt

opgevolgd door haar dochter Beatrix,

neemt ook het korps Rijkspolitie af-

scheid van zijn vorstin, dat het 32 jaar

heeft mogen dienen.

De kontakten met koningin Juliana bIe-

ven niet beperkt tot louter formele.

Naast haar officiële bezoeken aan het

Rijkspolitiebedrijf waren er de niet weg

te denken zakelijke kontakten. als ko-

ningin Juliana en de Prins der Nederlan-

den met bijzondere opdrachten het land

in gingen of als hoge buitenlandse

gasten werden ontvangen. Bij die gele-

genheden was dan ter begeleiding veelal

een RP-motoreskorte, aanvankelijk sa-

mengesteld uit personeelsleden van ver-

schillende verkeersonderdelen, later

door het vaste begeleidingsteam van de

A VD. En steevast maakten onze berede-

nen deel uit van de stoet die op de Derde

Dinsdag in september de gouden koets

naar het gebouw van de Tweede Kamer

begeleidden, zoals ook de Rijkspolitie te

Water, altijd aanwezig was wanneer de

'Piet Hein' met het koninklijke gezin

ging varen.

Een veelvuldiger en intensiever kontakt

hadden uiteraard de kollega's van de

Veiligheidsdienst van het Koninklijk

Huis, bij hun opdracht om met anderen

te waken voor de veiligheid van de Ko-

ningin en haar familie.

Maar ook heel wat andere Rijkspolitie-

ambtenaren waren in de gelegenheid

persoonlijk met koningin Juliana kennis

te maken. In ons archief (en in het

dokumentatiecentrum van de provincia-

le bibliotheek Zeeland) troffen we daar-

van de bewijzen aan. Enkele voorbeel-

den:

Uit zeeland ontvingen we een aantal fo-

to's, waarvan er een als omslagfoto van

dit nummer is gebruikt. U ziet daarop

koningin Juliana in het rampgebied, na-

dat in de februari-nacht van 1953 de dij-

ken waren gebroken en meer dan 1800

mensen de dood vonden. Begeleid door

Rijkspolitiemensen stelde ze zich per-

soonlijk op de hoogte van de situatie in

het ondergelopen land. Ze vond daarbij

4

haar weg door en langs het water aan

boord van kleine ·aanuigjes en over

smalle dijken.

Een bootsman van de RPTWals bege-

leider (l953).

In april 1962 bra ht koningin J uliana

werkbezoeken aan de ederlandse poli-

tie. Ze was toen o.a. bij de Verkeers-

groep in Bilthoven en bij de Verkeers-

school van de Rijk politie op de Varen-

kamp. Ze liet zich voorlichten over de

politie-ten-plattelande toen ze het

groepsburo in Doorn bezocht en in

Odijk bij het postburo èn bij het gezin

van de commandant van de eenhoofdige

post aldaar, binnen tapte.

Bij de ingebruikstelling van het 'Konin-

gin Juliana paviljoen' van de Keuken-

hof, in maart 19- loonde Hare Ma-

Werkbezoek aan de Verkeersgroep van

de Rijkspolitie in Bilthoven. Be-

langstelling voor de uitrusting van een

technische patrouillewagen. Links de

toenmalige algemeen inspekteur J.

Gerritsen.

jesteit veel belangstelling voor de kapel

van het korps Rijkspolitie, die toen nel

als de Keukenhof haar 25-jarig jubileum

vierde. De voorzitter van de kapel, over-

handigde haar bij die gelegenheid de

derde langspeelplaat van de kapel.
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Van een heel andere aard was het kon-

takt met de Koningin dat de opperste

leiding van de A VD had. Brandmeesters

Vogel en De Wijs namen persoonlijk de

leiding in handen toen een voorband

van een hofauto op het vliegveld Ypen-

burg, bij het afhalen van het Senegale e

staatshoofd, vlam vatte.

Overhandiging van de derde langspeel-

plaat bij gelegenheid van het 25-jarig

bestaan van de kapel door voorzitter

J. Ranselaar.

Bezoek aan de woning annex postburo

van wmr. Je kl. A. H. Streejkerk,

postcommandant in Odijk. Rechts

burgemeester F. M. R. Meltzer.

Een 'vurig' kontakt.

5
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Zestig jaar speurhondenschool RP

'Een luie hond moet
Door Bert Huizing

"De prijs van een hond die wij hier wil-

len opleiden, is wat een gek er voor

geeft. Soms kost het dier een paar hon-

derd gulden, soms leggen we er duizend

voor op tafel. Maar met de aanschaf

van een hond ben je er nog niet. Als het

beest is opgeleid, heeft het Rijk er

f 30.000,- à f 40.000,- in gestoken.

Maar laten we eerlijk zijn: als diezelfde

hond één zoek geraakt kind vindt, is de

prijs er toch al weer dubbel en dwars

uit?"

Adjudant R. Molenmaker (56) is kom-

mandant van de speurhondenschool van

het korps Rijkspolitie, die onlangs jubi-

leerde. Op 1 augustus was het namelijk

60 jaar geleden dat de toenmalige mi-

nister van justitie, mr. Th. Heemskerk,

het sein gaf voor de stichting van de

school ten behoeve van de voormalige

rijksveldwacht.

De verjaardag van de school is voor de

buitenwacht onopgemerkt gebleven. Te-

gen de wens van de heer Molenmaker:

"Het was zo'n mooie gelegenheid ge-

weest de mensen met een hondenbaan

even voor het voetlicht te halen. Er zijn

nog altijd kollega's - ook bij de

Rijkspolitie - die denken dat het wer-

ken met een hond een vorm van vrije-

tijdsbesteding is. Een beetje spelen met

een hond, wat wandelen. In de praktijk

betekent het vak van speurhondgelei-

der , dat je een zeer ongeregelde baan

hebt. Je moet altijd klaar staan om je

kollega-politiemensen te assisteren. Als

je thuiskomt van je klus, zijn er nog wel

wat verplichtingen. Je kunt je vierpotige

maat niet maar zo in de garage parke-

ren ... "

Van die gemiste kans ligt de heer Molen-

maker nu niet meer wakker. Het werk

gaat gewoon door. Speurhonden bij ven

nodig.

'Mensen maken meer fouten'

De school waar de speurneuzen (en hun

toekomstige bazen) worden opgeleid,

staat al 60 jaar aan de Oude Waalsdor-

perweg in Scheveningen. In 1934kreeg

6

t naar de politie gaan'
men een nieuwgebouwd onderkomen,

waarin thans naas de familie Molenma-

ker ook 26 honde aaronder een paar

'f.l.o.-ers') WODe • erwijl op het terrein

rond de gebou e 'a pluimvee rond-

scharrelt. Voorts is er een gebouwtje

met een theorielokaal en een koffie-

ruimte. Het oefenterrein op de Waals-

dorpervlakte, achter het schietterrein,

lig op een steenworp afstand.
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"De speurhondgeleider, maar ook zijn
vrouw, moeten voor 1000/0achter dit

vak staan. Het telefoontje om assisten-

tie komt op de meest ongelegen tijdstip-

pen. Als de man de deur uit is om zijn

kollega's bij een onderzoek te helpen, is

het de echtgenote die volgende assisten-

ties moet regelen."

"De speurhondgeleider draagt ook de
verantwoordelijkheid voor de verzor-

ging van zijn hond(en). Hij geeft ze te

eten en ruimt hun vuil op. Hij zorgt bo-

vendien, dat het dier in konditie blijft

door als het nodig is eens een keer extra

met hem te gaan oefenen of door regio-

nale oefendagen te bezoeken."

Aanbod van honden om te worden op-

geleid als speurhond is er kennelijk

voldoende. De twintig hokken voor de

dieren in opleiding zijn alle bezet.

Molenrnaker: "Onze speurhondgelei-

ders kijken zelf rond in hun omgeving.

Zij tippen ons, als ze denken een ge-

schikte hond ontdekt te hebben. Krite-

ria bij de beoordeling van een hond zijn:

een goede speurneus en werklust.

Meestal komen we dan terecht bij de

herdersoorten. "

De selektie wordt erg ver doorgevoerd.

Van de 100 honden blijken er tenslotte 4

à 5 geschikt voor de opleiding. Ze zijn

rond een jaar als ze logies krijgen op de

school. Hun dagelijkse training houdt

onder meer in: spoorzoeken, revieren

(afzoeken van een terrein zonder dat er

IT
SPEURHONOEN~~;.

een beginpunt is), sorteren (identifice-

ren van een verdachte uit een groep

mensen) en zoeken van kleine voorwer-

pen.

Medicijnkast

De honden die op de speurhonden-

school in de kost zijn, hebben het goed.

Waardering voor hun harde werken

krijgen ze in de vorm van een goedkeu-

rende opmerking en een gevulde voer-

bak. Soms ontpopt een van de kost-

gangers zich als een al te enthousiaste

leerling en rollen hond en verzorger of
begeleider al vechtend over de vloer.

Het is adjudant Molenmaker wel een ge-

beurd, dat hij plotseling in een kolbert

zonder mouw stond als gevolg van een

onverwachte aanval van een van zijn

kursisten. De Leidse dierenarts Dr. F.

Muurling zorgt voor de medische bege-

leiding. Molenmaker kan echter over

een goed gevulde medicijnkast beschik-

ken. Op de speurhondenschool heeft

men inmiddels vrijwel met alle honde-

ziekten te maken gehad. De symptomen

ervan zijn uit de praktijk bekend. In de

meeste gevallen heeft de verzorger wel

in de gaten welk medicijn op zijn plaats

is, om het dier weer gezond te maken.

,,'t Is ook wel eens gemakkelijk voor

ons, mensen", zegt de heer Molenma-

ker. "Wij voelen ons ook wel eens niet

lekker. Het middel om onze kwaal te

bestrijden vinden we dan ook in deze

medicijnkast. Wat goed is voor een

hond is ook goed voor een mens."

~
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Adjudant Molenmaker en zijn vijf

medewerkers (drie instrukteurs, een ver-

zorger voor de honden en de kennels en

een administratrice) runnen de oplei-

ding. Zij leiden er de speurhonden op

die later de Politie, Koninklijke Mare-

chaussee en Douane assisteren èn de

politiemensen die speurhondgeleider

willen worden.

Zo'n opleiding kan - en dat is voor een

deel afhankelijk van de natuurlijke

vaardigheid en de intelligentie van het

dier - ongeveer 8 à 12 maanden duren.

Een hond die het opsporen van ver-

dovende middelen als taak krijgt toebe-

deeld, is in ongeveer vier maanden ge-

reed voor zijn werk. De opleiding van

de speurhondgeleider duurt zes maan-

den.

Het eigen korps telt thans 28 speurhon-

den en vier dieren zijn opgeleid voor de

opsporing van verdovende middelen. In

1978 waren de speurhonden van de

Rijkspolitie goed voor 2170 assistenties

aan Rijks- en Gemeentepolitie (m.u.v.

de gemeenten Eindhoven en Rotterdam,

die eigen speurhonden hebben), aan

Marechaussee en Douane. In 345 van de

gevallen werd meteen resultaat bereikt,

8

terwijl 211 maal aanwijzmgen werden

gevonden die min of meer bruikbaar

waren bij het op poringsonderzoek.

"Naar mijn mening is de speurhond een

hulpmiddel dal veel meer ingeschakeld

zou moeten worden bij de oplossing van

misdrijven", indt de heer Molen-

maker. "Ik weel best dat er nogal eens

negatief wordt gedaan over onze hon-

den. Vooral als hel verwachte resultaat

achterwege blijft. Dan heet een hond

waardeloos. Hel is een rothond. Ik heb

de politieman die zo'n opmerking

maakte, wel eens gevraagd "Hoeveel

zaken heb je nou zelf helemaal 'rond'

gemaakt?" ,,1en en hebben echter

meestal wel een exkuus voor hun falen.

Een hond kan zi h niet verontschuldi-

gen. Maar ik ben er zeker van dat een

hond minder fouten maakt dan een

mens ... "

(hondendressuur) of beroepshalve (eige-

naar van een surveillancehond) met

honden omgaan. Over het algemeen tref

je onder de sollicitanten naar zo'n hon-

denbaan de echte liefhebbers aan. En

dat moet ook wel", vindt de chef van de

opleiding, die zelf al bijna 25 jaar in het

vak zit. Aanvankelijk als geleider met

motor en zijspan in het Overijsselse

Balkbrug, later als instrukteur en thans

als hoofd van de school.

Liefhebbers

Het reukorgaan van de hond is

honderd miljoen maal beter dan

dat van een mens. Voor het dier

is de neus een van de belang-

rij kste zintuigen. Hij gebruikt

zijn neus voor het opsporen van

voedsel en bij het geslachtsver-

keer. Hoe meer reukcellen in de

neus (neuslengte) des te beter de

hond als speurhond kan funktio-

neren.

Wat zijn dat voor mensen die speur-

hondgeleider willen worden en hoe

komt het Rijk aan geschikte honden?

"Het grootste deel van de aanstaande

geleiders bestaat uit mensen die privé
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Commandanten, instrukteurs,

kursisten en honden-in-opleiding

kwamen en gingen op de Speur-
hondenschool. Eén hield het er al

33 jaar vol. Het is de kennel-

knecht A.J. (Toon) Ouborg (58).

Toon houdt zich bescheiden be-
zig met de verzorging van honden

en kennels. Hij is ook menigmaal

- zonder zich van de wijs te la-

ten brengen - slachtoffer gewor-

den van hapgrage jongens.

Werklust

•

De ogen van de hond volgen alert zijn

geleider op weg naar een oefening

spoorzoeken in het duinlandschap van

Waalsdorp. "Kan ik aan het werk",
lijkt hij te vragen. Z'n baas moet hem

met grote stappen volgen als hij het

kommando heeft gekregen. Nerveus en

laag bij de grond volgt de herder het

verse spoor. "Dat bedoel ik nou met

werklust", zegt Molenmaker. "Ik erger

me mateloos aan luie beesten. Een luie

hond moet niet naar de politie gaan."

(Foto's H.L. van Harrevelt e.a.)

De oudste

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uitsluitend W.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie f 13 - per f 1.000 - verzekerde dagwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim no·claim de, met ee~ minimum v~n f 40,- per jaar.

•

I 7.000.. 1198.. 1330.. 1423.. I 705.. No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 of •
I 8.000.. 1201.. 1335.. 1447.. I 745.. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000.. 1207.. 1345.. 1468.. I 780•.

•

110.000.. 1213.. 1355.. 1492.. I 820.. Reeds elders verworven no-claim wordt over-
111.000.. 1222.. 1370.. 1528.. I 880.. genomen.
112.000.. 1234.. 1390.. 1558.. I 930•.
113.000.. 1240.. 1400.. 1591.. I 985.. ... . .
114.000.. 1246.. 1410.. 1621.. 11.035.. Tarief uitslultend voor politie-beambten vanaf •

•

115.000.. 1249.. 1415.. 1645.. 11.075.. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000.. 1258.. 1430.. 1681.. 11.135.. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart _
117.000.. 1264.. 1440.. 1714.. 11.190.. WA h h lsbi t d b'
118.000.. 1273,' 1455.. 1747.. 11.245,' ' .. aan anger - ver aa SIJS an Innen

•

119.000.. 1279.. 1465,' 1777.. 11.295,' Nederland - takeiwag. en en vervoer van inzit- •
120.000.. 1285.. 1475.. 1813.. 11.355,' tenden na ongevà\ binnen Nederland - gunsti-
121.000.. 1294.. 1490.. 1849.. 11.415.. ' d I' bf h d
122.000.. 1300.. 1500.. 1882,' 11.470.. ge nieuwwaar e rege Ing - IJ sc a e geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

.. . Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beëdiqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Tweede Kamerlid drs. Ed Nijpels in RPm-interview:

~emoet politie
,erantwoorde ·

Drs. Ed. H. T. M. Nijpels, lid van
de Tweede Kamer voor de VVD,
heeft in het afgelopen jaar de aan-
dacht van heel wat politiemensen op
zich weten te vestigen. Door zijn
vragen aan de minister over politie-
zaken, maar vooral door zijn werk-
bezoeken aan het Korps.
Als lid van de vaste Kamerkommis-
sies van Binnenlandse Zaken en van
Justitie is hij door de liberale fraktie
aangewezen als een van de twee
'politie-specialisten'. Als zodanig
leest hij veel over politiezaken en
gaat hij zelf op informatie uit, o.a.
bij het korps Rijkspolitie. Skeptici
die hem daarbij in diskussies ga-
desloegen, noemen hem 'een handi-
ge debater', maar tevens iemand
'die z'n huiswerk goed heeft ge-
daan'. En dat kan niet van elk kom-
missielid worden gezegd ...
Voor RP-magazine was dat alles
aanleiding om eens een uurtje te
gaan koffiedrinken met deze drs.
Nijpels, - niet te verwarren met
zijn D'66-kollega drs. Erwin Ny-
pels.
Het gesprek vond plaats in het
restaurant van de Tweede Kamer,
terwijl in het aangrenzende gebouw
het koninklijk paar van Spanje
werd begroet. Hetgeen ons aan het
buffet de volgende dialoog van twee
serveersters opleverde:
- "Ik heb net de koning van Span-

10

dsp.iranten
heHeng~en'

je bediend. Weet je wat-ie tegen me
zei?"
- "Nou? ... "
- "Hij zei: Hallo."

Hij is wat laat. Opgehouden door een

kommissievergadering waar hij niet ge-

mist kon worden. Het piepertje wordt

op tafel gelegd - en uitgeschakeld. Zo,

- hebben we genoeg aan een uur?

"Meneer Gerard, mogen we nog drie

koffie?"

De lange, slanke man die in 1977 als
jongste Tweede Kamerlid werd beëdigd,

is inmiddels 29 jaar oud. Type Cruyff in

studentenuitvoering. Een persoon die in

eigen kring welli hl eerst even verwar-

ring zal stichten door z'n lange haar,

hetgeen dan onmiddellijk wordt gere-

dresseerd door de rest van z'n uiterlijk:

blauwe blazer, stropdas, terlenka

broek. Een Brabander met het accent

van de keurige Leienaar .

Doctorandus (in de rechten, vrije stu-

dierichting) Ed H. T. M. Nijpels gnuift

nog wat na over het debat van die och-

tend, waarin de minister van Justitie liet

weten dat de inbeslaggenomen wapens

- ter waarde van f 100.000 gulden -

vernietigd zouden worden. "Wat een

zakenmensen. Kunnen ze eindelijk eens

wat verdienen en dan laten ze voor een

ton in het water gooien ... " Slim lach-

je van de corpsstudent die z'n opponent

in het dispuut denkt te troeven. "Daar

kom ik vanmiddag op terug in de Ka-
mer. "

'Veel te jong'

Ed Nijpels is hard op weg naar de der-

tig, maar hij blijft een jongeman. De

schoonzoon die komt kennismaken.

Bescheiden-vriendelijk-vlot. Ook de

grote broer met wie te praten valt. Van-

daar ook z'n snelle wijze van kontakt-

maken met jong politiepersoneel, zoals

tijdens bezoeken is opgevallen.

Jong is goed, ook bij de politie, maar je

kunt ook tè jong zijn, vindt het Kamer-

lid: "Men is op dit punt jarenlang on-

verantwoord bezig geweest. De leef-

tijdsgrenzen zijn echt te laag, veel te

laag. Dat zou voor de politie minimaal

21 jaar moeten zijn. Het is veel beter dat

je eerst wat levenservaring hebt opge-

daan, voordat je in zo'n verantwoorde-
lijke baan stapt. Ook de bovengrens zou

omhoog moeten. Dan kun je ook meer

mensen uit de burgersektor aantrekken,

die al ergens anders gewerkt hebben. Ja,

ik ben voor een gedifferentieerde op-
bouw."

De heer Nijpels verwondert zich erover,

dat men geneigd is in dezelfde fout van

weleer te vervallen: "Door het aantrek-

ken van grote groepen schoolverlaters,

zoals nu al enkele jaren onverminderd

gebeurt, krijg je straks weer dezelfde

problemen waar we nu net zo'n beetje

doorheen zijn. Nu is alles jong, maar

over 20 of 25 jaar zit je weer met een

groot gat in de personeelsopbouw. We

moeten niet blijven doorgaan met het

opentrekken van telkens weer een blik

agenten (Wim Kan). We moeten voor-

komen, dat er opnieuw een vergrijzing

kan optreden. Bovendien heb je een be-

tere opbouw nodig om de mensen nog
promotiekansen te geven."

Promotiekansen

Ook een politieambtenaar heeft recht

op promotiekansen en een karrièreplan-

ning, vindt de 'coming man van de

VVD': "In gesprekken met jonge poli-
tiemensen merk ik dat ze moeite hebben

met de gedachte dat voor de meesten

van hen de weg naar boven al heel gauw
verstopt raakt. Dat kan natuurlijk niet.

Je kunt niet enorme aantallen jonge

mensen aantrekken en hun dan 40 jaar

lang alle kansen op promotie ontnemen.

Dat is frustrerend, vooral voor de men-

sen die daar wel de kapaciteiten, de ken-

nis en de ambitie voor hebben."

Juist vrouwen

De heer Nijpels woont in Bergen op

Zoom, maar hij is weinig thuis. Het par-

Interview: F. J. C. M. van Etten en A. K. Aartsma
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lementaire werk vergt veel tijd. In Den

Haag en overal in het land, waar hij als

Kamerlid z'n gezicht laat zien. Vrijwel

dag en nacht op pad. Ed Nijpels kan het

zich nu nog permitteren: hij is jong en

vrijgezel. Maar de vrouwen haar eman-

cipatie heeft z'n volle aandacht: "Onze

partij is altijd voor gelijke rechten van

de vrouw geweest. Wij zijn dan ook

voorstander van vrouwen bij de politie.

Op alle posten. Ook op surveillance.

Ook in de nachtdienst. Ook bij de M.E.

Iedereen moet dat meemaken. Het zou

waanzin zijn om daar de vrouwen van

uit te sluiten. Het optreden van vrouwen

kan juist een heel positief effekt heb-

ben. Bij vechtpartijen bijvoorbeeld kan

het optreden van een vrouw eskalatie

voorkomen. Een vrouw werkt niet be-

dreigend. "

- Zou dan een vrouwenpeloton de

oplossing zijn?

"Nee, geen speciale pelotons met alleen

vrouwen. Dat zie ik niet. Gewoon man-

nen en vrouwen gemengd laten op-

treden. "

Opleiding anders

Het heeft de parlementariër verbaasd,

toen hij hoorde dat er op de opleidings-

school in Hom tot dusver geen vrouwe-

lijke adspiranten worden toegelaten:

"Ja, dat is toch te gek. Dat kunnen ze

natuurlijk niet afdoen met het exkuus

dat er geen akkommodatie is om vrou-

wen te huisvesten. En als er andere rede-

nen zijn om vrouwen te weren, dan kan

dat helemaal niet. Ik heb besloten daar

vragen over te stellen aan de minister."

Ed Nijpels heeft zich de laatste tijd nog-

al eens op de opleidingsscholen van de

rijkspolitie vertoond. Vooral in Harlin-

gen.

"Ze zijn daar op de goede weg. Je moet

de jonge mensen verantwoordelijkhe-

den geven. Leren zelfstandig te hande-

len. En dat geldt natuurlijk in bijzonde-

re mate voor politiemensen. Verplichte

studie en andere achterhaalde zaken

zouden in deze opleiding belachelijk

zijn. Dat past helemaal niet in een oplei-

ding voor jonge mensen die een jaar la-

ter geacht worden grote verantwoorde-

lijkheden te kunnen dragen."

Hogere eisen

Met de meeste andere Kamerleden is

Nijpels van mening, dat de primaire

opleiding langer zal moeten duren. Ook

hij denkt aan een opleiding van twee

jaar. Maar dan niet er domweg een jaar

aanplakken: "De opleiding van nu is te

kort. Dat is onverantwoord. Ik ben

voorstander van twee jaar, maar dan

wel als volgt: eerst een korte, primaire

opleiding van een half jaar, dan een sta-

ge van een jaar en dan weer een half jaar

opleiding. "

- Meer maatschappelijke vorming?

"Ik ben voorstander van maatschappe-

lijke vorming, maar dat mag niet ten

koste van de praktische kennis gaan.

Die sociale vaardigheden moeten erbij

komen, als extra."

Door de diploma-inflatie moeten ook de

toelatingseisen omhoog: "Minimaal ha-

vo. Dat kan ook best, want straks heb je

veel minder mensen nodig."

Verplichte m.e.-taak

Het restaurant loopt vol. Lunchtijd op

het Binnenhof. Bij het raam neemt AR-

voorman Hans de Boer plaats tegenover

cineast Fons Rademaker (krijgen we een

film over dissidenten"). Haagse weer-

mannen duiken in de hoek en minister

Fons van der Stee roept om een kop

soep. Wij houden het bij nog een kop

koffie.

Het blijkt de rondtrekkende VVD'er

niet te zijn ontgaan, dat de detachering

van jonge wachtmeesters op Schiphol

geen gelukkige vondst is geweest: "Het

doet in elk geval geen goed aan de ge-

motiveerdheid van het nieuwe

korpslid ."

De m.e.-funktie acht hij van meer nut.

Nijpels is voorstander van de m.e.-taak

voor de reguliere politie: "Wij zijn te-

gen een speciale relpolitie. Wij vinden,

dat elke jonge politieambtenaar voor de

m.e.-taak beschikbaar moet zijn. Ver-

plicht. Ook voor het vrouwelijk perso-

neel. "

Nijpels' voorganger, de huidige staats-

sekretaris Koning, zei in 1977 - toen

hij nog VVD-Kamerlid was - dat hij als

politiespecialist de geweldsinstruktie

niet uitgebreid wenste te zien. Hij vroeg

zich zelfs af, of de bevoegdheden (in de

nieuwe Wapenwet) niet te ver gaan

(RPm dec. 1977).

De heer Nijpels zit niet met die vraag:

"Het wetsontwerp wordt sterk veran-

derd. Ik vind niet, dat de gewelds-

instruktie te ver gaat. Nee, maar ik vind

ook niet dat de bevoegdheden van de

politieambtenaar uitgebreid zouden

moeten worden."

Als korpschef?

Heeft Ed Nijpels - die zoveel be-

langstelling voor het politievak blij kt te

hebben - misschien ooit overwogen om

zelf bij de politie te gaan?

,,0 jawel, maar ik wilde eerst

studeren. "

Zou hij op den duur een funktie als

korpschef ambiëren?

"Zeker wel."

De eerste politikus als korpschef? Dan

moet er toch eerst wel iets in het politie-

bestel zijn veranderd. Bedoelt hij een

gekozen politie baas, een politieke fi-

guur, zoals in West-Duitsland?

"Nee, niet als gekozen korpschef. Maar

tegen die tijd dat ik zo'n baan zou am-

biëren, zou voor mij de korpschef best

een wat duidelijker politieke kleur mo-

gen hebben. Omdat het toch te dwaas is

dat een politieman - ook een korpschef

- geen duidelijk politiek standpunt zou

mogen etaleren. Politie heeft natuurlijk

met politiek te maken. Daar hoef je niet

geheimzinnig over te doen. De politie-

man moet daar vrij in zijn en zijn poli-

tieke keuze mag geen rol spelen bij zijn

benoeming.

Als er ooit een korpschef Nijpels zal

worden benoemd, zal het dan toch in

een nieuwe organisatie moeten zijn.

Heeft hij zoveel geduld?

"Het duurt wel erg lang hè, die reorga-

nisatie van de politie. Men wil, dat ze

hand-in-hand gaat met de bestuurlijke

reorganisatie. Maar als de bestuurlijke

reorganisatie zo doorgaat, wil ik de re-

organisatie van de politie daarvan losge-

koppeld zien. Het probleem is nu: geen

44 of 36 of 24, maar misschien 14 of 15

provincies. Het is de vraag of de kon-

klusies van de bekende Vraagpunten

nog wel houdbaar zijn. Ja, die zaak zit

ons wel hoog. We hebben sinds kort

zelfs een speciale politiekommissie bij

de partij."

We stoppen ermee. Negentig minuten

Nijpels zijn voorlopig voldoende. We

nemen afscheid van de gebronsde parle-

mentariër: Naar de wintersport ge-

weest? "Nee, zo sportief ben ik niet

aangelegd. Ik was met vakantie in Ma-

rokko. Lekker in de zon gelegen aan het

strand van Agadir. Ik was er ook echt

aan toe."

11
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G. A. Wonink. Eindredaktie: A. Huizing.
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- info intern - info intern - info intern -

Nieuwe direkteur COME bij installatie:

'Niet terugschrikken om politiepersoneel
militair aandoen de technieken en
vaardigheden bij te brengen'

NEERIJNEN. - "De erva-

ringen van de jaren '70 met

de gijzelingen, de akties in

woonoorden, de bewaking

van onze nationale lucht-

haven Schiphol, de voetbal-

rellen, de akties bij het kra-

ken van panden en de steeds

harder wordende kriminali-

teit hebben zeker voor het

korps Rijkspolitie de les op-

geleverd, dat wij er niet voor

moeten terugschrikken ons

personeel militair aandoende

technieken en vaardigheden

bij te brengen. Niet omdat

we zo graag soldaatje spelen,

maar om onze mensen zo

goed mogelijk geoefend hun

taak, die door de overheid

wordt opgelegd, te laten uit-

oefenen en voor hen een

waarborg te scheppen dat

men er zo gaaf mogelijk

vanaf komt."

Opmerkingen van overste W.

A. de Kraker, tijdens zijn in-

stallatie als direkteur van de

Centrale Opleiding Mobiele

Eenheden van het korps

Rijkspolitie op 7 maart te

Neerijnen.

De Algemeen Inspecteur van

het korps Rijkspolitie, de

heer P. J. Platte!, had in zijn

installatietoespraak laten we-

ten wat hij dacht van de taak

van de direkteur van de

COME: "Het wil niet alleen

zeggen dat u het vak zelf

moet verstaan en beheersen;

het houdt niet alleen in het

manager-zijn van een be-

drijf, maar het vraagt vooral

- door het grote aantal jon-

ge mensen dat de poort in en

uit gaat - begrip en aanpas-

sing, tolerantie maar toch

14

discipline, korrektheid met

een zekere vrijheid.

De COME is heel iets ander

dan een executief politie-

onderdeel of een primaire

opleiding. Het is zo apart,

dat maar weinigen er voor

voelen en maar enigen er

voor geschikt zijn."

Over de COME merkte de

A.1. op: "Naar mijn mening

heeft de COME te lang in

een zeker isolement geleefd.

Dat kan en dat mag niet.

Daarvoor staat het instituut

te veel in het middelpunt van

de belangstelling."

Voor de genodigden, onder

wie autoriteiten van justitie

en politie (o.m. van de Belgi-

sche Rijkswacht), defensie en

politieonderwijs, ging de

nieuwe direkteur van de

COME in op de funktie van

de M.E.: "Wat is de hoofd-

doelstelling van de COME?

Na ongeveer een tienjarig

bestaan van ons instituut is

het wellicht goed om dit een

wat nader te preciseren. Ik

geloof dat deze ongeveer als

volgt zou moeten luiden: Het

opleiden van de politie-

ambtenaar in groepsverband,

gericht op vaardigheden,

waarbij geweldsbeheersing

centraal staat, om operatio-

neel inzetbaar te zijn."

Hoe zal de taak van de

M.E.'er in de toekomst uit-

zien? Wat behoort wel en

wat niet tot haar taken?

vroeg de heer De Kraker zich
af.

"Het zijn vragen die bij de

politie leven. Dat is niet te

verwonderen, omdat het

takenpakket op het gebied

van geweldsbeheersing de

laatste jaren nogal is uitge-

breid. Pertinente uitspraken

wil ik er niet over doen,

maar het is de vraag of er al-

tijd kan worden teruggeval-

len op eenheden van bijzon-

dere taken. Nog onlangs

werd een gijzeling beëindigd

door personeel dat niet be-

hoorde tot een arrestatie-

team. Ben je als overheid

niet verplicht ervoor zorg te

dragen, dat iemand die zulk

werk doet daar ook een geëi-

gende opleiding voor krijgt?

En beseft de jonge man of

vrouw die zich bij de politie

meldt en wordt aangenomen

zelf wel dat hij in zo'n situa-

tie terecht kan komen?"

Geweld in vredestijd is een

taak voor de politie vindt de

heer De Kraker: "In ons

land dat demokratisch wordt

geregeerd, past geen ongenu-

anceerd optreden zoals we

dat elders vaak zien. Welnu,

als dat zo is, laten we de

politieambtenaar dan ook zo

opleiden dat hij die taak ade-

kwaat kan uitvoeren, ook als

daar de harde hand aan te

pas moet komen."

I (Foto Techn. Rech. Arnhem)
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Naast het bijbrengen van als dienstplichtig militair bij Negen RP-officieren plaatst en persoonlijke rela-

vaardigheden en technieken de Koninklijke Luchtmacht beëdigd ties van de nieuw benoemde .

zag hij voor de diende. Daarna vertrok hij officieren.

M.E.-opleiders nog een an- opnieuw naar de tropen, om Op de foto v.l.n.r.: algemeen

dere taak weggelegd: "Wij op Nieuw-Guinea bestuurs- APELDOORN. - Op 15 inspecteur, P. J. Plattel, de

zullen de politiemensen een ambtenaar te worden bij het februari zijn in de grote officieren der Rijkspolitie Ie

aantal juridische vingerwij- korps Binnenlands Bestuur recreatiezaal van de klasse A. de Roon en L. J.
.,

zingen moeten verstrekken van het toenmalige ministerie opleidingsschool in Apel- Noordergraaf (beiden distrikt

om hen de garantie te geven van Overzeese Rijksdelen. doorn negen nieuwe Den Haag), F. Nijmeijer

dat zij volgens de voorschrif- Daar koos hij voor de politie Rijkspolitie-officieren (Dordrecht), P. A. van den

ten te werk gaan. Ik denk en volgde van 1956 tot 1958 beëdigd. Doel (Amsterdam), J. R.

bijvoorbeeld aan de proble- een opleiding aan het Rijks- De plechtigheid werd bijge- Cosse (Breda) en de officie-

matiek die gerezen is rond instituut voor de opleiding woond door mr. J. H. Gros- ren der Rijkspolitie 2e klasse

het fouilleren bij de benade- van Hogere Politieambtena- heide, Direkteur-Generaal G. Pors (Breda), J. B. van

ringstechniek gevaarlijke per- ren in Hilversum. In 1958 van de Direktie Politie, dele- Hoogmoed (Maastricht), J.

sonen. Ook aan stress- ging hij als commissaris 2e gaties van de distrikten waar Brink (Apeldoorn) en W. A.

bestendigheid moet de nodi- klas opnieuw naar Nieuw de pas-beëdigden zijn ge- Smit (Groningen). (AH)

ge aandacht worden Guinea en vervulde er funk-
besteed. " ties op het parket van de

Naast de lessen in benade-
Procureur-Generaal, bij de

Dienst Binnenlandse Zaken
ringstechnieken, de aanvals- en op een afdelingscomman-
en afweertechnieken en een do op Biak.
verbeterde schietopleiding die

thans reeds op het instituut Tijdens de infiltraties op
worden geïnstrueerd en Nieuw Guinea groeide zijn
waarvan de politieman of interesse voor de problema-
-vrouw in de normale politie- tieken rondom terreur.
dienst gebruik kan maken, In 1962 nam hij in Neder-
stelde de nieuwe direkteur land dienst bij het korps
een uitbouwen vervolmaking Rijkspolitie. Hij werkte ach-
van de stafkursus van jonge tereenvolgens bij de staf van
politie-officieren in het voor- de distrikten Den Bosch en
uitzicht. Ook zal de inzet Maastricht en vervolgens aan
van vrouwen in de opleidingsschool in Arn- (Foto A. L. van Ooyen)
M.E.-verband toenemen. hem. In 1967 werd hij lid

Inmiddels zijn de eerste
van de werkgroep ME en in Distrikt Nijmegen en veillancewerkzaamheden met

vrouwen bij diverse
1972 trad hij toe tot de staf Dienst Luchtvaart de landdienst gaan samen-

M.E.-pelotons ingedeeld. Va-
van de COME in Exloo. Als

samen op patrouille werken.

naf medio 1980 zullen de
gevolg van de ontwikkelin- Voor het experiment zijn in-

Schipholdetachementen even-
gen op het terrein van het middels zestien personeels-

eens vrouwen in de gelederen
terrorisme is hij zich gaan NIJMEGEN. - Jachtwet- leden van de betreffende

tellen. (AH)
bezighouden met de Bijzon- overtreders, illegale vuil- landdienstgroepen bij de
dere Bijstands Eenheden. storters, snelheidsmaniakken Luva opgeleid tot waar-
Deze werkzaamheden bracht en anderen van even weinig nemer. Ook zijn er vanaf het
een verplaatsing naar de Al- goede wil binnen het bewa- Betuwse dorp Eist met de
gemene Inspectie met zich, kingsgebied van het distrikt Commissie Begeleiding Vlieg-
waar werd begonnen met Nijmegen, zouden het best dienst verschillende proef-

De nieuwe I ontwikkeling en realisering eens wat moeilijker kunnen vluchten gemaakt.

direkteur COME
van een buro bijzondere op- krijgen om uit het oog van Met het experiment hoopt
drachten, thans Buro mobie- de Rijkspolitie te blijven, als men inzicht te krijgen in de
le Eenheden en Bijstands- daar binnenkort - vooreerst mogelijkheden voor het ge-

Overste W. A. de Kraker regeling. Op 1 januari van bij wijze van proef - een bruik van de heli bij het
werd op 11 juni 1931 in dit jaar volgde zijn aanwij- helikopter wordt ingezet bij dagelij kse surveillancewerk.
Poerwordejo op Java in het zing tot direkteur van de de surveillance. Voor de proef is de keuze op
vroegere Nederlands-Indië COME. De heer De Kraker Van 10 mei tot 6 juni a.s. zal het distrikt Nijmegen geval-
geboren. Na de oorlog kwam is gehuwd en heeft twee kin- de dienst Luchtvaart voor len, omdat het een groot ge-
hij naar Nederland, waar hij deren. het eerst bij de normale sur- bied is. (AvdS)

15
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Bootvluchtelingen op Harlingse opleidingsschool:

Europees denken in
Aziatisch tempo
HARLINGEN. - De groep

Vietnamese bootvluchtelin-

gen die sinds oktober vorig

jaar het opvangcentrum in

Harlingen bewoonden, zijn

inmiddels uitgezwermd naar

elders in Nederland. Ze wo-

nen nu in Ferwerderadeel,

Enkhuizen en Reimerswaal.

Een aantal van hen heeft

daar werk gevonden. Hun

gezinnen wonen er tussen de

Nederlanders.

In het halve jaar van hun

verblijf ver van hun

geboorteland hebben ze ken-

nis gemaakt met de zakelijke

Nederlander en de vrieskou

van een Hollandse winter.

Voor de begeleiding tot een

definitieve vestiging in hun

nieuwe vaderland, was echter

meer nodig. De Vietnamezen

volgden een kursus Neder-

lands. Globaal werd hun bij-

gebracht hoe ze met geld

dienden om te gaan, hoe de

Nederlandse demokratie

werkt en hoe ze zich - uit-

gerust met wat kennis van de

verkeersregels - als wande-

laar, fietser of bromfietser

op straat kunnen bewegen.

Voor de laatste twee onder-

delen was klas R van de

opleidingsschool van de

Rijkspolitie in Harlingen ver-

antwoordelijk. De docenten

Henk de Vries en Piet

Straub, bijgestaan door de

adspiranten van hun klas,

hebben in dat half jaar wat

meer uren willen maken en

moesten wat minder dringen-

de opleidingsperikelen naar

de achtergrond worden ge-

schoven om de Aziatische

vluchtelingen enigszins voor

te bereiden op hun verblijf in

Nederland.

16

Een uurtje

"Het was een hele opgave"

ontdekten de docenten

achteraf. "De Stichting die

de vluchtelingen in Neder-

land begeleidt, kwam bij on

over de politie. In hun

geboorteland liggen de ver-

houdingen tussen burgers en

politie kennelijk wat anders

dan in ons land. We zijn er

echter toch aan begonnen.

Van onze opleiding kregen

nen. Inmiddels was er een

tolk beschikbaar die bij het

voetballen, volleyballen en

tafeltennissen voor enige

kommunikatie zorgde. "Je

kon merken dat we elkaar al

eens eerder hadden gezien.

Het kontakt ging veel vlot-

ter. Je ging gemakkelijker

met elkaar om dan de eerste

keer", schreef de notulistïe)

na de tweede sportmiddag.

Om wat meer van de gasten

te weten te komen, lichtte de

tolk, de heer Wang, de klas

Klas R en hun gasten.

met dè vraag of we een uur-

tje beschikbaar hadden om

de Vietnamezen iets te vertel-

len over staatsinrichting.

Daarbij ging men waar-

schijnlijk voor het gemak

maar even voorbij aan enke-

le praktische problemen, zo-

als de taal: hier op school

zijn toevallig maar weinig die

Vietnamees spreken. Boven-

dien: de Vietnamezen wilden

best Europees leren denken,

maar dan wel in hun eigen

Aziatisch tempo. Een ander

probleem dat zich voordeed,

was hun wantrouwen tegen-

we daarvoor de ruimte en

het leek ons voor de prakti-

sche vorming van de aan-

komende politiemensen die

wij moeten begeleiden alles-

zins zinvol."

Sport en spel

Voor sport en spel bleken de

Vietnamezen wel in. Een

eerste uitnodiging van de

klas aan de vluchtelingen om

een middag te komen spor-

ten, had tot gevolg dat beide

groepen elkaar in de sporthal

van de school leerden ken-

in over achtergrond en kul-

tuur van de Vietnamezen.

Een deputatie uit de klas be-

zocht in de avonduren enkele

Vietnamese gezinnen.

"Er gaat een wereld voor je

open. Je leert de mensen op

zo'n manier veel beter ken-

nen dan in een verhaal van

een uur door een deskundi-

ge. Je maakt de mensen mee

in hun eigen omgeving en je

leert op deze manier veel van

hun denken. Me dunkt dat

ik daarvan straks in de prak-

tijk als poLitieman alleen

maar voordelen van zal heb-
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Oogkleppen

minstens zo belangrijk.

Docent De Vries: ,,'t Blijkt

een van de mogelijkheden te

zijn om als politieman van

oogkleppen af te komen. In

het projekt heeft onze klas

geleerd van de kontakten

met de Aziaten. Ze zijn mee

geweest naar Den Haag,

waar ze kennis hebben ge-

maakt met een aantal

Kamerleden. Ook hen zijn ze

anders gaan bekijken. Ik

denk dat ze, net als wij, er

van geleerd hebben met wel-

ke problemen een minder-

heid te kampen kan hebben

en dat een Kamerlid ook

maar een mens is. Mogelijk

hebben zij er aan meege-

werkt dat deze Vietnamezen

een indruk van de Neder-

landse politie hebben gekre-
gen". (AH)

(Foto's: A. Hornstra en

Techn. Rech. Den Haag)

Verkeerslessen. Bezoek aan het Binnenhof

ben", aldus een van de

adspiranten.

Het bleef echter niet alleen

bij 'het elkaar leren kennen'.

De staatsinrichting kwam

aan de beurt. Wat moeilijk

was uit te leggen, werd door

een Vietnamees die rechten

heeft gestudeerd, opgepakt

en doorgespeeld naar zijn

landgenoten. Er volgde een

bezoek van de vluchtelingen

en klas R aan de Tweede Ka-

mer. Verkeersregels en

verkeersborden worden

besproken en gerepeteerd. In

samenwerking met de ge-

meentepolitie van Harlingen

wordt er een verkeersexamen

gedaan.

Voor de adspirant-

politiemensen zijn de ge-

zamenlijke aktiviteiten

(Foto Fer Traugott)

Limburgse AVD
vol vuur

17

GRATHEM. - Zo nu en

dan springen de vonken er af

bij de AVD. Werden we drie

jaar geleden opgeschrikt

door een verwoestende brand

in een van de AVD-loodsen

in Driebergen, op 25 maart

snelde de brandweer van

Grathem naar de loods van

de AVD op het Limburgse

steunpunt, waar een van de

zeven gestalde Porsches in

lichterlaaie stond. De andere

zes wagens konden op tijd,

zonder veel schade, buiten
worden gebracht.
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'Oproep
te verschijnen'

Karel voldeed aan de

'oproep te verschijnen'. Hij

was niet alleen. Met hem be-

volkte de komplete Raad van

Elf, de plaatselijke karna-

valsvereniging en het 'zaate

Hermenieke' het groepsburo.

Nadat de 'officier van justi-

tie' (adj. Plum) het strafbare

feit had toegelicht voor pu-
bliek, rechter (owmr. Lem-
mens) en griffier (wmr. I.

Kersten), en verdachte in de

gelegenheid was gesteld zijn

fles advokaat te raadplegen,

achtte de rechter het feit

wettig en overtuigend bewe-

zen. Uitspraak: zes dagen

voorwaardelijk en openbaar-

making van zijn 'buut'.

Onder het genot van pils en

muziek werd het vonnis ver-

volgens tenuitvoergelegd.

(PHMC)

MAASTRICHT. - Karna-

val, het feest voor beneden

de rivieren is al weer een

poosje achter de rug. In

Susteren echter heeft men

nog even nagenoten van de

rumoerige gebeurtenissen in
het begin van februari. Daar

werd een inwoner van het

dorp met de buut 'Karel haet

't riebewies' Limburgs

buuttekampioen. Dat was re-

den voor groepscommandant

Plum in Susteren om de

beste buutte-reedner uit de

omgeving te dagvaarden.

Tenslotte was hij het die het

anders zo rustige dorp danig

in opschudding had ge-
bracht.

Twake lotterjen
de aanwijzing van de vinder

of vindster die het eerste

kievitsei raapte en dus naar

Leeuwarden mag afreizen

om het aan de Friese CdK te

overhandigen.

De patrouille van de groep

Bolsward, met owmr. J.

Jaarma en wmr. S. v. d.

Goot, die op de zondagmor-

gen dienst deed, was er als

de kippen bij om naar men

toen veronderstelde het

eerste 'twake' van Friesland

te beoordelen. De draai proef

LEEUWARDEN. - Ner-

veuze kieviten zorgden in het

weekend van 15 maart voor

opschudding in de provincie

Friesland. Op verschillende

plaatsen vonden eierzoekers

produkten van vroege weide-

vogels. Bij de vaststelling' Is

't eitje d'r al?' heeft de

Rijkspolitie ook een taak.

Haar bevindingen, vastgelegd

in een heus proces-verbaal,

kunnen van belang zijn bij

OPROEPING

,,",ordt(num) -----[J"It'IIELi3S. hrolua tfubtart;_ JobuDeil

,cborcn 29april 1945 Dok\•. H\I4Orl. CausaVBD d••• U.L.

te sunar.

\.,omndeu SUS'!'E.".,

(WUI) (nt.)_____ Bwbhntraat 6.

ï

...J

opfC'owpc-a

om op __ - dai. 18 t'abnari. 1980 te17.)o uur,

te \crschijne:l 18 b." P'OapabW"_u dw rijkspolitie, R .adhuhSllata .•••...~.
teI\Clndealdaartcrcchtle$l.aan teraàke dal hij .." te 1nD.
op doaderdA.l. 10 Januari 1980, Ujdene da Li_burgea l!uu.tteic:aollpl_sohafl~.

d.oor •• ..aeIl_et •• l YIU\VOJ'Uiah'hab, d.e JURY, haaft 'oftlia t. bef:II:.floel1u.,

waardoor bij bednc ort"t h lnUM 0' da TUe! WJJR()!j UNPIUFlC ~KIIZ 1980,

-.arna b811 dl)Ol' da oanlaY31aVll"n1g1.lg .., •. GIL\ASBO!lOllt•• te ~ •••"U2j,

bat rijbr'lw1.JII M. 112211 d.d. 10 Januari 1980, hl' Nt.nd_rd geneld,

terwi.jl hij wht, dat hllt benden VM dia titel, i:X'l'RAWERU.ü..til::1O bohkenen,

'1001' cl. RlJksPOLI':.'IE Sü:1l'..JU2I, allOOI' 3IIoo.r.1 rO&'e!l~ vork".,. bij lIijA J'9O.pU.,

op ZOffIlIJJ, 3 februari. 19hO. al" ..~ed. bij 4. te or;;an.1seren :lJt1l'l'lIX.WlOûffiCHAPPhIf

iJl 1~1 1..''1 de goM.nh :iWlhran, terwijl hij d.aar.1NI nlchtoaart.e1d h•• lt ~goven

door het v.r.encl.aa/vu-eorei.daa VNl ''1lIPLJ.CA.\T..aIJ ~lJ:t.i:K". waarvan 141'1

eurnpl4~ in beel<ll' j'enOolan _rd,

weJl/tl ftil(en) oeJceQà.worden na de lutelsa- van c.e JUJ7 .n de l..z'ikortdis1A.i_ 10 cl,
r~Of''';e en plaatneHjJce wcek- at dagbladen.

:)1.l.etvea, 11 jiID~ 19 80

Het ei en zij

(ei tussen duim en wijsvinger

ronddraaien. Een vers ei

biedt weerstand), het 'lotter-
jen' (zinkproef: een vers ei

zinkt) en het schouwen van

het nest waaruit het ei was

geraapt, wezen uit dat het in-

derdaad een vers kievitsei be-

18

.'

trof. Jammer echter voor

vinder Sietse Lenters (14) dat

twintig minuten eerder in

Smallingerland ook al een ei
was gevonden. (AH)

(Foto Bolswards Nieuwsblad)
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Leermeester

EINDHOVEN. - "Veel
mensen hebben het aan zich-

zelf te wijten als ze hun fiets

kwijtraken", vond kollega

Strik van de groep Eersel op

een bijeenkomst van huis-

vrouwen van het N.K.V. De

oorzaak van het verdwijnen

van jaarlijks grote aantallen

van deze milieuvriendelijke

vervoermiddelen zocht hij in

het nonchalant, onafgesloten

wegzetten van de twee-

wielers.
Strik kreeg die avond onver-

wachte hulp van zijn

kollega's in de avonddienst
om dat te bewijzen. Zij had-

den net besloten - op on-

volprezen eigen initiatief -

om bij de surveillance uit te

kijken naar fietsen die niet

op slot stonden. Her en der

in het bewakingsgebied wer-

den achteloos weggezette ve-

lo's in de auto geladen en

naar het groepsburo ver-

voerd. Een bezoek aan de

zaal waar Strik zijn dames

onderhield mocht natuurlijk

niet ontbreken. En niet zon-
der resultaat. Verschillende

vrouwen waren later te vin-

den op het groepsburo, waar

ze hun fiets konden afhalen.
Bij de leermeester. (GAW)

ad' EN •... G EfELI CI T€eRD '

waarmee ze op pad gingen te

gast zijn bij de AVD in Drie-

bergen om indrukken op te

doen van de werkzaamheden

van de verkeerspolitieman.
(AD)

schrij ft in een brief aan zijn

gemeenteraad dat het RP-

personeel in zijn gemeente

onvoldoende toekomen aan

surveillance in eigen gemeen-

te. Oorzaak: de Rijkspolitie

van Halfweg is te druk met

bewaking van ene heer

P. Menten, bewaking op

Schiphol, opleiding COME,

assistentie Amsterdam. "De
geplande surveillance-uren

schieten er daardoor prak-

tisch geheel bij in", aldus de

burgemeester.
(Haar!. Dagb!.)

• Heerlen vraagt rijkssteun
voor kosten van eigen poli-

tie. De gemeente moet dit

jaar een miljoen bijpassen.
(Limb. Dagb!.)

• De Londense onder-
wereld heeft een onderzoeks-

team naar corruptie bij

Scotland Yard, 80 namen be-

zorgd van politiemensen die

corrupt zouden zijn. Ou

hoofdcommissaris Arthur

Hambleton vermoedt dat ze-

ker 25 à 30 politieambtena-

ren voor de rechter zullen

komen. (NRC)

• Er werken bijna 1()()()
vrouwen bij de Nederlandse

politie: 371 (3OJo) bij de

Rijkspolitie en 626 (3 V2 OJo)

bij 61 van de 141 gemeente-

lijke politiekorpsen. Bijna

12% van de adspiranten op

de RP-opleidingsscholen

bestaat uit vrouwen. Bij de

GP maakt bijna 9% vrou-

wen van de opleiding deel
uit. Het aantal vrouwelijke

officieren bij de Rijkspolitie

is 17. (9% van het totale
aantal officieren). (NRC)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media
verantwoordelijk.

kort
&klein

gelezen

• In Den Haag, Zoeter-
meer en Alphen aan de Rijn

wordt een diepgaand onder-

zoek gedaan naar de zwaarte

van het surveillancewerk van

de gemeentepolitie. Jonge

surveillanten zullen worden

gevraagd antwoord te geven

op vragen als: hoe zwaar is

het werk, hebben zij vol-

doende incasseringsvermo-

gen, wat zijn de gevolgen

van het werk voor de ge-

zondheid en hoe ervaart hij

of zij de positie in het korps.
(Vaderland)

• De M.E. van de Rotter-
damse gemeentepolitie heeft

op het water geoefend. Ze

heeft aan boord van binnen-

schepen leren ontdekken hoe

men op scherp staande lui-

ken, plasjes olie en stukken

touw in het gangboord kan

ontwijken. (AD)

• Landdrost Han Lammers
van de Zuidelijke IJsselmeer-

polders en burgemeester

Gruijters van Lelystad willen

een drastische uitbreiding

van de politie. Zij zijn bei-

den ernstig bezorgd over de

openbare orde en veiligheid

in het uitgebreide gebied.
(NRC)

FJ'.

• Hendrik Posterna en Pie-
ter Coobs van de AVD heb-
ben een driedaagse tocht met

een vrachtwagen naar Duits-
land gemaakt. De verkeers-

surveillanten hebben als bij-

rijder ervaring met welke

problemen de vrachtwagen-

chauffeur in zijn werk te ma-
ken krijgt. Binnenkort zullen

de vrachtwagenchauffeurs

• Distriktscommandant
D.J. Monsma uit Leeuwar-

den is het niet eens met het
bevorderingssysteem bij de

Rijkspolitie. "Door het wer-
ken met rangnummers wordt

het groepsbelang onder-

geschikt gemaakt aan het in-

dividuele belang", aldus de

heer Monsma. "Er moet een
echt personeelsbeleid gevoerd

worden, anders kunnen we

nog jaren lang de wrange

vruchten van dit systeem

plukken."

(Leeuwarder Courant)

• De M.E. van Utrecht
heeft getraind onder geweld-

dadige omstandigheden. Het

element 'grof geweld' is in

de opleiding opgenomen. Bij

de barricade-oefening raak-

ten twee M.E.'ers gewond.

(Volkskrant)

• De Rijkspolitie van Mar-

graten heeft het spreekuur

voor het publiek laten ver-

vallen. Wegens gebrek aan
belangstelling. (L.D.)

• Ruim de helft (52%) van
de door het NIPO onder-

vraagde Nederlanders vindt

dat de Nederlandse politie-

man op de juiste wijze ge-

bruik maakt van zijn dienst-

pistool; 89% van de onder-

vraagden vindt dat de politie

moet zijn uitgerust met een

vuurwapen. Zestien jaar ge-

leden was dat percentage

lager: 80%.

(Leidsch Dagblad)

• Burgemeester IJsselmui-
den van Haarlemmerliede
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langs de ~ weg gezien
Hijgend hert verkeersgroep Nijmegen zag

langs Rijksweg 51, tussen

Doesburg en Doetinchem dit

bord:
Kollega G.R. Noordhof van I den maakte onlangs deze fo-
de Verkeersgroep Leeuwar- to in Oudega.

NIJMEGEN. - Wmr.
S. L. M. Moonen van de

"Mogelijk is dit het kortste fietspad van Nederland, maar

zeker van Friesland", veronderstelt hij.

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGE

J. VAN LUINEN. H. J. KUIPER,
Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg Bureau: Prof. Van Haltstraat 3, 9726 AG Groningen
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 371. tel. 050 - 133542 Ithui : 05945 - 27 981.

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, W. H. A. G. v.d. LOOU
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25). tel. 073 - 21 51 15 (thuis; 073 - 56 28 33).

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

P. GORISSEN, J. SCHEPER,
Bureau: Sarphatistraat 110. 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100,8917 BD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 13 70 731. tel. 05100 - 2 23 45 (thu : 05100 - 8 13951.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 22). tel. 043 - 5 4222 (thuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS. G. J. HELMENDACH.
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 _ 5 11 741. tel. 01180 - 280 B5 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

S. G. M. WORM. A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2, 6511 MZ Nijmegen
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891. tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 28).

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

J. C. DE GROOT. W. A. G. MEULENBERG,
Postbus 174. 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031. 6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 13 74 44 (thuis: 01804 - 2 67 26). tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 040 - 5138 38 (thuis: 040 - 44 96 OOI. tel. 030 - 76 3711 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST,

Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180.2352 JD leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 315681.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. lEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 lB Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM.
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE lANGE,
Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD leeuwarden
tel. 05100 - 2 30 44 (thuis: 02290 - 1 41 00).

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M. DANEL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73 23).

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41, B862 SH Harlingen
tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1, 6OB5NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN.
2e Tieflaarsestraat 2. 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99).

Verkeersschool: P. F. PUTTER,

Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 2030),

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITIE.
St. Annastraat 26. 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79

noteren: naam, adres en telefoon van uw info
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Sheriff Peter J. Pitchess (Los Aogeles):

'We hebben ook nog achttien helikopters'

Peter J. Pitchess (67), Sheriff van Los

Angeles County. Een vitale heer. Alert,

joviaal. Z'n ogen herbergen iets van af-

standelijkheid. Beweegt zich voort met

z'n onafscheidelijke blank geverniste

stok met een koperen knop.

Hij is een van de deelnemers uit de

groep Amerikaanse politieofficieren die

kortgeleden op studiereis in Europa

was. Een 'education-tour' op z'n Ame-

rikaans. In totaal veertien dagen op pad

om de Franse, Duitse, Nederlandse (een

dag RP en een dag gempo Den Haag) en

Engelse politie te bestuderen. In hun ba-

gage o.a. een tas met spullen om te rui-

len: petten, badges en andere uni-

formstukken.

"Weet je hoe je het verschil kunt zien

tussen meisjes en jongens?"

De sheriff wijst met z'n stok in de rich-

KOPSTUKKEN

ting van de wachtmeester die met een

schoongepoetste Porsche staat op-

gesteld tussen het andere rijdende

Rijkspolitiemateriaal bij de ingang van

het ministerie van Justitie in Den Haag.

"Je herkent ze aan hun speelgoed."

Sheriff Pitchess leidt een korps met

7800 politiemensen. "Te weinig, we

zouden, om ons werk goed te doen, er

nog best een 1200 korpsleden bij kun-

nen gebruiken. Ons werkgebied is om-

vangrijk. De kriminaliteit is er groot.

Maar dat gaan jullie in Europa ook

meemaken. Alleen met dit verschil, dat

jullie je er op kunnen voorbereiden.

Soms denk ik: Amerika is een raar land

met veel dwazen. Je kunt er in de winkel

op de hoek een geweer kopen, kompleet

met munitie. Het politiekorps van
'L.A.Co.' heeft binnen haar bewakings-

gebied ook nog 80 mijl rekreatiestrand.

Voor het toezicht vanuit de lucht kun-

nen we over 18 helikopters
beschikken."

De funktie van mr. Pitchess is een zui-

ver politieke. Voordat hij bij de politie

kwam werken, zat hij in de advokatuur.

Werd voor een periode van 4 jaar geko-

zen. Het schijnt dat het publiek waar-

voor hij moet waken zijn werk waar-

deert, want inmiddels heeft hij er 26

jaar op zitten. Voor de volgende verkie-

zingen stelt hij zich echter niet meer her-

kiesbaar. "Dan kan het wel. 'k Ben dan

bijna 70. Ik vind het politievak fascine-

rend, maar ik denk dat een ander de

taak nu maar eens van me moet overne-

men.

Is het een drukke baan?

"Er gaat inderdaad veel tijd - vooral 's

avonds - in zitten. 'k Moet soms vijf

maal in de week naar een diner. Naast

deze vaak representatieve verplichtingen

word ik vrij regelmatig gevraagd lezin-

gen en toespraken te houden."
Hobby's heeft de Sheriff. Hij golft

graag, rijdt paard, leest en speelt met

vijf kleinkinderen, z'n trots.

Hij heeft geen kinderen die bij de politie

werken. Of hij het graag had gewild.

Een praktisch antwoord van een

dollarminded Amerikaan: "Ze hebben

er nooit over gesproken. Ze zijn allen in

zaken gegaan en hebben het erg goed.
Beter dan ik op hun leeftijd had."

(Maakt het internationaal herkenbaar

geld-tel-gebaar).

De groep Amerikanen is gauw uitgeke-

ken op het tentoongestelde. Mr. Pit-

chess zoekt z'n plaatsje in de RP-bus

voor de reis naar het hotel in de stad-

waar-het-allemaal-gebeurt: Amsterdam.

Voordat hij vertrekt: "Als je een langs

wilt komen. You're welcome.' (AH)
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I
POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine.

Postbus 120.

6no AC 8ennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de

kans op plaatsing.

Kollega's in de knoei (6)

In het maartnummer van het RPm las ik

enkele reakties over maatschappelijke

steun in het korps. Ik ben adspirant en

kon, door een motorongeval dat me

twee maanden voordat ik de opleidings-

school zou verlaten overkwam, de oplei-

ding niet afmaken. Nu moet ik wachten

op mijn afkeuring in verband met een

overgebleven spraakgebrek. Overigens,

dat ongeval had ik te danken aan een

onoplettende automobilist. Ik heb altijd

gedacht: de politie is je beste kameraad.

Voor wat betreft de ondervonden steun

valt dat echter wel tegen. Ik voel me nu

al enige tijd - ca. anderhalf jaar - tus-

sen wal en schip.

Nu nog adspirant,

Ton Schrijver, Dalfsen.

Krypto-gramschap

Ik ben een puzzelliefhebber, maar kryp-

togrammen moet ik niet. Zeker niet,

zo'n kryptogram als in het maart-

nummer dat - zoals ik tot mijn stijgen-

de ergernis konstateerde - op een stie-

kume manier probeert mensen in ons

mooie Korps belachelijk te maken. Ik

ben geen kryptogramrnen-rnan, maar

wat moet ik met een zin als deze: ,,45.

m.e.-ers in de kou met een gebit van ko-

kos." Wat wordt hiermee bedoeld? Ik

geef toe, dat de gebitten van tegenwoor-

dig niet meer zo gaaf zijn als vroeger,

maar zo trap je de kollega's met een

prothese toch gevoelig tegen het been?

Kan dat zomaar?

En wat wil de puzzelmaker met 59 hori-

zontaal: "partijgenoot van minister De

Ruiter en toch tegen." Krijgen we nu

ook al politiek voorgeschoteld? En

moet het CDA weer onderuit gehaald

worden? Dit kàn toch niet.

24

Wat te denken van 65 horizontaal: "Als

je in deze RP-stad alle woningen af-

breekt, houdt adjudant Brouwer altijd

nog een stukje land over." Dacht u dat

adjudant Brouwer bet fijn vindt om op

deze manier in de publiciteit te komen?

Verticaal 27: "De dominee gaat met
pensioen, kortweg: eerijnen op z'n

kop gezet." Punt 1: adjudant Bijl gaat

helemaal nog niet met persioen, ook
niet met f.1.0. Punt 2: zouden we niet

eens ophouden om steeds maar weer op

de COME te hakken?

Verticaal 42: "Slechte plaats in RP-
kantines." Wat wil men hiermee? Wat

is het nut van zoiets? Dat kan toch an-

ders!

Nog een voorbeeld (vert. 68): "In Bra-

bant staat u voor de boom, hoofd-

inspecteur Sjoorda." Pats, weer een of-

ficier voor schut gezet. Ja, van de gem-

po, maar toevallig is de heer Sjoorda

wel een voormalig RP-officier!

Wat mij echter het diepst gekwetst

heeft, was de omschrijving van hor. 42:

"Welsprekende maskotte van de Bond

van Eerlijke Oppers." Wat is dit voor

onzin! Waarom zou een opper niet eer-

lijk zijn. Ik vind dit min geschrijf. Sto-

ten onder de gordel. Ik zou zo nog wel

door kunnen gaan, maar ik heb beter

werk te doen. U kunt mijn lidmaat

schrappen.

Opper B. te H.

(bij redaktie bekend)

Koffiezetapparaat (2)

Na vijf jaar F.L.O., lees ik nog graag

het R.P .-magazine. Met enige verwon-

dering las ik in het februari-no. een be-

paald gedeelte uit de brief van P. J.

Groot over 'Vriendschapsoffensief van

de Rijkspolitie'.

Tijdens mijn groepscommando in

1972-'73, werden door de materieelbe-

heerder te Arnhem al koffiezetappara-

ten verstrekt. Bijpassende kopjes met

opschrift en embleem van het Korps

konden mede worden aangevraagd.

Het doet daarom wonderlijk aan, dat de

groep Landsmeer van dergelijke service

verstoken zou blijven. Maar ja, het

korps Rijkspolitie stond er voor be-

kend, dat de eenvormigheid vaak niet

haar sterkste 'wapen' was.

H. v.d. Broek,
Bergen (L.)

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

Rp.org_RPM80_04_apr_nr.08_compri 113



Kollega's in de knoei (7)

Psycho-Sociale hulpverlening

binnen Korps RP in de knoei?

Afgaande op de inhoud van het RP-

magazine in de afgelopen maanden,

konstateer ik dat men zich binnen het

korps Rijkspolitie sterk aan het bezin-

nen is over de welzijnszorg (maatsch.

zorg) in het Korps. Op zichzelf een ver-

heugende ontwikkeling.

In die Welzijnszorg neemt het be-

drijfsmaatschappelijk werk deel, naast

de korpsartsen, personeelsconsulenten,

vertrouwenspersonen e.d. Het bedrijfs-

maatschappelijk werk zou zich dienen te

richten op de psycho-sociale hulpverle-

ning, vanuit haar eigen discipline, haar

eigen specifieke deskundigheid, haar ei-

gen beroepsethiek en eigen beroeps-

code, haar eigen verantwoordelijkheid.

Ik heb echter de indruk, dat daar nog

nauwelijks iets van terecht is gekomen.

Nergens vind ik in de betreffende artike-

len terzake iets van een duidelijke

beroepsafbakening, een duidelijke

funktie-inhoud aangegeven, ook niet

door de reeds funktionerende bmw's
zelf. Sterker nog, ik ervaar het meer als

een onderdeel van de afdeling perso-

neelszaken.

De bmw dient een therapeutisch hoog-

gekwalificeerde kracht te zijn. Psycho-

sociale problematiek, zowel intra-

psychisch als meer relationeel (in privé-

situatie of in de beroepsuitoefening),

vereist vaak een eigen specifieke vorm

van procesmatige hulpverlening en is

dan geen voer voor niet-therapeutisch

geschoolde artsen, personeelsconsulen-

ten, vertrouwenspersonen e.d., hoe be-

langrijk en noodzakelijk zij ook zijn

vanuit hun eigen specifieke deskundig-

heden. In deze visie staat de hulpvrager

centraal en niet het politie-apparaat.

Het gaat erom, dat de hulpvrager die in

psycho-sociale nood verkeert, op de

juiste plaats terecht komt en zelf geheel

vrij moet zijn tot wie hij zich wil wen-

den. De verantwoordelijkheid daarvoor

ligt bij de hulpvrager zelf; de psycho-

sociaal hulpverlener kan zich slechts

aanbieden. Het uitganspunt van de heer

Frackers ('eerst eigen chef') in het inter-

view 'Er moet iets gedaan worden' (RP-

Magazine maart '80), vind ik dan ook

beangstigend.

De brnw zal met de korpsarts, vertrou-

wenspersoon en personeelsconsulent

een overlegvorm moeten hebben, echter

niet buiten medeweten van de hulpvra-

ger zelf om. In feite zou zo'n wel-

zijnstearn losgekoppeld dienen te wor-

den van Personeelszaken! Dus een eigen

verantwoordelijkheid dienen te hebben.

Per distrikt zou zo'n team moeten

bestaan.

Het is niet de bedoeling, dat de bmw de

taak overneemt van bijvoorbeeld de 2e-

lijns gezondheidszorg (bijv. instellingen

voor geestelijke gezondheidszorg), me-

de omdat hij in het Korps niet terug kan

vallen op een multi-disciplinair thera-

peutisch team. Maar wel zou de bmw als

psycho-sociaal hulpverlener vanuit zijn

deskundigheid kunnen signaleren en

verwijzen.

Binnen de huidige opzet denk ik, dat die

psycho-sociale hulpverlening onvol-

doende tot haar recht zal komen, ten

nadele van de hulpvragers. Er is een la-

cune: Ofmen mist de specifieke deskun-

digheid en therapeutische vaardigheden

ervoor, zodat de hulpvrager in de kou

blijft staan, Ofer wordt vanuit hetzelfde

onvermogen dikwijls naar een psychia-

ter verwezen ('docter knows best'). In

het maartnummer wordt ook gesproken

over medisch-sociale zorg als maat-

schappelijke zorg. Daarmee wordt

psycho-sociale nood geheel in het allang

verouderde medische model getrokken!

Ik hoop dat het bedrijfsmaatschappelijk

werk zich als mede-participant binnen

een geheel zelfstandige afdeling Wel-

zijnszorg per distrikt zal ontwikkelen,

overeenkomstig voornoemde visie. En

dat ze zal uitstijgen boven het bedenke-

lijke surrogaat-niveau van thans. Wat

dat betreft ben ik het eens met Baukje

Westerhoff-Westerdijk in haar ingezon-

den stuk (blz. 26) in hetzelfde maart-
nummer van RP-Magazine.

Rein Bootsrna, Malden.

Psycho-sociaal

maatschappelijk werkerltherapeut

bij een instelling voor

geestelijke gezondheidszorg.

Geld lenen zonder omwegen
Doe het 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 Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
tel. 020-326809. Arnhem, 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. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023·270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-134181.
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. *o~
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Algemene Inspectie

Beekmans, A.J.M.F. te 's-Hertogenbosch per

1-12-79 bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Beerens, J.C.J. adm. ambt. C 2 te Voorburg per

1-4-80 de dienst verlaten.

Kraker de, W.A. per 1-1-80 ontheven van zijn aan-

wijzing als Hoofd Bureau Bijstandsverleningen,

aangewezen als direkteur van de COME en bevor-

derd tot dir. off. der Rijkspol. 2e kl.

Reeuwijk van, H.S.M. R.A.I. te Voorburg per 10-

3-BO de dienst verlaten.

Slinger, N. te Voorburg per 1-3-80 aangesteld als

adm. hoofdambt.

Zalm van der, P. te Voorburg per 1-1-80 bevor-

derd tot olf. der Rijkspol. 1e kl.

Distrikt Alkmaar

Bakker de, M. owmr. te Sijbekarspel per 1-1-80

verplaatst naar Opperdoes.

Blokhuijsen, M. te Langedijk per 1-4-80bevorderd

tot wmr. I.

Bongaerts, W. te Alkmaar per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Brink, J.G.P. owmr. te Hoogwoud per 1-1-BOver-

plaatst naar Opmeer.

Broeke ten, J.G. adj. te Hoogwoud per 1-1-80

verplaatst naar Opmeer.

Boer den, L. te Venhuizen per 1-4-80bevorderd tot

wmr.1.

Dijk van. e.H. te Alkmaar per 1-1-80bevorderd tot

dir. olf. der Rijkspol. 3e kl.

Jonk, e. te Schermer per 1-3-BO aangesteld als res.

wmr.

Kolk van de. J.J. wmr. te Bergen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Heiloo.

Koning, A. wmr. te Bergen per 1-4-80 verplaatst

naar Opmeer.

Kroezen, J.R. wmr. te Enkhuizen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Langedijk.

Kuntzei. R.A. te Schagen per 1-4-BO bevorderd tot

wmr.1.

Muntjeswerf, P. res. wmr. te Wieringen per 15-2-

BOde dienst verlaten.

Netz. H.J. te Schagen per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Oever van den, E. te Zuid-Scharwoude per 1-4-BO

bevorderd tot wmr. I.

Oost, A. te Andijk per 1-4-80 bevorderd tot wmr. I.

Pijl, M.H. wmr. te Enkhuizen per 1-4-80 verplaatst

naar Bergen-Binnen.

personalia

Rooks. l.K. wmr. te Alkmaar per 1-4-BO verplaatst

naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden!.

Schaap, G.e. wmr. te Enkhuizen per 1-4-BO ver-

plaatst naar Spanbroek.

Siezenga, S.1. te Bovenkarspel per 1-4-BO bevor-

derd tot wmr. I.

Sperling, O.A. wmr. te Enkhuizen per 1-4-BO ver-

plaatst naar Langedijk.

Visser, e.D. wmr. te Bergen per 1-4-BO verplaatst

naar Heiloo.

Vliet van. F.G.M. wmr. te Bergen per 1-4-BO ver-

plaatst naar Stompetoren.

Vredenburg, J.H. wmr. te Enkhuizen per 1-4-BO

verplaatst naar Schagen .

Vrij de. J. wmr. te Bergen per 1-4-BO verplaatst

naar Enkhuizen .

Westra, A. res. wmr. I te Wieringen per 1-2-BO met

f.l.o.

Wiegers, W.G. te Egmond per 1-4-BO bevorderd

totwmr.1.

Distrikt Amsterdam

Beijer, Y.R. schrijver te Aalsmeer per 1-4-BO de

dienst verlaten.

Bond, J.H.M. wmr. te Diemen per 1-4-BO ver-

plaatst naar Wormer.

Bouma. B.F. dir. olf. der Rijkspol. 3e kl. per 1-1-BO

belast met de waarneming van de funktie van cdt.

distr. Amsterdam der Rijkspol. te land.

Bregman, M.T. wmr. te Aalsmeer per 1-4-BO ver-

plaatst naar Ouderkerk aid Amstel.

Coster, H.J.G. wmr. te Aalsmeer per 1-4-BO ver-

plaatst naar Langedijk (distr. Alkmaar!.

Dekker, W. res. wmr. te Castricum per 1-3-BO de

dienst verlaten.

Doel van den, P.A. te Amsterdam per 1-2-BO be-

noemd tot olf. der Rijkspol. 1e kl. en aangewezen

als Hoofd Afd. Bijz. Zaken.

Edel. R. wmr. te Monnickendam per 1-4-BO ver-

plaatst naar Broek in Waterland.

Heuzen. M. te Amsterdam per 1-4-BO bevorderd

totwmr. I.

Huizinga, A. wmr. te Diemen per 1-4-80 verplaatst

naar Weesp.

Klein Nagelvoort. G.J. te Amsterdam per 1-3-80

bevorderd tot commies.

Kloosterman. P.D.W. wmr. te Aalsmeer per 1-4-

BOverplaatst naar Akersloot (distr. Alkmaar).

Kraan, M. wmr. te Diemen per 1-4-80 verplaatst

naar Volendam.

Meggelen van, T.F.A. wmr. te De Rijp per 1-4-BO

de dienst verlaten.

Morelissen. W.G.B. van verkeersgroep Amster-

dam per 1-3-80 bevorderd tot adj.. geplaatst op

meldkamer Amsterdam.

Naber. W.M. te Amsterdam per 1-4-BO bevorderd

tot owmr.

Ooms, R.A.M. te Bennebroek per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Oosterwijk, H.F. wmr. te Aalsmeer per 1-4-80 ver-

plaatst naar Bergen (distr. Alkmaar).

Oudenhuijsen, M.e.A.A. te Haarlemmerliede per

1-4-BO bevorderd tot wmr. I.

Put. B.J. res. wmr. te Landsmeer per 15-2-BO de

dienst verlaten.

Rodenburg, A. res. wmr. te Uitgeest per 1-3-80

met f.l.o.

Schuurman, A.W.E. wmr. te Diemen per 1-4-BO

verplaatst naar Bennebroek.

Smeink, R.e.E. te Amsterdam per 1-1-80 bevor-

derd tot adm. ambt. B 1.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·
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Sprenger, H.C. wmr. te Diemen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Enkhuizen (distr. Alkmaar).

Veldwijk, H. wmr. te Aalsmeer per 1-4-80 ver-

plaatst naar Uithoorn.

Warrink, A.J.G. res. wmr. I te Wormer per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Methorst, W. te Scherpenzeel per 1-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Niermeyer, L. te Scnerpenzeel per 1-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Otten, H. te Aalten pet 1-2-80 bevorderd tot owmr.

en verplaatst naar Borculo.

Schoenmakers, H. te Lochem per 1-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Schouwstra, P.L. te unspeet per 1-3-80 bevor-

derd tot owmr.
Distrikt Apeldoorn

Bouma, G.F. te Nunspeet per 1-2-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Bunschoten (distr.

Utrecht).

Brink, J. te Apeldoorn per 1-1-80 benoemd tot of!.

der Rijkspol. 2e kl. en aangewezen als off. toegev.

bij de staf van het distrikt.

Krijkamp, C.A. wmr. te Elburg per 1-3-80 ver-

plaatst naar Elburg.

Distrikt Assen

Arends, R.A. wmr. te Roden per 1-2-80 ver-

plaatst naar Bedum (distr. Groningen).

Broersma, J. te Assen per 1-4-80 bevorderd tot

owmr.

gd...
Tot op dit moment is er al

een flink aantal .Shell helpt"·
boekjes verschenen,

Maar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
eens in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,

, die A D bevat, waardoor
uw au 0 zozuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service. vaar u altijd terecht
kunt met Hagen over onze

produkten.over auto's of over
autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt
u trouwen ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
"Shell helpt"-deeltjes mist.
Het adres is: Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.v.
Afdeling Klantenservice
(MK/kI. Antwoordnr. 175,
3000 YB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010- 696111 of 696112.

@
Shellhelpt
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Buist, K. owmr. te Assen per 1-1-79 verplaatst naar

Hooghalen.

Dalfsen van, J. owmr. te Assen per 1-1-79 ver-

plaatst naar Hooghalen .

Dummer, J.G. te Nijeveen per 1-3-80 bevorderd

tot owmr.

Dijk van, A. wmr. te Beilen per 1-4-80 verplaatst

naar Roden.

Harder, D. te Smilde per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Koopman, R. wmr. te Borger per 1-3-80 verplaatst

naar Westerbork.

Kruijf de, G. wmr. te Beilen per 1-4-80 verplaatst

naar Hooghalen .

Nijboer, J. wmr. te Beilen per 1-4-80 verplaatst

naar Roden.

Nijdam, A. te Uffelte per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Oldengarm, E. wmr. I te Assen per 1-1-79 ver-

plaatst naar Hooghalen .

Post, G.T. te Beilen per 18-2-80 aangesteld als

schrijver.

Pijkeren van, P. owmr. te Assen per 1-1-79 ver-

plaatst naar Hooghalen .

Rover de, P. te Havelte per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Veenman, A.R. wmr. te Beilen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Norg.

Weistra, R. te Norg per 1-2-80 bevorderd tot

owmr., verplaatst naar Beilen.

Distrikt Breda

Adriaansen, M. te Breda per 1-8-79 aangesteld als

schrijver A.

Beerens, G.M.J. res. wmr. te Loon op Zand per

15-2-80 de dienst verlaten.

Bersselaar van den, A.G.M. wmr. te Zundert per

19-1-80 verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr.

's-Hertogenboschl.

Calis, W.C. res. wmr. te Goirle per 15-2-80 de

dienst verlaten.

Cas, A.J. te Breda per 1-3-80 bevorderd tot adj.

Cos se, J.R. te Breda per 1-2-80 benoemd tot off.

der Rijkspol. 1e kl, , aangewezen als Hoofd Afd.

Bijz. Zaken.

Couweleers, C.M. te Hilvarenbeek per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Dekkers, J.J. res. wmr. te Rijsbergen per 15-2-80

de dienst verlaten.

Dierickx, J. te Geertruidenberg per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Doorn van, H. te Dongen per 1-12-79 bevorderd

tot schrijver A.

Eekelen van, C.J. wmr. te Geertruidenberg per

19-1-80 verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr.

's-Hertopenboschl.

Feiter de, H.J. te Zundert per 1-2-80 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Halsteren.

Haase, J.M.F. te Breda per 1-12-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Hanegraaf, A.J.L. res. wmr. I te Zundert per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Heerkens, A.M.T. te Raamsdonkveer per 15-2-80

aangesteld als res. wmr.

Hendriks, J.A.G. wmr. I te Made en Drimmelen

per 4-2-80 verplaatst naar Breda.

Hermans, P.F. res. wmr. te Loon op Zand per 15-

2-80 de dienst verlaten.

Heijden van de, A.J.P. te Berkel Enschot per 1-4-

80 bevorderd tot wmr. I.

Huijskens, N.J.J. res. wmr. te Nieuw-Ginneken

per 15-2-80 de dienst verlaten.

Jong de, W.A.W. wmr. te Zevenbergen per 19-1-

80 verplaatst naar Hasselt (distr. Zwolle).
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Korsten. D.D. wmr. I te Ulvenhout per 15-3-80

verplaatst naar Chaam.

ligtenberg. C.P.J. res. wmr. te Loon op Zand per

15-2-80 de dienst verlaten.

ligtenberg. E.C. res. wmr. I te Loon op Zand per

15-2-80 de dienst verlaten.

Loo v.d .• M.J.M. te Hilvarenbeek per 1-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Oprlns. A.W.M. res. wmr. te Terheijden per 1-3-

80 de dienst verlaten.

Ostaayen van. J.A. res. wmr. te Rijsbergen per

1-3-80 de dienst verlaten.

Pors. G. per 1-1-80 benoemd tot off. der Rijkspol.

2e kl. en aangewezen als oft. toegev. bij de staf van

het distrikt.

Roovers. A.J.M. te Breda per 1-4-80 bevorderd

totwmr. I.

Ruchtie. R.R. te Breda per 1-11-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Ruiter de. A.J.M. res. wmr. te Goirle per 15-2-80

de dienst verlaten.

Sanstra. J.E.M. te Breda per 18-2-80 aangesteld

als schrijver A.

Steveninck van. J. res. wmr. te Halsteren per 1-3-

80 de dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Bezuijen. S. res. wmr. te Goedereede per 15-2-80

de dienst verlaten.

Bragt. C. te Dordrecht per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Bruin. J. RA 11te Dordrecht per 1-3-80 de dienst

verlaten.

Brouwershaven van. J.C. res. wmr. te Middel-

harnis per 15-2-80 de dienst verlaten.

Bubberman. P.G. te Vianen per 1-2-80 bevorderd

tot schijver A.

Engelen van. W.J. res. wmr. te Vianen per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Groot de-v.d. Veer. V. schrijver A te Helle-

voetsluis per 1-4-80 de dienst verlaten.

Koppelaar. T. te Dordrecht per 1-3-80 aangesteld

als adm. ambt C 3.

Lakerveld. E.H.P. te Alblasserdam per 1-4-80 aan-

gesteld als schrijver.

Nijmeijer. F. te Dordrecht per 1-2-80 benoemd tot

oft. der Rijkspol. le kl. en aangewezen als Hoofd

Afd. Bijz. Zaken bij de staf van het distrikt.

Poss-de Leeuw van Weenen. adm. ambt. C 2 te

Dordrecht per 16-2-80 de dienst verlaten.

Rietdijk. L.H. res. wmr. te Middelharnis per 1-3-80

de dienst verlaten.

Verkerke. H. wmr. I te Oud-Beijerland per 4-2-80

verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Per 1-1-80 aangewezen als

cdt. van de groep Goede-

reede adj. J.J. Verschoo-

re. geb. 6-9-35. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Brielle.

Wiersma. J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-80

verplaatst naar Barendrecht.

Distrikt Eindhoven

Anrooij-Pelster van. H. te Eindhoven per 1-3-80

aangesteld als typiste A.

Beijnen. W. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-80ver-

plaatst naar Cothen (distr. Utrecht).

Bool v.d .• E.J.J.M. wmr. te Gemert per 1-4-80

verplaatst naar Linne.

Bosz. R.T.G. wmr. te Gemert per 1-4-80verplaatst

naar Ulft (distr. Nijmegen).

Brouwer-Schilder. M.F.H. te Eindhoven per 1-2-

80 bevorderd tot adm. ambt. C 3.

Coopmans. W.A. wmr. te Budel per 1-4-80 ver-

plaatst naar Asten.

Coppus, R.J.G. te Beek en Donk per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Dopperen. J.W.A. wmr. te Asten per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Engel-Pijnenburg. H.A.M. te Budel per 1-1-80

aangesteld als schrijver A.

Eijnde van. P.W.J.A. wmr. te Budel per 1-4-80

verplaatst naar Nuenen.

Gerritsen. F.J. owmr. te Maarheze per 1-3-80 de

dienst verlaten.

Geugten van de. J.J. wmr. te St. Oedenrode per

1-4-80 verplaatst naar Best.

Goosman. B.W.P. wmr. te St. Oedenrode per

1-4-80 verplaatst naar Bunnik (distr. Utrecht).

Jepkes. H.H.F.M. te Bergeijk per 15-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Leest de. H.J.H. wmr. te Gemert per 1-4-80 ver-

plaatst naar Oirschot .

Leuken van. H.P.G. wmr. te Budel per 1-4-80ver-

plaatst naar BoekeI.

Nijland. J. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-80 ver-

plaatst naar Vianen (distr. Dordrecht).

Oud. A.A.H. te Maarheeze per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Peijs. C.J.J.G. te Bladel per 15-2-80aangesteld als

res. wmr.

Sanders. T. wmr. te Budel per 1-4-80 verplaatst

naar Velden (distr. Roermond).

Veldman. J.P. res. wmr. te Budel per 1-3-80 de

dienst verlaten.

Verzijl. R. te Eindhoven (verkeersgroep) bevorderd

tot adj. en verplaatst naar staf distrikt.

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Dalfsen

adj. E. Vijge. geb. 9-7-33.

Hij was voordien plv,

groepscdt. St. Oedenrode.

Vries de. J.J. wmr. te Gemert per 1-4-80 ver-

plaatst naar Gendt (distr. Nijmegen).

Distrikt 's-Gravenhage

Berg van de. P.F.M. te Schoon hoven per 1-1-80

bevorderd tot wmr.

Berg van de. W.C.M. owmr. te Nootdorp per 19-

1-80 verplaatst naar A.I. Voorburg.

Blok. J. owmr. te Leiderdorp aangewezen als Exe-

cutief Personeelslid en per 1-1-80 verplaatst naar

Rotterdam (Dienst Luchtvaart).

Boogaard. C. te Schoonhoven per 15-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Brouwer. P.J. adj. te Schoonhoven per 1-3-80

met f.l.o.

Bijl. W.H. te De Lier per 1-2-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Werkendam (distr.

's-Hertoqenboschl,

Collignon. W.A.M. owmr. te 's-Gravenhage per

1-1-80 aangewezen als Hoofd Dienst Jeugdzaken.

Duim. A. wmr. I te Bodegraven per 1-1-80 de

dienst verlaten.

Erkel van. J. te Wateringen per 1-1-80 aangesteld

als wmr.

Graaf de. N. te Lisse per 10-3-80 aangesteld als

wmr.
Groen de. F.A. wmr. I te Bleiswijk per 19-1-80 ver-

plaatst naar techno rech. 's-Gravenhaqe.

Kroon. E.E.L. te Sassenheim per 1-1-80 bevorderd

tot wmr. I.

Laviere van. G. wmr. te 's-Gravenhage per 16-2-80

verplaatst naar Waddinxveen.

Noordergraaf. L.J. per 1-1-80 benoemd tot off.

der Rijkspol. le kl. en aangewezen als oft. toegev.

bij de staf van het distr. 's-Gravenhaqe.

Reilman. H.S. te 's-Gravenhage per 1-2-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Roon de. A. per 1-2-80 benoemd tot off. der

Rijkspol. le kl. en aangewezen als oft. toegev. bij

de staf van het distr.

Schouten. P.J. wmr. te 's-Gravenhage per 27-12-

79 aangewezen als rij-instrukteur verkeerssch. Bilt-

hoven.

Schuylenburg. F.G. te Leiderdorp per 1-4-80 aan-

gesteld als adm. ambt. A 1.

Snijders. A.C. wmr. I te Voorschoten per 1-2-80

verplaatst naar Nieuwerbrug.

Stubbe. V.M. wmr. te De Lier per 1-1-80 de dienst

verlaten.

Waal v.d .• T. wmr. te Rijnsburg per ?????? ver-

plaatst naar Dienst Jeugdzaken Rechgr. te

's-Gravenhaqe.

Distrikt Groningen

Arends. R.A. te Bedum per 1-2-80 bevorderd tot

owmr.
Berghuis. J.P. wmr. te Groningen per 1-1-80 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assen).

Bernsten. P.M.J. te Loppersum per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Broers. H.H.J.M. wmr. te Groningen per 1-2-80

verplaatst naar Loon op Zand (distr. Breda).

Contant. A.A. te Groningen per 1-6-79 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Hooghalen (distr.

Assen).

Doedens. D. res. wmr. te Scheemda per 1-3-80 de

dienst verlaten.

Drenth. D. te Oude Pekela per 1-4-80 bevorderd

totwmr. I.

Drijfhout. P. te Sauwerd per 1-2-80 bevorderd tot

owmr.

Hofman. B. owmr. te Groningen per 1-1-79 ver-

plaatst naar Hooghalen (distr. Assen).

Homan-Hofman. C.F. te Groningen per 1-1-80

bevorderd tot schrijver A.

Koster. G. owmr. te Groningen per 1-1-80 ver-

plaatst naar Hooghalen (distr. Assen).

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Finster-

wolde adj. L. Mulder. geb.

12-4-45. Hij was voordien

plv. groepscdt. Finsterwol-

de.

Oldengarm. E. te Hooghalen per 1-1-79 bevorderd

tot owmr.

Plasman. B.J.J. wmr. I te Groningen per 1-1-80

verplaatst naar Assen (distr. Assen).

Srnit, W.A. per 1-2-80 benoemd tot off. der

Rijkspol. le kl. en aangewezen als off. toegev. bij

de staf van het distr. Groningen.

Steinfelder. J.L. te Bellingwolde per 15-2-80 aan-
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Rp.org_RPM80_04_apr_nr.08_compri 117



gesteld als res. wmr.

Stoep v.d .• J. adm. ambt. C 1 te Groningen over-

leden op 31-1-80.

Visser. J.B. te Groningen per 1-10-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Weber. A.F. te Bedum per 1-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bergh v.d .• J.O.W. wmr. te Rosmalen per 1-4-80

verplaatst naar Schijndel.

Bergkamp. W.J.e.M. te Cuyk per 1-3-80 aan-

gesteld als schrijver.

Bosch ten. H.M.M. wmr. te Vlijmen per 1-4-80

verplaatst haar Berghem.

Booij. A.P. res. wmr. te Boxmeer per 15-2-80 de

dienst verlaten.

Broek v.d .• P.E.M. wmr. te Rosmalen per 1-4-80

verplaatst naar Lith.

Bijl de. T.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-3-80

aangesteld als schrijver.

Heuvel v.d .• A.H. te Veghel per 15-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Hitters. P.A.M. wmr. te Heesch per 1-4-80 ver-

plaatst naar Heeswijk-Dinther.

Hoedemakers. L.A. wmr. te St. Michielsgestel

per 1-4-80 verplaatst naar 's-Hertoqenbosch.

Huijbregts. J.W.G.M. wmr. te Heesch per 1-4-80

verplaatst naar Waspik.

Impelen van. L. owmr. te Boxtel per 1-3-80 ver-

plaatst naar Noordeloos (distr. Dordrecht).

Janssen. W. wmr. te Rosmalen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Den Dungen .

Jonkers. A.A.M. wmr. te Heesch per 1-4-80 ver-

plaatst naar Heeswijk-Dinther.

Kesteren van. G.J.P.J.M. te Veghel per 1-4-80

bevorderd tot wmr. I.

Kievits. B.S.A.M. te Heusden per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Komduur. E.H. wmr. te Rosmalen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Veghel.

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Veldpol.

Boxtel adj. H.J. de Man.

geb. 19-5-38. Hij was voor-

dien plv. cdt. Veldpol. Box-

tel.

Mast v.d .• e.J. wmr. te Vlijmen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Heusden.

Rossum van. G.H.J. wmr. te Heesch per 1-4-80

verplaatst naar Cuijk.

Schasfoort. H.A.M. te Grave per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Steen v.d .• e.B.H. te Woudrichem per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Steenvoorde. H.L.N.J. te 's-Hertogenbosch per

1-3-80 aangesteld als adm. hooldambt.

Swanenberg. J.R.M. te Heesch per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Valentijn. E.P. te Den Dungen per 1-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Verlee. M.M. wmr. te Vlijmen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Werkendam.

Vos. E.W.F. wmr. te Vlijmen per 1-4-80 verplaatst

naar Sprang-Capelle.

Werst. M_A.M. wmr. te Vlijmen per 1-4-80 ver-

plaatst naar St. Michielsgestel.

Distrikt leeuwarden

Berg v.d .• F_ te Leeuwarden per 18-2-80 aan-

gesteld als schrijver A.

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Dokkum

ad]. R. Bil. geb. 11-8--33.Hij

was voordien groepscdt.

Terschelänq.

Bloem-Bruinsma. J.M. schrijver A te Oosterwol-

de per 1-3-80 de dienst verlaten.

Boon de. A_ e Franeker per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Braack ter. W.H.G.M. te Hollum per 1-11-79 be-

vorderd ot owmr.

Brouwer. T.J_ owmr. te Joure per 1-2-80 ver-

plaatst naar Dalfsen (distr. Zwollal.

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Ameland

adj. H. Bruinsma. geb.

5-7-46. Hij was voordien

postcdt. Doniawerstal.

Groenhof. IJ. te Dokkum per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. e 1.

Groos. S. te Franeker per 1-3-80aangesteld als res.

wmr.

Harkema-Dijkstra. J. te Franeker per 1-11-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Harskamp. T. te Leeuwarden per 1-11-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Hilbrands. P. te Bolsward per 1-4-80bevorderd tot

wmr.1.

Hoopen ten. J. te Mantgum per 1-2-80 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Oosterwolde.

Huizinga. F_H_ wmr. I te Mantgum per 26-2-80

verplaatst naar es.

Jaarsma. J. IJ_ te Makkum per 1-2-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Wommels.

Kamperman. D.H. te Kollum per 1-4-80bevorderd

totwmr.1.

Knoppers. L.J. te Leeuwarden per 1-3-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Makkinga.

Kortenschijl. A. te Witmarsum per 1-2-80 bevor-

derd tot adj. en verplaatst naar Menaldum.

Leystra. J.C. wmr. I te Sexbierum per 19-1-80 ver-

plaatst naar Oudega.

Linneman. G. te Dokkum per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Maas. J.A. te Leeuwarden per 1-3-80 aangesteld

als adm. hooldambt.

Melessen. J.S. te Oosterwolde per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Muizer. J.D_A. te Leeuwarden per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Noorman. J.N. te Leeuwarden per 1-4-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Ouwerkerk. J. te Dokkum per 1-4-80 bevorderd

totwmr. I.

Ploeg v.d .• L. adm. ambt. C 2 te Westdongeradeel

per 1-11-79 verplaatst naar Ameland.

Scheltinga van. M. te Metslawier per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Scheuneman. P. owmr. te Terschelling per 1-3-80

verplaatst naar Den Burg.

Schouten. R.D. te Witmarsum per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Smit. H. te Leeuwarden per 1-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Steen v.d .• G.J. te Hallum per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Storm-Siebers. V.P. schrijver A te Leeuwarden

per 16-2-80 de dienst verlaten.

Stuursma. L. te Joure per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Swieringa. J. te Makkum per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Vogelzang. H. te Leeuwarden per 1-4-80 bevor-

derd tot adj.

Zoelen van. R.M. te Leeuwarden per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. 1.

Distrikt Maastricht

Bakker de. H.L. te Susteren per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Bergman. W.K. wmr. I te Voerendaal per 1-4-80

met 1.1.0.

Buczko. H.J. te Bunde per 1-4-80 bevorderd tot

wrnr.},

Derks. M.E.H.e. wmr. te Meerssen per 1-4-80

verplaatst naar Susteren .

Dorregeest. e.K. wmr. te Stein per 1-4-80 ver-

plaatst naar Geulle.

Per 1-12-79 aangewezen als

cdt. van de rech. groep

Maastricht adj. F.M. Ge-

ratz, geb. 21-2-24. Hij was

voordien plv. cdt. rech.

groep Maastricht.

Goossens. F.J. owmr. te Merkelbeek per 1-4-80

verplaatst naar Jabeek.

Hoogmoed van. J.B. per 1-1-80 benoemd tot 011.

der Rijkspol. 2e kl. en aangewezen als oft. toegev.

bij de stal van het distr. Maastricht.

Hoogstraten P.J.M_ wmr. te Stein per 1-4-80 ver-

plaatst naar Heythuysen.

Kockeltoren. G.A.M. wmr. te Nieuwenhagen per

1-4-80 verplaatst naar Schaesberg.

Kuppens. W.J.A. te Maastricht per 1-2-80 bevor-

derd tot oft. der Rijkspol. 1e kl.

Meekels. F.T.e.A. wmr. te Nieuwenhagen per

1-4-80 verplaatst naar Hulsberg.

Mestriner. J.O.R. te Valkenburg per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Nat v.d .• H.A.A. wmr. te Nieuwenhagen per 1-4-

80 verplaatst naar Valkenburg.

Notten. Th.H. wmr. te Meerssen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Hulsberg .

Quadvlieg. H.L.J. wmr. te Nieuwenhagen per

1-4-80 verplaatst naar Valken burg .

Roos de. I. wmr. te Meerssen per 1-4-80verplaatst

naar Schinnen.

Roumen. J.W.J. te Schaesberg per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Ruijten. A.P.J. wmr. te Meerssen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Bocholtz.

Severens. J.A.M.M. wmr. te Stein per 1-4-80ver-

plaatst naar Eijsden.

Teunissen. J.W.S.M. wmr. te Stein per 1-4-80

verplaatst naar Limbicht.

Vervoort. B.A.J. wmr. te Maastricht per 17-3-80

verplaatst naar Meerssen.

Wiesfeld. L. wmr. te Simpelveld per 1-3-80 ver-

plaatst naar Maastricht.
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Distrikt Middelburg

Almekinders, C.J. res. wmr. te Zuidzande per 15-

2-80 de dienst verlaten.

Bosman, J.J. te Breskens per 1-;-80 bevorderd

tot owmr., aangewezen als rayoncdt. IJzendijke.

Cappon, H. res. wmr. te Zuidzande per 15-2-80 de

dienst verlaten.

Cingel v.d .. J. te Middelburg per 1-4-80 de dienst

verlaten.

Dieleman, C.H. res. wmr. I te Axel per 15-2-80 de

dienst verlaten.

Englebert, J.M. te Middelburg per 18-2-80 aan-

gesteld als schrijver A.

Essen van, F.H. te Middelburg per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Gelder van, H.M. te Middelburg per 1-2-80 bevor-

derd tot off. der Rijkspol. le kl.

Haan de, M.A.H. te Tholen per 1-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Haers, A. M. te Middelburg per 1-1-80 bevorderd

tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

d'Hooghe, R.A.J. te Tholen per 1-1-80 bevorderd

totwmr.1

Kaljouw, M.J. te Middelburg per 1-1-80 bevorderd

totwmr.1.

Kruijssen van, C.D. te Oostburg per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Weemaes, C.E. res. wmr. te Hulst per 1-2-80 met

f.l.o.

Wondergem, C. te Kapelle per 1-3-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Distrikt Nijmegen

Adema, J.R.J. wmr. I te Gendringen per 16-2-80

verplaatst naar Rozenburg (distr. Dordrecht).

Bode de, D. res. wmr. te Brakel per 1-3-80 met

f.l.o.

Buter, A. te Arnhem per 1-2-80 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.

Derks, M.Th.H. wrnr te Bergh per 1-1-80 ver-

plaatst naar Eist.

Duton, G.B.H. owmr e Nijmegen per 1-3-80 met

f.l.o.

Haas de, H.J. te Rhenen per 1-1-80 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar ijmegen.

Hal van, l.W. owmr e Eist per 1-1-80 met f.l.o.

Heuvel de, B.G.M.J_ wmr. te Bergh per "'-80

verplaatst naar Huissen.

Holman, P.H.C. wmr te Doesburg per 1-1-80ver-

plaatst naar Neerijnen

Mauritz, I. wmr. I te ychen per 1-2-80 de dienst

verlaten.

Moorman, P.H. res. wmr. te Gendringen per 1-3-

80 met f.l.o.

Penders, G.l.J. te ï egen per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Peters, J.P.C. te Bst per 1-2-80 bevorderd tot

owmr.

Rengers, C.C. res. . I te Nijmegen per 15-2-80

de dienst verlaten.

Schilt van, H.C.Th. wmr. te Doesburg per 1-1-80

verplaatst naar Ubberqen.

Sluiter, A.J. wmr. te alden per 1-1-80 verplaatst

naar Huissen .

Sommers, G.W.A. wmr. te Malden per 1-1-80 ver-

plaatst naar Wychen.

Stax-van Mossel, M.A.M. typiste A te Nijmegen

per 5-3-80 de dienst verlaten.

VerhoeI, M.l. wmr. te Malden per 1-1-80 ver-

plaatst naar Gendringen .

Wever, J.K. adj. te Nijmegen per 31-12-79 met

f.l.o.

Wilde de, B. adj. te Geldermalsen per 1-2-80 met

f.l.o.

Wijers, J.G. wmr. I te Nijmegen per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr. I en per 19-1-80 verplaatst naar

A.V.D.

Distrikt Roermond

Aerts, G.H.H. res. wmr. I te Echt per 1-3-80 met
f.l.o.

Berghs, P.N.G. wmr. te Horst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Herten.

Bockstoel. C.E.W. wmr. te Echt per 1-4-80 ver-

plaatst naar Gennep.

Bos, Th.J.M. wmr. te Echt per 1-4-80 verplaatst

naar Grubbenvorst.

Bruin de, A.P.J. wmr. te Horst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Maasbracht.

Bussel van, H.A.O.M. te Roermond per 1-11-79

bevorderd tot schrijver A.

Cuppen, O.K.M. wmr. te Horst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Wychen.

Eisen v.d., M.G.E. res. wmr. te Meerlo-Wanssum

per 1-3-80 de dienst verlaten.

Geertsma, H. wmr. te Horst per 1-4-80 verplaatst

naar Kessel.

Hoeben, l.E.G. wmr. te Helden-Panningen per

1-4-80 verplaatst naar Meijel.

GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!I Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING (nergens goedkoper) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
2.500,- 126 92

oplossing. Geen notaris- ol taxatlekosten (slechts 1'" afsluit- 3.500, - 178 128 104
commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen

5.000,- 252 184 148 126 112 75
kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract

bij dalende rente kosteloos om te zetten.
f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120

120 '180 240
f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150

netto in handen mnd. mnd. mnd.
f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210

f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-
f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225

f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-
f 17.000,- 834 595 4n 404 358 322 298 255

f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-
f 20.000,- 978 698 557 475 419 3n 347 300

f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450

f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-
f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525

f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook

• wettelijke tarieven • geen kosten voora'

• geen In'ormatle werkgever • kwijtschelding bij overlijden

[JUKO
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Hoeymakers, L.M.M. wmr. te Echt per 1-4-80

verplaatst naar Thorn.

Janssen, G.P.E.M. wmr. te Helden-Panningen

per 1-4-80 verplaatst naar Maasbree.

Jonge de, R. wmr. te Helden-Panningen per lA-

80 verplaatst naar Heythuysen.

Noteboom, H.J. wmr. te Horst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Gramsbergen (distr. Zwolle!.

Reutelingsperger, P.M. res. wmr. I te Gennep

per 15-2-80 de dienst verlaten.

Ridder de, P.W.M. per 15-2-80 de dienst verlaten.

Rienks, J.M. wmr. te Echt per 1-4-80 verplaatst

naar Thorn.

Schattefor, Th.H.A. wmr. te Roermond per 1-4-

80 verplaatst naar Nijmegen (distr. Nijmegen).

Simons, L.J. wmr. te Echt per 1-4-80 verplaatst

naar Swalmen.

Staal. J.H. wmr. te Horst per 1-4-80 verplaatst

naar Gennep.

Stooter, H. adj. te Roermond per 1-4-80 de dienst

verlaten.

Per 1-1-80 aangewezen als

cdt. van de groep Bergen

(L) adj. H.P. Veenstra,

geb. 25-1-36. Hij was voor-

dien plv. groepscdt. Bergen

(L).

Verstappen, H.M.L. te Meijel per 15-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Vrancken, J.H.M. wmr. te Gennep per 1-4-80 ver-

plaatst naar Mook.

Westera, e. wmr. te Helden-Panningen per 1-4-80

verplaatst naar Belfeld.

Distrikt Utrecht

Barneveld van, S. te Vleuten-De Meern per 1-4-80

bevorderd tot wmr. I.

Boer den, J.P. adm. ambt. C 2 te Vleuten per 1-1-

80 de dienst verlaten.

Denderen van, M.J.M. te Bilthoven per 1-4-80

bevorderd tot wmr. I.

Gilhuis. P.W. te Loosdrecht per 15-2-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Groenesteyn, e.J. owmr. te De Bilt per 1-12-79

verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn!.

Holleman, e. te Vleuten-De Meern per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Jong de, J. adm. ambt. C 1 per 18-2-80 verplaatst

naar Oldebroek (distr. Apeldoorn).

Kruijff de, G. schrijver A te Nieuwegein per 1-10-

79 verplaatst naar De Bilt.

Kuil van, P.J. res. wmr. te Breukelen per 15-2-80

de dienst verlaten.

Kuyk van, W.O. te Utrecht per 1-4-80 bevorderd

rot owmr.

Leen, H.A.Z. te Bilthoven per 1-4-80 bevorderd tot

wmr. I.

Leppers, G.W. te Montfort per 1-4-80 bevorderd

tot . I.

Maat ter, H.E. te Utrecht per 1-4-80 bevorderd tot

ownv.

Middel oop, H. res. wmr. te Breukelen per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Royen van, W. te IJsselstein per 1-4-80 bevorderd

totwnv.1.

Siepermann, R.M. te Bilthoven per 1-4-80 bevor·

derd 0 r. I.

Stam, J.C. res. wmr. te Maartensdijk per 15-2-80

de dienst erlaten.

Valkenet, A.e.M. te Maartensdijk per 1-4-80 be-

vorderd ot wmr. I.

Verrneer, J.J. te Bilthoven per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Distrikt Zwolle

Ankersmit, M.W. te Zwolle per 1-1-80 bevorderd

tot off, der Rijkspol. 1e kl.

Ankum van, H.J. te Ommen per 1-4-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Aubri, e.G. adm. ambt. C 2 te Delden per 19-12-79

verplaatst naar Almelo.

Blom, J.J. te Almelo per 1-10-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Brouwer, T.J. te Dalfsen per 1-2-80 bevorderd tot

adj.

Busscher, W. res. wmr. te Hasselt per 15-2-80 de

dienst verlaten.

Dekker, H.J. te Vriezenveen per 1-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Dummer, J.R. wmr. I te Hasselt per 1-3-80 ver-

plaatst naar Nijeveen (distr. Assen).

Eldering, J.C. res. wmr. te IJsselmuiden per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Fikkert, J.F. adm. ambt. C 2 te Holten per 1-4-80

de dienst verlaten.

Jonge de, A.J. te Vriezenveen per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Knoops, D.B.T. te Zwolle per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Sanderman, M. te Wierden per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Algemene Verkeersdienst

Broek v.d., J.C. te Driebergen per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kamphuis, J. te Driebergen per 1-12-79 bevorderd

tot adj.

Leenders, Th.A. te Driebergen per 1-12-79 bevor-

derd tot referendaris.

Loomans, A.J.M. te Driebergen per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Schaft V.d. M.J. te Driebergen per 1-12-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Scholman, J.H. te Driebergen per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Sta rre v. d., J. te Driebergen per 1-4-80 bevorderd

totwmr. I

Valk, F.L. te Driebergen per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Wissink, G.J. te Driebergen per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Woude v.d., A. te Driebergen per 1-4-80 bevor-

derd tot adj.

Per 1-1-80 aangewezen als

cdt. van de groep OnopvalI.

Surv. adj. A. van de Wou-

de, geb. 5-5-32. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Onopvall. Surv.

Dienst Luchtvaart

Remers, H.J.A. te Schip hol per '-1-80 bevorderd

tot off. der Rijkspol. le kl.

Rijkspolitie te Water

Berg v.d., J.G. wmr. te Lobith per 1-4-80 ver-

plaatst naar Tiel.

Bianchi. W. te Nigtevegt per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Bom, J.C. te Hansweert per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Fiets, J.J. te IJmuiden per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Haas, T.Th. adm. ambt. B 1 te Harlingen per 1-3-

80 verplaatst naar Leeuwarden.

Horen van, W.S.G. te Maasbracht per 1-4-80 be-

vorderd tot owmr.

Aannemingsbedrijf Gebr. Van Kessel b.v.
Kornedijk 7A - Buren (Gld.) - Tel. (03447)-1541

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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Hunnink van. R.G. te Amsterdam per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Kamp. J. adj. te Willemstad per 1-4-80 met f.l.o.

Lange de. U. te Amsterdam per 1-1-80 bevorderd

tot oft. der Rijkspol. 1e kl.

Liedmeyer. R.H.M. te Utrecht per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Nauta. G.C. te Kampen per 1-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Nieuwenburg. P.J. te l.Jmuiden per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Rievers. M.C.M. wmr. te Bruinisse per 1-4-80 ver-

plaatst naar Yerseke (distr. Middelburgl.

Rotering. C.J. wmr. I te Amsterdam per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Verdoorn. L. te Dordrecht per 1-4-80 bevorderd

totwmr. I.

Verschut. R.E. wmr. te Nijmegen per 12-4-80 ver-

plaatst naar Lemmer.

Scholen

Berghs. P.J.M. te Horn per 1-1-80 bevorderd tot

oft. der Rijkspol. 1e kl.

Bleijenberg. G.F. te Bilthoven per 1-4-80 aan-

gesteld als schrijver.

Boneschansker. W. te Apeldoorn per 1-1-80 aan-

gesteld als RA 111.

Bossink. F.A.Th. per 1-1-80 bevorderd tot oft. der

Rijkspol. 1e kl.

Carbaat. W.A. te Apeldoorn per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

vervolg op pag. 35

KONINKLIJKE ONDER

's-GRA VENHAGE. - Aan

de vooravond van haar
troonsafstand kende H.M.
Koningin J uliana aan een
groot aantal. ederlanders
Koninklijke Onderscheidin-

gen toe.
Onder de onderscheidenen

bevonden zich 49 ambtena-
ren van het korps Rijkspoli-
tie die op 29 april j.l, de ver-

sierselen namens de Minister
van Justitie kregen uitge-
reikt. De redaktie van het

RPm wenst allen die voor
een dergelijke blijk van

waardering in aanmerking
kwamen geluk.

Benoemd tot Officier in de Orde van

Oranje Nassau werd de heer C.H.

Honcoop, commandant van het dis-

trikt Zwolle der Rijkspolitie.

Tot Ridder in de Orde van Oranje

Nassau werd benoemd mevr. S.A. van

Kamp, hoofd Buro Jeugdzaken van de

Algemene Inspectie van het korps

Rijkspolitie.

De Eremedaille, verbonden aan de

Orde van Oranje-Nassau, in goud, bij

bevordering, werd verleend aan:

J.L.M. van Dijk te Akersloot.

De Eremedaille, verbonden aan de

Orde van Oranje-Nassau, in goud,

werd verleend aan:

J.M. Beerman te Baarn;

N. Drijfhout te Huissen;

f VOOR-OEUGE-LENINGE-N"ÖOR ÄMBTENAREN-1
I Overname goed lopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I IL ~
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CHEIDINGE

J. Dijkstra te Borne;

L. Goor te Muiden;

H.A. Gijsen te Joure;

H. van Heusden te Heiloo;

J. Jansen te Driebergen;

J.P. Klaasse te Castricum;

J. Kuipers te Elburg;

J.A. van Kuijk te Gronsveld;

P .G. Nelisse te Yolendam;

N.A. Olijslagers te Driebergen-

Rijsenburg;

H. van Reeden te De Bilt;

P.J. van Yugl te St. Michielsgestel;

De Eremedaille verbonden aan de

Orde van Oranje-Nassau in zilver,

werd verleend aan:

A. van den Ban te Rilland-Bath;

G. van Beek te Wanroy;

A.J. Bertens te St. Oedenrode;

OR 49 RP'ERS

. t.J. \ n den Boomgaard te Middel-

burg;

J.B.J. Boo te Rhenen;

H. Bruin te Purmerend;

J. Dedden te Hattern;

J. \ an Dijk te Oostdongeradeel;

H. Esberts te Maasdriel;

F.J. Gerritsen te Maarheeze;

. Grijp tra te Ooststellingwerf;

P .\1. Hendriks te Maasbracht;

G. Ho rnar te Holten;

H. de Jonge te Westerbork;

H. -'p te Harlingen;

H. 'onerink te Almen;

A. van der Linden te Dordrecht;

J. Martens te Wessem;

\t.F. _Iein te Groningen;

T.R .. teijer te Bilthoven;

H.W.J. Mulder te Zwolle;

J. _.oord hof te Bilthoven;

H.J.Th._ 1. Pennekamp te Leusden;

L. Polderman te Yeere;

W. QuiSI te Zevenhoven;

F.J. Sijtsema te Eelde;

J. Wolters te Asten;

G. Zijlstra te Assen;

De Eremedaille, verbonden aan de

Orde van Oranje-Nassau, in brons,

werd verleend aan:

E.G. Anlhonio te Bergeijk;

J.. Erdsieck-van 'I Ende te IJssel-

muiden;

A.J. Ouborg te 's-Gravenhage;

T. de Reuver te Gorinchem.

Egging, G.J. te Apeldoorn per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Karsters, E.L RA I te Apeldoorn per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Krosse de, B.A.Th. RA I te Apeldoorn per 1-1-80

de dienst verlaten.

Mast, H.C.M. te Horn per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 3.

Per 1-2-80 aangewezen als

cdt. van de verkeersgr.

Utrecht adj. F.L de Moor,

geb. 6-9-35. Hij was voor-

dien Docent-klasseleider

verkeerssch. Bilthoven.

Nelissen, Th.P. te Apeldoorn kper 1-1-80 bevor-

derd tot dir. off. der Rijkspol. le kl.

Pluijter, Th. off. der Rijkspol. 2e kl. te Neerijnen,

per 1-10-79 ontheven van zijn funktie van hfd. Trai-

ning en Vorming, tevens adj.-direkteur van de CO-

ME; aangewezen als hfd. afd. Jeugdzaken van het

distr. Assen.

Puite, J. te Harlingen per 1-3-80 aangesteld als

schrijver.

Schuurman, G. te Harlingen per 1-1-80 bevorderd

tot oft. der. Rijkspol. le kl.

Stokkei, LA. RA 111te Bilthoven per 1-2-80 de

dienst verlaten. Mercunusweg 30,2516AW Den Haag, Thl.070-854300.

De snelle en betrouwbare wieldrukmeter.

De Loadometer
van Akkerman.
Een wieldrukmeter voor voertuigen, met vele
pluspunten:
• overal opstelbaar en eenvoudig te
transporteren,
• weegbereik tot 10ton per wiel,
• makkelijk te bedienen,
• robuust uitgevoerd,
• zeer aantrekkelijke aanschafprijs.

.ftkkerman
----------------
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Lettergreeppuzzel
In de vakjes moeten lettergrepen van de

gevraagde woorden ingevuld worden.

De omschrijving luidt:

Horizontaal: I. rookartikelen, 3. we-

relddeel, 5. beroep, 8. tijd die achter ons

ligt, 10. beneden, 12. voorts, 13. akkers,

14. lid van het gezin, IS. aanwijzend

voornaamwoord, 17. riviervissen, 19.

luisteren, 20. ook, 21. vorst, 22. in par-

ten scheiden, 23. het harmoniëren, 25.

niet helemaal, 27. uit nalatenschap ver-

krijgen, 28. alleenzang, 29. plaats in

Zuid-Holland, 30. kussenblok, 31. peri-

ode, 33. rivier in Azië, 35. sober, 36.

deel van de ruggegraat, 37. gelijk aan de

nominale waarde, 38. drinkgerei, 39.

verlegen maken, 41. Romeins keizer,

43. onduidelijk, nevelachtig, 44. wal-

kanten, 45. rivier in Noord-Brabant, 47.

kledingstuk, 49. iets in de gaten krijgen,

50. voordeel opleveren, 52. verzamel-

naam voor honden, katten, enz., 53.

neeuwruimer.

1

13

8 96 7

22

20

'26

38

36

4843

S3

Verticaal: I. een der zonen van Jacob,

2. opbreng t van uitstaand kapitaal, 3.

tad aan de Rode Zee, 4. almanak, 6.

tor, ". pla in oord-Holland, 8. een

nieuwe huid krijgen, 9. deelnemers, 11.

ranggetal, 14. bosplant, 16. gemalen

graanbol ters, 18. parachutes, 19. im-

me, 22. plaat in Overijssel, 23. dochter

van Herodias, 24. regisseur, 26. slordig,

zorgeloo , 32. arbeider in onderaardse

groeve, 34. radiomast, 35. zeemacht,

38. doende, 39. niet vergeten, 40.

oord e henen, 42. groot verdicht pro-

zaverhaal, 43. broeikas, 44. verblijf, 46.

gewoonte, 48. damespaard, 49. zool-

ganger , 51. baan voor wedrennen.

Oplossingen per briefkaart sturen aan

de puzzelredakteur , Brahmsstraat 9,

Eerbeek. De prijs is weer een boeken-

bon van f 25,-.
Inzendtermijn tot 20 mei 1980.

Winnares van de februari-puzzel (boe-

kenbon van f 25,-): Mevr. A.S.

Sieben-Krikke, Henri Dunantstraat 77,

Staphorst.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gtd.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei· 1 oktober van dinsdag tfm vrijdag 10.00·12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30·17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9. Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.

37
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• GELEZEN: 'U zeggen als een agent je iets
vraagt, terwijl je 'je' bedoelt, is ook een poging
tot omkoping'. (Vrij Nederland)

• Er zijn politiemannen die onzeker worden als ze
ontdekken dat hun vrouwelijke kollega (niet)* zeker
optreedt.
* Doorhalen wat niet zeker is.

• De Groenmarkt in Middelburg heet voortaan
Veenstraat je.

• GEHOORD: "Wij houden niet van hokken.
Daarom woon ik met mijn vriendin op kamers."

• DIALOOGJE: RPtW: Verder nog boodschappen?

MvJ: Ja, boot schrappen.

• AVD-archief: Vogelpoel.

• Je bent een knaap als je Roosjen ziet staan.

• Rocco Granata kan in Neerijnen geen kwaad meer
doen sinds hij 'Come prima' zingt.

• GEHOORD op de A.I.: Bij ons hebben we de
rangen afgeschaft. Kijk maar in de nieuwe Politie-
Almanak.

ZOGENAAMD 22

Winterkollega's

Eijsvogel
Hogervorst
Kagchelland
Kraak

v. Vlokhoven
de Vries
Winter
Witjes
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Een dag om te huilen . . .

Dat het zó triest zou aflopen, had
niemand verwacht. Zal Amsterdam
ooit nog Koninginnedag kunnen
vieren?
30 april 1980 werd een dag om te
huilen. Niet alleen door het traangas
en de vele verwondingen.
Een afschuwelijke dag, waarop de
politie de ondankbare taak kreeg
toegemeten om - zoals een m.e.'er
het onomwonden uitdrukte - "een
krom beleid recht te slaan" ...
RP-magazine was er getuige van.
Drie dagen lang. Tussen 1600 RP'ers,
horden oproerkraaiers en vele
duizenden anderen die verbijsterd
toekeken. pag. 6

(Omslagfoto: Fer Traugott)

RPtW's vlootschouw

Met 400 man en 26 vaartuigen was de
RP te Water present in Amsterdam.
Om het vuurwerk op het IJ veilig en
in goede orde te laten verlopen.
Volgens het draaiboek. pag. 11

14 Kinderen spreken recht
UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11
19 inttilJfPJ~strikten

© Overname uit het RP-Magazine is

alleen toegestaan, indien de bron

wordt vermeld.

32 Cursiefje

35 Personalia
•

43 PuzzelpaginaAbonnementsprijs' 28, - (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling. Opzeggen

abonnement voor 1 september.

Losse nummers' 3,90.
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Amsterdam, 30 april 1980. Troonswis-

seling. Een gebeurtenis die een feestdag

moest worden. Ook in Amsterdam waar

voortekenen er op wezen dat niet iedere

Amsterdammer het hartgrondig eens

was met dit voorstel. Een reden voor het

stadsbestuur om voorzorgen te nemen:

mankracbt, materieel en maatregelen,

om altbans bet centrum van de stad,

waarop miljoenen ogen uit de gebele
wereld via het beeldscherm zouden zijn

gericbt, daarvoor vrij te bouden. Maar

een gevoel van onzekerbeid bleef. On-

danks alle voorzorgsmaatregelen waren

'verrassingen' niet uitgesloten. Pers, ra-

dio en televisie deden tevoren al sug-

gesties. Lieten mensen aan het woord

die veronderstellingen uitten en anderen

die niet (wilden) weten wat er zou gaan

gebeuren. Geleidelijk steeg de spanning

en volgden nog meer maatregelen.

Hoe het uiteindelijk is verlopen, weet ie-

dereen. Tot in Japan toe haalde de kon-

trasterende kombinatie van statie en ste-

niging de voorpagina's. Heel de wereld

heeft de keien over het scherm zien sui-

zen, want TV-makers toonden Amster-

dam zoals het daar was op 30 april.

RPm-redakteur Bert Huizing was erbij

in Amsterdam - op 30 april, maar ook

de dagen ervoor en erna - tussen poli-

tiemensen, demonstranten, straatschen-

ders en feestgangers.

Dit is zijn relaas.

Meer dan 1600rijkspolitiemensen deden

op 30 april dienst in Amsterdam. Voor

de meesten van hen begon de assistentie

in feite al de dag tevoren. In de middag

reden bussen met kollega's uit alle delen

van het land naar het voormalige Mari-

ne Opleidingskamp in Hollandse Ra-

ding, om er de nacht door te brengen.

Om de volgende dag in de direkte omge-

ving van de Dam ('De mooiste plaats',

werd hen bij de briefing gezegd) dienst

te doen.

Het wordt een korte nacht. Reveille om

half vier en om zes uur present in de

Koopmansbeurs aan het Damrak.

Tweehonderd 'geüniformeerden' (in da-

gelijks tenue) wachten 's avonds in de

filmzaal op kolonel J. J. Jorritsma die

hen namens de Algemeen Inspecteur zal

toespreken, op kapitein D. van de Mee-

berg die hen zal uitleggen wat er van hen

verwacht wordt en op de woorden van

Justitie-psycholoog drs. G. Schmidt die

voor deze gelegenheid te hulp is geroe-

pen.

6

30 april 198 in Amsterdam

E
o
h

dag
te

ilen
Tekst: Bert Huizing

Foto's: Fer Trangott

Ogenschijnlijk gedragen de (veelal jon-

ge) politiemensen en hun kaderleden

zich zoals je kunt verwachten. Men

praat wat, is nieu 'sgierig als de deur

opengaat en stre t zich - voor zover

dat mogelijk is op de houten stoelen -

eens lang uit. Het licht bij het podium

moet aan. Achterin de zaal draait ie-

mand een verkeerde schakelaar om. Een

dia verschijnt op het doek: een afbeel-

ding uit de lezing over geslachtsziekten.

Een ogenblik is het doodstil, dan bul-
dert de zaal. De spanning is gebroken en

de sprekers komen aan het woord.

Nagenoeg tegelijkertijd worden ook de

M.E.'ers en de recherchemensen in-

gelicht. Na afloop ervan is het een fors
gedrang aan de bar in de kantine waar

men nauwelijks in staat is aan de vraag

van de vele dorstigen te voldoen.

Nazi's

Op de dag zelf zullen ze zich niet boos

moeten maken, had psycholoog

Schmidt hen gead iseerd. "Beledigin-

gen die je naar je hoofd geslingerd

krijgt, moet je maar langs je kouwe kle-

ren laten gaan." Mentaal zijn de RP'ers

op het een en ander voorbereid. In ieder

geval zullen ze zich niet storen aan lu-

dieke akties. Ze zijn zelfs bereid om het

bord-met-de-leuze terug te plaatsen te-

gen het dranghek dat net even is ver-

plaatst om een auto door te laten. En

waarom zou je je storen aan de grap-

penmaker die een mini-uitvoering van

de nationale driekleur demonstratief in
een warme hondenhoop steekt. In feite

is men overal op voorbereid. Zelfs op

eventueel geweld, hoewel vrijwel nie-

mand daar naar zal verlangen. "Ik wil

graag weer heelhuids thuiskomen",

denkt iemand hardop.

Aanvankelijk ziet het er ook naar uit

dat het allemaal zo'n vaart niet zal lo-

pen. De posten rond de Dam geven geen

problemen. Er wordt streng gekontro-

leerd, maar dat wordt door het publiek,

soms wat morrend, geaksepteerd. Op

het Rokin komt het voetgangersverkeer

in de ochtend al tussen acht en negen

uur schoorvoetend op gang. Vele vroege

bezoekers zijn getooid met oranje. Hier

en daar een politieman die op zijn uni-

form een simpel strikje of een uit de

kluiten gewassen oranje button draagt.

Kraampjes zijn al ingericht. De eerste

broodjes worden verkocht.

Op het Spui speelt een goede muziek-

groep. Er is al veel publiek op het plein.

Een jongeman gaat bij twee politieman-

nen staan, trekt een antenne uit een gele

broodzak en spreekt wat in de porto-

foon. De politiemensen kijken hem aan.

Er is een jongeman op het plein die zich
als een soort M.E.'er heeft uitgedost,

kompleet met helm en hild. "oor drie
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gulden laat hij zich ter plaatse fotogra-

feren in een gespeelde schermutseling

met een 'demonstrant'.

Achter de dranghekken bij de ingang

van de Nieuwezijdsvoorburchwal staat

het M.E.-peloton 'De Beren' uit Den

Bosch. Kennelijk hebben ze het naar de

zin: met een aardig stukje muziek en een

sjekkie. Er wordt wat gepraat met een

enkeling uit het publiek. "De nazi's zijn

ook welkom", laat een van de musici

weten tussen twee nummers door. De

M.E.'ers laten de opmerking voor wat

hij waard is.

Aan de achterkant van het gekraakte ex-

Handelsbladgebouw verschijnen enkele

trossen zwarte ballonnen. Ze dragen een

zwart spandoek met krakersteksten.

Een van de trossen raakt los en het doek
daalt langzaam naar de straat. M.E.'ers

slaan het tafereeltje van dichtbij gade.

Krakers en politiemensen lachen erom.

Radio Stad

Uit vrijwel alle M.E.-bussen klinkt ra-

dio Stad. Politiemensen volgen de be-

richtgeving over de schermutselingen el-

ders in de stad. Hun ergernistempera-

tuur loopt op. De gemeentepolitie van

Amsterdam ligt in de Kinkerstraat en la-

ter op het Waterlooplein in de clinch,

weten ze. Het geweld is dan nog ver van

de Dam.

Ondertussen volgen de ploegen (twee-

uur-op-twee-uur-af) elkaar in de Koop-

mansbeurs op. Er is volop koffie uit

plastic bekertjes en lunchpakketten in

vliegtuigverpakking. Tientallen tele-

visietoestellen met de volumeregelaar in

de hoogste stand geven de wachtende

politiemensen de gelegenheid het gebeu-

ren rond de troonswisseling en de strijd

in de stad te volgen. Buiten leegt de ge-

meentereiniging voor de zoveelste maal

een container. In de gang stapelen de

vuilniszakken zich op. Binnen wordt

iets gegeten. Er zit een clubje te kaarten.

Een geeuw. Iemand dommelt in.

'De Rode Leeuw' op het Damrak, vlak

bij de Dam is het onderkomen van de

assisterende recherche. In de drie

bovenzalen zitten of staan mensen. De

koffieketel wordt in hoog tempo leegge-

schonken. Vanaf het balkon hebben de

rechercheurs een prachtige gelegenheid

om 'mensjes-te-kijken'. Na twee uur

verdwijnen ze naar de gebouwen van

waaruit ze overzicht hebben op de men-

senmassa op de Dam en toeleidende

straten. Een paar flitsen van wat er on-

dertussen in Amsterdam gebeurt trekt

hen naar het televisietoestel: een van de

stenengooiers valt in de handen van

M.E.'ers. Er gaat een gejuich op. Er is

echter weinig reden tot echt plezier.

Rode Kruis

Op de Dam wordt de spanning merk-
baar. Er broeit iets. Hier en daar klinkt

een opgewonden stem uit de radio.

Rond het gedenkteken groepeert de

jeugd. Politiemensen staan afwachtend

bij elkaar. Op de kleine steentjes van het

plein voor Peek en Cloppenburg wach-

ten mensen op wat er voor het paleis

gaat gebeuren.

De afstand van het Rokin naar de Munt

is niet zo groot. Boven de mensenmassa

die langs de kraampjes loopt, zwelt het

lawaai van twee RP-helikopters aan. In

korte zwenkingen vliegt een van hen op

geringe hoogte boven de huizen. Rode-

Kruis-help(st)ers kleden zich in een wit

vest met rood kruis. Helmen gaan op.

Het publiek reageert nauwelijks. Met

veel lawaai komt een ME-bus door het

publiek. Er vertrekt een ambulance met

drietonige hoorn en zwaailicht. Dicht

bij de Munt komt een groepje jongelui

voorbij. Ze gaan snel richting Dam en

worden gevolgd door een stoet

M.E.-voertuigen. Vrijwel alle ruiten van

de auto's zijn stuk. Witte verf druipt

van een VW-bestelauto. Uit dezelfde

richting komt de bereden brigade. Ze

komen uit het strijdgewoel zo te zien.

Naast ons staan twee jonge vrouwen.

Als de brigade passeert klinkt: 'M.E.!

Weg-Er-Mee!' Een van de oudere rui-
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ters buigt zich voorover en glimlacht

langs een van zijn kollega's in de rich-

ting van de scheldende vrouwen. Ze

gaan ook richting Dam.

'Internationale'

Een band op een podium in een hoek

van het Rembrandtsplein speelt en zingt

de 'Internationale'. De muziek is hard

en ritmisch. Elk woord van de tektst

wordt met nadruk uitgesproken. Een

eindeloze rij trekt voorbij. We stappen

mee in de stoet. Het is een optocht met

een klein deel ten zeerste bewogen aktie-

voerders, met in hun kielzog iets minder

aktieve supporters, maar het aller-

grootste deel ervan lijkt te bestaan uit

meelopers met minder ideële motieven.

Zij dragen een metertje ijzer, een par-

koenpaal, stukken steen. Naast mij

heeft iemand iets onder zijn leren jek

verborgen. Sommigen hebben het ge-
zicht bedekt. Er wordt niet gepraat. Wel

geschreeuwd: "ME! Weg-Er-Mee!" De

massa is in beweging. Beurtelings ma-

ken gevoelens van angst, woede, mach-

teloosheid zich van je meester.

De agressie is van de gezichten te lezen.

Zij ontlaadt zich bij het zoveelste tref-

fen met de politie, rond de Dam.
Politiepersoneel raakt in de knel. Waar-

nemers zien vanuit helikopters hoe pelo-

tons omsingeld worden. Er vallen ge-

wonden.

Op het Rokin staan spoedig geen eet-

tentjes meer. Van de muziektent is bin-

nen korte tijd ook niet veel meer over.

Ruiten van winkels gaan aan diggelen.

Relschoppers worden door de politie

verdreven. Zij verspreiden zich snel en
zijn even vlug terug in hun aanval. Plot-

seling ingesloten publiek kijkt verwon-
derd toe hoe de strijd zich ontwikkelt.

Over hun hoofden heen zeilen de ste-
nen. Traangas schrikt niet af. De lange

lat heeft geen vat op het lichaam dat

door drie lagen kleding en een valhelm

wordt beschermd. Een ratelend geluid

komt van een gestenigde M.E.-bus. Er

wordt een auto in brand gestoken. Er

kan niemand meer door de nauwe

straat. Op enige afstand van de plaats

waar Koningin Beatrix de Nieuwe Kerk

betreedt, heerst Koning Wanorde. Nog

meer politiepersoneel wordt ter assisten-

tie gevraagd. Als ze in Amsterdam aan-

komen, worden ze niet opgevangen,

ook niet op de hoogte gesteld van de si-

tuatie en voorbereid op wal hen te
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wachten staat; ze gaan regelrecht naar

de brandhaard. Het wordt een avond en

een nacht waarin Amsterdam gebukt

gaat onder zinloze vernieling en matelo-

ze agressie.

Banden en ruiten

In de RP-kommandopost in het dis-

triktsburo aan de Sarphatistraat wordt

onder leiding van kolonel Jorritsma

hard gewerkt. Men probeert bij te hou-

den hoeveel gewonden er onder het

Rijkspolitiepersoneel zijn gevallen. Er

wordt kontakt onderhouden met de RP-

officier die zich in het VU-ziekenhuis

(waar alle gewonde politiemensen wor-

den behandeld) ophoudt om op de

hoogte te blijven van de 'stand'. Tele-

foontjes van familie van politiemensen

of andere thuisblijvers moeten worden

beantwoord. Er moeten banden en rui-

ten voor ME-wagens worden aange-

voerd. Personeel dat in de loop van de

nacht naar huis kan moet vervoer heb-

ben. In afwachting van wat er mogelijk

de volgende dag nog te wachten staat

wordt het M.E.-personeel naar het
opleidingskamp van de Marine terugge-

bracht en paraat gehouden.

Rood T-shirt

In de kantine hangt een vreemde koele

sfeer. Een deel van de aanwezigen zit bij

het tv-toestel. Rond een uur of elf wordt

het eerste biertje van die dag getapt. Ge-

wonden krijgen te eten. Ze hebben ver-

wondingen aan voeten, benen, gezicht,

ribben. Ze zijn geholpen in het VU-

ziekenhuis. Hun namen worden geno-

teerd, verwondingen geïnspekteerd.

Wanneer nodig wordt de man thuisge-
bracht.

"Maak je maar niet meer ongerust. Ik

ben al gewond. 't Is niet erg, maar ik

kan in elk geval geen dienst meer doen.

Licht m'n vrouw even in."

aast me aan het hoekje van de bar een

van de vele slachtoffers van het Eindho-

vense peloton. Hij heeft een telefoon-

lijntje via de telefonist weten te bemach-

tigen. Ze hebben slag moeten leveren in
de Damstraat. Het aantal gewonden

binnen hun gelederen blijkt later het

grootst: 16 van de 46. Hij heeft een ka-

ter aan de veldslag over gehouden:

"Hadden we maar even de ruimte ge-

kregen om door te gaan. We kregen niet

de gelegenheid de klus af te maken. Op

het moment dat je zag dat straattegels

losgewurmd werden, gingen we er op af.

Daarna luidde de opdracht 'Terug' en

zo ging het de hele dag en avond door.

In feite stond je daar alleen maar keien

te koppen." Anderendie in het strijdge-

woel waren vallen hem bij: "Was er nu

niet een mogelijkheid geweest de ergste

raddraaiers er uit te pakken. Ze liepen

steeds vooraan. Stonden ineens naast je.

Waren daarna even snel weer weg. On-

grijpbaar voor ons." De gewonde Eind-

hovenaar: "Er liep er een bij in een rood
T-shirt. Ik zal z'n gezicht nooit weer

vergeten. Hij droeg een steen die nauwe-

9
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lijks te sjouwen was. Met een aanloop

kwam hij op me af. Vijf meter voor me

liet hij de steen los. Die kwam eerst te-

gen m'n schild en viel daarna op m'n

voet. Ik moest worden afgevoerd."

'Juliana Bedankt'

Verschillende omstanders horen het ver-
haal aan. Een van de vele leden van de

arrestatie-eenheden: "Waarom hebben
wij niet meer kunnen doen? We hadden

raddraaiers als deze eruit kunnen pik-

ken en afvoeren."

Zij hadden echter een taak bij de bevei-

liging van buitenlandse genodigden.

Rond middernacht zijn alle

M.E.-pelotons van de rijkspolitie vanuit

het strijdgewoel teruggetrokken. Verse

'troepen' hebben hun plaatsen voor een

deel ingenomen. Verspreid over de bin-

nenstad doen zich nog schermutselingen

voor. Naarmate het later wordt, wordt

het politie-radioverkeer minder. Meer-

tonige hoorns blijven tot diep in de

nacht te horen. Amsterdam komt weer

enigszins tot rust.

Op het MOK in Hollandse Rading repa-

reert een ploeg monteurs van de Politie

Technische Dienst de voertuigen van de

M.E. Er worden nieuwe ruiten aange-

bracht, spiegels vervangen en men

brengt ontzette deuren weer tot normaal

funktioneren.
Wat katterig verzamelen de M.E.'ers

zich tussen 8 en 9 bij hun voertuigen.

Hun assistentie is op dit moment niet
meer nodig. Ze gaan terug naar hun

standplaats. Bij de poort van het kamp

klinkt uit een van de auto's gezang: 'Ju-

liana Bedankt!'
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15 RP'ers naar Engeland om de Prinses Beatrix te onderzoeken.

Rijkspolitie met 400 man en 26 vaartuigen in Amsterdam

Vuurwerk op het water
en dus RPtW -taak

De gezichten van de mensen die de

meldkamer van de Rijkspolitie te Water

aan de Westerdoksdijk in Amsterdam

bevolken, zijn even wat betrokken. Een

deur gaat open en meteen weer dicht,

zonder dat er iemand naar buiten komt.

Er klinkt gepraat. Dan verschijnt dis-

triktscommandant De Maat. We lopen

met hem naar zijn kamer. Hij kijkt naar

buiten, over het IJ. "Je zult zien: het

blijft rustig in Amsterdam", zegt hij.

Het klinkt alsof hij gelijk zal krijgen.

Hij houdt echter een slag om de arm:

"Maar mocht er iets uit de hand lopen,
dan zijn wij wel de allerlaatsten die in

paniek moeten geraken."

Bijstand
In de dagen vóór de troonswisseling

strijkt Rijkspolitie-personeel uit alle de-

len van het land in Amsterdam neer.

Achter het distriktsburo van de land-

dienst aan de Sarphatistraat zijn garages

en werkplaatsen vrijgemaakt voor mate-

rieel van de Algemene Verkeersdienst,

M.E.-auto's, hofauto's en volgwagens.

De brandstof tank voor het rijdend ma-

terieel is tot bovenaan gevuld. Het deta-

chement van de AVD heeft op een van

de verdiepingen enkele vertrekken in

beslag genomen en o.m. een eigen meld-

kamer geïnstalleerd. Aan de muur prij-

ken de schema's waarop alle begeleidin-

gen van hoge buitenlandse gasten staan

aangegeven; 58 motorrijders staan ge-

reed om de klus uit te voeren. Aan de

andere kant van de gang is het hoofd-

kwartier van de arrestatie-eenheden in-
gericht. Een begeleider van de berede-

nen (40 kombinaties) logeert er. Hoofd

buro logistiek P. Gorissen regelt nog

gauw even 230 bedden (eventueel uit te

breiden tot 280) voor als het bij of na de

plechtigheden toch nog uit de hand

mocht lopen en het assisterende RP-

personeel langer moet blijven.

Vuurwerk op het water

Op het stafburo van de Rijkspolitie te

Water wordt de laatste hand gelegd aan

een kleine 70 pagina's tellend draai-

boek: 'Vuurwerk ter gelegenheid van de

troonswisseling 30 april 1980'. De ge-

beurtenis met knallen en kleuren vormt

het sluitwerk van de feestdag. Het vuur-

werk zal op het water van het IJ worden

afgestoken. Vanaf vier schepen aan de

Oostelij ke Handelskade zullen het Ko-
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ninklijk paar en zijn gasten het evene-

ment aanschouwen. Er worden veel toe-

schouwers verwacht.

"De gebeurtenis vindt op het water

plaats. De politiedienst op en rond het

water wordt in Amsterdam door de

RPtW uitgevoerd. De verantwoorde-

lijkheid voor de uitvoering van de poli-

tiedienst op het water op 30 april komt

dus ook geheel voor onze rekening."

Op woensdag de 30e april waren er zo'n

400 RP-mensen in Amsterdam om de

RPtW op deze dag te assisteren. Het

merendeel van het personeel is af-

komstig van de Rijkspolitie te Water

van andere distrikten. Daar blijft nog

een ploeg achter om eventuele kalami-

teiten op te vangen. Van de landdienst

worden bomverkenners - met kennis

van schepen - en inlichtingenrecher-

cheurs geleend. . .
De RPt W heeft weinig aan het toeval ... door marineduikers afgetast ...

over willen laten. Zo reisden op 27 april

al acht explosievenverkenners naar

Cherbourg (Frankrijk), waar men aan

boord ging van het Griekse cruiseschip

,Amerikanes' , dat als drijvende tribune

voor de koninklijke gasten zou moeten

dienen. Onderweg naar Amsterdam

werd het schip al voor een deel

geïnspekteerd. Op 29 april gingen 15

RP'ers naar Engeland om de 'Beatrix'

van de Stoomvaart Maatschappij Zee-

land te onderzoeken. Er kwam een deta-

chement duikers van de Koninklijke

Marine om de ligplaats voor de schepen

te onderzoeken en later het onderwater-

gedeelte van de schepen af te tasten. In

overleg met de Havendienst werden

vaarverboden en stremmingen in-

gesteld. Kaden, rondvaartboten (waar-

mee de gasten van koningin Beatrix zou-

den worden aangevoerd) werden onder-

zocht en brugpijlers gekontroleerd.

Op de avond zelf bevonden zich 26 RP-

vaartuigen, waaronder 11 speedboten,

op het water. Een helikopter met licht

en geluid van de dienst Luchtvaart was

beschikbaar voor eventuele reddings-

akties. Aan boord van de RP-68 bevon-

den zich twee GG en GD'ers met bran-

card en reanimatieapparatuur.

In de nabijheid van de kommandopost

had de brandweer zich geïnstalleerd.

Assistentie was er voorts van het

M.E.-peloton uit Breda, van diens-

thondgeleiders, van de spoorwegpolitie

en havendienst. Op en om het water is

het die avond gelopen volgens het draai-

boek.
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Kinderen
spreken
recht
Een politieambtenaar is een man die

eerlijk, goed, flink, gewoon en normaal

is. Dat is de mening van 80070van de

kinderen die door de sociologe Ellie Lis-

senberg (37) werden ondervraagd voor

haar onderzoek, waarvan de resultaten

onlangs zijn verschenen in het boek

'Kinderen spreken recht'.

Kinderen hebben dus een positief beeld

van de politie. Meer dan 60% van de

kinderen vindt de politieman bovendien

'betrouwbaar', 'behulpzaam' en 'aar-

dig'.

'Ze hebben iets gedaan'

In de ogen van jonge kinderen is de taak

van de politie zeer omvangrijk.

"Voor hen is de politie het strafrechte-
lijk apparaat", aldus mevrouw Lissen-

berg, "alle aktiviteiten op dit vlak (wet-

geving, wetshandhaving en de straf toe-

meting) worden volgens de kinderen

verricht door de politie."

Jongere kinderen hebben meer vertrou-

wen in de resultaten van het opsporings-

werk dan oudere kinderen. Ongeveer

70% van de jongere kinderen meent dat

alle mensen die een bank hebben be-

roofd of onder invloed rijden, worden
opgepakt. Ook zijn zij vaker dan oudere

kinderen ervan overtuigd dat de schuld
van de mensen die in de gevangenis zit-

ten, vaststaat: "Ze hebben iets ge-
daan."
Naarmate kinderen ouder zijn, menen

zij vaker dat niet alle wetsovertreders in

aanraking komen met het strafrechtelijk

apparaat. Ook twijfelen oudere kinde-

ren vaker aan de schuld van de gedeti-

neerden. Zij vrezen dat er ook onschul-

digen van hun vrijheid worden beroofd.

Kinderen blijken uit te gaan van de om-

gekeerde bewijslast. Zij vinden, dat als

iemand wordt beschuldigd, hij of zij

zelf dient aan te tonen dat die beschuldi-

ging onjuist is.
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Pakkans

Kinderen uit het zgn. lagere sociale mi-

lieu zijn vaker dan kinderen uit het mid-

delbare sociale milieu en het hogere mi-

lieu overtuigd van een pakzekerheid van

de overtreder. Door meisjes worden

pakkans en 1000/0 pakzekerheid anders

ingeschat dan door jongens. Meisjes

menen vaker en op jongere leeftijd, dat

er slechts sprake is van een pakkans, ter-

wijl jongens eerder in pakzekerheid ge-

loven. Kennelijk een verschil in eigen er-

varing met de politie.

Kriminaliteit is volgens de ondervraagde

kinderen vooral vermogenskriminali-

teit, die wordt gepleegd door mannelij-

ke personen ófwel uit hebzuchtige mo-

tieven ófwel omdat zij er financieel zo

slecht voorstaan dat zij geen andere

keus hebben ..

Niet blijvend

De zeer positieve houding ten opzichte

van de politie is waarschijnlijk niet blij-

vend, meent mevrouw Lissenberg. Na

hun twaalfde jaar zal het beeld van de

politieagent worden aangetast, omdat

hij minder machtig blijkt dan kinderen

op jongere leeftijd veronderstellen.

Kinderen uit het lagere sociale milieu lij-

ken meer vertrouwen te bezitten in poli-

tie en justitie dan de kinderen uit de

middelbare en hogere sociale milieus.

Opvallend is dat kinderen het rijden on-

der invloed niet zo erg vinden. Daaren-

tegen tillen zij wel zwaar aan een bank-

beroving. Mensen die een bank hebben

beroofd zien zij als een apart soort men-

sen, die opgesloten moeten worden.

De studie over wat kinderen van

misdaad en straf vinden, uitvoe-

rig weergegeven en belicht in het

boek 'Kinderen spreken recht'

van drs. E. Lissen berg, is zeker

interessant voor politiepersoneel

dat met jeugdzaken te maken

heeft. Het is uitgegeven door

Samson Uig. bv te Alphen aid

Rijn en kost f 38,50.
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6e-klassers zijn wat kritischer:

'Wij leven in een demokratisch land,

daarom vind ik dat als de mensen

willen protesteren en demonstreren,

ze dat mogen doen. Als het niet te

erg wordt. Als de politie meteen in-

grijpt wordt het nog erger. Er komt

dan veel schade . . .'

'De mensen van relletjes, gaan sta-

ken of andere dingen omdat ze geen

genoeg geld krijgen, maar de politie

mag dan ook niet er hard tegenaan

gaan b. v. met traangas gooien of met

een waterspuit spuiten. Verder vind

ik de politie goeie mensen, ze regelen

het verkeer. De mensen van de relle-

tjes moeten wel redelijk zijn. Als ze

gewoon gaan lopen langs de straten,

vind ik dat de politie niet streng mag

optreden ... '

'Ik vind dat de politie heel goed is

voor de mens . . .'

Uit de opstellen (4e klas):

'Als er geen polities waren, waren er

al heel veel meer moorden gepleegd.

Een politie is erg goed, want ze doen

hele erge moeilijke karweitjes, bij-

voorbeeld: boeven pakken, kinderen

die ontvoerd zijn opsporen. De poli-

ties als die er niet waren, zou er op de

hele wereld heel veel gebeurd zijn. Ik

vind dat de politie heel goed is voor

de mens ... '

'En ik vind het lief van de politie dat

die meneer de gevangenis in moet. Ik

vind het gemeen dat die meneer

steelt. Nee, dat zijn geen aardige

mensen ... '

15

Rp.org_RPM80_05_mei_nr.09_compri 135



Uitkijke as ge wat steelt!!

Ervaringen van Peer, de jonge
wachtmeester in Peeldorp, opgete-
kend door Paul Meyers.

Als je langs de slingerende weg van

Peeldorp naar Zandgat fietste, kon je

ongeveer halverwege links, midden in de

hei "De Witte Heks" zien liggen. Van-

wege de uitgestrekte heide daar heette

dat gedeelte dan ook Heizijde.

De Witte Heks was een oud wat verval-

len huis. Naar men beweerde was dat

huis daar gebouwd in de tijd van Napo-

leon door een marketenster die bijna al-

le veldtochten van Napoleon had mee-

gemaakt.

Ze had drank verkocht aan de soldaten

en was zelf een compleet drankorgel ge-

worden. Ze had desondanks schijnbaar

goed geboerd want het was een voor die

tijd een mooi huisje geworden.

Overdag liet ze zich bijna niet zien want

ze zoop de godganse dag zo dat de lui-

zen lallend door de kamer sprongen.

Maar 's nachts kon ze niet slapen en

dan liep ze in een wit kleed door de hei

en zong ze Franse soldatenliedjes.

Vandaar dat ze "de Witte Heks" werd

genoemd. De naam die later, na haar

dood, overging op het huisje.

Er had altijd wat apart volk gewoond

daar op de Heizijde. neem nou maar

"Malle Bart". Ook zo'n vreemde die

zich bijna met niemand bemoeide. Al-

leen als hij oud ijzer en papier op kwam

halen wilde hij nog wel eens wat zeggen.

Rond z'n huisje lag van alles, oud pa-

pier, oud ijzer en ouwe kleren.

Er gingen tal van verhalen rond die kor-

te, gedrongen dreigende gestalte van

malle Bart. Als je ruzie met hem kreeg

nam hij op een geniepige manier wraak.

Zo zou hij al eens de spenen van koeien

af hebben gesneden toen hij ruzie met

een boer had gehad.

Niemand wist waar hij eigenlijk van-

daan kwam, maar men zei dat hij heel

vroeger uit een woonwagenkamp was

gemieterd omdat ie iemand had ver-

moord. Daarna kon hij in geen enkel

kamp meer terecht en was hij maar in

'de Witte Heks' gaan wonen.

Hij leefde met vrouwen kinderen vrij-

wel geheel buiten de gemeenschap van

de dorpen. Al was de veldwachter vroe-

ger nog zo vaak geweest, al had ie nog

16

zo vaak verbaal opgemaakt, z'n kinde-

ren waren nooit naar school gegaan. Op

den duur hadden zelfs de heren in Den

Bosch de moed opgegeven want boetes

betaalde hij ook niet en als hij het ge-

vang in moest dan ging hij, gaf ie niks

om.

Ze zeiden dat ie daar al zo vaak geweest

was dat ie zich er (huis voelde.

De postcommandant dronk die middag

nog een kopje thee voor hij van 3 tot 6

toezicht jachtveld zou gaan doen. Juist

voor hij op pad zou gaan stond Anneke

van Gradus opgewonden voor de deur:

"Je mot gauw bij ons komme, want bij

ons uit de gang is een beurs met vijfen-

twintig gulden gestolen en dat hét dieje

meid van de malle Bart gedaan. "

Op de boerderij van Gradus in het Lies-

end stelde de post commandant ambte-

lijk vast: "Op ... te omstreeks 14.45

uur, verscheen aan de woning van ...

de getuige bekende Grida . . . dochter

van de mij bekende ... bijgenaamd de

malle Bart, wonende te Peeldorp Heizij-

de ongenummerd enz. ".

De dochter van malle Bart had gevraagd

of ze dekens wilde kopen en Anneke

was naar achter gelopen om het 'ons

moeke' te vragen maar die wilde niks

niemandal met dat volk van doen heb-

ben.

Net toen dá meidje weg was ontdekten

ze dat uit de gang een beurske weg was

en daar had vijfentwintig gulden ingeze-

ten, nou dat had dieje meid gedaan,

wanne.

De postcommandant fietste door het

Liesend en daarna door het dorp, maar

Grida van malle Bart was spoor/oos.

Dan maar naar de heks, even met malle

Bart praten. Haalde wel weinig uit want

malle Bart weet van niks en z'n kinderen

zijn altijd stom als er vreemd volk

komt. Fietsend over het zandpad van de

Heizijde liep Grida. Ze droeg vijf wol-

len nepdekens van het soort waarmee de

kampbewoners vaak ventten.

Waar Grida vandaan kwam? Wat had

ze gedaan? Wat ze met die dekens

moest? Grida zweeg en keek naar het

zand.

Ja, je moest toch wat daar midden in die

hei bij een redelijk vermoeden van da-

derschap aan het misdrijf diefstal. De

postcommandant beval Grida haar zak-
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ken leeg te maken anders ging ze mee

naar de kazerne in Zandgat en daar het

kot in.

Uit een zak van haar overjarige mantel

kwam een briefje van f 25,- en een vie-

ze zakdoek.

Maar praten deed Grida niet. Waar dat

geld vandaan kwam? Of ze bij Gradus

van het Liesend was geweest? Grida

zweeg en keek naar beneden. De post-

commandant dacht na. Aan strafvorde-

ring en opsporingsleer had je nu niet

veel. Bekennen deed dat volk nooit, je

moest net zo sluw zijn, je moest ze bela-

zeren, ze met hun eigen wapens tege-

moet treden.

Snel fietste de postcommandan t naar de

witte heks waar hij malle Bart voor z'n

huisje in een gammele stoel aantrof.

Hij schatte dat hij nog wel tien minuten

tijd zou hebben voordat Grida thuis

kwam. Tien minuten om die sluwe ouwe

vos bij de bok te doen.

"Middag Bart, 'k kom is effe langs, lek-

ker weertje wá".

"Hum" gromde malle Bart wantrouwig

"Ja dá ga wel".

"Kijk es Bart, Grida ventte vanmiddag

met dekens op de Liesend en ge weet dat

ge daarvoor een vergunning moet halen

op het gemeentehuis. Grimmig kwam

Bart overeind "Wá, vente mé dekus, dá

wit ik niks van" en gelijktijdig zocht hij

naar mogelijkheden om er onder uit te

komen. Wat wist die politie, kon hij

hem wat maken?

"Nou ja Bart, om eerlijk te zijn heb ik

ze niet zien venten, alleen zien lopen met

vijf dekens, maar als ze nou met zeven

dekens van huis is gegaan moet ze er wel

twee verkocht hebben, nietwaar?

Bart zag gelijktijdig de uitweg, de poli-

tie had eigenlijk niks gezien en kon hem

dan ook niks maken: "Nou en? Mag

Grida soms met dekus lope as ze dat

gèrre doet, ge kan niks bewijze".

"Da's waar Bart, kan ik niet veel op

zeggen, maar ik wou je gewoon effe

waarschuwen, dat als ze vent je een ver-

gunning mot halen, overigens is ze met

vijf dekens weggegaan dus als ze niet ge-

vent heeft, heeft ze ook geen cent ge-

beurd".

"Goed" triomfeerde Bart, want ze kon-

den 'm toch niks maken.

"Ze is met vijf dekens weggegaan, ze

heb nog vijf dekus, ze heb niet gevent en

geld hebben mijn jong nooit op zak, dat

dragen ze aan mijn af En als je me

zuukt mot je dat zeggen dan donder ik

je wel van m'n erf af Niemand heb hier

wat te make, snap je dat?"

Terwijl Grida het erf naderde stak de

politieman een biljet van f 25,- naar

voren: "Luister goed Bart. Er is bij

Gradus aan het Liesend 25 piek gejat

terwijl Grida aan de deur stond. Ik vond

bij Grida net 25piek. Je zegt zelf dat ze

met vijf dekens is weggegaan zonder

geld en die dekens heeft ze nu nog

Goed, je hebt gelijk voor dat venten kan

ik je niks maken maar duidelijk is wel

dat Grida die 25 gulden gestolen kan

hebben. Ik maak het met je, je komt

over een uur met Grida op de kazerne

voor verhoor, zo niet dan haal ik Grida

vandaag of morgen op al mot ik daar

honderd man voor meebrengen en

zuuken doe ik je niet dá witte wel".

Bart sprong woedend overeind, maar

die reaktie kende de postcommandant,

nou een potje primitieve intimidatie.

"Van m'n erf af godverjû", Dreigend

kwam Bart op de postcommandant af

"Ik steek je kapot nondeverdomme",

Een stortvloed van dreigementen over-

spoelde de postcommandant, maar die

kende z'n pappenheimers. Onbewogen

bleef hij zwijgend staan, terwijl hij mal-

le Bart recht in de ogen keek.

Menig politieman was al bezweken voor

de taktiek der primitieven, liet zich

angst inboezemen op een moment dat

de bluffer heel goed wist dat ie verloren

was. Bart wist heel goed dat z'n erf in

dit geval vrij toegankelijk was voor de

opsporingsambtenaar en net zo goed

dat Grida volgens het boekje kon wor-

den meegenomen en het belangrijkste

was dat ie zou weten dat deze politie-

man hem door had, dat z'n dreigemen-

ten loos waren, dat ie geen poot meer

had om op te staan.

Toen Bart's woordenkeus van dreige-

menten uitgeput zonder enig effect her-

haald was, draaide de post commandant

zich om en liep naar z'n fiets. Toen hij

op z'n fiets stapte zei hij tegen Bart:

"Je hebt het gehoord Bart, over een

uur. En je kan er donder op zeggen dat

ik woord hou, al mot ik je keet afbre-

ken. Een bewijsje voor die 25 gulden

krijg je straks, houdoe wanne".

Terwijl hij over het zandpad naar de ka-

zerne reed kletste malle Bart's hand te-

gen de harde kop van Grida.

"Kende nondeju nie uitkijke as ge wat

steelt, heb ik 't oe zo geleerd, verrekte

sufferd dá ge bent".

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

@
Van Gend & Loos

organ isaloren

van

elk vervoer
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Rijkspolitie-reserve schreef historie:

Rapport 'Werkgroep res.-Rijkspolitie'
in uitvoering

res.- Rij kspolitie.

Een resultaat dat voor de

reserve-Rijkspolitie (en in de

toekomst waarschijnlijk ook

voor de reserve-

gemeentepolitie omdat een

werkgroep van het L.O.R.G.

(gemeentepolitie) een iden-

tiek stuk bij de bewindsman

van binnenlandse zaken heeft

ingediend) een erkenning in-

houdt en in de toekomst

waarborgen biedt voor een

goede geoefendheid.

komt een nieuw handboek

voor de reserve-politie,

waarin de uniforme examen-

eisen zijn opgenomen en

richtlijnen voor de instruktie

van het reserve-personeel (af-

hankelijk van de adviezen

van de stuurgroep opleiding

reserve-politie) zijn vermeld.

Tenslotte zullen de regelin-

gen worden gewijzigd zodat

uurbeloning voor een periode

van 4 of 5 uur (nu nog 8

uur) mogelijk zal zijn.

Voorzitter Offermans van de

L.O.R. toonde zich verheugd

met de resultaten. "Wat

heeft ons bezield toen we er-

aan begonnen hebben we ons

wel eens afgevraagd. Ik denk

dat het antwoord daarop niet

zo moeilijk is. We willen al-

len een goede reservist zijn,

maar dan goed opgeleid en

met goede middelen uitge-

rust. Het werk dat we ge-

daan hebben is niet voor

niets geweest. 'k Hoop nu al-

leen nog dat de uitvoering

van het gehele rapport niet te

lang op zich laat wachten."

AMSTERDAM. - "Dat ik

dit nog heb mogen mee-

maken." Zo ongeveer was de

teneur van de toespraak van

reserve-opperwachtmeester

C. H. F. Kerkses uit Cuyk

die hij hield op de jaar-

vergadering van de Landelij-

ke Organisatie van de

Reserve-Rijkspolitie bij zijn

afscheid in verband met

funktioneelleeftijdsontslag.

"Ik ben dankbaar met de er-

kenning van de reserve-

Rijkspolitie na zoveel jaren

dat we voortdurend in on-

zekerheid verkeerden en lang

niet altijd in de gelegenheid

onze goede bedoelingen waar

te maken."

De heer Kerkses verwoordde

hiermede ongetwijfeld de ge-

voelens van het hoofdbestuur

van de L.O.R. en afgevaar-

digden uit het gehele land die

op 26 april j.l. in de kantine

van het distriktsburo aan de

Sarphatistraat in Amsterdam

bijeen waren. Het was bij die

gelegenheid dat de plaatsver-

vangend Algemeen Inspec-

teur van het korps Rijks-

politie, kolonel W.F.K.J.F.

Frackers de toehoorders op

de hoogte stelde van het

resultaat van de aktiviteiten

van de werkgroep

datum waarop hij geoefend

man werd en bovendien vol-

doet aan de eisen van buiten-

gewoon geoefend man. Er

wordt een aanvang gemaakt

met het verstrekken van legi-

timatiebewijzen en ook de

reservist zal om zijn reis-

kosten te kunnen verhalen

gebruik kunnen maken van

de Reisbeschikking zoals die

voor ambtenaren geldt.

Op korte termijn wordt ge-

werkt aan de verplichting om

de reservist tenminste één

maal per twee maanden aan

een praktische oefening te la-

ten deelnemen. De weg zal

worden vrijgemaakt om re-

servisten te bevorderen tot

res.-owmr. Zij zullen in dis-

triktsverband worden inge-

schakeld bij instruktie, repre-

sentatie en leidinggeven. Men

streeft naar een centrale

opleiding van reservisten in

het distrikt. Bovendien zal de

reservist worden opgeleid

voor het behalen van het

korps-rijbewijs zodat ook hij

de bevoegdheid krijgt een

dienstauto te besturen.

Op langere termijn wil men

komen tot de aanstelling van

een full-time executief staf-

ambtenaar voor de reserve-

Rijkspolitie per distrikt. Er

Drie fasen

Kolonel Frackers liet weten

dat het rapport van de

werkgroep-reserve-

Rijkspolitie in z'n geheel

door de minister van Justitie

was geaccepteerd. De uitvoe-

ring ervan zal in drie fasen

plaatshebben.

De sterkte zal maximum 2/3

van de organieke groeps-

sterkte worden. Er wordt

gestreefd naar een maximum

leeftijd van 40 jaar om toe-

gelaten te worden tot de

reserve-RP. Vrouwen kunnen

worden aangesteld. Bevorde-

ring tot res.-wmr. I kan

plaatshebben 5 jaar na de

(AH)

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag tlm vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.
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Dertien
kustnavigators
bij de RP te Water

AMSTERDAM. - Een

overste, zes opperwacht-

meesters en zes wacht-

meesters 1e klasse van de

Rijkspolitie te Water slaag-

den begin van dit jaar voor

het examen kursus 'Beperkte

Kustnavigatie' .

De Algemeen Inspecteur van

het korps Rijkspolitie, gene-

raal P. J. Plattel, was naar

Rotterdam gereisd om er in
de Gemeentelijke Hogere

Zeevaartschool de dertien

RP'ers die de eerste dienst-

kursus Beperkte Kustnaviga-

tie die op het opleidings-

instituut van de RPtW in
Amsterdam was georgani-

seerd en met goed gevolg

hadden afgesloten de certifi-

caten te overhandigen.

Kolonel R. den Breejen,

commandant van de RPtW,

memoreerde bij de gelegen-

heid de woorden van de mi-

nister van Justitie bij de in-

gebruikstelling van de RP-15

in Den Helder als eerste zee-
gaande patrouillevaartuig

waarbij hij als nieuwe taak

voor de RPtW het politietoe-

zicht op de Noordzee zag.

"Deze kursus is een gevolg
van die woorden", aldus de

heer Den Breejen.

Het certificaat 'Beperkte

Kustnavigatie' is vereist voor

personeelsleden van de

RPtW die voor de kust-

surveillance zijn aangewezen

en die - naast het KOF

(binnenvaart)-diploma en het

radarcertificaat - nog niet

in het bezit waren van de

vereiste 'zeemanspapieren ' .

De kursus voor 'zeevarende'
RP'ers werd gehouden in

Amsterdam en geleid door

P. S. Agema, leraar van de
Hogere Zeevaartschool. Hij

zal ook in de toekomst als

gastdocent voor volgende

kursussen optreden.

De geslaagden voor deze

eerste kursus waren E. van

Dee en K. de Maat (Amster-
dam, G. L. Leeuwerke en

J. B. H. Reesink (Delfzijl),

H. de Jong en A. Stolk (Den

Helder), Tj. Westerhuis
(Harlingen), J. A. Elias en

B. van Willigen (Terneuzen),
A. C. Nieuwland en C. Pas-

veer (Vlissingen) en J. Sikke-

ma (IJmuiden). (CD)

DC-RPtW K. de Maat die buitengaats mag.

(Foto's Techn. Rech. Den Haag)

Certificaat voor A. C. Nieuwland van de RP-IO uit

Vlissingen.

Pagina teletekst
voor AVD

AMSTERDAM. - Na twee-

eneenhalf jaar experimente-

ren is de Nederlandse Om-

roepstichting op 1 april j.l.

begonnen aan een verdere

ontwikkeling van het nieuwe

kommunikatiesysteem dat

onder de naam 'Teletekst' in

Nederland bekend is gewor-

den. Bezitters van een daar-

voor geschikt televisie-toestel

zijn thans in de gelegenheid

om via het beeldscherm op

elk uur van de dag op de

hoogte te zijn van 'hot news'

en andere aktuele informatie.

Naast het laatste nieuws, de

weerberichten enz. is er voor

de Algemene Verkeersdienst

van de Rijkspolitie een van

de 54 pagina's beschikbaar

voor het verstrekken van ak-

tuele informatie over de ver-

keerssituatie op de Neder-

landse wegen. Voor chauf-

feurs die onderweg zijn is er

een mogelijkheid ontstaan

om op elk willekeurig mo-

ment op de hoogte te gera-

ken van de situatie op de te

volgen route. Een blik op

het t. v.-toestel van het

chauffeursrestaurant of een

telefoontje naar het kantoor

van de werkgever waar het

toestel staat opgesteldis vol-

doende om te komen tot zijn

besluit van 'wegwezen' of

nog een koffie! (AH)

Nieuwe bar
op de COME
NEERIJNEN . - Onlangs

heeft de personeelsvereniging

van de COME, 'De Vijf-

hoek', in een van de

rekreatieruimten een nieuwe

bar in gebruik genomen.

De toog, met twintig zit-

plaatsen, werd in eigen be-

heer gebouwd. Zoals vele
ME'ers van de Rijkspolitie

inmiddels weten vormt het

een plaats waaraan het na

gedane arbeid goed toeven
is.

De leden van de ME-

pelotons die voor een voort-
gezette opleiding nog naar

Neerijnen gaan en ook van

deze bar gebruik maken kun-

nen zich nu alvast een beeld

vormen van de nieuwe

akkommodatie. (PSGvdR)

Vasteplaats voor een vasteploeg.

/
:I' - ---::-1

(Foto P. S. M. v. Hout)
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Plotseling
gebeurt er iets

Je zit thuis. Hebt een vrije

dag. 'n Makkelijk broekje en

een lekker truitje. Je knutselt

wat in de schuur of zit wat

te lezen of te studeren. Mis-

schien heb je plannen om er-

gens heen te gaan.

Dan gaat de telefoon. Als je

de hoorn hebt opgepakt

wordt het je opnieuw duide-

lijk welk vak je gekozen

hebt. 'Werk aan de winkel.

Er zijn een paar gewapende

kerels in je omgeving gesig-

naleerd.' Tijd om het 'pak'

aan te doen heb je niet. Met

alleen een pistool in je hand

door de polder zou wel eens

verwarrend kunnen werken.

Maar even een jekker aan.

Voor de herkenning. Hoe

luidde ook al weer het motto

van het korps Rijkspolitie?

(Foto Martin Droog. Goudse Crt.)

Tandem-patrouille

APELDOORN. - Nu aller-

wegen de fietsende politie-

man weer zijn entree doet (in

het distrikt Den Haag schijnt

er zelfs een commissie te

bestaan die studie maakt van

het onderwerp , fietssurveil-

lance') was men in de groep

Voorst al weer zover dat

men aan experimenten kon

gaan denken. Elly Stender en

André de Jong namen er een

proef met de z.g. tandem-

patrouille. Een uur lang ruil-

den zij hun eenpersoons-

rijwiel in voor een twee-

persoonsvervoermiddel. Ze

wonnen met de weddenschap

een rijksdaalder en een pers-

fotograaf was er (toevallig")

getuige van.

(Foto Persburo CITO)

Fragment uit
dienstbrief

... deel ik u mede dat de

voor het detachement aange-

wezen wachtmeester J. Piest

wordt vervangen door wacht-

meester A. Pik ...

Eerste optreden
van RP-Steelband

APELDOORN. - Wie op

20 maart j.l. 's avonds zo

rond de klok van tien op de

Kaderschool van de Rijks-

politie in de richting van de

kantine ging, moet zich, af-

gaande op de geluiden die

van daaruit klonken, op de

Nederlandse Antillen hebben

gewaand. Doordringende

muziek van conga's, samba-

ballen, cello-, gitaar- en

bas pannen die tesamen

'South of the border' lieten

klinken versterkten de opge-

roepen gedachte nu eens een

echte Caraïbische happening

te gaan beleven.

Eenentwintig - uit Trinidad

afkomstige - oliedrums

(cello-, gitaar- en

baspannen), versterkt met

ritme-sektie, dat alles

bespeeld door Kapel-RP'ers,

vormden het eerste optreden

van de RP-steelband voor

kursisten die afscheid namen

van de eerste adjudanten-

kursus en de RP'ers die de

tegelijkertijd draaiende ka-

derkursus bevolkten.

In deze ambiance werden

'Never on Sunday', 'Ding

Dong' en ' Jambalaya' in een

sprankelend en tot de ver-

beelding sprekend tempo en

decorum vertolkt.

Dit eerste optreden was een

gevolg van de inspanning

van een vijf tiental kollega's

die op initiatief van tam-

boers van de RP-kapel een

reeds lang gekoesterde wens

van een heuse steelband in

vervulling zagen gaan. In-

strukteur Kurtsschreuter in-

strueerde de band. De pan-

nen werden betrommeld

door Hirs, Hameter, De Wit,

Hulscher, Booden, Van der

Steen, Habing en Ruysink.

De ritme-sektie werd

bespeeld en de conga en

sambaballen werden bediend

door Stotijn, Horst, Sonde-

man, Wilkens, Kroes en Kro-

neman.

Adjudant Kalverda was ver-

antwoordelijk voor het eerste

optreden op de Kaderschool.

(BMvH)

Gekraakt

UTRECHT. - Inwoners

van Loosdrecht moeten on-

langs wel vreemd hebben op-

gekeken toen ze het post buro

van de plaatselij ke Rij ks-

politie passeerden. Voor het

gebouwtje een spandoek

waarmee melding werd ge-

maakt van het op eigentijdse

wijze in gebruik nemen van

een leegstaande woning door

Peter en Thea.

De werkelijkheid van het

gaan bewonen van een deel

van het woonhuis bij het bu-

ro bleek echter minder ingrij-

pend dan het spandoek deed

vermoeden. Wachtmeester

Peter de Heus en zijn Thea

waren er, nadat ze de weg

naar het stadhuis hadden ge-

maakt, op gebruikelijke wij-

ze ingetrokken. Het span-

doek was een grapje van de

kollega's.
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Uitreiking van de eerste kunststof-M.E. 'er. Links pelotons-

commandant R. de Regt. Rechts ad}. A. C. Honcoop. Het

peloton is getuige van de uitreiking. (Foto F. van Dongen)

Beeld van een
M.E.'er

BREDA.- M.E.'ers die het

peloton Breda gaan verlaten

kunnen er in het vervolg op

rekenen, dat ze - als waar-

dering voor inzet, saam-

horigheidsgevoel en kame-

raadschap - een afscheids-

kado meekrijgen. De eerste

bezitter van zo'n aandenken

is adj. A. C. Honcoop, die

wegens zijn benoeming elders

de Bredase M.E. onlangs

verliet, waarvoor hij zich

o.a. als vervangend pelotons-

commandant, bijzonder ver-

dienstelijk had gemaakt. De

uitreiking vond plaats op JO
januari j.l. toen het peloton

voor een voortgezette oplei-

ding op de COME te Neerij-
nen verbleef.

Al lange tijd leefde bij de le-

den van de Bredase M.E. het

idee om met een waardig

kado blijk te geven van

waardering voor getoonde

kollegialiteit. Modelmakerij

Willems in Tilburg kreeg de

opdracht een beeltenis te ma-
ken van een M.E.'er. Daar-

voor stond kollega D. Stolk
uit Baarle-Nassau model.

Voor ex-leden, die vanaf de

periode dat pelotons-

commandant W. J. van

Beers de leiding had, deel

uitmaakten van de

M.E.-Breda, bestaat de mo-

gelijkheid in het bezit te ko-

men van het beeldje. Stolk

in kunststof-en-gips kost

160,-. (SGMW)

Zo was het niet
helemaal bedoeld

UTRECHT. - Begin maart

werd de aandacht van de

Utrechtenaren getrokken

door de Muurkrant die op
verschillende plaatsen was

aangeplakt met de kop

'Politiegezin rot weg'. Daar-

onder een tekst die ons wel

bekend, maar niet geheel

juist voorkwam. Een en an-

der was gelardeerd met een

afbeelding uit 1963 van de

beëdiging van adspiranten

met daaronder een niet hele-
maal juist bijschrift.

Fotograaf Hans Vossen heeft

er in de Lange Smeestraat

deze foto's van gemaakt, die

we u toch niet willen ont-
houden.

24

Voor inzet, saamhorigheid en

kameraadschap.

(Foto Techn. Rech.)

Nadere inlichtingen bij C.

Adamczak van de staf van

het distrikt Breda.

POLITIEGEZIN
ROTVEG

'I4UêJi1iWfiiWqJ
;v' _ _

Onze artikelenserie over Sociale begeleiding binnen het korps zeer vrij geïnterpreteerd.
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Dordt bouwt

DORDRECHT. - De

bouwplannen voor een nieuw

distriktsburo in Dordrecht

dateren al van vele jaren her.

Het Rijk kocht grond en er

werden tekeningen gemaakt.

Plannen voor de indeling van

de nieuwbouw kwamen op

tafel. Toen tenslotte ook het

geld voor de bouw van het

miljoenenprojekt beschik-

baar was bleek dat een van

de buren van de toekomstige

RP-bewoners toch wel wat

moeite had met zo'n kolos

naast zijn tuinders bed rij f.

Hij veronderstelde dat brede

schaduwpartijen best eens

van invloed konden zijn op

de wasdom in zijn kassen en

legde zijn bezwaren tegen de

bouw van het nieuwe dis-

triktsburo voor aan de rech-

ter. En zo bleef de eerste

paal een poosje liggen.

Op 24 maart j.l. was het aan

de rechter om te beslissen of

de aannemer aan de klus kon

beginnen. Een verslag van

een belanghebbende:

'Om kwart voor tien die

maandagochtend was ik op

de bouwplaats en allengs

kwamen er meer mensen die

nieuwsgierig waren of de

eerste paal nu wel of niet

zou worden aangevoerd. Om

JO uur zou de rechter uit-

spraak doen. De spanning

liep op en men dromde sa-

men in het vertrek van de

uitvoerder waar het verlos-

sende telefoontje met de

melding van de waarnemer

ter plaatse zou binnen-

komen. Zelfs de heren van

de Rijksgebouwendienst wa-

ren wat nerveus. Om zeven

minuten over tien rinkelde

het toestel. Men keek elkaar

aan. Wie zou de telefoon op-

nemen? Een doortastende

hand greep uiteindelijk de

hoorn. Het was muisstil in

het vertrek.

Toen tijdens het gesprek het

'afgewezen' klonk brak plots

de spanning. Iedereen felici-

teerde iedereen. 'Heien

maar', sprak iemand. Buiten

Eerste paal voor een nieuw

buro in Dordrecht.

(Foto Techn. Rech.

Den Haag)

waren alle belangstellenden

er getuige van hoe de eerste

paal enige meters de gond in-

zakte om vervolgens - met

enige hulp van boven - tot

op 17V2 meter beneden A.P.

in de grond verdween'.

(W. de Graaf)

Hoe heet die man
in Bleiswijk?

DEN HAAG. - Vroeger

had de gemeente Bleiswijk

een groep van de Rijks-

politie. Maar dat is allang

geleden. De Zuidhollandse

gemeente moet het thans

HO::'FllEUREAU VA:; DE RIJKSPCrnE

Il!

ELEISilJX WI.D- HOLLAND

stellen met een post van 10

man. Vele vaak officiële

instanties hebben kennelijk

moeite met de status van de"

Bleiswijkse politie. Post-

commandant M. van Deven-

ter ging eens aan de hand

van de briefomslagen na wie

en wat hij wel was. Een paar

adressen:

Rijkspolitie,

Doppsstraat 9.
BLEISYIJK. 2665 DG.

t.a.v. de Korpschef

Gemeente POlitie

te Bleisvijk

Aan de Cdt.van de Rijkspolitie

te

Dorpsstraat 9

01.1'\1<:
De g~oepsccillJl1andantder ri~q.1JY-t. ? ":t

~" ?LP-l\1';)' ,.ntil"!.Sn"
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• Twee kamerleden van de

PvdA hebben de regering ge-

vraagd de voorschriften bij

de politie zo te wijzigen dat

deeltijdarbeid mogelijk

wordt. (NRC)

• De Provinciale Waterstaat

van Friesland gaat snelheids-

kontroles op het water met

behulp van radar uitvoeren.

(Schuttevaer)

• Uit een NIPO-enquête

blijkt dat 52070 van de Neder-

landers vindt dat de politie-

man het pistool juist han-

teert. Drie op de tien vinden

dat hij het te weinig ge-

bruikt. 89070 vindt dat poli-

tiemensen een vuurwapen

moeten dragen. 7070 vond

van niet. In 1964 waren die

getallen respektievelijk 80 en

16. (NRC)

• De RPtW in Dordrecht

kreeg een eerste patrouille-

schip met een 'snuffelaar'.

Het instrument signaleert een

bepaalde concentratie gas bij

langszij komen van niet-

ontgaste-, ladende- en lossen-

de schepen met gevaarlijke

stoffen. Automatisch worden

dan alle verblijven afgesloten

en loopt de uitlaattempera-

tuur terug. De eerste nieuwe

politie-patrouilleboot (RP-

31) is in Ridderkerk gestatio-

neerd. Er volgt ook nog zo'n

nieuw vaartuig (z.g. B. boot)

voor Nijmegen en Wil-

lemstad. 19 andere boten

mogen worden verbouwd tot

B-boot. (Schuttevaer)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media

verantwoordelijk.

25
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Groeten van Steef

APELDOORN. - Stephanus

Roelof van der Wal (Steef) is

een goede bekende bij het

Rij kspolitiepersoneel. Een

ieder die vanaf 1960 in Arn-

hem en in Apeldoorn is

opgeleid, heeft met hem te

maken gehad.

Gehuld in een stofjas die bij

de knopen altijd wat trok,

als gevolg van zijn gevulde

figuur, was hij altijd bereid

antll Steel.
203AAUUNGOalEU~tN.

~\I.o\)i*mTIi.I""':'''''

Telefoon-adres

APELDOORN. - Een in

Nederland werkende Pool

die ons vaderlands wegennet

min of meer onveilig maakte

met een krakkemikkige auto,

heeft van een personeelslid

van de Apeldoornse ver-

keersgroep te horen gekre-

gen, dat hij zijn vervoermid-

tot een gesprekje met een

duidelijk 'Ernems' aksent.

Omdat hij op 21 maart twin-

tig jaar 'bij de baas' was,

heeft men de voormalig

bloemenkweker en thans

plaatsvervangend voorman

op de opleidingsschool aan

de Arnhemseweg, even in de

bloemetjes gezet. Hij laat u

groeten. (MD)

(Foto A.L. van Ooyen)

del maar beter ter aarde kon

bestellen. Naar de sloop dus

met dat ding. De man volgde

het zeer dringende verzoek

van de RP-verkeersman op

en stuurde hem het bewijs

van begraven met de vermel-

ding: "Ik neb de auto geslo-

pen vàn 03-08-79."

Wat de PTT daar voor die

55 centen allemaal moest

doen. . . (WvM)
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GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met

schadegevallen!

En juist voor U. politie-ambtenaar in actieve dienst,

hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-

zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn

dat u een aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer

vormt dan de doorsnee automobilist.

Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er

is nog meer:

Gunstige no-claimregeling (10-15-20-30-40%) en bij één

schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15 %.

WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)

Gunstige nieuwwaarde-regeling

Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-

geval binnen Nederland.

gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en

gratis vervoer van inzittenden).

Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,

is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.

N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Ou-

denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S

Huidige catalogus- EUROPA·DEKKING

waarde incl. BTW

t.e.rn.

Na vijf jaar schadevrij

rijden. korti ng 40'/(

AII·RISks Alleen W.A EUROPA-DEKKING

ICasco+W.A.1 IJ 5.000000.-1 All-RISk, W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9000.- 783.45 345.70 470.07 207.42
f 10000.- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 69968 2i9.29
f 17000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48
f 19.000,- 1314.78 48603 788.87 291.62
f 20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f 21.000,- 1429.46 519.51 857.68 311.71
r 22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

hm ne n Nederland f 211.- f 20.- f 12.- r 12,-

I Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I
I

I

I
I

I
I

L

Naam:

Adres:

Woonplaats: ----. tel.: -----

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

autoverzekering.

Speel op safe: Neem een VBO-polis.

Voor alle zekerheid.
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D.C. Apeldoorn
op 't stort

APELDOORN. - Zoals het

er nu uitziet zal kolonel J.

H. Ittman, commandant van

het distrikt Apeldoorn van

het korps Rijkspolitie nog

juist voor z'n f.l.o. een

nieuw distriktsburo kunnen

openen.

Voor de officiële aanzet van

1\~

}\

.:

de bouw ervan was op 25

april j.l. een klein gezelschap

bestaande uit vertegenwoor-

digers van Rijksgebouwen-

dienst, aannemer, architek-

ten buro en Rijkspolitie naar

het bouwterrein aan de Sleu-

telbloemstraat in de Apel-

doornse wijk Zevenhuizen

gekomen.

Zij waren er getuige van hoe

de distriktseemmandant zelf

de eerste handeling verricht-

\\.

"

Zo zal het distriktsburo in Apeldoorn er gaan uitzien.

te. Gestoken in voor die ge-

legenheid gepaste kleding

stortte hij eigenhandig een

van de platen waarop de ko-

lommen komen te staan die

het centrale deel van het ge-

bouw zullen steunen. Rond-

om deze kern zullen units

van 12 x 12 meter tot een

hoogte van 4 bouwlagen on-

derdak bieden aan de totale

bezetting van distriktsstaf',

administratie, recherche, ver-

{:~
\~;y:'

keersgroep en anderen.

De nieuwbouw zal het huidi-

ge onderkomen - een voor-

malige tijdelijke huisvesting

van het Rijkscornputer-

centrum - dat in 1969 voor

'ten hoogste twee jaar' werd

betrokken vervangen. Het

nieuwe distriktsburo zal na

oplevering circa twaalf mil-

joen hebben gekost. (AH)

(Foto Techn. Rech. Arnhem)

zijn. Bij het wegrijden naar

huis was het hem in het don-

ker van de nacht niet zo op-

gevallen, maar toen hij de

volgende morgen de auto uit

de garage haalde zag hij dat

de wieldoppen die zijn wagen

hadden gesierd verdwenen

waren. 'Niemand had het

recht om die sierdoppen weg

te halen en deze zich toe te

eigenen' , stond er in het

aangi fte- p. v.

Op "stort

en de armste (Meeden) ge-

meente van ons land.

'Er gebeurt hier vrijwel

niets', had de postcomman-

dant van de Gelderse ge-

meente in een andere krant

al eens laten weten. Behalve

dan die keer toen de

distriktscommandant uit Nij-

megen op bezoek was in het

plaatsje bij Arnhem. Op die

avond schijnt er in Rozen-

daal dan wel iets gebeurd te

D.C. keek goed
naar z'n doppen

NIJMEGEN. - 'Van ander-

mans leer is het goed riemen

snijden'. 'Contact-armoede

is erger dan gebrek aan

geld'. Twee koppen die ston-

den boven een artikel in 'de

Gelderlander' van enige tijd

geleden. Het verhaal ging

over de rijkste (Rozendaal)

We moeten de kolonel gelijk

geven als hij bij de ontdek-

king van de diefstal mis-

schien wat verontwaardigd

heeft gedacht: 'Van ander-

mans leer is het goed riemen

snijden'. Maar misschien was

het best een leuke avond

daar in Rozendaal. In dat

verband zouden wij willen

opmerken dat contact-

armoede erger is dan gebrek

aan geld. (AH)

27
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Drie generaties RP

DEN HAAG. - Het korps

Rijkspolitie is een jong

korps. Nog geen 35 jaar ge-

leden werd het opgericht. Als

de plannen worden uitge-

voerd zoals de huidige

politie-ministers die voor-

staan, zal het korps geen tijd

hebben om werkelijk 'oud'

te worden.

Toch kennen wij een familie

waarvan drie generaties de

Rijkspolitie-ranglijst bevolk-

ten. (ThS)

standplaatsen doet hij nu

dienst bij de staf van het

distrikt Middelburg.

J. B. Helmendach, kwam op

1 april van de gempo Rotter-

dam naar de RP-post

Bleiswijk van de groep

Berkel en Rodenrijs.

J. Helmendach. Hij maakte

vanaf de oprichting deel uit

van het korps, standplaats

Aalsmeer. In 1954 ging hij

met f.l.o.

G. J. Helmendach kwam in

1956 bij de Rijkspolitie. Na 6

('r

M.E.-
schij nbewegingen

bedrijf toe te laten, hielden

politiemensen in de buitenste

ring in 'dranghek-formatie'

nieuwsgierigen van het slag-

veld. De Bredanaars voerden

daarbij een geheel nieuwe

taktiek uit, die onopgemerkt

bleef voor de media. Geheel

in de trant van 'Het leven is

goed op het Brabantse land'

wisten de M.E.'ers van hun

gedwongen verblijf in Mo-

kum iets te maken.

Mede-M.E.'er Peter de Feij-

ter tekende de schijnbewe-

ging. (SGMW)

BREDA. - M.E.'ers van de

Rijkspolitie zijn de laatste

tijd nogal eens op pad. Ook

het peloton van Breda.

Onlangs waren ze weer eens

in Amsterdam, waar op een

vroege maandagmorgen bar-

rikades moesten worden

geslecht. Terwijl in het

strijdperk de laatste beletse-

len werden opgeruimd om

straatmakers, elektriciëns en

het gemeentelijke vervoer-

cJmmmBae~
QP[}r:aa~

,. VOOR.ZjDE YAN He.1 ME-F}Lo7oH"" ••.•

>ACHT€RZ~Pe- VAN "DAT ME-PeL%H ••••
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Administra teur
Plomp won Haagse
schietwedstrijden

LEIDERDORP. - G. P. H.

Plomp van de staf van het

distrikt Den Haag van het

korps, een van de burger-

administratieve personeelsle-

den die meedeed aan schiet-

wedstrijden voor burger- en

executief personeel van het

distrikt 's-Gravenhage die op
21 en 22 april j.1. werden ge-

houden bleek de beste

administrateur-schutter te

zijn. J. G. E. Bouwmeester

van de groep 's-Gravenzande

was de beste van alle pistool-

schutters. P. J. A. de Bruin

van de groep Oestgeest sleep-

te de eerste prijs bij de

wedstrijd tussen de vuurwa-

pensinstrukteurs in de wacht

en de groep De Lier werd

voor de tweede achtereenvol-

gende maal winnaar van de

groeps-wisselbeker .

Aanleiding voor de twee-

daagse ontmoetingen was het

in gebruik nemen van een

nieuwe schietbaan voor het

gehele distrikt in Leiderdorp.

Een moderne schietgelegen-

heid, eigendom van de Lei-

derdorpse schietsportvereni-

ging 'De Vrijheid' waar de

moderne methoden van

schietinstruktie voor de poli-

tie kunnen worden beoefend.

Een tevreden vuurwape-

ninstrukteur Eus Smit: "We

zijn erg blij met de mogelijk-

heden die we nu hebben.

Twee dagen in de week kun-

nen we nu de mensen hier

ontvangen om met hen te oe-

fenen en dat is in feite een

ongekende weelde. Net als in

verschillende andere distrik-

ten liep het bestand aan goe-

de schietbanen voortdurend

terug. Andere werden afge-

keurd omdat ze niet volde-

den aan de gestelde eisen.

Met name voor wat betreft

de afzuiginstallaties bleken er

nogal wat tekortkomingen."

Het bestuur van 'De Vrij-

heid' liep al langer met plan-

nen voor nieuwbouw. Een

bezoekje van Smit aan voor-

zitter Van de Goot van de

schietsponvereniging waarbij

werd geopperd dat het Haag-

se distrikt mogelij k vaste

huurder voor een aantal da-

gen per week zou worden

hadden tot gevolg dat de

plannen nog meer aandacht

en tenslotte definitieve vorm

kregen. Smit: "We hebben
op de COME een goede

opleiding tot vuurwape-

ninstrukteur gehad. Je wilt

dan enthousiast aan de slag

en dan is het wel wat te-

leurstellend als er geen moge-

lijkheden zijn om te oefen-

den, simpel omdat er te wei-

nig of geen schietbanen zijn.

We hebben hier in Leider-

dorp ontdekt dat een kon-

takt met zo'n burger-

schietvereniging wel een de

oplossing kan bieden."

Uitslagen bij de wedstrijd

voor burgerpersoneel op een

klein-kaliber geweer: 1. G.
H. P. Plomp (174 p.), 2. R.

H. Zuur, techno rech. (158

p.), 3. A. R. Saak, Nieuwer-

kerk aan de IJssel (156 p.).

Bij de pistoolschutters was

de eindstand: 1. J. E. G.

Bouwmeester (138 p.), 2. J.

L. de Bie, Berkel en Roden-

rijs (136 p.), 3. Th. L. Mei-

jer, Hazerswoude (135 p.).

Resutaat wedstrijd voor

schietinstrukteurs: 1. P. J.

A. de Bruin (137 p.), 2. J. S.

A. F. Gadernan, Bodegraven

(131 p.), 3. Th. Passchier,

Waddinxveen (125 p.).

Uitslag groepsprijs: 1. De

Lier (394 p.), 2.

's-Gravenzande (391 p.), 3.

Leiderdorp (381 p.). (AH)

Distriktsrecherche won volleybal-
toernooi Breda

BREDA. - Het team van

de distriktsrecherche Breda

werd op 11 april j.1. winnaar

van het vierde distriktsvolley-

baltoernooi dat in de sport-

hal 'Margriet' in Gilze-Rijen

werd gehouden.

Aan het toernooi namen in

totaal 22 teams (waaronder

een Z.g. I.o.o.p.-team en een

zestal van de RPtW) deel.

De tweede plaats in de

eindstand werd ingenomen

door het team van de groep

Woensdrecht en op de derde

plaats eindigde de groep Ou-

denbosch. (SGMW)

'"

'".(i1

Zo goed werkt de afzuiginstallatie

van de schietbaan in Leiderdorp.
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personalia

Algemene Inspectie

Colewlj. R.J. te Bilthoven per 1-4-80 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Middendorp-Slinkman. W.G.J. te Voorburg per

1-4-80 aangesteld als schrijver.

Moeharram. R.M.I. te Voorburg per 1-5-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Vriesland van. J.F. adm. ambt. C 3 te Voorburg

per 1-4-80 de dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Delfstra. W. res. wmr. te Wieringermeer per 15-2-

80 de dienst verlaten.

Doves. C. res. wmr. te Wieringen per 1-5-80 met
f.l.o.

Hagedoorn. R. te Alkmaar per 1-4-80 bevorderd

tot owmr.

Hoovers. F.J.C.M. te Schermer per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Kant. M. te Bergen per 1-5-80 bevorderd totwmr. I.

Sangers. W.A.M. te Den Burg per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Per 1-3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Texel adj.

P. Scheuneman. geb. 24-

5-47. Hij was voordien plv.

groepscdt. Terschelling.

Vaspoor. R.J. wmr. I te Wieringerwerf per 1-4-80

verplaatst naar Slootdorp.

Verkleij-Duivenvoorden. A.J.A. te Alkmaar per

1-4-80 aangesteld als adm. ambt. C 2.

Visser-De Vries. J. te Wieringerwerf per 1-4-80

bevorderd tot adm. ambt. C 1.

Distrikt Amsterdam

Bolt je. H.J. wmr. te Muiden per 1-5-80 verplaatst

naar Dronten (distr. Apeldoorn I.

Dordregter-de Roos. H.H. te Ouderkerk aId

Amstel per 1-1-80 aangesteld als adm. ambt. C 3.

Emondt. F.P. te Aalsmeer per 1-5-80 aangesteld

als res. wmr.

Haak. E. te Amsterdam per 1-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Hassenaar. A. te Blaricum per 1-1-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Iske. l.J. adm. ambt. C 3 te Amsterdam per 1-4-80

de dienst verlaten.

Kluft. C.H. wmr. I te Uithoorn per 12-4-80 ver-

plaatst naar Tech. Rech. Amsterdam.

Laan. S.H. res. wmr. te Edam per 1-5-80 de dienst

verlaten.

Meesters. A.M.H. te Weesp per 1-4-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Opdam. B.P.H. te Amsterdam per 1-10-79 bevor-

derd tot adm. ambt. A 2.

Oudhuis. Th. res. wmr. I te Monnikendam per 1-4-

80 met 1.1.0.

Plasmeijer. J.N. te Aalsmeer per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Pouw. J. P. te Aalsmeer per 1-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Spanjer. A.M. wmr. I te Amsterdam per 1-5-80

met 1.1.0.

Stevens. M.F.A. res. wmr. I te Bennebroek per

1-5-80 de dienst verlaten.

Tennissen. M.F.E. R.A. 11te Amsterdam per 1-4-

80 de dienst verlaten.

Verduin. P. te Amsterdam per 1-4-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Haarlem.

Versluis. J. N. te Aalsmeer per 1-4-80 aangesteld

als res. wmr.

Wilt v.d .• H. te Aalsmeer per 1-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Aalberts. G. wmr. te Voorst per 1-1-80 de dienst

verlaten.

Aehtereekte. S.J.M. wmr. te Oldenbroek per 1-1-

80 verplaatst naar Wezep.

Alberts. G. wmr. te Voorst per 1-1-80 verplaatst

naar Twello.

Asselt van. J. te Apeldoorn per 1-3-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Assink. J.H.C. adj. te Apeldoorn per 1-2-80 met

1.1.0.

Berg v.d .• J.M.M. wmr. te Voorst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Bonke. G.H.J. wmr. te Voorst per 1-4-80 ver-

plaatst naar Twello.

Bovendorp. G. te Wezep per 15-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Bronk. M.J. adj. te Voorst per 1-2-80 met 1.1.0.

Burg v.d., H. te Ermelo per 1-1-80 bevorderd tot

wmr. en per 1-4-80 verplaatst naar Steenderen.

Bijsterboseh, J.B.A. te Ermelo per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Demeijer, J.B.M. te Ermelo per 1-5-80 aangesteld

als res. wmr.

Dodewaard van. A. wmr. I te Nijkerk per 1-1-80

met 1.1.0.

Garderen van, M. te Scherpenzeel per 1-4-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Gelder. D. adj. te Apeldoorn per 1-1-80 de dienst

verlaten.

Ham v.d .• W. res. wmr. te Nijkerk per 15-4-80 de

dienst verlaten.

Harrnsen, l.J. te Voorst per 1-1-80 bevorderd tot

wmr.1.

Hemmes. N.W.A. te Aalten per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Hobert, H.G.M. wmr. I te Scherpenzeel per 15-3-

80 verplaatst naar Driebergen (distr. Utrechtl.

Horstink. A.P. wmr. te Heerde per 1-1-80 ver-

plaatst naar Hattem.

Hoijtink. E.J.A. res. wmr. I te Ruurio overleden

op 11-4-80.

Huisman • J. B. M. te Scherpenzeel per 1-1-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Huitink. W.G. wmr. te Lochem per 1-4-80 ver-

plaatst naar Brummen.

ll!lJ
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING
INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373-9003*

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Narcoticatest

- Dranghekken - uw RP type 9- en

19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met

supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en explosievrije

handlampen

- parkeerpalen, neerklapbaar en

uitneembaar

- handschijnwerpers, zowel op

batterijen als 12 volt

- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en

geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van

politie-auto's. enz. enz.

- stoptransparanten. zowel normaal

als spiegelschrift.

zgn. Matrix systeem
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Jager, B. wmr. te Lochem per 1-1-80 verplaatst

naar Borculo.

Jans, H.J. wmr. te Oldebroek per.I-I-80verplaatst

naar Wezep.

Jansen, E.J. wmr. te Vorden per 1-1-80 verplaatst

naar Warnsveld.

Jonge de, H.A. te Vorden per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Kalle, Chr. wmr. te Heerde per 1-1·80 verplaatst

naar Wapenveld.

Klein Breteler, J.G.A. res. wmr. te Neede per 1-4-

80 de dienst verlaten.

Koudijs, R.H.J. wmr. te Voorst per 1-1-80 ver-

plaatst naar Wilp.

Leussink, J.B. wmr. te Heerde per 1-1-80 ver-

plaatst naar Hattem.

Per 1-3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Voorst

adj. L.J. Müris, geb. 1-6-

31. Hij was voordien plv.

groepscdt. Voorst.

Piek, J.A. res. wmr. te Aalten per 1-5-80 met 1.1.0.

Ramaker, W. te Wezep per 15-3·80 aangesteld als

res. wmr.

Rem, J. te Vorden per 1-2-80 bevorderd tot

schrijver-A.

Rothman, H.G. te Eibergen per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Stoffelsen, J. res. wmr. te Putten per 15-4-80 de

dienst verlaten.

Storm-Woltjer, J.A. adm. ambt. C 1te Apeldoorn

per 1-6-80 de dienst verlaten.

Veldkamp, E. res. wmr. te Oldebroek per 1-4-80

met 1.1.0.

Wijngeeren van, H.J. res. wmr. te Voorst per 1-4-

80 de dienst verlaten.

Zeeman, J.A.M. te Eibergen per 1-5·80 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Assen

Brocatus, G.B. te Coevorden per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Halen van, J. res. wmr. I te Rolde per 15-4-80 de

dienst verlaten.

Hendrix, A.F.P.M.R. res. wmr. te Sleen per 15-3-

80 de dienst verlaten.

Jansen, T. te Havelte per 15-3-80 aangesteld als

res. wmr.

Koops, J. te Diever per 1-4-80 bevorderd tot adj.

Oever, E.M. te Anloo per 1-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Vos, H. res. wmr. te Schoonebeek per 15-3-80 de

dienst verlaten.

Vries de, F. wmr. te Coevorden per 1-4-80 ver-

plaatst naar Spijkenisse (RPtW!.

Vries de, J. res. wmr. I te Odoorn per 15-4-80 de

dienst verlaten.

Zwiep, J.P. res. wmr. I te Ruinen per 15-3-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Breda

Adamczak, e.F.J.Th. te Breda per 1-4-80 bevor-

derd tot owmr.

Andelbeek, W. wmr. te Oudenbosch per 1-4-80

verplaatst naar Hijen,

Bentvelzen, H. wmr. te Oudenbosch per 1-4-80

verplaatst naar Zundert.

Broekhuizen, H. wmr. te Kaatsheuvel per 1-4-80

verplaatSt naar Geertuidenberg.

Per 1-3-8) aangewezen als

cdt. van de 9 oeo Par etpo-

r.·e Breda ad. A.J. Cas,

geb. 284-23. was voor-

dien hoo d Techn. AId.

Ve eersgr. Brede.

Dils-de Jongh, M.A.A. R.A. 111te Breda per 1-4-

80 de dienst verlaten.

Giese am, e.J. e Rijen per 1-5-80 aangesteld als

res.

Graaf de, A. res. wmr. I te Prinsenbeek per 1-4-80

met .. 0.

Heijden v.d., A.J.P. wmr. I te Berkel Enschot per

1-4-00 erpIaatSt naar Raamsdonkveer.

Holstra, I.T. r. te Oudenbosch per 1-4-80 ver-

plaatst naa ade.

Houben, J.H.A. te Breda per 1·4-80bevorderd tot

owmr.

Kolsteren, l. .A. res. wmr. te Goirle per 15-3-80

de dienst verlaten.

Kuijk, p.w.e. e Rijen per 15·3·80 aangesteld als

res.

Loonen, I.S.W. wmr. te St. Willebrord per 1-4-80

verplaatst naar Berkel Enschot.

Loonen, S.J.A. res. wmr. te Prinsenbeek per 1-5-

80 met 1.1.0.

Luijten, J.G.A.M. te Breda per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Martens, M.A.A. wmr. te Kaatsheuvel per 1-4-80

verplaatst naar Oisterwijk.

Schenk, A.S.M. te Steenbergen per 1·11-79 be-

vorderd tot schnjver-A.

Slippens, R.L. res. wmr. te Dongen per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Steijns, E.A. te Zundert per 1-1-80 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Trijp van, L.J. res. wmr. te Rijsbergen per 1-5-80

de dienst verlaten.

Weert van, H.W. te Zundert per 1-5-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Weijters, L.J.H. res. wmr. te Udenhout per 1-4-80

met 1.1.0.

Wouters, J.C.Th. res. wmr. te Baarle-Nassau per

15-3·80 de dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Biesheuvel, J.J. te Barendrecht per 1·5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Graaf v.d .• M. te Dordrecht per 1·3·80 aangesteld

als schrijver.

Heiden v.d., P. schrijver-A te Dordrecht per 1·5-80

de dienst verlaten.

Huijgen, J. res. wmr. te Rhoon per 15-3·80 de

dienst verlaten.

Jansens, A.R. te Barendrecht per 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Jongh de, P. res. wmr. te Asperen per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Knois, J.G.M. te Rockanje per 15·3·80 aangesteld

als res. wmr.

Knöps, O.A. res. wmr. I te Oostllakkee per 1-5-80

de dienst verlaten.

Kris v.d .• S.C. te Dordrecht per 1-1-80 aangesteld

als typ.-A.

Merks, H.e.B. res. wmr. I te Poortugaal per 1-5-

80 de dienst verlaten.

Prins, N. res. wmr. te Meerkerk per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Roode, J.J. te Hardinxveld-Giessendam per 1-4-80

aangesteld als res. wmr.

Schakel, P. res. wmr. te Brandwijk per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Spoel v.d., H. res. wmr. te Middelharnis per 15-3-

80 de dienst verlaten.

Spruyt, A. te Vianen per 1-5-80 aangesteld als res.

wmr.

Stam, J. te Barendrecht per 1-5-80 aangesteld als

res. wmr.

Wageveld, H.M. schrijver-A te Dordrecht per 1-5-

80 verplaatst naar Hellevoetsluis.

Per 1·3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Brielle

adj. B.P. Wassenaar.geb.

19-1-38. Hij was voordien

postcdt. te Zoeterwoude.

Distrikt Eindhoven

Abeelen van, P.C. res. wmr. I te Liempde per 1·4-

80 met 1.1.0.

Beekwilder, W.A.A.M. te Beek en Donk per 1-4-

80 aangesteld als schrijver.

Beijnen, W. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-80 ver-

plaatst naar Cothen (distr. Utrecht!.

Bosz, R.T.G. wmr. te Gemert per 1·4-80verplaatst

naar Uilt.

Bool v.d., E.J.J.M. wmr. te Gemert per 1-4-80

verplaatst naar Linne.

Brooymans-Jonker, M. schrijver-A te Eindhoven

per 1-1-80 de dienst verlaten.

Coopmans, W.A. wmr. te Budel per 1-4-80 ver-

plaatst naar Asten.

Coppus, R.J.G. te Beek en Donk per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Eijnde van, P.W.J.A. wmr. te Budel per 1-4-80

verplaatst naar Nuenen.

Gerritsen, F.J. owmr. te Maarheeze per 1-5-80 de

dienst verlaten.

Geugten v.d., J.J. wmr. te St. Oedenrode per

1-4-80 verplaatst naar Best.

Goosmann, B.W.P. wmr. te St. Oedenrode per

1-4-80 verplaatst naar Bunnik.

Jansen, A.E. adm. ambt. C 2 te Budel per 1·1-80

de dienst verlaten.

Jansen, M.A.J. te Waal re per 15·3-80 aangesteld

als res. wmr.

Klunder, H.J. Owmr. te Eindhoven per 1-4-80 ver-

plaatst naar Deurne.

Laarhoven van, H.W.J.E.C. te Budel per 1-4-80

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Leest, H.J.H. wmr. te Gemert per 1-4-80 ver-

plaatst naar Oirschot.

Leuken van, H.P.G. wmr. te Budel per 1-4-80ver-

plaatst naar BoekeI.

Leuw de, J.J.A. te Eindhoven per 1·4-80 bever-

derd tot adj.

Loohuis, J.G.M. owmr. te Eindhoven per 1-5-80

verplaatst naar 's-Hertoqenbosch (distr. 's-Her-

togenbosch !.

Meijden v.d., Th.e.M. res. wmr. I te Eindhoven

per 15-3-80 de dienst verlaten.
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Distrikt 's-Gravenhage

Gugten v.d., A.W. te Rijnsburg pr 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Hoogendijk, P. te Zevenhuizen per 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Jong de, G.J. res. wmr. te Boskoop per 15-4-80

de dienst verlaten.

Starrenburg, P.C.M. res. wmr. te Voorschoten

per 15-2-80 de dienst verlaten.

Veldhuizen, J.G.M. res. wmr. te Voorschoten per

15-2-80 de dienst verlaten.

Vlugt v.d., J. te Ter Aar per 15-3-80 aangesteld als

res. wmr.

Vroegindewey, A.K. wmr. I te Bodegraven per

1-1-80 verplaatst naar Schiphol (dienst Luva).

Distrikt Groningen

Boer de, K. te Groningen per 1-4-80 bevorderd tot

adj.

Douma, G. res. wmr. te Zuidhom per 1-5-80 met

f.l.o.

Heide v. d., D. te Groningen per 1-4-80 bevorderd

tot adj.

Kremer, J.C. te Grijpskerk per 15-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Majoor, J.R. te Zuid hom per 1-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Pal v.d., H.M. te Zuidlaren per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Schenkel. D.W. schrijver te Uithuizen per 1-1-79

verplaatst naar Helshuizen .

Schreuder, J. te Groningen per 1-4-80 bevorderd

tot wmr. I.

Sipma, R.G. te Noordbroek per 1-4-80 bevorderd

totwmr.1.

Slager, P. res. wmr. I te Loppersum per 1-5-80 met

1.1.0.

Stenekens, J. te Zuidhom per 15-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Stoffels, A. W. te Scheemda per 1-4-80 bevorderd

tot owmr.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bosker, J.J.

wmr. te Sprang-Capelle

geb. 27-9-54

overl. 14-4-80

~

....•

.~....'" ?-- . '\

"

fIi ..
Breugel, W. te 's-Hertogenbosch per 1-4-80 bevor-

derd tot owmr.

Denis-v.d. Ven, J.N.L.F. te 's-Hertogenbosch per

1-12-79 bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Drunen van, J.J. owmr. te Zeeland per 1-5-80 met

1.1.0.

Duran, C. te Boxel per 1-1-80 bevorderd tot adm.

ambt. B 1.

Dijk van, J.T.A.M. te s-Hertogenbosch per 1-2-80

bevorderd tot adm. ambt. C 1.

Heuvel v.d., H.M. res. wmr. te Veghel per 1-4-80

de dienst verlaten.

Hirtum van, H.M. te St. Michielsgestel per 15-3-

80 aangesteld asres. wmr.

Holtman, J.G.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-2-

80 bevorderd 10 adm. ambt. C 1.

Koppenhagen, J.F.W. te Boxmeer, per 1-4-80 be-

vorderd 0 adj. en verplaatst naar Brielle (distr.

Dordrecht t ,

Leeuwenburgh, B.C.D. wmr. I te Boxtel per 10-5-

80 verplaatst naar 's-Hertogenbosch.

Millenaar, Chr.B. res. wmr. te Aalburg per 15-4-

80 de dienst vertaten.

Mulders, C. e s-Hertogenbosch per 1-2-80 bevor-

derd 10 OOm ambt. C 1.

Pellicaan, J.C. e 's-Hertogenbosch per 1-4-80 be-

vorderd 0 0

Roppenhagen, J.F.W. te Boxmeer per 1-4-80 be-

vorderd 0 adj. en verplaatst naar Brielle.

Schoenaker, B.C.M. te 's-Hertogenbosch per

1-1(}'79 be orderd lot adm. ambt. C 1.

Steen v.d., J.P.F.M. te 's-Hertogenbosch per 1-4-

80 bevorderd tot owmr.

Taal. J.W.L. e Werkendam per 1-4-80 aangesteld

als res. r.

Troost, J.M. te Veghel per 1-12-79 bevorderd tol

adm. ambt. C 1.

Uphus, J.W. res. wmr. I te Vlijmen per 1-5-80 de

dienst erlaten.

Wijnja, H. res. wmr. te Werkendam per 15-2-80 de

dienst verteten.

Distrikt Leeuwarden

Bosma, G. wmr. te Damwoude per 1-4-80 ver-

plaatst naar Wieringerwerl (distr. Alkmaar).

Bottema, wmr. te Damwoude per 1-4-80 ver-

plaatst naar Breezand (distr. Alkmaar).

Bruining, J. te Oosterwolde per 1-3-80 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Leeuwarden.

Dijkstra, J. wmr. te Joure per 1-4-80 verplaatst

naar Manlgum.

Eilers, E.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-80 ver-

plaatst naar Breukelen (distr. Utrecht).

Folkers, W. wmr. te Joure per 1-4-80 verplaatst

naar Tzum.

Frijters, P.J.C. wmr. le Oosterwolde per 1-4-80

verplaatst naar Leusden-Zuid (distr. Utrecht).

Hogeboom, J. le Leeuwarden per 1-3-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Huisman, A.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-80

verplaatst naar Rozenburg (distr. Dordrecht).

Jansen, A.H. wmr. te Damwoude per 1-4-80 ver-

plaatst naar Vleuten (distr. Utrecht).

Jonge de, W.J.H. wmr. te Damwoude per 1-4-80

verplaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Koot, R.E.S. wmr. te Oosterwolde per 1-4-80 ver-

plaatst naar Harmelen (distr. Utrecht).

Kroezen, R.le Franeker per 1-11-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Kruize, H. wmr. I te Akkrum per 1-3-80 verplaatst

naar Groningen (distr. Groningen).

Meer v.d., D.J. res. wmr. I te Menaldumadeel per

15-3-80 de dienst verlaten.

Osinga, E.S. te Leeuwarden per 1-5-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Sinia, P.C.C. wmr. te Joure per 1-4-80 verplaatst

naar Berlikum.

Storm, R.J.D. te Ferwerk per 1-5-80 aangesteld

als res. wmr.

Tasma, P.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-80 ver-

plaatst naar Doorn (distr. Utrecht).

Tempel, T. res. wmr. I te Haskerland per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Verhoef, M. wmr. te Joure per 1-4-80 verplaatst

naar' s-Gravendeel.

Visser, J. wmr. te Damwoude per 1-4-80 verplaatst

naar Slootdorp (distr. Alkmaar).

Distrikt Maastricht

Domen, A.W.M. te Maastricht per 1-4-80 bevor-

derd tot owmr.
Fox, C.A. te Maastricht per 1-4-80 bevorderd tot

owmr.

Hendriks, L.L. te Amstenrade per 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Hendrikx, E.J. te Maastricht per 1-1-80 aangesteld

als tel.-telex.

Heijnens, A.P.P.M. te Valkenburg per 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Janbroers, D.C. te Susteren per 1-4-80 aangesteld

als res. wmr.

Jessen, L.H.G. res. wmr. te Susteren per 1-5-80

de dienst verlaten.

Jong de, H.A.R. te Maastricht per 15-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Konings, J.W.J. te Maastricht per 1-10-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Loo van, W.J.H. res. wmr. I te Valkenburg per 15-

4-80 de dienst verlaten.

Nelissen, J.W. te Stein per 1-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Nijssen, L.H. res. wmr. I te Vaals per 1-5-80 de

dienst verlaten.

Nijsten, W.H. te Simpelveld per 1-4-80 bevorderd

lot owmr. en verplaatst naar Stein.

Plass, H.H.J. owmr. te Klimmen per 12-4-80 aan-

gewezen als plv. grcdt. en verplaatst naar Gulpen.

Scheepers, J.Ch.H. te Bom per 1-4-80 aangesteld

als res. wmr.

Senden, A.M.L.G. wmr. I te Beek per 10-5-80 ver-

plaatst naar Maastricht.

Distrikt Middelburg

Beveren van, L.C. te Middelburg per 1-4-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Per 1-3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Veere

adj. G.M. Brasser, geb.

19-1-45. Hij was voordien

plv. groepscdt. Tholen.

Lucassen, C. B. te Heinkenszand per 1-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Naessens, W.C. te Axel per 1-5-80 aangesteld als

res. wmr.

Rijke de, J. te Tholen per 15-3-80 aangesteld als

res. wmr.

Vermeire, N.B.J.C. te Axel per 1-5-80 aangesteld

als res. wmr.

Verscheiden, G.R. res. wmr. te Axel per 15-2-80

de dienst verlaten.

Voogt de, L.M. res. wmr. te Oostburg per 15-3-80

de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Beekman, H.P. te Huissen per 1-1-80 bevorderd

tot owmr.

Berkum van, D.J. te Doesburg per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr.

Bootsma, M.W.G. te Doesburg per 1-1-80 bevor-

derd tot wmr.
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Corbeek, H.J. te Doesburg per '-5-80 aangesteld

als res. wmr.

Cornelissen, A.J.G. te Gendt per '5-3-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Eggink, W.H. adj. te Brakel per '-4-80 met f.l.o.

Hendriks, D.J. te Bergh per '-'-80 bevorderd tot

wmr.

Heuveling, G.F.J. res. wmr. te Didam per '-5-80

de dienst verlaten.

Horssen, J.A. res. wmr. te Haaften overleden op

5-3-80.

Per '-3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wijchen

adj. W.T.M. Jansen, geb.

8-9-39. Hij was voordien

plv. groepscdt. Wijchen.

Kievid, J. te Bergh per '-'-80 bevorderd tot wmr.

Knipping, G.H. wmr. te Ubbergen per '-2-80 met

f.l.o.

Kobus, C.J. te Doesburg per '-5-80 aangesteld als

res. wmr.

Kuypers, G.L.A. wmr. te Maasdriel aangewezen

als plv. groepscdt. en verplaatst naar Kerkdriel.

Moorman, L.F.J. te Bergh per '-'-80 bevorderd

tot wmr.

Nass, Th.J. te Didam per '5-4-80 aangesteld als

res. wrnr.

Orsouw van, L.F.J. res. wmr. te Nijmegen per '5-

3-80 de dienst verlaten.

Pauw, G.J.J. wmr. I te Doesburg per '-2-80 de

dienst verlaten.

Pouwels, J.H.G.M. res. wmr. te Groesbeek per

'5-3-80 de dienst verlaten.

Roos, P.G. adj. te Wijchen per '-2-80 met f.I.o.

Sampat, K. te 's-Heerenberg per '-5-80 aangesteld

als res. wmr. I.

Smits, W.P.M. te Bergh per '-'-80 bevorderd tot

wmr.

Per '-2-80 aangewezen als

cdt. van de groep Gelder-

malsen adj. J.D. van

Toorn, geb. 2'-7-44. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Geldermalsen lowmrl.

Weerden, P.J. res. wmr. te Nijmegen per '-4-80

de dienst verlaten.

Widman, H.L. te Doesburg per '-'-80 bevorderd

totwmr.

Wieringa, H.K. wmr. te Buren per '7-3-80 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assen).

Wilt, G.Th.M. te Beek per '5-3-80 aangesteld als

res. wmr.

Woning, R. te Doesburg per '-'-80 bevorderd tot

wmr. en verplaatst naar Dreumel.

Wijngaarden, G. adj. te Wisch per 1-1-80 met

t.l.o.

Zande v.d., G.J. te Doesburg per '-'-80 bevor-

derd tot owmr.

Distrikt Roermond

Avesaath, C.J. wmr. I te Maasbree per '-4-80 ver-

plaatst naar Baarlo.

Evers, J. wmr. I te Horst per '-5-80 de dienst verla-

ten.

Gijzen, H.J.G. wmr. te Horn per '-4-80 verplaatst

naar Stramproy.

Harbers, B.H. te Roermond per '-4-80 bevorderd

tot adj.
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Jacobs, W.M.M. res. wmr. te Helden per '-5-80

de dienst verlaten.

Janssen, W.F.H. te Roermond per '-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kegel, C.Th. te Reuver per '-4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kleeven, P.H. te Areen per '5-4-80 aangesteld als

res. wmr.

Lemmers, C.J. te Roermond per '-4-80 bevorderd

tot wmr. I.

Per '-3-80 aangewezen als

cdt. van de groep He den-

Panningen adj. M.C.M.

Manders, geb. 2'-5-46. Hij

was voordien posredt.

Mierio.

Mutsaers, A.H.M. te Roermond per '-4-80 bevor-

derd tot owmr.

Neeten, P.J. te Areen per '5-3-80 aangesteld als

res. wmr.

Parlevliet, J.J.J.M. te Herkenbosch per '5-3-80

aangesteld als res. wmr.

Roof, N.J.M. wmr. te Stramproy per '-4-80 ver-

plaatst naar Heel.

Taeken, A.L.J. te Horst per '-'2-79 aangesteld als

schrijver.

Vergeldt, A.J.H. te Areen per '5-4-80 aangesteld

als res. wmr.

Verkissen, R.J.W. te Herkenbosch per '-4-80

aangesteld als res. WrTV.

Distrikt Utrecht

Adrichem van, N.A.J. res. wmr. te Mijdrecht per

'-5-80 de dienst verlaten.

Barneveld van, S. wmr. te De Meern per '-4-80

verplaatst naar Utrecht.

Beijeman, E. wmr. te Vleuten per '-4-80 verplaatst

naar Wilnis.

Bie de, C. F. te Breukelen per '5-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Doosje, W. wmr. te Doorn per '-4-80 verplaatst

naar Driebergen .

Dijk van, D. wmr. te Rhenen per '-4-80 verplaatst

naar Bunschoten.

Elsinga, G. wmr. te Doorn per '-4-80 verplaatst

naar Linschoten.

Hansen, A. res. wmr. te Nieuwegein per '5-4-80

de dienst verlaten.

Harmsen, G. wmr. te Rhenen per '-4-80 verplaatst

naar IJsselstein.

Jong de, J. wmr. te Doorn per '-4-80 verplaatst

naar Rhenen.

Kamerbeek, R. wmr. te Doorn per '-4-80 ver-

plaatst naar De Meern.

Kruijf de, G.M. te Bunnik per '5-3-80 aangesteld

als res. wmr.

Lustgraaf v.d., A.D. wmr. te Rhenen per '-4-80

verplaatst naar IJsselstein.

Pleij, W.L.P.M. wmr. te Vleuten per '-4-80 ver-

plaatst naar Bunschoten.

Roelofs, J.H. owmr. te Odijk-Werkhoven per '-4-
80 verplaatst naar Bunnik.

Schellekens, H.F.M. adm. ambt. C 2. te Utrecht

per '-4-80 de dienst verlaten.

Schussler, H. wmr. te Rhenen per '-4-80 ver-

plaatst naar Wouden berg .

Siebenga, P. wmr. te Vleuten per '-4-80 verplaatst

naar Schalkwijk en Tuil en 't Waal.

Vendrig, C.H.J. res. wmr. te l.Jsselsteinper '5-2-

80 de dienst verlaten.

Verrips, A. te Vinkeveen per '-5-80 aangesteld als

res. wmr.

Geld enen zonder omwegen
Doe het 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 Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, westelnoe 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
tel. 020-326809. Arnhem, 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. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-134181.
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.
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Vries de, H. te De Meern per 1-4-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Harmelen.

Wagner-Wessels, J.C. te Bilthoven per 16-3-80

aangesleid als typiste A.

Westerhout, M.A. te De Bilt per 16-3-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Witte, V.F. adm. ambt. C 2 te De Bilt per 1-4-80 de

dienst verlaten.

Woud v.d., A.H. wmr. te Vleuten per 1-4-80 ver-

plaatst naar Mijdrecht aId Amstel.

Wouden berg van, C. res. wmr. te Maartensdijk

per 15-2·80 de dienst verlaten.

Zwanepol, H. wmr. te Rhenen per 1-4-80 ver-

plaatst naar l.Jsselstein,

Zwieten van, H.B. te Vinkerveen-Waverveen per

1-1-80 bevorderd tot schrijver A.

Distrikt Zwolle

Baltes, L.J. owmr. te Heeten per 24-12-79 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoornl.

Belser, W.P. wmr. te Rijssen per 1-4-80 verplaatst

naar Gramsbergen .

Bernard, W. te Staphorst per 1-3-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1 en verplaatst naar IJsselmuiden.

Blanken van, G. te Zwolle per 1-4·80 bevorderd

tot adj.

Boertjes, V.J. te Dallsen per 1·5-80 aangesteld als

res. wmr.

Broeksma, H. wmr. te Goor per 1-4-80 verplaats

naar Gennep (distr. Roermondl.

Droog, G.G. te Losser per 1-4-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 3 en verplaatst naar Holten.

Dijk van, C. wmr. te Raalte per 1-4-80 verplaatst

naar Haaksbergen.

Eldik van, J. te Dallsen per 1-4-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar De Krim.

Feenstra, J. te Zwolle per 1-4-80 bevorderd tot adj.

Fennema, R.P.O. wmr. te Raalte per 1-4-80 ver-

plaatst naar Nijkerk (distr. Apeldoorn!.

Foppen, W. wmr. te Raalte per 1-4-80 verplaatst

naar Ooitgensplaat (distr. Middelburg!.

Fridrichs, F. te Zwolle per 1-4-80 bevorderd tot

owmr.

Geerts, L.J.H. te Zwolle per 1-2-80 aangesteld als

R.A.II.

Gerritsen Mulkes, F.J. res. wmr. te Wierden per

1-4-80 met 1.1.0.

Gerritzen, J.W.G. wmr. te Goor per 1-4-80 ver-

plaatst naar Echteld (distr. Nijmegenl.

Groenevelt, W. wmr. te Rijssen per 1·4·80 ver-

plaatst naar Midwoud (distr. Alkmaar!.

Limbeek van, J.C.M. wmr. te Wijhe per 24-2-80

verplaatst naar Zwolle.

Mulder, E.C.A. wmr. te Goor per 1-4-80 verplaatst

naar Losser.

Mulderij, R. wmr. te Vriezenveen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Vroomshoop.

Nieuwenhuizen, C. wmr. te Raalte per 1-4-80 ver-

plaatst naar Vianen (distr. Dordrechtl.

Nijhuis, P. wmr. te Zwolle per 17-3-80 verplaatst

naar Markelo.

Nijland, A. wmr. te Rijssen per 1-4-80 verplaatst

naar Heerde (distr. Apeldoornl.

Nijlant, J.H.J. res. wmr. I te Weerselo per 1-4-80

met 1.1.0.

Roelols, G.H.H. res. wmr. te Tubbergen per 1-5-

80 de dienst verlaten.

Schurink, M.L.D.J.A. te Borne per 1-2-80 bever-

derd tot adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Delden.

Snijders, H.A. res. wmr. I te Tubbergen per 1-4-80

met 1.1.0.

Talen, K.J. e Zwolle per 1-4-80 bevorderd tot

Vliet van, E. . te Raalte per 1·4-80 verplaatst

naar sdorp distr. Dordrechtl.

Voortman, J. . te Goor per 1-4-80 verplaatst

naa ürnrnerI

Vomerman-van Oijen, B. te Zwolle per 1-1-80

bevorderd -0 ao ambt. C 2.

Waller, L . te Rijssen per 1-4-80 verplaatst

naar :scna..c.",_
Welberg, G. ras. ",,",r. I te Goor per 1-4-80 met

1. t,0.

Wensing, R.F. . wmr. te Wijhe per 21-1-80 ver-

plaatst naar aao<Sl>ergen.

Wissink, R.H.C. wmr. te Goor per 1-4-80 ver-

plaatst naar en (RPtW!.

Algemene Verkeersdienst

Kuystermans, P.J.M. te Driebergen per 1-4-80

bevorderd 0 r. I.

Platteschor, A. e Driebergen per 1-4-80 bevor-

derd tot r..

Verbon-Geers, P.A.M. schrijver A te Driebergen

per 1-4-80 de d enst verlaten.

Per 1·3-80 aangewezen als

cdt. van de groep Techn.

Controtes an de A.V.D.

adj. P. Visscher, geb.

9-10-30. Hij was voordien

plv. cdt. groep Techn.

Conu. A.V.D.

Dienst Luchtvaart

Ketel, W. te Schiphol per 1-4-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Rijkspolitie te Water

Berg v.d .• J.P. wmr. te Lobith per 12-4·80 ver-

plaatst naar Tiel.

Bianchi, W. te Nigtevegt per 1·4-80 bevorderd tot

wmr.1.

Bom, J.C. te Hansweert per 1-4·80 bevorderd tot

wmr.1.

Bruynooge, adm. ambt. C 1 te Vlissingen per 1-5-

80 de dienst verlaten.

Cornelisse, e.G. te Amsterdam per 1-12-79 bevor-

derd tot R.A. IV.

Dee van, E. te Amsterdam per 1-4-80 bevorderd

totowmr.

Gerlsma, F. adm. ambt. C 1 te Harlingen per 14-1·

80 verplaatst naar Sneek.

Hoogeveen, R. te Eijsden per 1-12·79 aangesteld

als schrijver.

Hunnik van, R.G. te Amsterdam per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kamp, J. adj. te Willemstad per 1-4-80 met 1.1.0.

Liedmeyer, R.H.M. te Utrecht per 1-4-80 bever-

derd tot wmr. I.

Meevissen, P.J.M. te Maasbracht per 1-8·79 beo

vorderd tot adm. ambt. C 1.

Nauta, G.C. te Kampen per 1-4·80 bevorderd tot
wmr.1.

Nieuwenburg, P.J. te IJmuiden per 1-4-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Rooij de, W. te Dordrecht per 1-9-79 bevorderd tot

adm. ambt. A 2.

Sollie, R. te Kampen per 1-1-80 aangesteld als

adm. ambt. C 3.

Wolde ten, H. te Zaandam per 1-12-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1 en verplaatst naar Amsterdam.

Woning, G. te Amsterdam per 1-5-80 aangesteld

als R.A. 111.

Scholen

Hees-Boiten, A.A. te Neerijnen per 1-4-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Hensen, G.J. te Bilthoven per 1-3-80 bevorderd

tot schrijver A.

Toorn-Klaver v.d., A.T. R.A. 11te Neerijnen per

1-4-80 de dienst verlaten.

Uijttewaal, N.M. te Bilthoven per 1-4-80 aan-

gesteld als R.A. 11.

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1979/11

Apeldoorn

KLAS P

Voorste rij v.i.n.r.: owmr. G.J.M. Verhoeven,

wmrs. J.W. Meinen, M. Siebelink, A.J.A. Kroes,

A. Booij, G.H. v.d. Rijst.

Tweede rij: owmr. P.C. van Loon, wmrs. W.A.M.

Bakker, A. Wirsing, I. Henze, Th.P.J.M. van

Laanen, G.J. van der Meulen, B.J. Oude Lohuis,

H.J.M. Vlak, adj. G.S. Schoots.

Derde rij: wmrs. M.M. Hellendoorn, P.E.J. Wesse-

link, J.S. van der Sluis, G.M. van Houten, R. La-

rooij, L.C.W. Goossens, E.V.A. Aarssen.
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KLASQ

Voorste rij v.i.n.r.: owmr. H. de Bruin, wmrs. R.

Lauwers, A. Ditewig, D. Norder, G. Heuwer, R.

Bos.

Tweede rij: wmrs. B.H. Aarntzen, Y. Kelman, T.

Heijerman, D. Peters, J. Janssen, M. van de Wiel,

adj. G. Schut.

Derde rij: wmrs. J. Zondervan, G.A. van de Spoel,

J. Hultink, E.A. Schouwstra, T.L. Leertouwer, L.

Strikwerda, R. van Wieren.

KLAS R

Voorste rij v.i.n.r.: owmr. G.G.M. Bergsma, wmrS.

A.A.T. Vermin, C.C. Backers, P.C. Bergman, G.J.

Versteeg, F.A.M. Jansen.

Tweede rij: adj. A.H. Oomkens, wmrs. A. Weits,

A.J.M. Knoop, W.G.Dirkmaat, H.J. van Noort,

J.F.M.H. van Hooydonk, V.C. Roberti, W.C.A.M.

Vogels, J.C. Brattinga.

Derde rij: wmrs. S.W.M. Kuster, D. Koelewijn, A.

Anker, P.J. van Duin, L.A. Smit, N.J. van Lith,

R.M.M. Oosterlaken.

KLAS S

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. A.J. Weemen, M.E. Pas-

op, G.J. Rhebergen, R.H.W.M. Lanters, T.A.

Stool, E.A. de Jong.

Tweede rij: owmr. J.M. Smits, wmrs. J.A. Barent-

sen, C.M. van der Horst, M.J.M. ter Haar, I.C.C.

de Vos, M.D. Rijkers, adj. W.J. Bregman.

Derde rij: wmrs. R.J. van Wijnen, E.J. van der

Laan, R.F. Evers, B.F.L. Zandbergen, J.H. Wis-

sink, J. Dam.

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1979/11Harlingen

KLAS F

.r.: wmrs. W.R. de Jong, H.A.T.

NeOhuis, adj. M.Th. Berendsen,

- , P. Kooi.

. W.A.M. Rem, owmr. J. Nijborg,

e Belt, L.M.F.M. Huijgens, R.L.H.

G. Gerrits, J. van Dijk, J. Dijkstra,

. de Lange, M. Klopstra.

. J_ Haitsma, C. de Dreu, J. van de

Biesma, C.J.M. Mantel, W. Jelsma.

KLAS G

Voorste rij v.l.n.r.: owmr. C.A.H. Schenk, wmrs.

R.J. Rijnbeek, E.J. Schefter, R.A.M. de Reus, R.

Stam, A.J. Truijman .

Tweede rij: wmrs. S. Schuuring, R.P. Toorenburg,

G.J. Witte koek, B. Polet, E.R. Westerhoft, owmr.

D.A.J. Paauwe.

Derde rij: wmrs. J.H. Nijboer, E. Bos, M.M.E.J .

Ramaekers, R.B. Witteveen, J. Klunder.

Vierde rij: wmrs. A. de Vries, J. Mos, J.J. Schoen-

maker, M. Visser, W.L. Visser, J.C.A.N. Verplak.

Abonnement
sept. 1979 t/m aug. 1980

Een klein aantal abonnees verzuimde het
abonnementsgeld tijdig over te maken.

Om extra kosten te voorkomen verzoeken

wij deze abonnees vóór 15 juni f 28,-
over te maken op postgiro 833111 1.n.v.

Schaafsma & Brouwer / Dokkum met
vermelding: 'RPm-79-80' .

U bespaart u zelf en ons extra kosten.

Dank u.
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Matjes vlechten
Hebt u ook nog matjes gevlochten op de

kleuterschool (bij de ouderen nog be-

kend als fröbelschool of zelfs 'bewaar-

school')?

Dan kunt u nu op herhaling. Al oplos-

send vlecht u de matjes bij elkaar.

Heel eenvoudig: rondom de getallen

(van 1 tot en met 49) moeten woorden

van vier letters worden ingevuld, in

rechtse richting, met de klok mee dus.

De beginletter van elk woord komt bo-

ven het getal.

De omschrijving luidt:

1. dikwijls, 2. eiland, 3. fout, 4. lange

rij, 5. grondsoort, 6. vermaak, 7. sla-

plant, 8. lichtgoden, 9. licht breekbaar,

10. rivier in Duitsland, 11. speer, 12. ri-

vier in Spanje, 13. één keer, 14. regel,

netheid, 15. Arabische vorst, 16. eer-

tijds, 17. koraaleiland, 18. dieren ver-

blijf, 19. bergplaats, 20. moeraspalm,

21. kledingstuk, 22. titel der kaliefen,

23. post, 24. te eniger tijd, 25. palm-

mergmeel, 26. gevierde zangeres, 27.

groente, 28. veengrond, 29. opgeld, 30.

uniek, 31. Perzië, 32. smerig, 33. ver-

bod, 34. rivier in Duitsland, 35. lastdier,

36. honingbij, 37. hetzelfde, 38. karak-

ter, 39. zwaardwalvis, 40. levenskracht,

41. witvis, 42. nobel, 43. korf, 44. meis-

jesnaam, 45. gordel, 46. dierenverblijf,

47. dus, 48. gast, 49. huwelijk.

Oplossingen kunnen tot en met 20 juni

1980 per briefkaart worden ingezonden

(Brahmsstraat 9, Eerbeek). U dingt dan

mee naar de maandelijkse prijs: een

boeken- of platenbon van f 25,-

Oplossing van de maart-puzzel.

De gevraagde zin luidde:

'k Heb 't goed te pakken, RPm.

Winnaar werd: C. Don, Karperdaal95,

2553 PC Den Haag.

~. U EN UW ~ TO VERZEKERD••

•

Uitsluitend W.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,. per 11.000,. verzekerde daçwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim no-claim de, met een minimum van 140,. per jaar.

•

f 7.000,. 1198,. 1330,. 1423,. 705,. No-claim korting 10·20·30·40% na 1·2·3·4 of •
f 8.000,. /201,. f335,. f447,' 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. f 207,' f 345,. 1468,. 780,.

•

110.000,. 1213,. f355,. 1492,. 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. f222,. f370,. f528,. 880,. genomen.
f 12.000,. f 234,. f 390,. f 558,' 930,.

;~~:~~t;~:~::;:~~::;~~~::;1.~~;:: Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf

•

f15.000,. f249,' f415,. f645,. f1.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
f16.000,. f258,' f430.· f681,. f1.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

;~~:~~t;~~j::;:~~::;j!i:: ;~:~:~:: WA aanhanger - verhaalsbijstand binnen

•

f19.000,. f279,' f465,. f777,. f1.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
f20.000,. f285,' f475,. f813,. f1.355,. ten den na ongevà1 binnen Nederland - gunsti-

;~~:~~~::;~~ci:: ;~~~:: ;~:~:: ;~::~~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

.. . Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beëdiqo beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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• GELEZEN: 'En toch maar volhouden dat de
misdadigheid toeneemt. In werkelijkheid neemt
het aantal sukkels bij de politie toe.'

(Columnist Jan Blokker in de Volkskrant)

• RAADSEL: je gaat er met fut in en je gaat er
VUT weer uit. Rara, wat is dat voor een club?

• Ambte-nare-zaken.

NEOLOGICA

omgeven door f1o'ers omfloerst

vanzelfsprekend op de AVD - Theologisch

schietprogramma bulletin

laaiende Utrechtenaar brandstichter

meester geweermaker patroonheilige

• Vormingsinstituut in oprichting: Nee heb je,
Nelissen kun je krijgen.

• NPA-devies: goede offi-sier maken.

• Brief van onze minister: Jobs tijding.

ZOGENAAMD (23)

Werkende kollega's

Cnossen
Fokken
Foppen
Hintzen
Lutken
Mennen
Seinen
Senden
Vermazen
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IN DITNUMMIB

Dienstbaarheid - ook in eigen tijd

Onze (bijna traditie geworden) reeks
zomerinterviews met RP-kollega's is deze
keer gewijd aan het thema 'Dienstbaar-
heid in eigen tijd'. En dan niet - zoals
de omslagfoto zou kunnen suggereren -
dienstbaarheid aan het dier of de natuur,
maar - een stapje verder - aan de
medemens. Meestal gebeurt dat in de
familie-en vriendenkring. Sommigen
zoeken het verder, op breder terrein.
Wat beweegt hen daartoe? Roeping?
Geldingsdrang? Talent? Kompensatie?
Passie? Een mengeling in diverse doses?
We laten een aantal van onze kollega's
die zich naast hun werk op deze wijze
inzetten, daarover zelf aan het woord.

(Foto omslag: Foto Cito) pag. 6

Amerikaanse politiemannen

voelen zich bedreigd . . .

... door hun vrouwelijke kollega's. Dat
is een van de konklusies uit een onder-
zoek in een politiedistrikt van Washing-
ton. De resultaten nodigen uit tot een
vergelijking met de situatie in Nederland,
waar de politievrouw met stevige pas
bezig is haar achterstand in te lopen.
Overeenkomsten? Verschillen? Oordeelt u
zelf. pag. 18

21 Ufo's boven Nederland

info1!f/f!.,!!,!!!!,
23

37 RP-sport

39 Postbus 120: brieven van lezers

43 Mini-detektive

45 Personalia

49 Cursiefje

50 Puzzels

5

54 Granaatjes
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WAT HOUDT
Er zijn rijkspolitiekollega's die kans zien om na t

de sfeer van het-omgaan-met-mensen op een andere
Enig rechercheren bracht de redaktie bij zeven van d
De drijfveer voor hun aktiviteiten blijkt soms geheel
de medemens. Of stoelt het op een geloofsovertuiging
zorg voor de andere ingegeven om hem of haar te OH

risch gebied.

G MEER BEZIG?
r nog andere aktiviteiten te ontplooien. Bezigheden in
r dan als politieambtenaar.
lJega's, die allen in dit nummer aan het woord komen.

_ ilJend. Soms is het een gevolg van belangstelling voor
p zuiver emotionele gronden. In een ander geval is de

- n. Anderen leven zich als bestuurder uit op organisato-

• G. W. Assendelft, voorzitter van een wijkvereni

• C. Buissant des Amorie, organisator in het jeuod

• H. van Laar, vice-voorzitter van een afdeling y n

• L. Nieuwenhuis, met funkties in het kerk- en bo

• J. J. van der Vlist, bestuurder van een bouwvere '.; !O'

• J. Natrop, presentator lokale omroep, zet zich in

• P. Spies, jeugdkampleider.

Rode Kruis.

rk.

Produktie en redaktie:
Bert Huizing.

Interviews: P. F. Putter,
S. G. M. Worm
en Bert Huizing.r gehandikapten.

P. Spies, leider van

gereformeerde

jeugdkampen:

'Ik~
be~

....,•. r

Ook de 'RP 15' 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

Telefoon 070·814731

6

egeen
~aneen k e'

"Ik ben er feitelijk per ongeluk tussen
geraakt. Mis chien zag i . er wat ouder

uit dan de deelnemers van het jeugd-

kamp, maar toch bedroeg het ver chil in

leeftijd slecht enkele maanden. Mis-

schien was dat geringe \1.' hil juist

goed, omdat ik de taal kon spreken en

de problemen herkende van de mensen

mrt wie we op reis gingen."

Aan het woord is Peter Spies. Hij is 24

jaar oud en werkt als hoofd registratie

en archief bij het distrikt Middelburg.

's Zomers leidt hij met anderen kampen

voor jongeren die voor het merendeel

afkomstig zijn uit de Gereformeerde

Gemeente (S) n.j-kring.
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Dit jaar zal hij niet mee kunnen, want

hij gaat trouwen. Met een meisje dat hij

in Duitsland op een van de reizen, in de

groep waar hij meer optrok, heeft leren

kennen.

Hij is zelf afkomstig uit wat hij eerder

'onze kringen' noemde. Was aktief in

het verenigingsleven en vond het leuk

om met kinderen en oudere jeugd om te

gaan. "Noem het maar het voelen van

De groep vertrekt naar Luxemburg. De

heer Spies en zijn verloofde gaan hun

nieuwe huis inrichten. Volgend jaar ho-

pen ze er weer bij te zijn. Als echtpaar.

(PFP/AH)

'In onze kringen'

De taal van de jeugd spreken is natuur-

lijk belangrijk, maar een jeugdkamp

met mensen in de leeftijd van 17 tot 22

jaar goed leiden is minstens zo belang-

rijk, vindt de heer Spies zelf. Hij denkt

dat hij die bekwaamheid heeft bewezen,

toen hij in 1979 met een groep in Duits-

land was. Een kamp wordt geleid door

vier leiders (stafleden) die op twee

instruktiedagen in het voorjaar bijeen-

komen en daar de plannen aanhoren

voor de kampen, die door de Commissie

Zomerkampen van de Gereformeerde

Gemeenten worden georganiseerd. Be-

laden met informatie over het reisdoel

en de geldelijke middelen gaat het vier-

tal daarna aan het werk.

Spies: "Het doel van de kampen is om

in de vakantie naast ontspannend ook

bezinnend bezig te zijn. Dat houdt in

dat we iedere dag een half uur à drie

kwartier aandacht besteden aan de Bij-

bel en dat we de zondag vieren. Kortom:

we houden vakantie zoals men dat in

onze kringen gewoon is. Er bestaat een

toenemende belangstelling voor deze

kampen bij mensen die hun vakantie op

een christelijke wijze willen 'vieren'."

Het liefst heeft jeugdleider Spies een

'zelfverzorgingskamp'. "Het bevordert

de samenhang in de groep, doordat de

jongens en de meisjes met elkaar en
voor elkaar bezig zijn."

De organisatie van zo'n kamp vergt veel

tijd, heeft Spies ontdekt. Bovendien

kost het hem een deel van zijn vakantie-

dagen. Daartegenover staat, dat de

overheid medewerking wil verlenen

door een aantal dagen extra vrijaf te ge-

ven, waardoor het mogelijk blijft om er

zelf ook nog een paar dagen op uit te
trekken.

"Het is geen opoffering voor mij", zegt

Spies. "Het is erg dankbaar werk en ik

zou het niet graag willen missen. Ik be-

leef er minstens zoveel plezier aan als de
deelnemers.' ,

Zekerheden

Waarom is Peter Spies er aan begon-

nen?

verantwoordelijkheid dat deze kampen

kunnen doorgaan. Het is soms voor de

ouders van de jonge mensen wat moei-

lijk hun kinderen in dat opzicht vrij te

laten. Misschien is het mogelijk om de

jeugd van onze kerk een duwtje te geven

in de richting van een goede vakantie.

Met ontspanning en gezelligheid. Maar

ook met de wetenschap dat de leiding

iets meer wil doen dan alleen maar ex-

kursies, reisjes en spelletjes, zo houden

we gespreksavonden, waarbij onderwer-

pen als abortus, de media en de politiek

aan de orde kunnen komen. Soms snij-

den we die onderwerpen zelf aan. We

hebben ons er op voorbereid en zijn in

staat de deelnemers een aantal zekerhe-

den mee te geven. Soms ontdekken we

dat er iemand binnen de groep proble-

men heeft. In zijn werk of op school.

We praten erover. Overigens hebben we

niet de behoefte om als een schaapher-

der achter de kudde aan te blijven wan-

delen. Willen de kampeerders een dag

winkelen, dan veranderen we het pro-

gramma, reizen met de bus naar de stad

en zetten ze daar af. 's Avonds komen

we dan weer bij elkaar."

Echtpaar

Deze zomer komt het er dus niet van.

Wij zoeken een beheerders-
echtpaar t leeftijd ± 50 à 60
jaar, voor het Dierentehuis
van de Dierenbescherming

te Alkmaar-Bergen.

Op het terrein is een vrijstaande

dienstwoning met tuin en

garage beschikbaar.

Brieven naar: Wetering 28,
1862 HS Bergen (N.H.)

7
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G. W. Assendelft, voorzitter wijkvereniging i oermond:

'Als je in de
ben je goe

Adjudant G. W. Assendelft, sport-
docent op de Rijkspolitie-opleidings-
school in het Limburgse Horn, zit in de
put. Hij is er zelfs voorzitter van. Van
de 'Sint Martinusput' in de Roermondse
wijk Kitskesberg-Oost, wel te verstaan.
In het verre verleden was de waterput
het centrum waar omwonenden nieuw-
tjes uitwisselden en waar de hulpverle-
ning voor een zieke buurtbewoner op
gang kwam. In Roermond noemde men
zo'n wijkje waar de bewoners op die
waterbron waren aangewezen een 'put'.
De tijden zijn veranderd. Maar voor ve-
len blijft de behoefte aan kontakt met
buurtbewoners bestaan. Vandaar dat de
put in het Limburgse nu opgang doet als
wijkvereniging.

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

8

zit,,

Roermond telt 3 " .'en, waarvan er 17
springlevend zijn aktiviteiten voor
de buurtbewone an een ervan is de
heer Assendelft 'n 15 jaar lid en
sinds 1970 bestu . Met veel enthou-
siasme: "Als je lid t van zo'n vereni-
ging, leer je je bu woners kennen.
Je kunt met z'n veel invloed uit-
oefenen om je 0 .;,e'Ïng leefbaar te
houden. Nee, als e de put zit ben je
goed af."

Verenigingsmen
Sportdocent Asse elft is een vereni-
gingsmens. Hij 0.;, . eert graag. Hij
speelt al zestien jaar mstreeks 5 decem-
ber als Zwarte Piet. 'e met een kollega-
Pieterbaas en Sinter aas voor de kinde-
ren uit de buurt zelfgeschreven act
opvoeren. Was lid de huurderskom-
missie. Hij is lid \ e sport-en rekre-
atiekommissie van e gemeente Roer-
mond. ('Parkeerpl n bij warenhui-
zen zijn 's avon olkomen leeg. Er
worden elke dag we lantaarnpalen om-
ver gereden. Mooi ateriaal om er een
basketbalbord en -n aan te hangen en
op de parkeerplaats eer te zetten voor
de jeugd.') Hij is voorzitter van de RP-
sportvereniging Zui en maakt deel uit
van de onderdeelsdienstkornmissie. Om

maar een paar dingen te noemen. Hij
heeft ook nog politieke aspiraties. Hij is
al 25 jaar lid van de Partij van de Arbeid
en zou graag voor die partij als raadslid
willen optreden.
De heer Assendelft is een 'westerling':
geboren in Haarlem en opgegroeid in
Leiden. In 1964 werd hij als sport-
instrukteur in Roermond geplaatst.
"Daar zit je dan met je gezin in een
splinternieuw huis in een wijk in aan-
bouw. Je spreekt de streektaal niet. Bu-
ren ken je niet. Er vestigden zich alle-
maal mensen die volkomen vreemd voor
elkaar zijn. Afkomstig uit alle windstre-
ken. Van Sluiskil tot Delfzijl. Het had
voor ons iets van een katastrofe."
Lang heeft die eenzaamheid voor het ge-
zin Assendelft niet geduurd. Na een half
jaar kwam hier een man uit Roermond
aan de deur met de mededeling dat het
gezin maar lid moest worden van de Sint
Martinusput. De putvereniging leed een
kwijnend bestaan met nog slechts 24 le-
den en de Roermonder wilde de klub
wat nieuw leven inblazen.

Busdienst

De nieuwkomers werden lid. "We wil-
den de mensen om ons heen leren ken-
nen en daarom zijn we naar de vereni-
ging gegaan."
Assendelft werd lid van de redaktie van
het verenigingsorgaan 'De Kits', dat de
buurtbewoners informeerde over een
nieuw winkelcentrum, aandacht
besteedde aan aardgasverwarming, aan-
kondigingen deed van Oranjefeesten of
het komende karnaval. Het bestuur or-
ganiseert zelf ook feestavonden. Eens
per jaar wordt er een Zomeravondfeest
gehouden met 500 bezoekers ('Dan zijn
de kaarten op') en de jeugd komt in dat
opzicht niet te kort: Sinterklaasfeest,
Oranjefeest enz.

"Feesten is mooi", vindt Assendelft,
"maar belangrijker is het in de gaten te
houden hoe de buurt zich ontwikkelt. Je
kunt als overheid natuurlijk wel plan-
nen maken om een buurt vol te bouwen,
maar het is even belangrijk om te zorgen
dat er speelruimte voor de kinderen
overblijft, dat verkeersonveiligheid in
de buurt wordt voorkomen, of dat de
plantsoenen worden onderhouden. Het
is van belang om met elkaar te zorgen
dat vandalisme wordt voorkomen en
vernielingen achterwege blijven. En als
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je deze zaken dan allemaal serieus aan-
pakt, blijkt dat je met je - terechte -
wensen en verlangens overal kunt aan-
kloppen, ook bij de burgemeester. En
dat er naar je wordt geluisterd."
Hij voert regelmatig besprekingen met
B en W, met bouwverenigingen, met
hoofden van publieke werken en plant-
soenendienst. Het bestuur gaat overi-
gens ook naar de boer wiens graan hoog
staat en daardoor het uitzicht op het
kruispunt bemoeilijkt, zodat er bij her-
haling verkeersongevallen plaatsheb-
ben. Voorzitter Assendelft: "De man
keek ons wat vreemd aan, toen we hem
voorstelden een hoek van het korenveld
te maaien. We wilden hem daarvoor
best een vergoeding geven. Aanvanke-
lijk zag hij het niet zo zitten, maar heeft
toch diezelfde (zondag-)middag gezorgd
dat het kruispunt wat overzichtelijker
werd. Toen we hem wilden betalen,
hoefde dat niet meer. Later hebben we
hem uitgenodigd voor een karnavals-
feest en hem een onderscheiding ver-
leend."
Het bestuur kreeg ook voor elkaar dat
er een busdienst - eerst bij ••••ijze van
proef - tussen de "ijk en het winkel-
entrum en de stad tot stand kwam. Het
'reiken van met name het ••••inkelcen-

rum gaf voor een aantal bewoners pro-
lemen. In 1977, 's morgens om 9 uur

exact, JO jaar nadat de busdienst tot
stand kwam, wachtte het bestuur de bus
op met bloemen, een taart en een oor-
conde. Voor iedere passagier was er een
banketstaaf.

endelft: "We zorgen dan, dat de
pers tijdig erbij is, zodat iedereen weet
dat die busdienst iets voor onze wijk be-
tekent. "
De wijkvereniging doet meer. Er is een
vrouwenkomité dat op ziekenbezoek
gaat. Nieuwkomers worden uitgenodigd
om kennis te maken met hun toekomsti-
ge buurtbewoners. Oud-buurtbewoners
krijgen een uitnodiging voor een feest-
avond om oude kontakten te vernieu-
wen. "We proberen de buurt leefbaar te
houden in al zijn aspekten. En dat
werkt. Men rekent op de vereniging.
Dat merk je als je met Pasen de al-
leenstaanden met een klein presentje be-
zoekt. "
"Ik dacht al: Waar blijven ze!", hoor je
dan.

Tegel

"Ik geloof in kleinschaligheid. Ik ben

Bij het tienjarig bestaan van de busdienst overhandigde voorzitter Assendelft de

chauffeur op de lijndienst een taart.

het met de politikus eens die zegt: 'Poli-
tiek begint bij die losse tegel in de stoep
voor de deur van die bejaarde'. In die
geest zou ik ook in de gemeentepolitiek
willen werken. De informatie van bene-
den af willen inbrengen", zegt adjudant
Assendelft.
Zijn aktiviteiten houden hem bezig,
maar worden voor hem geen obsessie,
zoals hij zelf opmerkt. "Ik ben onge-
veer twee avonden per week weg. We
hebben een leuk bestuur met een be-
lastingambtenaar, een ambtenaar van
Rijkswaterstaat, een fijnbankwerker,
een elektrotechnikus, een gemeente-
ambtenaar en drie huisvrouwen. We
vinden dat de leden moeten blijven zo-
lang ze het willen. Er is niemand de baas
en wat je belooft - en dat is wel eens
wat in strijd met de Limburgse aard -
moet je doen."

Binnenkort moeten alle krachten van de
wijkvereniging Kitskesberg-Oost/St.
Martinusput weer worden gebundeld,
want in september a.s. bestaat de ver-
eniging 25 jaar. Het wordt een groot
feest met een receptie. Op zondag, want
dan speelt zich in het zuiden veel op het
gebied van het gemeenschapsleven af.
Assendelft: "Een plezier dat je er van
hebt om het voor elkaar te krijgen! En
dan de spanning om het goed te laten
verlopen en steeds weer iets nieuws te
bedenken!"
De jubileumreceptie zal ongetwijfeld
door velen bezocht worden. Door
bestuurders van de gemeente en door
bestuursleden van zusterverenigingen.
Is het gezin Assendelft inmiddels wat
geïntegreerd in de Roermondse gemeen-
schap? De adjudant: "Wat hèbben we
hier een mensen leren kennen!" (AH)

9
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L. Niewenhuis, bestuurder in kerk en school:

'Er is nog iets
Sneeuwbal

Aan het eind van het gesprek krijgen we
het over foto's bij het artikel over de
geïnterviewde adjudant L. Nieuwen-
huis, kommandant van de groep Wor-
mer en ook aktief op kerkelijk en maat-
schappelijk terrein. Het liefst hebben we
er een foto bij die de betrokkenheid van
de heer Nieuwenhuis met zijn bezig-
heden-buiten-huis-en-buro uitbeelden.
"Dat zal dan wel weer een foto zijn van
Lieuwe in overal en met alpinopet",
zegt mevrouw Nieuwenhuis wat ver-
schrikt. Hij haalt zijn schouders op,
heeft daar kennelijk niet zoveel proble-
men mee. Er moest toch iemand de lam-
pen in de pas verbouwde kerk van Pur-
merend ophangen.

In het gezin van de familie Nieuwenhuis
in Middenbeemster, houden beide ech-
telieden zich bezig met de medemens.
De naaste, zoals ze het zelf uitdrukken.
De heer Nieuwenhuis organiseert, re-
gelt, pakt aan. Zijn vrouw bemoeit zich
met bejaardenzorg en gaat op zieken-
bezoek.
Nieuwenhuis veronderstelt dat die be-
hoefte om te helpen ingegeven is door
hun opvoeding: "Ik ben geboren in
Friesland. In een zowel kerkelijk als
maatschappelijk konservatieve omge-
ving. We hebben daar meegekregen dat
er nog iets meer is dan alleen maar werk
en geld. Ik denk dat dat een van de oor-
zaken is van onze aktiviteiten naast het
dagelijks werk."
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heb alleen maar profijt gehad van mijn
funkties in het maatschappelijke leven.
Het ligt er maar net aan hoe je je infor-
matie gebruikt. Ik heb veel meer van de
maatschappelijke verhoudingen in het
dorp kunnen ontdekken door die aktivi-
teiten buiten mijn werk. Er kwamen
mensen bij mij aan de deur met de op-
merking dat men met problemen zat,
maar die liever niet aan een politieman
wilde vertellen. Door die kennis raakte
je meer en beter geïnformeerd en was
het ook gemakkelijker om betere oplos-
singen te vinden. De vraag blijft alleen,
hoeveel tijd je je daarna als politieman
voor het probleem mag veroorloven.
Persoonlijk denk ik, dat de politie veel
meer de maatschappelijke kant van zijn
taak moet opzoeken."
De standplaats na Wormer werd Piers-
hil, waar Nieuwenhuis een weinig aktie-
ve afdeling van zijn bond aantrof. Met
anderen zette hij de afdeling Hoekse
Waard weer op poten, waar hij voorzit-
ter van werd. Hij heeft veel belangstel-
ling voor de politiek en bezocht daarom
acht van de tien vergaderingen van zijn
gemeenteraad. "Om bij te blijven. Je
moet toch weten hoe je bestuurders de
zaken in je gemeente behandelen?"

Rommelmarkt

eer dan werk'
Hij is zijn politie' ère in Purmerend
begonnen. Kon zijn vestiging be-
zocht hij een gadering van de
Christelijke Politie nd. Een half jaar
daarna al zat hij Ï!! dagelijks bestuur
van zijn afdeling. -. am automatisch in
de distriktsraad, E~ alle kongressen af
en zat bijna in hoofdbestuur.
De heer Nieuwenh '- heeft wel een ver-
klaring voor zo' snelle bestuurders-
loopbaan: "Hoe\ee- mensen krijg je bij
elkaar die enige .erantwoordelijkheid
willen nemen? Wat - 'jg je aan vrijwilli-
ge bestuurders? Z a je ergens komt
en je mond open • wordt er al gauw
gezegd: 'Die vent t in het bestuur'.
Datzelfde overkw me ook, toen ik in
Wormer stond. , .a een vergadering van
de Gereformeerde ce "gemeente (waar-
van we lid zijn) wer . door de voorzit-
ter van de bijzon chool gevraagd
of ik sekretaris v het schoolbestuur
wilde worden. En gaat het als een
sneeuwbal. Men \\ je te vinden voor
allerlei funkties. '
Later werd Nieuw is voorzitter van
het schoolbestuur. Hij ontmoette zijn
burgemeester toen 00 in een andere
hoedanigheid: als ghebbende bij
de bouw van een e 'e school. Nieu-
wenhuis: "De burgemeester en ik heb-
ben toen een dui elij e afspraak ge-
maakt. We wilden een duidelijke schei-
ding tussen mijn wer - als politieman en
mijn aktiviteiten als oorzitter van het
schoolbestuur. Hoe el we voor de
nieuwbouw van de haal zo nu en dan
danig in de klinch he ben gelegen, heb
ik daar als politieman nooit invloeden
van ondervonden."
Ook op sportief ge ied heeft Nieuwen-
huis in Wormer zijn sporen achtergela-
ten. Met iemand an e richtte hij er een
volleybalvereniging 0

Pottekijker

Heeft bestuurder eu -enhuis in die
hoedanigheid nooit hinder ondervonden
van zijn positie al politieman in hetzelf-
de dorp? Heeft men em niet als potte-
kijker ervaren?
Groepskommandan ieuwenhuis: "Ik

Toen het gezin Nieuwenhuis in 1975 te-
rugkwam in Noord-Holland (Midden-
beemster), kon de draad van het
bondsleven, kerkelijke aktiviteiten en
het wellfare-werk weer worden opge-
pakt.
Nieuwenhuis kon als sekretaris weer zit-
ting nemen in het bestuur van de afde-
ling van de bond. In Purmerend (waar
het gezin kerkelijk op was aangewezen)
werd hij lid van de kommissie van be-
heer van de Gereformeerde kerk, met
plannen voor verbouw van hun kerk.
"En zo rol je dan van het een in het an-
der. Geld voor de verbouwing was er
niet. Er moest een rommelmarkt wor-
den georganiseerd. En een fancy-fair. Je
draagt dan je steentje bij."
Hij had ook bemoeienis met de plannen
voor de daadwerkelijke verbouwing en
de praktische uitvoering. In die periode
kon men hem in de kerk vinden. Soms
in overal, met alpinopet. Toen de ver-

Rp.org_RPM80_06-07_jun-jul_nr.10-11_compri 162



bouwing gereed was, werd hij lid van
het stichtingsbestuur van het Tabor-cen-
trum in Purmerend, een centrum dat ge-
bruikt zou kunnen worden door ver-
schillende geloofsrichtingen.
Ondertussen was mevrouw Nieuwen-
huis vier jaar ouderlinge. "Ik ben te
jong om thuis te zitten en ik heb er be-
hoefte aan om iets te doen. Ik heb ont-
dekt dat je je als vrijwilliger erg goed
dienstbaar kunt maken. Daarom be-
zocht ik als ouderlinge de gezinnen waar
ik vaak problemen aanhoorde en vanuit
mijn geloofsovertuiging wat adviezen
probeerde achter te laten. Later, toen ik
geen ouderlinge meer was, ben ik wat
aan bejaardenwerk gaan doen hier in
Middenbeemster. En ik ga op zieken-
bezoek in Purmerend."

Naaste

Inmiddels is de heer Nieuwenhuis sinds
kort groepskommandant in Wormer.
Hij heeft zijn funkties in Purmerend op-
gezegd om zich met vol elan aan zijn
nieuwe taak te wijden. Zolang ze nog in
Middenbeemster wonen, blijft hij lid
van het bestuur van de afdeling van het
CDA in die gemeente en hij acht het niet
onmogelijk, nu hij als politieman wat

Gesprek met de direkteur van het Chr. onderwijs bij de opening van een nieuwe

school in Wormer.

afstand kan nemen van het plaatselijke
gebeuren van Middenbeemster, dat hij
nog eens als gemeenteraadslid in het
openbare leven van het dorp terug
komt. Ook in Worm er komen de funk-
ties wel weer, denkt de heer Nieuwen-
huis. Hij zal de uitdagingen niet uit de
weg gaan.
Vanwaar die bewogenheid?
"Soms, als we met Pasen, of met de
Kerst gezellig thuis zitten, denk ik wel

eens: moet je nu niet iemand uitnodigen
die het misschien wat minder gezellig
heeft? Maar later overpeins je, dat je
toch ook niet àlles op je nek kunt ne-
men. Als ieder nu eens iets voor een an-
der, voor de naaste deed, dan zou de
wereld er heel anders uitzien. Daarom
gaan wij gewoon door. Op ónze manier.
Het geeft ons in elk geval het gevoel dat
we er iéts aan doen."

(AH)

r 'VÖOR-OEUGE-LENINGE-NvoöR"AMBTËNARËN-l
I Overname goed lopende leningen of hypotheken geen probleem I

I Tweede Hypotheek persoonlijke leningen tot 120 maanden I
I ~?r.~~~~~~O~•.?~:~~ft~ UD.~:~~~~:~D" I

~"""""'J"""U""''''''''''''''''''''''' ."'.lIIiawv-" ~I''W.UII

netto 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

f 15.000,- 232,- 192,- 171,-
f 2.500,' 126,' 92,' .. .. .. .. -
f 3.500,· 178.· 128,' 104,' .. .. .. - ..

f 20.000,- 307,- 250,- 221,- f 5.000,' 252,' 184,' 148,· 126,' 112,' .. - 75,'
f 25.000,- 381,- 311,- 275,-

f 8.000,' 396,' 287,' 229,' 195,' 175,' 159,' 145,' 120,'f 30.000,- 455,- 369,- 326,-
f 10.000,' 495,' 356,' 285,' 242,' 214,' 194,' 179,' 150,'

f 40.000,- 603,- 489,- 433,-
f 14.000,' 688,' 491 •. 393,' 335,' 295,' 267,· 246,' 210,'

f 50.000,- 788,- 679,- 633,-
f 15.000,' 735,' 526,' 419,' 358,· 315,' 285,' 263,' 225,'f 60.000,- 946,- 815,- 761;-
f 17.000,' 834,' 595,' 477,' 404,' 358,' 322,· 298,' 255,'f 70.000,- 1103,- 951,- 889,-
f 20.000,' 978,' 698,' 557,' 475,' 419,' 377,' 347,' 300,'f 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-
f 25.000,' 1219,' 871 •. 695,' 589,' 52'1,- 469,- 432,- 375,-

Wijzigingen voorbehouden.
f 30.000,' 1461,' 1040,' 829,- 705,- 621,- 563,- 516,- 450,-

Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.
f 35.000,- 1703,- 1212,- 967,- 819,- 725,· 655,- 602,' 525,-

U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenliggende bedragen en hoger.
RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden
VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.

* wettelijke tarieven * geen kosten vooraf(slechts 1%afsluitprovisiel
AFHANDELING IN 3 DAGEN. * geen informatie werkgever * kwijtschelding bij overlijden
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H. van Laar, vice-voorzitter Rode Kruis-afdelino Driebergen-Rijsenburg:

'Je moet doen
Foto's Verkeersschool / Luva e.a.

"Neem nou die tochten van het hospi-
taalschip 'Henry Dunant 11' van het Ro-
de Kruis. Mensen die anders thuis moe-
ten blijven met hun ziekte, kwaal of ge-
brek, kunnen er nu een week tussenuit.
Met vakantie. Vrijwilligers hebben er
een week van hun vrije tijd voor over
om het de patiënten naar de zin te ma-
ken. Andere helpers van het Rode Kruis
zorgen dat er 's avonds ontspanning is.
Die vrijwilligheid bewonder ik. En daar-
om vind ik het voor mezelf niet zo'n
verdienste daarvoor iets van mijn tijd
beschikbaar te stellen."

Aan het woord is kolonel H. van Laar.
Overdag is hij direkteur van de Ver-
keersschool van het korps Rijkspolitie
in Bilthoven, 's avonds is hij - reeds 8
jaar - vice-voorzitter van de Rode
Kruis-afdeling Driebergen-Rijsenburg,
zijn woonplaats.
In ons gesprek in de direkteurskamer
van 'De Varenkamp' blijkt al gauw dat
de aktiviteiten die het Rode Kruis op lo-
kaal nivo ontwikkelt, hem meer bezig-
houden dan hij in eerste aanleg liet mer-
ken.

Kolonel H. van Laar.

Vrijwilligheid

"De vrijwilligheid van de mensen on-
derling neemt af", zegt de heer Van

12

je kunt doen'
Laar. "Onze afdeli _ wordt technisch
gerund door 24 he ers en 10 helpers
(kolonne-leden). er een beroep op
hen wordt gedaan. e 'ken ze hun uni-
form aan en komen helpen. En dan zijn
er de wellfare-help ers: dames die op
pad gaan om all aanden te bezoe-
ken. In dit soort -',;teiten gaat nogal
wat tijd zitten. Wa mezelf betreft: ik
heb geen behoef e aan een bestuurs-
funktie in groter verband bij het Rode
Kruis. Ik 'doe' graag .••.at en hoop dat ik
me op deze manier enigszins dienstbaar
kan maken voor de gemeenschap van
Driebergen. "
Bij de plasma-avon en in hun gemeente
zijn de heer en mevrouw Van Laar (zij is
oud-verpleegster en leidt jonge mensen
op voor het jeugd-EHBO-diploma) stee-
vast aanwezig. a de halve liter' willen
ze ook best even invallen als 'schudder' .
Vice-voorzitter an Laar: "Ik verbaas
me altijd over het geringe aantal mensen
dat bereid is als bloeddonor op te tre-
den. Driebergen-Rij enburg bijvoor-
beeld telt ongeveer 1-.000 inwoners. Als
we een plasma-avond organiseren, zijn
we blij als we van dat aantal zo'n 300
donoren op de strel hers krijgen. Stuk-
jes schrijven of advenenties plaatsen in
de krant, helpt niet. Het grootste deel
van de donoren die op zo'n avond ver-
schijnen, is terug te vinden in onze kaar-
tenbak. Het zijn de mensen die ieder
half jaar trouw omen opdraven.
Mond-tot-mond re ame heeft nog wel
eens sukses bij de -erving van nieuwe
donoren. Toch vraag je je af, hoe het
toch komt dat zo weinig mensen willen
deelnemen. Het bloed geven stelt op
zich toch niets voor. Ieder gezond jong
mens is in staat dat te doen. Je weet bo-
vendien dat je er een goede zaak mee
dient, doordat je - over alle grenzen
heen - in staat bent een medemens di-
rekt te helpen. Daarbij komt dan nog,
dat het best mogelij is dat je ook nog
eens reden hebt om ontzettend dank-
baar te zijn dat een ander voor je is gaan
liggen. Overigens is het wel eens goed te
bedenken dat er ook nierdonoren nodig
zijn."

Bouwpastoor

Naast de jaarlijks terugkerende aktivi-
teiten van het bestuur van het Rode
Kruis zoals het organiseren van de kol-
lekte en van de officiële bridge-drive-
wedstrijden-met verloting ten bate van
de 'Henry Dunant 11', bleek er in het
najaar van 1979plotseling een meer om-
vattende taak te wachten. Het overlij-
den van een mede-bestuurslid stelde de
afdeling voor akute problemen bij de
bouw van een nieuw Rode Kruis-
gebouw . Er was iemand nodig die de
koördinatie van de werkzaamheden kon
overnemen. Men deed een beroep op de
heer Van Laar die met plezier al menige
verbouwing thuis had gerealiseerd.
"Dat was plotseling hard aanpakken.
Toen mij in augustus werd gevraagd de
koördinatie over te nemen, moest er nog
veel gebeuren voordat in november de
eerste kursussen in het nieuwe gebouw
van start konden gaan. Ook hier ont-
moette ik weer diezelfde vrijwilligheid.
Mensen die er elke avond waren. In die
periode heb ik wel eens 'misbruik' ge-
maakt van m'n positie als direkteur van
de Verkeersschool. Verschillende ver-
keerssurveillanten-in-opleiding hebben
op dinsdagavond een handje toegesto-
ken bij het ophangen van gordijnrails,
het betimmeren van de hal en het ont-
mantelen van stoelen. Tenslotte hebben
we in april van dit jaar een fraai nieuw
Rode Kruis-gebouw (met een waarde
van naar schatting f 350.000,-) kun-
nen openen."
Inmiddels is het gebouw al van nut ge-
weest bij de trainingen van de hulpverle-
ners en heeft het - door zijn centrale
ligging in het land - als vergaderruimte
kunnen dienen bij de voorbereidingen
van de Paralympics.
De heer Van der Laar maakt deel uit
van de beheerskommissie van het ge-
bouw.

EHBO-diploma

De afdeling Driebergen-Rijsenburg be-
schikt over een ambulance. (Het geld er-
voor is bijeengebracht op één avond).
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Opnieuw komt de vrijwilligheid ter
sprake.
"Ze staan er dan toch maar langs de
autosnelwegen op vrijdag van half vijf
tot half negen 's avonds. Ze hebben het
gelukkig niet altijd druk, maar ze zijn
paraat met hun materiaal en hun vaar-
digheden om bij noodzaak te kunnen
helpen."

Zijn opmerkingen brengen hem even bij
zijn vak als opleider van politiemensen:
"Het is jammer dat het EHBO-diploma
zo weinig in aanzien is bij de politie. op
de basis-opleiding volgt men een kursus
die afgesloten wordt met een examen en
daarna is het voor de meesten in ons
korps afgelopen. Van een verlenging
van het diploma hoor je heel weinig. En

toch is het zo belangrijk in een 24-uurs-
organisatie als de onze om de vaardighe-
den van de EHBO te kennen. Het korps
Rijkspolitie heeft een groot achterland.
Twintig minuten wachten op regionale
hulpdiensten komt voor. Een politie-
man moet dan eigenlijk in staat zijn om
te helpen. De verantwoordelijkheid in
deze ligt echter niet alleen bij de politie-
man. Het is jammer dat van de zijde van
de korpsleiding aan het bijhouden van
de EHBO-kennis zo weinig gestalte
wordt gegeven."

Voorlopig blijft kolonel Van Laar ge-
woon doorgaan met datgene waarmee
hij bezig was. Met zijn hobby: het ver-
bouwen van zijn huis. Met zijn werk:
het opleiden van politiemensen. ("Zor-
gen dat ze hun werk goed kunnen
doen"). En met zijn aktiviteiten voor
het Rode Kruis: de zorg voor een mooi
nieuw gebouwen het besturen van een
afdeling van het Rode Kruis die wordt
gevormd door uitsluitend vrijwilligers.
"Ik vind dat je voor hen moet doen wat
je kunt doen." (AH)

Een nieuw gebouw ten dienste van de

gemeenschap te Driebergen.
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J. Natrop, radiopresentator en sportanimator:

'Die wilskracht va
de gehandikapte
om z'n doel te b

Hoewel zijn nevenwerkzaamheden bij
de Lokale Omroep Goirle hem na aan
het hart liggen, vindt hij toch dat zijn
keus voor de gehandikaptensport een
juiste is. wè praten met opperwacht-
meester J. Natrop. Hij woont in Goirle
en werkt op de meldkamer van het dis-
trikt Breda. In zijn vrije tijd doet hij wel
eens wat voor de omroep, maar zijn
voorkeur gaat uit naar het bevorderen
van de integratie van gehandikapten in
de sport.

Eens zwom hij met een gehandikapte in
het zwembad van Hilvarenbeek. Er wer-
den opnamen van gemaakt om te wor-
den uitgezonden via de lokale televisie.
Natrap hoorde het verhaal van de jon-
geman aan, die vertelde dat hij zijn han-
dikap had opgelopen in een zwembad
bij het springen van een duikplank.
"Als je zo'n verhaal dan daar hoort,
moet je wel even wat verwerken. En dan
de wilskracht van die mensen om hun
doel te bereiken. Het weigeren van me-
delijden en het zich waar willen maken.
Dat spreekt me ontzettend aan."

Presentatie

In 1973 werd in Goirle, met toestem-
ming van de minister, een lokale ,om-
roep opgericht. Vijftien dorpsbewoners
volgden een kursus om zich op dat ge-
bied enigszins te bekwamen. Voor een
aantal uitzendingen maakte men ook
gebruik van specialisten op een bepaald
vakgebied. Zo werd ook een beroep ge-
daan op Joop Natrop, die als verkeers-
deskundige zijn medewerking aan enke-
le programma's verleende. Toen op een
avond een presentatrice vele uren voor-
bereiding bleek nodig te hebben voor
een item van vier minuten, sprong Na-
trop spontaan in. Al gauw was toen een
band met de plaatselijke omroep gelegd.
Overigens was Natrop ook weer geen
volslagen leek in het omroepgebied
want hij had zich ook al wat verdiept in
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iken'
de elektronika. Om zich te bekwamen
voor de presentatie ging hij enige tijd in
de leer bij Maarten van Rooyen, presen-
tator van filmprogramma's op de natio-
nale beeldbuis.

Inzamelingsa ties
Sinds 1977had de heer Natrop een eigen
t. v.-programma. Radio-uitzendingen
via een t.v.vkanaal geuoten bij hem ech-
ter de voorkeur. Eens in de veertien da-
gen verzorgde hij zaterdagavond een
radio-programma met muziek over ak-
tuele onderwerpen zowel plaatselijke
als landelijke.
Door deze aktivitei en kwam hij ook in
aanraking met een sport groep voor ge-
handikapten. Vanaf dat moment ging
zijn sociaal-maats happelijke be-
langstelling voor een groot deel uit naar
die sportvereniging. Er moest geld voor
komen en dus begon Natrop, met enke-
le vrienden een inzamelingsaktie. Hij
maakte daarbij dan baar gebruik van
de mogelijkheden en de ruimte die de
omroep hem bood. In januari van dit
jaar liep de aktie voor de vijfde maal.
Het werd een doorslaand sukses. De
kosten voor zo'n projekt zijn erg hoog.
Een aktiviteit als deze en de organisatie
van een weekend-wieler-driedaagse
werd geheel door Tijwilligers als Na-

trop georganiseerd. De taak die Natrop
daarbij op zich nam bestond onder meer
uit het aantrekken van artiesten, het
maken van de kontrakten, het kontakt
leggen met gerennommeerde sportmen-
sen ('Een vriend die enigszins bekend is
met de sportwereld zorgde voor de
eerste bemiddeling'), zodat men zeker
was van hun aanwezigheid én de presen-
tatie van dit driedaagse festijn (drie
avonden en twee middagen praten).

Integratie

Momenteel is de man van de meldkamer
bezig met de voorbereiding van een pro-
gramma waarbij hij in zijn woonplaats
de gehandikaptensport wil integreren in
de validen-sport.
Natrop: "Vijfenvijftig gehandikapten-
sport-beoefenaars komen geregeld bij-
een om in hun sport bezig te zjn. Dat ge-
beurt met aangepaste materialen en in
een aangepaste omgeving. Zolang deze
mensen daar, in hun 'eigen omgeving'
sport beoefenen, vinden de valide spor-
ter en anderen dat best interessant.
Maar, 0 wee, als zo'n gehandikapte
sporter zich aan dient bij een vereni-
ging, waarvan uitsluitend mensen zon-
der (uiterlijke) gebreken lid zijn. Men
weet niet wat men er mee aan moet, ter-
wijl het best kan zijn dat hij of zij in die
rolstoel best een partij kan tafeltennis-
sen of biljarten. Het is alleen een
kwestie om te ontdekken hoe beide par-
tijen met deze wetenschap moeten om-
gaan."
Natrop gaat de komende' winter zes
avonden beleggen om te proberen bij de
bevolking het samengaan van validen-
en invaliden sport te bewerkstelligen. En
ongetwijfeld zal de Lokale Omroep
Goirle er bij zijn om deze aktualiteit niet
te missen. (SGMW/ AH)

Presentator Natrap met 'de geïnterviewde Feyenoorders Natten en Schneider.
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J. J. van der Vlist, bestuurslid van een Haagse woningbouwvereniging:

'Ik heb geen ekel aan vergaderen'
Foto's Tech. Rech. Den Haag / Benelux Press

In de hal van het distriktsburo van de
Rijkspolitie in Leiderdorp ligt een boek-
werkje getiteld '31.544 Haagse Huizen'
met als onderkop 'Het werk van de
Haagse Woningbouwverenigingen'. Het
zal er wel zijn neergelegd door adjudant
J. J. van der Vlist. Hij is voorlichtings-
ambtenaar van het distrikt 's-Graven-
hage van het korps Rijkspolitie en (in ei-
gen tijd) bestuurslid van de 75 jaar oude
Protestants-Christelijke Woningbouw-
vereniging 'De Goede Woning' in Den
Haag. Gedurende 22 jaar was de heer
Van der Vlist bestuurslid. Hij woont
thans in Zoetermeer maar draait nog
volop mee in de vereniging. "Ik hoop de
25 jaar vol te maken en dan moet een
ander het maar eens van me
overnemen", vindt hij.

Klachten
Zeker eens per maand woont de heer
Van der Vlist een bestuursvergadering
bij. Voorts houdt hij met twee mede-
bestuurders eens in de drie weken
spreekuur, waarop bewoners van pan-
den van De Goede Woning hun klach-
ten over verhuur, onderhoud, evt. mis-
dragingen van personeel of afgewezen
verzoeken kwijt kunnen. Hij maakt deel
uit van de kommissie die de kontrole
achteraf op de verhuur van de woningen
uitvoert en van het dienstenfonds 'De
Goede Woning' dat sociaal zwakkeren
financieel kan bijspringen. Namens het
bestuur heeft hij zitting in de afdeling
Zuid-Holland van de Nationale
Woningraad, een schakel tussen wo-
ningbouwverenigingen en overheid.
"Onze vereniging heeft de zorg voor de
sociale woningbouw hoog in haar vaan-
del staan. Hoewel ik zelf nauwelijks met
woningproblemen te kampen heb ge-
had, spreekt de doelstelling van De Goe-
de Woning mij bijzonder aan. Mensen
die veel geld hebben, komen toch wel
aan een behoorlijke huisvesting. Het
gaat er om dat ook mensen met een
smallere beurs in een goed huis wonen."
Er zijn ook nog andere redenen waarom
voorlichtingsambtenaar Van' der Vlist
met zoveel plezier deel uitmaakt van het

bestuur van de op een na grootste wo-
ningbouwvereniging (ca. 6000 woningen
in haar bezit. 40 Personeelsleden in
dienst) van Den Haag.
Hij heeft geen hekel aan vergaderen -
"Als het maar niet te laat wordt" - en
houdt van organiseren. Dat is waar-
schijnlijk ook een van de redenen
waarom hij bij het 75-jarig bestaan van
De Goede Woning de leiding had bij de
festiviteiten.
"Bovendien kom je nog eens ergens. Je
overlegt met gemeentelijke overheden,
praat met een staatssekretaris, bent aan-
wezig bij hoorzittingen in de woonwij-
ken die gerenoveerd moeten worden en
wordt er bij betrokken als een architekt
een tekening van nieuwe plannen tegen
de muur spijkert. Je praat over stads-
vernieuwing, over bestemmingsplannen
etc. etc. Al met al komt je horizon
steeds weer iets verder te liggen "ensoms
hou je aan je bezigheden leuke kontak-
ten over."

Een toevallig kontakt met De Goede
Woning, waar Van der Vlist zich liet in-
schrijven voor een andere woning (om-
dat het tweekamerwoninkje boven het
toenmalige pand van de Verkeersgroep
aan de Laan van Nieuw Oostindië voor
het gezin Van der Vlist te klein werd),
had tot gevolg dat wachtmeester Van
der Vlist werd opgenomen in het
bestuur van de vereniging: "Men had
wat jonge mensen nodig."

Een hoorzitting voor de bewoners

van de Haagse Transvaalwijk

De heer Van der Vlist krijgt voor zijn in-
zet een onkostenvergoeding van een
paar honderd gulden per jaar. Af en toe
is er een etentje met de overige
bestuursleden met aanhang of een
feestavond met het personeel. "Het is
feitelijk liefdewerk-oud-papier, maar je
hebt wel veel eer van je werk."
Soms heeft bestuurslid Van der Vlist wel
eens wat moeite met de huidige - soms
zeer uitvoerige - demokratische gang
van zaken. "Door al die inspraakgroe-
pen kun je het Haagse huisvestingspro-
bleem niet sneller aanpakken. Het duurt
allemaal te lang voor renovatie kan wor-
den aangepakt of aan sloop en nieuw-
bouw kan worden begonnen. Tijd is
geld. Bij de bouw betekent het dat een
projekt soms duurder wordt dan was
voorzien."
Ervaringen met krakers heeft de heer
Van der Vlist nauwelijks. "Panden die
moeten verdwijnen, worden meteen
gesloopt. Nieuwe bewoners die een
bestaand pand gaan betrekken, advise-
ren we om het zo gauw mogelijk ken-
baar te maken door er al vast wat in te
plaatsen."

15
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Hierden
Tel. 03410-14423-16710 of 03417-56150

De Kredietverlening 1980
is goedkoper

voor u om een financieel probleem te
overbruggen. Opnemen wanneer u wilt of niet

aflossen in drie dure maanden van het jaar,
rente alleen over het opgenomen saldo.

Voorbeelden

3.000, - opnemen
7.500,- opnemen

15.000,- opnemen
25.000, - opnemen
30.000, - opnemen

aflossing b.v. 1V2% = 45,-
aflossing b.v. 1V2% = 111,-
aflossing b.v.1 V2% = 225,-
aflossing b.v. 1 % = 250,-
aflossing b.v. 1 % = 300,-

Persoonlijke leningen
met vast bedrag

5.000, - met termijnkeuze
12.000, - met termijnkeuze
25.000, - met termijnkeuze

b.v. 48mnd. 131,-
b.v. 60 mnd. 282,-
b.v. 96mnd. 415,-

Alle bedragen mogelijk ook voor tweede
hypotheek.

Overname lopende lening mogelijk.

Autoverzekeringen duur?

Bijons met een voor u soms speciale
tariefsgroep 100,- tot 500,-

goedkoper

Voorbeelden

Bestuurder 24 jaar 20.000 km per jaar incl. gr.
krt. en alarm service, auto 2 jaar premie met 5

jaar schadevrij slechts

Auto kost 10.000,- W.A. 207,- allorisk 474,-
Auto kost 15.000,- W.A. 244,- allorisk 621,-
Auto kost 20.000, - W.A. 282, - allorisk 781,-
Auto kost 25.000, - W.A. 321, - allorisk 997,-

Vergelijk want uw telefoontje kan vele guldens
besparen in deze toch al dure tijd.

Wij helpen u graag zo als vele anderen voor u.

JANSENS
KREDIETKANTOOR
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c. Buissant des Amorie,

'wie de jeu~

Op de parkeerplaats bij zijn huis staat
een zwarte, met goudkleurige lak afge-
zette Hanomag-bus. Voor het vervoer
van de spullen die straks in Barendrecht
nodig zijn bij de twee weken vakantie-
besteding voor de jeugd. De bus wordt
ook gebruikt voor de plaatselijke zwem-
vereniging ZPB Unico ('een vereniging
heeft nimmer geld') en bij het vervoer
van de diskotheek die hij op verzoek
voor de jeugd draait. Hij is nogal eens
van huis voor vergaderingen en als lid
van de technische kommissie van de
zwemvereniging is hij ook nogal eens in
het zwembad te vinden.

Met vakantie gaat hij dit jaar niet. Ook
vorig jaar is dat er bij ingeschoten. Niet
dat het gezin van RP'er C. Buissant des
Arnorie (die op de meldkamer van het
distrikt Dordrecht werkt) dat zo'n pro-
bleem vindt. Als ze gaan, blijven ze lie-
ver wat langer weg om een trip te maken
door het Midden-Oosten of zo.
Mevrouw doet niet mee aan de aktivitei-
ten die haar man op organisatiegebied
ontplooit: "Als we daar aan gaan begin-
nen, wordt ons huis een verenigingsge-
bouw", zegt ze.

In de knoop
Buissant des Amorie is nog niet lang zo
aktief in het verenigingsleven. Hij be-
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organisator voor de jeugd:

heeft...'
gon er pas aan toen hij zijn plaats op de

meldkamer had ingenomen. Daarvoor

werkte hij als lid van de groep Baren-

drecht: "Ik vind dat je je als politieman

in je eigen gemeente geen erg grote bin-

dingen met verenigingen, klubs, groe-

pen kunt veroorloven. Ik zal mijn

vrouw niet bekeuren en m'n buurman

waarschijnlijk ook niet. Nu ik op enige

afstand van het plaatselijke gebeuren

werk, liggen die verhoudingen anders.

Ik wordt nu niet direkt gekonfronteerd

met het politiewerk in Barendrecht. Je

kunt er wat afstand van nemen en dat

biedt dan meteen de mogelijkheid om je

wat meer in het maatschappelijke leven

te begeven."

Kollega Buissant des Amorie heeft nog

meer argumenten voor zijn stelling: "In

zo'n zwem klub als waarvan ik bestuur-

der ben, zie je het een en ander. Kleine

onregelmatigheidjes. Ervarinkjes waar

je als politieman, die in de gemeente be-
last is met de opsporing van de strafbare

feiten, wat aan zou moeten doen. Nu

praat ik niet over de notoire inbreker of

,de man die bij voortduring dronken

achter zijn stuurwiel zit. Naar mijn

smaak geeft het geen pas om de weten-

schap die je als bestuurslid van een ver-

eniging hebt opgedaan, later als politie-

man te gebruiken. Doordat ik niet meer

zo'n direkte binding meer heb met de

Rijkspolitie van de groep Barendrecht,

kan ik toch nog wel wat doen, zonder

dat ik problemen krijg met direkte kol-

lega's. Ik kan bijvoorbeeld met de man

of vrouw die het betreft aan de tafel, of

met een pilsje aan de bar gaan zitten om
te praten. Om te vertellen wat er schort.

Met welke problemen, hij of zij mij -

als politieman - opscheept. Misschien

kan ik hierdoor iets oplossen dat ik nor-

maal gesproken met een proces-verbaal

had afgedaan."

Doerakkers

Twee weken per jaar is alle aandacht

van Barendrecht voor de Doerakkers.

De jeugd wordt dan bezig gehouden met

een vorm van vakantiebesteding. Buis-

Disco Barracuda.

sant: "Er is een begroting voor van
15.000 gulden. We zijn er van overtuigd

dat de bezigheden van de jeugd (er mel-

den zich ca. 300 jongens en meisjes) al-

leszins zinvol zijn. We denken dat er

door diezelfde jeugd misschien wel voor

een ton minder aan schade wordt ver-

oorzaakt. Het is zeker de moeite waard

om je daarvoor in te spannen."

De heer Buissant des Amorie maakt deel

uit van een organisatieteam van zeven

personen: gemeenteambtenaren, een

politieman en huisvrouwen. Als de va-

kantiebestedingsweken draaien hebben
ze hulp van 30 à 40 jongelui. Over de

schouders van de leiders en leidsters kij-

ken de organisatoren toe en grijpen in

waar dat nodig is.

Buissant des Amorie wordt weer even

politieman: "De politie zou deze kans
moeten aangrijpen om op een andere

manier kennis te maken met de jeugd.

In deze tijd waarin bij voortduring

wordt gesproken over integratie van de

politie in de maatschappij, over verbete-

ring van de verstandhouding tussen po-

litie en burgerij, ligt er in deze weken

een kans voor het grijpen. De deelne-

mers aan de vakantiebesteding bestaan

uit de jongere jeugd, die nog openstaat

voor ideeën van anderen. Ook voor die

van de politie. De politieman die tijd

neemt voor een gesprekje of er even bij

wil zijn om het spel mee te spelen, kan

bepalend zijn voor de latere kontakten

met de politie. Ik heb wel eens de indruk

dat wij, de politie, die kans laten liggen.

En laten we eerlijk zijn. Wie de jeugd

heeft, .. "

Mens

Voor die jeugdweken in Barendrecht

krijgt Buissant des Amorie vijf dagen
buitengewoon verlof. De rest heeft hij

er graag uit eigen portemonnee voor

over. Hij rijdt nogal wat kilometers

voor de jeugd. De diskotheek, waarmee

deze zomer (in een programma voor de

jeugd van 8 tot 12 jaar) de vakantie-

weken worden afgesloten, draait ook

voor andere jeugdgroepen. Daar krijgt

hij dan een kleine vergoeding voor.

(' Aan lampen alleen is er al voor

f 2400,- in geïnvesteerd'). Hij zou best

zijn liefhebberij als professie willen uit-

voeren. ('Men noemt een disko
a-sociaal. Ik gebruik het als middel om

de jeugd te bereiken. ') Voorlopig zal dit

echter niet het geval zijn en zal hij ach-

ter de mikrofoon aan de Wolwevers-

haven te vinden zijn. Na de acht uren

die hij normaal gesproken op zijn werk

is heeft hij gelegenheid om zich in te zet-

ten voor jonge mensen. "Om te laten

zien dat ook een politieman een gewoon

mens is."
(AH)

17
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Amerikaanse olniemannen
voelen zich bedreigd door
hun vrouwelij e kollega's
De opmars van de Amerikaanse politie-
vrouw in de aktieve dienst wordt door
de mannelijke kollega's met argusogen
gadegeslagen. Althans in Washington,
waar de sociologe Susan E. Martin een
jaar lang (als reserve-agent) in een van
de politiedistrikten onderzoek heeft ge-
daan en tientallen politiemensen heeft
geïnterviewd.
Nu ook bij de Nederlandse politie de
vrouw steeds meer gaat meetellen, is het
interessant kennis te nemen hoe de inte-
gratie van de vrouw in de Amerikaanse
politiepraktijk zich heeft ontwikkeld.
Wellicht zijn er vergelijkbare situaties,
wellicht ook verschillen. Een aanzet tot
een bredere diskussie.

In de Verenigde Staten is de bestrijding
van de kriminaliteit een in het oog lo-
pende bezigheid; ze wordt vaak beloond
met onderscheidingen en bevorderin-

gen. De Amerikaan e politieman is dan
ook geneigd dit als het meest bevredi-
gende van het werk te beschouwen. Ook
het publiek denkt dat politiewerk voor-
namelijk bestaat uit het bestrijden van
de misdaad. In \ 'erkelijkheid echter
wordt de meeste tijd besteed aan surveil-
lance, dienstverlening en handhaving
van de orde.
De 'glamour' van de misdaadbestrijding
- met het beeld van de dappere FBI-
held die zich inzet voor het recht -
heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse
politieman zijn fun tie is gaan zien als
echt 'mannenwerk'.

Zeer 'mannelijk'

In de Verenigde Staten wordt alom van
een man verwacht dat hij zeer 'manne-
lijk' is (en dus niets heeft wat 'vrouwe-
lijk' wordt gevonden). Hij moet sukses

18
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boeken, zo hoog mogelijk op de maat-
schappelijke ladder klimmen, veel geld
verdienen, vertrouwen en zelfverzekerd-
heid uitstralen, overkomen als een
agressieve en heldhaftig mens. Aange-
zien de Amerikaanse agent doorgaans
niet rijk is en ook geen hoge sociale sta-
tus geniet, zijn de andere aspekten des te
belangrijker voor het bevestigen van
zijn sukses als man. Mevrouw Martin:
"Daarom voelen de agenten van Was-
hington zich juist aangetrokken tot de
spanning, het gevaar en af en toe
krachtdadig optreden. Om dit echte
'mannenwerk' te kunnen verrichten, ne-
men ze het middelmatige inkomen en de
sociale isolatie door het beroep gemak-
kelijk op de koop toe."
"De unieke kombinatie van werktaken
heeft van deze politie een gesloten groep
mensen gemaakt, die haar eigen normen
en doelen heeft", aldus dr. Martin, "en
sankties voor degenen in de groep die
zich niet aanpassen."
Het is met name de kombinatie van ge-
vaar en autoriteit die de beroepsmatige
persoonlijkheid van de Amerikaanse
agent vormt. "Gevaar leidt tot een alge-
meen wantrouwen ten aanzien van an-
deren (en isoleert de agent van zijn me-
deburgers) en autoriteit leidt ertoe dat
de agenten veel steun bij elkaar zoeken
en een zeer homogene groep worden
met eigen waarden en normen."

'Ongeschikt'

De rol van de vrouw bij de Amerikaanse
politie is altijd zeer beperkt en onder-
geschikt geweest. Tot een jaar of tien
geleden mochten vrouwen alleen be-
paalde taken vervullen: administratie,
jeugdzaken, verkeersbegeleiding van
kinderen, e.d. Sinds het midden van de
jaren '60 hebben er in de Verenigde Sta-
ten belangrijke wetswijzigingen plaats
gevonden, waardoor ook taken die
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voorheen typisch 'mannelijk' werden
genoemd - zoals de surveillance - ook
voor vrouwen toegankelijk werden.
De Amerikaanse politiemannen zijn het
daar doorgaans niet mee eens. De
meesten blijken de vrouw voor dit werk
ongeschikt te vinden: niet alleen fysiek,
maar ook emotioneel en mentaal onge-
schikt. Uit het deelnemen van vrouwen
zou men immers kunnen afleiden, dat
de lichamelijke superioriteit van de man
onbelangrijk voor het politiewerk is.
De Amerikaanse politieman vindt ook,
dat hij in een nadelige positie verkeen
als hij samen met een vrouwelijke kolle-
ga bij een vechtpartij wordt betrokken.
Veel mannen zeiden het gevoel te heb-
ben, dat ze dan niet kunnen voorspellen
hoe een vrouwelijke kollega zich zal ge-
dragen. Als gevolg daarvan zouden zij
hun eigen gedrag veranderen.
Van de 27 ondervraagde politiemannen
was er (slechts) één die zich gunstig uit-
sprak over het samenwerken met vrou-
wen. "Ik heb erdoor geleerd om in be-

"Maar ik ben geen maatschappelijk
werker!" Ook andere Amerikanen spra-
ken hun minachting uit over de dienst-
verlenende taken van de politie.

Solidariteit

Door de komst van vrouwen voelt de
mannengemeenschap zich ook bedreigd
in haar solidariteit. Sommige onder-
vraagde mannen verklaarden dat ze niet
alleen meer tijd met hun (mannelijke)
kollega doorbrengen dan met hun
vrouw, maar ook dat de werkrelatie
sterker is dan de huwelijksrelatie. De
politiemannen hebben onderling vaak
een zeer hechte band, maar de gevoelens
van genegenheid en afhankelijkheid
worden gemaskeerd, omdat de 'rnanne-

Wat nu? Ter geruststelling vermeldt de

Amerikaanse politiefotograaf, dat het

hier een echtpaar betreft:

Anita (rechts) en Joseph Faucheux, die

beiden deel uitmaken van de motor-

surveillance in Louisiana.

paalde situaties liever met mensen te
praten dan met hen te vechten", zei hij.

inder arrestaties

it het onderzoek bleek, dat de politie-
mannen in Washington het afhankelijk-
zijn van een vrouw als vernederend op-
vatten. Zij vinden dat zij vrouwen moe-
ten beschermen en niet omgekeerd. Dat
geeft problemen en frustraties. Daarom
zien de meesten liever geen vrouwen bij
de politie.

eel Amerikaanse politiemannen blij-
ken door de komst van vrouwen in het
korps pijnlijk te worden herinnerd aan
de typisch 'vrouwelijke' werkzaamhe-
den in het politiewerk, zoals de dienst-
verlening.
Bovendien verrichten politievrouwen
minder arrestaties en dat zou het geloof
an veel mannelijke kollega's bevesti-

gen, dat vrouwen zich niet aan de
groepsregels kunnen aanpassen. Eén
ondervraagde politieman riep uit:

19
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lijkheid' dat - zo menen zij - eist. Zij
wapenen zich tegen emotionele situaties
met kreten als 'Laat je niet op je kop zit-
ten' en zoeken manieren om de span-
ning die het beroep met zich brengt, af
te reageren, zoals door overmatig
drankgebruik, seksuele uitspattingen en
zware sportbeoefening. Dat gebeurt
dikwijls samen met andere mannen van
de groep. Als er nu vrouwen bijkomen,
die getuige zijn van emotionele tekort-
komingen en van sentimentaliteit bij de
mannen, raken ze in verwarring.
De gesprekken van de Amerikaanse
agenten tijdens de dienst gaan vaak over
sport, vrouwen en seks. Aangezien ze
van vrouwen verwachten dat die andere
interessen hebben, vragen de mannen
zich af waarover ze dan wel met hun
vrouwelijke kollega moeten praten.

Homoseksualiteit

Er rust bij de Amerikaanse politieman-
nen een zwaar taboe op homoseksuali-
teit. Dit dwingt hen ertoe om gevoelens
van sympathie voor elkaar om te buigen
in de richting van een aanvaardbare
broederschap, gebaseerd op gedeelde
mannelijke interessen en aktiviteiten.
Maar voor relaties tussen een politieman
en zijn vrouwelijke kollega bestaan geen
duidelijke regels over wat wel en niet
'normaal' is.

. De omgang tussen de seksen lijkt nog
het meest op de broer-zus-relatie: be-
rustend op gelijkheid en wederzijds
respekt, zonder seksualiteit. Maar het is
je zuster nu eenmaal niet. En dat leidt
ertoe dat de mannen toch proberen de
aandacht van hun vrouwelijke
kollega(s) te trekken. "Zo ontstaat er
een seksueel geladen situatie, waarin de
aandacht nogal eens wordt afgeleid van
het werk", aldus de sociologe.

'Mannentaal'

Wanneer een ambitieuze vrouw een in-
teressante opdracht krijgt, voelt de man
zich soms gepasseerd en bedreigd. Zo'n
vrouw wordt in Washington tot onder-
werp van roddel en kwaadsprekerij.
Ook de zgn. 'mannentaal' - sterke ver-
halen, dubieuze moppen en grove taal
- die voorheen de solidariteit van de
groep versterkte, is door de komst van
vrouwen op de tocht komen te staan.
Sommigen voelen zich nu geremd tij-
dens de koffiegesprekken, anderen vin-
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den dat de vrouwen zich maar moeten
aanpassen. Maar àls een vrouwelijke
kollega dezelfde 'mannentaal' gaat ge-
bruiken, wordt dat evenmin gepikt.

'Goeie, ouwe tijd'

In het moderne Amerika blijkt de man
vaak minder geëmancipeerd dan de
vrouw. Ook bij de politie in Washing-
ton, waar de meeste mannen vinden dat
het politievak een mannenbaan is. De
vrouw hoort thuis, dat is beter voor
haar kinderen en voor het zelfrespekt
van haar man.
Bovendien vinden de politiemannen,
dat het mannelijke imago van de politie
zal worden geschaad door de aanwezig-
heid van vrouwelijke kollega's. Veel van
de ondervraagde mannen spraken nos-
talgisch van 'die goeie ouwe tijd', toen
de politieman in elk geval nog werd ge-
zien als iemand waar je voor op je hoede
moest zijn. Vrouwen maken de politie
wat vriendelijker. En dat is iets waar de
stoere politieman van Washington dui-
delijk nog niet aan toe is.

Reakties

In hoeverre is de ituatie van
Washington vergelijkbaar met of
afwijkend van de ituatie bij de
Nederlandse politie?

De korpsleiding heeft zich duide-
lijk uitgesproken over de volledig
gelijke rechten en plichten van
man en vrouw bij de Rijkspolitie.
Gebeurt dat ook in de praktijk?
Is de vrouw volledig geaksepteerd
door de mannelijke kollega's?
Hoe reageren groepskomman-
danten en officieren? Het woord
is aan onze lezeressen en lezers.
Wie ervaringen op dit punt heeft
- positief of negatief - wordt
verzocht daarmee naar voren te
komen. Graag schriftelijke (Post-
bus 120, Bennekom) of telefoni-
sche (08389-8830) reakties vóór
31 augustus a.s. (Red.)

'De omgang tussen de
seksen lijkt op de broer-
zus-relatie. Maar het is

je zuster niet . . .'
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G.J. Kok van de NOBOVO: door Bert Huizing

''Jan het idee ~anmarsmannetjes
en ruimteschepen moeten ~e af'

Marsmannetjes
'Vliegtuig botst bijna met UFO',
'Lichtend voorwerp boven VS',
'Vliegbasis zag vreemd licht aan de
hemel', 'Politiemannen zien UFO'.
De frekwentie waarmee dit soort
kranteberichtjes verschijnen, hou-
den soms nauw verband met de he-
vigheid waarmee kranteredakties
met de komkommertijd kunnen
kampen.
Het kan ook gebeuren dat de
politie-telefoons plotseling vaker
rinkelen, doordat mensen willen
mededelen, dat ze 'iets hebben zien
vliegen'. Zoals op de avond van de
28e december 1976, toen bij de
meldkamer van de Rijkspolitie in
Groningen van alle kanten berich-
ten binnenkwamen over een vlie-
gend voorwerp dat wit, groen, rood
en blauw licht uitstraalde en af en
toe heen en weer bewoog.
In september 1977 zag personeel
van de vliegbasis Twente iets dat
leek op een zeer heldere ster. Zij
waarschuwden de politie van En-
schede, die op haar beurt dezelfde
waarneming deed vanaf het dak van
het buro.
Twee dagen later zag een opper-
wachtmeester van de Rijkspolitie in
het Friese Sint Annaparochie een
rergelijkbaar luchtverschijnsel. Een
contakt met de werkgroep NOBO-
VO (Nederlands Onderzoek Bureau
voor Ongeïdentificeerde Vliegende
Objecten) in Uithuizermeeden bleek
goed voor de oplossing van het
raadsel. In beide gevallen bleken de
waarnemers de ster Sirius te hebben
gezien, die onder invloed van at-
mosferische storingen van kleur
veranderde ...
Wat is die NOBOVO eigenlijk? Wie
zitten er achter telefoonnummer
05954-2901? Wat doen ze met de
gegevens die de politie aan hen
doorspeelt?

"Per jaar krijgen we enkele honderden
meldingen binnen van waarnemingen
van objekten in de ruimte die men niet
kan verklaren. Wij zijn in staat voor
950;0 van de meldingen een verklaring te
geven. Het kan zijn dat men een satelliet
of een deel ervan heeft gezien, of een
meteoriet, dat men getuige is geweest
van een natuurverschijnsel of dat an-
derszins de waarneming valt te verkla-
ren. Naar de resterende 50/0 van de mel-
dingen die we niet kunnen verklaren,
stelt ons buro een onderzoek in. Daar
hebben we de meldingen voor nodig die
o.m. via de politie bij ons binnen-
komen. Wij houden ons niet bezig met
verhaaltjes over marsmannetjes al of
niet groen van kleur en met of zonder
voelsprieten, vliegende schotels en ruim-
teschepen. Bovendien zijn er nog geen
aanwijzingen voor het bestaan van bui-
tenaards leven."
Hoofdonderwijzer G. J. Kok in het
Groningse Uithuizermeeden is de cen-
trale figuur. In zijn woning staat de mel-
dingstelefoon van het Nederlands On-
derzoek Bureau voor Ongeîdentificeer-
de Vliegende Objecten (NOBOVO)
waar de politie - dag en nacht - na-
men en adressen van waarnemers van
UFO's (Unidentified Flying Objects)
kan spuien.
Bij de heer Kok thuis vindt men ook een
bibliotheek met 260 boeken over UFO's
en worden voorbereidingen getroffen
voor de vervaardiging van het Tijd-
schrift voor Ufologie (bijna 1000 abon-
nees) dat eens per twee maanden ver-
schijnt.
In het laatst verschenen Korpsnieuws is
het nieuwe adres van de NOBOVO ver-
meid. Is dat adres zo belangrijk voor
politiemensen? , vroegen we de heer
Kok.

Enquête

"Enkele jaren geleden hebben we onder
1800 passagiers van de Nederlandse
Spoorwegen een enquête gehouden. Op
het formulier vroegen we onder meer,
waar men - zo men een onbekend vlie-
gend voorwerp zou zien - de melding

zou doen. Van de ondervraagden ver-
klaarde meer dan de helft naar de politie
te zullen gaan om de waarneming door
te geven. Dat was voor ons aanleiding
om in kontakt te treden met de ministe-
ries van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en later met de korpschefs van
de gemeentepolitie en de leiding van Ko-
ninklijke Marechaussee en Rijkspolitie.
Het gevolg van ons verzoek om samen-
werking is, dat van de zijde van 80%
van de korpsen gemeentepolitie, de Ko-
ninklijke Marechaussee en het korps
Rijkspolitie medewerking bij het door-
geven van waarnemingsmeldingen is
toegezegd. In veel landen doet men al
onderzoeken zoals wij die uitvoeren.
Nederland is echter het tweede land -
na Amerika - waar sinds 1977 de poli-
tie is ingeschakeld. Een unieke situatie.
In de gehele wereld heeft men er van op-
gekeken. Het gezaghebbende Ameri-
kaanse blad 'Washington Post' maakte
er zelfs melding van. Afgezien van deze
vorm van samenwerking is het ons ech-
ter bekend, dat politiemensen in hun
werk zelf waarnemingen doen die voor
ons van belang kunnen zijn."
De NOBOVO heeft als belangrijkste
doelstelling: objektieve voorlichting ge-
ven over het verschijnsel UFO (voor-
werpen of verschijnselen die na weten-
schappelijk onderzoek niet verklaard
kunnen worden). Zij heeft daartoe kon-
takten met verscheidene wetenschappe-
lijke instellingen en individuele weten-
schapsmensen. De tweede doelstelling is
het onderzoek van binnengekomen mel-
dingen van boven Nederland waargeno-
men UfO's.

Onverklaarde meldingen

- Wat doet de NOBOVO met de mel-
dingen?
De heer Kok: "De meeste meldingen
kunnen we verklaren. Er blijft echter
een deel over van onverklaarde meldin-
gen. Met het Amerikaanse 'Center for
UFO-Studies' (o.l.v. de bekende astro-
noom prof. Allen Hynek van de North-
western University) hebben wij kontak-
ten die onze statistieken van waarne-
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mingen per computer verwerken. Dit is

van belang voor het bepalen van de rich-

ting waarin wij ons onderzoek moeten

leiden. Sinds onze kontakten met de po-

litie na 1977 meer gestalte kregen en er

al talloze meldingen direkt via de politie

zijn binnengekomen, zijn wij in staat

zelf sneller en beter te onderzoeken.

Daardoor is het ons mogelijk meldingen

die niet zijn vertroebeld door ondeugde-

lijke onderzoeken naar Amerika te stu-

ren. "

- Wat gebeurt er als de politie naam en

adres van een waarnemer heeft doorge-

beld?

"De waarnemer krijgt een formulier dat
hij zo uitgebreid mogelijk dient in te

vullen. Met de opmerking 'een vreemd

groen lichtje te hebben gezien dat snel

heen en weer bewoog', zonder dat de

datum bekend is, kunnen we niets doen.

Interessant wordt het als er meer getui-
gen zijn, die onafhankelijk van elkaar

een gedetailleerd verslag van een ver-

schijnsel kunnen geven. De gegevens

van de enige waarnemer verwerken we

ook in ons systeem, zodat we die later,

als er meer aanwijzingen in een zelfde

richting wijzen, weer op kunnen slaan.

Bovendien kunnen die rapporten ons

van dienst zijn bij andere studies, o.a.

over het proces van het waarnemen.

Soms kan een eenvoudig onderzoek de

waarneming van een 'vliegende schotel'

ontzenuwen. Als er toevallig een ballon

is gepasseerd of een vliegtuig ... Het

valt echter soms niet mee de waarnemer

ervan te overtuigen dat er niets bijzon-
ders aan de hand i geweest. Hij is zo

rotsvast in zijn eigen verhaal gaan gelo-

ven, dat er niet meer redelijk kan wor-
den gepraat."

Aan het NOBO 0 i een staf van we-

tenschappelijke adviseurs verbonden.

Onder andere maken ervan deel uit: dr.

W. de Graaff, lector Ruimte-Onderzoek

aan de Utrechtse Universiteit, ing. J. F.

Vrins (chemisch-technisch medewer-

ker), G. E. Westera (natuurkundige),
ing. C. M. E. Baans (parapsycholoog)

en drs. R. Weijers (geneeskundige).

Een ufo?
Hoewel waarnemingen van

vreemde ver hijnselen in de

lucht zich niet van tevoren aan-

kondigen, zijn er toch altijd wel

getuigen die kan zien om iets op

film vast te leggen. Fantasierijke

fotografen en cameramensen zien

soms kans door middel van tru-

cage hun 'eigen' UFO te vereeu-

wigen. Incidenteel halen ze er de
pagina's van de . ant mee. Veelal

zijn het schimmige afbeeldingen

van 'vliegende chotels' of raket-

achtige modellen, al of niet voor-

zien van venstertjes. Wetenschap

en techniek zien veelal wel kans

de truc te doorzien. Een heel en-

kele keer staan ook de weten-
schappers voor een raadsel. Zoals

bij deze foto, die werd genomen

boven Saas-Fee in Zwitserland.

Op verzoek ••an de werkgroep

NOBOVO en het Amerikaanse

Center for UFO Studies heeft de

foto-technische staf van Ground

Saucer Watch in Phoenix (Arizo-

na, U .S.A.) deze opname van een

waargenomen UFO aan een

grondig onderzoek onderwor-

pen. Hun konklusies:

- het voorwerp is geen klein op-

gehangen of opgegooid model;

- het verschijnsel lijkt van aan-

zienlijke omvang;

- het model vertegenwoordigt

een metaalachtige struktuur;

- het onderzoek onthulde een

voorwerp met drie dimensies

waardoor montage, lensafwij-

king en plaatsing van een model

voor de lens of projektie op het

negatief is uitgesloten;

- het voorwerp is op aanzienlij-

ke afstand gefotografeerd;

- de afbeelding geeft niet de in-

druk getrukeerd te zijn.

Zag de fotograaf dan toch een

UFO?
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Met bijdragen van: G. A. Wonink, A. Scheur, S. G. M. Worm, W. H. A. G. van der Looy, D. G. van de Witte, G. Helmendach,
Th. Spelt, H. Remers, G. M. Kaning, P. H. M. Claessen, W. van Middelkoop, P. H. J. E. Beereboom, P. F. Putter.

Eindredaktie: A. Huizing,
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ME'er André Oud
heeft nog één
probleem

hovense P.S.V. Dat alles was
bestemd voor André Oud
van het ME-peloton van het
distrikt Eindhoven. Het pelo-
ton dat waarschijnlijk het
meest te lijden heeft gehad
tijdens de schermutselingen
in Amsterdam op 30 april
j .1.
André heeft inmiddels
schijnbaar alle ellende van
die dag van zich afgezet.
Samen met zijn Engelse
vrouw An heeft hij het ge-
beuren vrij nuchter verwerkt.
De reakties in een Amster-
dams ziekenhuis waar hij in

EINDHOVEN. - Een paar
reakties die voor zichzelf
spreken: een bloemenhulde
van de buren bij thuiskomst,
twee kaarten van jongens
waarmee hij ambtshalve in
aanraking was geweest, een
fruitmand van de Minister
van Binnenlandse Zaken
Hans Wiegel, een bloemstuk
van de N.C.R.V., een grote

bos bloemen van het Eind-

eerste instantie werd opgeno-
men waren overweldigend.
Zijn kamer was binnen een
mum van tijd veranderd in
een bloemenkraam. Brieven,
kaarten en reakties werden
met dozen tegelijk aange-
voerd. Er was geld bij.
Landelijk werd zijn - 'niet
echte' - gezicht bekend
toen foto's van het bezoek
van Koningin Beatrix aan het
ziekenhuis waarin de gewon-
de M.E.'ers waren opgeno-
men in de dagbladen ver-
schenen.I Inmiddels is zijn kaakfrak-

tuur veraan genezen. Blijft
voor André toch nog een
probleem: "Veel kollega' s
die na de 30e april op zijn
gegaan voor het examen
voor het politiediploma B
zijn gezakt. Het zou best
eens kunnen zijn dat de oor-
zaak daarvan wel eens te ma-
ken zou kunnen hebben met
de ervaringen in Amsterdam.
Ik vind het rot voor de kolle-
ga's die op die manier achter
het net hebben gevist."

(GAW)

H.M. Koningin Beatrix aan het ziekbed van André Oud. In el midden burgemeester Wim Polak van Amsterdam.

(Foto Ac. Ziekenhuis VU)
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Mr. J. H. Grosheide bij ingebruikstelling distriktsburo Nijmegen:

'Formule sterktevaststelling Rijkspolitie
moet opnieuw worden bezien'
(Foto's J. R. Portier, Techn. Rech. Arnhem)

NIJMEGEN. - 'Bij het be-
palen van de sterkte van het
korps Rijkspolitie wordt tot
nu toe uitgegaan van de for-
mule zoals die ook voor de
korpsen Gemeentepolitie
geldt. Het inwoneraantal is
bepalend. De grootte van het
bewakingsgebied is in deze
formule nauwelijks terug te
vinden. Bovendien vervullen
vele Rijkspolitie-gemeenten
een overloopfunktie. Er
vestigt zich een nieuwe kate-
gorie van bewoners van de
plattelandsgemeenten. Ze
blijven echter hun politie
zien door de ogen van men-
sen die gewend zijn aan de
hun vertrouwde Gemeente-
politie-tijd. Daarnaast vangt
de Rijkspolitie de drukte in
de rekreatiegebieden op.
Er zijn dus redenen genoeg
om met zorg en aandacht de
sterkteformule eens opnieuw
te bekijken. Tot voor een
aantal jaren waren er bij de
politie uitsluitend perso-
neelstekorten. Maar nu de
getallen van feitelijke- en or-
ganieke sterkte elkaar gaan
benaderen, dient de gelegen-
heid zich aan om te zien of
we tot een andere - betere
- sterkte berekening moeten
komen."
Aldus Mr. J. H. Grosheide,
Direkteur-Generaal van poli-
tie bij het Ministerie van
Justitie, bij de officiële inge-
bruikstelling van het nieuwe
distriktsburo van de Rijks-
politie te Nijmegen.
De D.G. stelde voor de
vaststelling van een nieuwe
sterkteberekening in het
vooruitzicht dat in een aantal
met zorg gekozen gemeen-

Een klein aandenken voor Mr. J. H. Grosheide die het

nieuwe distriktsburo in Nijmegen in gebruik stelde.

ten, zowel met Rijks- als
Gemeentepolitie de werkdruk
zal worden gemeten.
Daarnaast zal voor wat be-
treft de RP de relatie tussen
de landgroepen en de onder-
steunende diensten worden
vastgesteld. Voor de vaststel-
ling van een nieuw model
'distrikt' verwees hij naar de
resultaten van de studies die
waren verricht in de proef-
distrikten Breda en Dor-
drecht.
Mr. J. H. Grosheide: "Met
het zicht op een nieuwe Poli-
tiewet hopen wij te komen
tot de vaststelling van de mi-
nimum noodzakelijke sterkte
van de landgroep en hopen
wij een antwoord te krijgen
op de vraag welke eisen met
betrekking tot de aanspreek-
baarheid van het publiek
men stelt aan die sterkte en
hoe de organisatie van de
staf er in de toekomst uit
moet gaan zien."

Betrokkenheid
bestuur

De Direkteur-Generaal ging
in zijn openingsspeech in op
de betrokkenheid van het

openbaar bestuur bij het RP-
gebeuren: "De burgemeester
moet meer zicht hebben op
het Rijkspolitiegebeuren.
Daarvoor is niet alleen nodig
dat de groeps- en postcom-
mandant een goed overleg
voert, maar dat ook de dis-
triktscommandant naast de
burgemeester een goed kon-
takt met de provincie onder-
houdt."
Over de benoeming van
funktionarissen vervolgde
hij: "Zo moeten we ook
voor wat betreft de benoe-
ming van groepscommandan-

(Foto's A. v.d. Scheur)

ten komen tot een geregeld
overleg met delegaties van de
VNG (Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) van RP-
gemeenten, justitie en Alge-
mene Inspectie van het korps
Rijkspolitie. "
Hij dacht voorts aan een ver-
betering van de verhoudin-
gen tussen de landgroepen
('waar de eigenlijke politie-
dienst wordt verricht'), de
distriktsstaven en de on-
dersteunende diensten. Hij
stelde voorts de rol van de
distriktscommandant (' soeve-
reine leider') ter diskussie.
"Er moet een goed en zorg-
vuldig samenspel plaatsvin-
den tussen staven en land-
groepen. Van de laatste
wordt verwacht dat zij mee-
denken over specialisaties bij
de distrikten 'nieuwe stijl' en
dat zij voorstellen inbrengen
met betrekking tot samen-
werking en taakstelling."

Een distriktscommandant

valt door de mand.

Villa's

"De op een na beste oplos-
sing voor het huisvestings-
probleem van het distrikt
Nijmegen", noemde de di-
rekteur van de Direktie Arn-

-, hem van de Rijksgebouwen-
dienst Ir. J. Lahuis, de nieu-
we behuizing van de staf en
de meldkamer.
"De beste oplossing was ge-
weest om de gehele dis-
triktsstaf in een nieuw ge-
bouw onder te brengen. Dat
is ons niet gelukt. De reali-
teit gebiedt echter op te mer-
ken dat deze nieuwe behui-
zing voor een ruim aantal ja-
ren voldoende moet zijn."
Distriktscommandant G. J.
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Feijlbrief noemde een dis-
triktsburo waarin ook alle
ondersteunende diensten wa-
ren opgenomen een droom
van elke distriktscomman-
dant. "Onze organisatie is
groot geworden in villa's.
Een hedendaags management
verlangt echter voor een goe-
de bedrijfsvoering en de uit-
voering van een goed perso-
neelsbeleid een betere behui-
zing. Het onderbrengen van
de staf en ondersteunende
diensten werkt bovendien
kostenbesparend. Het geeft

voordelen bij de beveiliging
van het komplex."
Hij sprak de hoop uit dat
het verblijf in de Tweede
Walst raat in Nijmegen een
tijdelijke zou zijn.
Het Nijmeegse distrikt trekt
als derde in de rij, na Breda
en Den Haag in een huur-
pand. Utrecht zal rond de
jaarwisseling verhuizen van
De Bilt naar Zeist. Nieuwe
onderkomens voor andere
distrikten zijn in aanbouw in
Leeuwarden, Dordrecht en
Apeldoorn. (AH)

Beelden van het vlag heisen bij de officiële opening waren

in het gebouw te volgen.

ASSEN 28 JUNI 1980
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Groepscommandant
Best melkt zich
meer mans

EINDHOVEN. - Adjudant
J. F. M. A. Baijens, com-
mandant van de groep Best
van de Rijkspolitie, heeft
zich als nieuweling bij de
Nederlandse kampioenschap-
pen handrnelken niet slecht
- om in wielertermen te
spreken - gepresteerd.
Voor het eerst onder de koe
en thuis niet geoefend slaag-
de hij er toch in om in pre-
cies 5 minuten een halve liter
lauw water met witte
kleurstof aan de rubber
kunstuier van de ijzeren
kunstkoe Anna te onttrek-
ken. Aangevuld met goede
cijfers voor de techniek van
het handrnelken (houding,
manier, regelmaat en verla-
ten koe (???» wist Baijens
dan ook ruimschoots de
drempel voor het behalen
van een getuigschrift te sla-
gen. De afdeling Best van de
Katholieke plattelandsjonge-

Een zwoegende adjudant Baijens.

ren waren er verantwoorde-
lijk voor dat vele prominen-
ten zitting namen onder de
namaak Anna, Bertha en an-
dere zwaarwichtige dames.
Onder hen waren de kamer-
leden Broos van Erp, P. A.
M. Cornelissen en ir. G. J.
M. Braks (thans landbouw-
minister), drie pastoors, twee
artsen, de commandant van
de vrijwillige brandweer en
drie karnavalsprinsen.
Burgemeester De Leeuw was
er ook maar die liet het mel-
ken aan zijn sekretaris over:
"Onbegonnen werk. Dat heb
ik het vorig jaar gemerkt. Ik
krijg er geen druppel uit".
Publiek was er ook volop in
het plaatselijke jeugdcen-
trum. Het doel waarvoor
zo'n groot aantal prominen-
ten onder de kunstkoe dien-
den plaats te nemen, is door
de plattelandsjongeren ruim-
schoots bereikt. Na afloop
kon een van hen mededelen
dat de handmelktweedaagse
ongeveer 11.000 gulden voor
de missie had opgebracht.

(GAW)

'n Harde aprilmop

NIJMEGEN. - Ooyse Jon-
geren, op zoek naar woon-
ruimte hebben op de avond
van de eerste april op een
doeltreffende wijze de aan-
dacht van hun mededorps-
genoten en hun gemeente-
bestuur in Ubbergen getrok-
ken.
Op die avond om half twaalf
werd een patrouille van de
groep Ubbergen naar de
Prinses Beatrumraat in het
dorp aan de Waal gediri-
geerd, waar op dat moment
een huis gekraakt zou wor-
den. De aanblik van het be-
wuste pand deed ook sterke
vermoedens in die richting
ontstaan. De gehele woning
was behangen met span-
doeken met opschriften als:
Kraak! Aktie, Aktie, Harde

Aktie! Wanbeleid gemeente
Ubbergen, 'Wij willen wo-
nen' enz. De afzender van al
deze kreten zou zijn de Ooy-
se Kraakbeweging (OKB).
Krakers waren in en nabij
het pand echter niet te vin-
den. Omdat de mogelijkheid
aanwezig was dat slechts
voorbereidingen voor een
verdere kraakaktie waren uit-
gevoerd werden de diverse
instanties die bij zo'n gebeu-
ren worden betrokken in
kennis gesteld.
Toen de spandoeken bijna
allemaal verwijderd waren
trof een van de politie-
mensen in huis nog een klein
stuk doek aan met de mede-
deling: 'Gistere half 12 was
het nog 1 april'. De inmid-
dels gealarmeerde autoritei-
ten konden weer rustig gaan
slapen. AvdS)

In Hollandsche Rading is
door een van de ME-leden
een groen sky-vest, met blau-
we schouderstukken, maat 1,
zonder mouwen achtergela-
ten. Het vest was gewatteerd
en voorzien van een sluiting
met drukknopen. De kollega
die het vest mist kan kontakt
opnemen met opperwacht-
meester Dijkmans in Putte
(N .Br.), tel. 01645-2976.

(SGMW)

Gistere ...
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Kledingteam opgeheven:

Er was geen merk spijkerbroek
dat ze niet kenden
's-HERTOGENBOSCH/
BREDA. - "Het opheffen
van het textielteam betekent
een geweldig verlies bij de
opsporing van georganiseer-
de groepsdelikten" , zegt mr.
P. J. H. Duyx, officier van
justitie bij het arrondisse-
mentsparket in Den Bosch.
"Het kledingteam had moe-
ten blijven bestaan. De op-
heffing ervan beschouw ik
als een 'misser''', vindt over-
ste K. de Maat, die als
rechercheofficier in Breda
een aantal jaren de leiding
had over het team.
"Emotioneel trek ik me de
afbouw van het team niet
aan. Als politieman ben ik
echter wel teleurgesteld"; al-
dus majoor J. H. Haisma,
thans hoofd van de justitiële
dienst van het distrikt Breda
van het korps Rijkspolitie.
"Door de opheffing van ons
team is er voor de Neder-
landse politie veel verloren
gegaan. We hebben in het
verleden vele kollega-
rechercheurs in het gehele
land kunnen helpen om
openstaande zaken tot een
goed einde te brengen. 't Is
te hopen dat CRI iets nuttigs
gaat doen met alles wat we
zo zorgvuldig hebben opge-
bouwd." Aan het woord is
een teleurgestelde opper-
wachtmeester J. Rabelink,
tot voor kort dagelijks leider
van het textielteam.

Onverwacht

van een groep rechercheurs
die in de achterliggende jaren
als informatiebron fungeer-
den bij de opsporing van de
daders van georganiseerde
groepsdelikten. Inmiddels
hebben de drie overgebleven
rechercheurs J. Rabelink, H.
Streekstra en J. Maat hun
dossiers, systemen, mappen
en overzichten overgebracht
naar de Raamweg in Den
Haag waar het geheel een
plaats heeft gekregen bij de
Centrale Recherche Informa-
tiedienst (CRI). Een van het
drietal zal waarschijnlijk de
werkzaamheden voortzetten.
"Dit team had landelijk
moeten gaan funktioneren",
vindt mr. P. J. H. Duyx, de
Bossche officier van justitie
die begin 1972 na overleg
tussen de Procureurs-
Generaal van Arnhem, Den
Haag en Den Bosch, de
werkzaamheden van wat
aanvankelijk het 'Kleding-
team' werd genoemd en later
werd aangeduid als Op spo-
rings Coördinatieteam Geor-

ganiseerde Groepsdelikten
(O.C.G.G.), van justitiezijde
oördineerde.

"De huidige politieorganisa-
tie laat echter schijnbaar niet
toe dat een dergelijk instituut
er is."
De aanleiding voor de
oprichting van het 'Kleding-
team' in 1972 was het grote
aantal inbraken waarbij voor
vele miljoenen aan textiel
werd buitgemaakt (1972: 167
inbraken, schade 4 miljoen).
. 1r. Duyx: "Goede politie-
mensen trokken zich de on-
macht van de politie bij de
opsporing van de daders
aan. Ze kwamen met een
voorstel een team van reeher-
heurs bijeen te brengen die

in de informatieve en execu-
tieve sfeer slagvaardig kon-
den reageren op akties van
groepen kriminelen van
vooral beneden de rivieren."
In oktober 1972 vond in
Geldermalsen de oprichting
van het 'Kledingteam' plaats.

I RP-distrikten (Breda, Dor-
drecht, Eindhoven,

Zeveneneenhalf jaar heeft
het 'Kledingteam' bestaan.
Op 1 april j.l. kwam er, voor
velen volkomen onverwacht,
een einde aan de aktiviteiten 'Winkelen' in een kledingzaak.

28

's-Hertogenbosch, Middel-
burg, Nijmegen en Roer-
mond) en 6 Gemeentepolitie-
korpsen (Breda, Dordrecht,
Eindhoven, 's-Hertogen-
bosch, Tiel en Veldhoven) le-
verden in totaal 21 politie-
mensen. Ze kregen als taak
het inwinnen, coördineren en
verstrekken van informatie
die nodig was voor de
opsporing terwijl zij boven-
dien zouden samenwerken
met de plaatselijke politie bij
het verrichten van de onder-
zoeken.
Majoor Haisma: "De
oprichting van het team had
een ad-hoc-karakter, naar
aanleiding van de vele
textiel- en kledingdiefstallen.
Allengs strekten de bemoeie-
nissen zich niet alleen uit tot
kleding- en tapijtdiefstallen.
Het team kreeg ook te ma-
ken met kraken waarbij o.a.
juwelen en antiek werden
buitgemaakt. "

Mode- en
marktbewust

"De Nederlandse politie
bleek onvoldoende ingescho-
ten in de herkenning van kle-
ding. De kledingdieven wa-
ren mode- en marktbewust.
Als de politie een hoeveel-
heid kleding aantrof kon ze
niet zeggen vanwaar de partij
afkomstig was. De daders
hadden een voorsprong."
"Het team geraakte meer en
meer bekend met de afkomst
van de gestolen waar, waar-
door het na enige tijd moge-
lijk was kollega's uit andere
delen van het land behulp-
zaam te zijn bij het thuis-
brengen van bij helers en
dieven aangetroffen waar.
Tenslotte was er geen merk
spijkerbroek meer dat het
team niet kende", aldus de
heer Haisma die tot de op-
heffing van het team de alge-
mene leiding over het team
had.
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In maart 1973 ging de
O.c.G.G. officieel van start.
Zij kreeg een onderkomen
bij de Gemeentepolitie in
Vught. Op een beleidsbespre-
king tussen betrokken dis-
triktscommandanten, korps-
chefs en O.M. in april 1974,
bleek men het er over eens
dat het team - dat inmid-
dels groot-regionaal met lan-
delijke uitlopers werkte -
moest blijven bestaan.
"Het instituut is niet te rang-
schikken onder gewone 'ad-
hoc-teams' ", stond er in de
notulen van die bespreking.
Al spoedig echter werden
personeelsleden van de ge-
meentelijke politiekorpsen en
van sommige distrikt en van
de Rijkspolitie teruggetrok-
ken. Het team bracht te wei-
nig op voor het betreffende
korps of distrikt, of men
kreeg problemen in de eigen
organisatie.
In 1979 kon het team nog
over 4 personeelsleden (de
distrikten Breda en Eindho-
ven leverden er ieder nog
twee) beschikken. Een perso-
nele uitbreiding van het team
bleek tot de praktische on-
mogelijkheden te behoren.
Integendeel. Begin 1980 wa-
ren er nog slechts 3 perso-
neelsleden die tezamen het
O.C.G.G. vormden.
"Dit schrijnende tekort is

(-
Irofjl
FJI

Hartelijk dank voor het lenen.

Not. textielbrigade opgericht na golf van kettingdiefstallen

»lk neem aan, bekl.a.t:gcie. da.: u weet waar u voor terecht staat ?"
21J Î,&

Bij de oprichting van het 'Kledingteam' verscheen er in de

Nederlandse kranten deze tekening.

van grote invloed op de ak-
tieve inforrnatie-inwinning.
Een frekwent kontakt met
diverse politie-instanties is
niet langer uitvoerbaar. In
een aantal gevallen kan niet
meer worden voldaan aan
verzoeken om assistentie en
ook de passieve 'informatie-
inwinning loopt sterk terug.
Het team dreigt zich uit de
markt te prijzen", konklu-

deert de distriktscomman-
dant van de Rijkspolitie te
Breda. Hij adviseert - na
overleg met de P.G. in Den
Bosch - de Algemeen In-
specteur het team op te hef-
fen.
"Een geweldig verlies. Ik
denk daarbij b.v. aan hun
mogelijkheden van
informatie-verschaffing toen
in het Brabantse het z.g,

'Kempenteam' werkte. Het is
als een kaars die uitgaat.
Van de zijde van de Rijks-
politie is die ingreep wel te
begrijpen. Het is namelijk
niet redelijk om te taak van
het team, waarvan de gehele
Nederlandse politie gebruik
kon maken (en ook deed) af
te wentelen op haar schou-
ders", meent mr. P. J. H.
Duyx. (AH).

BMW, 'omgebouwd' tot bestelauto om tapijten te ver-

voeren en vervolgens op deze wijze achter te laten.

29
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Nieuwe groep
Bolsward
geïnstalleerd

LEEUWARDEN. - Op 16
april j.l. installeerde kolonel
D. J. Monsma, commandant
van het distrikt Leeuwarden
der Rijkspolitie, in Bolsward
de nieuwe groep Bolsward.

De samenvoeging van de
groepen Hennaarderadeel,
Wonseradeel en Bolsward
vormde de afsluiting van een
grondige reorganisatie bin-
nen het distrikt. In de afge-
lopen periode is het aantal
groepen teruggebracht van
23 naar 17.

(Bolswards Nieuwsblad)

het gebeuren enige ongerust-
heid bij de 'nonnen van Bu-
el'. Toen opper B. J. Eij-
ink, mentor van de opvang-

eenheid dan ook later een
praatje ging maken met
zuster Magdalena, de
moederoverste, bleek zij met-
een alle begrip te hebben
'oor de huisvestingsproble-

men van de politiemensen.
iterst demokratisch overleg-

de zij met alle 45 be-
'oonsters van het huis waar-

na besloten werd de RP'ers
inkwartiering te verstrekken.
'. og eens drie maanden in
een klooster?', is de reaktie
an velen die in Budel wor-

den ingedeeld. Die mening

De nieuwe groep Bolsward: v.l.n.r. E. Smit, M. de Jong,

E. Ritzema, H. de Vries, S. v.d. Goot, J. Swieringa, F. de

Boer, S. de Boer, H. Bakker, Y. Plat, P. Hilbrands, dis-

triktscommandant D. J. Monsma, groepscommandant

J. Boersma, H. Bergsma (administrateur), J. Bouwhuis, Y.

Metz, C. Hellinga, J. Meinema (verv. grc.), R. Visser (ad-

ministrateur), T. Vellinga, J. Jaarsma, C. Dokter, T. van

der Heide, M. Doosje, S. Veenstra, G. Brouwer, L. Mul-

der, J. Holverda, C. Groen, E. de Weerd, R. Schouten.

De groepsleden Nettinga, Blaak, de Vreeze, Brienesse en

Bergsma (adm.) waren bij de installatie niet aanwezig.

Wachtmeesters traden
toe in de orde
van liefde

EINDHOVEN. - 'Onze
jongens' noemt zuster Fran-
cisca van het klooster van de
'Orde van Liefde' in Budel
de wachtmeesters die deel
uitmaken van de plaatselijke
opvangeenheid. De eenheid
woont in het klooster. Behal-
ve een goed bed en uit-
stekend sanitair zorgen de
permanente bewoonsters van
het klooster dat het de jonge
politiemensen niet aan nat en
droog ontbreekt.

Aanvankelijk was er voor de

30

opvangeenheid nauwelijks
onderdak te krijgen. Vijf
mannen erbij, die ook nog
onregelmatige diensten draai-
en, bleek voor veel
woonruimte-bezitters niet
aantrekkelijk. Daarbij had-
den de politiemensen ook
nog te kampen met de kon-
kurrentie van een groot aan-
tal Duitse militairen die in
Budel kamers en apparte-
menten bewonen.
In het voorjaar van 1979
kwam de misdaad de politie
echter te hulp. Er werd inge-
broken in het klooster en een
Rijkspolitie-patrouille zag
kans de drie inbrekers aan te
houden. Er ontstond over Alle gangen komen op tafel.

verandert echter snel. De
wachtmeesters hebben er nl.
in een vrijgelegen vleugel de
beschikking over een boven-
verdieping van het klooster
waaronder de huishoud-
school is gevestigd. Ze heb-
ben hun eigen ingang en au-
to's mogen op de binnen-
plaats worden geparkeerd.
Er is een grote zitkamer met
t. v. (' s avonds beneden kleur
kijken bij de zusters) en een
slaapzaal met 20 chambretjes
waarvan ze er vijf in gebruik
hebben genomen.
Aanvankelijk kookten de
wachtmeesters zelf. Maar
langzaam maar zeker werd er
steeds meer voedsel afge-
schoven door de zusters.
Wat aardappelen, groente en
vlees ... Nu is het zover dat

- ze zelf helemaal niet meer
hoeven te koken. Als men in
de namiddag om een uur of
5 binnenkomt staat de soep
al warm, waarna de andere
gangen tot en met fruit vol-
gen.

• De tijdelijke bewoners zijn
geheel vrij in hun doen en la-
ten. Even snel door de gan-
gen lopen is er echter niet
bij. De zusters zijn namelijk

~ altijd in voor een praatje,
want: 'oh, het is zo leuk al
die jonge polisies'. (BJE)
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RP- Vlijmen heeft
inwoning
DEN BOSCH. - De natuur
blijkt zich gelukkig maar
weinig aan te trekken van de
vaak strikte regels van de
mens.
Dat bleek onlangs weer eens
in Vlijmen waar pa en moe
koolmees zich er maar wei-
nig aan gelegen lieten liggen
of de plaatselijke groep van
de Rijkspolitie de post nu

wel of niet zou ontvangen.
Twaalf eitjes deponeerde
moeder mees in april j.1.

achter de gleuf van een van
de brievenbussen van het

groepsburo. Begin mei kwa-
men al deze eieren uit waar-
na het ouderpaar af en aan
vloog om de gretige snavels
te vullen.

De mens had voor hen en
hun kroost inmiddels een re-
geling gemaakt waardoor de
vogelfamilie geen veer werd
gekrenkt.

RP-Steelband stelt
zich voor

In het RP-m van mei j.l. lie-

ten wij u al iets weten van
het eerste optreden van de
nieuwe RP-Steelband op de
kaderschool in Apeldoorn.
Inmiddels zijn de negatieven
ontwikkeld en de afdrukken
klaar.

Staande V.l.n.r.: T. J. Horst, H. J. P. Wilkens,

N. J. Kroneman, J. B. Ruysink, P. S. Sondervan, H. Ha-

bing, T. H. Kroes, J. L. Stotijn (manager).
I
Knielend: H. H. Hulscher, P. A. M. van der Steen, R. E.

Hirs (leider), J. G. Hameter, G. F. de Wit, R. H. Booden.
Foto AVD
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KORPS RIJKSPOLITIE

RAPPORT

Voor het vangen en verdoven van
wilde, wild geworden of moeilijk te
benaderen dieren.

VRAGEN ANTWOORDEN

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schie afstanden 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

BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhaqe - Tel. 070-458327

gevestigd in het voormalig
Koninklijk WeeshuIS te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 0 ober van dinsdag t/rn vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.
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beschikbaar op aanvraag.
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Opvangeenheid
Malden kreeg
witte GSA

NIJMEGEN. - De oude -
blauwe - GSA waarmee de
nieuwe kollega's van de op-
vangeenheid in Malden hun
eerste schreden in de politie-
praktijk zetten is onlangs

door hun oudere kollega's in
de witkalk gezet.
Het gezeur om een nieuwe
auto moest maar eens afgelo-
pen zijn vonden zij. Inmid-
dels hebben vereende krach-
ten in Malden gezorgd dat de
GSA zijn oude kleur blauw
terugkreeg.

(Foto Gelderlanderpers)

kort
&klein

gelezen
• De minister van Binnen-

landse Zaken gaat - in ver-
band met door de voeren be-
zuinigingen - de bijstand
van personeel van de Kon.
Marechaussee aan de
gemeentepolitie Amsterdam
verminderen van 153 naar
100 man. (Parool)

Koning-innedag
HARLINGEN. - Om toe-
gelaten te worden tot het ge-
deelte van de Dam waarop
de genodigden voor het bij-
wonen van de troonswisse-
ling zouden plaatsnemen,
hadden de organisatoren een
speciaal bewijs van toegang
ontworpen. Een van de per-
soneelsleden van de Rijks-
politiedelegatie was kollega

GEEN KRONING ZONDER KONING!

I G. M. Koning van de oplei-
dingsschool in Harlingen.
Met een beeltenis van de ad-
judant die enigszins afweek
van de foto op de originele
toegangspas en een leuze die
was gemaakt met een knip-
oog naar de kreativiteit van
de Amsterdamse krakers,
werden kopieën van het toe-
gangsbewijs in de school ver-

I spreid.

0~'é.Erv~
([):- ~ ..~
,'"1.~6.~'...~1..,
"'~~~~ -

"sYEi!'!nBEWIJS VAN TOEGANG

Ten name van

tot het gereserveerde gedeelte van de Dam op 30 april 1980.
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Gelieve u Q(murijz"tlgen van k politie cp k "olgm.

• Op vragen van de
Tweede-kamerleden Nijpels
(VVD) en Wessel-Tuinstra
(D'66) heeft staatssekretaris
Kraayeveld-Wouters (emanci-
patiezaken) geantwoord dat
de RP-opleidingsschool in
Horn zou moeten worden
verbouwd om vrouwelijke
adspiranten te kunnen ont-
vangen. (GenE)

• Hoofdcommissaris Ver-
meij van Rotterdam wil niet
te veel vrouwen in het
politiekorps. Hij vindt dat
vrouwen niet bij rellen als in
Amsterdam ingezet moeten
worden.
He Vermeij: "Gemiddeld
blijft een vrouw maar vier
jaar. Daarna raakt ze in
verwachting of gaat om een
andere reden weg."
Burgemeester André van der
Louw benadrukte dat door
het grote verloop onder het
vrouwelijke personeel
gesproken kan worden over
'een konstant minder er-
varing bij de politie'. (HVV)

• Er zijn nog 114 vakatu-
res voor opperwachtmeesters.

(Brief Al)

• De heer A. P. Geelof,
chef redaktie De Telegraaf te
Rotterdam gaat per I sep-
tember a.s. de vakature van
Hoofd Afd. Voorlichting bij
de Al vervullen. (Brief Al)

• De politie van Apeldoorn
heeft proces-verbaal opge-
maakt tegen een man die met
een scanner de politieradio
afluistert. De OvJ in Zut-
phen zal artikel 139 van het
Wetboek van Strafrecht ten
laste leggen. (Trouw)

• In de provincie Gronin-
gen gaat de politie deel-
nemen aan een studieprojekt
waarin naar een antwoord
wordt gezocht op de algeme-
ne vragen op personeel- en
materieel gebied als de
politie-reorganisatie zal
plaatshebben. De studie
wordt beperkt van opzet qua
tijdsduur en doelstelling.

(Vragen Tweede Kamer)

• In afwachting van het
definitieve hekwerk dat rond
het terrein van de COME in
Neerijnen zal worden ge-
plaatst heeft de genie het
centrum uit veiligheidsover-
wegingen met rollen prikkel-
draad omheind. (Trouw)

• Zwaardere straffen op
parkeerovertredingen hebben
niet tot gevolg gehad dat het
aantal overtredingen is ge-
daald. (Studie WODC)

• 'Provinciale Staten kun-
nen de zeggenschap over de
te vormen provinciale politie
niet overnemen. Ze staan te
ver af van de lokale proble-
men, van het funktioneren
van de politie en van de be-
volking', zegt de Nederland-
se politiebond.

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelijk.
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RAIO's sleutelden op
de verkeersschool

BILTHOVEN. - Zesender-
tig leden van de rechterlijke
macht, het openbaar minis-
terie en kursisten van de
opleiding voor rechterlijke
ambtenaren (raio) hebben in
de maand april deelgenomen
aan een gecomprimeerde
kursus 'auto- en motortech-
niek' aan de Verkeersschool
van het korps Rijkspolitie in
Bilthoven.
In navolging van wat de
verkeersschouten op de
Varenkamp reeds wordt bij-

gebracht werd deze nieuwe
kategorie van kursisten van
de verkeersschool in de gele-
genheid gesteld op de hoogte
te geraken van de kennis van
auto- en motortechniek om
in voorkomende gevallen als
officier van justitie of als
rechter een beslissing te kun-
nen nemen.
De doelstelling, deze groep
informatie te verschaffen
over een materie waarvoor
bij de politie specialisten
worden opgeleid, is naar de
mening van de Verkeers-
school ruimschoots gehaald.

(PFP)

De deelnemers van een van de twee kursussen en hun.

docenten.

Groep 's-Gravenzande
bouwde meldtafel

alarm en radio bevat de tafel
ook nog enkele aanvullingen
als een casetterecorder waar-
mee telefoongesprekken kun-
nen worden opgenomen en
een diascherm waarop dia's
kunnen worden geprojek-
teerd waarop alle instrukties
en telefoonnummers die in
voorkomende gevallen van
belang zijn. Er zijn dia's met
de plattegronden van het
Westland en 's-Gravenzande,
het ME-Alarmeringsplan,
bomalarm, herkenningsbor-
den gevaarlijke stoffen, enz.

(ThS)

DEN HAAG. - De doe-het-
zelvers van de groep
's-Gravenzande hebben ge-
zorgd dat er een prima meld-
tafeltje kwam te staan op
hun groepsburo. Niet alleen
hebben ze getekend, getim-
merd, gezaagd en gesoldeerd,
ze hebben bovendien het ge-
hele karwei voor eigen reke-
ning genomen.

aast de gebruikelij ke attri-
buten als telefoon, mobilo-
foon, portofoon, brandweer-

Hert -opvangers

NIJMEGEN. - De nieuwe
kollega's na hun opleiding
ondergebracht bij de ver-
schillende opvangeenheden,
leren van alle markten thuis
te geraken. En zo hoort het
ook. Aan de vele aktiviteiten
waarvoor de mentor van de
groep wachtmeesters in Laag
Keppel borg staat, werd on-
langs weer een nieuw optre-
den toegevoegd. Zij gingen
namelijk op hertenjacht. Een
eigenaar van de dieren in het
gebied rond Nieuw Wehl
kwam in april j.l. tot de ont-
dekking dat een van zijn
exemplaren door een
openstaande deur de vrijheid
had verkozen en de poten

34

had genomen. In eerste in-
stantie bleek het hert niet be-
reid zich zonder slag of stoot
gewonnen te geven. Er was
zelfs een schot uit een
verdovingsgeweer van een
Doetinchemse brigadier voor
nodig om het dier enigszins
tot kalmte te brengen. Op
een boerenwagen werd de
vluchteling teruggebracht
naar de soortgenoten waar
het na enkele wankele passen
weer aan het normale
familieleven kon gaan deel-
nemen. De afloop voor de
deelnemers aan het avontuur
bleek de volgende morgen
minder vreugdevol toen het
dier dood in de ren werd
aangetroffen. De jacht had
vermoedelijk te veel inspan-
ningen gekost. (AvdS)

Wmr. C. de Dreu had zich, volgens de kollega's, bij de

jacht het meest ingespannen.
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langs de ~ weg gezien keerterrein voor het restau-
rant.

Pa laat hond uit tabel in z'n auto (De
benzineprijs is voor hem
kennelijk geen probleem).
Zijn rechterhand aan het
stuur en losjes in z'n linker
de honderiem waaraan 'Fik-
kie' zich over het asfalt mag
bewegen. 'n Leuke baas
heeft die hond!

Wat er van overbleef

LEEUWARDEN. - On-
langs ging in Franeker een
restaurant/motel in vlammen
op. Vanwaar men vroeger
gastvrij werd ontvangen
resten nu nog slechts gebla-
kerde muren, bijeengehou-
den door een stalen geraam-
te. Tot voor enige tijd echter
bleef de uitnodigende beweg-
wijzering de richting aan-
geven voor de hongerige
automobilist. Inventieve
geesten hebben inmiddels een
eind gemaakt aan een ver-
geefs oponthoud op .het par-

(Ingezonden door
Techn. Rech. Leeuwarden)

Boven de emmer

SCHIPHOL. - Luchtfoto-
graaf Jan Prast van de
Dienst Luchtvaart en vlieger
Jacob Raadsveld waren er
onlangs getuige van hoe pa
z'n hond uitliet. Hij komfor-

LEEUWARDEN. - Leden
van de Friese verkeersgroep
troffen in Harlingen deze
simpele mogelijkheid voor
het maken van een sanitaire
stop ... boven een emmer.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGEN ALGEMENE VERKEERSDIENST
J. VAN LUINEN, H. J. KUIPER, Th. A. LEENDERS,
Bureau: Versteegstraat 2,2273 VB Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37). tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 98), tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 7666).

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH DIENST LUCHTVAART
M. J. de LEEUW, W. H. A. G. V.d. LOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 7577
tel. 072 - 11 66 00 (thuis: 02299 - 225), tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 33), tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 1230),

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER
P. GORISSEN, J. SCHEPER, U. DE LANGE,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100,8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 137073), tel. 05100 - 223 45 (thuis: 05100 - 8 1395), tel. 05100 - 23044 (thuis: 02290 - 341 39).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT SCHOLEN'
W. VAN MIDDELKOOP P. H. M. CLAESSEN, .. .
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht Opleidlnqsschool A

334
Peldoorn:M. DANEL,

tel. 055 _ 66 09 11 (thuis: 05206 _ 87 22). tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11). Arnhemseweg 348, 7 . AC Apeldoorn
DISTRICT MIDDELBURG tel. 055 - 23 09 03 (thUIS: 055 - 33 73 23),

DISTRICT ASSEN G J HELMENDACH Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
F. SCHOLTENS, . . . ' . Kon. Wilhelminastr 41, 8B62 SH Harlingen
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau. Groenmarkt 14,.4331 BH MIddelburg tel. 05178 _ 6541 (thuis: 05178 - 59 81).
tel 05920 _ 2 1888 (thuis' 05920 _ 5 11 74) tel. 01180 - 28085 (thUIS. 01180 - 25887). ..

. . . Opleldinpsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)
S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, .. tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,.6511 MZ NIjmegen Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
tel. 076 - 22 40 61 (thUIS: 04166 - 1489), tel. 080 - 22 82 73 (thUIS. 08879 - 28 28), P S G VAN DE RIJKEN

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND 2~ Tiefl~arsestraat 2, 4182'PE Neerijnen
J. C. DE GROOT, W. A. G. MEULENBERG, tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99).
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch Verkeersschool: P. F. PUTTER.
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 26), tel. 04752 - 2530 (thUIS: 04758 - 1824). Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 2030),

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE, Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 65). tel. 055 - 33 09 59

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE RESERVE RIJKSPOLITIE
Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST, D. G. VAN DE WITIE,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JO Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 23), tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 1568), tel. 02159 - 42579
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Team RP-Middelburg
wint Zeeuwen-
pistooltoernooi

MIDDELBURG. - Op 10
april j.1. zag het team van de

Rijkspolitie in het distrikt
Middelburg kans als eerste te
eindigen bij de 'Zeeuwen
Pistoolwedstrijden 1980' en
daarmee beslag te leggen op
het wisselschild dat vorig
jaar werd gewonnen door
een team van de gemeente-
politie Middelburg.
Bij de wedstrijden individu-
eel werd kollega Rijnberg
van de gemeentepolitie Vlis-
singen eerste, gevolgd door
de RP'er D. Coppoolse van
de groep Reimerswaal.

Aan het toernooi, dat werd
gehouden op de schietbaan
van de gemeentepolitie Mid-
delburg namen deze keer
deel de teams (7 schutters)
van de gemeentepolitiekorp-
sen Vlissingen, Middelburg,
Goes en Terneuzen, Konin-
klijke Marine, Koninklijke
Marechaussee, Rijkspolitie,
OCMA-Middelburg en het

marine bewakingskorps Schel-
de, dat het toernooi organi-
seerde.
Bij de individuele wedstrij-
den eindigde D. Coppoolse
met hoofdagent Rijnberg
(Vlissingen) - beide 140
punten - op de eerste
plaats. Met een hogere juist-
heidsserie eiste de laatste
tenslotte de eerste plaat
voor zich op.
Resultaten van de 0\ erige
RP-deelnemers: 7. O. v.d.
Vegt (verk. gr.) 130 p., 9. H.
Franse (verk. gr.) 130 p.,
17. J. K. Hamelirik (verk ,
gr.) 121 p., 19. A. C. van

Kaam (Reimerswaal) 120 p.,
34. M. ten HO\e (Veere) 112
p., 44. H. F. de Miranda
(Reimerswaal) 104 p.
Na de eerste dag van het
toernooi waarop de individu-
ele wedstrijden werden ge-
houden vernam men - op
grond van de persoonlijke
prestaties van de RP'ers met
5 schutters bij de eerste 20
- in de wandelgangen reeds
dat de wedstrijd om de
korpseer reeds beslist was.
Toen van ieder korps (elk

Het winnende team met de wisselplaquette voor het korps

met de beste resultaten uitgereikt door de heer J. C. Jong-

man, afd. commandant van de marinebewakingsdienst
Schelde. (Foto PZC)

zijn kollega van Middelburg
met 3 punten achter zich liet.

team 5 schutters) twee deel-
nemers hun kunnen hadden
getoond bleek dat GP Mid-
delburg met 7 punten voor-
stond op het RP-team. Zou
het dan toch een tweede
plaats worden? De derde
schutter van de RP bracht de
achterstand in zijn serie te-
rug tot - 2. De vierde wist
de achterstand zelfs om te
zetten in een voorsprong van
I punt, terwijl Coppoolse

Uitslag korpswedstrijden:

1. RP Middelburg (207 p.),
2. GP Middelburg (204 p.),
3. GP Goes (199 p.),
4. GP Vlissingen (198 p.),
5. OCMA (195 p.), 6. Kon.
Marine (194 p.), 7. GP Ter-
neuzen (189 p.), 8. Kon. Ma-
rech. (186 p.), 9. Marine
Bew. korps (182 p.). (GH)

• 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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Oost-Zeeuws- Vlaanderen
won zaalvoetballen

MIDDELBURG. - Het
team van Oost-Zeeuws-
Vlaanderen zag onlangs kans
om opnieuw het Zeeuws
distrikts-zaalvoetbaltoernooi,
dat voor de tweede maal
werd gehouden, te winnen en
daarmee weer beslag te leg-
gen op de 'Overste W.D.
Lanting-trofee' .
De verschillende teams waren
naar de sporthal 'DenDul-
laert' in het verre Hulst ge-
komen om de begeerde tro-
fee uit handen te krijgen van
de winnaars van het eerste
toernooi. Die opzet lukte
niet. Het team van
Schouwen-Duiveland dat als

Staf Apeldoorn won
distriktsvolleybal-
toernooi

APELDOORN. - Het team
van de staf van het distrikt
Apeldoorn won op 3 april in
de sporthal' Jachtlust' in
Twello voor de derde achter-
eenvolgende maal het dis-
triktsvolleybaltoernooi. Met

laatste het team uit Oost-
Zeeuws-Vlaanderen tegen-
over zich zag geplaatst,
moest uiteindelijk met een
eindstand van 1-0 in hun na-
deel gewonnen geven.
De wisselprijs werd uitgereikt
door kolonel Lanting die
voor deze gelegenheid naar
'zijn' voormalige distrikt was
gereisd.

Eindstand: 1. Oost-Zeeuws-
Vlaanderen, 2. Schouwen-
Duiveland, 3. Verkeersgroep,
4. StafiRPtW, 5. Zuid-
Beveland, 6. Walcheren,
7. West-Zeeuws- Vlaanderen,
8. Tholen. (GH)

dit kampioenschap stelden de
stafleden zich definitief in
het bezit van de 'Kolonel ltt-
man Wisselbeker'.
Aan het toernooi namen 24
teams deel. Er was een ruime
publieke belangstelling.
Eindstand: 1. Staf Apel-
doorn, 2. Groep Heerde, 3.
Groep Borculo.
De 24e en laatste plaats was
voor de groep Dronten.

(Foto Verkeerspost Terneuzen)

Het winnende team met de groepscommandanten van OOSI-

Zeeuws- Vlaanderen P. J. Koning en A. P. M. de Clercq.
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De snelle en betrouwbare wieldrukmeter.

De Loadometer
van Akkerman.
Een wieldrukmeter voor voertuigen, met vele
pluspunten:
• overal opstelbaar en eenvoudig te
transporteren,
• weegbereik tot 10ton per wiel,
• makkelijk te bedienen,
• robuust uitgevoerd,
• zeer aantrekkelijke aanschafprijs.

Akk,erman
----------------

Mercunusweg 20.2516 AW Den Haag, ThL 070-854300.
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,
6720AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

Krypto-gramschap (2)

Waar een mens (opper) zich toch al niet
het hoofd over breekt, als je het inge-
zonden stuk over 'Krypto-grarnschap'
van opper B. te H. (initialen waar je
'Kryptisch' gezien heel wat van kan ma-
ken) in het april-nummer leest. Ik kan

me niet aan de indruk onttrekken dat de
redaktie dit ingezonden stuk onder de
verkeerde kolom heeft geplaatst. Mijns
inziens behoorde dit (met alle respekt
overigens voor de werkelijk daarin ver-
kerende kollega's) thuis onder de kolom
'Kollega's in de knoei'. De opper zal dit
wel niet meer lezen denk ik, want er
stond verder dat zijn lidmaat geschrapt
kon worden. Daarover zou ik ook nog
wel kunnen filiosoferen, maar ook ik
heb beter werk te doen. Mogelijk dat

andere kollega's van zijn post/rayon
hem dat even vertellen, als hij tenminste
niet op een één mans-post je zit.

mr. le kl. L. Lodder,

orden

Scriptie

Voor de vervaardiging van mijn scriptie
over de geschiedenis van de politie vraag
ik de politie mij te helpen. Omdat ik de-
ze scriptie niet uit saaie boeken wil ha-
len, maar uit de praktijk en omdat ik
door studie niet de mogelijkheid heb
veel onderzoek te doen, poog ik langs
deze weg mensen te vinden die mij op de
een of andere manier willen helpen. Uw
Algemeen Inspecteur heeft dat al ge-
daan door een gesprek.

Dank u.

Abonnement
sept. 1979 t/m aug. 1980

Een klein aantal abonnees verzuimde het
abonnementsgeld tijdig over te maken.

Om extra kosten te voorkomen verzoeken
wij deze abonnees vóór 15 juni f 28,-

over te maken op postgiro 833111 t.n. v.
Schaafsma & Brouwer / Dokkum met
vermelding: 'RPm-79-80'.

U bespaart u zelf en ons extra kosten.

Mijn verzoek is of u mij iets wilt toezen-
den over het onderwerp 'Politie'. Het
geeft niet wat; een herinnering, een toe-
komstverwachting, een foto en vooral
praktij kverhalen.

Natuurlijk zijn ook allerlei studies en
rapporten welkom.

Bij voorbaat dank en veel sukses toege-
wenst met uw werk.

John van Rosendaal (klas 5 VWO)
Goudenregenstraat 21,
4651 MS Steenbergen

Rechercheurs Jeugdzaken
verontrust

De distriktsrechercheurs Jeugdzaken
van het korps Rijkspolitie zijn veront-
rust. Geruchten en aanwijzingen van de
laatste tijd doen veronderstellen dat de
specialisatie Jeugdzaken bij een reorga-
nisatie van de distrikten te land zal ver-
dwijnen en dat de huidige jeugdzaken-
rechercheurs zullen worden geïntegreerd
in de recherchegroepen.
Thans is het nog zo dat de Dienst Jeugd-
zaken zelfstandig werkt onder leiding
van een Hoofd Jeugdzaken (een offi-
cier).

Sinds eind 1976 zijn de rechercheurs -
in verband met hun rechtspositie - tij-
delijk administratief ingedeeld bij de re-
cherchegroep. Door de integratie van
Jeugdzaken zal hun specialisme zeker
verloren gaan. Inmiddels hebben de re-
chercheurs Jeugdzaken de A.!. hun be-
zorgdheid hierover al kenbaar gemaakt
en hem om informatie gevraagd.

mei 1980

De distriktsrechercheurs
Jeugdzaken --
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 6291 00·

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

40

Verre oosten nel te worden verwend. Ik zal er echter
niet bij zijn. In een tijd van 'broekriem
aanhalen', 'verplichtingsstop' en 'ingre-
pen in de ambtenarensalarissen' is deze
reis niet voor mij weggelegd.
Ze zullen het zonder mij moeten doen.

Opper B. te H.

Na het lezen van he januari- en februa-
rinummer van hel RPm moet me iets
van het hart. Beide eren trof ik naast

de inhoudspagina an mijn lijfblad een
advertentie aan waarin een Rotterdams
reisburo laat weten een studiereis naar
het 'Verre Oosten' te zullen organise-
ren. Een reisje me , volgens het pro-
gramma, iedere morgen een ontbijt en
nog wat andere anr ties voor het lutte-
le sommetje van f 3 50,- p.p, (exkl.
ann uleringsverzekering).

Ik zou best mee willen. Het lijkt me een
heerlijk gevoel om oor een heuse kolo-

• We begrijpen uw teleurstelling. Het

RPm ontdekte echter dat ook aan de

zwaksten in de politiesamenleving is ge-

dacht. Zie hiernaast.

05 november
AMSTERDAM-HONG KO

Vertrek rnet Japan A. ..,iChtvaart-

maatscneoou van ge • klasse

06 november
HONG KONG

151QuurAankomsl T :'.-parl
Transfer naar ner re ves -c:.assador
Hotel

1800 uur U'lre'~'ng ~0f'9 POhce
Manua meI n-eer ~ 0\I'e1' hel
programma

07 november
HONG KONG

0800 uur Ontbijt
09 30 uur Stacsronom -oog Kong
Tralhc Potree
14 00 uur lez.n9 op G I
secretanet ccce MI W Deouly
SecretaryIOfSecur.!J' ~r-'f!'vuCh[e-
hngenvraagSluk Aans... -el Red
Cross Itansrt naar het -.genkamp
KalTak

08 novemoe-

OnID.,.

lf~'Ö~~8sr C·~O~, MI
!eu'.a-.je

geYangeOls ond'eoOongaDO' oe ge-
vangems en geSDreoc.-t"""-.e'

?~Ó~}~~~~g Cflm,ne e oereeu.em
ZUid Oost Al,e Bezce« U'" ;le'>angenls
waar zware cnmmeïen -esrZltn
Gesprekken melgede"~

09 november
HONGKONG

08 30 Ontbijt
1000 uur Bezoek aan H "'1,)1'\9 t-att.c
Department

voor inlichtingen rechtstreeks:

Reisbureau
Economie Travel Service

tO november
HONGKONG

Outbut

b~~f~~rge~t~a;3:rtt:neJ~~en"e Consul

11 no ..•.ernber

HONG KONG-BANGKOK
Ontbltt
1645 uur Vertrek met Cathay Pacrtrc
Alrways naar Bangkok
1820 UUfAankomst Don Muang AJfpotlle

~:~Pa~o~o~~'~~~~I~fn transter naar het

ndnt met Bangkok

~~ ~su,::,!,n~~~3:::~0{h~J~:~d~V~~
polltceke en soco-ecorormscne achIer
~rg~~i~ v an hel narconcav-aaestcx m

13 november
BANGKOK

Ontbut
1500 uur leZing over de terene ..•.an een
Nederlandse Porme-ambtenaar In
Thaltand oerast met de besl"Jdm9 van
handel rn veedo-enee m,Ode1en
1900 uur Diner

14 no vember
BANGKOK

Ontbqt
1900 uur Onlvangsl doOI Or F ..•.an
Dongen op de Nederlandse Ambassade
AanweZig reoeo van de dlplomalleke

~:;,n~~ eëa~~~r: ~~~'unktlonaflssen

15 no ..•.ernoer

BANGKOK
0730 uur OnIO'JI
09 00 uur Vertrek ..•.oor ootvanest op de

Pence Cadet Academy waar een lezmg

~~~IPI~~~~~~~t~~~ ä:b~~~I~ttnbIJ
..•.erkeer en misdriJVen·
1200 uur Lunch (n.er Inbegrepen)
1400 uur Vertrek naar de erebegraat
plaatsen re xaocnanabu« en r-aar de
Bndçe on tne Riller Kwal"

1900 uur Diner

16 november
BANGKOK

0700 uur ontour

~~~~~~~?d~~kl~!~';~ aan papaver-
1930 uur Diner

17 no v eenoer
BANGKOK

08 00 uur OnlOllt
Geen programma

18 november
BANGKOK

?g 58 ~~:?r~~~'I~rnaar net Onenta! Holel

: ~ gg ~~; ~~~~~~'I~~nd~~~~~Wya Rlver
1930 uur Transfer naar Don Muang
Alfporl
21 00 uur Vertrek met catnev Pacnc
Alrways naar Amsterdam

ra no ..•.emoer

AMSTERDAM
Ontbijt aan boord van het vliegtUig
0917uurAankomSIAmslerdam(SChlpnot
AllpOl!)

EINDE REIS

PtlJs /3850 - per persoon
Toeslag I .cersoooskamer 1390.- c/oe-s

vercrcme anfluletlngsverzeketlng
4% van de reissom

Wljziging.n voorbehoud.n

-Jm\-
liiiI

telefoon 010·12.92.50
Schiedamsedijk 63a
3011 EH Rotterdam

(Red.)
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• 1 a.JQUShJS

UCHTENVOOROE-GEESTEREN
()ro:OIjl

6 ~5 uu~ Vertrek met de bus naar Geesteren in
· .....-.en~ne
8 20 uur Aankomst op de Bnnk te Geesteren.

~t\lartgSt en transfer naar Logement-Café
De (noe!ba<ker

12 augustus
GEESTEREN

CI300 uur Ontbut.
09 15 uur Dorpsrondrit met Svö'ers Van Lubek
en Van de Brug van de RP-post Geesteren.
1400 uur Inleiding door drs. C.A. Smal,
burgemeester van de gemeente Tubbergen over
de politieke en socio-economische
achtergronden van het ruilverkavelingsvraagstuk
In Twenthe Film van M.E.-optreden 1971.

13 augustus
GEESTEREN

Ontbut
15.00 uur Lezing over de funktie van een
Hollandse politieambtenaar in Twenthe, belast
met de bestrijding van de muskusrat.
1900 uur Diner In Café 'De Lindeboom'.

14 augustus
GEESTEREN

Ontbijt
19.00 uur Ontvangst ten huize van adj.
GJ Veldman, commandant van de RP-groep
Tubbergen
Aanwenq: Leden van de groep en hogere
polmetunkuonanssen van het gempokorps
Hellendoorn

15 augustus
GEESTEREN

07.30 uur Ontbqt.
09.00 uur Venrek voor ontvangst op de Politie
Opleldongsschool NO-Nederland 'Oe Cloese' In
Lochem, waar een lezing wordt gegeven over
het qebnnk van het surveiüance-njwrel In de
praktuk.

~CfIEVE
OLICfIE

---~ceIEREIS·
~

HECfN~IJE OOSCfEN
Lichtenvoorde en Geesteren

O.'.v. D,J, Bruinsma, Commandant post Vliehors, Korps Rijkspolitie

Wederom een studiereis, met 'n uitstekend verzorgd programma:
05 augustus

AMSTERDAM-LJCHTENVOORDE
Vertrek met De Snelle Vliet of tourinçcarbedrut
van gelijkwaardige klasse.

D6 augustus
LICHTENVOORDE

15.10 uur Aankomst bushalte 'n Olde Tram.
Transfer naar 3e klas Hotel-Café Meyer.
18.00 uur Uitreiking dienstrooster RP-groep
Lichtenvoorde met meer gegevens over het
programma.

07 augustus
LICHTENVOORDE

00.00 uur Ontbijt.
09.30 uur Dorpsrondrit per Fiat 127, O.l.v.
SVO'er Leuverink (groep Aaltent.
14.00 uur Lezing op gemeentehuis door
wethouder M. Heijink over het
woonwagenvraagstuk. Aansluitend met BB-
voertuigen naar het woonwagenkamp
Winterswijk.

08 augustus
LICHTENVOORDE

OB.OO uur Ontbijt.
09.30 uur Lezing in de Rekkense Inrichtingen
door R. Vegelin, alg. sekr. van het bestuur van
de inrichtingen.
Rondleiding en gesprekken met geplaatsten.
14.00 uur lezing: Kriminelen In detentie In ZUid
Oost Achterhoek. Bezoek aan cellen van de
post Zieuwert, waar ballen opgeslagen liggen.
Gesprekken met straatvoetballers.

09 augustus
LlCHTENVOORDE

08.30 uur Ontbijt
10.00 uur Bezoek aan gezinsverzorgster Yvonne,
bekend van de gijzeling In Groenlo (sept. '78)

10 augustus
LJCHTENVOORDE

Ontbut.
20.00 uur Ontvangst In 'Erve Kots' te Lievelde
met muziek van de popgroep Normaal.

voor inlichtingen rechtstreeks:

Reisbureau
Alternatieve Travel Service

12.00 uur Lunch (niet inbegrepen).
14.00 uur Vertrek naar de grafheuvels te Haarle
en Manderen. In Café Leesink te Geesteren
vertoning van de wervingsfilm 'Landgroepen' .
19.00 uur Diner in Restaurant Baan te
Geesteren.

16 augustus
GEESTEREN

07.00 uur Ontbijt.
Indien mogelijk bezoek aan de hopvelden van
Grolsch ('vakmanschap is meesterschap').
19.30 uur Diner in snackbar 'Jan Patat' te
Lochem.

17 augustus
GEESTEREN

OB.OO uur Ontbijt.
Geen programma.

18 augustus
GEESTEREN

OB.30 uur Ontbijt.
10.30 uur Transfer naar Hotel Nijhuis in
Tubbergen.
13.00 uur Lunch (eigen rekening).
14.30 uur Boottocht op de Dinkei (kano's},
o.l.v. owmr. c.J. van Veldhuyzen, commandant
RPtW-post Eefde.
19.30 uur Transfer naar bushalte Baan in
Geesteren.
21.00 uur Vertrek met De Snelle Vliet naar
Amsterdam.

19 augustus.
AMSTERDAM

Ontbijt in de bus üunchpakkettenl.
09.17 uur Aankomst Amsterdam (Sarphati-
straat 1101.

EINDE REIS

Pnjs: f 385, - per persoon
Toeslag 1-persoonskamer: f 39, - plpers

Verplichte annuleringsverzekering:
4 % van de reissom

Wijzigingen voorbehouden

.[;TI\. telefoon 08389-8830
•• Edeseweg 83

6nl JR Bennekom
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Dat ene kleine foutje ....
MINI-KRIMI door Kees Ketting

"Moordenaars", zei hoofdinspecteur
Neeuwen en hij nam nog een nootje,
,,- begrijp me goed: jij begint erover
en niet ik - moordenaars kun je in het
algemeen verdelen in twee klassen, de
intelligente en de domme. Geef mij de
intelligente maar!"
Het avondeten was voorbij en Neeuwen
zat met zijn zwager na te tafelen en te
roken, terwijl Riek en zijn schoonzuster
al in de keuken met de vaat rammelden.
"De intelligente?" Neeuwens zwager
keek ongelovig.
"Ja ... Die verraden meestal zichzelf,
omdat ze hun daad te mooi en te handig
in elkaar hebben gezet."
"Een moordenaar die alles tot in de fi-
nesses heeft voorbereid valt volgens jou
éérder door de mand dan een domoor
die simpelweg een mes grijpt?"
"Precies." Neeuwen kraakte nog een
walnoot. "En ik kan je er een fraai
voorbeeld van vertellen . .. De zaak
speelde zich af in de Franse Jura, in een
ruige, rotsachtige streek, waar veel vis-
sers en jagers een soort blokhut bezit-
ten. Ze brengen daar hun weekends
door, gaan er met vakantie heen, en zo
meer . . . Op een morgen, ik was er
destijds met vakantie, kwam er bij de
plaatselijke inspecteur van politie, een
kennis van me, een opgewonden man
binnen, die Sody bleek te heten. Hij ver-
telde een ingewikkeld verhaal dat erop
neerkwam dat zijn direkteur, met wie
hij zou gaan vissen en jagen, verdwenen
was. Sody bezat een jachthut, hoog in
de bergen, en zijn directeur was daar-
heen al de avond tevoren vertrokken.
Deze morgen, zo zei Sody, was ook hij
bij de hut aangekomen en had getoe-
terd, maar er was niemand tevoorschijn
gekomen. Dat vond hij raar, want de af-
spraak was dat ze er samen op uit zou-
den trekken. Sody liep volgens zijn zeg-
gen naar binnen, waar koffie stond te
pruttelen, hij zag bagage van zijn direk-
teur liggen, maar de man zelf was on-
vindbaar. Vooral vanwege die koffie
konkludeerde Sody dat zijn direkteur
welhaast vlak in de buurt moest zijn, te-
meer daar zijn auto voor de deur gepar-
keerd stond. Kort en goed, Sody was
gaan roepen en zoeken, de beek langs,

een eindje de berg op, maar wat hij ook
deed, hoe hard hij schreeuwde en hoe
langdurig hij kJaxonneerde, er kwam
geen antwoord, van niemand. Hij heeft
zelfs nog verschillende malen in de lucht
geschoten, maar het landschap leek uit-
gestorven en Sody voelde dat er iets mis
moest zijn. Vandaar dat hij in zijn auto
was gestapt en naar de politie was gere-
den. Zijn verzoek luidde: konden er
mensen uitgaan om zijn direkteur te
zoeken?"
"Sody had die direkteur vermoord?",
begreep zijn zwager.
"Ja. Achteraf bleek dat Sody hem had
neergeslagen, langs de beek gesjouwd,
steeds lopend op kale, harde rotsgrond,
zodat hij geen sporen zou achterlaten en
op een naar zijn oordeel geschikt plekje
had hij zijn slachtoffer dat al viskleren
droeg in de beek gekiept, vlak aan de
kant, bij stenen die groenig waren van
de algen en met het hoofd in het
water ... Maar goed, op dát moment
wisten we dat uiteraard nog niet. Mijn
kollega scharrelde enkele van zijn man-
nen op, stuurde hen weg in een paar
zware Peugeots en na een uur kwam het
bericht door dat ze de direkteur gevon-
den hadden. Ik was erbij toen het Sody
werd verteld ... Mijn kollega zei onge-
veer: "Uw direkteur is gevonden, mon-
sieur Sody, een heel eind van de hut ver-
wijderd. Hij heeft een ongelukkige val
gemaakt, is op rotsen uitgegleden, met
zijn slaap tegen een steen geslagen ... "
Sody deed alsof hij verschrikkelijk
schrok, maar hij schrok nog meer toen
mijn kollega vervolgde: "Het was erg
verstandig van u ons zo snel te waar-
schuwen ... We zijn er nu zó spoedig
bij gekomen dat het misschien nog lukt

~,
v-

hem bij te brengen. Er is al een dokter
onderweg en ... " "Bij te brengen?"
Sody stamelde het, maar hij had zich
spoedig weer in de hand en zei: "Laat u
vooral niets ongedaan! Op geld hoeft
niet gekeken te worden en ik heb wel-
eens gelezen dat men erin geslaagd is een
drenkeling uren later nog in het leven te-
rug te roepen, door middel van bijvoor-
beeld mond-op-mond-beademing,
waarover ze tegenwoordig zo vaak
schrijven ... " Ik moet zeggen dat So-
dy zijn rol overtuigend speelde - hij
wist natuurlijk dát zijn direkteur allang
morsdood was ... Mijn kollega knikte
alleen maar, zei dat men uiteraard al het
mogelijke zou doen ... We wachtten
nog even, toen de telefoon wéér rinkel-
de. Het was de dokter, die meedeelde
dat de direkteur al langere tijd dood was
en dat hij zo tegen half negen in de mor-
gen al moest zijn overleden. Half negen
was eveneens het tijdstip waarop Sody
volgens zijn zeggen met de direkteur
had afgesproken en mijn kollega zei:
"We kunnen niets anders konkluderen
dan dat uw direkteur u vanmorgen
hoorde arriveren, dat hij naar u wilde
toekomen, maar dat hij daarbij is uit-
gegleden en een rampzalige val heeft ge-
maakt." "Ja, dat neem ik aan", mom-
pelde Sody. "ZÓ moet het gegaan zijn,
heren ... "
"En dat denk ik nu juist niet", mengde
ik me in het gesprek. "Dat u meer van
deze zaak afweet staat voor mij vast en
ik denk dat u uw direkteur vermoordde.
U hebt namelijk een klein, maar verra-
derlijk foutje begaan ... "
Neeuwen keek zijn zwager glimlachend
aan. "De intelligente Sody die alles heel
precies uitgekiend dacht te hebben, ging
al gauw door de knieën ... "

Welk foutje maakte Sody?

·p/aIJOIt. UaSIOJ sp do !!JJDd

-jo« a8p/>!n/a8uo uee UDt\ Sla! uaallD wdlf

PDIf d!l!lod dSUDJd da ,(SDM Ud>!UOJPJdt\

Jndl>!dJ!P U,2 IDP uetes« tfpoS UO>! dOH
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Algemene Inspectie

Aeilkema, A.R. owmr. te Boskoop per 1-6-80 be-

vorderd tot adj.

Batens, H.C. te Voorburg per 16-4-80 aangesteld

als adm. ambt. B 1.

Berge ten, A.M. te Voorburg per 16-4-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Bes, H.F. adm. ambt. C 2 te Amsterdam per 1-7-80

de dienst verlaten.

Burg v.d., A.S.M. adm. ambt. C 3 te Amsterdam

per '-4-80 de dienst verlaten.
Collignon, N.A. adm. ambt. A 2 te Voorburg per

'-6-80 de dienst verlaten.

Hoogeveen, A. adm. ambt. C 2 te Amsterdam per

'-6-80 de dienst verlaten.

Knoote, J. A. te Voorburg per '-4-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.

leck v.d., B.N. te Voorburg per '-4-80 aangesteld
als R.A.II

Limon, J.l. te Voorburg per '-5-80 bevorderd tot

adm. ambt. A 2.

Lindhout, A.A. adm. ambt. C , te Voorburg per

'-6-80 de dienst verlaten.

lokven van, M.P.J. te Voorburg per '2-3-80 aan-

gesteld als techno hld. ambt. I.

Meis, M.A. hld. comm. A te 's-Hertogenbosch

per '-"-80 de dienst verlaten.

Meurs, C.G.H. owmr. te Apeldoorn per '-6-80
met 1.1.0.

Thöne, J.W. adm. ambt. C 3 te Voorburg per '-6-
80 de dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Gravenmaker, H.E. wmr. te Zijpe, per '-5-80 ver-

plaatst naar Petten.

Kool, J. te Ursum per '-'-80 bevorderd tot adm.

ambt. C,.

Distrikt Amsterdam

Bennis, C. te Amsterdam per '-'2-79 bevorderd
tot R.A. 111.

Caffo, G. te Amsterdam per '-'2-79 bevorderd tot
R.A. 111.

Dofferhoff, M.C. te Haarlem per '-5-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Heijling, B.W. adm. ambt. C 2 te Haarlem per '-6-
80 verplaatst naar Arnhem.

Reeven van, G. adm. ambt. C, te Amsterdam per

1-5-80 verplaatst naar Haarlem.

Post, K.W. owmr. te Amsterdam per '-5-80 ver-

plaatst naar leeuwarden (distr. leeuwarden!.

personalia

Distrikt Apeldoorn Distrikt Eindhoven

Be , E_ adj. te Apeldoorn per '-5-80 met
z.o.

, J_ adm. ambt. C , te Nunspeet per

verlaten.

. wmr. I te Apeldoorn per '-5-80
•. & .0

Hop-Jo
adm. ~

Z e.
KJein-Ge

met &•• 0.

Mariss ,G_ r. te lochem per '-5-80 de dienst
verlaten.

Sollle, A.J. re ezep per 1-6-80 bevorderd tot
.1.

Wolkes, A.J. . I te Apeldoorn per '-5-80 met
1.1.0.

er, J. e Wezep per '-4-80 bevorderd tot

C 2 en verplaatst naar Zwolle (distr.

E.J. owmr. te Aalten per '-5-80

Distrikt Assen

Hensens, G. . I te Assen per '-5-80 met 1.1.0.

Poelstra, D. adm. ambt. C , te Assen per '-6-80

de dienst verlaten.

Tamming, R. E. te Assen per 1-5-80 aangesteld als
adm. ambt. C 2.

in memoriam

Zwart, M.
Owmr. te Peize

geb. 6-2-'23
overl. 6-6-'80

Distrikt Breda

Bartels, A.D.M. te Breda per '-4-80 bevorderd tot
R.A. 111.

Hal van, M.J.W. te Breda per '-5-80 aangesteld

als teleloniste.

Jansen, P.J. wmr. te Middelbeers per '-2-80 ver-

plaatst naar Bleiswijk Idistr. Den Haag).

Meer van, A. wmr. I te Zevenbergen per '-5-80
met 1.1.0.

Stolk, D. te Baarle Nassau per 1-4-80 bevorderd
totowmr.

Distrikt Dordrecht

Wel v.d. R. te Rotterdam per '-5-80 aangesteld als

adm. ambt. C 2.

Beenen, J.G.T.H. adm. ambt. C t te Eindhoven

per '-5-80 de dienst verlaten.

Bijleveld, J.B. te Best per '-5-80 bevorderd tot
owmr.

Mooi, R.P. te St. Oedenrode per '-4-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 3 en verplaatst naar 's-Hertogen-

bosch Idistr. Den Bosch).

Distrikt 's-Gravenhage

Berkel, A.J.C.M. te 's-Gravenhage per '-5-80

aangesteld als adm. ambt. C 2.

Remrneizwaai, J. adj. te Pijnacker per '-5-80 ver-

plaatst naar Voorschoten.

Roos, W.J. wmr. te Nieuwerkerk aid l.Jssel per

'-6-80 verplaatst naar Dordrecht (distr. Dordrecht),

li!lJ
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING
INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM
Telefoon 08373-9003*

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten
- Narcoticatest
- Dranghekken - uw RP type !J- en

19 spijlig - 20 kg
- meetwielen
- politie-stopclaks
- ongevalstandaards met

supplementen
- verkeersvesten voor Rijkspolitie
- klaar-over kleding
- regenkleding en handschoenen
- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm
- elektronenflitsers
- zwaailampen en explosievrije

handlampen
parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar
handschllrîwerpere, zowel op
batterijen als 12 volt
batons, fakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

- stoptransparanten, zowel normaal
als spiegelschrift,
zgn. Matrix systeem
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Wulp v.d. G.B.A. te Boskoop per 1-5-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Cothen (distr.

Utrecht).

Distrikt Groningen

Berg v.d .• W. wmr. te Bedum per 1-4-80verplaatst

naar Scharmer.

Boomsma-Barkhuis. A.E. te Groningen per 1-4-

80 bevorderd tot schrijver A.
Damstra v.d. W. wmr. te Marum per 1-4-80 ver-

plaatst naar Eenrum.
Dijk van. G.F. wmr. te Bedum per 1-4-80 ver-

plaatst naar Grootegast.

Dijkman. J. wmr. I te Groningen per 1-5-80 met

f.l.o.

Ham. O.M. wmr. te Bedum per 1-4-80 verplaatst

naar Sauwert.

Janssen. P. wmr. te Scheemda per 1-4-80 ver-

plaatst naar Leek.
Marissen. J.W. wmr. te Scheemda per 1-4-80ver-

plaatst naar Stedum.
Meijster. A.J.F. wmr. te Bedum per 1-4-80 ver-

plaatst naar Ten Post.
Rietberg, J.H. wmr. te Bedum per 1-4-80 ver-

plaatst naar Appingedam.
Rijkens, J. wmr. I te Leek per 1-4-80 verplaatst

naar Uithuizen .
Schaper, W. wmr. te Scheemda per 1-4-80 ver-

plaatst naar Finsterwolde.

Smit, C.H. te Leek per 1-5-80 bevorderd tot owmr.

en verplaatst naar Ten Boer.
Spit, G.S.L. wmr. te Uithuizen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Geesteren (distr. Zwolle).

Straat. I.M. wmr. te Marum per 1-4-80 verplaatst

naar Appingedam.
UIenreef, J.A. wmr. te Marum per 1-4-80 ver-

plaatst naar Zuidharn.
Vries de, G. wmr. te Scheemda per 1-4-80 ver-

plaatst naar Zevenhuizen.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bosch v.d .• A.C.M. te 's-Hertogenbosch per 1-5-

80 bevorderd tot owmr.

Elk van, W.A.M. te 's-Hertogenbosch per 1-5-80
bevorderd tot owmr.

Hoen, A. te 's-Hertogenbosch per 1-5-80 bevor-
derd tot owmr.

Kollen, J. te Aalburg per 1-5-80 bevorderd tot
owmr. .

Leeuwenburgh. B.C.D. wmr. I te Boxtel per 10-5-

80 verplaatst naar meldkamer 's-Hertogenbosch.

Distrikt leeuwarden

Atsma, E.I. wmr. te Joure per 14-3-80 verplaatst

naar Menaldum.

Duim v.d .• H. te Oosterwolde per 1-3-80 aan-

gesteld als schrijver.

Haan de. L. adm. ambt. C 2 te St. Anna-Parochie

per 1-6-80 de dienst verlaten.

Jansen. W. te Franeker per 1-6-80 bevorderd tot
wmr.1.

Koldenhof. W.A. te Workum per 1-6-80 bevor-
derd tot wmr. I.

Weistra • J. te Leeuwarden per 1-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.

46

Distrikt Maastricht Distrikt Nijmegen

Janssen. P.J. adj. te aastricht per 1-5-80 be-

noemd tot plv. cdt. recn gr. Maastricht.

Smeets, J.P. adm. a I. C 1 te Valkenburg per
1-5-80 de dienst verlater

Coors. Ch. te Nijmegen per 1-5-80 aangesteld als

adm. ambt. C 3.

Derksen, G.H.M. te Herwen en Aerdt per 1-6-80
bevorderd tot wmr. I.

Derksen-Builtjes. G.M. te Nijmegen per 1-4-80

aangesteld als R.A.II.

Diepstraten. M.H.W.M. te Nijmegen per 1-1-80

bevorderd tot adm. ambt. A 2.

Laanen van. H.L. wmr. I te Ulft per 10-5-80 ver-

plaatst naar meldkamer Nijmegen.

Portier. J.R. te Arnhem per 1-11-79 bevorderd tot

fotograaf B 1.

Rutjes, W.M.B. te Zetten per 1-5-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Smaling, J. wmr. I te Maasdriel per 1-6-80 de

dienst verlaten.

Tomas, J.M. te Nijmegen per 1-4-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Distrikt Middelburg

Burgs. J.F. te Midde rg per 1-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.
Colijn. P.B. wmr. te Scharendijke per 1-6-80 ver-

plaatst naar Kapelle.

Ketting, G.A. adm. a I. C 1 te Kruiningen per

1-4-80 de dienst verlaten

Klaassen, E.M. wmr. Tholen per 1-5-80 ver-

plaatst naar Veere.

Oosting. J. adm. amb . C 1te Tholen per 1-9-80de

dienst verlaten.

Tot op dit moment is er al
een flink aantal "Shell helpt"-
boekjes verschenen.

Maar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
eens in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,
die ASD bevat, waardoor
uw auto zo zuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met vragen over onze

produkten,over auto's of over
autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
"Shell helpt't-deeltjes mist.
Het adres is: Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B'V,
Afdeling Klantenservice
(MK/k), Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 - 6961110f 6961l2.

@
Shellhelpt
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Vliet v.d., V.C.A. te Nijmegen per '-4-80 aan-

gesteld als R.A.II.

Wiewel, M.L.J. te Nijmegen per '-4-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Distrikt Roermond

Evers, J. wmr. I te Horst per '-5-80 de dienst verta-

ten.

Faber, J.W. wmr. te Neer per '-5-80 verplaatst
naar Roggel.

Fluyt, C. te Roermond per '-5-80 bevorderd tot

adj.

Jorna, A.J. te Roermond per '-5-80 bevorderd tot

adj.

Wiersma, M.J. owmr. te Weil per '-5-80 benoemd

tot plv. cdt. van de groep Bergen.

Distrikt Utrecht

Britstra, A.J. adj. te Wijk bij Duurstede per '-5-80
met 1.1.0.

Caslus. L.J. te Utrecht per '-6-80 bevorderd tot
adj.

Dijs, J. wmr. I te Linschoten per '-5-80 met 1.1.0.

Frerichs, L.M.A. te Utrecht per '-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

GrondeUe, T. te Bilthoven per '-5-80 aangesteld

als schrijver.

Laseur, J.F. te De Bilt per '-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Molenaar, A. te Kamerik per '-5-80 bevorderd tot
wmr.1.

Olyslagers, N.A. adj. te Driebergen per '-5-80 met
1.1.0.

Sesink, W. te Utrecht per '-2-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Distrikt Zwolle

Braa is, H.G.M. te Weerselo per '·4·80 bever-
deen to ao~ ambt. C 2.

aman, H. e Staphorst per '-4-80 bevorderd tot

ao

eizer, .J.G. te Enter per '-7-80 bevorderd tot
, t ,

Spitzen, R. . te Wierden per '-4·80 bevorderd tot
, r , en :erplaatst naar Heeten.

Vlaskamp, B.T.M. te Borne per '·4·80 aangesteld

Algemene Verkeersdienst

Doove. .J.J. e Driebergen per '·4·80 bevorderd

o 0'

etemans·Breukers, A.M.C. R.A.U te Grathem
overIeoa> 00 23-5-80.

Dienst Luchtvaart

Heiderna, A.E. wmr. te Schip hol per '-5-80 ver-
plaatst . gedam.

Hirs, R.E.. Schiphol per '-6-80 bevorderd tot

ow

arsman, T. owmr. te Schiphol per '·6-80 met
1.1.0.

Rijkspolitie te Water

Altena, L. re Amsterdam per '-2-80 bevorderd tot
adm. amb C 1.

Bekken , G.C. wmr. I te Warmond per '-5-80 de

dienst .en.

Duppen, J.P.H. te Nijmegen per '-4-80 aan-
gesteld a s sehrii er.

Haverhoek, H.M. adj. te Arnhem per '·5·80 met
1.1.0.

Keijser, J. wmr. I te l.Jmuiden per '-5-80 de dienst

verlaten.

Mudde, W.B. te Vreeswijk per '-5-80 bevorderd

tot owmr. en benoemd tot bootcdt. te Willemstad.

Westerink, J. R.A. 111te Lelystad per '·4-80 de

dienst verlaten.

Woortman, P. R.A. 111te Amsterdam per '-8·80 de

dienst verlaten.

Scholen

Bruin de, H. te Apeldoorn per '-5-80 bevorderd tot
adj. te 's·Heerenberg (distr. Nijmegen).

Dijk van, D.J. te Bilthoven per '·4·80 bevorderd
tot adm. ambt. B t.

Heres, H.L. te Harlingen per '-6-80 bevorderd tot

adj.
Nijland, H.H.J. te Harlingen per '-6-80 bevorderd

tot adj.

Piek·Grandia, T. te Bilthoven per '-4·80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Velde v.d .• C.J.M. R.A. 111te 's-Gravenhaqe per

'· '·80 bevorderd tot opzichter C.

Vlugt, L.J. te Neerijnen per '-6-80 bevorderd tot

adj.

Vredenburg, A. te Neerijnen per '-6-80 bevorderd

tot adj.

Wekking, T.J. te Apeldoorn per '-6-80 bevorderd

tot adj.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Laanen, P.C. te Soestdijk per '·6·80 bevorderd tot

adj.

Zijl van, J.G.A. adj. te Baarn per '·5-80 benoemd

tot plv. hld. bur. beg. en surv. te Soestdijk.

~. U EN UW A). TO VERZEKERD.~
Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
premie 113,· per 11.000,. verzekerde daqwaar-
de, met een minimum van 140,. per jaar.

I 7.000,. 1198,. 1330,. 1423.' 705,. No-claim korting 10·20·30·40% na 1·2·3·4 of •
I 8.000,. 1201,. 1335,. 1447.' 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,. 1468,. 780,'
110.000,. 1213,' 1355,. 1492.' 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. 1222,. 1370,. 1528,. 880,. genomen.
112.000,. 1234,. 1390,. 1558,. 930,

113.000,. 1240,. ,'40
0
0,. ,'

6
59

21
1,': " 09385,. Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf

114.000,. 1246,. 41 " 1. 5.'
115.000,. 1249,. 1415.' 1645,. 11.075,' 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. 1258,. 1430.' 1681,' 11.135,' ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

;~~:~~~:: ;~~~:: ;:~~:: ;i!i:: ;~:~~~:: W.A. aanhanger - verhaalsbijstand binnen
119.000,. 1279,. 1465,. 1777,. 11.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
120.000,. 1285,. 1475,. 1813,. 11.355,. tenden na ongeval binnen Nederland - gunsti·

;~~:~~~::;~~6:: ;~~~:: ;~:~:: ;~::~~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen
hoger op aanvraag volledig verval van no-claim reductie.

. Boezemweg 175 - Telefoon 010·134660 •
Beédiqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '

Uitsluitend WA
Cat. waarde met 40% zonder
tfm no-ctaim no-claim

"AH Risk"
met 400

0 zonder
no-claim no-claim
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979-1Apeldoorn 1979-1Harlingen

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. R.Th.G. Bosz, A. Zou-

tendijk, J. B. Leussink, D. van Dijk, R. Kamerbeek,

H.J.H. de Leest.

Tweede rij: W.J.M. Peters (docent L.O.), adj. D.

van Beek, wmrs T. Palm, G. Harmsen, J.H. Staal,

G.J. Schol, G. Tersteeg, E. van Vliet, J. Albers,

owmr. K.W. Kreijenbroek.

Laatste rij: wmrs. W.G. Huitink, J. de Boer, H.

Broekhuizen, E. Rottink, H.G. Mulder, A.P.J. Ruy-

ten, W. Groenevelt, W. Foppen.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. W. Doosje, I. de Roos,

G.R.A. Bos, C. Westera, R.H.C. Wissink, J. Nij-

land.

Tweede rij: owmr. G.J. Olthot, wmrs. E.J. Eilers,

W. van Schaik, W.L.P.M. Pleij. W. Beijnen,

J.A.M. Scheele, G.A. Konter, P.F.M. van den
Berg, W.J.M. Peters (docent L.O.).

Laatste rij: wmrs. F.A.J.C.M. van Kempen, Th.J.

van Dongen, A.E.J. Huisman, J. van Streijl, A.J.F.

Meyster, D.J. van Berkum, W.B.M. Hendriksen,

P.A. Visser.

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. R. Belser, H. Bonke, M.

Renger, M. Stahlecker, T. Sanders, S. Nieuwen-

,huizen, A. Huizinga.

Tweede rij: adj. J. Schipperijn, wmrs. H. Schüss-

Ier, J. de Vries, E. Hendriks, E. Beijeman, G. zur

Kleinsmiede, F. Ebben, T. v.d. Lustgraaf, owmr. C.

Echtermeijer.

Laatste rij: wmrs. J. v.d. Berg, H. Veldwijk, H. Pe-

ters (docent L.O.), wmrs. H. Broeksma, F. Jozias-

se, E. Ruessink, R. Woning, H. Geurts.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. R.H. Tamminga, W.P.M.

Smits, P.L. Eijgenstein, tN. van den Berg, F.G.M.

van Vliet, C.R. Schmid Hr. Cornelissen (docent
L.O.).

Tweede rij: owmr. Th.A. Rietdijk, wmrs. J. de Kie-

vid, J.P.C. den Oudsten, W.J.H. de Jonge, A.P.

Horstink, L.F.J. Moorman, H. Bentvelzen, wmr. I

A.J. Kuipers.

Laatste rij: wmrs. L.A. oseboom, J.H. Rietberg,

J.W.S.M. Teunissen, A.R. van de Biezen, C. van

Dijk, R.P.O. Fennema, G.J. van der Zande.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/1 Horn.

KLAS E

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. H. Vredenburg, J. Vis-

ser, W. van Weert, J. A. Ulenreef.

Tweede rij: owmr. H. L. Heres, wmr. A. R. Veen-

man, owmr. H. W. de Jong.

Derde rij: wmrs. M. Verhoef, J. C. A. N. Verplak,

J. de Vrij, A. H. van der Woud.

Vierde rij: wmrs. G. de Vries, R. Vrolijk, G. J. Wit-

tekoek.

Vijfde rij: wmrs. A. Tuinhof, H. L. Widman, P. Teij-

ema, J. Voortman.

1979-11Horn

KLAS C

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Hoveling, Argoudelis,

Godschalk, adj. Dolmans, wmr. Keyzer, Cordoba,

Heijnen.

Tweede rij: wmrs. Gorissen, Van Gerwen, Engel,

Kluijtmans, Esser, Blok, de Graaf, adj. Assendelft.
Derde rij: wmr. 1e kl. Van Gemert, wmrs. Brands,

Hamers, De Jager, v.d. Ende, De Gast, De Goede,

Buhre, Van As.

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: adj. Van Kooten, wmrs. Van

den Broek, Boss, Coopmans, Hoeben, Jonkers,

adj. Assendelft en adj. Groot.

Tweede rij: wmrs. Dubois, Den Hollander, Berghs,

Van Haperen, Bartelts, Fikke, Van der Geugten,

Huybregts, owmr. Collaris.

Derde rij: wmrs. Hoogstraten, Dorregeest, Van de

Eijnde, Beekman, Gerritzen, Van de Bool, Janssen.

48

KLASB

Voorste rij v.l.n.r.: 0 . v.d. Bergen, wmrs. de

Mik, Kockelkoren, de Vries, adj. Schenkman,

wmrs. Werst, Severens, de Zeeuw.

Tweede rij: adj. Groot, wmrs. Notten, v.d. Lugt,

Simons, v.d. Mast, Quadvlieg, v. Leuken, Polder-

man, v.d. Nat, adj. Assendelft.

Derde rij: wmrs. v.d. Veren, Molhoek, Sleutel, Ver-

lee, Meekels, Vos, de Koning.

KLAS D

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Van Roosendaal, Roose-

krans, Nuyten, Oudenhuijsen, Moors, Peters.

Tweede rij: wmrs. Van Zon, Van Hooi], Van Peer,

v.d. Zeeuw, Vervooren, De Ruiter, owmr. Bethle-

hem.

Derde rij: adj. Smit, wmrs. Schipper, Siebelink,

Naus, owmr. Niessen, wmrs. Kromjong, Nieuwen-

dijk, Van Vliet.
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"Links, rechts en er tussenin"

I
't Was op een doordeweekse dag, toen

m'n linker- en rechterbuurmannen even

bij mij kwamen binnenwippen.

Linker- en rechterbuurman, letterlijk en

figuurlijk.

M'n linkerbuurman is socialist en nog

wel een felle ook.

Een wat jofele en tegelijk sjofele figuur,

met een sarcastisch trekje op z'n nogal

behaarde gezicht. Hij is lid van vele ko-

mitees en millieugroepen en achter zijn

met paarse gordijnen behangen huis ligt

een onverzorgd, macrobiotisch tuintje.

Hieruit haalt hij kruiden, die door zijn

vrouw via een wereldwinkel aan de man

worden gebracht. Regelmatig is hij voor

de medemens in touw. Pamfletten en

folders verspreiden, affiches plakken op

grote borden en lantaarnpalen en probe-

ren tegen te gaan dat hier te lande Out-

span sinasappelen worden verkocht,

door met een spandoek post te vatten

bij de plaatselijke fruitboer.

Op verkiezingsdagen prijkt zijn sobere

sociale lichaam ergens in de nabijheid

van de ingang van het stemlokaal, om

aldaar aan de dorpelingen kenbaar te

maken, dat er in feite maar één goede

partij is. Hij schroomt daarbij niet, de

juiste naam van die partij te noemen,

hoewel dit ook duidelijk op z'n vette ro-

de petje staat afgedrukt. Een socialist in

hart en nieren, die naast zijn aktiviteiten

in het komité-leven graag zou willen

werken, als er maar een passende baan

voor hem was.

M'n rechterbuurman is een nogal reli-

gieus en netjes verzorgde man. Een iet-

wat dom, maar blij en tevreden gezicht.

Een alleraardigste jongeman en ook hij

is dikwijls in touw voor zijn medemens.

Hij is leider van de christelijke jonge-

renvereniging, organiseert vakantietrip-

jes voor de jeugd en schuift op gezette

tijden zijn invalide moeder door het

dorp. Dikwijls helpt hij de jeugd oud

papier te halen bij de bevolking, ten be-

hoeve van de christelijke muziekvereni-

ging "De Bolle Bloazers". Met Pasen

haalt hij getrouw de tevoren rondge-

brachte kollektezakjes op bij zijn ge-

loofsgenoten, die hij alle kent. Ik, gast-

heer van beide totaal verschillende lie-

den, ben een wat gematigd man, zeker

wanneer het de politiek of de religie be-

treft. Natuurlijk heb ik eigen standpun-

ren, doch dikwijls betrap ik mij erop,

dar deze ;:~'even tussen links en rechts.

Aan één kant is dat wel gemakkelijk,

'ant zolang ze maar blijven zweven,

kun je ze wijzigen en daar schort het bij

links en rechts wel eens aan. Of ik nu

ook ;:0 voor de medemens in touw ben,

weer ik niet, Je kunt dat moeilijk van je-

zelf zeggen. Mijn rechterbuurman be-

schouwt mij min of meer als een wel-

doener in de maatschappij, louter en al-

leen omdat ik middels voorlichting de

jeugd ~'an de drugs tracht te houden.

Regelmatig krijg ik dan ook een uitno-

diging l"anhem, om zijn jeugd te wijzen

op her kwade van de drugs.

Mijn linkerbuurman, die mijn verhaal

over drugs ook al eens bijwoonde, vindt

dar ik de jeugd bang maak voor drugs

en dar zou psychologisch onjuist zijn.

Hij vindt ook, dat hasj vrij moet. Hero-

ïne is naruurlijk slecht, hoewel het nog

best meevalt, wanneer je de hygiëne

maar in acht neemt. Wanneer ik daar

dan regenin ga, zie ik aan het gezicht

van de linkerbuurman, dat hij mij

"conservatieveling" wil noemen, doch

hij houdt zich in, waarschijnlijk vanwe-

ge her feit, dar hij de Berenburger niet

wil missen. Berenburger, het nat waarin

we alle drie geloven en waarover de me-

ningen nier zover uiteenlopen, hoewel

m'n rechterbuurman reeds bij twee

neutjes afhaakt.

Onder de borrel gaan de gesprekken

over militairen op Lauwersoog, atoom-

afval in zoutlagen, uitbreiding van kern-

reaktoren en hulp aan de derde wereld.

M'n linkerbuurman windt zich dan ver-

schrikkelijk op en laat stickers zien, die

zijn afgrijzen over dit alles bevestigen.

Hij zou het liefst meteen de straat op

willen met spandoeken, doch het is al

laat geworden en de brave burgers,

waarom het tenslotte gaat, slapen reeds.

De rechterbuurman stelt dan, dat mili-

tairen toch érgens moeten kunnen oefe-

nen en dat de atoomafvalstoffen toch

moeilijk in dozen in een groot pakhuis

kunnen worden opgeslagen. En als die

lui in de derde wereld zelf de handen

eens uit de mouwen zouden steken, zou

de zaak er daar ook heel anders bij lig-

gen. Dan zie ik de ogen van mijn linker-

buurman rollen en schenk maar gauw

een tweede borrel in om een felle uit-

barsting van zijn zijde te voorkomen.

Terwijl ik schenk vraag ik mijn linker-

buurman waar hij naar toe is geweest

met vakantie. "Op de fiets door Rus-

land", zegt m'n linkerbuurman en na-

dat hij z'n snor heeft gedroogd, vertelt

hij dat hij met name in de armere stre-

ken in de Oekraïne is geweest. Op een

dag was hij in het armoedige dorpje

Astrofietskar geweest, gelegen in de

dorre heuvels. Een hoop armzalige men-

sen, die daar op staatsbedrijven keihard

moeten werken voor weinig loon. Let-

terlijk en figuurlijk worden die mensen

daar uitgebuit. "Je kunt er ook bijna

niets kopen ", ging de linkerbuurman

verder. "Op een gegeven ogenblik komt

er zo 'n arme Oekraïnees naar me toe en

vraagt mij of ik een spijkerbroek voor

hem te koop heb. Goed, ik had nog een

tweedehands je in m'n koffertje en

besloot die dan maar aan hem te verko-

pen. Ik haal m'n broek uit de koffer en

toon die de Rus. Hij legt z'n bos hout,

die hij op zijn rug droeg, neer en vraagt

wat ie moet kosten. Ik laat echter die

Rus bieden en wat dachten jullie, wat ik

uiteindelijk voor die broek ving aan Ne-

derlands geld. "

Mijn rechterbuurman dacht diep na en

noemde tenslotte een bedrag van veertig

gulden, zo ongeveer de kostprijs van de

broek.

Mijn linkerbuurman schudde z'n hoofd

en keek vragend in mijn richting. Ken-

nelijk verwachtte hij ook van mij een

schatting. Ik keek hem een tijdlang

strak aan en dacht hardop:

"Jij als rijke Nederlander, de verlosser

van de derde wereld met een zo groot

gevoel voor de medemens, hebt die ar-

me Rus die broek vast cadeau gegeven. "

"Nee", was het antwoord, "ik ving er

even 300 gulden voor. "

(D. v.d. Heide in "Wakend Oog"

49
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Wie beide spreuken (van I en 11) heeft
gevonden, maakt kans op onze dubbele
puzzelprijs: een boeken- of platenbon
van! 50.-.

Inzendingen (per briefkaart) vóór 1 sep-
tember a.s. aan Brahmsstraat 9, Eer-
beek.
Veel plezier!

~~
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I. Geheimschrift

Hoe staat het met de kennis van uw
Arabisch? Om die wat op te frissen ge-
ven we u de gelegenheid de Arabische
spreuk op te lossen die in een grot werd
gevonden. In kode, maar (gelukkig) wel
in het Nederlands. Elk teken in een hok-

je stelt een letter voor. Om u op weg te
helpen: het hokje met een plus-teken
(dat u bijv. 2 x op de tweede regel ziet),
stelt de letter D voor, terwijl het hokje
met een schuine streep van linksboven
naar rechtsonder de letter 0 is. De rest
moet u zelf uitvinden. Hoe luidt de
spreuk?

50

11. Spreuk in doorloper

Voor de liefhebbers van een pittige
doorloper!
Om het nog wat lastiger te maken, heb-
ben we de meeste regelcijfers weggela-
ten. 't Is nu echt een breinbrekertje ge-
worden, waar u veel puzzelplezier aan
kunt beleven.

6

t

Horizontaal: vorstelijk huis; sluisje;
plotseling; mikpunt; wapen; meisjes-
naam; stad aan de Douro in Portugal;
boerderij; briefvracht; vettige vloeistof;
plaats in het Gooi; denkbeeld; Joods
paasbrood; in parten scheiden; vereni-
ging van muzikanten; afgemat; vat voor
boterbereiding; riviervisje; romp van
een gestrand schip; letterkeer; lidwoord.
5. Nieuw-Guinea; bundel wol; ingedikt
vleesnat; momaangezicht; soort hert;
kunstwerk; honingdrank; Europeaan;
op geen enkele plaats; Spaanse munten;
gezinslid; verstotene; Chinese maat; in-
ham; knaagdier; stad (uit het oude Pa-
lestina) van de aarde verdelgd; uitstal-
kastje; huisdieren; okkernoot; plaats in
N.-Brabant; visuil; muziekgebouwen;
maand; stad in Engeland; metaal-
aansiag; gebreken.
10. dril; geluid van motoren; denkver-
mogen; een hoogst enkele keer; voeg-
woordje; asvaas; bijwoord; ganzevoet-
achtig plantengeslacht; spinneweefsels
weghalen; tablet; vreemde taal; deel van
een Franse ontkenning; zijrivier van de
Moezel; zangnoot; Amsterdams ten-
toonstellingsgebouw; Eng. autokente-
ken; peilstift; koorzang; smalle getrok-
ken streep; pers. voornaamwoord;
mond; gast; om een aalmoes vragen;
Ltd voluit; bars; gezinslid; thans; werk
van Homerus; zijrivier van de Rhöne.
15. zwemvogel; plaats in Drente; toren-
kauw; waarschuwingstoestel; ingelegde
zeevisjes; meisjesnaam; grappig; Ameri-
ka; schrijftafel; werelddeel; gesloten;
richting van weefseldraden; ten aanzien
van (afkort.); Turks hoofddeksel; hij
die van de opbrengst van kapitaal leeft;
volgens de akten; nauwkeurig; talk; riv.
in Duitsland; plaats in Friesland;
maanstand, waterstand; te delen getal;
landtong; ledige ruimte; plaats in de Be-
tuwe; slot.
20. stromend water; eng; riv. in Frank-
rijk; koekje; smoken; elk; vinger; kant-
tekening; kleisoort; vergissing voorbe-
houden; stremsel; voedsel; wilde haver;
titel der kaliefen; voedsel; wintervoer-
tuig; snijwond; halve middellijn van een
cirkel; riv. in Pakistan; broodrand;
vroegere Russ. heersers; hoofddeksel;
bereide dierenhuid; toespraak; ter plaat-
se; rangtelwoord; tijdperk; ter gedach-

Rp.org_RPM80_06-07_jun-jul_nr.10-11_compri 200



tenis; voormiddags; op die manier.
25. rij ksdaalder (volkst.); slaapziekte;
waardepapier; begeerten.

Vertikaal: tropische boom; loofboom;
god van de wind; erwtensoep; raadge-
ving; maanstand; reeds; lichaam lag-
ader; tijdelijk (afkort.); Perzië; uitroep
van schrik; eierpannekoeken; Ital.
munt; Joodse staat; onprettig; kneep;
riv. in Sleeswijk-Holstein; en andere;
water in Friesland; plaats in
Nv-Holland: voornaam van Strawinsky;
delfstof; satan; getal; papegaai.
5. atoomgroepen; edelachtbaar; gewel-
dig; glazuur; milit. rang; bosplek;
woonschip; stip; Royal Society; maan-
stand; bedekte spot; schoenzolen met
riemen; zuiveringsmiddel; ongenoemde
bijen boer; soort kabeljauw; Duit
leesteken; kunsttaal; vlaktemaat;
smook; heel wat; in het jaar; geschikt
zijn; sterkriekende bol; voorzetsel;
voegwoord; man met krachtig stemge-
luid; ophouden; uitgang van de over-
treffende trap; eerwaarde (afkort.);
maat; doorzichtige kleurenfoto.
10. zuig- of perstoestel; gareel; bezem;
verlichtingsartikel; de oudere; gehoor-
zaal; uitroep; Friese jongensnaam; op-
nieuw; uitgezonderd; kleisoort; bevel;
ruwe steen massa; water doorlatend;
tijdperken; begrip; dakbedekking; on-
dernemingsvorm; deel v.h. hoofd; voor
het overige; kolenwagens achter de lo-
comotief; overwinning; grondsoort;
deel v.e. Franse ontkenning.
15. riv. in Friesland; vrouw; bijbel der
Mohammedanen; naaldboom; vóór al-
les; luchtig gebakje; lidwoord; varken -
vlees; meisjesnaam; smaad; opstootje;
incasseren; brief; zangnoot; werplus;
zwak; oude maat; en andere; laten zak-
ken; zintuigen; eendengroen; groot wa-
ter; inbouw; werkplaatsen; zangnoot;
vulkaan op Sicilië; rangtelwoord; ko-
lom; bosvogel; streling.
20. base; rugzak; nijlreiger; winterap-
pel; vuil; bolletjes; kapitein; reini-
gingsmiddel; zwemvogels; half; zwem-
vogel; Engels bier; waterkant; hoender-
produkt; aanspreektitel; boerenroo;
meisjesnaam; geen enkele persoon; ver-
grootglas; kortschrift; kippenloop; af-
sluiting; gewicht je; gewicht; dyne; Eu-
ropeaan; ongeschonden; denkbeeld;
aanwijzend voorn. woord.
25. riv. in België; waterkering; loof-
boom; sprookjesvrouwtje; Javaan
dorp; vissen; bouwstof.

Na oplossing is in de vertikale kolom
no. 13 - dus op de stippen - een
spreuk leesbaar.
Gevraagd wordt: Hoe luidt deze
spreuk?
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lenen zonderomwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
a ionale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot
e vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies

voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank
ve s rekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
25.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam. Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b, tel.
tel. 020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van

eerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertoqstraat 38, tel. 040-
120755. Enschede, Langestraat 11,tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-134181.
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.
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Junioren-vakantiepuzzel in de grotten

• D
UH RI) Nf:O ••••

I AAS ZO TON NH
J RUS ~ ~T LB

- JEK
JTE flIT FR

~ zAT ES WNt NH

, Een EN VE5l GL

7 VAT os "'EH FR

WET ER DOL,
NOC> RE HET COL

lOL OG MI HEL ZK

" TUI GE ETS NH
I~ MAN DE P11. Ntt

IJ E ST !.IS DOK UT
Ilo NEK OM BEN Gl
151 ER. NES

"NES

Voor de jeugd hebben we een aparte
prijsvraag, bestaande uit vier eenvoudi-
ge puzzeltjes en een moeilijke. Je kunt
het allemaal in de tekening vinden.

C. Zoekplaatje. In het woord KASSA
ontbreekt een lener. Waar is die ver-
stopt?

Achter de gegeven woordjes staat nog
aangegeven: NH, NH, LB, FR, enz. De-
ze letters moeten niet worden ingelast.
Zij geven alleen aan, in welke provincie
de bedoelde plaats gelegen is.
Bij een juiste oplossing geven de begin-
letters van de gevonden plaatsnamen
een bekend spreekwoord weer. Hoe lui-
den de plaatsnamen en het spreek-
woord?

A. Rondjespuzzel. Bij de kassa hangen
drie ronde bordjes met letters. Van de
letters van elk van die bordjes valt een
woord te maken. Zet jij de gevonden
woorden in de juiste volgorde, dan vor-
men de beginletters een vervoermiddel.

D. Hoe kom je van Slang naar Kwast?
Midden in de tekening zie je een bord.
Door telkens een lener van het vorige
woord te vervangen, kun je in vier keer
van het woord SL G naar het woord
KWAST komen. Welke drie woorden
heb je daarvoor nodig?

Wie alle puzzels heeft opgelost (en niet
ouder is dan 16 jaar), mag de oplossin-
gen opsturen naar de puzzelredakteur,
p/a Brahmsstraat 9, Eerbeek.
Doe je dat op een briefkaart die je uiter-
lijk op 31 augustus post, dan maak je
een kans op een platenbon van f 25.-.

Sukses ermee!

B. Waar zijn deze rotsen te vinden?
Het antwoord vind je op de ei-ronde pa-
piertjes die op de grond zijn gedwarreld.
Leg ze in de juiste volgorde en je vindt
de oplossing.

E. Aardrijkskundepuzzel. In de eerste
drie kolommen (links bovenin) staan
woordjes van 3, 2 en 3 letters. Deze let-
ters moeten worden samengevoegd tot
plaatsnamen in ederland van 8 letters.
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• DIALOOG achter de schutting:
Pa leest voor: 'Een luie hond moet niet naar de poli-
tie gaan'.
Stilte.
Vraag van dochter: 'Pa, hoe ben jij er bij gekomen?'

• GEHOORD bij de NPB: Maakt Leen het niet te
bond?

• Vreemd bezoek in Driebergen: 'May I introduce
to you oor taff: mr Bird in command, mr Melody,
mr Rattles, mr Heath, mr On Lake, mr Heroes,
mr Horseman . . .'

• Chauffeursdevies: tachograaf je eigen graf.

• GEHOORD van een adjudant in
Friesland: 'Ik sta als één man achter de
kolonel' .

• Roer-mond: je gram over de balk gooien.

• Adjudant als waarzegger: 'Nee, de kolonel kan
niet gestoord worden.'

• GEHOORD in Apeldoorn: Kommuniceren is
zo dicht mogelijk langs elkaar heenpraten.

ZOGENAAMD (24)

Vakbondskollega 's

de Beurs
van Geldorp
Korten
Loonen
de Munter
Redegeld
v.d. Werken
Zegel
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Snoeimes, lancet of botte bijl?

N
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Verantwoord snoeien is: wildgroei
verwijderen, zodat het goede hout beter kan
uitlopen en nieuwe loten een kans krijgen.
Al te drastisch snoeien betekent op z'n minst
tijdelijke achteruitgang. Wat voor mes is
gehanteerd bij de bezuinigingsoperatie 1980?
Het 'denkende' snoeimes? Het scherpe lancet
dat genezing brengt? Of - in hoogste nood
- de botte bijl? De plotselinge bezuinigings-
maatregelen, waarmee leiding en leden van
het Korps zijn overvallen, heeft hier en daar
paniek gezaaid, ook wrevel. De reakties zijn
verschillend: vragen, kritiek, suggesties.
RP-magazine is met vertegenwoordigers van
alle betrokken kategorieën gaan praten: met
kollega's van groep en distrikt, met een
burgemeester van een RP-gemeente, met een
Hoofdofficier van Justitie en tenslotte ook
met de Korpsleiding. Er zijn harde noten
gekraakt, maar duidelijk is het wel. En dat is
vóór alles nodig aan de vooravond van de
operatie 'Snoeimes '80'. Soberheid die
waarschijnlijk ook in 1981 en daarna zal
voortduren.

Bij de voorplaat: Opdracht van A aan B: U mag zelf
weten hoe u eruit komt, als u maar recht door zee gaat.

9 Mr. Pfeijl: 'Ik moet wel op de technische recherche kunnen blijven rekenen'

Al: 'We moeten ekonomisch leren denken'10

12 Rondetafelgesprek over Bezuinigingsoperatie 1980
Op de man af gevraagd: Waarom? Waarom niet?

14 Korpschef gempo Epe: 'Wij rijden Volvo van onze armoede'

info!llflfUintern
!!P:~euws uit de distrikten19

30 RP-sport

33 Personalia

41 Puzzel

42 Granaatjes

Inhoudsopgave jaargang 1979/198044
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RPm-rondetafelgesprek over de bezuiniging

OperatieS
Interviews: F. J. C. .1. van Etten,

A. K. Aansma.

eimes'8
Het kabinet-Van Agt worstelt met financiële problemen. De minister van

Justitie moet nog eens! 27,5 miljoen inleveren en haalt daarvoor ruim! 16
miljoen van de Rijkspolitie-begroting 1980, die (als gevolg van Bestek '81)

toch al veel van haar uitbundigheid had verloren. Het Korps zucht en

kermt. Burgemeesters van RP-gemeenten, die zich tekortgedaan voelen,
protesteren. Ook het zwaargetroffen parket trekt aan de bel. De grote poli-

tievakbond dreigt zelfs met een proces.

Wat is er allemaal aan de hand? RP-magazine ging praten met een aantal

representanten die het snoeimes op de keel gezet kregen.

'Gouden koets op stal'

RPm: Er zal in het tweede halfjaar van

198025 procent bezuinigd moeten wor-

den op de autobrandstoffen, om zo met

elkaar bijna 8V2 ton te 'verdienen'. Kan

dat?

De: Alles kan, natuurlijk. Maar de be-

zuiniging op juist het vervoer komt bij-

zonder hard aan. Het betekent dat er

minder gereden moet worden. De 'gou-

den koets' (de groeps surveillance auto),

die toch al zoveel benzine verbruikt -

ongeveer 1 op 5 - zal dus veel op stal

komen te staan ...

Ge: Onze gouden koets stààt al op stal.

De: ... en daarmee valt een stuk pre-
ventie weg.

Het lijkt alsof de besnoeüngen op de

posten Benzine en Overuren het hardst

zijn aangekomen, zeker in de distrikten.

Dat is niet zo vreemd, want met het

'knijpen' van de benzinekraan gaat de

heilige koe vaker op stal. En het niet

meer uitbetalen van de meeste overuren

wordt in de eigen portemonnee gevoeld.

Dit zijn dan ook de eerste punten in het

RPm-rondetafelgesprek, dat in Apel-

doorn gevoerd wordt met drie direkt be-

trokkenen in hetzelfde distrikt: burge-

meester drs P. Zevenbergen van de ge-

meente Voorst, kommandant J. Kuipers

van de RP-groep Elburg en waarne-

mend kommandant M. A. Beuving van

het RP-distrikt Apeldoorn, die ook als

gastheer fungeert. (In de tekst worden

de heren verder aangeduid met resp. Bu,

De en GC).

6

RPm's rondetafelgesprek in Apeldoorn

met de gesprekspanners v.l.n.r.

majoor M. A. Beuving, burgemeester

drs. P. Zevenbergen en adjudant

J. Kuipers. (Foto: Henk van 't Veen).

Hu: Dat lijkt me griezelig, al spreekt het

mij wel aan dat de mensen nu wat meer

uit de auto komen. \ ant zoals het nu is,

heb je tien snijbranders nodig om ze uit

de auto te krijgen.

De: Het is inderdaad goed, dat de men-

sen uit het blik gehaald worden, maar

het is wel ongelukkig dat het op deze

manier moet gebeuren, terwijl er geen

alternatief is.

Hu: Maar om nu uitsluitend in iedere

kern een 'veldwachter' te laten lopen?!?

Dat is toch ook niet het beeld dat we an-

no 1980 van de politie hebben.

De: Nee, maar geef ze dan in elk geval

wel een portofoon mee, want anders
ben je je mensen gewoon kwijt. Maar

die portofoons komen óók niet.

RPm: Nee. De (weinige) portofoons die

er zijn, moeten langer mee en de geplan-

de uitbreiding voor de landgroepen

komt geheel te vervallen.

Hu: Dat is àl te dol. In mijn gemeente

zijn we zeer wieler-minded (de bekende

Henk Lubberdink woont in Voorst),

maar op een grondgebied van zo'n

12.500 hectare en meer dan 200 km ver-

harde weg zijn de afstanden zodanig,

dat je daar de politiemensen toch niet el-

ke dag een Tour de France-etappe kunt

laten fietsen. En zeker niet als ze zonder

portofoon op pad moeten.

De: In Oostelijk Flevoland rijdt nu ge-

middeld één politievoertuig. Verder

wordt er gefietst in die eindeloze pol-

'Ik zou dan ook niet meer in het telefoonboek
willen staan.'
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ders. Een aantal burgemeesters is nu

nog met vakantie, maar als iedereen te-

rug is, krijgen we de wind van voren. De

A.I. is geen verantwoording schuldig

aan het bevoegd gezag, maar wij zitten

wel met de kritiek van de burgemeesters

in onze maag.

Bu: Ik maak mij zorgen over de preven-

tieve surveillance, die nu in de knel

komt. Ik weet niet of men hier wel zó

drastisch had mogen snoeien. Als het

zonder grote schade blijkt te kunnen,

vraag ik me af: was er dan sprake van

bovenmatig gebruik? Als het niet kan -

en daar ben ik van overtuigd - dan

vraag ik me af: had men op dit essentië-

le punt wel zó ingrijpend mogen kap-

pen? Waarom is er niet gezamenlijk

naar alternatieven gezocht? Waarom

geen overleg met ons? Je wordt nu als

burgemeester van een gemeente met

Rijkspolitie gekonfronteerd met een

politieapparaat dat niet meer adekwaat

kan funktioneren. Ik heb best begrip

voor de zeer moeilijke situatie. We moe-

ten allemaal een stap terug doen. Ak-

koord, het moet, daar zijn we van over-

tuigd. Overal wordt de groei uitgeno-

men. Dat moet ook bij de politie, maar

niet zo 'rücksichtslos'. Als je nou kon

zeggen: op iedere straathoek staat al een

politieman ...

Ge: Er zit wel rek in je bestedingen, na-

tuurlijk. Maar zóveel?l ...

'Voor het blok gezet'

Bu: Als er zó ingrijpend gesnoeid moet

worden, dient dat wel heel zorgvuldig te

geschieden. Ik zou het op prijs gesteld

hebben, als er vóór deze heel harde om-

buiging overleg was geweest met de Ver-

eniging van Nederlandse Gemeenten.

We hebben er toch recht op om hierbij

betrokken te worden. Wellicht waren er

dan suggesties gekomen voor alternatie-

ven die minder pijn doen. Men heeft

geen rekening gehouden met de kreativi-

teit van de afnemer.

RPm: Volgens de jongste editie van

Korpsnieuws is het bezuinigingspro-

gramma tot stand gekomen 'na veel

wikken en wegen, overleg en intern be-

raad en wat dies meer zij'. Daar had

men toch de bezwaren en zorgen kun-

nen uiten?

Bu: Voor zover mij bekend heeft men

de gemeenten er tevoren niet in betrok-

ken. In het overleg van de Vereniging

/'

'Het is niet de enige keer dat de Rijkspolitie wordt
achtergesteld. '

van Nederlandse Gemeenten met de po-

litiekommissie en Justitie in april van dit

jaar is in elk geval met geen woord

gesproken over deze bezuinigingsopera-

tie.

De: Wat de distrikten betreft, er is ons

gezegd: zó wordt er bezuinigd. Het eni-

ge waar wij inspraak in hebben gehad, is

of we de benzine-maatregelen wilden

aksepteren als kategorale maatregel

('mottenballenvloot') of als een toewij-

zing van 25OJo minder. In feite zijn we

voor het blok gezet. Er is ons verteld,

dat als we deze bezuinigingen niet zou-

den doorvoeren, er zaken verwacht kon-

den worden waar we als Korps helemaal

geen grip meer op zouden hebben.

Daarbij werd onder meer gedacht aan

rechtspositionele zaken.

Bu: Het is vreemd, dat er geen overleg is

geweest met betrokkenen, de burge-

meesters, die voor een deel mede verant-

woordelijk zijn voor het politiegebeu-

ren. De bezuinigingen zullen toch niet

alleen konsekwenties hebben voor het

justitiële deel van de politietaak, neem

ik aan.

De: Als je dan van de kant van Justitie

hoort zeggen, dat de enige konsekwentie

voor de rijkspolitieambtenaar is, dat-ie

z'n auto niet meer voor elk karweitje

kan gebruiken. . . Als dat de enige

konsekwentie zou zijn, dan geloof ik

niet dat de korpsleden zo zouden 'krim-

menearje', om het maar eens met een

Friese uitdrukking te zeggen. (Krimme-

nearje = klagen, luid morren. - AKA).

Overuren

RPm: Daarmee komen we meteen bij

een ander heet hangijzer: de overuren.

Die worden voortaan niet meer in geld

uitbetaald, uitgezonderd bij M.E.-

optreden en groot recherchewerk. Tot

nu toe konden er per periode 24 uren

worden uitbetaald. Dat aantal was afge-

leid van het personeelstekort op de or-

ganieke sterkte. Men kan zich voorstel-

len dat dat aantal uren gewijzigd moet

worden, omdat het personeelstekort

wordt ingelopen. Maar men heeft nu te

horen gekregen dat de pot voor 1980

leeg is ...

Ge: Wij hadden 140 tot 180 overuren

per periode in Elburg. Een heel klein

deel daarvan werd teruggegeven, het

meeste uitbetaald. Bij andere groepen

zal dat naar verhouding nog wel meer

zijn, want onze groep is op organieke

sterkte. En zover is men nog niet overal.

Bu: In mijn gemeente tenminste nog

niet. Maar ik maak nooit zoveel proble-

men over de sterkte, - dat weet de heer-

Beuving wel ...

De (lachend): De burgemeester wacht

op een eigen korpsje; Voorst loopt al

mooi naar de 25.000 zielen ...

Ge: Weet u wat er gaat gebeuren? Men

neemt nu geen verlof meer op, want er

moeten nog zoveel overuren opgemaakt

worden. Aan het eind van het jaar moet

iedereen dan met verlof.

De: We vergeten nu maar even, dat er

wel rechtspositionele kanten aan zitten.

Kan er niet in vrije tijd worden gekom-

penseerd dan zul je toch moeten beta-

len, zolang je dat stukje verworvenheid

niet verandert.

Ge: Wij proberen nu een deel van de

overuren weg te werken door niet twee

man op surveillance te sturen, maar één.

De andere blijft dan op buro.

RPm: Hoeveel dienstjaren hebt u dan

helemaal op de weg?

Ge: Bij ons varieert dat van één tot zes

dienstjaren. Onze oudste man is dertig.

Bu: De vraag is, of het verantwoord

blijft. In de dorpen zal het met voet- en

fiets surveillance best gaan, wellicht be-

ter. Maar buiten de kernen - en de

Rijkspolitie zit nu eenmaal op het plat-

teland - kan er geen sprake van ade-

kwaat optreden zijn. Ik vraag me trou-

wens ook af, of je zo'n heel jonge

wachtmeester wel alleen op surveillance

kunt sturen. Dat kan heel nadelig zijn

voor de man zelf.

Ge: Aan de andere kant werkt het ook

in de hand, dat de man sneller zelfstan-

dig wordt. Vroeger ging het toch ook

zo?

RPm: Maar nu, in deze tijd? ...

Bu: Als je ziet wat iemand zoal kan

tegenkomen. Denkt u niet, dat een on-

zekere wachtmeester dingen uit de weg

zal gaan?

Ge: Dat is vaak helemaal niet erg. Jon-

7
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ge mensen kunnen ook te snel zijn. Veel

zaken kunnen best even worden uit-

gesteld.
Bu: Toch vraag ik me af, hoe het pu-

bliek hierop zal reageren.

Achtergesteld

RPm: De Rijkspolitie is eerste bijstands-

korps. De overuren van de laatste twee

weken van de Schiphol-assistentie op

Schiphol bijvoorbeeld komen ten dele

ten laste van de groep die de betreffende

M.E.-er levert. De gemeentepolitie kent

zulke konstrukties niet.

Bu: Dat is niet de enige keer dat de

Rijkspolitie wordt achtergesteld bij ge-

meentelijke korpsen ...

Bu: Onze positie is juridisch volledig be-

paald. Wij hebben als gemeente niets

over de Rijkspolitie te vertellen. Maar

als burgemeester ben je wel verantwoor-

delijk voor de algemene zorg in je ge-

meente. De Rijkspolitie wordt vaak

stiefmoederlijk bedeeld door de over-

heid. Neem nu de gemeente Epe, die

vergelijkbaar is met Voorst, vrijwel ge-

lijke oppervlakte en alleen wat meer in-

woners (Epe 33.000, Voorst 23.000).

Wij hebben organiek 36 man in Voorst;

het korps van Epe heeft veel meer perso-

neel. (56 man + 13 extra i.v.m. Ambon-

nezen-woonoord. - Red.)

De: Bij de sterkte van de RP-groep

moet je natuurlijk wel een stuk van de

distriktsstaf en de bijzondere diensten
tellen. Maar niettemin blijft de gemeen-

te met Rijkspolitie duidelijk in het na-
deel.

RPm: Wat de overuren betreft: de

groepskommandant die bijstand ver~

leent doet dat van zijn eigen tijd.

Ge: Dat geldt niet alleen de perso-

neelssterkte en de uitrusting, ook de be-

huizing. Ik kom van Zevenaar. Toen die

gemeente een eigen korps kreeg, kwam

er meteen een nieuw buro en werd de

sterkte van 15 naar 47 man gebracht.

Ook nu merkt de gemeentepolitie maar

weinig van bezuinigingen, althans bij

lange na niet die ingrepen die de Rijks-

politie moet ondergaan.

Telefoonkosten

RPm: Er wordt nu rigoureus gesnoeid

en gekapt. Als dat niet gebeurd was, zou

er dan toch drastisch bezuinigd kunnen

worden? Is die ruimte er?

De: We kunnen best op een aantal din-

gen bezuinigen. We hebben bijvoor-

beeld kortgeleden een centrale vervoers-

dienst ingevoerd. Daar hebben we goede

ervaringen mee. In het verleden werd

misschien wel eens een ritje gemaakt dat

niet strikt noodzakelijk was. Ook in het

woon-werk-verkeer viel wel iets te be-

zuinigen, als je zag hoe er soms met te-

veel gemak per dienstauto naar huis

werd gereden. Z e dingen kritisch

doorlichten en het mes inzetten, is na-

tuurlijk uitstekend .. taar dan houdt het

op een gegeven moment op. Als je dan

nóg verder moet gaan en meteen met el-

kaar 14 miljoen tegelijk moet inleveren,

dan kan dat niet zonder dat je brokken

maakt. In deze situatie zou je veel meer

inspraak moeten heb en. Ik weet zeker,

dat als we een eigen budget hadden en

ons lIl7de deel van die 14 miljoen -

pak weg 8 ton - zelf zouden moeten

besnoeien, dat het dan veel minder pijn

zou doen.

RPm: Dan zou u zich een arm en een

been afhakken, maar niet twee benen te-

gelijk ...

Bu: Er zit ook iets onrechtvaardigs in,

dat de rijkspolitieambtenaar die eerst als

ambtenaar op z'n salaris is gekort, nu

nog eens extra gepakt wordt in zijn

emolumenten. Geen overuren meer uit-

betaald, geen autovergoeding, zelf

lunchpakket meenemen ...

Ge: ... en zelf je telefoonkosten be-

talen.

Bu: Als men mijn diensttelefoon niet

meer zou willen betalen, zou ik ook niet

meer in het telefoonboek willen staan.

Want elke politieman die vermeld staat,

wordt natuurlijk regelmatig voor dienst

gebeld. Door het buro, door kollega's,

ook door de burgerij. Ik vind dat elke

politieman diensttelefoon moet hebben,

waarvan het abonnement en de dienst-

gesprekken worden ergoed.

De: Er zijn nogal wat emotionele pro-

,Als het distrikt een eigen budget had, zou het veel
minder pijn doen.'

8

blemen ontstaan over de diensttelefoon.
Ge: Op de bezuinigingsvergadering

bleek men hier erg zwaar aan te tillen.

Er kwam een voorstel uit de vergadering

om 50070 van het abonnement zelf te be-

talen zodat ook de anderen telefoon

konden houden. Maar dat kreeg weinig

bijval. Er bleek helaas weinig solidari-

teit te zijn.

Vorming en opleiding

RPm: Wat zijn de gevolgen van de be-

zuinigingsoperatie voor de integratie, de

vermaatschappelijking van de politie-

man en -vrouw?

Bu: Ik zie de politieambtenaar niet als

een maatschappelijk werker op een

bromfietsje, maar evenmin wil ik terug

naar de veldwachter. De politie-ambte-

naar moet een zodanige opleiding krij-

gen en zodanig gevormd zijn dat hij of

zij anno 1980 adekwaat kan optre-

den ...

De: Maar ik heb geen geld meer om

kursussen te laten geven. We hebben

een milieukursus moeten laten verval-

len. Het was een prachtige gelegenheid

geweest om onze mensen ook die kant

van de politiepraktijk eens te laten be-
lichten. Ik noem maar een voorbeeld.

Dat is voorbij. Ik móét bezuinigen. Er is

dus geen geld meer voor het huren van

een zaaltje en voor het aantrekken van

een docent. We verkeren toevallig in de

gelukkige omstandigheid dat we voor

onze dienstsport terecht kunnen op de

politieakademie hier (NP A) en op de

opleidingsschool van de gemeentepolitie

in Lochem. Geld voor het huren van

sportakkommodatie was er toch al niet.

RPm: En de schietopleiding met minder

munitie?

Ge: Da's geen probleem, want we hiel-

den toch al patronen over, doordat we

geen schietakkommodatie hebben ...

RPm: Wat komt er dan van de schiet-

vaardigheid terecht, als er straks een

nieuw wapen wordt uigereikt?

De: Ja, dat vraag je je dan wel af. En

als je hoort, hoe de zaken er voor vol-

gend jaar voor staan! ... een vermin-

dering van zo'n 42 miljoen op de toch al

krappe begroting voor 1981 ... dan

vraag je je af, welke kant je nu op moet

gaan sturen. Ik vind dat je elke burge-

meester die hierop aktie gaat onderne-

men, alleen maar kunt steunen.
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Hoofdofficier van Justitie mr. A. J. J. Pfeil:

'Ik moet wel op de technische
recherche kunnen rekenen'
De drastische bezuinigingen bij

het korps Rijkspolitie hebben -

voorzover zij de opsporing en

het parket betreffen - de

Hoofdofficieren van Justitie bij

de 19 arrondissementsrecht-

banken verontrust. In een brief

hebben de gezamenlijke Hoofd-

officieren zich tot de minister

van Justitie gewend, om te be-

werkstelligen dat de maatregel

van het niet meer uitbetalen van

overuren wegens 'onoverkome-

lijke moeilijkheden' niet wordt

toegepast op de parketpolitie.

Niet zonder sukses, want op last

van de minister blijft de parket-

politie voorlopig buiten schot.

"Het zou een onmogelijke zaak

zijn geworden", zegt mr. A. J.

J. Pfeil, Hoofdofficier van

Justitie in 's-Hertogenbosch, in

gesprek met RP-magazine.

Het is niet alleen de parket poli-

tie waarover de heer Pfeil zich

zorgen maakt. Ook de bezuini-

gingen op de autosurveillance,

de technische recherche, de vor-

mingskursussen en de munitie

bezorgen hem grijze haren.

"Minder autosurveillance heeft

wel het voordeel, dat er meer

kontakt is met het publiek",

meent mr. Pfeil, "maar de na-

delen lijken groter: de preventie

wordt geweld aangedaan en ook

de pakkans wordt kleiner. Daar-

door kan de gevaarlijke situatie

ontstaan dat de burgerij niet

meer in de effektiviteit van de
politie gelooft."

Mr. Pfeil konstateert dat de

misdadiger technisch steeds be-

ter wordt uitgerust, terwijl de

politie achterblijft. Als ook de

technische recherche moet be-

zuinigen, komt de bewijsvoering

in gevaar. "Je kunt wel onder-

zoeken efficiënter op elkaar af-

stemmen", aldus de heer Pfei!,

"je kunt ook meer telefonisch
vooroverleg plegen, maar ik

moet wel op de technische re-

cherche kunnen blijven rekenen.

Ik kan niet zonder een optimale

technische bewijsvoering. De

overheid kan in het onderzoek

niet primitiever gaan werken."

Het voorlopig stopzetten van

vormingskursussen doet de

hoofdofficier zijn wenkbrauwen

fronsen: "Dat vind ik onaan-

vaardbaar", zegt hij, "als je

daarop wilt bezuinigen, ga je

hollend achteruit. Ook de trai-

ning op beheersing is zo belang-

rijk, in het optreden van de

politieman, ook met wapens.

Die kun je niet opgeven."

Variabele diensten

Gekonfronteerd met deze uit-

spraken van het justitieel be-

voegd gezag, reageert de alge-

meen inspekteur: "Het bevoegd
gezag zal toch moeten aksep-

teren dat het ministerie van

Justitie op een gegeven moment

de kraan dichtdraait. Dan moet

in het tripartite overleg

(burgemeester -OvJ-RP) maar

bepaald worden hoe dat het

beste kan gebeuren."

Wat de parketpolitie betreft,

merkt de plv. Al, kolonel Frac-

kers, op: "Al die overuren zul
je moeten uitbetalen. Maar je

zult er ook over moeten denken

of die diensten van de parket-

groepen niet anders kunnen

worden ingedeeld. Dat is een

projekt waar we al anderhalf

jaar mee bezig zijn. Onder druk

van de omstandigheden wordt

er nu met spoed op het departe-

ment (met ons samen) aan ge-

werkt om op zeer korte termijn

te komen tot variabele diensten

voor de parketgroepen."

- Inmiddels is dat stuk over-

werk wel een integraal deel van

het inkomen van de parket-

wachter geworden. Als zo'n si-

tuatie jaren heeft bestaan, gaat

men dat voelen als een emolu-

ment.

Al: "Maar dat is niet juist.

Iedereen weet, dat de officiële

regeling is, dat de kommandant

de overuren in eerste instantie

moet teruggeven."

9

Rp.org_RPM80_08_aug_nr.12_compri 209



Algemeen Inspekteur P. J. Plattel:

De klappen zijn gevallen. Plotseling

en bikkelhard. Veel tijd om na te

denken was er niet, maar nu wordt

het toch tijd om met elkaar de za-

ken op een rij te zetten. Moest het

zo? Kan het wellicht ook anders?

Waar gaan we naar toe? Hoe wordt
1981? En verder?

Een openhartig gesprek met de alge-

meen inspekteur van het Korps, ge-

neraal P. J. Plattel, zijn plaatsver-

vanger, kolonel W. F. K. J. F. Frac-

kers en het hoofd van de Inspektie

Uitvoerende Diensten, kolonel Th.

van Dolderen. Praten over een
'overval' die een periode van verso-

bering inluidt, maar die ook positie-

ve gevolgen kan hebben.

De algemeen inspekteur heeft weinig

meer te verkopen dan de Britse premier

Winston Churchill40 jaar geleden, toen
hij bij het begin vän de oorlog zijn volk

slechts 'blood, sweat and tears' kon be-

loven, met alleen het vertrouwen dat

men zich door gezamenlijke inspanning

er doorheen zou slaan.

De nadelen van de bezuinigingsoperatie

zijn alom breed uitgemeten, ook in dit

blad. Toch zijn er ook positieve punten.

Wildgroei

"Door de snoei-operatie is ook wild-
groei weggehaald" , konstateert de

korpschef. Voorbeelden? Iedereen kent

ze wel. Gegroeide situaties die eigenlijk

niet helemaal juist waren. Uitzon-

deringstoestanden die als regel werden

beschouwd.

"Het is toch te gek, dat een politieman

vlak bij zijn huis op kosten van de ge-

meenschap gaat lunchen? En dat ie-

mand een halve dag op pad is en 100km

moet rijden om een pakketje envelop-

10

Interview: F. J. C. .1. van Ene

enke
oitge end'

'Ekonomisc
hebbenwe

. K. Aartsma

W. FRAeKERS Th. van DOLDEREN

... proeftuin . . . . .. enveloppen ...

e materieel-beheer- ren teruggelopen van 250/0tot nu onge-

veer 8%. Dan zou het aantal overuren

ook flink verminderd moeten zijn, maar
dat is niet het geval. Integendeel.

De heer Van Dolderen is van mening,

dat de bezuiniging zonder al te veel pijn

gerealiseerd kan worden, als het op de

goede punten gebeurt: door het wegha-

len van de wildgroei en het bijtrekken

waar we doorgeschoten zijn: "Die ritjes

naar de materieelbeheerder om een pak-

je enveloppen te halen - om bij dat

voorbeeld te blijven - hebben hun tijd

gehad. De D.C. bepaalt nu: wie iets no-

dig heeft van de materieelbeheerder,

kan dat bij mij bestellen en krijgt dat

dan in een gekombineerde rit thuisbe-

zorgd. Heel normaal eigenlijk.

P. J. PLATTEL

. . . kruidenier ...

pen te halen bij
der?"

Twee voorbeelden uit de losse hand,

maar geen uitzonderingen, zoals ieder-

een in het Korps uit eigen ervaring weet.

En een algemeen inspekteur hoort ook

wel eens wat. "Ik zeg niet dat ik blij ben

met de bezuiniging in haar totaal, inte-

gendeel. Maar het is wel goed dat we

even met een scho bepaald worden bij

wat we bezig zijn te doen. We hebben-

net als het bedrijfsleven en iedereen -

geloofd in de groei-ekonomie. Alles

moest groeien, uitbreiden, groter wor-

den. Elk jaar wat meer inkomen. Steeds

meer behoeften scheppen en die dan be-

vredigen. We gingen niet meer met een

kritisch opgesteld boodschappen briefje

naar de kruidenier, maar we liepen door

de supermarkt en pakten wat we wel

konden gebruiken. e dachten dat no-

dig te hebben, maar was het ook nood-
zakelij k?"
Dat supermarktgedrag - een algemeen

verschijnsel in onze welvarende kon-

sumptiemaatschappij - heeft ook de

overheid beïnvloed: "Ook in ons Korps
zijn zaken aangeschaft die nodig lijken,

nuttig voor een organisatie die met haar

tijd mee wil gaan, de ontwikkelingen

moet bijhouden, de techniek op de voet

volgt. Maar echt noodzakelijk?"

Ook met de overuren is het wat uit de

hand gelopen, signaleert de A.I.: "Het

tekort aan personeel is in een aantal ja-

Zinvol bezuinigen

Er moet wel op de goede punten bezui-

nigd worden, zinvol en doordacht. "Je

kunt van een man niet verlangen zuinig

te zijn met benzine en overwerk, als je

hem wel opdracht geeft om 50 km naar

de P.T.D. te rijden voor een 10.000 km-

beurt en daar een halve dag te wachten

of nog een auto achter hem aan om de

man terug te rijden. Dat kan veel effi-

ciënter bij een plaatselijke garage gebeu-

ren. De roep om veel meer onderhoud

direkt om de hoek bij de merkendealer

te laten doen, wordt groter. Als je dat

niet serieus bekijkt en je laat dergelijke
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gewoonten voortbestaan, kan een bezui-

nigingsoperatie niet slagen. Want daar-

mee worden de mensen gedemoti-

veerd."
Wat in het bedrijfsleven en ook daar-

buiten vaal als heel normaal wordt ge-

hanteerd, is bij de overheid soms volsla-

gen onbekend. De Al begrijpt dat wel:

"Ekonomisch denken hebben we nooit

gekend. Er werd ook niet gevraagd of

het wel kon. Dat wordt nu dan anders.
Nu dwingt de algemene malaise ons bij

te dragen en mee te denken. De inventi-

viteit van elke politieambtenaar wordt

nu gevraagd.

Reakties
Het Korps leek even aangeslagen door

de ministeriële mep, maar velen hebben

al bewezen te kunnen inkasseren. De

operatie is nog geen drie weken oud, of

er komen al ideeën, suggesties en voor-

stellen binnen bij de daarvoor in het le-

ven geroepen bezuinigingskommissie.

Al: "Er zijn al veel reakties binnenge-

komen. Ze zullen stuk voor stuk worden

bekeken, gewogen, waar nodig geïnter-

preteerd en bijgestuurd. Ik heb beloofd

deze zaken in de toekomst in de algeme-

ne dienstkommissie te bespreken en de

minister zal dit waarschijnlijk ook wel

doen in het georganiseerd overleg."

Het is ook nodig dat er meegedacht en

meegesleuteld wordt, want inderhaast

zal het rode potlood wel eens uitgescho-

ten zijn. "Daardoor is deze eerste maat-
regel nogal grof uitgevallen", zegt de

heer Van Dolderen. "Een van de op-

drachten van de bezuinigingskommissie

is dan ook deze maatregel op verschil-

lende punten bij te stellen en bij te scha-

ven. Alle knelpunten die er in het Korps

ontstaan, moeten geïnventariseerd wor-

den."
Er zijn nogal wat brieven binnengeko-

men. Vooral van groepskommandanten

die onoverkomelijke moeilijkheden sig-

naleren. Ook van de verkeersgroepen.

Daar is ook al op gereageerd in een

dienstbrief. "Daarin wordt geschreven,

dat na vele signalen toch overwogen

wordt de maatregel voor de verkeers-

groep wat bij te stellen voor bepaalde

surveillance, omdat het uit dienstover-

wegingen niet anders kan."

Graadmeter voor 1981

De Korpsleiding hoopt, dat men er -

met aller medewerking - in zal slagen

de opgelegde bezuiniging van f 16 mil-

joen te realiseren. Er mag op onder-

delen wat geschoven worden, maar de

totaalsom moet bereikt worden. En

dan? Hoe zal 1981 eruit zien?

"Dit halfjaar is tevens een graadmeter

voor de maatregelen in 1981, waar we

ons nu al gezamenlijk het hoofd over

moeten buigen", zegt de heer Frackers.

"De begroting-1980, waar nu in gesne-

den moet worden, is voor ons de proef-

tuin. Hier zal blijken op welke onder-

werpen we opnieuw en verder moeten

bezuinigen, als de regering dat ook voor
volgend jaar van ons verlangt."

Gemeentepolitie

Als er bezuinigd moet worden bij de po-

litie, dan ook evenredig in alle korpsen.

Toch lijkt het alsof de gemeentepolitie

nog gespaard is gebleven en dat steekt.

"Op het ogenblik zit men bij Binnen-

landse Zaken en Justitie gezamenlijk

om de tafel om zich te bezinnen op de

bezuinigingen van àlle politiekorpsen",

zegt de heer Van Dolderen. "Daar zit

men op de formule 2 : 1 voor 1981, de

gezamenlijke gemeentekorpsen het dub-

VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD
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netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de f 2.500,- 126 92
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f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300

f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450

f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-
f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525

f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook tussenliggende bedragen mogelijk.

• wettelijke tarieven • geen koslen vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

DUKO
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR

Tel. 05200· 79893· 78244

Nieuw adres per I febr '79. Ter Pelkwl/kpark8, 8011 SE ZWOLLE

Kantooruren 9 00-2 IJX) uur
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bele van wat wij inleveren. In interde-

partementaal overleg tot stand ge-
bracht. "
Toch zal er verschil blijven, omdat de

gemeenten die dat nodig vinden hun ge-

dupeerde korps kunnen steunen. , ,De

gemeenten zijn autonoom, dus die kun-

nen met hun totale begroting doen wat

ze willen. Vindt een gemeente dat haar

korps meer geld nodig heeft, dan kan zij

dat bijpassen", aldus de heer Plattel.

"Dat is altijd zo geweest. Maar je mag

wel verwachten, dat als er overal bezui-

nigd wordt, het extra van de gemeenten

ook zal verminderen."

Positieve dingen

Dat er positieve dingen uit de RP-

operatie voortkomen is duidelijk, zegt

de heer Van Dolderen, die verwijst naar

verslagen van DC's die met hun groeps-

kommandanten regelingen invoeren.

"Dan zie je een duidelijk positief ge-

richt streven om de dienst wat ekonomi-

scher en wat efficiënter te maken. Ik

heb ook de indruk, dat veel komman-

danten de gelegenheid aangrijpen om

dingen die ze al lang eens hadden willen

rechtzetten, nu te doen. Een stuk mana-

gement. Dat is het positieve uit deze

overigens onwelkome operatie. Ik zag

ook een aanwijzing om de ksa te gebrui-

ken (die 1op 14rijdt) en de gsa (die 1op

5 rijdt) alleen als het per se noodzakelijk

is. Dat scheelt nogal wat in je
brandstof. "

Het laatste woord is aan de algemeen in-

spekteur: "We zullen er met z'n allen
begrip voor moeten hebben dat er bezui-

nigd moet worden. Wij van onze kant

zullen dat zo goed mogelijk begeleiden

en de bezuinigingskommissie zal alle in-

formatie uit het Korps met grote aan-
dacht bestuderen, uiteraard in overleg-

met de Direktie Politie. Ik wil daarbij

vooral een beroep doen op de loyale me-

dewerking van de verantwoordelijke

kommandanten van het Korps. Want

het zal toch wel voor een zeer groot deel

van de groepskommandanten afhangen

of de operatie - vooral wat de benzine

betreft - zal slagen."

Te kiezen valt er niet. De vergulde jaren

'70 komen niet terug. De groei is eruit.

Het korps Rijkspolitie zal zich moeten

redden met datgene wat voorhanden is.

De tweede helft van 1980 geldt als test-

case. Dan zal blijken toe sterk het Korps

feitelijk is. (AKA)

12

Op de man af gevraagd aan de Korpsleiding:

Waarom?
Een aantal kritische vragen en opmerkingen, die de Operatie '80 in

het Korps heeft opgeroepen, hebben we de Algemene Inspectie

voorgelegd. Hieronder de (beknopte) reakties van de Korpsleiding.

- Waarom is er vooraf geen

overleg gevoerd met gemeenten,

het OM en de distrikten?

Generaal Plattel (Al): "Tijds-

gebrek. De brief van de minister

kwam op 2 juni binnen en be-

trof het 2e halfjaar '80, dat dus

over 4 weken al zou ingaan. Op

17 juni ging onze brief met de

uitgewerkte bezuinigings-

opdrachten het Korps in, zodat

men nog een kleine 14 dagen

had om maatregelen te nemen.

Hadden we iedereen er bij ge-

haald, dan zouden we niet tijdig

vóór 1 juli ingegrepen kunnen

hebben."

- Zou de operatie niet wat

minder pijn gedaan hebben, als

de wijze van bezuinigen op

onderdelen meer aan de distrik-

ten was overgelaten? Een eigen

budget per distrikt en dienst,

zodat de commandant kan

schuiven?

Al: "Dit onderwerp is al veel

langer aan de orde."

Kolonel W. Frackers (plv. Al):

"Ik kan mij zeer wel voorstellen
dat de gedachten die kant op-

gaan. We hebben dat al gedaan

met de kilometer-pool."

Kolonel Th. van Dolderen

(hoofd Inspectie Uitv.

Diensten): "Ik ben het met die

gedachte wel eens. De DC zou

beter kunnen reageren als hij

meer mogelijkheden had om te

schuiven. En het gaat er niet

om, dat op iedere post precies

het aangegeven bedrag bezui-

nigd wordt. Als het in zijn tota-

liteit maar die f 16 miljoen
oplevert.

- Minder benzine, dus minder

rijden, dus ook minder surveil-

lance en preventie?

vD.: "Dat hoeft helemaal niet.

Een deel van de surveillancetijd

kan best aan staande kontrole

worden besteed. Daar spaar je

benzine mee en de verkeers-

veiligheid is ermee gediend. We

hebben dat altijd al gewild. Nu

zal het wel moeten. Hier gaat de

besparing samen met een beter
politietoezicht.' ,

- Het reisbesluit wordt aange-

pakt, verdwijnt daarmee een

stukje verworvenheid?

Fr.: "Nee. Dat blijft. Getracht

wordt het aantal reizen te beper-

ken, maar wie voor de dienst

reist, krijgt de vergoeding wel.

Er is alleen voor de verkeers-

groepen en de landgroepen be-

paald, dat de diensten zo wor-

den gemaakt dat men niet altijd

meer aan het deklareren van

maaltijden toekomt. Daarmee

wordt het reisbesluit dus niet
aangetast. "

- Waarom is hier een verschil

gemaakt met de AVD-

surveillanten?

vD.: "De AVD heeft andere
systemen van dienstplanning:

2 dagen op, 2 dagen af. Het

bleek niet mogelijk dit op zo

korte termijn te veranderen.

Daarom is de AVD bij de haast-

klus per 1 juli buiten schot ge-

bleven. Maar er is wel een brief

naar de AVD-commandant

waarin wordt gevraagd voorstel-

len voor dergelijke bezuinigin-

gen te doen. Dan komt de hele
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Waarom niet?
dienstplanning in diskussie. Dat

geldt trouwens ook voor de RP

te Water en de Dienst Lucht-

vaart. "

- Minder autorijden, meer fiet-

sen. Waarom dan toch de post

portofoons geschrapt?

Fr.: "Als wij gezamenlijk bereid
zijn meer aan rijwielsurveillance

te doen - omdat het goedkoper

is èn het kontakt met het pu-

bliek bevordert - dan hebben

we ook de plicht ervoor te zor-

gen dat er voldoende en goede

portofoons zijn."

vD.: "In het vooroverleg is af-

gesproken, dat er in 1981 beslist

niet bezuinigd zal worden op de

verbindingsmiddelen. Voor 1981

staat er ruim f 11 miljoen op de

begroting voor verbindingen.

Dat zal dan in eerste instantie

worden gebruikt voor porto-
foons van de fietssurveillance. "

- Waarom gaan we niet op

(het veel goedkopere) gas rij-

den?

vD.: "Dat is enkele jaren ge-

leden al eens bekeken en toen

waren er bepaalde praktische

bezwaren. Het zou best kunnen

zijn, dat dit nu anders ligt. De

prijsverschillen zijn groot, over-

al zijn nu pompen, ook op het

platteland, in elke gemeente.

Anderzijds vereist de ombouw

nogal wat investering. Maar we

gaan het nu opnieuw bekijken.

U hoort van ons.

- Er mogen geen overuren

meer worden uitbetaald sinds 1

juli, uitgezonderd voor ME en

voor grootschalig recherche-

werk. Hoe zal dat in 1981 zijn?

vD.: "De overuren zijn niet ex-

pliciet als post genoemd. Ze zit-

ten niet in die f 16 miljoen.

Omdat die post toch al over-

schreden werd. In de afgelopen

jaren kwamen we altijd uit op

zo'n f 22 à f 23 miljoen. Tot
nu toe zijn die uren altijd be-

taald. Dat is nu uit, want de be-

grotingspot van 1980 is gewoon

leeg. We moeten dus wachten

tot 1981 en dan afwachten hoe-

veel er voor volgend jaar voor

overwerk op de begroting blijft

staan."

Fr.: "Het moet mogelijk blijven

in het nieuwe jaar, want we
hebben nog altijd een tekort op

de organieke sterkte. We gaan

dus bekijken - en dat moet je

per distrikt doen - wat er be-

grotingstechnisch beschikbaar is

aan overuren. Probeer dat dan

zodanig door de DC te laten

spreiden, dat het ook daar te-

recht komt waar het werkelijk

het meest nodig is. De DC kan

dan naar eigen inzichten priori-

teiten leggen. Waarbij natuurlijk

de officiële regeling blijft gel-

den, dat de commandant in

eerste instantie de gemaakte
overuren teruggeeft."

- Minder patronen per man

om te oefenen. Hoe leer je dan

met een nieuw wapen omgaan?

vD.: Ik heb het idee dat we nu

wat minder patronen zullen

overhouden dan vorig jaar het

geval was.

- Bij gebrek aan schietbanen?

vD.: Onder andere.

- Het aantal diensttelefoons bij

de mensen thuis wordt ver-

minderd. Moet dan niet elke

politieambtenaar thuis per tele-

foon bereikbaar zijn?

Al: Dat hangt van de funktie
af. Er zijn mensen die voor de

dienst niet bereikbaar behoeven

te zijn, zoals de verkeers-

groepen.

vD.: Deze maatregel valt toeval-

lig samen met de bezuinigings-

operatie. We waren er al mee

bezig. Eerst zijn de diensttele-

foons bekeken en nu was punt 2

aan de beurt: de vergoeding van

de privé-telefoon. Jaren geleden

is dat al doorgevoerd voor de

officieren vanaf de rang van Ka-

pitein. Die hebben geen van al-

len diensttelefoon thuis.

- Geen kursussen meer en een

beperkt aantal B-diploma's.

Past dat wel in de visie op de

beter geschoolde politieambte-

naar?

Fr.: Ik weet dat de minister zich

heel goed bewust is, dat oplei-

ding en vorming de hoge priori-

teit blijft houden die ze altijd

gehad hebben. Maar de pot

voor 1980 is leeg. Daarom zijn

de talenkursussen opgeschort tot
'81. Ook de pot voor de

B-kursus is op. Nu zegt men wel

dat daardoor de rechtspositie is
aangetast. Dat is niet waar. In

de afgelopen jaren is het aantal

B-kursussen sterk uitgebreid om

de vele vakatures te kunnen be-

zetten. Het aantal kursussen is

nu weer teruggebracht op wat

het vroeger was. Als wij dit aan-

tal blijven houden, zal er in de

toekomst voldoende aanwinst

van kaderleden zijn."

- Het wegvallen van kursussen

en de bezuinigingen in het alge-

meen betekenen kwaliteitsverlies

en vermindering van slag-

vaardigheid. Is dat wel verant-

woord?

Fr.: In deze malaisetijd is het

ook een eis van maatschappelij-

ke solidariteit dat ook het Korps

de buikriem aanhaalt.

- Zou het ook kunnen zijn,

dat juist in een malaisetijd met

meer maatschappelijke proble-

men, er meer behoefte is aan

een politieman van hoge kwali-

teit met een groot invoelvermo-

gen en voorzien van adekwate

hulpmiddelen?

Fr.: Ja, ook dat is waar.

13
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Korpschef J. C. Osseweijer (Epe):

'Wij rijden Volvo van
onze armoede'
"Onze vroegere dinky-toys gingen
een jaar mee en belandden dan op

de schroothoop. Nu rijden we twee

jaar goedkoper en komfortabeler in

een sterke wagen en krijgen dan na

zo'n 220.000 km er nog een heel in-
teressant inruilbedrag voor. Je kunt

zeggen, dat we Volvo rijden van on-

ze armoede." Aldus een enthousi-

aste korpschef van de gemeentepoli-
tie Epe, de heer J. C. Osseweijer,

die voor het bezuinigen op vervoer

drie tips weggeeft: schaf auto's aan

die lang meegaan en een hoge inruil-
waarde hebben, ga onmiddellijk op

gas over en exploiteer zo mogelijk je

eigen gasstation.

De heer Osseweijer is de eerse gemeente-

lijke korpschef in Epe, sinds de gemeen-

te in 1954 gebruik maakte van haar

recht om over te gaan op een eigen poli-

tiekorps; 14 RP'ers maakten die over-

stap mee.

Het korps telt nu 69 man, inklusief 13

man toegevoegd i.v.m. de aanwezigheid

van een woonoord van Zuidmolukkers.

De gemeente Epe (met 33.000 inwoners

en 15.600 ha werkterrein) heeft het ka-

rakter en de struktuur van een RP-

gemeente.

Al eerder bezuinigd

De chef van het Epese beheersteam, de

heer J. L. Egeter, verwacht niet dat de

gemeente rigoureus op de politie zal wil-

len bezuinigen." In het beheer (burge-

meester en politie) zijn jaren geleden al

forse bezuinigingen ingevoerd."

De belangrijkste bezuinigingen werden

bereikt door de volgende maatregelen in

de vervoersektor:

- geleidelijke overgang op auto's met

een lagere km-prijs (d.w.z. langere le-

vensduur en hoge inruilwaarde) en

14

- onmiddellijke overgang van benzine

op gas.

15 cent per km

Wat het aanschaffen van auto's met een

lage km-prijs betreft: korps Epe (dat

voorheen Ford Taunus en Daf reed) zag

zich voor de keus geplaatst uit Mercedes

(net als gempo Den Haag) of Volvo (zo-

als bij gempo Sneek). Epe koos Yolvo.

Gestart werd met één van dat merk. Nu

rijdt het korps met:

3 Yolvo's 244/245,

6 Volvo's 340,

3 Mereedessen (bestel) en

1 Ford Transit (voor hondentransport).

"Wij rijden voor zo'n 15 cent per km",

zegt de heer Osseweijer trots, "soms

nog iets goedkoper." Dat cij fer is iets

. vertekend, doordat de verzekeringspre-

mie (in de pool van de gemeente Epe)

niet is meegerekend, evenmin als de mo-

torbelasting (die niet door de politie

wordt betaald).

Exploitatie

De heer Egeter wil het ons wel voorreke-

nen, met de bewijsstukken erbij. De

surveillance-auto Volvo 242 DL, die op

28-1-78 uit de roulatie werd genomen,

had (in 23 maanden) 282.500 km gere-

den. ("Hadden we bij ong. 220.000

moeten vervangen, want in de laatste

50.000 km hadden we nogal wat

kosten. ")

Per gereden kilometer levert dat een

km-exploitatieprijs op van 13,4 cent.

De vorige Yolvo-sa kostte 14,3 ct/km.

Vorig jaar werd een zelfde type Volvo

uit de roulatie genomen die toen 15,3

ct/km had gekost.

Overigens wil het korps Epe nog meer

gaan bezuinigen door alle auto's (uitge-

zonderd de ME-wagen) zelf te financie-

ren. Niet meer op afbetaling, maar uit

Zou de Volvo 343 misschien een kans

maken als niet te dure, maar wel duur-

zame surveillance-auto op gas?

Per slot van rekening is het de enige

echte Nederlandse wagen en dat mag

in een tijd van zorgelijke konjuktuur

een rol spelen. Want waarin rijden on-

ze kollega's in Frankrijk, Italië, Duits-

land, Engeland, Zweden en andere

autoproducerende landen? Precies. ~

Aankoopprijs, inkl.

gasinstallatie/ afleverings-

kosten en ingebouwde

apparatuur

18070 BTW

Totaal

Inruilprijs, in kl. BTW

Netto kostprijs

Totale onderhoudskosten

(garage, banden e.d.)

Totale brandstofkosten,

ingereden op benzine en

gereden op LPG

Olieverbruik tijdens de

ritten uit eigen voorraad

Totaal van de kosten

f 18.586,41

f 3.345,55

f 21.931,96

f 8.500,00

f 13.431,96

f 11.658,81

f 12.359,90

f 335,78

f 37.786,45

de eigen middelen en daardoor rente

besparen.

Munitie

Nog een aardige tip van korpschef Osse-

weijer voor het bezuinigen op munitie:

"Je kunt kiezen tussen veel schutters die

minder geoefend zijn en minder schut-

ters die meer geoefend zijn. Epe heeft

het laatste gekozen. Wie z'n pistool

voor de dienst niet beslist nodig heeft,

levert het in. Dat betekent: minder wa-

pens, maar betere schutters."

Ook de korpschef zelf heeft z'n pistool

aan de wilgen gehangen.

Overigens: Epe houdt de oude 7.65.

Osseweijer: "Het nieuwe pistool vind ik

te gevaarlijk. Dat voer i niet in."
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Met bijdragen van: G. Helmendach, U. de Lange, J. C. de Groot, A. van der Scheur, P. H. M. Claessen, W. van Middelkoop, G. A. Wonink,

P. van Hout, H. Janssens, M. van Deventer, S. G. M. Worm, A. C. J. Schaddelee, C. van der Horst, D. G. van de Witte e.a.
Eindredaktie: A. Huizing.
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'Publiek en politie
reageren onverschillig'

DORDRECHT. - "Het
komt ons wel wat vreemd

voor dat er bij een inbraakje

met een totale schade van

zo'n 300 gulden de politie

komt opdraven met een pa-

trouille, de groepsrecher-

cheur en iemand van de

technische recherche, terwijl

we nauwelijks aandacht heb-

ben voor een aangifte van de

diefstal van een goeie fiets."

Aan het woord zijn Ellen

Klop (ambtenaar algemene

zaken van het stafburo Justi-

tiële Dienst) en Henk in 't

Veld (ambtenaar voorkoming

Misdrijven van het RP-

distrikt Dordrecht). Zij gaan

binnenkort een aktie van

Rijks- en Gemeentepolitie in

een groot deel van Zuid-west

Nederland koördineren met

als doel het publiek op z'n

eigen verantwoordelijkheid

voor fiets of bromfiets te

wijzen. Anderzijds heeft de

rapport ,Fietsen en bromfiet-

sen? Nou en'.

iet afgesloten en onbeheerd Aan de aktie wordt aandacht
een gemakkelijke prooi. geschonken door de plaatse-

lijke en regionale bladen.

Ook radio en televisie blijken

" belangstelling te hebben voor
het projekt.

Distrikt Dordrecht pakt
(brom-)fietsdiefstallen aan

Andere instelling

politie de gelegenheid aan-

gegrepen binnen het eigen

bedrijf het euvel van

(brom- )fietsdiefstallen aan te

pakken.

Fietsdiefstallen maken meer

dan 1/3 uit van het totaal

aan kleine kriminaliteit.

"Een justitiële dienst die dit

euvel niet grondig aanpakt

verdient die naam niet", stel-

len de samenstellers van het

Ellen Klop: "Uit een onder-

zoek dat we over 1978 bij

het distrikt hebben ingesteld,

blijkt dat er in dat jaar 1470

fietsen en bromfietsen zijn

gestolen. Dat is 35070 van alle

geregistreerde vermogens-

delikten. Daarvan konden 83

diefstallen worden opgehel-

derd (slechts 5,6%).

Naast de geregistreerde

(brom- )fietsdiefstallen den-

ken we, dat we ook nog

kunnen rekenen op een zgn.

'darknumber' (zaken waar-

van de politie nog niet op de

hoogte wordt gesteld) van 30

tot 50%.

De onderzoekers hebben
zorgvuldig geregistreerd op

welke plaatsen de fietsen en

bromfietsen werden gestolen,

waar ze eventueel werden

~. U EN UW AUTO VERZEKERD••
•

Uitsluitend W.A. "Al! Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,. per 11.000,. verzekerde daqwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim no·claim de. met een minimum van 140,. per jaar.

•

/ 7.000,. 1198,. 1330,. /423,. 705,. No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2·3-4 ol •
I 8.000,. 1201,. /~35,. /447,. 745,. meer jaar schadevrij rijden.
/ 9.000,. /207,. /345,. /468,. 780,'

I
/10.000,. /213,. /355,. /492,. 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- I
/11.000,. /222,. /370,. /528,. 880,.
/12.000,. /234,. /390,' /558,. 930,. genomen.
/13.000,. /240,. /400,' /591,. / 985,. TI' . d .. bbl
/14.000,. /246,. /410,' /621,. /1.035,. arie uitsluiten voor politie- eam ten vana

•

/15.000,' /249,. /415,' /645,. /1.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
/16.000,. /258,. /430,. /681,. /1.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart _
/17.000,' /264,. /440,. /714,. /1.190,' WA h h I bii d'
/18.000,. /273,. /455,. /747,' /1.245,. .. aan anger - ver aa s ijstan binnen

I
/19.000,. /279,. /465,. /777,. /1.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
/20.000,. /285,. /475,. /813,. /1.355,. tenden na onqevät binnen Nederland - gunsti-
/21.000,. /294,' /490,. /849,. /1.415,' . d I' bii h d
/22.000,' /300,. /500,. /882,. /1.470,' ge nieuwwaar e rege Ing - IJ SC a e geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beëdigd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN ,
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teruggevonden, of ze wel of

niet waren gesloten toen ze

werden ontvreemd, wat er

met de aangifte is gebeurd en

welke systemen er zijn ge-

hanteerd om de karretjes op

te sporen.

Henk in 't Veld: "Diefstal
van fietsen en bromfietsen

blijkt een lokaal, soms een

regionaal gebeuren. Ze wor-

den gestolen op voor-

diefstal-gevoelige plaatsen als

stations of haltes, bij sport-

hallen of jeugdsozen. De ver-

moedelijke daders van de

diefstallen zijn over het alge-

meen onder de 18 jaar. Vaak

wordt zo'n fiets even 'ge-

leend'; de laatste bus gemist

en dan zoekt men een karre-

tje om naar huis te rijden.

Dan vind je zo'n fiets later
in de slootkant.

Verslaafden aan drugs ver-

patsen vaak gestolen fietsen,

soms worden ze met een

gesloten bestelbus ingeza-

meld."

Cijfers daarover kan Klop

niet geven, omdat het onder-

zoek daar niet op was ge-

richt. Wel bleek hoe onver-

schillig rijwieldiefstallen wor-

den afgedaan. "Het publiek
heeft er kennelijk vrede mee

als hun fiets gestolen is.

Vaak doet men niet eens
aangifte. Waarschijnlijk acht

men de zaak niet ernstig ge-

noeg voor een aangifte, of

denkt de gedupeerde dat de

politie er toch niets aan

doet?"

Dit laatste vermoeden wordt

voor een groot deel in het

rapport bevestigd: minder

dan 6 en 8070 van deze

diefstallen wordt opgelost.

In 't Veld: "Overigens kan
ik me de gevoelens van een

politieman ook wel voorstel-

len als er weer een aangever

komt die niet eens het merk

of de kleur van zijn fiets

blijkt te weten, laat staan het

framenummer. Het boek 'ge-

vonden en verloren voor-

werpen' is in dat opzicht dui-

delijk genoeg."

Het rapport van de justitiële

dienst heeft binnen het dis-

trikt voor een lichte schok

gezorgd. Opper Klop toonde

niet alleen aan dat het pu-

bliek vrij onverschillig met

hun bezit omgaat, maar ook

dat er aan de bestrijding en

de afhandeling van deze

vorm van kriminaliteit door

de politie ook best wat te
verbeteren viel.

Kollega Klop: "De zorg voor
de administratieve verwer-

king bij de groepen bleek

allerbelabberdst. En probeer

in zo'n situatie een fiets

maar eens terug te brengen

bij de eigenaar die toevallig

een gemeente verderop

woont waar de groep-een

heel ander systeem van re-

gistreren hanteert. Het ge-

volg was dan ook dat er per

jaar honderden fietsen op

een buro achterbleven, die

dan na verloop van tijd wer-

den verkocht. Een aspekt

waar we ook wel eens over

na mogen denken. Het is

naar mijn mening een vorm

van verduistering. Maar je

kunt niet anders, omdat er

zoveel fietsen achterblijven

waarvan de eigenaar niet

komt opdraven."

waren", zegt de heer In 't

Veld.

"Natuurlijk moet je blijven

adviseren. Over het aanbren-

gen van verlichting op

fietsenstallingen, van hek-

werk of fietskluizen (het ef-

fekt van dit soort ingrepen is

waardevol). Daarnaast kun-

nen surveillerende politie-

mensen eens wat meer aan-

dacht besteden aan fietsver-

zamelingen, maar het blijft

moeilijk vast te stellen of een

fiets gestolen wordt als ie-

mand een niet afgesloten

fiets pakt en er mee
wegrijdt. "

Het rapport konkludeert dat

er iets gedaan moet worden

om het gedrag van het pu-

bliek te beïnvloeden. Er zul-

len ook preventieve maat-

regelen in eigen bedrijf geno-

men moeten worden, zoals

het aanbrengen van frame-

nummers, het invullen van

'Hap-soap-werk'

Het rapport kreeg niet alleen

aandacht in het RP-distrikt

Dordrecht. Ook korpsen van

de gemeentepolitie in 'dit ge-

bied namen er goede nota

van.

"Het rapport toonde aan,
konkludeerde en gaf sug-

gesties. Maar er moest iets

mee gedaan worden. We

hadden de overtuiging dat

incidentele akties ('hap-snap-

werk') niet de oplossing

Geld lenen zonder omwegen
Doe het 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertoqenbosch.Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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registratiekaarten (zodat bij

diefstal bijzonderheden van

fiets of bromfiets bekend
zijn). Ook zal het publiek er-

van overtuigd moeten wor-

den dat het nodig en nuttig

is om altijd de fiets op slot

.te zetten en bij vermissing

aangifte te doen.

Er worden in het rapport

niet alleen aanbevelingen

voor het publiek gedaan.

Men vermeldt ook, dat bij

de politie een imprimé

proces-verbaal voor het op-

nemen van aangiften van

fietsers is geïntroduceerd en

dat er andere maatregelen

van administratieve aard

(aanleggen van verzamel-

lijsten van ontvreemde en ge-

vonden fietsen, bewarings-

termijn, uniform verkoop-

systeem) zijn getroffen waar-

door het mogelijk moet wor-

den meer rijwielen bij de ei-

genaar terug te bezorgen.

Diverse gemeenten werd ge-

adviseerd hun APV zodanig

te veranderen, dat in het ge-

hele distrikt eensluidend kan

worden opgetreden.

Aktieplan

Het rapport is in een staf-

vergadering besproken en

vervolgens bij de groepskom-

mandanten en de korpschef

van gemeentepolitie op tafel
gelegd.

Met het O.M. is overlegd, op

welke wijze de (brom- )fiets-

20

dieven kunnen worden aan-
gepakt.

Mevr. Klop: "We zijn in een

gat in de krirninaliteitsmarkt

gesprongen. Wij, de politie,

in dit deel van het land, zijn

voorbereid op een betere

aanpak van deze vorm van

kriminaliteit. Per slot van re-

kening kan iedereen er eens

de dupe van worden, want

we hebben allemaal een fiets

of een bromfiets."

De heer In 't Veld: "De klei-

ne kriminaliteit gaat ons al-

len aan. Het zijn kleine

speldeprikken en duizend

van die prikken geven meer

ergernis dan een klap."

Voor de maand september en

daarna is er een aktie-
programma bedacht.

Aan rijwielhandelaren en im-

porteurs van rijwielen is ge-

vraagd de fietsen van een

framenummer en slot te

voorzien en bij de aankoop

een fietsregistratiekaart in te

vullen.

Er komen opvallende posters

(met het advies de fiets af te

sluiten) te hangen op plaat-

sen waar veel fietsen zijn

gestald. Onder het motto

'Wat heb ik nu aan m'n fiets

hangen', worden steek-

proeven genomen om te kon-

troleren 0 f fietsen zijn af-

gesloten en daarna voorzien
van een label. ('Een fiets op

slot doen is normaal'). Wel-

licht wordt later repreventief

opgetreden, door niet af-

gesloten fietsen naar het bu-

ro te transporteren waar ze

tegen betaling kunnen wor-

den afgehaald.

"Iedereen in deze omgeving

zal van de aktie horen. En

mocht het niet het resultaat

opleveren dat we ervan ver-

wachten? Ja, misschien moe-

ten we de bal dan wel terug

spelen naar het publiek."
(AH)

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ....
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met

schadegevallen!

En juist voor U. politie-ambtenaar in actieve dienst,

hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-

zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn

dat u cen aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer

vormt dan de doorsnee automobilist.

Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er

is nog meer:
Gunstige no-claimregeling (10-15-20-30-40%) en bij één

schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15 %.

WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)

Gunstige nieuwwaarde-regeling

Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-

geval binnen Nederland.

gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en

gratis vervoer van inzittenden).

Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,

is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.

N. V. Algemene Verzekering Maatschappij U BO, Ou-

denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

(Foto: W. de Graaf,

Techn. Rech. Dordrecht, e.a.)

PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S

Huidige catalogus- EUROPA-DEKKING

waarde incl. BTW

t.e.rn.

Na vijf jaar schadevrij

rijden. korting 4<Y/c

AII-Ri,ks Alleen W.A. EUROPA-DEKKING

CCasco+W.A.) Cf 5.000.000.·) AII·Risk, W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42
f 10.000,- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11.000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 2i9.29
f 17.000.- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48
f 19.000,- 1314.78 486.03 788.87 291.62
f 20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f21.000,- 1429.46 519.51 857.68 311.71
f22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

hin ne n Nederland f 20.- f 20.- f 12.- f 12.-

-- - --- - ----
Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Ut~echt

Naam:

I

I

~

I

I

I

I
I
I Adres:

I
I

I
I

L

Woonplaats: ----. tel.: ----

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

autoverzekering.

Speel op safe: Neem een BO-polis.

Voor alle zekerheid.
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Dekens voor RP-paarden dankzij spontane aktie

BILTHOVEN. - "Onze ak-

tie onder de leus 'Goed dat

er politie is' heeft mij duide-

lijk gemaakt dat duizenden

Nederlanders hebben mee-

geleefd en meegevoeld met

de politiemensen die op de

30e april in Amsterdam wa-

ren en daar onder afschuwe-

lijke omstandigheden hun

werk hebben moeten doen.

Zeer velen hebben spontaan

gereageerd op onze oproep

van solidariteit met het poli-

tiepersoneel dat het op die

dag zo moeilijk heeft

gehad", liet mevrouw Irene

Luitsz (37) uit Almelo op 2

juli weten, nadat zij op het

terrein van 'De Varenkamp'

in Bilthoven de eerste van de

66 nieuwe paardedekens bij

de ruin 'Chianti' van de be-

reden groep Bilthoven had

aangebracht. Als geschenk

van de Nederlanders die de

aktie met geld hadden

gesteund.

"Ik werd boos toen ik op de
TV de beelden van de scher-

mutselingen tijdens de

troonswisseling zag. Nadien

is bij mij het idee opgeko-

men om deze aktie te begin-

nen."

De aktie van mevrouw Luitsz

kreeg na een berichtje in een

krant bekendheid in het ge-

hele land: "De volgende dag

stond bij mij de telefoon

roodgloeiend. Vooral oudere

mensen reageerden."

Ze opende meteen een bank-

rekening om sympathisanten

de gelegenheid te geven een

bijdrage te storten. Er kwa-

men stapels overschrijvings-

kaarten binnen met bedragen

van twee gulden of een rijks-

daalder. Een bedrijf stortte

vijftienhonderd gulden. Er

was ook iemand die vijf cen-

ten overmaakte: 'Voor de re-

paratie van de gouden tan-

den en kiezen van de politie-

mensen'.

Mevrouw Luitsz: "Niet
iedereen stond achter mijn

idee. Mijn broertjes en zusjes

bijvoorbeeld vinden dat een

politieman zijn beroep vrij-

willig kiest en dus de konse-

kwenties maar moet nemen.

Mijn mening is echter dat je

iemand die iets bijzonders

presteert best een bloemetje

mag sturen. Zoals je dat ook

bij een familielid of een goe-

de kennis doet." Geld voor

een bloemetje was er in ieder

geval voldoende. Er kwam in

totaal f 70.000,- binnen.

Mevrouw Luitsz: "Dat vond

ik toch wel griezelig. De

mensen vertrouwen je ineens

een ontzettend groot bedrag

toe. Dat is ook de reden

waarom ik er voortdurend de

pers bij heb gehaald. Ik wil-

de de gevers laten zien wat

we met het geld deden. Een

soort verantwoording dus."

- Wat is er met het geld ge-

daan?
"Alle gewonde M.E.'ers

hebben bloemen gehad, maar

we hebben ook bloembakjes

laten bezorgen bij alle

politieburo's in het land.

Door de enorme bijstand in

Amsterdam hebben de ach-

terblijvende politiemensen

het in hun gemeente veel

drukker gehad. Zij hebben

op die manier dus ook hun

bijdrage gelevercL Voorts

hebben we 200 paardedekens

aangeschaft voor de vier

politiekorpsen van Amster-

dam, Rotterdam, Den Haag

en de Rijkspolitie."

"We zijn niet gewend met al

te veel luxe om te gaan", zei

kolonel J. J. Jorritsma, die

namens de Algemeen Inspec-

teur van het korps Rijkspoli-

tie de dekens in ontvangst

nam. "We hebben ons de
luxe van een paardedeken

voor elk paard nooit kunnen
veroorloven. We zijn erg blij

met de gedachte dat men bij

de sympathiebetuigingen

voor de politie de paarden

niet heeft vergeten." Hij

konkludeerde dat deze aktie

heeft aangetoond, dat de po-

litie maatschappelijk niet los

staat van de Nederlandse be-

volking.

Er waren bloemen voor Irene

Luitsz. "Het zijn de eerste

bloemen die ik voor het werk

voor de aktie van de politie

heb gekregen", vertelde ze

met een kleurtje. "Overigens

was ik in eerste instantie

bang dat de politie het in het

geheel niet leuk zou vinden

dat wij met een dergelij ke

aktie kwamen aandragen. Ik

had verondersteld dat men

zou zeggen: het hoeft niet,

want we worden er voor be-

taald. Nu het allemaal achter

de rug is, denk ik: Ik hoop

dat een dergelijke blijk van

medeleven met de politie

nooit meer nodig is." (AH)

(Foto Verkeersschool RP)
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Luva-telefoonnummer
bij de hand

SCHIPHOL. - De afdeling

Luchtvaartonderzoeken van

de Dienst Luchtvaart van het
korps Rijkspolitie heeft een

sticker uitgebracht waarop

de grenzen van het

bewakingsgebied van de di-

verse onderafdelingen zijn

aangegeven. Bovendien staan

de diverse telefoonnummers

er op vermeld, evenals de

uren waarop de onderdelen

zijn te bereiken.

Korps Rijkspolitie/Dienst luchtvaart

Afdeling

lUCblvaartonderzoeken

LOR en LOG
op bezoek bij
prinselijk paar
SOESTDIJK. - Op 13 juli

j.l. brachten leden van de

hoofdbesturen van de lande-

lijke organisaties van reser-

visten van Rijks- en

Gemeentepolitie op uitnodi-

ging een bezoek aan H.K.H.

Prinses Juliana en Z.K.H.

Prins Bernhard.

In een ongedwongen gesprek

onderhield het prinselijk

paar zich met voorzitter F.

M. C. Offermans en

penningmeester J. P. M.

Dorren van de LOR en de

heren Th. Rijnberg, A. C.

P. Vos en J. H. van Zwam,

respektievelij k voorzitter,

penningmeester en sekretaris

van de LOG. Prinses Juliana

heeft hen uitdrukkelijk ge-

vraagd alle reservisten haar

dank over te brengen voor

de vrijwillige taak en bereid-

heid tot hulpverlening.

(F.O.)

'Niet tot antwoorden
verplicht ... '

APELDOORN. - In het

distrikt Apeldoorn heeft

men, aanvankelijk bij wijze

van proef, gewerkt met nieu-

we formulieren 'Proces-

verbaal O.D'. (Voor onze le-

zers buiten de politie: O.D.

betekent 'Onbekende

Dader'. Wanneer de onder-

zoekende politiemensen de

dader(s) van een misdrijf niet

weten te vinden, past een

greep in de la met de sets
'P.V.-O.D.')

Na de proefperiode liet een

van de groepscommandanten

uit het distrikt weten: "De
gedane ervaringen met de

formulierensets zijn gunstig.

Wat de indeling betreft zou

ik willen opmerken dat er in

opgenomen zou moeten wor-

den, dat de verdachte is aan-

gezegd dat hij niet tot ant-

woorden verplicht is .. :'
(AH)
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Wachtmeesters drie
uren in gijzeling

MIDDELBURG. - Een

Belg heeft op 29 mei voor de

nodige opschudding gezorgd

door drie uur lang twee

wachtmeesters van de groep

West-Zeeuwsch- Vlaanderen

in gijzeling te houden. Een

kampeerauto die in België

gestolen was en in Breskens

op een parkeerplaats stond,

had de aandacht van een
Rijkspolitiepatrouille getrok-

ken. De kampeerwagen met

de Belg en zijn 14-jarige

zoon werden voor een verder

onderzoek naar het groeps-

buro in Oostburg over-
gebracht. Onder het voor-

wendsel dat hij zijn papieren

in de auto had liggen kreeg

de Belg gelegenheid even

naar de bus te gaan. Daar

greep hij een flobert-geweer,

dwong de RP-ers R. Verhage

(25) en J. de Rechter (59) in

te stappen en nam hun de

dienstpistolen af. Een derde

wachtmeester die het gebeu-

ren vanaf enige afstand had

kunnen volgen, sloeg alarm.

Enkele kilometers buiten

Oosterburg kreeg Verhage,

die chauffeerde, opdracht de

auto in de berm te parkeren,

omdat de Belg wilde onder-

handelen.

Adjudant M. Lenselink die

de kampeerauto was ge-

volgd, stapte ongewapend

naar de Belg toe. Hij slaagde

er tenslotte in de man te be-
wegen de dienstpistolen en

de buks met munitie af te ge-

ven. (PZC/GH)

Overzicht van de omgeving van de plaats van gijzeling.

Sticker wijst weg naar politie te water

AMSTERDAM. - De

Rijkspolitie te Water heeft

een nieuwe sticker uitge-

bracht, die voor varenden

van nut kan zijn. Daarop is

de kaart van Nederland afge-

beeld, met globaal de

bewakingsgebieden (en tele-

foonnummers) van de RPtW

distrikten en dat van de

Rivierpolitie van de Gempo

Rotterdam. Voorts is aange-

geven hoe men in geval van

nood dient te handelen via
marifoon en Scheveningen

Radio.

(UdL)

Meldl<amers

Rijkspolitie te Water---~ en Waddenl.ee p-".
~M~16 ~CI::IAP

Sd>ov"""- _ •• ,

MA.YDA.Y ()

Een redelijk alternatief voor de mannen.

Dordt rekent een
kwartje per keer

DORDRECHT. - In het

distrikt Dordrecht waren de

geruchten omtrent de bezui-

nigingen al ver vooruit ge-

gaan. De wijze waarop er in-

gegrepen zou worden was

nog niet helemaal bekend,

maar dat was voor de dis-

triktsleiding nog geen reden

om niet alvast 'mee te den-

ken', zo lezen we in het dis-

triktsorgaan Sjampetter. Dat

meedenken had tot gevolg

dat iemand - 2e lijns fami-

lielid van een kruidenier en

handelaar in grutterswaren

- op het glasheldere idee

kwam om tol voor het toilet

te gaan heffen. En zo be-

landde er tegen 1 april op

verschillende buro's de me-

dedeling dat er voortaan een

'heitje voor een karweitje'

zou worden gerekend. Als

gevolg van de gestegen

kosten van water en toilet-

papier. Bij sommige RP'ers

veroorzaakte de mededeling

een ware schok. Een be-

rustende opper wilde wel

graag een regeling voor het

gebruik door arrestanten. Op

de groepssamenkomst va-

riëerden de reakties van 'Zijn

ze helemaal', via 'Wie gaat

dat inkasseren?' tot 'Hoe

moet dat afgerekend wor-

den?' Er kwamen ook ideeën

binnen. Voor een teller op

het toilet, om vergissingen te

voorkomen. Anderen lieten

weten dat ze tijdens de sur-

veillance wel even naar huis

zouden gaan voor een sani-

taire stop. Een administra-

teur bleek al druk doende

met het samenstellen van een
naamlijst. Een van de offi-

cieren van de staf ver-

onderstelde: "Dat geldt niet

voor ons" en het hoofd ad-

ministratie kreeg de pé in

toen ze hem midden in de

nacht uit bed belden om het
gironummer van het 'plas-

fonds' te vragen. Er kwamen

reakties binnen, getypt op

toiletpapier of minuscule vel-

letjes. De groep Middelhar-

nis liet in de maandopgave

op 1 april weten dat zij geen

gebruik had gemaakt van het

toilet op het buro. Zij had-

den een andere oplossing ge-

vonden om hun karwei te

klaren, zoals de foto laat
zien. (dG)

-+
~NO<:Xk.!proooon

O'o'~~ binnanwalef~ via 1':W~1openbaar ,

ve,:kfWrSkS.t'l;aal of MaflfQorOOUl8.a! 10 MAY DAV ;
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Rijkspolitie bracht
nieuwe film uit
UTRECHT. - Op 28 mei

ging op de kaderschool van

de Rijkspolitie in Apeldoorn

een nieuwe film over het

Korps in première. U hebt er

van kunnen lezen in het

Korpsnieuws. De rolprent

(die 18 minuten duurt) is wat

de beelden betreft best aar-

dig geworden. Met een intro,

afwisselend in kleur en

zwartwit, op stukjes lopend

beeld en dia en vervolgens in

snelle korte opeenvolging een

groot aantal Rijkspolitie-

aktiviteiten. De makers kan

- meer dan in het verleden

- zin voor realiteit bij het

aanbrengen van de ideeën en

het kiezen van de beelden

niet worden ontzegd. Met

name de beelden van vernie-

lingen en vandalisme zullen

bij de kijker vanuit zijn

eigen omgeving herkenbaar
zijn.

De 'politierollen' worden

gespeeld door kollega's van

groep of dienst. En wat dat

betreft moet opnieuw wor-

den gekonstateerd dat niet

iedere politieman of -vrouw

voor akteur in de wieg is ge-

legd. Bij de beoordeling van

die kwaliteiten moet eerlijk-

heidshalve in ogenschouw

worden genomen of de 'ak-

teur' in zijn rol ook nog iets

te doen heeft. Bijvoorbeeld

iemand staande houden om

te bekeuren of aktief kunnen

zijn op de meldkamer. Wat

ons betreft komt de wacht-

meester aan het eind van de
film er het best af. Hij moet

rustig staan praten met twee

mensen op straat . . .

Tekst
Over de beelden heen wordt

een kommentaartekst gele-

zen. Het is het soms over-

24

bodige en betuttelende ervan

dat kan storen. Een voor-

beeld. Er komen wat jonge-

lui aanfietsen. Trappen on-

der het rijden door paaltjes

langs de weg om. Kommen-

taarlezer: "Kijk, en dát zijn

natuurlijk dingen die je beter

kunt laten . . ." Of de tekst

bij de beelden van een

blaasproef bij een '26-er':

"De papieren, de gezond-
heid, het rijbewijs, hun ge-

drag in het verkeer en, je

leest het dagelijks in de

krant, hun niét af te leren

gewoonte om, mêt een glaas-

je op, tóch achter het stuur

te kruipen."

Overigens zou het best eens

kunnen zijn dat deze storen-

de elementen minder zouden
opvallen, als Multifilm een

kommentaarstem had ge-

zocht die wat neutraler en

relativerender was overgeko-

men. De tekst bij deze film

wordt ingesproken door een

stem die alom bekend is van

de STER (en van Tros-

Aktua). Niet alleen de stem,

ook de stijl van praten roept

associaties op met reklame.

De film is - aldus de

opdrachtgever - meer be-

doeld als voorlichtingsmiddel

dan als wervingsfilm.

Waarom dan toch een

reklamestem? Met een wat

neutraler kommentaargeluid

zou Multifilm (die de rol-

prent vervaardigde onder re-

gie van Kees van Eijk) naar

onze mening een gelukkiger

keus hebben gedaan.

Totaalindruk: een afwisselen-

de film van goede beeld-

kwaliteit, die - afgezien van

de genoemde bezwaren t.a.v.

het kommentaar - een vrij

realistische indruk geeft van

het Rijkspolitiewerk. (AH)

Een beeld uit de film.

werd een ander type surveil-

lanceauto getest. Het bleek

een ideale auto te zijn voor
kollega's langer dan 1.95 m.

Voor de kleinere RP'ers

moest de auto worden aan-
gepast. Tijdens de beproevin-

gen van het voertuig ontston-

den er nogal wat schades bij

het fileparkeren. De resul-

taten van de test waren niet

van dien aard dat men in

brede zin eraan ruchtbaar-

heid wilde geven, vonden de

kollega's. Er mankeert aan

elke surveillanceauto wel

wat, vond men.
(Vieberink/Veltman)

Groep Bergh testte
surveillanceauto

NIJMEGEN. - De vele

klachten over de in gebruik

zijnde surveillanceauto en de

wetenschap dat - in ver-

band met de bezuinigings-

ingreep bij het Korps - an-

dere (grotere) surveillance-

voertuigen voorlopig nog

niet zullen worden beproefd,

laat staan aangekocht, waren

voor de leden van de groep

Bergh van de Rijkspolitie

aanleiding zelf op onderzoek

uit te gaan. Op eigen kosten

De testwagen.
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Nic Pleyers in gebed
zonder end

trad hij drie weken op tij-

dens het toeristenseizoen in

Valkenburg, een gebeurtenis

waar hij niet met veel genoe-

gen op terugkijkt: "De men-

sen daar waren niet geïnte-

resseerd en dan gaat zo'n op-

treden je tegen staan."

Pleyers is nog niet van plan

met zijn optreden te stop-

pen. Hij zal voorlopig zijn

rol ook niet wijzigen of ver-

anderingen in zijn 'buut'

aanbrengen. Aan het eind

van de avond die hij verzorgt

laat hij dan ook steevast zijn

'kaart met zijn adres achter:

"Voor de mensen die be-
langstelling hebben."

(PHMC)

MAASTRICHT. - "Twin-

tig jaar lang dezelfde kreatie.
Ik begrijp het zelf ook niet.

Toch vragen de mensen me

steeds weer. Dan ga ik maar

weer, want ik vind het leuk

om te doen." Nic Pleyers

(56) is in het dagelijkse leven

administrateur bij de groep

Wittem. In de avonduren

heeft hij tijd om het

Rijkspolitie-uniform aan te

schieten en zijn verplichtin-

gen als reservist na te ko-

men. Voorts speelt hij dan

de humorist, beschikbaar

voor karnaval, bruiloften en

partijen. Zeker eenmaal per

week - in de karnavalstijd

kost het hem wel eens vier

avonden - staat hij op de

planken om zijn rol als 'Do-

rus' of "Pastoor' te spelen of

als goochelaar op te treden.

De Limburger brengt zijn

nummers zowel in het Neder-

lands als in het Duits. Niet

alleen in de eigen omgeving.

Nog niet zo lang geleden

trad hij op in Apeldoorn,

Tilburg en in het Duitse Kas-
seI.

Toen Pleyers in 1945 als sol-

daat schuchter de eerste imi-
tatie van de dorpspastoor

bracht, kreeg hij van de aal-

moezenier voor zijn optreden

noch de zegen mee noch het

heilige kruis na. Het duurde

tot 1959 voordat de admi-

nistrateur zich voor het eerst

weer in de lange jurk stak en

als pastoor voor een bruiloft

optrad. Twintig jaar lang

luistert zijn - steeds wisse-

lende - publiek al naar de-

zelfde preek. Alleen zijn 'ge-

bed' is steeds anders. De in-

houd daarvan past hij aan

bij zijn publiek. "Ik heb

geen behoefte om iemand er

door te halen, maar ik vind

het leuk als de mensen

lachen."

Als pastoor, goochelaar of Dorus.

Advertentie De tekst sprak voor zichzelf.

De inhoud geeft ongeveer de

gevoelens weer van wat er

momenteel binnen het Korps
leeft. (WvM)

APELDOORN. - In het

distrikt Apeldoorn circuleer-

de onlangs een advertentie.

TER OVERNAME AANGEBODEN
=======================

COMPLETE VERKEERSGROEP
(deskundig personeel)

bestaande uit:

Surveillance-afdeling

Technische afdeling

Afdeling Bijzondere Controles

Administratie waaronder:

gewillige typiste, alsmede

kaderfunctionarissen

Alle afdelingen zijn voorzien

van het noodzakelijke materieel

(enigzins verouderd). Het geheel

verkeert in goede staat van

onderhoud.

Motivàtie nu nog aanwezig

Nic Pleyers.

De Dorus-imitatie studeerde

hij in, toen hij bij de verken-

ners was. De muziek van de

'Figaro' leerde hij geheel uit

zijn hoofd zodat er niets

meer mis kon gaan.

TV

Pleyers was ook al eens te
zien als dorpspastoor in de

Duitse TV-serie 'Achtung

Zoll' waarvan de opnamen

in Epen plaatsvonden. Hij

bracht zijn rolletje in het il-

lustere gezelschap van Lex

Goudsmit. Voorts had hij

een tijd lang als pastoor een

vaste plaats in het program-

ma van' de 'Salamander' in

het Belgische Mechelen en

CON DIT lES:

Salaris en vergoedingen als

voorheen en enig uitzicht voor
de toekomst.

Advertentie wordt geplaatst i.v.m.

bezuiningen binnen het korps

Rijkspolitie

Aanbiedingen: 055-550893
bgg

05788-3537

25
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Verbazingwekkende
prestatie

EINDHOVEN. - 'Kom bij

de Rijkspolitie en verbaas je

over niets' was - en is het

misschien hier en daar nog

wel - een gevleugelde uit-

spraak. Een uitspraak waar

je overigens vele kanten mee
uit kunt. Verbazing was er in

elk geval wel bij de patrouil-

le van de groep Best die op

een julimiddag in hun stand-

plaats stuitten op een 'hoop

vuilnis'. "Zeker van een
vuilniskontainer gevallen",

moet een van de patrouille-

leden gedacht hebben. Ze

probeerden de drie roestige

bakken die het grasveld ont-

sierden in de GSA te laden

om op een vuilstort te dum-

pen. Er bleek echter geen be-

ginnen aan het karwei. De

bakken waren volgestort met

beton. "Een takelwagen",

besloot patrouillecomman-

dant J. J. A. van Dijk. Het

takelbedrijf had echter op

dat moment geen takelwagen

beschikbaar. De kans dat an-

deren met de bakken zouden

gaan sjouwen was niet zo

bijster groot en daarom keer-

den de RP'ers hun wagen,

om naar de dienst Gemeente-

werken te rijden. Daar kre-

gen ze van de direkteur te

horen dat ze maar niet

moesten rekenen op enige

medewerking, daar de 'afge-

vallen lading' er bij besluit

van het kollege van B en W

een plaatsje had gekregen.

DI.!'rotzooi' bleek namelijk

in het geheel geen afgevallen

lading te zijn. De 'roest-

bakken' bleken een kunst-

produkt te vormen dat door

de plaatselijke kunstenaar

Hans van Engeland in het

kader van de Beeldende

Kunstenaarsregeling (BKR)

als 'kontraprestatie' voor de

uitkering van de Gemeente-

lijke Sociale Dienst was ver-

vaardigd.

Kunstkritikus-bij-gelegenheid

Van Dijk had wel wat moeite

met de beoordeling van de

deskundigen: "Waarom wor-

den de gemeenten aren -

ook wij politiemensen -

gedwongen tegen zo'n hoop

rotzooi aan te kijken", stel-

de hij in een ingezonden stuk

in een plaatselijk huis-aan-

huisblad. De opmerking

werd hem - vooral in

kunstenaarskringen - niet in

dank afgenomen.

Opper Van Dijk: "Mijn

kommentaar was niet gericht

tegen de kunstenaar en het

ging ook niet om zijn uit-

kering. Hij heeft in het ge-

meentehuis een prachtig

beeld staan. Wat hij nu heeft

gemaakt zie ik als een

kontra-wan-prestatie" .

We wachten met spanning de

volgende 'kunst-recensie' uit

Best af. (GAW/ AH)

Kunst of roest?
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Met de kippen
op stok

DORDRECHT. - Vrijdags

had de man uit Hardinxveld-

Giessendam 14 krielkippen

gekocht en ze in het kippen-

hok in de boomgaard gehuis-
vest. Toen hij op zondag- en

maandagavond zijn nieuwe

aanwinst eens ging bekijken,

ontdekte hij met schrik dat

een deel van zijn pluimvee

verdwenen was. Maar toen

hij de volgende ochtend nog

eens poolshoogte ging nemen
(, ,zou ik wel goed geteld

hebben?") bleken ze er weer

te zijn. Inmiddels was de

geruchtenmachine op gang

gekomen. De eigenaar had

wel een vermoeden in welke

richting hij de grappenmaker

moest zoeken, dacht hij. De

emmer liep echter totaal bij

hem over, toen hij op dins-

dagavond opnieuw in het

hok ging kijken. Er scharrel-

den nog slechts twee van de

veertien exemplaren. Hij bel-

de de politie. De kollega's

van de groep Hardinxveld-

Giessendam vonden het maar
een vreemd verhaal. Maar

ambtshalve niéuwsgierig ge-

worden namen ze plaats bij

de ingang van het hok.

Inderdaad: er liepen niet

meer dan twee van de geve-

derde vrienden door het
zaagsel. Toen ze het licht

van de lamp echter naar bo-

ven richten, kwamen ze tot

de ontdekking dat de overige

leden van de kippe-familie

het hogerop hadden gezocht.

Vanaf een richel keken ze

verbaasd en geërgerd neer op

de verstoorders van hun
nachtrust. De krachtterm

van de eigenaar deed hen

verschrikt de kop tussen de

veren steken.

onder het motto:

(dG)

33ste Aalsmeerse
Bloemencorso
Zaterdag 6 september 1980

DE BEZIGE MENS
(vrijetijdsbestedingen in bloemen verbeeld)

wordt tentoongesteld in de Verenigde Bloemen-

veilingen "V.B.A." te Aalsmeer, Legmeerdijk 313.

vrijdag 5 september a.s. van 15.00 - 22.00 uur

zondag 7 september a.s. van 11.00 - 18.00 uur

Bezoekt vooral de stands, waarin u informatie kunt

ontvangen over de behandeling van bloemen en

planten, en vele andere aantrekkelijke stands.

Diverse kinderattracties.

Het beoefenen van oude ambachten.

Entree (met programma) f 4, - (belangrijk voor

publieke beoordeling der wagens).

Kinderen f 1,-. 65+ers f 3,-.

Groepen van minstens 20 personen krijgen

10% reductie.
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Maj. b.d. J. Ranse-
laar deed boekje
open over korps
Rijkspolitie

Onlangs bracht de stichting

IVIO uit Lelystad in de serie

AO (achtergrond- en

ondergrondinformatie) een

brochure over het korps

Rijkspolitie op de markt. De

auteur ervan is maj. b.d. J.

Ranselaar, die (onder de titel

'Korps Rijkspolitie: Veelzij-

dig en modern bedrijf') de

lezers informeert over orga-

nisatie en werkwijze van het

Korps. Er komt een stukje

politiegeschiedenis in voor en

men kan er in het kort in

terugvinden hoe het staat

met de plannen met betrek-

king tot de politie-

reorganisatie.

Het is een 'kompleet boekje'

geworden met op 20 pagina's

vrijwel alle informatie over

het korps die men in eerste

instantie nodig heeft. Over

de taak van de politie in het

algemeen en de werkzaam-

heden van de bijzondere

(specialistische) onderdelen

van de Rijkspolitie, de oplei-

dingen, aanstellingseisen etc.

De AO-boekjes dienen voor

informatie- en naslag en vin-

den hun weg naar huis en
school. Men kan de brochu-

re bestellen door f 1,90 over

te maken op postgironr.

55 1599 t.n. v. Stichting

IVIO/ AO-reeks, Lelystad

onder vermelding van AO

1809. (AH)

COME ontving
revaliderenden

NEERIJNEN. - "Onze
jongens worden bijna ner-

gens ontvangen en daarom

zijn we zo blij, dat we bij

jullie op de COME terecht

konden", was de opmerking

van een van de begeleiders

van de 32 leerlingen van een

revalidatie-scholen-

gemeenschap uit Arnhem.

Op 17 juni waren de jonge-

lui, onder wie een aantal

verkeersslachtoffers, te gast

op de Centrale Opleiding

Mobiele Eenheden in Neerij-

nen. De jongens en meisjes

werden door de direkteur

van het instituut ontvangen,

kregen dia's en videobeelden

van de ME te zien en werden

vervolgens rondgeleid. Een

gezamenlijke lunch vormde

het einde van de ontvangst.

(PvH)

Gelukkig is al/es gelijkvloers op de COME.

De 'first lady' is mevrouw Machiels.

ook niet onder stoelen of

banken willen steken.
(PHMC)

Eigen kweek

MAASTRICHT. - Acht

maanden hebben de admi-

nistratief ambtenaren van de

staf van het distrikt

Maastricht op een nieuwe

chef moeten wachten.

Tenslotte werd de benoeming

bekendgemaakt. De vreugde

was des te groter toen de

hoop op een benoeming uit

eigen kring zekerheid werd.

Die vreugde heeft men daar

in het uiterste zuiden dan

Geen nieuws onder
de Zuidafrikaanse
zon

De Rijkspolitie-reservist W.

H. Janssens uit Best was in

mei van dit jaar op bezoek

in Zuid-Afrika. In de krant

'Die Burger' van 24 mei trof

hij een artikel aan waarvan

de inhoud hem bekend voor-

kwam.

DIE BURGER SATER DAG 24 MEI 1.980

Reseroiste gaan nie

polisie benadeel
HAAS, BeDY\lle, skryf:
Met verbasing het ek die uitlatings van brig. Albie

Fourie (Dié polisiemanne moet nM loop - DB. 28
April) gelees. Veral die laaste paragraaf raak 'n baie
teer puntjie aan. Daar bestaan 'n baie onbevredigende
gevoel tussen die polisiernanne en die reserviste. Wanneer
die polisie beter salarisse en werkomstandighede vra.
sê senior offisiere aan hulle dat hulle maar kan loop
omdat baie reserviste hul werk gratis kan doen. Gevolglik
beskuldig die polisiemanne die reserviste daarvan dat
hulle die brood uit eersgenoemdes se mond neem.

Ek hoor hierdie aantyginlls al die afgelope sewe jaar.
want dit is hoe lank ek diens in die Reserwernag het.
Daar moet iets baie verkeerds wees in die Mag as
senior offisiere hierdie soort uitlating maak. Ek en baie
ander reserviste doen diens omdat ons patrioties is en
ook iets vir ons land wil doen. en ons sal nie as gratis
arbeiders werk ten koste van permanente Magslede nie.

Hopelik sal die Minister van Polisie en die Kommissaris
hiervan kennis neem en die saak in die pers reg stel.

27
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Agenten, het neusje
van de zalm

DEN HAAG. - De tekst

van het versje dat de kinde-

ren van de Anne Frank-

school uit Bleiswijk op de

Open Dag van de Rijkspoli-

tie in hun gemeente zongen

werd eens geschreven door

hun schoolhoofd J. Leje-

waan en bleek bijzonder aan

te slaan bij het publiek dat

de Rijkspolitiegebeurtenis

bijwoonde. Niet alleen het

publiek van Bleiswijk was

naar de braderie, het

kampioenschap reuzen-

wippen (1) en de Open Dag

gekomen. Ook een aantal

Duitse kollega's dat ter gele-

genheid van een sportuitwis-

seling in Pijnacker verbleef

maakte zijn opwachting.
(MvD)

(Foto Techn. Rech. Den Haag)

... het neusje ...

Hé, hé, wat is dat daar?

Een stoplicht staat op rood

en hij rijdt door.

Hé, hé, gaat dat zomaar?

Ja, daar heb ik als agent

geen woorden voor.

Zozo, zonder licht zus,

dat is levensgevaarlijk, weet

je dat?

o juist, geen dynamo,

dat smoesje heb ik nog nooit

gehad.

Hoi, hoi, fijn bureaudienst,

ik tik zo graag in duplo een

verbaal.

Hallo, oude dame,

zo is uw kat nou nog steeds

aan de haal?

Refrein:

Ja hier zijn dan de agenten.

De politie is paraat.

Die lui in uniformen:

Je beste kameraad.

Denk nou niet aan al die

bonnen,

dat doen we niet expres.

Want zonder geld dan gaat

het hele korps.

Gauw op de fles.

Agenten ... het neusje van

de zalm.

U roept ons. . . wij blijven

altijd kalm.

Ja, hier zijn dan de agenten.

De politie is paraat.

De man in uniform:

Je beste, beste kameraad.

28

• De Internationale Beveili-
gingsbeurs Security '80

wordt dit jaar van 15 tlm 19

september in het Westduitse

Essen gehouden. Verwacht

wordt dat er ongeveer 300

exposanten aan de beurs

zullen deelnemen.

'Geldroof' is het thema van

het drie dagen durende

Security-kongres.

kort
&klein

gelezen

• Een rechercheur van de

Dienst Luchtvaart van de

Rijkspolitie zag onlangs na

twee jaar zijn schoenen te-

rug. Het schoeisel werd ge-

dragen door een Pakistaan

die met tien kilo hash ons

land binnenkwam en door de

douane van Schiphol was

aangehouden. Twee jaar ge-

leden was de man ook al in

ons land. Ook met verdoven-
de middelen. Die had hij ver-

borgen in de schoenen die

hij toen droeg. Ze werden in

beslag genomen. De recher-

cheur had hem toen een paar

•geleend opdat hij niet barre-

voets over straat hoefde.

Kennelijk van goede kwali-

teit, want de Pakistaan bleek

ze twee jaar later nog steeds

te dragen. De rechercheur
wist meteen wie hij voor zich

had. (Parool)

• Mr. A. P. Mensert

Spaanderman, d.c. Dor-

drecht (RPtW), acht het

praktischer en goedkoper als

de RPtW de grensbewaking

in het Vlissingse en Terneu-

zense havengebied van de

Koninklijke Marechaussee

zou overnemen. "Eigenlijk is

het een vreemde zaak dat

voor de grensbewaking ieder

jaar geld van de begroting

van Justitie naar Defensie

wordt overgeheveld, terwijl

Justitie er zelf een eigen ap-

paraat voor heeft."

og onlangs pleitte de

Zeeuwse marechaussee-

commandant M. C. J. Hon-

delink voor uitbreiding van

mankracht om 24 uur per

dag een schip in de vaart te

hebben. (Schuttevaer)

• Nog geen vijf maanden
nadat de staf van het distrikt

Nijmegen het pand aan de

Arksteestraat heeft verlaten,
is het gekraakt. (Gelderl.)

• Bij de Veiligheidsdienst

van het Koninklijk Huis

bestaat een personeelstekort

van zeker 15 man.

Dat betekent een uitzonder-

lijk zware en onaanvaard-

bare belasting van de ruim

60 personeelsleden. In die si-

tuatie is alleen verbetering te

brengen door het saaie en

vaak onregelmatige werk

financieel aantrekkelijker te

maken, zeggen de politie-

bonden ACP en NPB. Over-
leg heeft al geleid tot verla-

ging van het bij sollicitatie

vereiste aantal dienstjaren

van 8 naar 6 jaar. Voorzitter

Teeuwen (ACP) vindt dat

het mogelijk moet worden

om sneller te kunnen promo-

veren tot rijksrechercheur.

(NRC)

• De RPtW kan haar werk
niet meer aan. De toenemen-

de agressie op het water, de

groeiende belangstelling voor

de watersport, het drukker

wordende beroepsscheep-

vaartverkeer en het toezicht

op zee maken het nodig dat

de personeelssterkte wordt

uitgebreid. Men denkt aan

een verdubbeling in drie

jaar. (AD)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media
verantwoordelijk.
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Luva-medewerker
Cock Hili won goud
op Paralympics

SCHIP HOL. - Op de Para-

lympics 1980 zag Cock Hili

uit Heemstede samen met Ed

Baas uit Bovenkarspel kans

goud te winnen bij de team-

wedstrijden tafeltennis voor

'niet-rolstoelers' (kategorie

'amputatie onderbeen').

Cock Hili (33) is medewerker

bij de materieeldienst van de

Dienst Luchtvaart van het

korps Rijkspolitie en werkt
op Schiphol. Hij was al acht

maal nationaal kampioen ta-

feltennis van de Nederlandse

Invaliden Sportbond, speelt

in het eerste team bij de vali-

de sporters van de H.B.C. in

zijn woonplaats en tafel-

tennist bij de RP-

sportvereniging RSODA,

waarvan het team ook al

eens Nederlands kampioen

werd. Cock is niet alleen een

enthousiaste sportman. De

intensieve sportbeoefening is

voor hem ook een noodzaak.

"Als ik niet sport, zit ik bin-

nen een paar jaar in een
rolstoel. Na mijn ongeval

heb ik eens een jaar niet

gesport, omdat ik moest stu-

deren. In dat tijdje heb ik

kunnen ontdekken dat mijn

konditie gaandeweg achteruit

ging."

Hij heeft vrijwel altijd aan

sport gedaan. Na zijn onge-

val in Engeland, toen hij bij

het afmeren van een schip

bekneld raakte en zijn linker-

onderbeen verloor, heeft hij

het sporten voortgezet. Hij

30

deed aan zit-volleybal, zwom

in N.I.S.-verband (hij won

een titel bij wedstrijden rug-

crawl) en deed aan athletiek.

Op zijn 18e werd hij - hoe-

wel hij die tak van sport

nooit had beoefend - lid

van HBC om te gaan tafel-

tennissen.

Zijn spel-techniek verschilt

wezenlijk van die van spelers

die de sport van jongsafaan

hebben beoefend. Zij kwali-

teit als tafeltennisser leverde

hem al eens een uitnodiging

op voor de wereldspelen in

Engeland, waar hij derde op

de ranglijst werd. Bij de se-

lektie voor de Olympische

Spelen voor gehandikapten

in Toronto (1976), werd hij

- zoals hij het zelf uitdrukt

'volkomen weggespeeld' -.

Bij de Europeese kampioen-

schappen in 1977 bereikte hij

een tweede plaats.

Een gouden medaille op de

Paralympics betekent voor

hem tevens het einde van een

veelvuldig kontakt met de

N.I.S. Cock Hili: "Acht

maal ben ik Nederlands

kampioen tafeltennis gewor-

den door het simpele feit dat

er geen tegenstanders waren.

De uitslag stond vaak bij het

begin van de kampioen-
schappen al vast. Bovendien

heb je in NIS-verband te

weinig mogelijkheden om je

met goede tegenstanders uit

andere landen te meten. Ik

ga me wat meer inzetten

voor de wedstrijden in
NTTB-verband, de bond van

valide sporters" (AH)

(Foto Heemsteedser Crt.)

Vaderlandse
geschiedenis

"Je kunt waarschijnlijk wel

met Sjaak Swart meerijden"

deelde Joop Stoffelen mij te-

lefonisch mede, nadat ik was

uitgenodigd met het elftal

van oud-internationals tegen

FC Hedel te Hedel te spelen,

een plaatsje vlak boven

's-Hertogenbosch.

Een week later zit ik naast

Sjaak, comfortabel in de

kussens van zijn luxe auto-

mobiel weggedoken, voetbal-

tasjes op de achterbank.

- "Dik op tijd", bromt hij

tevreden op zijn klokje kij-

kend.

- "Merk jij nou dat we

honderdtachtig rijden".

- "Nee", schud ik, "maar

merkt de politie het?"

De oud Ajacied maakt een

afwerend gebaar. "Meestal

herkennen ze je wel", zegt

hij, "en dan is het van: Zo,

Sjaak. Op de weg ook al zo

snel, of een soortgelijke op-

merking". Dan zeg ik maar

dat we een wedstrijdje moe-

ten spelen en dat de tegen-

partij al op het veld staat,

dan laten ze me wel door. In

Amsterdam heb ik nooit last,

maar daarbuiten loop je nog

wel eens een sukkel tegen het

lijf, die zijn vaderlandse ge-

schiedenis niet kent. "

Sjaak Swart? Wie was dat

ook al weer?

(Maarten Spanjer in

Het Parool)
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Dordrecht I won
'Kol. De Gast-trofee'

het voormalige ressort
's-Gravenhage. De wedstrij-

den werden gespeeld in

Goes. Het distrikt Middel-

burg was gastheer.

Einduitslag: 1. Dordrecht I

(10 p.), 2. Dordrecht II (6

p.), 3. Den Haag II (6 p.),

4. Den Haag I (5 p.), 5.

Middelburg I (2 p.), 6. Mid-

delburg II (I p.). (GH)

MIDDELBURG. - De

'Kolonel De Gast-trofee' is

dit jaar voor het voetbal-

elftal Dordrecht I. Met het

behalen van 10 punten uit 5

wedstrijden legden de Dorte-

naren beslag op de eerste

plaats van het jaarlijkse toer-

nooi tussen de distrikten in (Foto Techn. Rech. Den Haag)

Zeelands distriktscommandant J. J.

prijzen uit.

Hagemans en Vissers
winnen
tennistoernooi Breda

BREDA. - Het heren-

dubbel J. Hagemans en Chr.

Vissers heeft het lawntennis-

toernooi gewonnen, dat het

distrikt Breda voor de derde

achtereenvolgende maal or-
ganiseerde. De wedstrijden

werden gespeeld op de banen

van de Koninklijke Militaire

Academie. In verband met

het grote aantal inschrijvin-

gen konden alleen dubbel-

spelen worden gespeeld.

Bij stralend weer kon het

programma met 63 wedstrij-

den, waaraan voor het eerst

ook dames deelnamen, wor-
den afgewerkt.

Uitslag: 1. J. Hagemans
(rech.) en Chr. Vissers (staf.

adrn.), 2. H. Belgraver

(Made) en Th. Godschalk

(Made), 3. A. van Geel

(rech.) en P. de Feijter

(Made).

(SGMW)

Elftal RP-Maastricht
wint nationale titel

UTRECHT. - Het voetbal-

team van het RP-distrikt

Maastricht is in mei natio-

naal politie-voetbalkampioen

geworden. In het eindtoer-

nooi, dat in Utrecht werd

gespeeld, moesten de kampi-

oenen uit het zuiden het op-

nemen tegen de winnaars uit

oost, west en noord. Het
werd een Rijkspolitiegebeu-

ren daar de tegenstanders de

elftallen van respektievelijk

RP-Nijmegen, RP-Den Haag

en RP-Drenthe waren. Met

scores van 8-2, 5-2 en 5-1

toonden de Limburgers zich

duidelijk de sterkste.

(PHMC)

•
Kollega Brouwers met 'Duc',

Brouwers met 'Duc'
derde bij
kampioenschappen
diensthond

plaats M. J. Goeman van de

gempo Amsterdam met de

Mechelse herder Marco, die

de titel van '79 moesten ver-

dedigen. Een zesde plaats

was er voorts nog voor
wachtmeester A. L. Jansen

van de Rijkspolitie te Veghel

met de Mechelse herder Bas.

Acht deelnemers waren door

de voorselektie gekomen. Zij

traden aan voor jury en pu-

bliek voor de afdelingen ap-

pel en gehoorzaamheid,

speur- en revierwerk, stel-

oefeningen en keuring op

scherpte. (GAW)

(Foto F. N. Swanen)

BUDEL. - Bij de nationale

kampioenschappen met

diensthonden, die de afdeling

Leende en omstreken van de

Nederlandse Bond voor de

Diensthond op 6 juni in het

sportpark te Budel organi-

seerde, bereikte kollega E. J.

Brouwers met zijn bouvier

'Duc' de derde plaats .

Kampioen werden gempo-

kollega H. A. M. van IJzen-

doorn uit Apeldoorn met de

bouvier Radja; op de tweede

G. H. Oudenampsen
werd
karate-leraar 2e dan

UTRECHT. - Sportinstruk-

teur G. H. Oudenampsen

van het RP-distrikt Utrecht

slaagde op 17 mei voor het

diploma karate-leraar 2e

dan. Veertien dagen later be-

haalde hij- tevens het diploma

sportmasseur N.S.F. (ACJS)

Kollega Oudenampsen (r) maakt een mawashi-geri (half-

ronde trap naar het gezicht).
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personalia

Algemene Inspektie Distrikt Alkmaar

Aelkema, A.R. te Voorburg per 1-6-80 bevorderd

tot adj.

Bekkers, J. te Zwolle per 1·7-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Bosch-van Kamp, S.A. dir. oft. der Rijkspol. 3e

kl. te Voorburg per 1-7·80 met f.l.o.

Bruin de, Th.M. te Utrecht per 1·2-79 bevorderd

tot adm. ambt. A 1.

Gajadin, W.K. te Voorburg per 1-6-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Hoefsloot-Arends, C.J.M. te Utrecht oft. der

Rijkspol. 2e kl. per 1·5-80 aangewezen als ambte-

naar toegev. Afdeling Personeelsvoorz. van de In-

spektie Personeelszaken.

Personeelszaken.

Hollebrandse-v.d. Pol, L. te Voorburg per 1-6-80

aangesteld als adm. ambt. C 3.

Jong de, A.W.J. te Den Bosch per 1-3-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Lonis, H.A.M. te Amsterdam per 1-7-80 bevorderd

tot adm. ambt. A 1.

Looijestein, M.A. te Voorburg per 1-4-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Luinen van, J. oft. der Rijkspol. le kl. te Voorburg

per 1-7-80 met f.l.o.

Meerwijk van, M.C.M. te Utrecht per 1-2-80 be-

vorderd tot adm. ambt. A 1.

Meines, P.A. te Voorburg per 16-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Meurs, e.G.H. owmr. te Apeldoorn per 1-6-80

met f.l.o.

Persijn, v.e.G. te Voorburg per 1-11-79 bevorderd

tot adm. ambt. A 1.

Pop pel van, H.B.J. wmr. I te Amsterdam per 1-6-

80 verplaatst naar Bilthoven (distr. Utrecht).

Reijenga, R.T. te Voorburg per 1-7-80 bevorderd

tot oft. der Rijkspol. le kl.

Schoonewille, H. te Utrecht per 1-5-80aangesteld

als adm. ambt C 3.

Schuurman, H.G. t~ Utrecht per 1-3-80 bevorderd

tot adm. hoofdambt.

Seijen van, E. te Voorburg per 1-6-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Spelbos-Hol, M.e.A. te Utrecht per 1-3-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Stofmeel. G.M.e. te 's-Hertogenbosch per 1-3-80

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Venema, J.H.F. adm. ambt. C 2 te Apeldoorn per

1-&-80verplaatst naar Arnhem (distr. Nijmegen).

Velthoven van, e.J.A. te Utrecht per 1-1-80 be-

vorderd tot adm. ambt. A 1.

Verton, J.J. te Voorburg per 1-8-80aangesteld als
R.A. 11.

Wilmot, e.R. te Voorburg per 1-4-80 bevorderd tot

adm. ambt. A 2.

Boer de, J. wmr. I te Hoogwoud per 1-6-80 met

f.l.o.

Brugman, W.J. te Alkmaar per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Bruin, Th.J. te Harenkarspel per 1-7-80 aangesteld

als res. wmr.

Degen, G.e. te Schagen per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Dekker, A. te Venhuizen per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Dekker, J. te Harenkarspel per 1-7-80 aangesteld

als res. wmr.

Doogeweerd, A. wmr. te Grootebroek per 1-7-80

verplaatst naar Nunspeet (distr. Apeldoorn).

Ewijk van, H. adm. ambt. C 1 te Schagen per 1-6-

80 de dienst verlaten.

Graafeiland van, J.M. te Heiloo per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hageman, G. te Alkmaar per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Hesseis, R. schr. A. te Wieringerwerf per 15-5-80

de dienst verlaten.

Lakeman, e.V.M. te Medemblik per 1-6-80 bevor-

derd tot g'chr. A.

Nieuwenhuijzen van, H.M. te Medemblik per

1-7-80 bevorderd tot wmr. I.

Oldenmark, I. te Alkmaar per 1-7-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Pol v.d .• e.H.J. te Opmeer per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Verkleij-Duivenvoorden, A.J.A. te Alkmaar per

1-7-80 bevorderd tot adm. ambt. C 1.

Weteling, R.R. te Alkmaar per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Wortman, G.A. wmr. I te Heiloo per 1-7-80 aan-

gesteld als le funkt. meldkamer en verplaatst naar

Alkmaar.

Zandvliet, R.P. te Alkmaar per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Zijp, J. dir. oft. der Rijkspol. 2e kl. per 1-6-80 met

f.l.o.

Distrikt Amsterdam

Bakker de, J. te Uitgeest per 1-7-80aangesteld als

res. wmr.

Bennemeer, A. te Amsterdam per 1-5-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Blouw de, H. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Amster-

dam per 1-7-80 aangewezen als Hoofd. afd. Ver-

keersz. Staf Amsterdam.

Bon, A.J.M. te Amsterdam per 1-7-80 bevorderd

tot owmr. en benoemd tot hfd. surv. afd. ver-

keersgr.

Boom, J.P. te Uithoorn per 1-7-80 bevorderd tot

owmr.

Bruin de, J .A. te Amsterdam per 1-5-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Fakkers, N.F. te Blaricum per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Groot de, P.J. te Den lip per 1-7-80 bevorderd tot

ówrnr. en benoemd tot rayoncdt. groepsstand-

plaats Landsmeer.

Hertog de, M.Y. te Aalsmeer per 1-5-80 aan-

gesteld als schrijver.

Kluiver de, H.J. per 1-7-90 benoemd tot aft. der

Rijkspol. 2e kl. te Amsterdam.

Mellema, J. te Amsterdam, per 1-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.

Meyer, H. te Weesp per 1-7-80 bevorderd tot

owrnr.

Per 1-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wormer,

adj. L. Nieuwenhuis, geb.

21-11-32. Hij was voordien

plv. groepscdt. Beemster.

Noppen, W. res. wmr. te 's-Graveland per 1-6-80

de dienst verlaten.

Oude de, D.J. te Amsterdam per 1-5-80 aan-

gesteld als schrijver A.

Oudenhuysen, M.e.A.A. wmr. I te Haarlemmer-

liede per 5-7-80 verplaatst naar Zundert (distr. Bre-

da).

Raave, J.F. wmr. te Landsmeer per 5-7-80 ver-

plaatst naar Haarlemmerliede.

Tuïnk, W.A.M. wmr. te Nederhorst Den Berg per

9-7-80 verplaatst naar Beemster.

Vries de, R. adm. ambt. C 1 te Haarlem per 1-5-80

de dienst verlaten.

Willemsen, W.M. te Amsterdam per 1-6-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Distrikt Apeldoorn

Bakker, J.E. wmr. I te Lochem per 1-8-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Bakker, L.A. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Apeldoorn

per 1-7-80 aangewezen als Stafoft. alg. zaken Staf

distrikt Dordrecht (RPtW).

Beelen, E. owmr. te Apeldoorn per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Bekkema, E. adj. te Apeldoorn per 1-5-80 met
f.l.o.

Berghuis, P. te Scherpenzeel per 1-7-80 bevorderd

totwmr. I.
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Bergman, P.C. wmr. te Lochem per '-7-80 ver-

plaatst naar Groenlo.

Berkhof, B. te Apeldoorn per '-3-80 aangesteld als

adm. ambt. C 3.

Boer de, A. te Elspeet per '-7-80 bevorderd tot adj.

en verplaatst naar Voorst.

Bolt je, H.J. te Dronten per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Bos, E.J. wmr. te Lochem per '·7-80 verplaatst

naar Vorden.

EIstgeest, W.M.G. te Heerde per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Ertman, P. te Heerde per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Freriks, H.A.L. wmr. I te Lichtenvoorde per 27-9-

80 verplaatst naar Arnhem (distr. Nijmegen I.

Gelder van, G. te Aalten per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Hagenbeek, K.E. te 't Harde per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Hartsuiker, W. wmr. I te Apeldoorn per '-5-80

met f.l.o.

Heimgartner, J. wmr. I te Nijkerk per '-8-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Hiemstra, J. te Heerde per '-7-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Borne (distr. Zwollel.

Hilverink, H. te Groenlo per '-6-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Aalten.

Jongker, J.W. te Putten per '-6-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Ermelo.

Klein-Geltink, E.J. owmr. te Aalten per '-5-80

met f.l.o.

Kleut v.d., A. adj. te Apeldoorn per '-7-80 be-

noemd tot plv. cdt. rech. gr.

Knijnenburg, F.W.M. te Borculo per '-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Koppelaar, J. wmr. I te Putten per '-9-80 de

dienst verlaten.

Leuverink, J.W.C.M. te Aalten per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Marissen, G. wmr. te Lochem per '-5-80 de dienst

verlaten.

Meinen, J.W. wmr. te Ermelo per '-7-80 ver-

plaatst naar Nijkerk.

Meijberg, G.W. te Lochem per '-5-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2.

Modderkolk, K. te Hoevelaken per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Molenberg, H.H. te Hulshorst per '-7-80 bevor-

derd tot owm •. en verplaatst naar Bergen (distr.

Alkmaar!.

Oosterlaken, R.M.M. wmr. te Lochem per '-7-80

verplaatst naar Duiven (distr. Nijmegenl.

Palm, T. wmr. te Heerde per '-7-80 verplaatst naar

Putten.

Pasop, M.E. wmr. te Heerde per '-7-80 verplaatst

naar Scherpenzeel.

Siebelink, M. wmr. te Ermelo per '-7-80 verplaatst

naar Dronten.

Per '-5-80 aangewezen als

cdt. van de Verkeersgr.

Apeldoorn, adj. B.E. SIati-

us, geb. "-7-26. Hij was

voordien adj. Alg. Dienst

Staf distrikt Apeldoorn.

Sollie, A.J. te Wezep per '-6-80 bevorderd tot

wmr.1.

Spoel, G.A. wmr. te Heerde per '-7-80 verplaatst

naar Wezep.
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Veen v.d .• R.M. te EIspeet per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Vrijenhoek, T.M. te Putten per 16-6-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Apeldoorn.

Wiersinga, P.M. per 1·7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kt. te Apeldoorn.

Wilkes, A.J. wmr. I te Apeldoorn per 1·5-80 met
f.l.o.

Wijnen van, R.J. wmr. te Heerde per 1-7-80 ver-

plaatst naar Nunspeet.

Wijngaards, F.J. te Heerde per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Zwart, S. te Ermelo per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Rhenen (distr. Utrecht!.

Distrikt Assen

Berg v.d .• D. te Assen per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Brinkman, G. te Schoonebeek per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr. en erplaatst naar Nieuw-

Schoonebeek.

Engeltjes, H. te Hooge een per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Greving, G. te Dalen pe 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Harder, D. wmr. I te Smilde per 7-6-80 verplaatst

naar Hardinxveld-Giessendam (distr. Dordrecht!.

Hummel, B. te Gieten per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Jilderda, H. te Assen per '-5-80 aangesteld als

adm. ambt. C 2.

Kleef, J. wmr. I te Roden per 1-4-80 verplaatst

naar Norg.

Kleinsmiede zur, G.F. wmr. te Coevorden per

'-4-80 verplaatst naar Vledder.

Per '-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Diever,

adj. J. Koops, geb. 9-11-

29. Hij was voordien owmr.

plv. groepscdt. Diever

Kuipers, H. te Beilen per 1-7-80 bevorderd tot
wmr.1.

Kuperus, F.G. te Rolde per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Lange de, J.A. wmr. te Coevorden per 1-4-80 ver-

plaatst naar Ruinen.

Martens, J. wmr. I te Pesse per '6-3-80 verplaatst

naar Dwingeloo.

Nijmeijer, J.S. te Roden per '-7-80 bevorderd tot
wmr.1.

Pluyter, Th. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Assen per

'-7-80 bevorderd tot oft. der Rijkspol. le kl.

Ottens, J. te Gieten per 1-7-80 bevorderd tot adj.

en verplaatst naar Roden.

Rink, A. wmr. te Coevorden per 1-4-80 verplaatst

naar Peize.

Slootheer , H. C. te Assen per 1-5-80aangesteld als

adm. ambt. C 2.

Steenge, D. te Assen per 1-9-79 bevorderd tot

owmr.

Truin, A. te Aaiden per '-7-80 aangesteld als res.

wmr.

Veen, J.G. adm. ambt. C 1te Assen per 18-8-80de

dienst verlaten.

Venhuizen, J. te Assen per '-7-80 bevorderd tot
wmr.1.

Wiers, G. te Dalen per 1-7-80 aangesteld als res.

wmr.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties
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Distrikt Breda

Aerts, A.F. te Hoeven per '·7·80 bevorderd tot

wmr.1.

Boogaard, A. te Dongen per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Branderhorst, J. owmr. te Middelbeers per '·7-80

met f.l.o.

Bruijn de, G.J. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Breda

per '-7·80 aangewezen als stafoft. Alg. Zaken Staf

distrikt Amsterdam (RPtW!.

Fikke, C.M.J. wmr. te Steenbergen per ,-4-80

verplaatst naar Fijnaart .

Franken-Nelissen, P.H.M. te Breda per '-!HlO

aangesteld als adm. ambt. C 2.

Gerritsen, W.A.G. ter '-7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. te Breda.

Greven, H.G.A.M. adj. te Oudenbosch per ,.!HlO

verplaatst naar Dongen.

Hagen, C.J. te Breda per '-7·80 bevorderd tot

adm. ambt. C l ,

Hamer de, A. wmr. te Breda per '-4-80 verplaatst

naar Middelburg (distr. Middelburg).

Houtepen, T.P.T.M. te Berkel Enschot per '-7-80

bevorderd tot wmr. I

Joziasse, C.P. wmr. te Steenbergen per ,-4-80

verplaatst naar Klundert.

Kempen van, F.A.J.C.M. wmr. te Kaatsheuvel

per '-4-80 verplaatst naar Oost-, West-, en Middel-

beers.

Kempen van, H.B.E.M. te Kaatsheuvel per '-7-80

bevorderd tot wmr. I.

Kersten, R.W.H. te Berkel Enschot per '-7-80 beo

vorderd tot wmr. I.

Kokke, J.D.G. adm. ambt. C , te Breda per 1-5-80

verplaatst naar Zevenbergen .

Koremans, E.J. te Breda per 1-4-80 aangesteld als

typiste A.

Kreuger, H.G.J. wmr. I te Goirle per 22-4-80 ver-

plaatst naar Vaals (distr. Maastricht).

Leeuwen, H.F.J. te Kaatsheuvel per 1-7-80 bevor·

derd tot wmr. I.

Lieshoud van, A.H.M. wmr. I te Made en primo

melen per 15-3-80 verplaatst naar Veldhoven (distr.

Den Bosch!.

Louws, H. te Wouw per 1-6-80 bevorderd tot

owmr.

Maas, G.J. res. wmr. te Nieuw-Ginneken per '-7-

80 met f.l.o.

Meijer, F. wmr. te Breda per 4-2-80 verplaatst naar

Oudenbosch.

Mulders, L.J.A.M. te Ulvenhout per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Nieuwenhuizen, J.J. wmr. te Loon èp Zand per

'-4-80 verplaatst naar Oudenbosch.

Oerlemans, J.K.F.H. te Goirle per '-7-80 aan-

gesteld als schrijver A.

Pan de, M.J.A. te Zundert per 1-7-80 bevorderd

totwmr. I.

Pietersen, H. adm. ambt. te Goirle per 1-5-80 de

dienst verlaten.

Sleutel, J. wmr. te Steenbergen per 1-4-80 ver-

plaatst naar Aardenburg (distr. Middelburg).

Stoffels, F.J.V.H. wmr. te Breda per '-4-80 ver-

plaatst naar Ulvenhout.

Theeuwes, C.W.M. te Rijen per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Timmer, C.J. te Breda per 1-7-80 bevorderd tot

adm. ambt. C t.

Vaessen, H.M.J. wmr. te Breda per '5-3-80 ver-

plaatst naar Diessen .

Veren v.d .• L.W.P. wmr. te Oudenbosch per 1-4-

80 verplaatst naar Hoogerheide.

Verkooijen, C.W.M. te Prinsenbeek per '-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Vries de, J.J. wmr. te Oudenbosch per 1-4-80 ver-

plaatst naar Baarle Nassau.

Weyde v.d .• J.J. te Woensdrecht per '-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Wierda, J. te Halsteren per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Nieuw-Vosserneer.

Distrikt Dordrecht

As van, F.J. te Middelharnis per 1-7-80 verplaatst

naar Stad a 'h Haringvliet.

Backers, G.C. wmr. te Oud-Beijerland per 1-7-80

verplaatst naar Prinsenbeek (distr. Breda!.

Beukers, W.C. te Rotterdam per '-5-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Blok, C.J. wmr. te Middelharnis per 1-7-80 ver-

plaatst naar Goedereede.

Blom, C. wmr. te Brielle per 5-7-80 verplaatst naar

Rockanje.

Bol, M.L. te Dordrecht per 1-6·80 aangesteld als

adm. ambt. C 3.'

Bouman, P. te Numansdorp per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Brouwershaven.van, W.M.C. te Oud-Beijerland

per 1-7-80 bevorderd tot wmr. I.

Dekker, A.G. te Dordrecht per 1-7-80 bevorderd

totwm.1.

Dekker, G.J. te Oud-Beijerland per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Deunhouwer, P.A. res. wmr. te Strijen per '-6-80

de dienst verlaten.

Aemminks Smid, S.E.N.M. oft. der Rijkspol. 2e

kl. te Dordrecht per 1-4-80aangewezen als oft. toe-

gev. Bur. Projekten en Voorschriften bij Staf afd.

Alg. Inspectie te Voorburg.

Gast de, B.A. wmr. te Brielle per 1-7-80 verplaatst

naar Poortugaal.

Gent, T. wmr. I te Barendrecht per 23·6·80 ver-

plaatst naar Dordrecht.

Goedhara. C.P. te Middelharnis per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Gorissen, H.C. wmr. te Middelharnis per '-7-80

verplaatst naar Hellevoetsluis.

Hammenga, J. te Hardinxveld-Giessendam per

'-7-80 bevorderd tot wmr. I.

Hellendoorn, M.M. wmr. te Oud-Beijerland per

1-7-80 verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Hooimeijer, C. te Barendrecht per '-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Jochems, G.A.C.A. wmr. te Hardinxveld-

Giessendam per '-7-80 verplaatst naar Giessen-

burg.

Klink, S. owmr. te Brielle per 1-6-80 aangewezen

als cdt. van de gr .standpl. Rozenburg.

Knoop, A.J.M. wmr. te Middelharnis per 1-7-80

verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Koopman, J.C. wmr. te Oud-Beijerland per 2-8-80

verplaatst naar Goor (distr. Zwolle!.

Laar v.d .• E.J. wmr. te Middelharnis per '-7-80

verplaatst naar Hendrik Ido Ambacht.

Lalleman, W.R. te Dordrecht per 1-6-80 bevorderd

tot adm. ambt. A 2.

Langen de, J.H. res. wmr. te Poortugaal per 1-6-

80 met f.l.o.

Martena, Th.N. per '·6-80 aangesteld als schrij-

ver.

Meijer-Kool, M.A. adm. ambt. C , te Middelhar-

nis per '-6-80 de dienst verlaten.

Nijman, W.F. te Giessenburg per 1-7-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Schoonrewoerd .

Poortvliet van, J. te Ouddorp per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Strijen.

Pors, L. te Barendrecht per '-6-80 aangesteld als

res. wmr.

Ruiter, N.B.A. te Hendrik Ido Ambacht per '·6-80

aangesteld als res. wmr.

Schaap, A. wmr. I te Zuid-Beijerland per 1-6-80

verplaatst naar Ameide.

Scheffer, E.J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-7·80

verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Schermers, H. te Dordrecht per 1-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Schipper, E.R. wmr. te Brielle per 1-7-80 ver-

plaatst naar Hellevoetsluis.

Veld in 't. H.L.J. te St. Dordrecht per '-9-80 de

dienst verlaten.

Velden v.d., J.J. te Numansdorp per 1-7-80 aan-

gesteld als schrijver.

Vliet van, A.a.C. wmr. te Brielle per 1-7-80 ver-

plaatst naar Rhoon.

Waal-van Dijk, C.P.L. V.d. te Dordrecht per 1-7-

80 bevorderd tot wmr. I.

Welbie, A.J. te Rotterdam per 1-2-80 bevorderd

tot adm. ambt. C I.

Welle v.d., J.D. te Middelharnis per 1-6·80 aan-

gesteld als adm. ambt. Cl.

Wit de, B. te Dordrecht per 1-7-80 aangesteld als
R.A. 11.

Distrikt Eindhoven

Achten, P.J.G. wmr. I te Eindhoven per '-7-80

met f.l.o.

Barentsen, J.A. wmr. te St.-Oedenrode per '-7-

80 verplaatst naar Waalre.

Beckers, A.J. te Gemert per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Braken, C.E.J.P. te Liempde per '-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Brankaert, B.C.M. te Eindhoven per '-6-80 aan-

gesteld als schr.

Brink v.d .. R.C. te Lieshout per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Corbijn, H.B. te Son en Breugel per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Daniëls, A.A.C. te Boekei per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Deliën, A.C.J. te Maarheeze per 1-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Engel-Pijnenburg, H.A.M. te Budel per '-4-80

aangesteld als schr.

Geurts, G.J.M.M. te Leende per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Groot de, J.C. adm. ambt. A 2 te Eindhoven per

'-8-80 de dienst verlaten.

Hilhorst, H.A. owmr. te Beek en Donk per 1-7-80

benoemd tot postcdt. Mierio .

Hout, G.J. wmr. te Bergeijk per 1-7-80 verplaatst

naar Best.

Jaberg, J.P.M. wmr. te Asten per 1-7-80 de dienst

verlaten.

Jansen, G.J.M. oft. der Rijkspol. 2e kl. per '-7-80

aangewezen als hfd. afd. Verkeersz. Staf distr.

Eindhoven.

Janssen, H.J.M. wmr. te Vessem per 5-7-80 ver-

plaatst naar Ulft (distr. Nijmegen).

Kerkhofs, J.A.M. wmr. te Gemert per 5-7-80 ver-

plaatst naar Boekei.

Kooien, L.C.J.M. te Bergeijk per 1-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Leijssen, J.M. te Heeze per 1-6-80 aangesteld als

res. wmr.

Meijer, B.A.J. te St. Oedenrode per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Nieuwenhoff, G.A.M. te Eindhoven per '-6-80

aangesteld als adm. ambt. C 3.
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Os, F.J.M.C. te Gemert per 1-7-80 bevorderd tot

adj. en benoemd tot plv. gr .cdt.

Poppel van, J.H.C. wmr. te Hopert per 15-7-80

verplaatst naarReusel,

Schoonhoven, A.C.C. te Heeze per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Snoeks, H.W.J. te Schijndel per 1-7-80 bevorderd

tot owmr.

Verstappen, H.P.M. te Asten per 1-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Truijen, C.H.M.G. schr. A te Nuenen per 1-7-80

verplaatst naar Waalre.

Werts, L.F.P.B. te Someren per 1-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Zon van, A.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-80

verplaatst naar Someren .

Distrikt 's-Gravenhage

Bakker-Muilwijk, M. schrijver A te Nieuwkoop

per 1-7-80 de dienst verlaten.

Benne, M. wmr. I te De Lier per 1-7-80 verplaatst

naar Bodegraven .

Per 1-4-80 aangewezen als

cdt. van de Verkeersgr. Den

Haag, adj. P. van Berkel,

geb. 1-11-20. Hij was voor-

dien plv. cdt. Verkeersgr.

Den Haag.

Bierman, J.M.A. te Pijnacker per 1-4-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Blokman, J.P. te Moerkapelle per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr. en benoemd tot postcdt.

Bouter, P.M. res. wmr. te Lekkerkerk per 1-7-80

met f.l.o.

Boven van, J. schrijver te Bodegraven per 1-6-80

de dienst verlaten.

Breen, C.F.H. per 1-7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl, te 's-Gravenhage.

Breda van, E. te Noordwijkerhout per 1-6-80 aan-

gesteld als schr.

Breyer, C.J. te 's-Gravenhage per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr.

Brouwer, J.C. wmr. I te Leiderdorp per 1-6-80 ver-

plaatst naar Dordrecht (distr. Dordrecht).

Bruin de, P.J.A. te Oegsgeest per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr. en benoemd tot postcdt. te Zeven-

hoven.

Buise, J.K. oft. der Rijkspol. 2e kl, te Den Haag

per 1-6-80 aangew. als off. toegev. Dienst Lucht-

vaart Schiphol.

Daane, T.H. te Den Haag per 1-6-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Pijnacker.

Dijkstra, A.J. te Lisse per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Emmerik van, R.A.J. te Leiderdorp per 1-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Gronert, P.F.M. te Stolwijk per 1-7-80 bevorderd

tot owmr. en benoemd tot postcdt.

Hazeu, J. te Pijnacker per 1-7-80 aangesteld als

schr.

Hoogenraad, A. res. wmr. I te 's-Gravenzande per

1-6-80 met f.l.o.

Jong de, J. te Lekkerkerk per 1-10-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Jong de, J.L. te Voorhout per '-7-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Papendrecht (distr.

Dordrecht) .
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Koreneef, H. te Pijnacker per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kralingen van, F.A.J. d' oft. der Rijkspel. 2e kl.

te 's-Gravenhage per 1-1HlOmet t.I.o.

Kunst, J. te Maasland per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot cdt. gr. standpl, Elburg (dis-

tr. Apeldoorn).

Lange de, J.C. wmr. I te addinxveen per 12-4-80

verplaatst naar Wassenaar

Laviere van, G. te Wadd' een per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Maris van, P.P. te Leiderdorp per 1-6-80 bevor-

derd tot adm. ambt. B 2.

Molen v.d.-Vliet v.d., M. schr. A te Boskoop per

'-5-80 de dienst verlaten.

Oulst, W. owmr. te Zeveohoven per '-7-80 met

f.l.o.

Per '-5-80 aangewezen a

cdt. van de groep vco«

schoten, adj. J. RemmeI-

zwaai, geb. '9-2-40.

was voordien prv.

groepscdt. Pijnacker.

Rens, P. te Leiderdorp per 1-8-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Rozenboom, A. te Ben uizen per 1-7-80 bevor-

derd tot owmr. en benoemd tot posredt. te Zoeter-

woude.

Rijnbeek, F.J. te Nieuwkoop per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Verbeek, J.A. te Den Haag per '-5-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.

Verschoor, E.W. te Pijnacker per '-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Visser, W. adj. te Den Haag per '-7-80 met f.l.o.

Vries de, A. owmr. te Leiderdorp per 1-9-80 ver-

plaatst naar Arnhem (distr. ijmegen).

Woerden van, H.J. te Bodegraven per 1-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Wulp v.d., G.B.A. te Boskoop per 1-5-80 bevor-

derd tot owmr.

IJtsma, A. adj. te Nieu oop per 1-7-80 met t.l.o.

Distrikt Groningen

Boonstra, H. te Uithuizermeeden per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Bouma, J.M. te Leek per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Faber, L. wmr. te Appingedam per '6-3-80 ver-

plaatst naar Groningen.

Gries de, S. te Uithuizen per 1-7-80 bevorderd tot

adj.

Gunnink, H. schr. A te arum per '-7-80 de dienst

verlaten.

Haaren van, W.P.M. oft. der Rijkspel. le kl. te

Groningen per 1-7-80 aangewezen als hfd. buro Al-

gem. Dienst bij de staf V.h. distrikt.

Kersaan, E. res. wmr. I te Winsum per 1-7-80 met

f.l.o.

Kuiper, A.J. te Aduard per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kuiper, D. te Bellingwolde per '-6-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Wehe.

Molen v.d., R.B. owmr. te Uithuizermeeden per

1-4-80 verplaatst naar Vol enhove (distr. Zwolle).

Schermer, B. te Opende per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Spitters, P.J. te Oude Pekela per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Spertel. K. te Wedde per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Steiginga, S. te Uithuizen per '-7-80 aangesteld

als res. wmr.

Tuinhof, A. wmr. te Baflo per '-4-80 verplaatst

naar Bedum.

Visser, A.J. wmr. te Grijpskerk per '-4-80 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assen).

Werners, J.W. wmr. te Leek per 1-4-80 verplaatst

naar Grijpskerk.

Wierda, F. te Muntendam per 1-5-80 bevorderd tot

adj.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Akker v.d., F.W. adm. ambt. C 2 te Berghem per

1-8-80 de dienst verlaten.

Ammerlaan, R.T.C.M. te Werkendam per 1-7-80

bevorderd tot wmr. I.

Baars, M.P. dir. oft. der Rijkspol. le kl, te

's-Hertogenbosch per 1-6-80 aangewezen als Hfd.

Alg. Dienst bij de staf v/h distr. Den Haag en be-

vorderd tot dir. oft. der Rijkspol. 2e kl.

Bokhoven van, H.M. res. wmr. I te Vlijmen per

1-7-80 met f.l.o.

Boerman, O.G. per 1-7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. ten Den Bosch.

Boom v.d., H.M.H. te Mill per 1-7-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naarBoeket.

Boonstra, W.H. wmr. te Mill per '-7-80 verplaatst

naar Wijhe (distr. Zwolle!.

Broeksteeg, M.A. wmr. te Werkendam per '-7-80

verplaatst naar Schijndel.

Haren van, M.J.Th. res. wmr. te Cuijk per 15-5-80

de dienst verlaten.

Helmous, W.C.H.M. owmr. te Vlijmen per '-7-80

benoemd tot plv. cdt. te Vlijmen.

Kerskes, C.F.H. res. owmr. te Cuijk per 1-6-80

met f.I.o.

Leest v.d., A.M.J. res. wmr. te Rosmalen per 15-

5-80 de dienst verlaten.

Mathijsen, M.A.C. te Den Bosch per 1-7-80 be-

vorderd tot oft. der Rijkspol. te kl.

Meulen v.d., M.W. res. wmr. te St. Anthonis per

1-6-80 de dienst verlaten.

Plompen, J.B. te 's-Hertogenbosch per '-7-80 be-

noemd tot oft. der Rijkspol. le kl., aangewezen als

hfd. afd. Bijz. Zaken.

Steen v.d., J.A. res. wmr. I te Schijndel per 1-7-80

met f.l.o.

Vane, C.R.J.H. adm. ambt. C 1 te Oploo per '-5-

80 de dienst verlaten.

Distrikt leeuwarden

Alserda, M.L. te Leeuwarden per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Atsema, E.!. wmr. te Menaldum per 1-7-80 de

dienst verlaten.

Banqrna, C. per '-7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl , te Leeuwarden.

Breeuwsma, J.M. wmr. te Joure per 1-1-80 ver-

plaatst naar Grevenbicht (distr. Maastricht).

Goot v.d., S.O. per 1-7-80 bevorderd tot wmr. I.

Haarsma, H. te Franeker per 1-7-80 aangesteld als

res. wmr.

Halman, W.J. te Hallum per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Hofstra, T. te Kollumerzwaag per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.
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Houten van. E. te Kollum per 1-7-80aangesteld als

res. wmr.

Huisman. T.J. te Joure per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Jong de. D. wmr. I te Veenwouden per 10-5-80

verplaatst naar leeuwarden.

loenen. P. wmr. I te Ternaard per 1-7-80 de dienst

verlaten.

lijzenga. O. res. wmr. I te Dantumadeel per 15-5-

80 de dienst verlaten.

Mars. B. te Vlieland per 1-7-80 bevorderd tot wmr.
I.

Meer v.d .• J. te St. Annaparochie per 1-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Meulen v.d .• L. te Ternaard per 1-6-80 bevorderd

tot owmr.

Niehaus. W. te Heeg per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Plenter. W. wmr. I te Donkerbroek per 1-4-80 ver-

plaatst naar leeuwarden.

Postma. S. te Stiens per 1-5-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar IJlst.

Schouwstra • L. te Sloten per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Tusch-Dantuma. S. te Menaldum per 1-6-80 be-

vorderd tot schr. A.

Vries de. L. te Woudsend per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Vries de. P.H. owmr. te IJlst per 1-2-80 verplaatst

naar leeuwarden.

Wiersma-Gaastra. G.T.H. wmr. te Stiens per 1-7-

80 de dienst verlaten.

Woude v.d .• H. te leeuwarden per 1-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Zandhuis. P. te leeuwarden per 1-12-79 bevorderd

tot adm. ambt. A 2.

Zee v.d .• M.H. te leeuwarden per 1-6-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Zoodsma. S. res. wmr. I te Franeker per 15-5-80de

dienst verlaten.

Zijlstra. U.R. te Oudega per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Distrikt Maastricht

Braek in de. A.F.G. res. wmr. te Gulpen per 1-6-

80 de dienst verlaten.

Drossaert. A.P.L. te Munstergeleen per 1-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Hensels. L.J.M. te Maastricht per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hogenboom. S.C.T.M. te Valkenburg per 1-7-80

bevorderd tot wmr. I.

Kolthoff. E.W. per 1-7-80 benoemd tot off. der

Rijkspol. 2e kl. te Maastricht.

lenoire. M.L.T. te Cadier en Keer per 1-7-80 be-

vorderd tot owmr. en benoemd tot postcdt. te

Nieuwerkerk (distr. Den Haag).

Machiels. J.H.H. per 1-6-80 bevorderd tot adm.

ambt. A 1.

Montanari. W.J. wmr. I te Eijsden per 4-7-80 ver-

plaatst naar Maastricht.

Rehaen. W.J.M. te Born per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Rensink. G.S. owmr. te Maastricht per 1-7-80 be-

noemd tot hfd. surv. afd. verkeersgr. Maastricht.

Smeets. F.X. E. te Maastricht per 1-5-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 2.

Sons. A.J. te Born per 1-7-80 aangesteld als res.

wmr.

Steen v.d .• A.N. res. wmr. I te Merkelbeek per

1-6-80 de dienst verlaten.

Vanhommerig. H.J. res. wmr. te Bocholt per 15-

5-80 de dienst verlaten.

Distrikt Middelburg

Bil. S.A. te Middelburg per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot le funkt. meldkamer.

Engeibert. J.M. schr. A te Middelburg per 17-4-80

de dienst verlaten.

Grootaarts. E.J. te Middelburg per 1-7-80 bevor-

derd tot oft. der Rijkspol. 1e kl.

Hoogendoorn. A. adj. te Middelburg per 1-7-80

benoemd tot ambt. en toegevoegd buro Parketpoli-

tie A.I. te Voorburg.

Jacobse. J.B.J. te Hulst per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot cdt. gr. st.pl. Hulst.

Jager de. M.A. wmr. te Schouwen-Duiveland per

1-7-8) verplaatst naar Hulst.

Per 1-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Valkenis-

se. adj. A. Janse. geb. 23-

11-32. Hij was voordien plv.

groepscdt. Veere.

Kint. E.A.L. te Axel per 1-6-80 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot rayoncdt. te Koewacht.

Koopman. E.A. te St. Maartensdijk per 1-6-80

aangesteld als res. wmr.

Midavaine. A.A. te Valkenisse per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Roosendaal van. C.A. wmr. te Schouwen-

Duiveland per 1-7-80 verplaatst naar Tholen.

Siebelink. H.P.M. wmr. te Schouwen-Duiveland

per 1-7-80 verplaatst naar leusden-Renswoude

(distr. Utrecht).

Simonse. M. te Middelburg per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Spruijt. W.H. te Kortgene per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Wiersma. T. wmr. te 's-Heerenhoek per 1-9-80 ver-

plaatst naar Muiderberg (distr. Amsterdam).

Distrikt Nijmegen

Aalst van. K.M. res. wmr. te Wisch per 1-7-80 met

f.l.o.

Altena van. G.C. res. wmr. te Nijmegen per 1-6-80

de dienst verlaten.

Belt v.d .• G. wmr. te Malden per 1-7-80 verplaatst

naar Millingen a/d Rijn.

Berg v.d .• J.J.M. te Arnhem per 1-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Buhre. R.H. te Malden per 1-7-80 verplaatst naar

Kerkdriel.

Burgers. J. te Hedel per 1-7-80 bevorderd tot wmr.
I.

Dreu de. C. wmr. te Doesburg per 1-7-80 ver-

plaatst naar Hummelo en Keppel.

Evers. J. wmr. te Groesbeek per 2-8-80 verplaatst

naar Gendringen.

Gerrits. G. wmr. te Malden per 1-7-80 verplaatst

naar Groesbeek.

Goossens. L.C.W. wmr. te Bergh per 1-7-80 ver-

plaatst naar Ewijk.

Haverland. J.A. te Bemmel per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Heijnen. A.J.E.M. wmr. te Malden per 1-7-80 ver-

plaatst naar Echteld.

Hoevelaken van. J.H. te Ewijk per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hofs. R.J. te Heteren per 1-6-80 aangesteld als res.

wmr.

Holtslag. H. wmr. I te Arnhem per 1-6-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Houterman. W.G.J. te Nijmegen per 1-5-80 be-

vorderd tot adm. ambt. C 2.

Huikes. T.A.E.M. te lobith per 1-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Huygens. L.M.F.M. wmr. te Doesburg per 1-7-80

verplaatst naar Zelhem .

Janssen. H.A. wmr. te Doesburg per 1-7-80 ver-

plaatst naar Waardenburg.

Jongh de. A. te Eist per 1-6-80 aangesteld als res.

wmr.

Klaver. H.G. te 's-Heerenberg per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kolkman. J.F.A. te Zaltbommel per 1-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kuipers. H.J.W. wmr. I te Arnhem per 1-7-80 ver-

plaatst naar Rijssen (distr. Zwolle).

lanters. R.H.W.M. wmr. te Bergh per 1-7-80 ver-

plaatst naar Wehl.

le Mair. F. te Andelst per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

·leijten-Janssen. J.P. te Nijmegen per 1-6-80 aan-

gesteld als typiste A.

lith van. N.J. wmr. te Bergh per 1-7-80 verplaatst

naar Beesd.

Maas. J.W.A. wmr. I te Bemmel per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Mulder. P.B.R. wmr. te Wijchen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Herwen en Aerdt.

Nienhuis. K. te Huissen per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Nieuwenhuis. A. wmr. te Doesburg per 1-7-80

verplaatst naar Assen (distr. Assen).

Nijenhuis. H.T. wmr. te Zaltbommel per 30-8-80

verplaatst naar Bergh.

Oosterkamp v.d .• E. te Wijchen per 1-6-80 bevor-

derd tot adj.

Oude-lohuis. B.J. wmr. te Malden per 1-7-80 ver-

plaatst naar Groesbeek.

Pisters. H.W. te Nijmegen per 1-3-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Polman. F.J.W.M. wmr. te Dinxperloo per 2-8-80

verplaatst naar Didam.

Popping. P.E. te Nijmegen per 1-4-80 aangesteld

als R.A. 11.

Portier. J.R. te Arnhem per 1-11-79 bevorderd tot

fotograaf B 1.

Raay van. F.G. te Malden per 1-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Ree van. J.A. res. wmr. te Doesburg per 1-7-80 de

dienst verlaten.

Rengers. J.Ch.A. te Nijmegen per 1-6-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Rohde. H.W.F. wmr. I te Ochten per 1-7-80 ver-

plaatst naar Wychen.

Ruikes. T.A.E.M. te lobith per 1-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Sanders. B.A. te Doesburg per 1-6-80 aangesteld

als res. wmr.

Smaling. P. res. wmr. te Valburg per 1-7-80 met

f.l.o.

Steenis. A.H. res. wmr. te Kesteren per 1-6-80 de

dienst verlaten.

Teuben. W.G.W. per 1-7-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. te Nijmegen.

Vernooy. A.H.S.M. wmr. te Druten per 5-7-80

verplaatst naar Nijmegen.

Weemen. A.J. wmr. te Bergh per 1-7-80 ver-

plaatst naar Overasselt.

Wesselink. J.G. oft. der Rijkspol. 2e kl. per 1-7-80

bevorderd tot oft. der Rijkspol. le kl.

Westerhof. J. te Doesburg per 1-6-80 aangesteld

als res. wmr.
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gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gld.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag tfm vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.I, Telefoon 03447-1256.

geving, bij de vestigingen van Reisburo

Nijenhuis en de Algemene Bank Neder-

land in Arnhem en de regio en bij buro

voorlichting van de politie in Arnhem
(tel. 085-422222).

Internationale politie-muziekshow

Op 11 en 12 september a.s. organiseert

de gemeentepolitie Arnhem in samen-

werking met de VVV van Arnhem voor

de 3e maal een internationale politie-

muziekshow . Plaats van handeling: de
Arnhemse Rijnhal.

Deelnemende korpsen komen uit Mün-

chen (Duitsland), Antwerpen (België) en

Rotterdam. Ook zal de Rijkspolitie-

kapel op beide dagen voor het voetlicht

treden. Het Arnhemse muziekkorps,

dat dit jaar 60 jaar bestaat, zal met de

korpsen van Apeldoorn en Nijmegen sa-

men het 80 man sterke Gelders politie-

orkest vormen. Uit België komt voorts

de Red Hackle Pipe Band, een orkest

van doedelzak-spelers in Schotse kledij,

dat regelmatig met het muziekkorps van

de Antwerpse politie optreedt.

Het grote mannenkoor van de Konink-

lijke Marechaussee uit Arnhem zal zor-

gen voor een vokale bijdrage.

Tijdens de show zal het motor-

demonstratieteam van de Amsterdamse

politie staaltjes van zijn kunnen tonen.

Daarnaast hebben de organisatoren nog

een verrassing voor de toeschouwers in

petto.

Kaarten voor de show (prijs f 10,-.

Voor groepen van 10 personen of meer

een reduktie van f 2,50 p.p.) zijn te

koop bij de VVV in Arnhem of om-

ORGANISATIE POLITIE ARNHEM! VVV 065-422222

r VOORDEUGE-LËNINGE-N-VÖORAMBTËNAREN-'
I Overname goedlopende leningen of hypotheken geen probleem

Tweede Hypotheek Zeer aantrekkelijk ambtenarentarief Lage
rente

2e hypotheken
Persoonlijke leningen tot 96 maanden 1,2 '10

voor aankoop of reeds in

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven
netto 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

I 2.500,- 124,- 89,- -- -- -- -- -- --
I 15.000,- 243,- 201,- 180,-

I 3.500,- 172,' 123,- 100,- -- -- -- -- _.
I 20.000,- 320,- 264;- 236,-

I 5.000,- 245,- 176,- 142,- 121,- 116,- -- -- 100,-
I 25.000,- 397,- 327,- 290,-

I 8.000,- 390.- 278.- 222,- 188,- 179,- 164,- 152,- 160,-
I 30.000,- 473,- 389,- 347,-

110.000,- 485,- 345,- 275,- 234,- 221,- 202,- 187,- 200,-
I 40.000,- 627,- 514,- 458,-

113.000,- 630,- 449,- 359,- 304,- 285,- 257,- 239,- 260,-
I 50.000,- 787,- 677,- 635,-

115.000,- 727,- 513,- 414,- 350,- 327,- 297,- 274,- 300,-
I 60.000,- 946,- 813,- 763,-

118.000,- -- 622,- 496,- 421,- 389,- 354,- 327,- 360,-
I 70.000,- 1103,- 949,- 889,-

120.000,- -- 690,- 550,- 467,- 432,- 392,- 362,- 400,-
I 75.000,- 1180.- 1019,- 953,-

125.000,- -- -- 690,- 585,- 537,- 485,- 449,- 500,-
130.000.- -- -- 830,- 705,- 642,- 582,- 537,- 600,-

Wijzigingen voorbehouden. 135.000,- -- -- 969,- 820,- 747,- 677,- 624,- 700,-
Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk. -
U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenliggendebedragenen hoger.
RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
• wettel ijke tarieven • geen kosten voorafGeen afsluitprovisie

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

------

®L ~ ~

BOVO BV 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.

38

Rp.org_RPM80_08_aug_nr.12_compri 234



Wild de, Th. te Eist per '-6-80 aangesteld als res.

wmr.

Withag, J.A.H. te Nijmegen per '-7-80 bevorderd

tot adj. en benoemd tot hld. rech. dienst.

Wolde ten-Gubbels, G.H.H. wmr. I te ijmegen

per '-8-80 de dienst verlaten.

Distrikt Roermond

Asten-Berden, M.P.H. te Horst per '-5-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Biermans, F.H.A.M. wmr. te Roermond per -7-

80 de dienst verlaten.

Bongaerts, G.J.H. res. wmr. te Maasbrach per

'5-5-80 de dienst verlaten.

Boomen v.d .• J.J.M. te Heel per '-7-80 bevor-

derd tot owmr.

Boseh, L.W.M. res. wmr. I te Baarlo per '-&8)

met 1.1.0.

Caris-Hintzen, C.C.J.M. te Roermond per '-5-80

aangesteld als typiste A.

Coenen, J.H. res. wmr. te Stevensweert per ,5-5-

80 de dienst verlaten.

Gommans, P.M.J. te Gennep per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hausden van, A.A.V. te St. Odiliënberg per '-7-

80 bevorderd tot owmr. en benoemd tot Rayoncdt.

te Rothem (distr. Maastricht!.

Janssen, W.H. owmr. te Roermond per '-7-80 be-

noemd tot hld. surv. aid. verkeersgr.

Konings, C.F. res. wmr. te Kessel per ,5-5-80 de

dienst verlaten.

Korhlen, P.J.J. te Helden-Panningen per '-7-80

bevorderd tot wmr. I.

Kunder de, H.P.M. te Gennep per '-5-80 bevor-

derd tot schrijver A.

Maessen, Ch.H. te Herkenbosch per '-5-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Moors, E.J.M. wmr. te Echt per '-7-80 verplaatst

naar Beileid .

Paffen, W. te Weil per '-7-80 bevorderd tot owmr.

en benoemd tot rayoncdt.

Peters, G.M. res. wmr. I te Maasbracht, per ,5-5-

80 de dienst verlaten.

Peters, P.J.A.E. wmr. te Echt per '-7-80 ver-

plaatst naar Horst.

Peulen, M.H.F. res. wmr. te Baarlo per '5-5-80 de

dienst verlaten.

Pol, L.F.J. te Swalmen per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Tacken, A.L.J. te Horst per '-5-80 aangesteld als

schr.

Visser de, C.R. oft. der Rijkspol. 2e kl. per '-6-80

aangewezen als hld. aid. Verkeerszaken Stal distr.

Roermond.

Zeeuw v.d .• J.N.S. wmr. te Echt per '-7-80 ver-

plaatst naar Mierio (distr. Den Bosch!.

Distrikt Utrecht

Berg v.d .• H. te Wijk bij Duurstede per '-7-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Boon, J. te Leusden per '-7-80 aangesteld als res.

wmr.

Bos, H. te Bunschoten per '-6-80 aangesteld als

res. wmr.

Brink v.d .• M.H.C. te Breukelen per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Bruin de, M.P.J. te Bunnik per '-6-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Odijk.

Damen, L. adm. ambt. C , te Bunschoten per '-8-

80 de dienst verlaten.

Danser, M.L. adm. ambt. C 2 te De Bilt per '5-7-

80 de dienst verlaten.

Doom van, W.C. te Wijk bij Duurstede per '-7-80

bevordecd tot wmr. I.

eJding, J.T. te Bunschoten per '-7-80 bevor-

derd tot . I.

noni , A.H.W. te Vinkeveen per '-7-80 aan-

gesteld a res. wmr.

Goor van, J. te Bunnik per '-7-80 bevorderd tot

.1.

Gorter, T.R. te Bilthoven per '-7-80 bevorderd tot

.1.

Groot, G.A. wmr. I te Bilthoven per '-7-80 met

c .• 0.

Honders, A. te Utrecht per '-7-80 bevorderd tot

o . der - polv Ie kl.

Jong de, J. te Kockengen per '-7-80 bevorderd tot

.1.

er 48) aangewezen als

cdt. van de Ve eersgr. Alk-

óJStr. Alkmaar) adj.

ein Nulend, geb.

4-2-38. ij was voordien

d. rechn. afd. verkeersgr.

Utrech .

Koele, H.A.le Driebergen per '-7-80 bevorderd tot

.1.

Kruyf de, A.J.A. res. wmr. te Bunnik per '5-5-80

de dienst erlaten.

Oudenalder v.d .• H. te Harmelen per '-6-80 beo

vorderd ot owmr. en verplaatst naar Amerongen.

Rozenda!. G.J.H. adm. ambt. C , te Utrecht per

'-5-80 verplaatst naar l.Jssslstein.

Schreur, S. te Bilthoven per '-6-80 bevorderd tot

ownv.

Steenbeek, J. owmr. te Abcoude per '-5-80 ver-

plaatst naar Vinkeveen en Waverveen.

Stomphorst, J. te Driebergen per '-7-80 bevor-

derd tot owmr.

Voorbij, J.A. res. wmr. te Wilnis per '5-5-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Baars, H.J.M. te Ootmarsum per '-7-80 bever-

derd tot wmr. I.

Blokvoort, G.T.M. te Holten per '-7-80 bevorderd

totowmr.

Boensma, D. te Borne per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Bruining, J. te Vollenhove per '-7-80 bevorderd

totwmr. I.

Fokke, J. te Goor per '-7-80 bevorderd tot wmr. I.

Fijn, T. owmr. te Zwolle per '·'-79 verplaatst naar

Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Goede de, L. te Zwolle per '-5-80 bevorderd tot

owmr.

Graaf v.d .• D. owmr. te Zwolle per '·'-79 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Griendt v.d .• A.A.J.M. wmr. I te Stad-Delden per

'·'-80 verplaatst naar Zwolle.

Holterman, G.M.A. te Zwolle per '-7-80 bever-

derd tot wmr. I.

Per '-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Stap-

horst adj. H. Kaman, geb.

11-9-28. Hij was voordien

plv. groepscdt. Staphorst.

Kanis, J.W. te Raalte per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Korenberg, B. te Daimsholte per '-7-80 bevorderd

totwmr. I.

Kreuwel, B.J.M. te Delden per '-7-80 bevorderd

tot wrnr. I.

Nobbe, F. te Haaksbergen per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Nuijens, R.M.G.J. te Urk per '-2-80 bevorderd tot

adm. ambt C 2.

Oonk, B.M. te Losser per '-6-80 aangesteld als

schr.

Ottink, E. te Wierden per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Peddemors, H. res. wmr. te Tubbergen per '5-5-

80 de dienst verlaten.

Riet te, H.J. te Rijssen per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Rosmalen van, J. owmr te Zwolle per '·'-79 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Schalk, H. te Vriezenveen per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Tuinsma, S.T. te Vollenhove per '-5-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Rekken (distr. Apel-

doorn!.

Veenstra, S. res. wmr. I te Borne per '-7-80 met

1.1.0.

Vries de, H.W. te Staphorst per '·'-80 bevorderd

tot owmr.

Westerveld, J.G.M. te Losser per '-7-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Wolbers, B.H.M. te Gramsbergen per '-4-80 ver-

plaatst naar Delden .

Dienst Luchtvaart

Baas, C.G.D. te Schip hol per '-6-80 bevorderd tot

adm. ambt. B 1.

Meppelen, J.W.C. te Schiphol per '-5-80 bever-

derd tot owmr.

Piening, J. wmr. I te Schiphol per '2-4-80 ver-

plaatst naar Bilthoven (distr. Utrecht).

Remers, H.J.A. oft. der Rijkspol. te kl, per '-'-80

aangewezen als cdt. van de aid. vliegdienst Dienst

Luchtvaart.

Algemene Verkeersdienst

Cents, W.Ch.M. te Driebergen per '-5-80 aan-

gesteld als R.A. Il.

Engelenhoven van, A.G. owmr. te Grathem per

'-5-80 verplaatst naar Herkenbosch (distr. Hoer-

mond).

Linden·Siekman v.d., M.A. te Driebergen per

'-5-80 aangesteld als schr. A.

Luimes, K. te Driebergen per '-7-80 bevorderd tot

adj.

Milani, N.L. te Driebergen per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Ru de, J. te Driebergen per '-5-80 bevorderd tot

owmr.

Smits, M.C. te Driebergen per '-7-80 bevorderd

totwmr.1.

Sybenga, F.C. te Driebergen per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Zweers, H.P. te Driebergen per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.
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Dirksen, M. te Maasbracht per '-7·80 bevorderd

tot wmr. I.

Gorter, L. te Amsterdam per '-7-80 bevorderd tot

adj. en benoemd tot staf adj. Staf Amsterdam.

Johannink, J.A.L.G. te Amsterdam per '-5-80 be-

vorderd tot R.A. IV.

Jong de, J. te Delfzijl per '-7-80 benoemd tot

post- plv. groepscdt te Groningen.

Kappetijn-Werkhoven, A. te Vlissingen per '·6-

80 bevorderd tot schr. A.

Kramer, J. owmr. te Groningen per '-7-80 met
f.l.o.

Leeuwen van, T.M.M. owmr. te Utrecht per '-7-

80 benoemd tot post- plv. groepscdt. te Utrecht.

Nijland, B.E. te Dordrecht, per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Slotboom, A.Th. wmr. te Amsterdam per 5-7-80

verplaatst naar IJmuiden.

Rijkspolitie te Water

Baijens, J.F. te Leeuwarden per '-6-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 'l ,

Berg v.d., J.G. te Tiel per '-7-80 bevorderd tot

wmr.1.

Per '-5-80 aangewezen als

cdt. van de groep Arnhem

adj. M. v.d. Berg, geb.

9-7-2'. Hij was voordien

post- en plv. groepscdt.

Arnhem (RPtW).

Wordt vervo gd...
Shellhe1P~$\

1 IShelt~pt
Tot op dit moment is er al

een flink aantal "Shell helpt"·

boekjes. verschenen.

Maar we gaan door. Ook in

de toekomst zult u ongeveer

eens in de twee maanden zo'n

nieuw handig "Shell helpt"·

boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen

met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.

Zoals bijv. met onze benzine,

die ASO bevat, waardoor

uw auto zo zuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan

nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht

kunt met vragen over onze

produkten, over auto's of over

autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt

u trouwens ook bellen of schrij-

ven, wanneer u onverhoopt één

of meerdere, reeds verschenen,

"Shell helptv-deeltjes mist.

Het adres is: Shell Nederland

Verkoopmaatschappij nv
Afdeling Klantenservice

(MK/k). Antwoordnr.175,

3000 VB ROTTERDAM.

Een postzegel is niet nodig.

Tel.: 010 . 696111 of 696112.

@
SheUhelpt
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Smale, T.A.M. owmr. te Gorichem per '-7-80 be-

noemd tot post-, boot-, plv. groepscdt. te Gori-

chem.

Tielman, M.G. te Amsterdam per '-5-80 bevor-

derd tot R.A. IV.

Treffers, H. te Delfzijl per '-7-80 bevorderd tot

owmr. en aangewezen als bootcdt.

Per '-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wil-

lemstad adj. A. Verveer,

geb. "-8-24. Hij was voor-

dien adj. alg. dienst Staf

distr. Dordrecht (RPtW).

Visser, E. wmr. I te Tiel per 5-7-80 verplaatst naar

Enkhuizen.

Scholen

Bansberg, R.P. te Neerijnen per '-7-80 bevorderd

tot owmr.

Bethlehem, H. te Horn per '-4-80 bevorderd tot

adj.

Bilsen van, H.J.G.J. te Horn per '-4-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Bloem v.d., W. adm. ambt. C 3 te Apeldoorn per

'-5-80 de dienst verlaten.

Boonen, H.L.P. te Horn per '-'0-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Bossink, F.A.Th. olf. der Rijkspol. te kl. te Apel-

doorn per '-5-80 aangewezen als adj. dir. oplei-

dingsschool Apeldoorn.

Claessen, C.H. R.A. 11te Horn per '-8-80 de dienst

verlaten.

Dikkers, J. olf. der Rijkspol. 2e kt. per '-7-80 be-

vorderd tot olf. der Rijkspol. te kl.

Flanderhijn, P. adm. ambt. C 2 te Apeldoorn per

'-8-80 de dienst verlaten.

Greef de, G.J.M. te Harlingen per '-7-80 bevor-

derd tot owmr.

Hoorn v.d .• W. adm. ambt. C 3 te Apeldoorn per

'-5-80 de dienst verlaten.

Lange de, J.E. te Neerijnen per '-7-80 bevorderd

tot owmr.

Middelkoop van, J.H. te Neerijnen per '-7-80 be-

vorderd tot owmr.

Roon van, A. te Neerijnen per '-6-80 bevorderd tot

owrnr.,

Schouten, P.J. te Bilthoven per '-7-80 bevorderd

tot wmr. I.

Struik, H.J. owmr. te Harlingen per '-7-80 be-

noemd tot cdt. gr.st.pl. Barendrecht (distr. Dor-

drecht).

Op het veld, J. H. te Horn per ,-, 0-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 3.

Verwoert, J.D.G. te Neerijnen per '-4-80 aan-

gesteld als schr. A.

Vries de, M. te Harlingen per '-6-80 bevorderd tot

adm. ambt. A t.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Koop, R. te Soestdijk per '-7·80 bevorderd tot

owmr. aangewezen als 2e begeleider.

Rp.org_RPM80_08_aug_nr.12_compri 236



Aannemingsbedrijf Gebr. Van Kessel b.v.
Kornedijk 7A - Buren (Gld.) - Tel. (03447)-1541

fffffPJ!~
Cirkelpuzzel
Ondanks alle bezuinigingsmaatregelen

moet u deze maand toch maar rond zien

te komen. Ook bij het puzzelen.

Om de cirkelpuzzel te kunnen oplossen

bedenkt u eerst welke woorden er horen

bij de omschrijving in het rijtje hieron-

der. Daarna plaatst u de letter in het ge-
lijkgenummerde vakje van de cirkel.

Na de oplossing zijn tussen de stralen

van de cirkel 17 woorden leesbaar en
wel van de buiten- naar de binnencirkel.

De beginletters van deze 17 woorden

vormen een aardig ouderwets gezegde

dat wonderwel past bij wat er momen-

teel bij het korps gaande is.

Gevraagd worden:

1. de 17 gevonden woorden;

2. het gezegde.

De omschrijvingen:

98-77-63-5-54 = ooft;
35-19-41-102-14-51-86-100 = loof-

boom, waarvan het hout veelal door

klompenmakers wordt gebruikt;

16-70-93-52-38-2-69 = handboord aan

een overhemd;

78-11-72-92 = smeersel;

30-74-53-13-67-3 = snijdend deel van

een ploeg, ploegblad;

83-99-28-9 = durf, lef;

22-8-96-46-75-1-97 = toezicht;

90-33-37-18-101-61 = inspanning;

25-39-45 = voorzetsel;

80-60-10-87-43 = bescherming;

34-57-24-82-62 = naam van een maand;

59-73-88-58-55-7 = luidruchtig, vrolijk

tieren;

26-20-71-21-48-84-68 = zeeman van de

laagsje rang;
36-27-94-29-4 = het inhalen van het ge-

Oplossingen kunt u tot en met 20 sep-

tember inzenden bij onze puzzelredak-

teur. Adres: Brahmsstraat 9, 6961 AN
Eerbeek.

U dingt mee naar de boeken- of platen-

bon van f 25,-

was;

81-31-103-76 = te eniger tijd;

12-95-79 = honingdrank;
42-89-64-47 = eertijds, voorheen;

32-40-15-44-66 = klein platboomd bin-

nenvaartuig;

23-91-56-6-50 = voertuig, auto;

17-85-49-65 = knorhaan.

De winnaar van het matjesvlechten (in

meinummer) was A. Pruijs, Revelsant 8

in Emmeloord.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegen beplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

41
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BZNGNG

• Bezuinigen bij de RP: roeien met de buikriem die
je moet aanhalen.

• Van auto- naar fietssurveillance: Je blik verruimen.

• Zuinig surveillancemiddel: Politie-te-waterfiets.

• Minder munitie? Dat schiet lekker op.

• Weer een nieuw wapen: het snoeimes.

• GEHOORD op hoog niveau: Wim schuurt maar
kan niet krassen.

• De Gaay trok wel steeds een blik agenten open,
maar De Ruiter ziet nu ook kans om ze uit het blik

te krijgen.

• De tering van de nering krijgen.

• Toppunt van energiebesparing: niets doen.

Bezuinigende kollega's (25)

Houtop
Korterink
Langendoen
Laterveer
Minderop

Niks
Regeling

Schrapers
Schuivers
Snijders
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sept. 1979: Kempenteam sloeg terug

okt. 1979: Verslag Wmr. H.

nov. 1979: Politie aan dichte grens

dec. 1979: Kollega's in de knoei

44

Wat brachten de elf nummers
RP-magazine7

Inhoudsopgave van de 21e jaargang (sept. '79 - aug. '80)
van het RPm

OMSLAGARTIKELEN

't Is weer rustig in de Kempen - sept. 79, pag. 10

Persoonlijke gevoelens onderdrukken in ruil voor een goede beoordeling -

okt. 79, pag. 8

Dienstdoen langs een gesloten grens - nov. 79, pag. 5

Waar kan de RP'er met zijn eigen problemen terecht? - dec. 79, pag. 14

Waar kan de kollega van de gemeentepolitie zijn problemen kwijt? - jan. '80, pag. 6

Schoten in St. Oedenrode - febr. '80, pag. 4

Amsterdam kraakte - mrt. '80, pag. 6

Koninklijke kontakten met het korps Rijkspolitie - apr. '80, pag. 4

Een dag om te huilen - mei '80, pag. 6

Wat houdt hen nog meer bezig? - juni/juli '80, pag. 6

Operatie snoeimes '80 - aug. '80, pag. 6

KOLLEGA'S IN DE KNOEI (dokumentaire)

Waar kan de RP'er met zijn eigen problemen terecht? - dec. 79, pag. 14

Waar kan de kollega van de gemeentepolitie zijn problemen kwijt? - jan. '80, pag. 6

De overheid kan ook anders - febr. '80, pag. 10

Korpsleiding over maatschappelijke zorg: "Er moet iets gedaan worden" -

mrt. '80, pag. 10

WAT HOUDT HEN NOG MEER BEZIG?
juni/juli '80

P. Spies. Leider van gereformeerde jeugdkampen: "Ik voel me geen bewaker van een

kudde" - pag. 6

G. W. Assendelft. Voorzitter wijkvereniging Roermond: "Als je in de put zit ben je

goed af" - pag. 8

L. Nieuwenhuis. Bestuurder kerk en school: "Er is nog iets meer dan werk" - pag. 10

H. van Laar. Vice-voorzitter Rode Kruis Afd. Driebergen-Rijsenburg: "Je moet doen

wat je kunt doen" - pag. 12

J. Natrop. Radiopresentator en sportanimator: "Die wilskracht van de gehandikapte

om z'n doel te bereiken" - pag. 14

J. J. van der Vlist. Bestuurslid van een Haagse woningbouwvereniging: "Ik heb geen

hekel aan vergaderen" - pag. 15

C. Buissant des Amorie. Organisator voor de jeugd: "Wie de jeugd heeft ... " -

pag. 16

KRIMINALITEIT

't Is weer rustig in de Kempen - sept. 79, pag. 10

Schoten in St. Oedenrode - febr. '80, pag. 4

Kledingteam opgeheven: Er was geen merk spijkerbroek dat ze niet kenden -

juni/juli '80, pag. 28

Distrikt Dordrecht pakt (brom-)fietsdiefstallen aan - aug. '80, pag. 18

INTERVIEWS

Helderziende Majafra: "Vrouwen zullen steeds meer invloed krijgen bij de politie" -

dec. 79, pag. 40

Voorzitter Hoppel van de Politiedierenbescherming: "En ik ben dan de boosdoener" -

jan '80, pag. 17

Sheriff Peter J. Pitches uit Los Angeles (USA): "We hebben ook nog achttien helikop-

ters" - mrt. '80, pag. 23

Tweede-Kamerlid drs. Ed Nijpels: "Je moet politieadspiranten verantwoordelijkheden

geven" - apr. '80, pag. 10
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jan. 1980: Kan gempo wèl terecht?

febr. 1980: Schoten in St. Oedenrode

mrt. 1980: Ook vrouwen bij de M.E.

apr. 1980: Juliana en de R.P.

POLITIEPRAKTIJK

Anderhalf jaar voorbereiding voor drie dagen sport - okt. 79, pag. 20

Politieman lost. steeds meer misdrijven op - nov. 79, pag. 19.

0011 1h opmars - jan. '80, pag. 22

Vuurwerk op het water en dus RPtW-taak - mei '80, pag. 11

Kledingteam opgeheven - juni/juli '80, pag. 28

JAARVERSLAG 1978

- Landgroep verdient grotere aandacht - sept. 79, pag. 16

OPENINGEN/INGEBRUIKSTELLlNGEN

r. J. H. Grosheide bij ingebruikstelling distriktsburo Nijmegen: "Formule sterkte-

vaststelling moet opnieuw worden bezien" - juni/juli '80, pag 25

ONDERSCHEIDINGEN/DANKBETUIGINGEN

oninklijke onderscheidingen voor 49 RP'ers - apr. '80, pag. 34

Dekens voor RP-paarden dankzij spontane aktie - aug. '80, pag. 21

BOEK/TV/FILM

Grijpstra en De Gier - okt. 79, pag. 13

'ervingsbrochure korps Rijkspolitie - okt. 79, pag. 23

'Halt ... Politie'. Over wiJdstroperij in Nederland - nov. 79, pag. 13

inderen spreken recht - mei '80, pag. 14

Rijkspolitie bracht nieuwe film uit - aug. '80, pag.

aj. b.d. J. Ranselaar deed boekje open over korps Rijkspolitie - aug. '80, pag.

JUBILEA/HERDENKINGEN

60 Jaar Politiedierenbescherming. 'Dierenkwelling veranderd maar niet verdwenen'

-dec. 79, pag. 26

60 Jaar Speurhondenschool RP. 'Een luie hond moet niet naar de politie gaan' -

apr. '80, pag. 6

COLUMN

oe kunnen we de problemen van verplaatsing oplossen? - okt. 79, pag. 15

PERSONALIA

Tamboer-majoor Barend Groeneveld nu met rode f.i.o.-bretels - sept. 79, pag. 22

Directeur opl. school RP B. van der Meer nam afscheid - sept. 79, pag. 23

A. van den Bos geïnstalleerd als alg. direkteur school voor primaire opl. Rijkspolitie -

okt. 79, pag. 18

P. H. Borra nam afscheid als direkteur kaderschool Rijkspolitie: "Uitblijven van politie-

reorganisatie gevolg van politieke onmacht" - jan. '80, pag. 20

J. J. Veenstra geïnstalleerd als disfriktscommandant Middelburg: "Bij samenwerking

RP-GP kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben" - febr. '80, pag. 16

Th. P. Nelissen bij zijn installatie als direkteur kaderschool RP: "Meest kwetsbaren ont-

breekt het aan vormingsmogelijkheden" - mrt. '80, pag. 17

W. A. de Kraker, nieuwe direkteur COME: "Niet terugschrikken politiepersoneel mili-

tair aandoende technieken en vaardigheden toe te brengen" - apr. '80, pag. 14

ALGEMENE INSPECTIE

Jaarverslag 1978. 'Landgroep verdient grotere aandacht' - sept. 79, pag. 16

Nederlandse Kinderraad bezocht RP A.I.: 'Loop eens bij ons binnen' -

dec. 79, pag. 24

Nieuwjaarsboodschap generaal P. J. Plattel: 'U was er goed' - jan. '80, pag. 5

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen bij RP - mrt. '80, pag. 20

45
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mei 1980: Een dag om te huilen ...

juni/juli 1980: Dienstbaar na diensttijd

aug. 1980: f 16.000.000,- minder

46

DIVERSEN

Wat doen orthopedagogen bij jeugdzaken? - nov. 79, pag. 11

Rijkspolitievereniging werd ANPV. Waarom? - nov. 79, pag. 15

Dat kon niet door onze beugel - jan. '80, pag. 12

Amerikaanse politiemannen voelen zich bedreigd door hun vrouwelijke kollega's

-juni/juli '80, pag. 18

G. J. Kok van de NOBOVO: "Van het idee van marsmannetjes en ruimteschepen moe-

ten we af" - juni/juli '80, pag. 21

OPLEIDING EN VORMING

Wmr. H. over opleiding: "Persoonlijke gevoelens onderdrukken in ruil voor een goede

beoordeling" - okt. 79, pag. 8

A. C. M. Broekaart, direkteur opl. school gem. pol. Heerlen: "Politieopleidingsschool

is geen sociale- of pedagogische academie" - okt. 79, pag. 18

Direkteur Th. P. Nelissen van de kaderschool RP: "Meest kwetsbaren ontbreekt hei

aan vormingsmogelijkheden." - mrt. '80, pag. 17

W. A. de Kraker, nieuwe direkteur COME: "Niet terugschrikken politiepersoneel mili-

tair aandoende technieken en vaardigheden bij te brengen" - apr. '80, pag. 14

Bootvluchtelingen op opleidingsschool Harlingen: "Europees denken in Aziatisch

tempo" - apr. '80, pag. 16

KURSIEF

Peeldorp krijgt ook plisie (2) - sept. 79, pag. 30

Peeldorp krijgt ook plisie (3) - okt. 79, pag. 28

Hééé ... Dóé - nov. 79, pag. 29

Uitkijke as ge wat steelt!! - mei '80, pag. 16

Dat kleine foutje - juni/juli '80, pag. 43

Links, rechts en er tussenin - juni/juli '80, pag. 49

REAKTIES (Postbus 120)

Zo'n surveillance-auto, kan dat nog wel? - sept. 79, pag 19

Herhaling ambtseed (5) - sept. 79, pag 19

Waarom anoniem? - dec. 79, pag. 45

Toch nog - onbewust - in de roos geschoten? - jan. '80, pag. 11

Weggooi-enveloppen - febr. '80, pag. 22

Kollega's in de knoei (1). 'Dank .. .' - febr. '80, pag. 22

Vriendschapsoffensief. 'Pruttelende koffiepot' - febr. '80, pag. 22

Kollega's in de knoei (2 t/m 5) - mrt. '80

'Elkaar helpen?' - pag. 26

'Waar hebben ze het eigenlijk over' - pag. 26

'Speciale politieproblemen' - pag. 26

'Weinig medeleven' - pag. 27

Kryptogramschap (1) - apr. '80, pag. 24

Kollega's in de knoei (6 en 7) - apr. '80

'Adspirant' - pag. 24

'Beangstigend' - pag. 25

Vriendschapsoffensief (2) 'Koffiezetapparaat' - apr. '80, pag. 24

Kryptogramschap (2) - juni/juli '80, pag. 38

Rechercheurs jeugdzaken verontrust, juni/juli '80, pag. 38

Verre Oosten - juni/juli '80, pag. 40

RESERVE-RIJKSPOLITIE

- Rapport 'Werkgroep res.-Rijkspolitie' in uitvoering - mei '80 pag. 20
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talrijke politiepelotons naar de
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M.E.-er van huis tot (brand)haard.
Een relaas van wachten.
De voorspelling van onze wacht-
meester ('We zullen wel weer ergens
achter de hand worden gehouden')
kwam uit. pag. 6
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Een ME'er gevolgd door Ben Huizing

Foto's: Fer Traugott

24 uurachter sc ild,
flipperkast en s hoppen troef

t
!

1. Tableau de la troupe, direkt na de aanval. Op de voorgrond: m.e. 'ers van de haussee, geassisteerd door

beredenen van de Amsterdamse gempo. Op het dak van hel kraakpand: BSB-mc.rret.~hauss;ees. In de twee hoogwerkers

(links): marechaussees-scherpschutters. In de twee opgehesen ontainers: A .e. 'ers met hogedrukspuiten.

6
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V.V.D. rapport:

'Politietaken voor
Koninklijke
Marechaussee
ongewenst'

"Het wordt als onjuist en onge-

wenst ervaren, dat de Koninklij-

ke Marechaussee wordt opgeno-

men in de wet. De politie heeft

zich ontwikkeld tot een burger-

lijk apparaat met civiele taken,

dat specialistisch is opgeleid.

Het is in beginsel onjuist deze

taken tevens op te dragen aan

een militair onderdeel."

Op het moment dat het rapport

met deze woorden (van de

VVD-werkgroep Politie over het

voorontwerp Politiewet) bij de

drukker ligt, maakt dezelfde

Koninklijke Marechaussee zich

gereed om met JO m.e.-pelotons

en scherpschutters het gekraakte

pand aan de Prins Hendrikkade

met geweld te ontruimen.

Het is duidelijk, dat de werk-

groep Politie van de Volkspartij

voor Vrijheid en Democratie

(met o.a. RP's kapitein H.

Dubbelboer, 2e Kamerlid drs.

Ed Nijpels en de Haagse hoofd-

kommissaris dr. C. N. Peijster)

niet gelukkig zal zijn met de

Amsterdamse beslissing om de

PH-affaire door marechaussee

te laten beëindigen.

'ME WEG ERMEE'. De bekende kreet

staat in hanepoterig spuitbusschrift op

het viadukt boven de rijksweg in de

buurt van Abcoude. Een kleine kolonne

ME-voertuigen passeert. Het Utrechtse

peloton van de Rijkspolitie is onderweg

naar Amsterdam. De voorbeschouwin-

gen over de 'wedstrijd' tussen krakers

en politiemensen in kranten, voor radio

en tv zijn niet hoopgevend. Met de erva-

ringen op de 30e april nog vers in het ge-

heugen reizen de politiemensen naar de

hoofdstad. Het RPm volgde een van

hen, sprak met de echtgenote die achter-

bleef en registreerde iets van de sfeer bij

dit 'spel zonder grenzen'.

Dranghek

"Het Utrechtse peloton zal wel weer als

dranghek moeten fungeren." Zijn stem

klinkt met een ondertoon van teleurstel-

ling als we hem op de avond, vooraf-

gaande aan het optreden in Amsterdam,

thuis bezoeken. We informeren naar

zijn eerdere ervaringen als ME'er. Ze

blijken alle beperkt te zijn gebleven tot

wachten en dienstdoen-op-afstand: het

afzetten van een straatje en dergelijke

noodzakelijke maar bepaald geen span-

nende bezigheden. "Maar", zegt Peter,

"als ik dan in de krant lees dat men

morgen wel een hoop spektakel ver-

wacht - er wordt zelfs gesproken van

doden - dan ga je toch wel even naden-

ken." Hij heeft de hele dag dienst ge-

daan op de groep. 's Morgens was hij al

even in Amsterdam om zijn tweede ME-

Peter is 22 jaar. Hij kwam 4 Vz

jaar geleden als wachtmeester

van de opleidingsschool van de

Rijkspolitie in Hom en werd

ruim een jaar geleden ingedeeld

bij het ME-peloton ï., 'k Was aan

de beurt") van het distrikt

Utrecht van de Rijkspolitie. Hij

is ruim een maand voor de be-

ruchte 30e april getrouwd met

Thea (21), die nu op een accoun-

tantskantoor werkt. Ze wonen in

de statige woning naast het post-

buro.

Hij heeft al verschillende ME-

wapenfeiten op z'n lijstje staan.

Zo 'woonde' hij met zijn

kollega's in de leegstaande kazer-

ne in Amersfoort die door aspi-

rant-krakers werd belegerd. Hij

maakte de gebeurtenissen rond

de Amsterdamse Vondelstraat

mee en was op 30 april opnieuw

in 's lands hoofdstad. ("Ik ben

niet tegen kraken. Je zult maar

zonder dak boven je hoofd zit-

ten. Maar nu zijn ze te ver ge-

gaan "). Hij maakte in Petten de

weg voor het vervoer van kern-

afval vrij en maakte op 19 au-

gustus deel uit van de assistentie

van de Rijkspolitie aan de Ge-

meentepolitie Amsterdam.

Scherpschutters van de

Kon. Marechausse in een hoogwerker.

7
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pak af te halen en 's middags had hij

buro-dienst. "Het heeft me vanmiddag
wel beziggehouden", geeft hij toe,

"veel werk is er niet uit mijn vingers ge-

komen."

Peter en Thea lijken desondanks nogal

nuchter tegen de assistentie in Amster-

dam aan te kijken. Het behoort tot de

risiko's van het politievak, stellen ze.

Thea: "Maar als je 's avonds thuis
t.v.-beelden ziet als op Koninginnedag,

dan zet je toch wel even alle Amster-
damse ziekenhuizen op een rijtje, kom-

pleet met de route om er naar toe te rij-

den. Nee, helemaal ongemerkt gaan die

dagen niet aan je voorbij."

Ze zou in die perioden, dat Peter met de

ME op pad is, best bij haar moeder, die

in de buurt woont, kunnen gaan slapen,

maar daar begint ze niet aan: "Ik blijf

thuis. Probeer wat te lezen. Ik wil niet
dat mijn man 's nachts in een leeg huis

terugkomt. De ervaring leert inmiddels
dat hij juist dan veel kwijt moet. Nee, ik

wacht wel."

Gejuich

De jonge ME'er vindt het best leuk bij

het peloton. Het is de kameraadschap,

het samen een karwei klaren, dat hem
aanspreekt. Van de spanning van een

optreden bemerkt hij pas iets vlak voor

een optreden. "Op 30 april kwamen we

pas na de middag in Amsterdam aan. In

de buurt van de Dam werden onze bus-

sen bekogeld met stenen. In de enge

ruimte van zo'n bus is het dan benau-

wend. Snel uitstappen dus. Maar als je

dan tegenover je 'tegenstander' komt te

staan, gaat er wel even wat door je heen.

Maar dat moment duurde in dit geval

erg kort. Er was werk aan de winkel."

Thea is al naar haar werk, als de drie

kollega-ME'ers van de groep Peter ko-

men afhalen. In z'n plunjezak een extra

lunchpakketje. "Als het er om spant

duurt het wel eens lang voordat je be-
voorraad wordt."

Samen reizen ze naar De Bilt waar het

peloton zich achter het distriktsburo
verzamelt. Na het appèl en de koffie

stappen ze in de bussen en rijden naar

Amsterdam. In de RAl gaan ze met een

paar duizend politiemensen voor een
warme maaltijd aan tafel. Er heerst een

vrolijke stemming. Het gejuich barst los

als een' metalen dekschaal kletterend op

de grond valt. Aan onze tafel wordt

8

ment. Marine-personeel komt nieuws-

gierig dichterbij, diensthonden zorgen

voor lawaai, de bestuurders van twee

goedbeschermde shovels kijken toe, po-

litievakbondsleiders nemen poolshoog-

te, pakken met doosjes frisdrank wor-

den aangevoerd. Er moet voor ont-

vangst worden getekend. En er is koffie,

veel koffie.

Een marechaussee-scherpschutter

neemt plaats in de open hoogwerker.

nauwelijks over het werk gesproken. De

gangmaker in de groep heeft de lachers

op z'n hand. Inmiddels is ook de ge-

ruchtenmachine op gang gekomen. Het

zou best eens kunnen dat het ME-

konvooi onderweg van de RAl naar de

Marinekazerne Kanenburg door kra-

kers wordt opgehouden. Ze halen de

schouders op" e zien wel."

Verveling

Ruimschoots op tijd en zonder opont-

houd arriveren de bijstandseenheden

van de Rijkspolitie, een deel van de Ge-

meentepolitie en de Koninklijke Mare-

chaussee op het exercitieveld achter de

dikke muren van het Marine-etablisse-

Peter haalt zijn lunchpakket af, zoekt

met de andere leden van het peloton zijn

slaapplaats voor de nacht op en depo-

neert er zijn plunjezak. De weggooi-

lakens blijven opgevouwen op de de-

kens liggen. "Je weet maar nooit. Mis-

schien komen we vannacht helemaal

niet aan slapen toe."

Ruim een uur voor Uur U is Peter ge-

reed voor de klus. Zijn scheenbescher-

mers zitten goed; het toilet is bezocht.
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Hij en drie van z'n maten nemen met

een routinegebaar een schild op de

knieën. Speelkaarten komen voor de

dag. Peter heeft een hekel aan dat wach-

ten. Het liefst zou hij meteen aan het

werk gaan. het kommando van de ope-

ratie houdt wat dat betreft heel weinig

rekening met de wensen van de wacht-

meester. Als tegen vieren het politieleger

in beweging komt en het plein tussen

Centraal Station en Prins Hendrikkade

meer weg heeft van een goed bezet

openluchttheater dan een strijdperk,

blijft de kompagnie waartoe het Ut-

rechtse peloton behoort als reserve-

eenheid achter. Peter is verre van blij.

"Als je op straat bent, al is het dan als

een simpele afzetting, zie je tenminste

nog iets."

De mannen moeten in de auto's blijven

zodat op eerste oproep kan worden uit-
gerukt. Die oproep komt echter niet. De

Marechaussees van de BS~eenheid

stappen van de omhooggehesen kon-

tainer over op het dak van het (kort

tevoren door de krakers vrijwillig ont-

ruimde) pand.

r 'VÖÖR-OEUGE-LENINGE-NvoöR"AMBTENAREN-l
I Overname goedlopende leningen of hypotheken geen probleem I
I Tweede Hypotheek Zeer aa~~rekke~ijkambtenarentarief ~~~ I

--------=--------=-2--:-h------,h--:-k-----1 Persoonlijke lenmgen tot 96 maanden 12%I voor aankoop of reeds in e vpot e en . I
bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __

I
I
I
I
I
I
I
I

:M
I~L ~

netto L4 Jb 4lS bU r.l. !S4 ~b continue

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

180,-
I 2.500,- 124,- 89,- -- -- -- .. -- --

I 15.000,- 243,- 201,-
I 3.500,- 172,- 123, 100,- -- -- -- -- --

I 20.000,- 320,- 264,- 236,-
I 5.000, 245,- 176,- 142, 121,- 116,- -- -- 100,-

I 25.000,- 397,- 327,- 290,-
I 8.000,- 390,- 278, 222,- 188,- 179,- 164,- 152,- 160,-

I 30.000,- 473,- 389,- 347,-
110.000,- 485,- 345,- 275,- 234,- 221,- 202,- 187,- 200,-

I 40.000,- 627,- 514,- 458,-
113.000,- 630,- 449,- 359,- 304,- 285,- 257,- 239,- 260,-

I 50.000,- 787,- 677,- 635,-
115.000, 727,- 513,- 414,- 350,- 327,- 297,- 274,- 300,-

I 60.000,- 946,- 813,- 763,-
118.000,- -- 622,- 496,- 421,- 389,- 354,- 327,- 360,-

I 70.000,- 1103,- 949,- 889,-
120.000,- -- 690,- 550,- 467,- 432,- 392,- 362,- 400,-

I 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-
125.000,- -- -- 690,- 585,- 537,- 485,- 449,- 500,-
130.000,- -- -- 830,- 705,- 642,- 582,- 537,- 600,-

Wijzigingen voorbehouden. 135.000,- -- -- 969,- 820,- 747,- 677,- 624,- 700,-
Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk. -
U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenliggende bedragen en hoger.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER 80ETE_
• wettel ijke tarieven • geen kosten voorafGeen afsluitprovisie

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

BOVO BV 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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radio geeft een direkt verslag van de

ontwikkelingen. Naar mate de tijd vor-

dert komt de verveling. Na het kaarten

vallen enkelen in een ongemakkelijke

houding in slaap. Men eet iets, grijpt

opnieuw naar de kaarten en worstelt

zich door de tijd. De spanning heeft

plaatsgemaakt voor apathie.

Om negen uur 's avonds, als de stad wat

tot rust is gekomen en het er naar uitziet

dat het reserve-personeel niet in aktie

hoeft te komen, volgt de toestemming

om een plaatsje in de kantine op te zoe-

ken. Er is koffie. Speelautomaten zor-

gen voor enige afleiding en opnieuw is

schoppen troef.

Het enige spannende dat Peter tenslotte

meemaakt, is het moment dat een

marinejongen op een balkon een verdie-

ping hoger lichtelijk beneveld zijn maag

omkeert. Peter heeft daarna nog even

werk om zijn kleding van vreemde smet-
ten vrij te krijgen. Inmiddels zijn meer

eenheden teruggetrokken. De mensen

kunnen hun bed opmaken.

Ruim 24 uur na zijn vertrek komt Peter

weer thuis. Niet moe, maar met een on-

voldaan gevoel. iet dat hij vooraan

had willen staan bij de ontruiming,

maar zo'n tijd lang helemaal niets

doen ... zelfs niet als 'dranghek'. Hij

belt het accountantskantoor op om

Thea te vertellen dat hij weer thuis is.

Onbeschadigd.

Als we een dag later opnieuw kontakt

hebben, blijkt dat Peter 's avonds na te-

rugkeer op de standplaats al weer dienst

heeft gedaan. Hij heeft wat mensen

thuis opgezocht, om ze te verhoren in

verband met een ovenreding elders. En

dan was er ook nog een aangifte van de

diefstal van een fiets. Peter: ,,'t Is me

niet meegevallen. Je hoofd staat er niet

naar na zo'n inzet en ik was daarom net

zo lief thuisgebleven."

Thea komt met een bekentenis: "Ik heb

niet zo best geslapen in de nacht voordat

Peter wegging. Misschien dat ik er min-

der last van had gehad, als we er niet zo
uitdrukkelijk over hadden gesproken.

Eerlijk gezegd ben ik een beetje bang ge-

worden, want als je er goed over na-

denkt loop je als ME'er toch wel

risiko's."

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

Aannemersbedrijf

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

10
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nieuw..

Fotografische Verkeerskontrole
De nieuwste TRAFFIPAX type V
kamera is geheel volgens de
modernste inzichten van de fotografie
en de elektronika opgebouwd en
heeft een geheel DIGITAAL inspie-
gelingssysteem.
Bij nacht zijn zelfs TWEE flitsfoto's
per sekonde mogelijk!
Leverbaar in meerdere uitvoeringen.
- voor mobiele surveillance.
- voor koppeling met de Mesta radar.
- met of zonder diafragma-automaat.
Goedgekeur door PTB en Ijkwezen.
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150 kaderfunkties bleven in 1979 onvervuld

Karrière wordt minder belangrijk
Met ruim 12.000 mensen, bijna 2000

voertuigen, 177 vaartuigen, 10 vliegtui-

gen, 70 paarden en zo'n 40 honden zijn

we als korps Rijkspolitie het jaar 1980

ingestapt. Blij over de lichte groei, nog

onwetend van hetgeen het nieuwe jaar

aan besnoeiingen zou brengen. Het zijn

de cijfers die (zoals elk jaar in septem-

ber) gepresenteerd worden in het jaar-

verslag.

Ongeveer 500 kollega's verlieten vorig

jaar het Korps, van wie 307 met f.1.0.

Daardoor ontstonden talrijke vakatures

voor kaderfunkties. Het jaarverslag

noemt het opmerkelijk, dat er onvol-

doende sollicitanten kwamen, met het

gevolg dat 150 kaderfunkties niet kon-

den worden vervuld. Het blijkt, dat ve-

len het gezin voorrang geven boven de

karrière en dat mag in politiekringen in-

derdaad 'opmerkelijk' genoemd wor-

den. Problemen zal de geringe trek in

overplaatsing op den duur niet geven,

daar er in de komende jaren naar ver-

houding steeds minder kaderfunkties

vrij zullen komen. Verwacht wordt, dat

de 150 vakatures van begin 1980 aan het

eind van het jaar al vervuld zullen zijn.

Na het rekordjaar '78 nu wat minder in-

en uitstroom van personeel: wat minder

~

f.Lo-ers (307) en ook wat minder nieu-

we kollega's (911). De feitelijke sterkte

van het Korps ligt nog royaal onder de

vastgestelde behoefte, maar de achter-

stand wordt snel ingelopen.

Grootste tekort in Utrecht

Bij de landgroepen is nog een tekort van

12,27%, dat het sterkst gevoeld wordt

in de distrikten Utrecht (15,29070) en

Roermond (15%), relatief het minst in

Middelburg (5,85%), Leeuwarden

(8,85%) en Den Haag (9,22%).

Ziekteverzuim neemt toe

De korpsarts merkt op, dat het ziekte-

verzuim gunstig afsteekt bij het be-

drijfsleven (uiteraard, bij een zo jong

korps met streng gekeurde personeelsle-

den). Toch dient hier bij te worden aan-

getekend, dat het ziekteverzuim on-

danks de verjonging in één jaar fors is

gestegen (van 6,5% tot 8070). Het jaar-

verslag gaat daar verder aan voorbij, al

Korps Rijkspolitie
(per 1-1-1980)

Personeel:

Politiepersoneel- 10.080

Burgerpersoneel 2.146

Wagenpark: 1763 auto's

235 motoren

Vloot:

64 patrouillevaartuigen RPtW

57 volg, en speedboten RPtW

27 kleine boten. landgroepen

29 snelle boten landgroepen

Luchtvloot:

5 helikopters

2 2-motorige en

3 l-rnotorige vleugelvliegtuigen

Levende have: 71 paarden

40 honden

Gebouwen: 1124 panden

wordt wel gesignaleerd dat er 'ondanks

opvanggroepen nog altijd jonge wacht-

meesters in de eerste maanden sneuve-

len'. Meestal om psychologische rede-

nen, aldus de korpsarts. vervolg pag. 13

11

Rp.org_RPM80_09_sept_nr.01_compri 249



vervolg van pag. 11

Zeeland bang voor vrouwen?

De opmars van de vrouw in het Korps

gaat onverdroten voort. Bij de selektie

scoort ze nog altijd hogere ogen dan de

man: 120/0van de vrouwelijke sollicitan-

ten werd geschikt bevonden, tegenover

ruim 10% van de mannen. In '79 wer-

den 851 adspiranten in opleiding geno-

men, onder wie 106 vrouwen, dus 1 van

elke 8.

De Rijkspolitie telt nu 329 vrouwen, van

wie er 251 als wachtmeester in de dis-
trikten. Gemiddeld 3,4%, maar sommi-

ge distrikten vallen daarbij flink uit de

boot. Zeeland telde op 1-1-80 slechts 5

vrouwen op 299 mannen (dus 1,7%) en

verdient daarmee onbetwist de poedel-

prijs, op enige afstand gevolgd door

Utrecht (2,6%) en Maastricht (2,9%).

De meest vrouwvriendelijke distrikten

waren op 1-1-80Den Bosch (4%), Breda

(4,1%) en - ver aan de top - Dor-

drecht (5,1%).

Minder wapengeweld

De kriminaliteit mag harder worden,

dat neemt niet weg dat het korps

Rijkspolitie voorzichtig blijft met het

vuurwapen. Ook in 1979 werd het

pistool weer minder gebruikt. Er vielen

56 waarschuwingsschoten (in '78: 62) en

werd er 46 keer gericht geschoten (in '78

ook 46). De gerichte schoten golden

meestal voertuigen (21) en dieren (14);

bij de 11 keer dat er gericht op mensen

geschoten werd, vielen er 8 gewonden.

Niet elk vuurwapengebruik kon door de

beugel; volgens de korpsleiding was het

in 31 van de 99 keren ongeoorloofd. (A).
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et kind van de
reKening

'Politie in kontakt met de jeugd'

Steeds meerjongeren komen in aan-

raking met Justitie, als gevolg van
een aantal knelpunten in onze sa-
menleving: jeugdwerkloosheid,

misbruik van alkohol en drugs, on-

voldoende mogelijkheden voor

vrijetijdsbesteding en speelruimte,
kindermishandeling en ontwrichte
gezinnen.

Buro Jeugdzaken van het korps

Rijkspolitie snijdt deze problematiek

aan in het Jaarverslag 1979, dat als jaar-

thema heeft 'Politie in kontakt met de
jeugd'.

Somber toekomstbeeld

Het toekomstbeeld lijkt somber:

- het aantal pogingen tot zelfmoord

onder jeugdigen (van 15 tot 25 jaar) is in

de afgelopen 20 jaar verviervoudigd;

- op steeds jongere leeftijd blijken jon-

geren al verslaafd te zijn aan alkohol,

tabak en andere drugs;

- mishandeling van kinderen komt nog

steeds in schrikbarende aantallen voor;

- de werkloosheid onder jongeren is

onrustbarend gestegen: in 1974waren er

40.000, nu zijn er meer dan 100.000

jeugdwerklozen;

- uit het feit dat 1 op elke 4 huwelijken

eindigt in een scheiding, zou men kun-

hen konkluderen, dat er te gemakkelijk

wordt getrouwd en dat daardoor steeds

meer huwelijken niet tegen een stootje

kunnen en voortijdig stranden, veelal

tot schade van de kinderen;

- het aantal jongeren dat met justitie

in aanraking komt, neemt toe.

Bureau Jeugdzaken tekent hierbij aan,

dat tevens nieuwe problemen een rol

zullen gaan spelen: met de tweede en

derde generatie van minderheidsgroe-

pen, zoals Surinamers, zigeuners en bui-

tenlandse werknemers.

Lichtpuntjes

Een voorlopig lichtpuntje lijkt daarbij,

dat in 1979 het percentage strafrechte-

lijk minderjarige jongens dat met justi-

tie in aanmerking kwam, daalde (met

7,8%), hoewel het aantal nog aanzien-

lijk is: 7689 jongens. Merkwaardig is te-

gelijkertijd, dat bij de meisjes het aantal

juist is gestegen. Met bijna eenzelfde

percentage (7,5%), hoewel het hier om

veel kleinere aantallen gaat, in totaal

waren het 343 meisjes.

Een ander lichtpuntje bij alle verhar-

ding in de samenleving: tegenover de

stijging van het aantal eenvoudige

diefstallen (met bijna 9%) dat het korps

Rijkspolitie in 1979 ter kennis kwam,

staat een daling van het aantal misdrij-

ven tegen het leven (met bijna 10%). In

konkreto: 3848 diefstallen meer en 23

doodslagen minder. Wie niet telt maar

weegt, zal dit als een verschuiving ten
gunste uitleggen.

~

IJ\\~ ~lx
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EenAmerikaan k m even langs ...
... om de politie in Nederland te bestuderen. En hoe!

Het staat nu zwart op wit: de stad Gro-
ningen ligt in Friesland, bet korps

Rijkspolitie beeft 6000 man in 20 dis-

trikten, waar Duits wordt gesproken.

Burgemeesters worden in Nederland

niet meer benoemd maar door bet volk

gekozen.
Dit soort kennis van Nederland wordt

momenteel verspreid in Amerika en En-

geland, dank zij bet zojuist verscbenen

boek 'Police and people' , dat bedoeld is

voor mensen die opgeleid worden of al
werkzaam zijn voor politie en maat-

scbappelijk werk.

Wie schrijft zulke onzin?

Niemand minder dan ene Paul G. Shane

(Sc.D.), die als Associate Professor &

Director verbonden is aan de Rutgers

University in Newark (New Jersey).

Hoe komt de man aan die onzin?

Geleerde heer Shane is niet te beroerd

om zijn Nederlandse bronnen te noe-

men: "Officers of the police of Gronin-

gen and Nijmegen and Piet van Reenen

(of the Study Center for Upper Police

Officials) were especially helpful in the

Netherlands," aldus de auteur in zijn

inleiding, "and since have contributed

additional data." Hij beroept zich bo-

vendien op goede literatuur van politie-

deskundigen als Perrick, Fijnaut en Van

der Burg.

Wereldwijd

De meeste informatie heeft hij zelf ver-

zameld tijdens een gesponsorde reis van

een aantal weken langs Baltimore

(V.S.), Cheshire en Gloucestershire (En-
geland), Julundur en Ludhiana (India),

Haifa en Jeruzalem (Israël), Nijmegen

en Groningen.
Dankzij dit wereldwijde veldwerk (ver-

richt in de winder van 1971/72), aange-

vuld met wat recentere gegevens ("ma-
ny people around the world who helped

expedite the collection of data"), heb-

ben we nu een overzicht van de historie,

de organisatie en de werkwijze van de

politie in vijf landen.

14

Wat Nederland betreft: Volgens Shane

telt het korps Rijkspolitie 6000 man per-

soneel (blz. 20), maar het groeit snel

want op blz. 126zijn het er al 8000. Ook

het aantal distrikten neemt toe: van 20
naar 23. Voor dat werk wordt de A.l.

bijgestaan door 5 regionale inspekteurs

en dat is een hele troost. Shane konsta-

teert, dat veel politiechefs nog steeds

geen vrouwen in hun korps dulden. Als

dat hier en daar wel het geval is, moeten

ze meestal hun geüniformeerde werk be-

ginnen in de autosurveillance (blz. 130).

Ook over onze opleiding zullen de lezers

in Amerika en elders interessante details

kunnen vernemen. Op blz. 131 prijkt

een luchtfoto van het 'nationale oplei-

dingscentrum voor politieofficieren' in

Hilversum, waar volgens Shane studen-

ten voor RP- en Gempo-officier worden

opgeleid. Op blz. 185blijkt dat toch iets

anders te liggen: RP-officieren worden

in Apeldoorn opgeleid en Gempo-

officieren op zes verschillende akade-

mies in ons land. De opleiding tot

wachtmeester vindt nog altijd in Arn-

hem plaats.

"The language of the country is Dutch
(Nederlandse or Duits)", weet Shane te

melden, op gezag van zijn buurvrouw

Mieke Malandra (" Thanks, Mieke".)

die - volgens de auteur - zorgde voor

een accurate vertaling van de Neder-

landse gegevens. Dankzij de buurvrouw

weet de Engelstalige wereld nu, dat een

mayor in Nederland 'burgomeister' heet

en ons parlement 'states-general', om

maar eens een paar aardige vondsten te

noemen. Inmiddels heeft Shane wel on-

ze Eerste Kamer uitgebreid tot 78 leden

en zal D'66 blij zijn te vernemen, dat het

benoemen van onze burgemeesters heeft

afgeschaft; die worden voortaan door

het volk gekozen.

Nieuwe verrassing

Bij zoveel dubieuze basis-informatie

(ook die over de andere landen is niet

vlekkeloos), ben je benieuwd naar het

hoofdgerecht: een vergelijking van de

politie in die vijf landen v.w.b. organi-

satie, historie en werkwijze. Opnieuw

een verrassing. Alle gebruikte cijfer-

materiaal, alle tabellen en grafieken blij-

ken volledig te zijn verouderd. Met een

stalen gezicht worden de gegevens van

1971 en 1972 gepresenteerd, alsof er

sindsdien niets is veranderd.

Het is bijna niet te geloven, maar dit
'wetenschappelijke' werk blijkt geba-

seerd te zijn op een snoepreisje in de

winter van 1971/72. Zoals zoveel stu-

denten dat doen, greep Paul G. Shane

de gelegenheid aan om op kosten van

een instantie (in dit geval het Ameri-

kaanse Instituut voor de Geestelijke

Volksgezondheid) een studiereis te ma-

ken. Als maatschappelijk werker was

hij in aanraking gekomen met de 'Fami-

ly Crisis Intervention' (een projekt van

de politie in Upper Manhattan) en hij

vroeg zich af: hoe zou zoiets elders in de

wereld worden aangepakt? Dankzij ge-

noemde sponsor kreeg Paul de kans om
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aan het eind van 1971 naar Europa te

vliegen, vandaar naar Israël en India.

Kerstkaart

Dr. P. van Reenen (van het W.O.D.C.

bij Justitie) herinnert zich dat nog wel,

als we hem er - negen jaar later - naar

vragen: "Die Paul Shane is destijds bij

me geweest op het Studiecentrum in

Hee1sum. Daarna is hij nog gaan praten

bij de gemeentepolitie van Nijmegen en

Groningen, maar na een paar dagen was

hij alweer vertrokken. Op zijn verzoek

heb ik hem later nog eens wat cijfers

gestuurd, maar als hij in zijn referenties

verwijst naar persoonlijke kommunika-

tie met mij, dan zal hij waarschijnlijk de

kerstkaart bedoelen die hij mij heeft

gestuurd. Overigens een aardige kerel,
dat wel."

- Kan zijn korte bezoek van toen vol-

doende zijn geweest om daar een boek

met een wetenschappelijke pretentie aan

te wijden?

Van Reenen: "Och, ik dacht dat hij op

reis was om zijn kennis wat te verdiepen

en dat het bij een eenvoudige publikatie

in 1972gebleven zou zijn. Dat hij nu, na

zoveel jaren, van dat stokoude materi-

aal dit boek heeft gemaakt en daar een

wetenschappelijke betekenis aan geeft,

zonder dat het verder is onderbouwd en

bijgewerkt, lijkt natuurlijk nergens

op."

- Het is bedoeld voor studenten en in-

siders van politie en maatschappelijk

werk.

Van Reenen: "Onverantwoord. Ik heb

ook een exemplaar toegestuurd gekre-

gen, maar ik heb het meteen weggelegd

toen ik zag dat er alleen maar erg oude

cijfers in stonden. Ik heb er nog niet

verder in gelezen. Maar zo'n boek is na-

tuurlijk zinloos en wetenschappelijk

niet verantwoord. Ik begrijp niet, wat

de man bezield heeft om dit te laten uit-

geven."

Nederland is dus gewaarschuwd voor

dit prul. Het is te hopen, dat men in

Amerika en Engeland ook snel tot die

ontdekking komt, voordat uitgever
Mosby (St. Louis-Toronto-Londen)

zijn eerste oplaag à $ 1l.50 aan de man

heeft gebracht.

Wrange krenten
uit de lariekoek

Uit de oude, verschimmelde

lariekoek van Shane pikten we

toch een paar krentjes, al zijn

ze soms wat wrang:

(... )"De Tweede Wereldoorlog

had meer effect op de politie,

zoals ook op het gehele leven

van de Nederlanders. In bepaal-

de opzichten leek het op de

Franse bezetting, toen de politie

werd gezien als collaborateur en

knecht van de bezetter. Hoewel

vele Nederlandse politiemensen

een belangrijke rol speelden in

de ondergrondse anti-Duitse be-

weging, zag het grote publiek de

politie als geheel als onderdani-

ge dienaar van de Duitsers.

Nederlandse politieambtenaren

handhaafden openlijk de gehate

Duitse wetten. Ze arresteerden

Joden en verzetsgroepen, door-

zochten huizen, terwijl het

Nederlandse volk zich massaal

aktief en passief verzette tegen

de bezetters . . . "

(... )"Na de Tweede Wereld-

oorlog is de relatie tussen de po-

litie en de bevolking belangrijk

gewijzigd. De littekens van die

ervaring schijnen te zijn ge-

heeld. Politiemensen worden

over het algemeen door het pu-

bliek gerespekteerd en zij

respekteert het publiek ook.

Over het algemeen worden noch

de regering noch de politie als

onderdrukkend gezien. Ze

wordt doorgaans niet als de vij-

and gezien, maar of ze nu als

vriend beschouwd wordt is niet

duidelijk. "

(... )"De Koninklijke Mare-

chaussee werd (in 1945) ont-

heven van alle politietaken,

waardoor het begrip werd gede-

mitaliseerd. Helaas bleef de po-

litie wel de oude militaire-stijl

uniformen dragen. "

~

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

l1!lJ
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING
INDUSTRIEWEG 26 • RENKUM

Telefoon 08373·9003*

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Narcoticatest

- Dranghekken· uw RP type 9- en

19 spijlig . 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks
- ongevalstandaards met

supplementen

- verkeetsvesten voor Rijkspolitill

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35. 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en explosievrije

handlampen

- parkeerpalen, neerklapbaar en

uitneembaar

- handschijnwerpers, zowel op

batterijen als 12 volt

- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en

geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van

politie-auto's, enz. enz.

- stoptransparanten, zowel normaal

als spiegelschrift,

zgn. Matrix systeem

15
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Met bijdragen van: W. A. G. Meutenberg. M. Danel, A. van der Scheur, P. H. M. Claessen, S. G. M. Worm, C. van der Horst,

H. J. Kuiper, G. Helmendach, D. G. van de Witte e.a.
Eindredaktie: A. Huizing.

RPstaat
voor Schut

Wat voert-ie
in z'n schild?
pag. 19

Vreemd
verbod
van een
liberale
krant

pag. 20

Eerste damesduo
•In reserve
pag. 18

arresteerders komen
uit de
lucht
vallen

Inzameling
voor RP

'We hebben niets.
We willen alles.'
pag. 21

Nieuwe leus
in Nieuw Leusen:

BPOPPIGIEB
AANIETTlla
aELEGD pag. 18

Limburgse m.e.-ers
als slangenvangers

pag. 20

pag. 19

Ventielslang
Tuinslang
Wurgslang

17
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RP-officier F. Brink ruilde
vangsnoer voor ambtsketen

ASSEN. - Op 1 augustus is
majoor F. Brink (tot die da-
tum Hoofd Algemene Dienst
van het RP-distrikt Assen)
geïnstalleerd al~ burge-

meester van de Overijsselse
gemeente Nieuw Leusen. Een
surveillance-auto van de ver-
keersgroep Assen bracht de
voormalige Rijkspolitie-
officier naar de grens van
'zijn' gemeente, waar hij -
na het gebruikelijke door-
knippen van het lint - met
zijn gezin per koets en bege-
leid door beredenen uit
Hoogeveen, naar de 'Boerde-
rij' reed. Onder grote be-
langstelling (ook van velen-
uit het Korps) werd de heer
Brink in een bijzondere
raadsvergadering de ambts-
keten omgehangen.
In zijn toespraak ging de
nieuwe burgemeester in op
deze verandering van werk-
kring: "Het vangsnoer af, de
ambtsketen om. ZÓ klinkt
het verschil nog niet zo
groot, maar het blijft na-
tuurlijk toch een wat onge-
bruikelijke overgang. De wat
verbaasde reakties van ver-
scheidene mensen heb ik best
kunnen plaatsen. Je wordt
niet politieman om vergade-
ringen te leiden of bij te wo-
nen, personeelsproblemen op
te lossen en materiële voor-
zieningen te regelen. Maar
het lot van degene die hoger
in de organisatie verzeild
raakt, is wel dat hij verder
- wellicht zelfs tè ver -
van het politiewerk af komt
te staan. Het gevoel dat bij
mij daardoor ontstond, -
verder af te komen staan van
wat er in de samenleving ge-
beurt - heeft mij in toe-
nemende mate er toe ge-
bracht buiten mijn werk be-

18

RP-kapel dagelijks
te bereiken
VOORBURG. - Adjudant
Jan Zwart is sinds kort door
de Algemeen Inspecteur van
het korps belast met de dage-
lijkse leiding van de
Rijkspolitie-kapel. Hij zal
naast alle sekretariaats-
werkzaamheden ook het fi-
nanciëel beheer uitvoeren.
De sekretaris van de kapel is
te bereiken op de Algemene
Inspectie in Voorburg of
thuis: Koningslaan 22 te
Woudenberg (tel. 03498-
2420).

Mevr. M. Rooyakkers-Jansen

en distriktscommandant

W. A. Hulsmans.

zig te zijn met andere zaken:
sociaal-kultureel werk en de
politiek. Allemaal omstan-
digheden die de overgang
naar dit ambt hebben ver-
gemakkelij kt. "
In het volgende nummer een
interview met de heer Brink.

(AH)

Eerste vrouwen bij
Res.-RP beëdigd

Rijkspolitie. Op 16 augustus
werd in Melick mevrouw
M. Rooyakkers-Jansen uit
Helden-Panningen door
distriktscommandant W. A.
Hulsmans beëdigd. Een week

later was de beurt aan me-
vrouw C. Stemerdink-Aar-
nink uit Tubbergen die in
Raalte voor kolonel C. H.
Honcoop de belofte aflegde.
Beide dames namen bij die
gelegenheden tevens hun di-
ploma buitengewoon-
geoefend-man in ontvangst.
Voor de plechtigheden was
veel belangstelling van de zij-
de van burgemeesters,
groepscommandanten,
klasse- instructeurs , familie
en andere belangstellenden.

(DGvdW)

ROERMOND/ZWOLLE. -
De eerste twee vrouwen heb-
ben inmiddels officieel hun
intrede gedaan binnen de ge-
lederen van de reserve-

Mevr. C. Stemerdink-Aarnink en kolonel C. H. Honcoop.

(Foto's Techn. Rech. Roer-
mond en Zwolle)
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Geen bord om
van te eten

APELDOORN. - "Tegen
de wapenschildjes hebben we
nu lang genoeg aan-
gekeken", vond adjudant
G. Schut van de opleidings-
school in Apeldoorn. Kollega
Schut, die bij de lezers van
ons blad enige bekendheid
geniet vanwege zijn illustra-
ties bij onze korte verhalen,
zette zich aan de tekentafel
en maakte een ontwerp voor
een wandbord. Alle onder-
delen van het korps Rijks-
politie kregen met een sym-
bool aandacht van de ont-
werper: de opleiding ('waar
het allemaal begint'), de sur-
veillant van de landgroep, de
parketpolitie, de M.E., de
Rijkspolitie te Water, de ver-
keersgroep, de meldkamer,
de recherche, de Dienst
Luchtvaart, de Algemene
Verkeersdienst, de (speur-)
hondgeleider , de arrestatie-
eenheden, de beredenen, en
de Veld- en Milieupolitie.

Inmiddels heeft het ontwerp
een definitieve vorm gekre-
gen, uitgevoerd op Delfts
blauw. De wandversiering is
te bestellen op de opleidings-
school in Apeldoorn en kost
f 18,50.

Bestellingen kunt u plaatsen
bij mevrouw R.L. Visscher,
postbus 9000, 7300 DA
Apeldoorn. Bij de levering
krijgt u een aksept-
girokaart je om de betaling te
voldoen. (AH)

1

Eerste sprongen

teamleden met de opleiding
met een week grondopleiding
op de kazerne van het korps
Commando Troepen. Daar-
na werd vanaf de vliegbasis
Gilze-Rijen opstegen om bo-
ven de Rechte Heide onder
Goirle de sprongen te wagen.
Alle leden van de verschillen-
de arrestatieteams zullen in
de nabije toekomst een der-
gelijke opleiding krijgen.

(SGMW)

Parachutistenopleiding
voor arrestatieteams

BREDA. - Op 7 augustus
ontvingen tien leden van het
arrestatieteam-Zuid, na de
eerste parachutistenopleiding
voor arrestatieteams, van
overste B. van Tussenbroek,
kommandant van de KCT-
kazerne in Roosendaal hun
brevet B. Op 15 juni j.l.
startte een groep van 15

Een blijde
autohandelaar

MAASTRICHT. - Auto-
dieven gingen er onlangs
vandoor met een Mercedes
van een autohandelaar uit
het zuiden des lands. De
Rijkspolitie uit Gulpen - ze
noemen zich ook wel het
'E.E.G.-team' - wist nog
dezelfde dag de auto én de
daders van de diefstal te
pakken. De autohandelaar
was zo blij, dat hij een knots
van een bloemstuk op het
buro van de Rijkspolitie in
de Limburgse gemeente liet
bezorgen.
Het onderzoek had echter
tot gevolg dat er nog zo'n 30
auto's boven water kwamen
en dat een 20-tal daders voor
een gesprekje met de recher-
che werd 'uitgenodigd'. Een
van hen was de dankbare

handelaar. Hij heeft zijn ver-
klaring kunnen afleggen in
een verhoorkamertje dat
voor deze gelegenheid was
gesierd met een fraai
bloemstuk.

(Rech. gr. Maastricht) I • De Chinese politie mag
sinds 15 juli verdachten neer-
schieten die zich tegen aan-
houding verzetten of pro-
'beren te ontkomen. Tot nu
toe werd verwacht dat de
agent de tegenstribbelende
verdachte met blote handen
aanpakte. Het schieten moet
worden gestaakt, zodra over-
treders 'tekenen van lafheid
of onderwerping' vertonen,
luidt het dienstvoorschrift
van de Chinese agent. (NRq

Gezocht

LEIDERDORP . - In de
Gouwe Koerier stond on-
langs deze advertentie:

zoekt KOSTHUIS
of

KAMER

kort
&klein

gelezen

gezocht per haff jufi voor
jonge badmeester

Aanmelding:

Groepscommandant
Rijkspofitie Boskoop.
tefefoon 01727-6441

• Burgemeester drs. H. I.
de Haan van Harlingen is
niet tevreden over de mate
van toezicht op de Wadden-
zee: "Er vinden er allerlei
vreemde dingen plaats en al-
leen de Rijkspolitie te Water
houdt toezicht. Dat is diep
treurig want die heeft geen
voorzieningen. Er ligt een
boot in Harlingen. Rente-
loos . . ., want die kan niet
bemand worden."
Burgemeester De Haan had
om meer personeel voor de
RPtW gevraagd.

(Leeuw. Crt.)

• De Nederlandse politie-
mensen moeten beter worden
voorgelicht over de Zuid-
molukse kultuur. De werk-
groep Kulturele minderheden
van D'66 vindt dat er daar-
om speciale Zuidmolukse
politieadviseurs moeten wor-
den aangesteld. (AD)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de p0-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelijk.

ustus
fi

en.
072

19

Om de jonge wachtmeesters
uit het diepe te halen? (ThS)
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"Hij grijpt naar wat het dichtst in zijn buurt beweegt. "

M.E. Roermond ging
op slangenjacht

lengte uit haar caravan wa-
ren ontsnapt. Bijna een week
lang leefden inwoners van
het dorp in angst dat ze één
van de drie wurgers op hun
pad zouden tegenkomen.
Zoekakties van Carmen zelf
bleven zonder resultaat en
daarom werd de hulp van de
politie ingeroepen. Toen
M.E.-pelotonscommandant
De Visser uit Roermond toch

ROERMOND. - Begin au-
gustus liet slangen-
bezweerster Carmen de
Castello van circus Renz, dat
in Helden-Parmingen de ten-
ten had opgezet, weten dat·
twee pythons en een boa-
constrictor van 4V2meter

De snelle en betrouwbare wieldrukmeter.

De Loadometer
van Akkerman.
Een wieldrukmeter voor voertuigen, met vele
pluspunten:
• overal opstelbaar en eenvoudiq te
transporteren,
• weegbereik tot 10ton per wiel,
• makkelijk te bedienen,
• robuust uitgevoerd,
• zeer aantrekkelijke aanschafprijs.

----------------
Mercuriusweg 30, 2516 AW Den Haag, Thl. 070-854300.

20

zijn mensen bijeen had om
de Venlose kollega's te hel-
pen bij de ontruiming van
kraakpanden, werd de gele-
genheid te baat genomen
koers te zetten naar het
Haagveld in Helden-
Parmingen. Vierendertig
M.E.'ers ("Als de slang zich
aan je vastwurgt, trek dan
aan z'n kop. Voor ernstige
gevallen is de dokter in de

buurt") zochten met stokken
het struikgewas rond de ca-
ravan af en troffen al vrij
snel de pythons aan. De
grootste jongen bleef echter
spoorloos. Hij was honderd
meter weggeschuifeld waar
de M.E. 'ers hem bij een
sloopauto aantroffen.

(GAWM)

(Foto's Fer Traugott)

)

Carmen en een van haar troetelkinderen.

Ook dat nog

Het inkasseringsvermogen
van de politieman en -vrouw
wordt de laatste tijd wel bij-
zonder op de proef gesteld.
In het verleden van die van-
zelfsprekende beperkingen
voor hem of haar, b.v, geen
geld van anderen aannemen;
men had liever niet dat poli-
tiemensen in diensttijd naar
de fles grepen en men vond
dat de surveillant er in zijn
werk korrekt en verzorgd bij
diende te lopen. In de afge-
lopen maanden kwamen er
voor de Rijkspolitiemensen
nog een paar bepalingen bij

die minder voor de hand la-
gen. Er mochten geen over-
uren meer worden gedekla-
reerd en het werd niet op
prijs gesteld dat de benzine-
tanks van surveillanceauto's
onbeperkt werden vol-
getankt. Is die schrik dan
ook verwerkt, dan komt
plotseling de NRC - overi-
gens een keurige krant -
met de volgende kop

Politieman
mag zich niet
verschonen
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Korps wil historie verzamelen

'We hebben niets,
we willen alles'

APELDOORN. - "Ik zal
toch eens in Breukelen moe-
ten kijken of daar niet iets
ligt dat thuishoort in de ver-
zameling die door het korps
Rijkspolitie wordt
aangelegd." Dat beloofde
mr. L. Oranje, sekretaris-

generaal van het ministerie
van Justitie, bij de opening
van de eerste tentoonstelling
van de initiatiefgroep Histo-
rische Studie Verzameling
korps Rijkspolitie, op 9 sep-
tember op het terrein van de
opleidingsschool in Apel-
doorn. De tentoonstelling,
waarmee de initiatiefgroep

voor het eerst naar buiten
trad, bevatte voor het groot-
ste deel een overzicht van de
historie van het buro perso-
neelsvoorziening. Het initia-
tief om te komen tot een
verantwoorde studieverzame-
ling van het Korps had wat
publiciteit nodig. Het zou
een aanzet moeten worden
om wat meer in de aandacht
van het Rijkspolitiepubliek te
komen.
Voorzitter R. Linthorst van
de initiatiefgroep: "Om iets
van de geschiedenis van ons
Korps te kunnen tonen, heb-

ben we van velen mede-
werking nodig. Er is al het
een en ander verzameld bij
diverse onderdelen, diensten,
groepen en korpsleden.
We hebben echter méér
nodig. We willen van
alles, maar we hebben te
weinig."

Vrienden van de HSV

Naast het beschikbaar stellen
van kleding, voorwerpen en

administratie uit 'oude tij-
den' kunnen belangstellen-
den ook toetreden tot de
stichting 'Vrienden van de
HSV' (in oprichting), een

supportersklub die mede-
bedoeld is het toekomstige
museum financiëel te steu-

nen.

Politiemuseum
In Buren staat het museum
van de Koninklijke Mare-
chaussee waar nieuwsgierigen
naar de politiehistorie voor
een groot deel aan hun trek-
ken kunnen komen. De ge-
meente Zwolle heeft aange-
kondigd dat zij een politie-
museum wil gaan onderbren-
gen in een deel van haar
Huis van Bewaring. Waarom
dan ook nog een
Rijkspolitie-museum?
Linthorst: "De kontakten
met de beheerder van het
museum van de Koninklijke
Marechaussee zijn goed. We
kunnen voor hulp en advies
altijd terecht. De KonMar
heeft echter van zichzelf al
zo'n enorme historie. Inder-
daad zijn er plannen om in
Zwolle te komen tot een

Mr. L. Oranje was ruim

1.78 m lang en kon op dit

punt dus geschikt worden

bevonden voor het politie-

vak. De meetlat dateert nog

van heel vroeger, maar is

nog steeds in gebruik bij de

afd. personeelsvoorziening.

(Foto Wim Schermer Dienst

Luchtvaart)

Wordt de HSV gesubsi-
diëerd? Majoor Linthorst:

"We staan niet op de loon-
lijst van ons ministerie om
het zo maar eens te noemen.
We krijgen wel veel mede-
werking. Zo ligt het in de be-
doeling om tezijner tijd een
ruimte van de opleidings-
school in Apeldoorn in ge-
bruik te nemen voor het op-
zetten van een mini-museum.
Twee oud-adjudanten uit het
distrikt Apeldoorn hebben al
medewerking toegezegd bij
het beheren ervan. We ho-
pen op enige financiële hulp
van het ministerie. Overigens
hopen we op materiële hulp
in allerlei opzicht."

politie-museum. De oprich-
ting ervan kan echter nog
wel even duren. Het is naar
mijn mening niet verant-
woord om tot de definitieve
uitwerking van de plannen
voor een politiemuseum te
wachten. Wij moeten nu al
orde op zaken stellen, den-
ken wij. Misschien moeten
we t.z.t. wel besluiten om
onze verzameling daar onder
te brengen, teneinde een
goed en volledig beeld van
de geschiedenis van het
korps te kunnen geven."
Belangstellenden voor het
initiatief kunnen kontakt op-
nemen met de sekretaris van
de HSV op de Algemene In-
spektie van het korps
Rijkspolitie, postbus 958,
2270 AZ Voorburg (tel. 070-
694021) (AH)

~~ ..
HISTORISCHE STUDIE VERZAMELING ~~

KORPS RIJKSPOLITIE ,.~

c=J POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN

t:
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'Un frouw beur in de
keuken tbuis!'

Nadat bekend was geworden
dat de groep Neerijnen ver-
sterkt zou worden met een
vrouwelijke wachtmeester
bracht ene Hannes in de
Tielse Courant op z'n Be-
tuws de geluiden die we el-
ders ook al eens meenden te
hebben beluisterd onder
woorden.

Betuwse praetjes
van
HANNES

"Gij kun doen wa ge wil

frintje, gij kun saame mit

heur op patroe!je gaon, gij

kun seame mil heur goan

suurfielanse en gij kun

saame mit heur buuro diens

hemme, mar houwer goet

reekening mee, dadde gij tuis

kom eete. Doe de gij da niet

- en dat mark ik gaauw ge-

noeg - en ik trappeer jouw

un kirtje mit da mokkeltje,

dan sal jouw kont kjermis

haauwe. "

"Ik hoop dadde gij deese

woorde goet in jouw oore

knupt ", da see un frouwke

fan un pliesie fan de groep

Neerijne.

"Ja, liefeling, ja schat, sit

mar nargens oofer in, ik bief

en kom in jouw ijge keu-

kentje eete heur", see de

kjal teruug.

Mar het frouwke da alles

nog niet fersijse kon, bleef

mar deur raotele. "Ik begrep

nie, wa jullie baose in de

kop gehaolt hem me. Ik feur

mij geleuf dasse net as un

stel aauwe bokke er op uit

sijn fan un gruun blaatje te

gaon plukke. Aanders kan ik

nie begrijpe dasse net hier

22

naor Neerijne un frouw

stuure um het pliesie keurps

te komme ferstarke", aldus

het frouwke da hoe langer

hoe kwaojer wier.

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

De nog jonge pliesie, die

deese kwaoje woorde naor

sijn kop geslingert kreeg,

wies niet goet wa hij er teege

in brenge kon. Hij see: "Gij

wit net soo goet als ik da un

frouw in onze saamenlefing

un dienende taak is toebe-

schreefe. En hoe kan se da

nouw nog beeter in de prak-

tijk brengen, dan um bij de

pliesie te goan. Die hemme

nouw éénmaal un dienende

taak. "

"Watte? un frouw heur in

de keuke tuis! Motte gij het

nog goet praote ok. Het is

op deese men ier gin wonder

da er steets méér werkloose

komme. Al die frollie die

kjals beroepe gaon doen, sijn

gin feeministe mar fiemele-

niste. Bah, maar nogmaols

frintje: sij feursigtieg ... ",

see het frouwke da net as de

aandere frollie fan de pliesie

daor in sak en as sit. Waant

sij weete mar al te goet dan

fan un pliesie het flijs swak

is. Fandaor dasse freese met

groote freese. En het jonge

pliesie-agentje da in Neerij-

nen kom, schijnt nog iesent

mooi te sijn ok.

Follegens de burgemister en

de kommandaant fan de Sal-

lem sit alles er op en er aon.

Hullie hemme heur de moat

motte neeme feur het uunie-

forrem. Maot acht en dartieg

sit heur nog ruim. Fandaor

da alle frollie fan die pliesies

daor iesen aon het lijne

geslaage sijn. Hullie sitte al-

lemaol tusse de twee en agt

en fjertieg in ... Enfin hoe

het ok mag sijn, het is feur

Neerijne te hoope da het gin

peeton plees wort ...

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met
schadegevallen!
En juist voor ü, politie-ambtenaar in actieve dienst,
hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-
zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat u cen aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer
vormt dan de doorsnee automobilist.
Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er
is nog meer:
Gunstige rio-claimregeling (I (}.15-2(}'3(}'40%)en bij één
schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15%.
WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)
Gunstige nieuwwaarde-regeling
Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-
geval binnen Nederland.
gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en
gratis vervoer van inzittenden).
Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,
is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.
N. V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO. Ou-
denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S
Hu;~iie catalogus- EUROPA·DEKKING
waarde incl. BTW

t.e.m.

Na vijf jaar schadevrij
rijden. korting 4<YA

AII·Ri.k, AII«n W.A. EUROPA·DEKKING
ICasco+W.A.) (J 5.000.000.·) AII·Ri,k. W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42
f 10.000,- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11.000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71r 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 279.29
f 17.000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48
f 19.000,- 1314.78 486.03 788.87 291.62
f 20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f21.000,- 1429.46 519.51 857.68 311.71
f22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

binnen Nederland ( 20.- ( 20.- ( 12.- ( 12.-

-- - --- - ----
I Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,

I
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I
Naam:

I Adres:

I Woonplaats: ----. tel.:

I Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

I autoverzekering,

I Speel op safe: Neem een UBO-polis.

L
Voor alle zekerheid.

-- -- - - - - - - - -I
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langs de ~ weg gezien

VOOR $CHAP[-
KEZEN MOET JE

HIER .'wEI HJ

Toeristische
attraktie
Op een van zijn surveillances

door het bewakingsgebied

van de post Witmarsum

kwam kollega Cor Heliinga

in de buurt van Womme/s

een bord tegen met de uit-

nodiging voor een - naar

zijn idee - wat vreemde

Friesche attraktie:

DISTRICT ALKMAAR
M. J. de LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25).

DISTRICT AMSTERDAM
P. GORISSEN,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 13 70 731.

DISTRICT APELDOORN
W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN
F. SCHOL TENS,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRICT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891.

DISTRICT DORDRECHT
J. C. DE GROOT,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 13 74 44 (thuis: 01804 - 2 67 261.

DISTRICT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Th. SPELT,
Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-
dorp, tel. 071 - 89 9270 (thuis: 071 - 41 30 231.

noteren: naam, adres
en telefoon van uw info

DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Gronin-
gen, tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 1 27981.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
W. H. A. G. V.d. LOOIJ
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331.

DISTRICT LEEUWARDEN
J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT MAASTRICHT
P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT MIDDELBURG
G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 2° Walstraat 8-14,6511 LV Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 281.

DISTRICT ROERMOND
W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 0 31,6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 1824).

DISTRICT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. ~ - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

In het Overijsselse Giethoorn

is een dorp met grote punters

en kleine auto 's. Het vervoer

over het water geeft er - be-

houdens in de vakantietijd

- niet zoveel problemen.

Over land is het anders. Om

de doorstroming over de

landwegen enigszins in de

hand te houden heeft men in

het verleden enkele ingrijpen-

de maatregelen getroffen. Zo

is het op het fietspad Oude

Kerkweg verboden om met

auto's te rijden (foto I).

Voor de RP-surveillanten die

in de toekomst met de nieu-

we bezuinigingsauto - hij

zal voldoen aan de toegesta-

ne breedte van een fietspad

- in Giethoorn dienst doen,

mogen op het fietspad buiten

de bebouwde kom zelfs snel-

ler dan 50 rijden.

(Ingezonden door
J. P. M. Hopmans, Zwolle)

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76861.

DIENST LUCHTVAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schip hol , postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

RIJKSPOLITIE TE WATER
U. DE LANGE,
Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 05100 - 23044 (thuis: 02290 - 341 391.

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M. DAN EL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 055 - 33 73 23).

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 991.

Verkeersschool: P. F. PUTTER,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 2030).

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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Internationale
prestatieloop

GELEEN. - Op 20 novem-
ber a.s. organiseert de Politie
Sport- en Ontspannings-
vereniging 'De Hanenhof' uit
Geleen voor de vierde maal
de Danikerbosprestatieloop.
Aan de tocht - de zwaarste
10 kilometerloop binnen de
NPSB - kunnen deelnemen
leden van de NPSB en kolle-
ga's van de Duitse, Franse
en Belgische politie. In 1979
liepen er 124 deelnemers -
onder wie vier vrouwen -
mee.
De start van de prestatieloop
is om 13.00 uur in het Dani-
kerbos te Geleen.
Inschrijfgeld f 3,50 per per-
soon. Inlichtingen Gemeente-
politie Geleen tel. 04494-
49555 (tst. 38 of 49).

Opper sloeg de
haan mis
GRONINGEN. - Postcom-
mandant c. H. Smits werkt
sinds 1 mei op de post Ten
Boer in Groningen. Hij is
dus nog niet geheel op de
hoogte van de tradities en

24

gebruiken in zijn bewakings-
gebied. In een aankondiging
las hij dat in juli te Garmer-
wolde 'Hanegevechten' zou-
den worden gehouden. Smits
vindt dierenmishandeling een
kwalijke zaak en daarom
riep hij meteen de hulp in
van de dierenbescherming.

legde op samenzweerderige
toon het misverstand uit.
Het gerucht gaat nu in Ten
Boer dat Smit ondertussen in
de tuin van zijn buro hanen
aan het trainen is om de die-
renbescherming niet nog eens
teleur hoeven te stellen.

Inge Middelveld
Kampioene vijfkamp
APELDOORN. - Adspi-
rante Inge Middelveld van de
opleidingsschool in Apel-
doorn is nationaal-politie-
kampioene geworden bij de
moderne vijfkamp voor da-
mes, die in juni in Apel-
doorn werd gehouden. Inge
deed mee op de onderdelen
paardrijden, schieten, scher-
men, hardlopen en zwem-
men.
De moderne vijfkamp is als
sport nog niet zo bekend in

ederland. Wie voor elk
onderdeel van de kamp vol-
doet aan de minimum eis die
door de Nederlandse Sport-
federatie wordt vastgesteld,
komt in aanmerking voor het
Moderne- Vijfkampkruis.
Deze onderscheiding kan elk
jaar opnieuw worden be-
haald. (MD)

lnge viel in de prijzen

Eric Kint met een van zijn

pronkstukken.

Een

RP-wereldkampioen
woont in Koewacht
MIDDELBURG. - Het
korps Rijkspolitie heeft een
wereldkampioen in haar mid-
den. Het is kollega Eric
Kint, rayoncommandant in
Koewacht op Zeeuws-
Vlaanderen, die onlangs
door zijn burgemeester A. de
Kam van Axel werd gehul-
digd in verband met het be-
halen van het wereld-
kampioenschap 'kweken van
sierduiven' . In het kader van
de benoeming van de
sportman/-vrouw in de ge-
meente Axel ontving hij van
de heer De Kam een
erepenning. (GH)

Hanegevechten in

Garmerwolde

(Foto Peter Postrna)

Toen de man aan de andere
kant van de lijn niet aan-
wezig bleek te zijn, onthulde
een wachtmeester dat het
met die 'hanegevechten' best
meeviel. Pluimvee kwam er
in het geheel niet aan te pas,
verzekerde hij zijn baas. Het
vergelijk met kukelekuu
sloeg meer op de hanige wij-
ze waarop mannen, zittend
op een paal boven water, el-
kaar met een kussen te lijf
gingen, met als doel toe-
schouwers te behagen met
hun tenslotte altijd in het
water eindigende kapriolen.
Maar de meneer van de
Dierenbescherming was in-
middels nieuwsgierig gewor-
den naar de aanleiding van
het brandtelefoontje van de
chef van de plaatselijke Her-
mandad. Hij liet zich aandie-
nen op het postburo. Nu
bleek de postcommandant
niet thuis te zijn. Een kollega
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•POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine.
Postbus 120.
6m AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief. des te groter de
kans op plaatsing.

Vrouwen bij de politie

De Amerikaanse sociologe - was het
toevallig een vrouw? - tekent voor mij
wel herkenbare symptomen op, waar
het solidariteit onder mannen betreft.
Kijk eens naar een ME-peloton. Dat
funktioneert bij de gratie van solidari-
teit.
En nu wil het geval:
- dat vrouwen in teamverband slechter
funktioneren dan mannen door een
soort natuurlijke na-ijver (kijk er de so-
ciologie maar op na);
- dat mannen onder elkaar in sport,
vrouwen en sex te allen tijde gemeen-
schappelijke interesses hebben, wat dan
achterlijk en ongeëmancipeerd is, maar
het verbindt!
Het onderzoek wijst vooral op de nega-
tieve factoren die verbonden zijn aan
het mannen-gedoe en schuwt woorden
als 'emotionele tekortkomingen' en
'sentimentaliteit' niet. Maar hoewel dat
van vrouwen die als groep met politie-
werk bezig zijn, misschien (nog) niet be-
kend is, denk ik dat aan een korps dat
uit bijvoorbeeld uitsluitend of overwe-
gend vrouwen bestaat, minstens even-
veel bezwaren zouden kleven als aan een
mannenklub.

Tot zover mijn wat eenzijdig tegenwicht
tegenover de naar mijn mening eenzijdi-
ge rapportage van de sociologe.
Ik ben motorrijder bij de AVD en zou
tot voor kort goed passen in het beeld
van een groep mannen die sceptisch zou
staan toekijken als een meisje of vrouw
zou willen proberen om een BMW 800
mèt kuip overeind te beuren na een trai-
ningsfoutje bij de motorexercitie.
Maar: bij de WK-wielrennen vorig jaar
in Valkenburg, werd m'n assistentie ge-
vraagd om te voet bij de aankomst een
afzetting te vormen. De joelende

mensenmassa, zéér emotioneel door de
naderende ontknoping van het wielerge-
beuren, de aan weerskanten van de naar
verhouding smalle baan hoog oprijzen-
de tribune's waar het publiek zelfs on-
derdoor kroop - stevige gaasversper-
ringen ten spijt - maakten dat ik me
toch zo langzamerhand maar een klein
manneke begon te vinden.

Jan Raas was amper aan de meet of de
overweldigende menigte drong op.
Schouder aan schouder, arm in arm, en
uit alle kracht ruggelings tegen een
dranghek duwend, bleek dat één rij po-
litie centimeter voor centimeter terrein
verloor. Een tweede rij werd gevormd.
Vóór mij, met haar lichaam stij f tegen
het mijne geperst, - dit is geen porno
- verdedigde een vrouwelijke kollega
mét mij de centimeters, die voor een or-
delijk verloop nodig waren. Zich - net
als ik - voor 100070 inzettend.
Sedertdien ben ik van mening dat de
vrouw die kiest voor een zware taak en
deze ook letterlijk en figuurlijk aan-
pakt, zich voldoende bewijst. En aldus
het terrein kan veroveren dat haar -
naast de man - toekomt.
Dat proces lijkt mij in gang. Emancipa-
tie van de vrouw kan zelfs al achter-
haald zijn vóór zich dat in de politie-
praktijk manifesteert (b.v. vrouwelijke
commissariaten e.d.).
De man zal moeten zorgen dat hij met
die ontwikkeling neerkomt, Zo niet,
dan vormt de opkomst van de vrouw in-
derdaad een bedreiging. Omdat de fy-
sieke kracht van de man dan nog de eni-
ge, povere, primitieve eigenschap waar-
in hij superieur aan de vrouw is. En dat
dan alleen nog op korte termijn, want
de vrouw kan wel al langer leven!
Maar ja, de beste mag winnen, dus ...

Roelof Oudman,
Linschoten.

Medeleven

Voor alle medeleven en belangstelling
van de zijde van de Rijkspolitie na het
overlijden van mijn man Paul Brouwer,
die jarenlang organisatie-adviseur was
voor uw korps, wil ik u langs deze weg
dank zeggen.

F. E. Brouwer-van de Velde,
,s-Gravenhage

Politie fans in de clinch

In RP-magazine no. 12 haalt mevrouw
Irene Luitsz weer - net als in de kran-
ten - de aandacht. De reden van haar
aktie (waardering voor het werk van de
politie) vind ik fantastisch. Wat mij te-
leurstelt is haar houding tegenover onze
fanclub. Het sekretariaat heeft haar in-
formatie (inkl. een acceptgirokaart) toe-
gestuurd, maar daar heeft ze niet op ge-
reageerd. Wel lazen we in de krant, dat
ze daarover zei: Daar begin ik mooi niet
aan. Vreemd voor iemand die zo'n aktie
begint. Jammer, dat mevrouw nu wel
direkt de naam heeft en overal bekend
is. Als lid van de politiefanclub ben ik in
mijn vakantie bij verschillende politie-
bureaus langs geweest. En veelal kreeg
ik de reaktie: 0, is dat van die mevrouw
uit Almelo? Veelal is de fanclub (jam-
mer genoeg) niet bekend, terwijl deze
toch al sinds 1973 bestaat en al lang
kaarten en brieven naar gewonde en zie-
ke agenten stuurt.
Met vriendelijke groeten van een politie-
fan,

Marian Dekker,
Schiedam

• De dames moeten bet zelf maar uit-
vecbten, vinden we. Ons voorstel: Ze
moeten maar eens samen een glas Scbie·
dams of Almelo's vocbt gaan drinken.

(Red.)
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Voor wat hoort wat
Voor Wat Hoort Wat zouden we de advertentierubriek kunnen noemen waarmee
het RPm wil starten. Mogelijk heeft u in een hoekje op de zolder of in de onderste
lade nog iets liggen wat voor u van waarde is maar waarvoor u geen bestemming
heeft, maar dat een ander misschien goed kan gebruiken. Of u vindt dat de trim-
baan die u heeft aangelegd in uw tuin best wat meer mag worden gebruikt terwijl u
op zoek bent naar een aardig viswatertje. Uw tweede huis staat al zo lang onbe-
woond en u zoekt iemand die er een korte vakantie in wil doorbrengen, die de voor-
deur een nieuw laagje verf wil geven en de deur scharnieren wil smeren.
Mocht u met het een of ander voorwerp ontzettend in uw maag zitten, als zorgen
over uw niet benutte vermogen zo'n omvang mochten hebben aangenomen dat de
psychiater tot de meest bezochten van uw kennissenkring is gaan behoren, of denkt
u dat u met uw aanbod een ander gewoon een plezier kunt doen terwijl u er zelf ook
nog iets nuttigs aan over kunt houden, stuur dan uw advertentie in. Misschien kan
het RPm u in kontakt brengen met een geïnteresseerde.
De redaktie zal misschien wat aan de tekst sleutelen om de VWHW'tjes tot een leuk
rubriekje te maken. Zij behoudt zich bovendien het recht voor advertenties te weige-
ren. De service is gratis. Het RPm bemiddelt niet. Uw berichtjes dienen adres of te-
lefoonnummer te bevatten zodat beide partijen met elkaar kontakt kunnen zoeken.

voorl~IAThoortrr#l
• Stafadjudant (vlm beredene) wil

zijn sporen ruilen voor een goede kwali-
teit telmachine met de mogelijkheden
optellen, aftrekken en vermenigvuldi-
gen voor het invullen van het deklaratie-
formulier. tel. O .

• Wmr. I met f.l.o. in bezit van 21
jaargangen RPm (vroeger Korpsblad)
vraagt g.o.h. herenfiets. Korten-
hoefstraat 22, Koog aan de Zwier.

• Jong stel wil tweelingkinderwagen
inruilen voor twee wandelwagentjes.
tel. O .

• Kapitein wil twee sterren ruilen voor
een balk. tel. O .

• Te ruil: veertien herenschorten van
bekend biermerk voor een afwasmachi-
ne. tel. O .

• Wie heeft voor verzamelaar het rij-
wielplaat je van het jaar 1934 (koste-
loos)? Aangeboden fuchsiastekjes.
Rode Baardstraat 13, Develo.

• RPtW'er (groepscommandant)
biedt voor de periode tussen Kerst en
Oud en Nieuw voor bewoning een pa-
trouillevaartuig. Gevraagd: Zomerhuis-
je in Drenthe. tel. O .

• Pettenverzamelaar zoekt nieuwe ou-
de eksemplaren om te ruilen met buiten-
landse kollega's. Aangeboden over-
werkstaten 1980. tel. O .

(U hoeft nu nog niet te reageren. In deze
proef-aflevering zijn alle advertenties
verzonnen!).
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"Mien piep!"

..': Is slecht voor je gezondheid", be-

toogde ik tijdens de surveillance in de

gsa, doelend op de rookgewoonte van

Maat. "Doe als ik: op 17 september

1978, rookte in m'n laatste sigaret! Eén

jaar en 212 dagen ben ik er al af!" Ik

probeerde hem te overtuigen.

Wat me dwars zat, was niet zozeer het

feit dát hij rookte, maar ook hóe!!!

Naar aanleiding van zo'n ziekmakend

programma op de t. v. over roken in het

algemeen en de tering in het bijzonder,

was Maat tot de slotsom gekomen dat

pijproken de oplossing was.

Gisteren moest hij tijdens de fiets-

patrouille plotseling éven naar de ta-

bakswinkel. Om niet in verzoeking te

geraken, nam ik standplaats in op het

trottoir. Op deze manier zorgde ik er

terloops tevens voor dat het verkeer zich

aan de maximum snelheid hield. Nadat

ik had bemerkt dat door mijn aanwezig-

heid zeker een zestal opgefokte brom-

mers jankend een heénkomen hadden

gezocht, kwam Maat grijnzend, met een

grote plastic zak onder de arm, uit de

groothandel voor hoest-drugs.

"

Met een wijds gebaar haalde hij het fol-

terwerktuig uit de zak. "Big Ben!", riep

hij. "Bakema", antwoordde ik droog.

In het plastic bevond zich nog een zak

tabak van een onbekend merk met als

bijzonderheid dat het twee kleuren had,

een speciale pijp-aansteker met uitgang

opzij, een boekwerk als titel: 'Rook je

rot!' of iets dergelijks en een vreemd

soort bestekje, waarmee je, naar ik ver-

onderstel, de tabak los kunt lepelen om

de zaak daarna weer vast te stampen.

"Negenenvijftigguldenenvijfennegen-

tigcentl ", riep hij, nogmaals BB om-

hoog houdend. "Je hebt je laten

tillen", zei ik. "Zeker de helft minder

schadelijke gassen, ingebouwd filter,

lekbakje en watergekoelde uitlaat!" leg-

de hij uit. "Ik had liever gezien dat je er

één had gekocht zonder uitlaat en met

volledige inwendige verbranding," op-

perde ik.

Het scheen geen enkele indruk op hem

te maken en zo kwam het, dat ik nu

voor het eerste met BB op surveillance

ging. We waren in de wolken. Maat had

het beredruk. BB moest volgens hem

'inroken'l Stel je voor: zoiets als: aan-

steken, doorhalen, uit laten gaan.

Ik stuurde rechtsaf naar het tank-

station. "Tank jij even, dan vul ik de

bon alvast in", zei ik routinematig toen

/
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we stilstonden. Nadat wij vijftig liter rij-

ker en het Rijk dik zeventig gulden ar-

mer was geworden, vervolgden we onze

tocht. Ik reed juist op de invoegstrook,

toen Maat riep: "Hó, mien piep!!!" Ik

remde. "Bij het tanken op het dak van

de gsa gelegd", herinnerde hij zich, ter-

wijl hij uit auto sprong.

Binnen twee tellen was hij weer binnen.

"Terug, ze is weg!", riep hij, lichtelijk

in paniek. "Kalm aan, ze loopt niet

weg", zei ik en keerde op een rustig mo-

ment. We naderden het station weer.

"Daar ligt ze!", riep Maat verblijd. In-

derdaad, BB lag vlak bij de pomp op de

weg voor pampus.

Plotseling voltrok zich voor onze ogen

de ramp. Op het moment dat Maat uit

wilde stappen, naderde uit tegengestelde

richting een auto. "STOP, MIEN

PIEP!!!", riep hij nogmaals, doch hij

was nog juist op tijd om haar laatste

schreeuw te horen: KRRAK! De Michi-

lin ZX reed er koers vast overheen. "Du-

re hobby", zei ik. "Barst", zei hij,

knielend bij de brokstukken. "Zelfs

meer dan één ... " probeerde ik. Z'n

gezicht betrok nog meer. Toch had ik de

rest van de surveillance de indruk dat er

iets opgeklaard was.

K. W. I. Bussie.
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Algemene Inspektie

Bos, A.W. te Voorburg per '-7-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Douglas, A.H. adm. hfd. ambt. te Voorburg per

'-'-8' de dienst verlaten.
Eriks, P. C. te Voorburg per '-8-80 bevorderd tot

schr. A.

Gealof, A.P. te Voorburg per '-9-80 aangesteld als

referendaris.

Groeneveld, G.J. te Voorburg per '-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. A 2.
Hoogland, H.H.F. te Bilthoven per '-8-80 aan-

gesteld als opz. D.

Ungsma, K. techno hfd. ambt. I te Voorburg per

'-'0-80 de dienst verlaten.
Rompas, Ch.L. te Zwolle per '-6-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Tienen van, A.N. te Voorburg per '-9-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Distrikt Alkmaar

Bakker, J.H. wmr. te Heiloo per '-9-80 verplaatst
naar Linne (distr. Roermond!.

Biesma, A.R. wmr. te Bergen per '-7-80 verplaatst

naar Warmenhuizen.

Blanken, G.O. wmr. I te Bergen per '-9-80 met
f.l.o.

Braas, J. res. wmr. te West Koggenland per '-8-80

de dienst verlaten.

Degen, G.C. wmr. I te Schagen per '-9-80 ver-

plaatst naar Schagerbrug .

Epskamp, H.P.M. wmr. I te Heiloo per '-9-80 ver-

plaatst naar Alkmaar (meldkamer!.

Groenevelt, W. wmr. te Midwoud per '8-8-80 de

dienst verlaten.

Hoorenman, H.H.M. wmr. te Wieringerwaard per

'-8-1K) verplaatst naar Schagen .

Mantel, C.J.M. wmr. te Bergen per '-7-80 ver-

plaatst naar Langedijk.

Rem, H.A.M. wmr. te Bergen per '-7-80 ver-

plaatst naar Enkhuizen.

Ruijtar, S. te Wieringerwerf per '6-7-80 aangesteld

als schrijver.

Schaper, A.A. wmr. te Alkmaar (verkeersgroep)

per '-8-80 verplaatst naar Grootebroek.

Stam, R. wmr. te Bergen per '-7-80 verplaatst naar

St. Maarten.

Distrikt Amsterdam

Belt van de, J. wmr. te Aalsmeer per '-7-80 ver-

plaatst naar Weesp.
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Blokker, W. te Broek in Waterland per '-8-80 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar lIpendam.

Bruijnseels, W.M. te Amsterdam per '-8-80 be-

vorderd tot schrijver A.
Henze, I. wmr. te Aalsmeer per '-7-80 verplaatst

naar Wormer .
Kluitmans, J. Chr. wmr. te Diemen per '-7-80 ver-

plaatst naar Uitgeest.
Larooy, R. wmr. te Diemen per '-7-80 verplaatst

naar Duivendrecht.
Madlener, A. te Amsterdam per '-8-80 aangesteld

als RA 3.
Massolt, F. owmr. te Amsterdam per '-8-80 met
f.l.o.

Mons, B. adj. te Amsterdam per '-9-80 met f.l.o.

Noort van, H.J. wmr. te Diemen per '-7-80 ver-

plaatst naar Nederhorst den Berg.

Rhebergen, G.J. wmr. te Aalsmeer per '-7-80 ver-

plaatst naar Muiden.
Roorda, T. owmr. te IIpendam per '-8-80 met f.l.o.

Rijnbeek, R.J. wmr. te Aalsmeer per '-7-80 ver-

plaatst naar Weesp.
Willems, G.M. te Amsterdam per '-3-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.
Wirsing, A. wmr. te Diemen per '-7-80 verplaatst

naar Landsmeer .

Distrikt Apeldoorn

Alblas, C.G. te Woudenberg per '-8-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Nijkerk.

Dooyeweerd, A. wmr. te Grootebroek per '-7-80

verplaatst naar Nunspeet.

Drost, J.Y. res. wmr. te Eibergen per '-8-80 de

dienst verlaten.

Gijn van, H.W. te Apeldoorn per '-7-80 bevorderd

tot adj.

Hanekamp, C.H. te Apeldoorn per '-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C t.

Maanen van, H.H. te Apeldoorn per '-8-80 aan-

gesteld als RA 3.

Modderkolk, D.J. te Twello per '-7-80 bevorderd

tot schrijver A.

Olijslager, A.G.M. te Groenlo per '-7-80 bevor-

derd tot schrijver A.

Vlias v.d., P.G. te Apeldoorn per '-9-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 3.

Distrikt Assen

Bork, G. res. wmr. te Zuidwolde per '-8-80 de

dienst verlaten.

Lether, M. res.wmr.lteEeldeper'-8-80metf.l.o.

Kiers, R. res. wmr. te Zweeloo per '-8-80 de dienst

verlaten.

Maneschijn, G. res. wmr. te Beilen per '-8-80 de

dienst verlaten.

Velema, W.R. res. wmr. I te Assen per '-8-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Breda

Argoudelis, J. wmr. te Steenbergen per '-7-80

verplaatst naar Wateringen (distr. Den Haag).

Bergmans, A.G.H.J. res. wmr. te Goirle per '-8-

80 de dienst verlaten.

Berkhout, H.J. te Ulvenhout per '-8-80 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Oudenbosch.

Braber den, J. wmr. te Fijnaart per 27-5-80 ver-

plaatst naar Dinteloord.
Engel, W.J.F.A. wmr. te Kaatsheuvel per '-7-80

verplaatst naar Blaricum (distr. Amsterdam!.

Gorissen, J. te St. Willebrord per '-8-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Oudenbosch.

Graaf de, A.C.M. wmr. te Kaatsheuvel per '-7-80

verplaatst naar Hooge en Lage Zwaluwe.

Koijen, A.A.C.J.M. te Gilze per '-8-80 aangesteld

als res. wmr.
Lacet, W.H. res. wmr. te Udenhout per '-8-80 de

dienst verlaten.
Roubos, R. te Dongen per '-8-80 aangesteld als

res. wmr.
Spaninks, J.G.M.L. te Goirle per '-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.
Vrijvogel, A.M.E. res. wmr. te Prinsen beek per

'-8-80 de dienst verlaten.
Willems, A.J.Chr. res. wmr. te Hilvarenbeek per

'-8-80 de dienst verlaten.

Willamse, C.W.M. te Rucphen per '-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Distrikt Dordrecht

Aangeenbrug, D.L. wmr. I te Hellevoetsluis per
JO-8-80 verplaatst naar Hagestein.

Both, J. te Dordrecht per '-9-80 bevorderd tot
adm. ambt. C I. '

Bouwsma-Mijnster, A.M. telefoniste te Dor-

drecht per '-7-80 de dienst verlaten.

Co mp ier, C. res. wmr. te Vianen per '-8-80 de
dienst verlaten.

Ewijk van, A. res. wmr. te Rozenburg per '-8-80
de dienst verlaten.

in memoriam

Treuren van, C.J.

owmr. te Heinoord

geb. '5-9-'920
overl. 4-8-'980
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Distrikt Eindhoven

Ammerlaan, A.P. wmr. te Eersel per 15-9-80 ver-

plaatst naar Eindhoven.

Bakker, W.A.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-

80 verplaatst naar Vinkenveen (distr. Utrecht).

Blom, J.F.F. wmr. I te Budel per 2-8-80 verplaatst

naar Eindhoven.

Boots, T.Th. res. wmr. te Someren per 1-8-80 de

dienst verlaten.

Bruininx, F.A.P.J. wmr. I te Mierio per 2-8-80 ver-

plaatst naar Eindhoven.

Bury, H.E. schrijver A te Beek en Donk per 1-9-80

de dienst verlaten.

Dobbelsteen v.d., A.A.G. wmr. I te Asten per 15-

9-80 verplaatst naar Eindhoven.

Driessans, J.F.M. te Budel per 1-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Heesakkers, G.J.F. te Budel per 1-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Massuger, P.M.A. wmr. te St. Oedenrode per 18-

8-80 verplaatst naar Boxtel (distr. Den Bosch)'

Murk, R. adm. ambt. C te Eindhoven per 1-10-80

de dienst verlaten.

Rijst v.d., G.H. wmr. te Budel per 1-7-80 ver-

plaatst naar de Meern (distr. Utrecht).

Vermeer, A. wmr. I te Eersel per 1-9-80 verplaatst

naar Eindhoven.

Versteeg, G.J. wmr. te Budel per 1-7-80 verplaatst

naar de Meern (distr. Utrecht).

Witteveen, R.B. wmr. te Budel per 1-7-80 ver-

plaatst naar Eemnes (distr. Utrecht).

Wypkema, J.A. res. wmr. te Beek en Donk per
1-8-80 met f.l.o.

Distrikt 's-Gravenhage

Beernink, J.W. wmr. per 1-7-80 van ols. naar lei-

derdorp.

Bezemer, A. te De Lier per 1-8-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Nootdorp.

Berg v.d., A. te Hillegom per 1-8-80 bevorderd tot
owmr. en verplaatst naar Rucphen (distr. Breda).

Bonke, G. wmr. per 1-7-80 van ols. naar Noordwij-

kerhout.

Casteleijn, A. wmr. per 1-7-80 van ols. naar lei-

derdorp.

Comello, P. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven.
Croezen, A.J. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Noordwijkerhout.

Esch van, M.A. wmr. per 1-7-80 van ols. naar lei-

derdorp.

Evers, A.B.H. wmr. per 1-7-80 van ols. naar lei-

derdorp.
Geerdink, P.A.J. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Noordwijkerhout.
Gerven van N. wmr. te Ter Aar per 1-9-80 ver-

plaatst naar Ermelo (distr. Apeldoorn).

Griffioen, A.J. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven .
Jansen, P.J. te Bleiswijk per 1-7-80 bevorderd tot
wmr.1.

Janssen, E. wmr. per 1-7-80 van ols. naar Noord-

wijkerhout.

Jong de, H. wmr. I te Reeuwijk per 11-7-80 ver-

plaatst naar Schoonhoven.

Kaper de, H.J. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven .

Kattestaart, M.M. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven .

Koopman, T. wmr. per 1-7-80 van ols. naar Noord-

wijkerhout.

Distrikt Groningen

Boer de, H.J. te Groningen per 15-5-80 aangesteld

als RA 2.

Boom, P.H.M. te Nw. Pekela per 1-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Brattinga, J.C. wmr. te Marum per 1-7-80 ver-

plaatst naar Schagen (distr. Alkmaar).

Dijkstra, J. wmr. te Marum per 1-7-80 verplaatst
naar leersum (distr. Utrecht).

Engberts, A.J. wmr. I te Grijpskerk per 1-6-80 ver-

plaatst naar Groningen.

Heijerman, T. wmr. te Bedum per 1-7-80 ver-

plaatst naar Heiloo (distr. Alkmaar).

Jong de, W.R. wmr. te Bedum per 1-7-80 ver-
plaatst naar lent (distr. Nijmegen).

lesterhuis, K.T. wmr. te Baflo per 1-7-80 ver-

plaatst naar Finsterwolde.

Lukens, J. te Nw. Pekela per 1-8-80 aangesteld als
res. wmr.

Oosting, H.W. te Nw. Pekela per 1-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Reus de, T.A.M. wmr. te Marum per 1-7-80 ver-
plaatst naar Middenmeer (distr. Alkmaar).

Rutgers, H.W. wmr. te Bellingwolde per 1-7-80
verplaatst naar leek.

Tuinhof, A. wmr. te Bedum per 1-7-80 verplaatst

naar Baflo.

Vermin, A.A.T. wmr. te Marum per 1-7-80 ver-

plaatst naar Noorder Koggenland (distr. Alkmaar).

Weits, A. wmr. te Bedum per 1-7-80 verplaatst

naar Kleine Sluis (distr. Alkmaar).

Wieringa, P. wmr. te Finsterwolde per 1-7-80 ver-

plaatst naar Ba1l0.

Zondervan, J. wmr. te Bedum per 1-7-80 ver-

plaatst naar Bergen (distr. Alkmaar).

Distrikt 's-Hertogenbosch

Booy, A. wmr. te Vlijmen per 1-7-80 verplaatst
naar Didam (distr. Nijmegen).

Brands, P.J.A. wmr. te Vlijmen per 1-7-80 ver-
plaatst naar Sprang-Capelle (distr. Breda).

Dekkers, M.J. res. wmr. te Schijndel per 1-8-80
de dienst verlaten.

Dielissen, A.F. res. wmr. te Rosmalen per 1-8-80
de dienst verlaten.

Goldenbeid, R. owmr. te Beers per 1-9-80 ver-

plaatst naar Den Bosch, aangesteld als owmr. staf-
distrikt.

Gulickse, F.H.J.M. wmr. te St. Anthonis per 1-9-
80 verplaatst naar Neerijnen (COME).

Heuvel-Geerts v.d .• H.E.M. schrijver A te Schijn-

dei per 1-9-80 de dienst verlaten.

Heijden v.d .• L.A.A. wmr. te Berlicum per 1-8-80

verplaatst naar Boxmeer .

Hunting, J.J. te Boxmeer per 1-7-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Zetten (distr. Nijmegen).

Jansen, L.L.F. wmr. te Oploo per 1-9-80 verplaatst

naar Grave.

Kandelaars, A.T.M.G. te Cuyk per 1-7-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Grave.

Krechting, H.M. wmr. I te Grave per 5-7-80 ver-

plaatst naar Middelburg (distr. Middelburg).

Poelakker, E. owmr. te Wijk en Aalburg per 1-8-80
met f.l.o.

Rooy, F.P.J. wmr. te Vlijmen per 1-7-80 verplaatst
naar Zeeland.

Rijdt v.d., F. res. wmr. te Schijndel per 1-8-80 de

dienst verlaten.

Rijken, A.L.M. schrijver te Rosmalen per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Schevers, A.L. owmr. te 's-Hertogenbosch per

2-8-80 benoemd tot plv. cdt. groep Veldpol. Boxtel.

Simonis, J.W.M. wmr. te Veghel per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Spiegelen berg, J. wmr. I te Eethen per 30-8-80

verplaatst naar Den Bosch.

Stoof, T.A. wmr. te Vlijmen per 1-7-80 verplaatst

naar Weesp. (distr. Amsterdam).

Distrikt leeuwarden

Dijk van, J. owmr. te Metslawier per 1-7-80 ver-

plaatst naar leeuwarden.

Frikken, H. adj. te Mantgum per 1-8-80 verplaatst

naar Bolsward.

Roukema, J. res. wmr. (te leeuwarden per 1-8-80

de dienst verlaten.

Distrikt Maastricht

Bastiaans, P.W.J. owmr. te Beek per 1-8-80 be-

noemd tot post cdt. te Schinnen.

Dooren van, P.F. res. wmr. te Beek per 1-8-80 de

dienst verlaten.

Esser, F.J.M. wmr. te Nieuwenhagen per 1-7-80

verplaatst naar Echt.

Gerwen van, A.C.M. wmr. te Meerssen per 1-7-

80 verplaatst naar Neer.

Godschalk, J.L.M. wmr. te Meerssen per 1-7-80

verplaatst naar Meyel (distr. Roermond),

Hensels, J.K.M. wmr. te Valkenburg per 30-8-80

verplaatst naar Maastricht.

Hof, G.A. wmr. te Born per 1-9-80 verplaatst naar

Grevenbricht.
Hoveling, P.G. wmr. te Meerssen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Sevenum.

Konings, W.A.H. adj. te Maastricht per 1-9-80
met f.l.o.

Koopman, F.A. adj. te Ubach over Worms per
1-9-80 met f.l.o.

Naus, J.J. wmr. te Meerssen per 1-7-80 verplaatst

naar Wessem (distr. Roermond).

Nieuwendijk, P. wmr. te Nieuwenhagen per 1-7-

80 verplaatst naar Kessel (distr. Roermond).

Nijsten, J.H. owmr. te Maastricht per 1-8-80 de

dienst verlaten.

Korevaar, A. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven.

Oijen van, E.J. te Boskoop per 1-8-80 aangesteld

als schrijver.

Post, C.P. wmr. te Berkel en Rodenrijs per 30-8-80

verplaatst naar Rossum (distr. Nijmegen).

Schrok, J.H. res. wmr. te Valkenburg per 1-8-80

de dienst verlaten.

Stouten, J.W.H. te Moordrecht per 1-8-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Ter Aar.

Tempelers, G. wmr. per 1-7-80 van ols. naar lei-

derdorp.
Tuijn, J.G.J. wmr. per 1-7-80 van ols. naar leiÎ::ter-

dorp.
Verweij, T.A. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Schoonhoven .
Vletter, G. wmr. per 1-7-80 van ols. naar Noordwij-

kerhout.

Voorn v.d., Th. res. wmr. te Nieuwkoop per 1-8-

80 de dienst verlaten.

Wateren v.d., R. te leiderdorp per 1-8-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Haastrecht.

Zijl, W.P.V. te leiderdorp per 1-8-80 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Voorburg (Al).
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Raemakers, M.M.E.J. wmr. te Nieuwenhagen

per 1·7·80 verplaatst naar Nederweert (distr. Roer·
mond).

Rhee van, A. res. wmr. I te Ubach over Worms per

1·8·80 de dienst verlaten.
Vogels, W.M.C.A.M. wmr. te Nieuwenhagen per

1·7·80 verplaatst naar Nederweert (distr. Roer·

mond).
Walz, J.H.M.A.F. owmr. te Nieuwenhagen per

1·8·80 de dienst verlaten.
Zon van, H. res. wmr. te Born per 1·8·80 de dienst

verlaten.

Distrikt Middelburg

Blokker, C.C.T.M. wmr. te Hulst per 1·7-80 ver-

plaatst naar Franeker (distr. leeuwarden).

Boomgaard v.d., M.J. adm. ambt. B 1 te Middel-

burg per 1-10-80 de dienst verlaten.

Geschiere, C.C. wmr. per 1·7-80van ols. naar Zie-
rikzee.

Goethals, T.L.H. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Zierikzee.

Haveren van, W.E. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Zierikzee.

Klaassen, E.M. wmr. te Tholen per 1-8-80 ver-

plaatst naar Serooskerke.

Oostindie, J. wmr. te Serooskerke per 1-8-80 ver-

plaatst naar Domburg.

Prent, J. te Middelburg per 1-7-80 bevorderd tot

RA 3.

Stolk, J. wmr. per 1-7·80 van ols. naar Zierikzee.

Uijl, H.J. res. wmr. te Tholen per 1-8-80 de dienst

verlaten.

Versluijs, A.J. res. wmr. te Zuidzande per 1-8-80
de dienst verlaten.

Zuurveld, J.P.M. wmr. per 1-7-80 van ols. naar

Zierikzee.

Distrikt Nijmegen

Broshuis, R.A.M. wmr. te Hedel per 2·8·80 ver-
plaatst naar Dinxperlo.

Dang, M.E.W. te Druten per 1-3-80 bevorderd tot
schrijver A.

Eker, J. wmr. I te Doesburg per 30-8-80 verplaatst
naar Nijmegen.

Evers, J.T.J.M. te Eist per 16-6-80 aangesteld als
schrijver.

Janssen, G.M.J.A. wmr. te Opheusden per 30-8-
80 verplaatst naar Mook (distr. Roermond).

Jong de, C.J.M. te Groesbeek per 1-8-80 bevor-

derd tot adj.

Kerkhoff, J.M. te Doesburg per 1-2-80 bevorderd
tot schrijver A.

Martens, C.L.F. te Huissen per 1-8-80 aangesteld
als schrijver.

Pot, M. wmr. I te Wehl per 2-8-80 verplaatst naar
Groesbeek.

Schoester, A. te Heteren per 1-8-80aangesteld als
res. wmr.

Seesing, R.P.G.M. res. wmr. te Herwen en Aerdt

per 1-8-80 de dienst verlaten.

Sillessen, D.J.W. te Groesbeek per 1-8-80 aan-
gesteld als res. wmr.

Sommerdijk, W.P. res. wmr. te Horssen per 1-8-
80 de dienst verlaten.

Thijssen, J.T. te Ulft per 1-8-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Cuijk (distr. Den Bosch).

Verploegen, F.J. res. wmr. te Wijchen per 1-8-80
met 1.1.0.

Distrikt Roermond

in memoriam

Balkum, J.P. van

adj. te Herkenbosch

geb. 13-1· '22
overl, 9-9-'80

Brand, P. wmr. I te Roermond per 1-9-80 ver-

plaatst naar Dordrecht (distr. Dordrecht).
Cordoba, J.L. wmr. te Horst per 1-9-80 verplaatst

naar Heythuyzen.
Greijmans, H.H.M. te Nederweert per 1-5-80 be-

vorderd tot adm. ambt. C 1.
Hamers, R.W.M.P.H. wmr. te Horst per 1-7-80
verplaatst naar Roggel.

Hendriks, P.M. owmr. te Maasbracht per 1-9-80
met 1.1.0.

Janssen, W.G.J. res. wmr. te Herkenbosch per

1-8-80 de dienst verlaten.
Kieft, W.J. wmr. te Meerlo-Wanssum per 1-9-80
verplaatst naar Nijkerk (distr. Apeldoorn).

Koert, J.H. te Swalmen per 1-8-80de dienst verla-

ten.
Lomans, G. B.A. te Heythuyzen per 1-4-80 bever-

derd tot adm. ambt. C 1.
Loonen van, Th.P.J.M. wmr. te Horst per 1-7-80
verplaatst naar Vlodrop.
Moors, J.E.J.M. wmr. te Echt per 1-7-80 ver-

plaatst naar Beileid . .
Peer van, J.G.H. wmr. te Helden Panninqen per

1-7-80 verplaatst naar Horst.

GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!I leningen tot 96 maanden
36 48 60 72 84 96 continueHYPO-LENING (nergens goedkoper)

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
f 2.500,- 126 92

oplossing. Geen notaris- of taxatIekosten (slechts 1% afsluit-
f 3.500, - 178 128 104

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen
f 5.000, - 252 184 148 126 112 75

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract
f 8.000, - 396 287 229 195 175 159 145 120

bij dalende rente kosteloos om te zetten.
f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150

120 180 240
f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210

netto in handen mnd. mnd. mnd.
f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225

f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-
f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255

f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-
f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300

f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450

f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-
f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525

f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-

f 70.000,- f1.103,- f 951,- f 889,- • wettelijke tarieven •f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

• geen Informatie werkgever •
Ook , - .," '" '"' .,. - .,.

IlUKO
30

ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel.. 05200-79893-78244

Nieuw adres per llebr. '79. hir Pe/kwljkpark 8,8011 SE ZWOLLE

Kantooruren 900-21.00 uur
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Peters, P.J.A.E. wmr. te Echt per '-7-80 ver-

plaatst naar Horst.
Raemaekers, G.L. te Maasbracht per '-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.
Reijnders, P.J.G. te Hunzei per '-8-80 bevorderd

tot owmr. en aangesteld als postcdt. te Oeffelt (dis-

tr. Den Bosch).
Rottink, E. wmr. te Helden Panningen per '-7-80
verplaatst naar Gennep.
Sent jens, L.J.W. res. wmr. I te Maasbracht per

'-8-80 de dienst verlaten.
Spierings, C.A. wmr. te Horst per '-7-80 ver-

plaatst naar Bergen.
Toorn v.d., G.A.J. owmr. te Maasbracht be-

noemd tot ambt. opleiding en vorming te 's-Her-

togenboseh.
Verhaag, W.G.J. wmr. te Nederweert per 2-8-80
verplaatst naar Meyel.
Wassanberg, E.J. te Herten per '-8-80 aangesteld

als res. wmr.
Wiel v.d., M.J.C. wmr. te Helden Panningen per

'-7-80 verplaatst naar Vlodrop.
Zeeuw v.d., J.H.S. wmr. te Echt per '-7-80 ver-

plaatst naar Meerio.

Distrikt Utrecht

Alblas, C.G. te Woudenberg per '-8-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Nijkerk (distr. Apel-
doorn).

Balk, D. res. wmr. te De Meern per '-8-80 de

dienst verlaten.

Krans, F. te Oudewater per '-4-80 bevorderd tot
wmr.1.

Molen v.d., M. te Bilthoven per '-4-80 bevorderd
totwmr.1.

Roo de, J. te Leusden-Zuid per '-4-80 bevorderd
tot wmr. I.

Sneek, J. res. wmr. te Maartensdijk per '-8-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Gröllers-Kleijn, N.M. te Zwolle per '-7-80 aan-

gesteld a s telefoniste.
Luyke, R. te Zwolle per '-'2-79 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.
Meijer, W. res. wmr. te Dedemsvaart per '-8-80 de

dienst verlaten.
Paalman, J.H. te Wierden per '-8-80 aangesteld

als wmr.
Spit, H.A. res. wmr. I te Losser per '-8-80 met

I.l.o.

Algemene Verkeersdienst

Nieuwamerongen van, A. te Driebergen per '-8-
80 aangesteld als adm. ambt. C 'l.
Rothman, G.J. te Driebergen per '-9-80 aan-

gesteld a s adm. hfd. ambt.

in memoriam

Wertz, J.J.G. te Driebergen per '-9-80 aangesteld

als RA 2.

Dienst Luchtvaart

Baas, C.G.D. adm. ambt B , te Schiphol per '-9-
80 de dienst verlaten.

Caly, J. te Schiphol per '-9-80 bevorderd tot adm.
ambt. C,.

Zijlstra, P. te Schiphol per '-8-80 aangesteld als
wmr.1.

Rijkspolitie te Water

Cornelissen, H. adj. te Nijmegen per '-9-80 met

f.l.o.
Eland, R. owmr. te Drimmelen per '-8-80 de dienst

verlaten.
Heijsman, J.H. te Amsterdam per '-7-80 bevor-

derd tot chef-monteur A.
Langen de, C.L. adj. te Maasbracht per '-9-80 met

t.t.o,
Marteijn, Th.J.M. te Bruinisse per '-9-80 aan-

gesteld als wmr. L

Rijkeboer, C. owmr. te Amsterdam per '-9-80 met

r.i.o.
Roodenburg, W. owmr. te Ridderkerk per '-9-80
met r.r.o,
Stegeman, H. owmr. te Amsterdam per '-9-80
met f.l.o:
Versluys, C. te Spijkenisse per '-9-80 bevorderd

tot owmr. en aangesteld als post-/boot cdt. te Rid-

derkerk.
Zwieten van, M.J. adj. te Amsterdam per '-9-80
met f.l.o.

ViS, H.P.

owmr te Driebergen

geb. '9-~'3'
o erl. 8-9-'80

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/111Horn

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Van Beek, Melsen, Van

Kemenade, Van den Boom, Mosmüller, Van der

Helden, Extra, adj. Hendriks.

Tweede rij: owmr. Vervoort, wmrs. Neijer, Bogers,

Van de Kerkhoff, Dohmen, Gereats, Van Bindsber-

gen, Coppens, adj. Smits (docent L.O.).

Derde rij: wmrs. Ketelaar, Keizer, Nagelkerke, l.it-

tooy, Jacobs, Mols, Van Crey, Geraedts.

KLAS F

Voorste rij v.i.n.r.: adj. G. van Honschoten, wmrs.

..J. arerop. A. van Vugt, R. Smeets, M. Vroon-

land, J. van Pouderoijen, J. Oerlemans, L. Reijnen,

J. Schurgers.

Tweede rij: L. de Rooij, J. Smolders, G. Tempelers,

A. Remy, J. van der Zijden, R. Nieuwkerk, R. Ver-

duijn, M. Oomen.

Derde rij: wmrs. J. Swagers, J. Verkaar, J. Spil-
jard, J. Zuurveld, N. Vissers, H. de Wert, owmr. L.

Lutgens, wmr. R. Simons.

wintersport
zomervakantie
Voor- en najaarsverblijf

Uniek nieuw vakantiechalet
te Saaifeiden in Oostenrijk

bij ski-, wandelgebied en dorp.

Langverblijf ± f 150,- p.w,
Hoogseizoen ± f 350,- p.W.
per 4-persoons wooneenheid.

Inlichtingen: tel. 03404-53529
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Scholen

Balt, H. te Harlingen per 1-7-80 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.

Boschker-Altink, A.M.M. adm. ambt. C 3 te

Apeldoorn per '-8-80 de dienst verlaten.

BruiI, G.H. wmr. I te Neerijnen per '-9-80 ver-

plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Hunnik van, Chr. wmr. I te Bilthoven per 1-7-80

verplaatst naar Driebergen (AVO).

Jenema, J. te Harlingen per '6-6-80 aangesteld als

RA 1.
Maes, J.G.C. te Bilthoven per '-9-80 bevorderd

tot owmr.

Merkes, C.A.T. te Neerijnen per 1-8-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Oosterbaan, R.F. wmr. I te Bilthoven per '-7-80

verplaatst naar Driebergen .

Schoot, T. te Harlingen per 1-9-80 bevorderd tot

schrijver A.

KLASP

Voorste rij v.i.n.r.: wmr. I K. Dekkers, wmrs.

W.S.M. Rodenburg, J. Nagel, J. Zijlstra, J.H.

Meijering.
Tweede rij: wmr. A. Scheepvaart, J.B. v.d. Laan,

E.J. Lamberts, R. Klavers, H. Roorda.

Derde rij: wmrs. M. van Oort, T. Koopman, A. Ko-

revaar, adj. S.G. Piersma.

Vierde rij: wmrs. P.C.T.B. Nieters, P.J. Nieborg,

W.J.M. Kooijman, R. Roos, H. Overbeek.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/11I Harlingen

KLAS L

Voorste rij v.i.n.r.: wmr. M.A. van Esch, E.H.J.M.

Boverman, I.F. de Jager, I.M.E. Dirkx, H.G. Brink.

Tweede rij: wmrs. C.P.E.M. Christiaans, M.H.

Klein, L.J.M. Bronts, P.E. Beijer, H.J. de Lange,

A. Cateteiin.
Derde rij: wmrs. H.P. Brantsma, H. Belt, H.J.

Brouwer, L. Brinkman, M. Boekholdt.

Vierde rij: adj. P. Meijer, wmrs. M.J. Bouwman, H.

Coehoorn, D. Bouma, owmr. H.J. Struik.

KLASQ

Voorste rij v.I.n.r.: wmrs. A. Schrader, J. v.d.

Stap, A. Verkaart, D. Teune, S. Sietsma, R. Stuif-

bergen, J. Stolk.
Achterste rij: owmr. L. Verbeeke, wmrs. R. Zijlstra,

H. Terpstra, dhr. R. van Raaite, wmrs. G. v.d. Vel-

de, C. Smedema, W. van Veen, A. v.d. Smit, dhr.

P. Rijskamp, owmr. E. Boesaard.

KLASM

Voorste rij v.l.n.r.: adj. Van Eijkeren, wmr. De Ka-

per, adj. Van Kekem, wmrs. Bouwer, Hoek, wmr. I

De Greeft.

Tweede rij: wmrs. Van Dekken, Keizer, Evers, De

Jong, Kienstra.

Derde rij: wmrs. Dokter, Van Dalen, Kattestaart,

Huisman, Brouwer.

Vierde rij: wmrs. Doosje, Van Dijk, Jonkman, Dil-

len, Gerretsen .
•....

,,~

KLASR

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J.A.C.H. Nijskens,

A.F.M. Velboer, L.J. Berendsen, owmr. H.P. de

Vries, wmr. R. van Zon.

Tweede rij: wmrs. I.M. Pater, M.W.B. Leerkotte,

M.C. de Waaij, C.J. Roeften, M. Zwart.

Derde rij: wmrs. R. Nauta, E.P. de Willigen, C.C.

Geschiere, G. Vletter.

Vierde rij: wmrs. C.J.M. Wijnker, S.M. Zijlstra,

M.H. Oosthoek, A.J.T. Zandbergen, owmr. P.A.J.

Straub.

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uitsluitend W.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cal. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,- per 11.000,- verzekerde daqwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim !.lo·claim de, met een minimum van 140,- per jaar.

•

I 7.000.. 1198.. 1330,' 1423.. I 705.. No-claim korting 10-20-30-40% na 1·2·3-4 of •
I 8.000.. 1201.. 1335.. 1447.. " 745.. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000.. 1207.. 1345.. 1468.. 780,'

I
110.000.. 1213.. 1355.. 1492.. " 820.. Reeds elders verworven no-claim wordt over- I
111.000.. 1222.. 1370,' 1528.. 880.. e
112.000.. 1234.. 1390,' 1558.. I 930.. genom n.

',134.000000" 1240.. ',
400

0" ',5692
1
•. " 9083~" Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf1. •. 1246.. 41 " 1.. 1. 5•.

•

115.000.. 1249.. 1415.. . 1645,' 11.075.. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000.. 1258.. 1430.' 1681.. 11.135.. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

:~~:~~t:~~j:: ::~~:::i!i:: :~:~~~:: W.A. aanhanger - verhaalsbijstand binnen

I
119.000.. 1279.. 1465, 1777, 11.295.. Nederland - takelwag.en en vervoer van inzit- I
120.000.. 1285.. 1475, 1813, 11.355.. lenden na ongeval binnen Nederland - gunsti·

:~~:~~~:::;~ri:: :~~~:: :~:~:: :~::i~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

. . Boezemweg 175 - Telefoon 010·134660 •
Beëdiqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
32
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Nieuwe wachtmeester opleiding 1979/11IApeldoorn

KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. P.A.J. Geerdink, W.J.J.

Overvelde, L. Post, A.J. Griffioen, H. Blankestein,

M. Schaap.

Tweede rij: Adj. A. Wassens, wmrs. A. Hartgers,

J.E. Lichtenberg, A.M. ten Have, R.A.A. van Driel,

H.D.J. Vruggink, owmr. P.C. van Loon.

Derde rij: wmrs. R.J. Schaftenaar, J. Haverkate,

P.C.N. Vermeire, G. Bonke, sportdocent J.J.A.

Gillissen, wmr. R.J.M. Fraters.

KLASW

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. M. Derksen, G. Rotman,

M. Louwers, L. Berendsen, T. Goethals, J. v.d.

Kraats, J. Hoekstra. A. Peters.
Tweede rij: adj. H. Keizer, owmr. H. Veenstra,

wmrs. W. van Norel, L. van Vliet, E. Janssen, J.

Bruins, R. Karelse, A. Huysdens, R. Smits.

Derde rij: wmrs. A. Uytewaal, F. Qender, J. Nuij-

ten, A. van Arendonk, R. van Sintmaartensdijk, A.

Don, J. Vijfhuizen, J. Elskamp.

KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: adj. Jansma, wmrs. Jansen,

Greve, Waaijer, Sjoers, Van Doorn, Bakker.

Tweede rij: wmrs. Hofmeijer, Buiting, Wildeman,

Langemaat, Boschker, Pol, Strijk, Van Beurden,

wmr. Henderson (docent).

Derde rij: wmrs. Van Haveren. Metsemakers, Reu-

vers, Langemaat, sportdocent Gillissen, wmrs. Din-

kelman, Otto, Kirpestein.

KLAS U

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. E. Lesterhuis, M. Jans-

sen, G. Middelesch, J. van der Wal, F. van Dijk,

J.J. Bunt, Van Tolij.

Tweede rij: M. Danel, T. Verwij, J. van der Pol,

P.R. Smits, H. Heerspink, L. van Amerongen, J.

Schäperclaus, F. Luttikhuis, J. Wenneker.

Derde rij: E. Klaassen, R. Blanke, H. Brands, J.

Holland, P. Barten, A. Bliekendaal, B. Oude Lasho.

KLAS V
Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. U.G.J. van Tuijn, J.W.

, Beernink, P. Comello, W.J. van Minnen, H. Stam,

S.L.F. Hoekstra. A.G. Mulder, W.G.F. van Herwij-

nen.

Tweede rij: adj. W.J. Bregman, wmrs. A.G.J.

Kamp, J.C. Kole, H. Goeneveld, G. Wassink, A.

Ekkelboom, A.E. Bronkhorst, E.J. van der Vlies, P.

Schipper, owmr. B.F. Klein Swormink.

Derde rij: wmrs. J.C.H. van Antwerpen, W.P.

Smit, H. Pater, E.J.M. van Leusden, C. Hoon-
houd, F.J. Giesen, M.A.G. van den Bosch.

Ge dienen zonder omwegen
Doe het 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10. tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertoqenbosch.Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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De Kredietverlening 1980
is goedkoper

voor u om een financieel probleem te
overbruggen. Opnemen wanneer u wilt of niet

aflossen in drie dure maanden van het jaar,
rente alleen over het opgenomen saldo.

Voorbeelden

3.000,- opnemen
7.500,- opnemen

15.000,- opnemen
25.000,- opnemen
30.000,- opnemen

aflossing b.v. 1 Y2% = 45,-
aflossing b.v. 1Y2% = 111,-
aflossing b.v. 1Y2% = 225,-
aflossing b.v. 1 % = 250,-
aflossing b.v. 1 % = 300,-

Persoonlijke leningen

met vast bedrag

5.000,- met termijnkeuze
12.000,- met termijnkeuze
25.000,- met termijnkeuze

b.v. 48 mnd. 131,-
b.v. 60 mnd. 282,-
b.v. 96 mnd. 415,-

Alle bedragen mogelijk ook voor tweede
hypotheek.

Overname lopende lening mogelijk.

Autoverzekeringen duur?

Bij ons met een voor u soms speciale

tariefsgroep 100,- tot 500,-

goedkoper

Voorbeelden

Bestuurder 24 jaar 20.000 km per jaar incl. gr.
krt. en alarm service, auto 2 jaar premie met 5

jaar schadevrij slechts

Auto kost 10.000,- W.A. 207,- all.risk 474,-
Auto kost 15.000,- W.A. 244, - all.risk 621,-
Auto kost 20.000,- W.A. 282,- all.risk 781,-
Auto kost 25.000,- W.A. 321,- all.risk 997,-

Vergelijk want uw telefoontje kan vele guldens
besparen in deze toch al dure tijd.

Wij helpen u graag zo als vele anderen voor u.

JANSENS
KREDIETKANTOOR

Hierden

Tel. 03410-14423-16710 of 03417-56150

34

Ook de 'RP 15' 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

Telefoon 070-814731

-

Een najaarsreisje naar het oude Grie-

~~~ii kenland is nooit weg. In die antieke
~~~ sfeer hebben we een aantal puzzels op-
--"'+-- gebouwd.

Puzzel I:
Lettergreepkruiswoord

In elk vakje moet een lettergreep van de
hierna gevraagde woorden geplaatst

worden:

Horizontaal: 1. keukenkachels; 3.
schouwburg; 5. missen; 7. gangkleed; 8.
vrouw van Jacob; 10. flink, degelijk;
12. speelruimte; 13. wrok; 15. werktuig
waarmee balken uit het water worden
gelicht; 16. geeuwen; 17. veiling; 18.
voorts; 20. afscheidingsorgaan; 22. ver-
bond; 23. ogenblikken; 25. werptuig;
26. vrome verering; 27. erbarming; 28.

r-.,..;.__ -+ vrouw van de landman; 29. luchtklep-
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E.

pen; 31. cirkelvormige voorwerpen; 32.
soort; 34. hemelwater; 35. heerser; 36.
verzotheid; 37. vulkaan op Sicilië; 39.
jaargetijde; 41. echtgenoot; 42. luit met
4 dubbelsnaren; 44. rangtelwoord; 46.
afgewerkt mout; 47. lid van het gezin;
49. lakken; 50. inhoudsopgave, bladwij-
zer.
Vertikaal: 1. wis- of natuurkundige re-
gel; 2. radiostation; 3. metaalsoort; 4.
vrouw die steelt; 6. straatverkoper; 7.
zitplaats in een schouwburg; 9. groet;
11. schermwapen; 12. soort wezel; 14.
samen; 15. staand uurwerk; 18. samen-
komsten; 19. beelden zien in de slaap;
21. wijzigingen; 23. beweegredenen; 24.
met tengels beslaan; 30. welig groeien;
33. netvlies van het oog; 34. ordenen;
37. 24-uur; 38. restbedrag; 40. zwak; 41.
aanhoudend gedreun; 42. kledingstuk;
43. schaapskameel; 45. plaats in Over-
ijsel, bekend om z'n koek; 46. wouden;
48. tijding.

Puzzeltje 11

Wat is dit voor een gebouw? Het ant-
woord leest u op de stenen links onder.
Gooi de letters door elkaar en u hebt de
oplossing.

Opschriftpuzzel 111

Wat staat er boven het monument? Het
antwoord vindt u als u eerst de volgende
woorden zoekt:
6-2-5-14 ontkenning; 3-4-7-11-12 hoofd-
deksel van minister; 9-13-1 slaapplaats;
10-2-8 kippenbergplaats.

Schuifpuzzel IV

Hoe komt men van zuil tot stok? (geheel
rechts op een zuil). Vervang telkens één
letter.

Wie alle vier puzzels goed heeft opgelost
en vóór 15 oktober (op een briefkaart)
opstuurt naar Brahmsstraat 9, Eerbeek,
doet een goede gooi naar een boeken- of
platenbon van f 25,-.

Veel plezier gewenst.

Oplossing juni/juli-puzzels

Spreuk I: Versmaad nooit goede raad
van welke zijde die ook moge komen.
Gedenk dat de parel zeer gezocht is on-
danks haar grof omhulsel.
Spreuk II: Des werelds goed is eb en
vloed.
Winnaar: Mevrouw T. Masclé-Reijke,
Franckenberg 26, Halsteren (NB).
Oplossing junioren-puzzel: Oost West
thuis best.
Winnaar: Lucienne Pruijs, Revelsant 8,
Emmeloord.
Gefeliciteerd!

35
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• GELEZE in Elseviers Weekblad: 'Vrouwe
Justitia weegt wel, maar ze kijkt niet.'

• Het eerste bezuinigingsvoorstel is al binnen. Een
personeelslid van de A.I. adviseert voortaan in
dienstbrieven de letters q, x en y niet meer te
gebruiken: "Daarmee kan een besparing van 3/26 =
11,5 procent worden bereikt", aldus de inzender.
Het voorstel is in studie.

• De N.P.A. heet sinds 1 september 'Kwelder':
Buitendijks domein.
• GEHOORD aan de Maas: 'Baars? Die vang je in
Den Bosch niet meer.'
• Vrouwen mogen nu ook reservist worden.
Opper B. te H.: 'Dat wàren ze toch al?'

• Amsterdam: hoogwerkers en laagvliegers.

• Burgemeestersbenoeming in Nieuw-Leusen:
een RP-officier aan de ketting gelegd.

• M.E.-optreden: klaverjassen.
M.E.-evaluatie: nakaarten.

ZOGENAAMD (26)

British colleagues

Beers
Both
Budding
Fleer
Goos
Heeling
Leeman
Levels
Loots
Staring
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Maandblad okt.1980 nr. 2

IR DITRUMMIB

Maandblad van het

korps Rijkspolitie

REDAKTIERAAD:

J. C. Baarspul. Apeldoorn

(kaderopleiding)

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven

(jeugdzaken)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Amsterdam

(commando RP te Water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmeg'en

(staf district)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

Mevr. C. J. M. Hoefsloot-Arends,

Utrecht (bureau personeelsvoorziening

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

H. J. A. Remers, Schiphol

(Dienst Luchtvaart)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

REDAKTIE-SEKRETARIAAT:

A. Huizing,

Postbus 120,

6720 AC Bennekom, tel. 08389 -88 30

REDAKTIE:

A. K. Aartsma (eindredakteur),

A. Huizing

PRODUKTIE EN LAY OUT:

Busser Publicity

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,
Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.),

tel. 05612 - 541

Terug naar Winsum

Treinramp in Groningen: 9 doden en
meer dan 20 gewonden.
Twee maanden na die fatale dag ging
RP-magazine terug naar Winsum om
nog eens na te praten met mensen die
direkt bij de ramp betrokken waren:
RP-kollega's, de burgemeester, een
officier van justitie. Hoe hebben de
politiemensen deze dag ervaren? Hoe
hebben ze hun emoties kunnen
verwerken? Hoe zijn ze zelf
opgevangen? pag. 6

Terug naar Grootegast

'Het teken van het beest' luidt de titel
van de nieuwe Nederlandse film die
deze maand in première is gegaan en
die gebaseerd is op de gerucht-
makende moord in Grootegast op
18 januari 1929, toen IJe Wijkstra
vier veldwachters dood schoot.
Precies 50 jaar na dato wijdde ons
blad een uitvoerig artikel aan dit
gebeuren (RPm jan. '79). Nu is er de
geromantiseerde versie. Wat hebben
de filmers ervan gemaakt? pag. 14

6 Waarom praat u niet mee?

12 Jammer van die enquête

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers· drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11

18 infol!JPJ!!!*!!!.!strikten
© Overname uit het RP-Magazine is

alleen toegestaan, indien de bron

wordt vermeld.

25 RP-sport

27 Postbus 120 (Brieven aan de redaktie)

• 29 Personalia

Abonnementsprijs f 28, - (incl. BTW) I 35 Puzzel
per jaar bij vooruitbetaling. Opzeggen --------------------------------------------

abonnement voor 1 september. 36 Granaatjes
Losse nummers f 3,90. _

5
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RP-magazine zoekt gesprekspartners

Waarompra
Mag een politieman angst hebben? En

hoe ver gaat zijn politieplicht? Hoe vrij

is het politiegezin? Kun je aktief zijn in

het verenigingsleven? Ook als karna-

valsprins? Ook in de politiek? Hoe staat

het met de plannen voor een ander uni-

form? Voor betere behuizing?

6

u niet mee?
Dat zijn enkele Val! e vragen die mo-

menteel velen in he: orps Rijkspolitie

bezig houden. Ald on worden vast-

gesteld bij een 0 erzoek van RP-

magazine. Deze enq ête (onder een aan-

tal grote praatgroepen van RP-kollega's

tussen 20 en 35 jaar heeft duidelijk ge-

maakt, dat er aan e basis vooral be-

hoefte bestaat aan informatie over ge-

noemde vraagpunt uit de dagelijkse

werkpraktijk. Er lij en ook vele -

vaak soortgelijke - 'ragen en ideeën te

leven die een betere temming of een

bredere diskussie verdienen.

RP-magazine wil die "loof helpen over-

bruggen. Door vragen en suggesties op

de juiste plaatsen te deponeren en van

reakties te laten voorzien. Maar ook

door met elkaar an gedachten te wisse-

len. Samen met de lezers èn met funkti-

onarissen in en builen het Korps bij wie

men met vragen, u esties en ervarin-

gen terecht kan.

In de komende herf t- en wintermaan-

den zal een aantal 'an deze thema's in

het RP-magazine aan de orde worden

gesteld. Daarvoor doen wij een beroep

op onze lezers.

Maatschappelij werk

"We zijn geen maatschappelijk wer-

kers. Maar 's avonds en 's nachts en in

de weekends moet je wel mooi dat werk

doen, want uitgerekend dan krijg je de

probleemgevallen op je dak: verslaaf-

den, weglopers, KZ, huwelijksmoeilijk-

heden. Probeer dan maar eens iemand

thuis te treffen bij de hulpverlenings-

organisaties. Een hond breng je gemak-

kelijker onder.'s 'achtsen in het week-

end is alles gesloten; alleen de politie is

24 uur paraat. "

Daar moet nodig eens over gepraat wor-

den. Niet alleen over de bereikbaarheid,

ook over het samenspel met andere

hulpverleners en de wederzijdse frikties.

Wie heeft ervaringen, suggesties, wen-

sen? Wie wil wel eens met die anderen

van gedachten wisselen?

Waar wringt de schoen?

Drie kollega's over 't uniform:

- "Is het waardat de intendance bezig

is met voorbereidingen voor het eeuw-

feest van de pistooltas ... ?"

- "De leren jas is 's winters zo stijf,

dat je nauwelijks een poot kunt verzet-

ten ... "

- "Er waren zulke mooie plannen voor

meer op de praktijk afgestemde kle-

dingstukken. Waar zijn ze geble-

ven ... ?"

Waar zijn de uniformkommissie, de ad-

viseurs en de intendance blijven steken?

Waar wringt de schoen - en de rest van

het uniform?

Vaderfiguren

Een jonge wachtmeester:

"Als nieuwkomer heb je veel aan de er-

varingen van de wat oudere kollega's.

Er zijn helaas maar ZO weinig meer. We

missen de oudere generatie. "

Voorheen veel vaders met te weinig zo-

nen. Nu veel zonen met te weinig vader-

figuren. Hoe vangen we dat gemis op?

Wie komt met suggesties?

Hoe vrij is de politieman?

Een jonge wachtmeester vraagt zich af:

"Kun je als rijkspolitieman karna-

valsprins zijn? Is het goed deel te nemen

aan een plaatselijke voetbalklub. fanfa-

re, kegelklub, schoolbestuur, kerke-

raad?"
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Moeten we meer deelnemen aan het

maatschappelijk leven om beroeps-

isolatie te voorkomen of te verminde-

ren? Zijn er nog taboes? Wie heeft hier

ervaringen mee?

Een opper gaat verder:

" Vroeger bemoeide de politieman zich

alleen met de politiek voorzover de

overheid dat van hem verlangde. Nu is

dat vaak anders. Je kunt een rege-

ringspartij steunen, maar je bent ook

vrij om je stem aan de oppositie te ge-

ven. Sommige kollega's zijn zelfs aktief

in de politiek bezig. Ik zou hun ervarin-

gen wel eens willen horen. "

Het woord is aan onze kollega's in de

aktieve politiek: in de vakorganisatie, in

gemeenteraad, provinciale staten of

waar dan ook. Van links tot rechts.

Hoeveel vrijheid ervaren zij in de prak-

tijk? Zijn er grenzen en zo ja, waar lig-

gen die?

Vrouwenpraatgroep

"Volgens de ouderen fungeerde de

vrouw van onze groepskommandant

min of meer als zijn plaatsvervangster.

Niet te geloven. Nu is de betrokkenheid

van de vrouw veel minder. Mijn vrouw

bemoeit zich niet met mijn werk; ze

heeft genoeg aan de zorgen voor ons

kind en de problemen van haar eigen

deeltijdbaan. Hoe is dat bij andere kol-

lega's? Wat zijn de voor- en nadelen van

het wèl betrokken zijn van de vrouw bij

het werk van de (politiejman?"

Welke vrouwen (tot plm. 35 jaar) willen

hier eens met elkaar over praten? Over

het getrouwd-zijn met een rijkspolitie-

man. Wat zij ervaren van wat er zich bij

de politie afspeelt. Zou het in het gezin

van bijvoorbeeld een onderwijzer of een

buschauffeur anders zijn? Hoe vrij

voelt zich het jonge politiegezin?

Angst

Twee uitspraken van surveillanten:

- "Laten we eerlijk zijn ... Wie kon-

troleert er 's nachts om vier uur nog met

een gerust hart een auto? Je zult maar

net een paar van die lekkere jongens

treffen die je als schietschijf

gebruiken ... "

- "Twee man op nachtdienst, samen

één jaar praktijk. Het komt voor! Het

maakt je wel onzeker, om het maar

zacht uit te drukken ... "

Uitspraken van politiemensen-langs-de-

weg, die zich niet schamen voor hun

angsten. Màg een politieman angst heb-

ben? Moet hij ermee leren leven? We

willen er graag met elkaar over praten.

Gesprekspartners die weten wat angst

is, zijn welkom. Ook ouderen.

~

~

Huisvesting

"Bij ons is voor f 50.000,- verbouwd.

Het jaar daarop werd ons bureau afge-

broken. Was dàt nou nodig?"

De vraagstellende kollega blijkt niet de

enige die zich verbaast over de manier

waarop er gewoond, gebouwd en ver-

bouwd wordt. Men heeft weinig zicht

op de normen en het beleid van de rijks-

gebouwendienst. Welke gebouwen wor-

den vervangen, welke niet? Wat is 'on-

bewoonbaar verklaard' bij de rijksover-

heid?

Daar gaan we over praten met o.a. de

rijksgebouwendienst. Mensen die in op-

merkelijke behuizingen verblijven of

opmerkelijke ervaringen hebben opge-

daan, kunnen meepraten.

Wie meent een bijdrage te kunnen leve-

ren aan de behandeling van een van de

genoemde onderwerpen - door een

suggestie, vragen, of deelname aan een

diskussie - wordt met klem verzocht

zich bij de redaktie te melden. Bij voor-

keur schriftelijk (Postbus 120, 6720 AC

Bennekom) met enige toelichting, maar

een telefoontje (08389-8830) is ook al

voldoende. De redaktie neemt dan t.z.t,

wel nader kontakt met u op. Vooral be-

scheiden kollega's die doorgaans niet zo

aan de weg timmeren, zijn bijzonder

welkom. Doen!

7
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Na treinramp Winsum

Praten om het weer te zien zitten

"De trein die tweemaal per uur ons

dorp passeert, maakt niet meer het ver-

trouwde geluid. Er is iets veranderd. Ik

hoor hem ook vaker dan vroeger."

Burgemeester mr. H. J. E. Bruins Slot

van de Groningse gemeente Winsum

vertolkt de mening van velen uit zijn

omgeving, sinds op de ochtend van vrij-

dag 25 juli jol. twee dieseltreinen op het

baanvak Sauwerd-Winsum zich in de

mist in elkaar boorden. Het ongeval

kostte negen mensen het leven. Er vielen

ruim twintig gewonden.

Op het moment van de treinbotsing za-

ten de RP-kollega's J. Wierserna (25) en

R. A. Dirksen (18) van de groep Bedum

op de GSA. Een dringende opdracht

van de Groningse RP-meldkamer was

aanleiding voor een snelle rit naar de

plaats van het ongeval. Ze zagen daar

mensen verdwaasd langs de spoorlijn lo-

pen. Anderen waren diepgeschrokken

van de onheilsplaats weggevlucht. Uit

de treinen klonk gekerm en geroep om

hulp. Een kondukteur vertelde hen dat

er ambulances nodig waren voor ten-

minste vijftien mensen.

Inmiddels was de gehele hulpverle-

ningsmachine op gang gekomen. Er

kwamen leden van de vrijwillige brand-

weer uit Winsum en omliggende ge-

meenten. De beroepsbrandweer van

Groningen stuurde personeel. Chirur-

gen, verplegers en bemanningen van het

ziekentransport met hun materiaal arri-

veerden. EHBO'ers bogen zich inmid-

door Bert Huizing

deis over de slachtoffers. NS-personeel

nam de zaak in ogenschouw en stak vele

handen toe bij het bevrijden van de pas-

sagiers. RP'ers - veelal jongere mensen

- hielpen waar ze helpen konden, re-

gelden de aan- en afvoer van de ambu-

lances, hielden het nieuwsgierige pu-

bliek op afstand en verwijderden al te

opdringerige persmensen van de plaats

waar zich de ramp had voltrokken.

Burgemeester Bruins Slot: "Het is ver-

bazend bij hoeveel mensen, zowel zij die

het voor hun beroep moeten doen, als

vrijwilligers, de motoriek in werking

komt om hulp te verlenen. Om getroffe-

nen die nog leven bij te staan en om de

lichamen van overledenen zo goed mo-

gelijk te verzorgen. Ik ben niet vanaf het

eerste moment op de plaats van het dra-

ma geweest. Ik kwam pas rond negen

uur. Maar de beelden die ik toen zag,

zal ik niet licht vergeten. De beelden

kort na het ongeval zijn natuurlijk nog

veel schokkender geweest. Het moet

vreselijk zijn om te ervaren dat iemand

onder je handen sterft, zonder dat je er

iets aan kunt doen. En wie vindt dat een

Terug naar Winsum
Wegingen in vroegere afleveringen al

eens met u terug naar Prinsenbeek. En

naar Tenerife. Om verslag te doen van

wat Rijkspolitiemensen daar aan werk

verzetten of om te registreren hoe ze

hun werk deden en wat ze van hun taak

dachten. We hadden het ook al eens

over de politiemens. Want hoe verwerkt

hij of zij de eigen emoties. En als de ge-

voelens erg oplaaien wie vangt dan de

politieman op, vroegen we ons af.

Deze zomer vond in Winsum een trein-

ramp plaats, waar weer vele RP'ers di-

rekt bij betrokken werden. Omdat het

hun werk is. De ramp op zich, in een ge-

bied ver buiten de randstad, was twee

dagen voorpagina-nieuws voor de grote

landelijke bladen. Daarna werd het

weer rustig in en om Winsurn.

Voor zowel nabestaanden en familiele-

den, als voor de hulpverleners was er

uiteraard veel na te praten. Bij de

Rijkspolitie in het distrikt Groningen

nam men - voor het personeel dat.

dienst deed bij het rampgebeuren - een

initiatief daartoe. Dr. H. Havinga leid-

de de bijeenkomst. Hij luisterde naar de

verhalen, gaf adviezen en nam onzeker-

heden weg. Een ervan: "Blijf niet met je

probleem rondlopen. Belast je omge-

ving ermee, tot vervelens toe."

Burgemeester mr. H. J. E. Bruins Slot:

"Iemand die denkt dat een mens, een

politieman, zo'n verschrikkelijke taak

zonder emoties kan afmaken, vergist

zich."

Mr. S. J. A. M. van Gend, officier van

justitie te Groningen: "Bedenk eens wat

voor risiko's je loopt, als je de mensen

na zo'n karwei niet goed begeleidt."

Een verslag.
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mens, ook al heeft-ie een vak gekozen

waarbij dit soort van konfrontaties te

verwachten zijn, zo'n karwei kan ver-

werken zonder dat het hem iets doet,

maakt een vergissing. Ik heb in elk geval

erg veel respekt gekregen voor hen die

deze onmenselijke taak op wisten te

pakken omdat het moest gebeuren."

Vieze handen

Met vereende krachten en veel geduld

werden de lichamen geborgen en gewon-

den afgevoerd naar het Academisch Zie-

kenhuis in Groningen, waar kollega's

van de Dienst Luchtvaart en de wacht-

meesters L. de Haan (recherchegroep)

en O. E. van de Heg (post Winsurn) de

identifikatie van de doden verzorgden.

Ondertussen zat de vrouwelijke wacht-

meester J. F. Scheper in Bedum op het

groepsburo aan de telefoon, waar onge-

ruste familieleden van treinreizigers

naar de namen van de slachtoffers in-

formeerden. Kollega Beuving die voor

het distrikt de persvoorlichting zou

koördineren, had het bij de sporthal in

Winsurn, die als opvangcentrum was in-

gericht, al gauw erg druk met ongeruste

familieleden van passagiers.

Postcommandant Flikkema (29): "Zo-

lang je bezig bent, zolang je moet rege-

len en organiseren, heb je geen tijd om

te denken. Doodmoe ben ik 's avonds

naar bed gegaan. De volgende dag, toen

in Winsum de rust tot op zekere hoogte

was teruggekeerd, realiseerde ik me pas

wat er was gebeurd. Op dat moment

kwam er bij mij iets van een terugslag."

Wachtmeester A. van der Veen (20), die

de hele dag bij de treinen aan het werk

was geweest: ,,'s Avonds op het buro zei

een van de kinderen van de postcom-

mandant: "Alle, wat zie je er smerig uit.

Wat heb je vieze handen." Toen knapte

er wat bij me."

Initiatief

Inmiddels had de staf van het distrikt

een initiatief genomen.

Kapitein W. P. M. van Haaren: "Er

waren wat signalen dat sommige mensen

wat problemen hadden. 's Zaterdags-

avonds heb ik nog met wat van onze

mensen gebeld die nauw bij de afwikke-

ling van de treinramp betrokken waren

geweest, om te informeren hoe ze het

maakten. Soms hoefde ik helemaal niets

te vragen. Het verhaal kwam vanzelf, zó

vol zat men ervan. an iemand anders

hoorde ik 's zondags, dat hij slecht had

geslapen. Ik heb toen kontakt gezocht

met de Algemene Inspektie. Overste

Gerritsen van de Dienst Luchtvaart die

namens de Al piket had, adviseerde:

"Als je denkt dat er iets voor de mensen

gedaan moet worden, dan zo snel moge-

lijk." Met zijn bemiddeling hebben we

dr. Havinga, de vaste psychiater van het

Korps kunnen bereiken. 's Avonds is hij

al naar Groningen gekomen om op

maandag bij een bijeenkomst van de

Rijkspolitiemensen van de direkte hulp-

verlening, het personeel dat de opvang

van familieleden had verzorgd en de

RP'ers die de identifikatie van de over-

ledenen hadden verricht, aanwezig te

zijn. Een goede opvang leek ons nood-

zakelijk. Niet alleen voor de man of

vrouw privé. Het zou toch ook goed zijn

als hij of zij zonder remmingen weer

dienst zou kunnen doen."

Alle betrokkenen kwamen op maandag-

(Foto: Ommelander Courant)
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ochtend samen in het plaatselijke Chi-

nese restaurant. Ook burgemeester

Bruins Slot van Winsum en de officier

van justitie van het parket in Gronin-

gen, mr. S. J. A. M. van Gend, die het

onderzoek leidde, waren op uitdrukke-

lijk verzoek aanwezig.

Mr. Van Gend: "Wij konden door onze

aanwezigheid al een deel van de frustra-

ties wegnemen. Met name vroegen de

mensen zich af, hoe het nou kwam dat

de namen van de slachtoffers pas zo laat

op de dag mochten worden vrijgegeven.

Daar, tussen de mensen die die informa-

tie bij hun werk zo dringend nodig had-

den omdat zij daarop werden aan-

gesproken, kon ik uitleggen wat de oor-

zaak was."

Wachtmeester R. A. Dirksen, met zijn

18jaar de jongste politieman bij het on-

geval: "Ik zag het niet zo zitten, zo'n

bijeenkomst om uit te praten. Ik was

bang dat er niet zoveel uit zou

komen . . . maar misschien was ik zelf

wel bang en zag ik er tegenop schoon

schip te maken. Achteraf ben ik blij, dat

ik geweest ben."

Risiko's

Mr. Van Gend (die in Assen betrokken

is geweest bij de identifikatie-problemen

van de mensen die destijds om het leven

waren gekomen bij de beëindiging van

de treinkaping in De Punt) over de eva-

luatie zelf:

"De aanblik zo'n eerste maal in je leven

van zoveel menselijk leed is mij, bij de

ervaring die ik had in Assen, een aantal

weken bijgebleven. Het advies van dI.

Havinga om je omgeving er, als dat

voor je nodig is, tot verve1enstoe er mee

bezig te houden, heeft mij goed gedaan.

Zo'n advies had ik nooit gehad, maar 'k

heb het wel gedaan en het deed me goed

te horen dat mijn idee daarover toch

nog niet zo slecht was. Bovendien waren

de ervaringen van de dag dat ik bij de

trein in Winsum rond heb gelopen, bij

mij ook niet in de kouwe kleren gaan

zitten. Ik was blij met die bijeenkomst

en ik zal zeker de telefoon pakken, als ik

merk dat bij soortgelijke voorvallen el-

ders in het land initiatieven voor de op-

vang van het betrokken personeel ach-

terwege blijven. Op zo'n bijeenkomst

als we in Winsum hadden zie je pas wel-

ke risiko's je loopt als er niet een goede

vorm van begeleiding volgt na zo'n in-

grijpend gebeuren."
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Het is beter om erover te praten
Op verzoek van het RPm zetten een aantal Rijkspolitiemensen hun ervarin-
gen op en na de dag van de treinramp op papier. Hoe voelden ze zich te-
midden van de ravage en hoe verwerkten ze hun emoties tot nu toe? Enkele
fragmenten.

"Dat kermen, dat schreeuwen. Dat ging

me door merg en been. Er was iemand

bekneld geraakt die steeds om zijn moe-

der riep. 's Middags op het post buro

hebben we nog even nagepraat. Ik heb

mijn pistool in de kluis gedaan. Ik zou

met vakantie gaan. Toen ik mijn ver-

haal aan mijn vriendin had verteld,

kreeg ik pas het vreselijke gevoel hoe

machteloos ik bij de trein had gestaan.

Ik had ook nog helemaal geen ervaring.

Ik had zelfs nog geen ernstig verkeer-

songeval meegemaakt. Dit was mijn

vuurdoop. En wat voor een.

's Middags ben ik naar huis gereisd.

M'n zusje was jarig en het had dus ei-

genlijk een beetje feest moeten zijn. Ik

heb mijn ervaringen daar menigmaal

verteld en ik voelde dat het me oplucht-

te. 'k Heb 's nachts niet best geslapen.

De volgende dag heb ik wat afleiding ge-

zocht door wat bezig te zijn op de cam-

ping van mijn ouders. Maar telkens

wanneer een kind om zijn moeder riep

schrok ik.
's Zondags werd ik gebeld door een kol-

lega die me vertelde dat er een evaluatie

zou zijn. Eerlijk gezegd had ik niet zul-

ke grote verwachtingen van dat gebeu-

ren. Het idee van 'het zal wel niet veel

zijn' is echter volkomen verdwenen. Het

medeleven van de kollega's, de staf en

de autoriteiten heeft mij erg goed ge-

daan. Ik kreeg het gevoel dat ik niet de

enige was die er mee zat. 's A vonds heb

ik het weer even moeilijk gehad. Nu, 10

augustus, praat ik er als het nodig is

weer eens over. Het ergste heb ik nu wel

verwerkt denk ik. "

*"Ik had die morgen vrij. Toen ik de te-

lefoon had aangenomen en hoorde over

de treinramp schrok ik vreselijk. Er

bleek al veelpolitie op het terrein van de

ramp te zijn en daarom besloot ik er niet

naar toe te gaan. Ik werd echter on-

rustig. Je vraagt je af of het wel goed is

om thuis te blijven. Toen ik om J2.00

uur in dienst kwam en me had gemeld

bij de postcommandant van Winsum

kreeg ik van hem te horen dat ik moest

zorgen dat geen onbevoegden bij de

trein kwamen. Nog niet alle doden wa-

ren uitgezaagd en geborgen. Sommige

ervan waren verminkt. Het beeld daar-

van zal ik niet vergeten. 's A vonds ver-

richtte ik met een kollega pendeldienst.

Toen ik zijn verhalen had aangehoord

was ik blij dat ik 's ochtends niet was ge-

gaan. De volgende morgen werd ik wak-

ker van het geluid van een passerende

trein. Dat was me nog nooit eerder over-

komen.

's Maandags bij de evaluatie hoorde ik

van kollega's dat het geluid van de trein

meer mensen deed opschrikken. De bij-

eenkomst is voor mij en ik denk ook

voor de anderen erg nuttig geweest. Zelf

vind ik het erg moeilijk om mijn erva-

ringen in een groep te vertellen. Ik heb

dan ook waardering voor hen die het

wel kunnen. Er gaat net weer een trein

voorbij. "

*"Op de dag van de ramp had ik eigen-

lijk vrij. 's Middags kreeg ik echter te

horen dat ik in het Academisch Zieken-

huis in Groningen werd verwacht om te

helpen bij de identifikatie van de doden.

Daarbij waren de kollega's van de

Dienst Luchtvaart die al meer ervarin-

gen op dat gebied hadden voor mij een

grote steun. Het hele gebeuren is als een

film aan me voorbijgegaan. Ik kan me

nu al haast niet meer voorstellen hoe

naar het er allemaal uitzag. Ik was blij

met de belangstelling van de staf op de

dag na die van de ramp en de eindevalu-

atie zoals wij die hebben meegemaakt is

iets wat in de toekomst bij kalamiteiten

zeker moet plaatshebben. Het is belang-

rijk te weten dat je je hart kunt

luchten. "

(Foto: Dienst Luchtvaart Rijkspolitie)
L.,
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Vraagtekens bij vakbondsonderzoek onder M.E.-ers

'Wat moet ik m dieenq
,

De gezamenlijke politievakbonden en

de marechausseevereniging zijn bezig

met een schriftelijke enquête onder de

politiemensen en marechaussees die op

30 april j.l. voor bijstand naar Amster-

dam waren gedirigeerd. Elk van hen

heeft een 25 bladzijden tellende lijst met

83 vragen ontvangen. Het is de bedoe-

ling de resultaten van dit onderzoek te

publiceren in een rapport, dat aan het

eind van dit jaar zal verschijnen.

Waar gaat het om?

"Allereerst om te vernemen wat de er-

varingen zijn geweest rondom 30 april" ,

aldus de politiebonden in de begeleiden-
de brief.

"Voorzover die ervaringen kritiek in-

houden, kunnen ze aanleiding zijn tot

voorstellen tot verbetering. Enerzijds

zou gedacht kunnen worden aan de be-

geleiding, de verzorging, de uitrusting

en de opvang. Anderzijds is het van be-

lang te vernemen wat men vond van de

geweldstoepassing en het gevoerde be-

leid daarin."

Tweede doel is - aldus de bonden -

"te vernemen hoe men denkt over een

aantal meer algemene aspekten binnen

de Nederlandse samenleving, die met

het handhaven van de orde te maken

hebben."

En tenslotte zijn er dan nog enkele vra-

gen om te ervaren in hoeverre eerdere

ervaringen de opvattingen omtrent de

gebeurtenissen in Amsterdam beïnvloed

kunnen hebben.

Alles bij elkaar een verheugend open-

hartige enquête, waarin ook getracht

wordt een taboe (het openlijk uiten van

meningen die afwijken van het geijkte

patroon) te doorbreken.

Zo wordt de m.e.-er niet alleen verzocht

zijn politieke voorkeur kenbaar te ma-

ken, hem wordt ook gevraagd of hij

vindt dat iedereen in ons land (dus ook

de politieambtenaar vrij moet zijn in

het openbaar zijn mening te uiten, te de-

monstreren of een gebouw te bezetten.

Vanzelfsprekend is ook niet meer het

antwoord op de vraag: vindt de politie-

ambtenaar dat hij een wet, waar hij het

niet mee eens is, wel of niet moet na-

komen? Wat vindt hij ervan, dat de

m.e. wordt ingezet ij probleemsitua-

ties, zoals het ontruimen van bezette ter-

reinen bij kerncentrales? Vindt hij dat

de overheid te hard, te soepel of juist

goed optreedt tegen orde-verstoringen?

Er wordt ook kritie op leiding en be-

leid uitgelokt: was de opvang en begelei-

ding in Amsterdam slecht/goed gere-

geld? Was de instruktie duidelijk? Hoe

vond u de leiding van uw groeps-,

pelotons- en bataljonskomrnandant?

Een openhartige enquête. Des te ver-

heugender is het, dat ze niet alleen de

goedkeuring, maar 00 - zoals de bon-

den zeggen - de instemming van de be-

treffende ministers heeft verkregen.

Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede
Kamer, zou u dan gaan stemmen? Zo ja, op welke partij

zou u dan waarschijnlijk gaan stemmen?

12

Vraagteken 1

Het stellen van openhartige vragen be-

hoeft nog niet tot gevolg te hebben, dat

ook de antwoorden openhartig zullen

zijn. Daarvoor is vertrouwen nodig, -

zeker bij de politieambtenaar die een be-

roepsmatige achterdocht moet overwin-

nen voor hij iets van zijn persoonlijke

gedachten op papier prijs geeft. Men

moet erop kunnen vertrouwen, dat de

anonimiteit van de geënquêteerde be-

waard blijft en dat de verstrekte infor-

matie niet op enigerlei wijze ooit tegen

hem gebruikt zal kunnen worden.

"U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw

antwoorden strikt vertrouwelijk

blijven", schrijven de politievakbonden

aan de m.e.-ers. Wij hebben geen reden

om aan de oprechtheid van die verzeke-

ring te twijfelen. We moeten wij een

vraagteken plaatsen bij de volgende zin:

"Uw naam wordt niet vermeld op de

vragenlijst; het is dus niet mogelijk om

na de gaan wie een bepaalde vragenlijst

heeft ingevuld."

Dat 'dus' is niet terecht. ant hoewel

de naam niet wordt vermeld, worden

zoveel antecedenten gevraagd (leeftijd,

geslacht, korps, rang, distrikt, ervaring
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Vindt u dat de overheid krachtiger tegen ordeverstoringen

moet optreden, soepeler moet optreden of vindt u het

goed zoals het nu gebeurt?

bij politie en m.e., funktie e.d.), dat er

slechts weinig determineerwerk voor no-

dig is om de juiste identiteit van vrijwel

elke inzender te achterhalen. De berede-

nen, de hondengeleiders en andere spe-

cialisten haal je er meteen uit, evenals de

vrouwen en de kommandanten. Maar

ook de gewone m.e.-er. De proef op de

som met een willekeurige m.e.-er kostte

onze redaktie weinig moeite om de be-

wuste man te traceren. Geen garantie

voor anonimiteit dus. Het verbaast ons,

dat noch de opdrachtgevers noch de we-

tenschappelijke uitvoerders aan dit

aspekt voldoende aandacht hebben ge-

schonken. Het minder gedetailleerd vra-

gen naar persoonlijke gegevens zou de

enquête iets minder volledig - en dus

voor de onderzoekers iets minder inte-

ressant - hebben gemaakt, maar het

zou wel het vertrouwen in de vertrouwe-

lijkheid hebben versterkt. En dat nu

juist is nodig om deze baanbrekende en-

quête te doen slagen.

Vraagteken 2

Er is nóg iets aan deze enquête dat ons

niet bevalt. De vragenlijst werd verge-

zeld door een brief van de gezamenlijke

politievakorganisaties en de marechaus-

seevereniging, waarin zij schrijven dat

zij 'hebben besloten dit onderzoek te

verrichten'. De vragenformulieren moe-

ten dan ook worden teruggestuurd naar

het adres van de gezamenlijke politie-

bonden, p/a Leidsegracht 65c in
Utrecht.

Toch is deze informatie niet geheel kor-

rekt. Bij navraag bleek ons, dat het on-

derzoek niet door de bonden wordt ver-

richt, maar - in opdracht van de bon-

den - door het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum

(WODC) van het ministerie van Justitie

in Den Haag. De ingevulde vragen-

lijsten worden weliswaar op het bonds-

adres in Utrecht verzameld, maar van-

daar gaan ze linea recta naar het

WODe. Daar behoeft op zichzelf niets

op tegen te zijn. Wij hadden het even-

wel sympathieker gevonden, indien dui-

delijk was vermeld dat niet de bonden

maar het WODe het onderzoek verricht

en ook de gegevens zal verwerken.

Menig m.e.-er blijkt zijn wenkbrauwen

te hebben gefronst, toen hij of zij de en-

quête onder ogen kreeg. "Wat moet ik

ermee?" werd onze redaktie door (haar

onbekende) lezers gevraagd.

We hebben de indruk gekregen, dat er

in eerste instantie aan de enquête is deel-

genomen door mensen die er ook wel

hun naam onder hadden kunnen/willen

zetten. Dat houdt wellicht tevens in, dat

de nonresponse wel eens voor een be-

langrijk deel zou kunnen bestaan uit

mensen die wat meer kritiek hebben

enlof op bepaalde punten wat afwijken

van de aloude 'norm'. Dat maakt de re-

sultaten van het onderzoek bij voorbaat

minder waardevol. Hoe de traditioneel

denkende politieman reageert, mag wel

Heeft u bij het

ME-optreden op 30 april

in Amsterdam zelf geweld

gebruikt?

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

ongeveer bekend worden verondersteld.

Interessant is alleen hoe groot dit per-

centage is. Hoe anderen denken - af en

toe komt daar iets van naar buiten in

diskussies en in korrespondentie - zal

dan echter nauwelijks uit de enquête

naar voren komen.

Daarom doen wij bij dezen een beroep

op alle m.e.-ers die niet van plan waren

aan dit onderzoek mee te doen: stuur

wèl het formulier in, maar laat de per-

soonlijke vragen van blz. 1 en 2 on-

beantwoord; begin de lijst in te vullen

bij vraag 12.

Doen! Want ook - juist - uw mening

moet meetellen. (AKA)

Eenduidelijke Nederlandse brochure over de
toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.

CAP-CHUR APPARATUUR L~c~~ Voor het vangen en verdoven van
wilde, wild geworden of moeilijk te

benaderen dieren.

'J! BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhage - Tel. 070-458327

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 100meter

13
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IJe Wijkstra verfilmd

H TTEK
VA ETBE T

'De vrouw is de bron van alle kwaad'.

Toen IJe Wijkstra in de strafgevangenis

van Leeuwarden tot rust kwam, - hij

moest twintig jaar uitzitten - wist hij

zijn woorden bevestigd: Aaltje Wobbes

was er de oorzaak van, dat hij in Leeu-

warden was terechtgekomen. Ze heeft

hem in de gevangenis nooit meer be-

zocht en elke verhouding met IJe ont-

kend. Ze was zijn huishoudster geweest.

Meer niet.

14

Op 25 september is in Amsterdam de

film 'Het teken van het beest' in premiè-

re gegaan. Het scenario handelt over dat

deel van het leven van de Groninger IJe

Wijkstra dat hem noodlottig is gewor-

den. Zijn verhouding met de onbestor-

ven weduwe Aaltje Wobbes, die haar

zes kinderen in de steek liet om bij IJe te

gaan wonen, eindigt in een moordpartij

waarbij vier rijksveldwachters om het

leven komen.
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Gerard Tholen en Marja Kok, beiden

van het (onlangs voor de derde maal on-

derscheiden) Werktheater, geven in de

film IJe en Aaltje op sublieme wijze

gestalte.

Een film om te gaan zien. (AH)

Authentiek

De kollega's van de gemeentepolitie van

nu in Achtkarspelen keken vreemd op

toen ze in hun bewakingsgebied plotse-

ling de huisjes zagen staan waarbinnen

een groot gedeelte van de film zou wor-

den opgenomen. Aan het interieur van

de roodstenen arbeiders-woninkjes was

zoveel aandacht besteed dat de inmid-

dels ruim 80-jarige Jan Hut, de harmo-

nicaspeler en vriend van IJe, bij binnen-

komst van de woning van IJe opmerkte

,,'t Is suver itselde". Evenveel aandacht

is er besteed aan het verhaal van IJe

Wijkstra. Zijn dagboek werd gelezen,

mensen die IJe hadden gekend werden

bezocht. De film is opgenomen in het

Groningse Westerkwartier, op een loka-

tie die vergelijkbaar is met de omgeving

waar het drama zich ruim 50 jaar gele-

den afspeelde.

De film

Het drama Grootegast is bij velen be-

kend. IJe Wijkstra was in zijn omgeving

'iemand anders'. Zijn gedrag verschilde

met dat van streekgenoten. Hij ging niet

(meer) naar de kerk, minachtte gezag,

hij las over filosofie, komponisten en

Oosterse mistiek, praatte over zaken

waar dorpsgenoten nog nooit van heb-

ben gehoord, verzorgde zijn oude moe-

der met wie hij samen het kleine huisje

bewoonde.

IJe stroopte en voor de rest pakte hij

karweitjes aan, maakte klompen en

zorgde met Jan Hut voor de muzikale

noten op feesten. Die muziek bracht IJe

in kontakt met Aaltje Wobbes (in de

film Aaltje Botter). Aaltje was ge-

trouwd met een dronkelap die later voor

diefstal anderhalf jaar moest uitzitten.

Aaltje bracht IJe het hoofd op hol.

Ze pasten eigenlijk niet bij elkaar. IJe:

"Muziek is het mooiste wat er bestaat."

Wat Aaltje onder het mooiste van de

wereld verstond, werd IJe noodlottig.

Hun stormachtige seksuele relatie ont-

redderde IJe's zieleieven. Hij vroeg

Aaltje haar kinderen te verlaten en bij

hem in te trekken. Een beslissing die hen

in direkt konflikt met het gezag

bracht ...

Rechttoe-rechtaan

Regisseur Pieter Verhoeff heeft van de

film geen spektakelstuk gemaakt. In alle

soberheid heeft hij de lotgevallen van

IJe en Aaltje in beeld gebracht. Een

rechttoe-rechtaan film zonder daveren-

de vondsten of snelle beeldwisselingen.

Een film met tijd voor het verhaal. "Ar-

moe is moeilijk uit te beelden." Marja

Kok, die de rol van Aaltje in 'Het teken

van het Beest' vertolkt, gaf met haar op-

merking tijdens de perskonferentie al

aan waar de produktie misschien min-

der sterk is. Van de gore armoe zoals

Aaltje die ongetwijfeld heeft meege-

maakt is weinig te zien. Van het slechte

bestaan dat zij met haar Hendrik had, is

niet zoveel terug te vinden. Dat maakt

het voor de toeschouwer dan moeilijker

te begrijpen waarom zij dat nieuwe le-

ven met IJe wil.

Film en boek

Met het uitbrengen van de film

'Het teken van het Beest' ver-

scheen bij de Friese Pers BV het

gelijknamige boek, met als on-

dertitel 'De hond zal om je hui-

len'. Het is een vertaling van de

Friese uitgave (van de hand van

Rink van der Velde) die reeds in

1978 verscheen. De roman van

Van der Velde is gebaseerd op

hetzelfde dramatische gegeven

waardoor Pieter Verhoeff zich in

zijn scenario voor de film liet in-

spireren. De visies van de schrij-

ver en de filmer - beiden gebo-

ren en getogen in Friesland - op

IJe Wijkstra lopen uiteen, maar

hebben toch zoveel overeen-

komsten dat men de titel van de

film voor het boek wilde gebrui-

ken.

'Het teken van het beest' (ISBN

9033001543), uitgave Friese Pers

Boekerij bv. Verkrijgbaar in de

boekhandel. Prijs f 18,90.

15

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 283



n
MeI bijdragen van: J C. de Graal, J. Scheper, W. van Middelkoop. A. C. J. Schaddelee, F. We/kamp, A. Bosiers. J. van Kooten,

P. F. PUI/er, R. M. Schnitker, G. A. Wonink, G. Helmendach, H. A. de Ruiter, A. van der Vleuten e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Waar is de premier? In zijn
nopjes, zoals hij zelf
onthulde, tegelijk met zijn
petekind 'Dries'.
Roomse heli's, aldus
kommandant Gerritsen die
méér op z'n lever had.pag. 22

CHAMPAGNE VOOR TWEE
ROOMSE HELI'S ~"'-

••

pag. 21

Rozenburgse
RP'ers
krijgen
grote
mond

pag. 19

RP'seerste vrou~
lewaler

-"=-'-'!!-Op de Waal kunnen ze hun borst ~~ ..-d~ '---;0;.

vast natmaken, want daar is "'2'~~c':: ~y.;--

nu een Saartje loos: ~ ~--:.::~<

Bep uit de Biesbos. pag. 18 ~ .. ~ ..

NU(MEER)MANSDORP MET
12 METER LANGE V.S.A.pag.20

G.S.A. met
rek-eo-haak
Ideetje van Heyt-

huisen om mee te

nemen. pag. 19

GOOI GEEl OUWE
SPULLEN WEG...
15 jaar geleden deed ons
Korps voor f 3.000,-
afstand van de bijna
antieke PH-POL.

Nu kunnen we het
vliegtuigje terugkopen

voor ... f 50.ooo,-!
Van een meneer die niet

alleen met z'n talenten
woekert.

pag. 23

Eindelijk een èchte
ezel op de school.

Geslaagd kado van
geslaagde klub.

pag. 21

Water inde
miKROfoon
De KRO-radio
brengt een serie
uitzendingen over
'Ons Water' (moet
dat niet zijn 'Wij-
Water'?) mèt de

RPtW.
pag. 22

17
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BLOW
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eigen territoir. Het schippers-

wereldje denkt soms wat tra-

ditioneel. Hij heeft ook al

gauw in de gaten of je enigs-

zins bekend bent met het

schippersvak. Of je hun taal

spreekt. Er zijn er onder de

binnenvaartmensen, maar

dat geldt ook voor bepaalde

beroepsgroepen op het land,

die zich moeilijk wat laten

zeggen. Hij zal er misschien

nog meer moeite mee hebben

als een vrouw hem, binnen

een kring van mensen waar-

mee hij dag en nacht om-

gaat, korrigeert. Een vrouw

die meneer de kapitein op

_~ zijn fouten wijst. We moeten

I daarom de schipper niet ver-

• rassen door hem plotseling

een vrouw op het dak te stu-

ren. Binnen de politie op het

land geeft het optreden van

een politievrouw geen pro-

blemen meer. We zijn er aan

gewend en ze is volkomen

geaksepteerd. Binnenkort

hebben we een bijeenkomst

met de pers, waaronder ook

de vakpers voor de binnen-

schipper. Door een goede

voorlichting te geven hopen

we problemen, zo die er al

mochten komen, wat uit te

bannen."

Eerste vrouw bij de RPtW
(Foto's Tecbn. Rech. Arnhem)

NIJMEGEN. - 'Een vrouw

en een kip, de pest op een

schip', luidt een oud

schippers spreekwoord dat bij

een deel van de schipperij

nog opgeld doet. Echter niet

bij schipper D. van Dijk van

het beunschip Dirk Romy uit

Gouderak. "Als ik dan toch

gekontroleerd moet worden,

dan liever door een aardige

vrouw dan een vent met een

baard", was zijn reaktie toen

wachtmeester Bep Saarloos

bij hem aan boord stapte en

hem naar de scheepspapieren

vroeg. Bep zal de geschiede-

nis van de Rijkspolitie in-

gaan als de eerste vrouwelij-

ke wachtmeester bij de

Rijkspolitie te Water. Voor-

lopig wordt ze nog even be-

zig gehouden op de opvang-

eenheid in Middelharnis. Ze

moet het politievak 'aan de

wal' onder de knie zien te

krijgen. Vanaf januari zal ze

deel uitmaken van de groep

Nijmegen van de RPtW.

Bep is niet onbekend met het

water. Als kind leerde ze al

gauw omgaan met het natte

element daar haar ouders in

de Biesbos op een eiland

woonden. Kontakten met de

wal werden onderhouden

met een motorscheepje.

Haar hobby's: Ze zwemt

graag en is een verwoed

windsurfer.

Traditioneel

"Een aantal jaren geleden

was er al eens sprake van dat

er een vrouw naar de RPtW

zou komen. Bij mijn

kollega's was toen niet zo-

veel enthoesiasme voor de

plaatsing van een vrouwelij-

ke wachtmeester op een

politieboot. Allerlei bezwa-

ren werden aangevoerd waar-

van ik vond dat ze weinig

steekhoudend waren om haar

18

Met vaardige hand.

te weigeren. Vrouwen en

mannen zijn gelijk en dus

ligt het ook voor de hand

dat er eens iemand komt die

binnen de kring van de poli-

tie te water thuishoort. Door

omstandigheden kwam dat

meisje niet bij de politie en

dus was het 'probleem' opge-

lost. Toen wachtmeester

Saarloos zich aandiende

werd echter al gauw duide-

lijk waar ze geplaatst zou

worden. Welnu, ze is wel-

kom. Binnen de groep Nij-

megen zullen we proberen

een goede politievrouw-te-

water van haar te maken".

Aldus overste J. G. W. Bär,

commandant van het distrikt

Nijmegen van de Rijkspolitie

te Water.

Zal wachtmeester Saarloos

door de schipperij worden

geaksepteerd?

Overste Bär: "De binnen-

schipper zoals wij die kennen

is eigen baas. Hij heeft zijn

Bep Saarloos stapt over

naar RPtW.

Kollega's

"Wij hebben ons afgevraagd

of je zo'n vrouw alles kunt

-

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 285



.,

"Mag ik even uw scheepspapieren.schipper?"

laten doen. Kun je haar de

voorpiek insturen om schoon

te maken en te verven, om

maar eens wat te noemen."

De toekomstige groeps-

commandant van Bep Saar-

loos, adjudant A. Olden-

broek, geeft zelf het ant-

woord. "Ik denk dat ze ge-

woon alles moet doen wat

ook van een mannelijke

wachtmeester wordt ver-

langd. Zij is de jongste aan

boord. Nou, in normale om-

standigheden zet de jongste

wachtmeester koffie. Een

misschien op sommige plaat-

sen wat achterhaalde traditie

maar het funktioneert nog

steeds. Ik denk dat dat stil-

zwijgend ook van haar zal

worden verwacht. Maar dan

bepaald niet omdat ze een

vrouw is."

Aan boord van de RP2 doet

men helemaal niet moeilijk

over de komst van een

vrouw binnen de door

mannen gesloten rijen

RPtW-personeel.

Kollega L. van der Waal:

"Misschien werd het wel

eens tijd dat een vrouw in

onze mannenwereld kwam.

Nieuw mannenbloed had

meestal tot gevolg dat binnen

de kortste keren ook hij

weer meedacht in ons pa-

troon. Ik verwacht van een

vrouw een wat andere opstel-

~

ling. Mogelijk moeten we

daardoor onze vastgeroeste

denkwijze veranderen."

Eén dag

Bep Saarloos zelf blijft nogal

nuchter onder al de be-

langstelling. Ze bedient met

vaardige hand het roer van

het patrouillevaartuig en

beantwoord zonder aarzeling

met handopsteken de groet

van de kapitein van een pas-

serende tanker.

Hoe ziet zij de toekomst bij

de 'natte politie'?

Bep Saarloos schouder-

ophalend: "De schippers zul-

len misschien even vreemd

opkijken, maar ik denk dat

dat gauw over gaat. En wat

de kollega's betreft? Een dag

hebben we denk ik nodig om

aan elkaar te wennen en

daarna weten we niet beter."

(AH)

Rozenburgse RP'ers
met een grote mond

DORDRECHT. - De uit-

nodiging 'Roept u maar' zal

in het vervolg niet in dove-

mansoren klinken bij de

Rijkspolitie in Rozenburg.

Het dorp ligt opgesloten tus-

sen talrijke industrieën met

alle geuren en risiko's van

dien. Daarom heeft de ge-

meente gezorgd voor een

rampenplan.

Maar stel nou dat er inder-

daad iets gebeurt, hoe bereik

je dan de mensen?

Iemand in de gemeenteraad

stak zijn vinger op: 'Dorps-

omroepers' was zijn oplos-

sing. Maar waar haal je die

anno 1980 in een gebied

waar alles eens zo snel gaat

een dorpsomroeper vandaan,

die bovendien ook in gevaar-

lijke situaties bereid is z'n

werk te doen?

"Politie", stelde iemand an-
ders voor.

De politiewet kwam op tafel,

want kun je politiemensen

dat werk van omroeper dan

wel laten doen, vroeg men

zich af. De sekretaris meende

van wel: "In artikel 28 van

de politiewet staat, dat de

politie hulp moet verlenen

aan hen die dat

behoeven . . ."

Er volgde overleg met de

groepskommandant. Toen

die 'akkoord' zei, schafte de

gemeente een aantal omroep-

installaties aan die op een-

voudige wijze zijn te mon-

teren op het dak van de

politieauto's. In Rozenburg

hoopt men de apparatuur

niet nodig te hebben.

[
(dG/AH)

Omroepers van Rozenburg.

Fietsen op het
bagagerek

ROERMOND. - In de

groep Heythuisen van het

distrikt Roermond worden

sinds kort fietsen mee-

gevoerd met de GSA. De be-

doeling is dat surveillanten

naar verschillende plaatsen in

hun bewakingsgebied rijden,

daar de auto parkeren om

vervolgens per fiets de pa-

trouille in de omgeving te

doen. bij kalamiteiten elders

kan men zich toch snel ver-

plaatsen. Het bagagerek

waarop de fietsen worden

vervoerd kan op de trekhaak

van de GSA gemonteerd

worden. (ThB)

19
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Groep Numansdorp
surveilleert met
V.S.A.

DORDRECHT. - De af-

stand tussen Mijnsheerenland

en Numansdorp bedraagt

nog geen twintig kilometer.

Het is dus niet onmogelijk

dat de voortvarendheid van

bepaalde lieden die deel uit-

maken van de 'think-tank'

van de Algemene Inspektie

en hun stulpje hebben staan

in Mijnsheerenland (het La-

ren van de Hoekse Waard),

is overgeslagen naar de ge-

meente aan de voet van de

brug over het Haringvliet.

Hoe dan ook, de groep Nu-

mansdorp is geen Rijks-

politieonderdeel dat in gela-

tenheid de ontwikkelingen

binnen het Korps afwacht.

Het personeel raakte er meer

en meer van overtuigd dat de

surveillance uitsluitend per

auto niet meer van deze tijd

was. Het goede kontakt met

de afnemers van de politie-

diensten diende verbeterd te

worden, vond men. En zo

kwam na veel overleg en

wikken en wegen tijdens de

(in het gehele distrikt Dor-

drecht tot 15 minuten be-

perkte) koffie- en theepauzes

een plan tot de bouw van

een Voet-Surveillance-Auto

van de grond. In rekord-

tempo werd een ontwerp ge-

maakt en vervolgens in een

ingelaste groepsbijeenkomst

door het gehele personeel

goedgekeurd. Vaardige han-

den zaagden de onderdelen

op maat, naaiden de stof-

fering, timmerden deel voor

deel in de goede volgorde

aan elkaar en schilderden het

geheel in de bekende frisse

RP-kleuren.

20

Op de binnenplaats van het

groepsburo werd het proto-

type aan het personeel ge-

toond: een in- en uitschuif-

bare openlucht- VSA met vele

mogelijkheden. In normale

Numansdorpse omstandighe-

den is het voor een patrouille

mogelijk al schuifelend het

bewakingsgebied te doorkrui-

sen. Bij roerige momenten in

de Hoekse Waard kan men

door enkele ingrepen een

schijnbeweging uitvoeren.

Het ding kan tot twaalf me-

ter worden verlengd en

onderdak bieden aan een

half ME-peloton. Andere

technische gegevens: de VSA

wordt voortbewogen door

menselijke kracht en heeft

een open dak waardoor de

mogelijkheden voor kontakt

met het publiek welhaast op-

timaal worden. De groep

Numansdorp heeft voor haar

vinding het oktrooi recht aan-

gevraagd. De VSA kost (in-

klusief bediening en BTW)

.f 70,25 (dOl AH)

De VSA in vol bedrijf

Keuring van de voertuigen.

Er viel niemand
in de prijzen

DORDRECHT. - Het ver-

keer is geen wedstrijd, was

de overweging van de organi-

satoren van de verkeerstuin

die deel uitmaakte van het

geheel van de vakantiebeste-

dingen van de Rozenburgse

jeugd. Daarom kon ook

geen van de jongelui, leeftijd

tussen 5 en 14 jaar, prijzen

winnen en werd er ook geen

allerbeste aangewezen.

Voor het eerst in de geschie-

denis van de evenementen-

reeks kon men gebruikmaken

van een verkeerstuin (ont-

worpen door kollega Richard

Venekamp). De organisatie

berustte bij een deel van het

personeel van de groep.

Op die dag konden zo'n 80

jongelui de opdrachtjes uit-

voeren. Er was ook een keu-

ring van de voertuigen die

het parcours zouden rijden:

fietsen, trapauto's en auto-

peds.

Het zit erin, dat de Rijks-

politiemensen van Rozenburg

volgend jaar opnieuw van de

partij zullen zijn om zich op

deze manier met de opgroei-

ende jeugd bezig te houden.

Het is mooi meegenomen om

je als politie eens op een an-

dere manier dan de vaak ge-

bruikelijke aan hen te

presenteren, vinden ze.

(lCdO)
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Negen beëdigde officieren

Vrijheid van meningsuiting
noodzakelijk komplement
APELDOORN. - "Vrijheid

van meningsuiting binnen het

Korps achten wij uiterst

waardevol. De associatie met

de nog immer levende (zij

het wat verflauwde) diskussie

over de grondwettelijke vrij-

heid van meningsuiting voor

de ambtenaar binnen en bui-

ten het ambtelijk bestel ligt

voor de hand. Het be-

nadrukken van deze vrijheid

wil niet zeggen dat we een

modieuze trend willen vol-

gen. Het komt ons echter

voor, dat die vrijheid van

meningsuiting een noodzake-

lijk komplement is voor en

van een zich verantwoorde-

lijk wetende, integere en

oprechte ambtenaar."

Aldus luitenant W. G. M.

Teuben, die op 9 september

het woord voerde namens

negen pas beëdigde officieren

voor het korps Rijkspolitie.

De beëdiging vond plaats op

het terrein van de opleidings-

school van de Rijkspolitie in

Apeldoorn. Onder degenen

die de plechtigheid bijwoon-

den waren minister-president

mr. A. A. M. van Agt en de

minister van Justitie mr. J.

de Ruiter.

V.l.n.r.: Officier der Rijkspolitie le klas J. B. Plompen

(Den Bosch), de officieren der Rijkspolitie 2e klas H. J. de

Kluiver (Amsterdam), C. Bangma (Leeuwarden), W. G. M.

Teuben (Nijmegen), W. A. G. Gerritsen (Breda), P. M.

Wiersinga (Apeldoorn), E. W. Kolthoff (Maastricht),

C. F. H. Breen ('s-Gravenhage) en D. G. Boerman (Den

Bosch).

Ezel met
adjudantspet

HORN. - Klas H van de

2ge opleiding van nieuwe

wachtmeesters die onlangs de

school in Horn verliet, heeft

er voor gezorgd dat het

Korps (nog) een ezel rijker

werd. Het dier, 'Kappie'

voor intimi, was het

afscheidskado van de school-

verlaters voor het opleidings-

instituut.

Wie Kappie de vrees voor

het 'matje' van de direkteur

had ingefluisterd is niet be-

kend, maar het mag toch wel

zeer toevallig heten dat het

Direktie Verkeers-
veiligheid fietste van
Driebergen naar
Bilthoven

BILTHOVEN. - De Direk-

tie Verkeersveiligheid van het

ministerie van Verkeer en

Waterstaat, (die de taken bij

de beleidsvoorbereiding voor

de nationale en internationa-

le verkeerswetgeving koördi-

neert) organiseert eens per

jaar een gemeenschappelijke

uitgaansdag. Deze ontmoe-

ting is nodig om kontakt te

blijven houden met de"vele

min of meer zelfstandig ope-

rerende afdelingen van de

direktie.

Op 17 september waren de

AVD en de Verkeersschool

van het korps Rijkspolitie

het reisdoel. Na een show

met AVD-materiaal in Drie-

bergen, stapten de deel-

nemers op de witte fietsen

van ANWB en Nederlandse

Hartstichting voor een tocht

over de Utrechtse Heuvelrug

naar Bilthoven. Opdrachten

voor onderweg dwongen de

deelnemers zich enigszins te

verdiepen in wat er langs de

weg leeft en groeit. Op de

Varenkamp volgde er een

eindopdracht: een behendig-

heidsrit op de tweewieler.

Een demonstratie voertuig-

beheersing met motoren

werd opgevoerd door motor-

rijders van de school.

Direkteur J. van Laar reikte

daarna de prijsjes aan de

winnaars van de fietsrally
uit. (CJdG)

(Foto Verkeersschool)

Het hoofd van de direktie
de heer P. Alle blijkt

behendig in het ontwijken

van obstakels.

beest er niet in het minste

voor voelde om voor de

direkteur te verschijnen.

Zachte drang van toekomsti-

ge M.E.'ers zorgden er

tenslotte voor dat overste

Leers de ezel in ontvangst

kon nemen.

Voor Kappie is het avontuur

bij de politie voor een groot

deel achter de rug. Hij ver-

maakt zich nu met de andere

beesten op de dierenweide

bij de school. Voor de

wachtmeesters moet het

avontuur nog beginnen. (JvK)

(Foto Fer Traugott)
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Heli's kregen naam
premier en oud-DG

APELDOORN. - "Ik ben

met mijn naam op de heli

heel erg in mijn nopjes",

was het kommentaar van

minister-president Van Agt,

na de doopplechtigheid van

de heli's met de roepletters

PH-RPR en PH-RPS op 9

september op het terrein van

de RP-opleidingsschool in

Apeldoorn.

Bij die gelegenheid kregen

beide vliegtuigen de roep-

namen van respektievelijk de

premier - voormalig mi-

nister van Justitie - (Dries)

en die van het voormalige

hoofd van de Direktie Politie

van Justitie, wijlen mr. A. J.

Fonteijn (Jacqeus). Beiden

waren verantwoordelijk voor'

de aanschaf van heli's bij de

Nederlandse politie.

Voor de gebeurtenis, die

werd verricht door premier

Van Agt en mevrouw

A. C. M. Fonteijn-Kamps

was veel belangstelling van

de zijde van de politie. Ook

de minister van Justitie, mr.

J. de Ruiter was aanwezig.

Namen van vrouwen

"Na de naamgeving van drie

mannen van protestants-

liberale huize dan nu de

22

voornamen op de buitenkant

van twee hefschroefvliegtui-

gen van twee overtuigd

rooms-katholieke mannen.

Het valt te overwegen de

vleugelvliegtuigen - het

vlieggedrag ervan is rustiger

en stabieler - met namen

van vrouwen te sieren."

Commandant E. E. Gerrit-

sen van de dienst Luchtvaart

ging in zijn toespraak in op

het kostenaspekt bij het ge-

bruik van de heli's: "Wie be-

paalt de baten bij assistentie

vanuit de lucht om de handel

in drugs een klap toe te die-

nen?" vroeg hij zich af.

"Wat is de redding van men-

sen vanaf ijsschotsen op het

IJsselmeer waard? En hoe

zijn de kosten en de baten te

berekenen als na een sneeuw-

ramp opgenomen moet wor-

den welke elektriciteits-

leidingen vernieuwd moeten

'orden? Wat heeft de over-

heid over voor de redding

van Amsterdams Nieuwe

Kerk? En de kontrole op de

milieuvervuiling? Wat te

denken van de steun aan de

.:t.E. en medewerking aan de

surveillance? Kosten en ba-

ten zijn moeilijk te bepalen

en het is daarom niet een-

voudig als dienst te funktio-

neren onder de vleugelen van

meer administratief-geniale

instanties als de Algemene

Inspektie van het Korps en

het ministerie van Justitie."

(AH)

(Foto's Dienst Luchtvaart)

RP te Water
in schoolradioserie

"Er is geen wet zonder kon-

trole en die kontrole schiet

vaak tekort." De Rijkspolitie

te Water is het onderwerp

van het negende en laatste

programma in de

schoolradioserie van de KRO

met als onderwerp 'Water'

dat vanaf 14 oktober - met

een onderbreking op 22 ok-

tober vanwege de herfst-

vakantie - a.s. wekelijks op

dinsdag van 11.10 tot 11.30

uur wordt uitgezonden. De

bedoeling van samenstelster

Kora Lehman de Lehnsfeld

is de luisteraar o.a. te laten

kennismaken met de grote

inspanningen die nodig zijn

om schoon drinkwater te

produceren en de gehele

waterhuishouding te regelen.

Iedere uitzending behandelt

een thema, te weten: drink-

water, binnenvisserij, kwali-

teitsbeheer , binnenvaart,

kwantiteitsbeheer, havens,

pleziervaart, sportvisserij en

RPtW. Op 16 december

wordt behandeld hoe de

Rijkspolitie te Water haar

kontrole uitoefent op de

scheepvaart, visserij en

watersport binnen een ratje-

toe van wetten, reglementen

en verordeningen die her en

der flink verschillen. (AH)

(Uit: Leeuw. Crt)In geval van nood ruit inslaan.
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In een achtertuin in Zaandam.

Politie-Iuchtvaart-
geschiedenis
in achtertuin

SCHIPHOL. - De 37-jarige

PH-POL, het tot nu toe be-

kendste vliegtuig van de RP-

dienst Luchtvaart, maakt

nog steeds geschiedenis. Vijf-

tien jaar geleden verkocht

het Korps de oude Auster

die bij de Rijkspolitie was

gebruikt voor surveillance,

assistenties bij brand-

bestrijding, begeleiding van

koninklijke stoeten, vogel-

telling en bij de bestrij ding

van de stroperij op robben

voor f 3.000,-.

Ene meneer De Waal kocht

het vliegtuigje voor niet te

veel geld meer op een veiling

van Domeinen en ging er

mee vliegen boven Nederland

(Foto Dienst Luchtvaart)

om pamfletten met de tekst
,Jezus is komende' te ver-

spreiden.

In 1978 werd de PH-POL

een museumstuk in Autotron

in Drunen. Na de tijdelijke

tentoonstelling '75 Jaar Vlie-

gensvlug Vervlogen' kwam

het bij dezelfde heer De

Waal terug. Nu staat het in

zijn achtertuintje, gekort-

wiekt - de vleugels liggen in

de kelder - en zonder pro-

peller. De Rijkspolitie zou

het vliegtuigje best weer te-

rug willen hebben. Bijvoor-

beeld voor haar historische

verzameling in oprichting.

Over de prijs ervoor raakt

men het echter niet eens. De

huidige eigenaar (die graag

met de bijbel in de hand op

de foto wilde) vraagt

f 50.000,-. (RMS)

gaat naar de politie of de markt
en koopt zijn eigen fiets of die
van de buurman teru •.

Intuasen meldt de tijwIelen-
industrie nog s~ gunstir;<'
eiJf•••.•.en i. het vertnoeden ge-
wet!led dat geen Nederlander
zal rusten voordat hiJ twee
exemplaren bftjt, .•••aarvan Hn

voor het ste len. En voor de
broodwinning van de heler.
aan wiens blijkbaar •••name
nering de politie C•••n aandacht
best...dl

De Engelsen hebben speelaal
voor ons het woord "recy-
cling" uitgevonden. Laat hun
die eer. en ons de diefstal.

J.W.B.

In de marge
. ~tJ

Recycling ~
Tot mijn onsteltenis lees ik

in de krant dat de politie' atten-
ter gaat worden op het ver-
schijnsel der fietsendiefstallen.
Ternauwernood kan de veraln-
oer van dil heilloze plan heb-
ben bevroed dat hij hiermee
een subtiel. in de loop der jaren
gerijpt. handels- en eonsurnp-
.tiepatroon verstoort, Want hoe
zit het in elkaar?

Men bezit een fiets. Die
wordt gestolen. meestal. en dan
staan er twee wegen open. Men
gaat naar de winkel en koopt
een mooie nieuwe. die vervol-
gens nog veel sneller wordt ge-
stolen. tel\zlj men hem de hele
dag onder de arm meesjouwt,
Andere mogelijkheid; men

kort
&klein

gelezen

• Alle schepen van Rijks-
politie en Rijkswaterstaat

moeten geschikt worden ge-

maakt voor eerste hulp bij

brand op het water, vinden

acht Gelderse gemeenten

langs Bovenrijn en Waal.

(AD)

• De politie moet duidelij-
ker aangeven welke taak zij

toekent aan de wijkagent.

Hij moet nu met twee belan-

gen rekening houden: een re-

pressieve en een meer hulp-

en dienstverlenende opstel-

ling. "De verwachtingen van

korps en wijk blijken niet

parallel te lopen", aldus de

onderzoekers van het Insti-

tuut voor Toegepast Weten-

schappelijk Onderzoek, Be-

geleiding en Advies.

(Trouw)

• Het merendeel van de
klachten over politieoptreden

hebben betrekking op

routinewerk van de politie.

Klagers blijken meestal juist

vertrouwen in de politie te

hebben. De klacht is een

blijk van teleurstelling. Deze

gegevens staan in het rapport

'Ze moeten mij ook altijd

hebben', dat het Instituut

voor Toegepaste Sociologie

in Nijmegen heeft samen-

gesteld in opdracht van het

ministerie van Binnenlandse

Zaken.

(Volkskrant)

• Het Haagse bedrijfsleven
gaf in 1977 twee maal zoveel

geld uit aan middelen om in-

braken te voorkomen, als in-

brekers zich hebben toegeëi-

gend. Er werd gemiddeld

voor een bedrag van 283 gul-

den gestolen terwijl de

inbraakpreventie 552 gulden

kostte. Het WODC konklu-

deerde dat als tot de

inbraakpreventie ook nog het

geld zou worden gerekend

dat werd uitgegeven voor

bewakingsdiensten, bewa-

kingspersoneel en verzeke-

ringspremies er twaalf maal

meer werd gegeven dan ge-

nomen. (Parool)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media
verantwoordelijk.

• Het korps Rijkspolitie
zoekt nog 164 opperwacht-

meesters. (brief Al)

• Eerste Kamerlid Broeksz
(PvdA) zegt, dat vrij alge-

meen wordt beweerd dat de

politie weinig aandacht

besteedt aan kontrole op de

Drankwet in sportkantines

bij sportvelden. Minister De

Ruiter van Justitie zal de

PG's verzoeken een onder-

zoek te verrichten naar het

gebruik van alkohol in sport-

kantines. (NAC)

• De Spoorwegpolitie gaat
40 man aantrekken voor

ordehandhaving in de voet-

baltreinen. Voor de bestrij-

ding van het toenemende

vandalisme zullen de komen-

de jaren nog eens 60 man

nodig zijn. (NRC)

• Afluisteren van de
politieradio is niet strafbaar,

zegt de Zutphense OvJ mr.

'L. Montijn in een proefpro-

ces dat door de Apeldoornse

politie in gang was gezet.

(Volkskrant)

• In Gelderland begint vol-
gend jaar een proef met be-

taling per accept-girokaart

van bekeuringen. (AD)
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langs de ~ weg gezien

karakter gewisseld voor die

van aanwijzingen.

(Ingezonden door R. Elzin-

ga, Muntendam)

In het Groningse Munten-

dam hebben verschillende

verkeersborden een heel an-

dere funktie gekregen.

Verbodsborden hebben hun

Alle verkeer: U kunt het wel proberen, maar u komt

niet ver.

Automobilisten die linksaf willen kunnen dat maar beter

niet doen. Er staat een hek voor de brug. Fietsers kunnen

er wel langs.

noteren: naam, adres
en telefoon van uw info !

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251.

DISTRICT AMSTERDAM

P. GORISSEN,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 1370731.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 87 221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Tuinstraat 17. 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRICT BREDA

S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891.

DISTRICT DORDRECHT

J. C. DE GROOT,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 261.

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 OOI.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,

Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 231.

DISTRICT GRONINGE ALGEMENE VERKEERSDIENST

H J KUIPER Th. A. LEENDERS,

B~re~u: Prof. 'Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 050 - 133542 (thuis: ai945 - 1 27981. tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76861.

DISTRICT 's·HERTOGE BOSCH DIENST LUCHTVAART

W. H. A. G. V.d. LOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331. tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12301.

DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER

J. SCHEPER, U. DE LANGE,
Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13951. tel. 05100 - 2 30 44 (thuis: 02290 - 3 41 391.

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 280 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 2° Walstraat 8-14,6511 LV Nijmegen
tel. 000 - 22 82 73 (thuis: 00879 - 28 281.

DISTRICT ROERMOND

STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30.

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13,3732 HM De Bilt
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT ZWOLLE

C. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M. DANEL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 055 - 33 73 231.

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811.

Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 14711.

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 991.

Verkeersschool: P. F. PUTTER,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20301.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26,1411 PH Naarden
tel. 02159 - 42579

24
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B. Bijen
RSODU-kampioen
plankzeilen

UTRECHT. - Op 10 sep-

tember zijn op de

Maarsseveenseplassen de

distriktskampioenschappen

van de RSODU gehouden.

Winnaar werd kollega

B. Bijen.

P. van Haasteren (die de

wisselbeker verdedigde) werd

tweede.

De wedstrijden werden ge-

zeild met een wind die vari-

eerde van kracht 4 tot 7,

waardoor er veel van de

kracht en het doorzettings-

vermogen van de deelnemers
werd geëist.

Er moesten 5 manches op

een aangepaste driehoeks-

baan worden gezeild. Vooral

de verstgelegen boei werd na

een moeilijk kruisrak een

probleem. Er waren vele

spektakulaire valpartijen en

freestyle-akties te zien.

De 'zwaardere' deelnemers

bleken onder deze weers-

omstandigheden het best in

hun element.

De eindstand: 1. B. Bijen,

8.7 pt., 2. P. van Haasteren,
14.4 pt ., 3. Stomps, 21.7 pt.

K. H. M. Eikelen-
boom en J. Tiehuis
korpskampioenen
schieten

DRIEBERGEN. -

K. H. M. Eikelenboom

(Oost) en J. Tiehuis (Zuid)

mogen zich sinds 3 septem-

ber korpskampioen schieten

op resp. karabijn en pistool

noemen. Beste team op beide

wapens werd dat van Oost.

De korpskampioenschappen

die dit jaar door de Rijks-

politie Sportvereniging 'RP-

Alex' waren georganiseerd

vonden plaats op de hyper-

moderne schietbaan van de

legerplaats Crailo. D.ecadi-

wagen van de Rijkspolitie

zorgde voor het natje en het

droogje, van de deelnemers

werd verwacht dat zij hun

vaste hand zouden meebren-

gen. Na afloop reikte de

voorzitter van CRS-West Il,

J. Faber, de prijzen uit, bij

afwezigheid van een verte-

genwoordiger van de korps-

leiding. Ook van de zijde

van de distrikten was geen

belangstelling.

De eindstand bij de wedstrij-

den op pistool was:

1. Tiehuis (Oost) 170 p.,

Noord in aktie op karabijn.

Lemmer

P. van Haasteren (van de

groep Utrecht der RPtW)

zag kans bij de nationale

politie-plankzeilwedstrijden

die op 3 september op het

IJsselmeer bij Lemmer wer-

den gehouden een 6e plaats

te bereiken. Plankzeilen

blijkt een sport in opmars bij

de politie. Er zijn plannen te

komen tot nationale politie-

kampioenschappen en Korps-

kampioenschappen. (FW)

2. Wiersma (Zuid) 163 p.,

3. Franse (Zuid) 160 p.

Op karabijn: 1. Eikelenboom

(Zuid) 177 p., 2. Moors

(Zuid) 175 p., 3. Welfing

(Noord) 173 p.

De eindstand bij de team-

klassering was:

1. Oost 429 p., 2 en 3 Zuid

en West 1428 p., 4. Noord

425 p., 5. West Il 409 p.

(HAdR)

A. A. Stigter en
M. Hoogervorst
winnaars
RSODU-Iopen
UTRECHT. - De kollega's

A. A. Stigter (B-klasse) en

M. Hoogervorst (dames),

beiden van de Rijkspoli-

tiesportvereniging Luctor uit

het distrikt Den Haag zijn

op 24 september winnaars

geworden bij de 2e RSODU-

loop. Bij de deelnemers aan

de wedstrijden in de B-klasse

legde J. Verloop (eveneens

van Luctor-Den Haag)

beslag op de tweede plaats.

In de eindklassering bij de

veteranen I werd A. Koe-

voets (AVD) tweede, terwijl

M. Buurmeester (RP Alk-

maar) bij de veteranen II

eveneens beslag legde op de

tweede prijs.

Onder slechte weersomstan-

digheden ('S morgens goot

het) werden de 2e RSODU-

lopen op een zwaar bos-

parcours over de Amerongse

Berg gehouden. Het aantal

deelnemers bedroeg 150.

De prijzen werden uitgereikt

door de distriktscommandant

van de Rijkspolitie in

Utrecht, kolonel W. D. Lan-

ting. (ACJS)
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M. Lamme a reçu Jeprix de... I
quatorze heures d'efforts !
I

~. !}i "".,'n

De hoofdredakteur van de Midi Libre, een van de sponsors,

reikt de prijs uit.

Owmr. Lamme won
schaaktoernooi in
Frankrijk

EINDHOVEN. -

"M. Lamme a reçu le prix

de ... quatorze heures d'

efforts!" Deze kop en die

van opperwachtmeester Lam-

me van de recherchegroep

Eindhoven prijkte onlangs in

de Midi Libre, een grote

krant in het zuiden van

Frankrijk.

Op zijn vakantie in Frank-

rijk had Lamme van de gele-

genheid gebruik gemaakt om

zijn favoriete schaaksport te

beoefenen door in te schrij-

ven voor een open toernooi.

De internationaal getinte

schaakstrijd vond plaats in

Cap d' Agde en trok grote

toeristische belangstelling.

Vijftig enthoesiaste schakers

bekampten elkaar in vier

toernooien. Eén ervan wist

Lamme op zijn naam te

brengen waarna een vier-

kamp tussen de winnaars

volgde. Ook deze strijd werd

in het voordeel van Lamme

beslist en zo kon hij beslag

leggen op de hoofdprijs

Fr.frs. 1000 (ca. f 500,-)

RPSZ-I eerste bij
politie-
kampioenschappen
ploegentijdrit

MAASTRICHT. - Op 5

september is de ploeg

RPSZ-I winnaar geworden

van de 3e nationale politie-

kampioenschappen ploegen-

tijdrit die op een parcours in

Amersfoort werden verreden.

De ploeg die bestond uit de

KNWU-amateurs Bert

Hoedemakers (meldkamer

Den Bosch), Ger Gabriëls

(gr. Oisterwijk), Jo van de

Rijt (gr. Woudrichem) en

NWB-veteraan Ad van der

Vleuten (gr. Vaals) eindigde

met een voorsprong van bij-

na 2Y2 minuut op nummer

twee, de ploeg van de ge-

meentepolitie Hellendoorn en

4Y2 minuut op nummer drie,

de ploeg van de Koninklijke

Marechaussee uit Apeldoorn.

Pikant detail: RPSZ-I was

zelfs 1Y2 minuut sneller dan

de nationale selektie voor de

Europese kampioenschappen

te Berlijn die op 18 en 19

september werden gehouden.

De ploeg van RPSZ-II ein-

digde bij de politiekampioen-

schappen op een verdienste-

lijke ge plaats. (AvdV)

J. J. van Doorn wint
kleiduivenschieten
Luctor Middelburg

MIDDELBURG. - Kollega

J. J. van Doorn van de

groep Schouwen-Duiveland

is kampioen kleiduiven-

schieten 1980 geworden bij

de wedstrijden die in juli op

het schietcentrum Midden-

Zeeland te 's Heer Arends-

kerke werden gehouden.

Het aantal deelnemers aan

dit toernooi (dat voor de

tweede maal werd gehouden)

was minder groot dan de vo-

rige keer. Organisator M. W.

Jeremiasse kan echter terug-

zien op spannende wedstrij-

den. Van Doorn eindigde

met een punt (26 van de 35)

voorsprong op H. M. van

Gelder (Staf). De poedelprijs

was voor mevrouw Colijn uit

Scharendijke. (GH)

(Foto G. M. Schuurman)

ol '.- • - ~

'v(~ s: . I

Kapitein Van Gelder reikt de eerste prijs uit aan zijn belager

Van Doorn.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120,

6nO AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Tank leeg?
Achteruitrijden!
In mijn geboortestreek zei men van ie-

mand die erg goed met geld kon om-

gaan: "Hij kan meer met de portemon-

nee dan een ander met geld." Bij het be-

luisteren van de steeds somberder klin-

kende berichten over onze ekonomie

moet ik vaak aan die uitdrukking den-

ken. U heeft vast van de al genomen be-

zuinigingsmaatregelen gehoord. Uwen

mijn salaris zullen voorlopig niet groter

worden. Integendeel. Er is dus alle re-

den om er eens over na te denken of we

niet wat meer met de portemonnee kun-

nen doen.

Een grote onkostenpost voor ons alle-

maal is de auto. Vaak ons duurste kind,

maar het komt niet in aanmerking voor

kinderbijslag of subsidie. Wel voor een

zuinig beheer en een uitgekiend onder-

houd. Van die laatste twee zaken heb ik

bij ons Korps frappante staaltjes gezien.

Van die kennis kunnen we privé ook ve-

le voordelen hebben, denk ik. Het

systeem kent echter één minpunt: het is

niet erg doorzichtig. Daarom enkele

voorbeelden ter verduidelijking en ver-

volgens een paar tips die ik er aan heb

overgehouden.

Tijdens een patrouille weigerde de GSA

plotseling dienst. De wagen staat juist

voor een garage. De akku bleek onher-

stelbaar defekt. De garagehouder had

wel een nieuwe passende stroombron in

voorraad. Maar zo gemakkelijk ging dat

niet. De GSA moest naar de werkplaats

van de Politie Technische Dienst. Dat

was een goed uur rijden. Daar stapte

een monteur in een auto en kwam na

een uur met een nieuwe akku terug. Het

was intussen lunchtijd geworden. Maar

na de lunch was het leed snel geleden.

Vier uur en een kleine 40 kilometer kost-

te de vervanging van de batterij.

Nieuwsgierig vroeg ik, waarom de plaat-

selijke garagehouder de nieuwe akku

niet mocht monteren. Antwoord: "Nou

kijk, wij krijgen 40070 korting."

Van een andere wagen was de ruitewis-

ser defekt. Ik werd naar een garage

gestuurd om een nieuwe te halen. Een

dik uur later was ik terug met achttien

kilometer méér op de teller en een reke-

ning van netto f 3,79 in drievoud.

Diensten verricht, goederen geleverd

(... maar met 30% korting!)

Mooi meegenomen. Maar het grotere

werk komt nog.

Voor een grote beurt gaat het surveil-

lance-voertuig soms naar een PTD-

werkplaats. Dat kost manuren en kilo-

meters. Vlakbij is vaak wel een goede

garage, maar die heeft als nadeel dat je

de wagen dezelfde dag weer kunt opha-

len. Bij de PTD duurt zo'n beurt vaak

een week. En als je rekent wat dàt aan

benzine bespaart ...

Ook op bandengebied worden soms

prestaties geleverd. Wat te denken van

de besparing als een monteur met twee

motorwielen naar een PTD-werkplaats

moet rijden om daar twee nieuwe ban-

den te laten monteren. De halve dag dat

de man onderweg is zal bij de korting op

de aanschafprijzen zeker in het niet val-

len. Bovendien slijten de banden dan

niet en gebruiken de motoren intussen

geen benzine.

Meer voorbeelden lijken me niet nodig.

Het moet een geruststellende gedachte

voor elke belastingbetaler zijn te weten,

dat tot de laatste cent bezuinigd wordt

en de hoogste kortingen worden bedon-

gen. Ik heb er intussen zelf iets van ge-

leerd.

Zo koop ik banden en akku steeds daar

waar de hoogste kortingen gegeven wor-

den. Ik geef mijn wielen mee aan een

vriend of kollega als er nieuwe banden

omgelegd moeten worden. Ik laat mijn

wagen niet nazien bij een garage dicht in

de buurt, maar breng hem ver weg en

bereken hoe groot de benzinebesparing

ondertussen is. Dat loopt snel op als je

er van uitgaat dat ook uw huisgenoten

de fiets moeten pakken of gaan lopen.

Op één punt denk ik nog slimmer te zijn

geweest dan mijn baas. Dat was met de

aankoop van mijn benzine. Ik ging al-

tijd naar de pomp die mij elke keer een

glas kado gaf. Als dat met dienstauto's

ook had gekund, hadden we alle post-,

groeps- en distriksburo's, alle scholen

en rijkskantines van glazen kunnen

voorzien.

Benzine is duur. Langzamer rijden le-

vert een forse besparing op. Misschien

kan het nog goedkoper. Ik heb ontdekt

dat bij het achteruitrijden de kilometer

achteruit telt. Nou dacht ik gemerkt te

hebben dat dan ook de benzinemeter

weer naar vol loopt. Helemaal zeker ben

ik er nog niet van, maar de eerste waar-

nemingen stemmen mij hoopvol. Dit

onderzoek vergt echter nog enige proef-

nemingen, maar is sinds kort versneld

mogelijk geworden. De aanleiding zijn

spookrijders, voor wie bij afritten van

sommige snelwegen eenrichtingborden

zijn geplaatst met als onderbord 'ga te-

rug'. Het is nu mogelijk om met een

paar eenvoudige ingrepen een onder-

zoek in gang te zetten. Mijn verwach-

ting is, dat als we de borden 'eenrich-

tingsverkeer' en 'ga terug' 180 graden

draaien, iedereen onmiddelijk achteruit

zal gaan rijden. Mocht u dus binnenkort

een grote file over de autosnelweg ach-

teruit zien denderen, dan weet u wat er

aan de hand is. Mocht blijken dat mijn

vermoeden juist is en de benzinemeter

weer naar vol kruipt dan hoort u daar-

van ongetwijfeld in de media. Mij hoort

u niet meer.

Ik had met mijn bedenksels natuurlijk

ook naar de Ideeënbus kunnen gaan. Ze

hadden waarschijnlijk een boekenbon

'ter aanmoediging' opgeleverd. Uit kol-
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I
legialiteit heb ik dit nagelaten. Tenslotte

heeft een ieder recht op en belang bij

een zo snel en volledig mogelijk onder-

zoek en voorlichting. Bovendien acht ik

het niet netjes om in deze benarde tijden

de 'bus' op kosten te jagen.

Mocht u overigens niet kunnen wachten

tot het officiële onderzoek is afgesloten,

wees dan voorzichtig met zelf proberen.

Hou de benzinemeter in de peiling en

zorg dat de tank niet overloopt.

Th. Jaarsma,

Bilthoven

nummer publiceerde. Zijn opmerking:

"Minder munitie om te oefenen. Da's

geen probleem, want we hielden toch al

patronen over, doordat we geen schiet-

akkommodatie hebben ... "

Kolonel Van Dolderen merkt in datzelf-

de nummer op, dat het terugbrengen

van het aantal patronen voor de schiet-

opleiding van 300 naar 250 in het geheel

geen punt is. De heer Van Dolderen let-

terlijk geciteerd: "Ik heb het idee, dat

we nu wat minder patronen zullen over-

houden dan vorig jaar het geval

was ... "

Ik zou graag willen weten waar ik me

moet vervoegen voor die overtollige mu-

nitie. In het distrikt Breda proberen we

ons bij de schietopleiding aan het oefen-

schema te houden. Het nare is echter,

dat we momenteel 55.000 patronen te-

kort komen op een oefenschema van

250 patronen. Het distrikt kreeg voor

1980 namelijk voor de 550 personeelsle-

den, die schietinstruktie zouden moeten

ontvangen, 70.000 patronen toegewe-

zen. Omgerekend per man per jaar een

aantal van 127 stuks.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

* Adjudant Th. Jaarsma is hoofd van

de sektor Rij- en Surveillancetechnieken

aan de Verkeersschool van het korps

Rijkspolitie.

Wie heeft patronen over?

bruil-arnhemDe vuurwapeninstrukteurs van het

Korps zijn het er wel over eens, dat 250

patronen per man per jaar te weinig zijn

om de schietvaardigheid van het perso-

neel op peil te houden. Verbazing dus

over de opmerking van de groepscom-

mandant die aan het rondetafelgesprek

deelnam dat het RPm in het augustus-

Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

W. van Meegdenburg,

schietinstrukteur ,

distrikt Breda

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

UitsluitendW.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat.waardemet40% zonder met40% zonder premie f 13,- per f 1.000,- verzekerde dagwaar-
tlm no-claim no·claim no-claim no·claim de, met een minimum van f40,- per jaar.

•

I 7.000,. 1198,. 1330,: 1423,. 705,. No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 ol •
I 8.000,. 1201,. I~35,. 1447,. 745,. meer jaar SChadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,. 1468,. 780,.

•

110.000,. 1213,. 1355,. 1492,. 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. 1222,. 1370,. 1528,. 880,.
112.000,- 1234,. 1390,. 1558,. 930,. genomen.
113.000,' 1240,. 1400,. 1591,. I 985,. T' I . luit d II b bt I
114.000,. 1246,. 1410,. 1621,. 11.035,. ane urts UI en voor po I le- eam en vana

•

115.000,. 1249,. 1415,. 1645,. 11.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. 1258,. ;:~~:: 1681,. 11.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

;~~:~~~::;~~j:: 1455,. ;~!i:: ;~:~~~:: WA aanhanger - verhaalsbijstand binnen

•

119.000,. 1279,. 1465,. 1777,. 11.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
120.000,. 1285,. 1475,. 1813,. 11.355,. tenden na ongevàl binnen Nederland - gunsti-

;~~:~~~::;~~ri::;~~~::;~:~:: ;~::i~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hogerop aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

.. . Boezemweg 175 - Telefoon.010-134660 •
Beëdiqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
28

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 295



personalia

Algemene Inspektie

Beelen van, J. te Voorburg per 1-10-80 aangesteld

als adm. ambt. C 2.

Bronsgeest, J. te Voorburg per 1-9-80 aangesteld

als adm. ambt. A 2.

Peperkamp, M.T. adm. ambt. C 3 te Voorburg

per 1-10-80 de dienst verlaten.

Plus, A.H.M. te Voorburg per 1-9-80 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Distrikt Alkmaar

Bijl, J.P.M. te Alkmaar per 1-10-80 bevorderd tot

adm.iarnbt. A 2.

Hofman, F. te Schoorl per 1-9-80 bevorderd tot

adj. en aangewezen als funkt. Opl, en Vorming te

Alkmaar (staf distr.J,

Schotsman, W. te Alkmaar per 1-9-80 bevorderd

tot owmr. en aangewezen als 2e owmr. te Niedorp.

Smit, A.B.M. te Wieringermeer per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Bakker, W. te Landsmeer per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Broos, M.J. te Amsterdam per 1-9-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Emondt, F.P. res. wmr. te Aalsmeer per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Hoogenberk, K. te Monnikendam per 1-9-80 be-

vorderd tot owmr. en aangewezen als cdt. arrest.

sectie Amsterdam.

Kluft, C.H. wmr. I te Uithoorn per 17-9-80 ver-

plaatst naar Amsterdam.

Leeuw, Chr.F. te Diemen per 1-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Mons, B. adj. te Amsterdam per 1-9-80 met 1.1.0.

Quak, C. te Edam, per 1-8-80 aangewezen als 2e

funkt. Imeldkamer) en verplaatst naar Amsterdam.

Roorda, T. owmr. te IIpendam per 1-8-80 metf.l.o.

Schuszler, R. wmr. te Muiderberg per 1-9-80 ver-

plaatst naar Amsterdam.

Willemsen, W.H.M. owmr. te Amsterdam per 27-

9-80 verplaatst naar Groningen.

Distrikt Apeldoorn

Brink v.d., W. res. wmr. I te Nunspeet per 1-9-80

de dienst verlaten.

DruijH, G. H. wmr. I te Ermelo per 15-9-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn.

Eikelboorm, G. te Putten per 1-9-80 aangesteld als

schrijver.

Geldorp, J.G. res. wmr. te Apeldoorn per 1-9-80

de dienst verlaten.

Heslinga, D. wmr. I te Gorssel per 1-9-80 ver-

plaatst naar Gasselternijveen (distr. Assen).

Hoekman, W. te Eibergen per 1-8-80 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Jong de, A.B. wmr. te Twello per 20-8-80 ver-

plaatst naar Wilp.

Stevens, T.M. wmr. I te Wehl per 4-7-80 ver-

plaatst naar Twello.

Visser, M. wmr. te Ermelo per 1-7-80 verplaatst

naar Ummen (distr. Alkmaar!.

Distrikt Assen

Bal, A.B. wmr. I te Gasselternijveen per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Boer, J. wmr. te Roden per 7-6-80 verplaatst naar

Zeegse.

Boezen, G. wmr. I te Vries per 1-9-80 met 1.1.0.

Bosschers, K. te Zweeloo per 15-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Bouws, H.L. te Zweeloo per 1-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Bij v.d .• C.S.M. te Assen per 1-10-80 bevorderd

tot wrTV. I.

Huizenga, H.1. te Diever per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Hulzinga, B. te Borger per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kooi, P. wmr. te Beilen per 1-7-80 verplaatst naar

Westervoort Idistr. Nijmegen!.

Mik, D. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot owmr.

Pat, E. te Coevorden per 15-8-80 aangesteld als

res. wmr.

Peters, H.W. te Coevorden per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Ploeg v.d .• L. te Zuidlaren per 1-9-80 bevorderd tot

adj.

Ros, G. wmr. te Smilde per 1-9-80 de dienst verla-

ten.

Schipper, J. adm. ambt. B 1 te Assen per 14-4-80

verplaatst naar Almelo (distr. Zwolle),

Schuurhuis, J. res. wmr. I te Anloo per 1-9-80 met

1.1.0.

Smid, P. te Gieten per 1-10-80 bevorderd tot wmr.
I.

Vos, A. res. wmr. I te Gieten op 28-8-80 overleden.

Walstra , R. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Distrikt Breda

Aikema, P.J. te Zevenbergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Akkermans, A.P.W. res. wmr. te Dongen per 1-9-

8O"de dienst verlaten.

Been, J. te Ulvenhout per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Berg v.d .• A.M.J. te Moergestel per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Bogers, A.A.M. te Made en Drimmelen per 1-10-

80 bevorderd tot wmr. I.

Croonen, H.L.M. te Dongen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Oeijkers. P.C. owmr. te Dongen per 21-7-80 ver-

plaatst naar Breda.

Oooren van, C.J.L. wmr. I te Wouw per 1-9-80

verplaatst naar Breda.

Engel, G.P. te Middelbeerse per 1-10-80 bevorderd

tot wmr. I.

Goossens, W.A. te Halsteren per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hoolwerff van, O. te Fijnaart per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hooijdonk van, J.F.M.H. te Kaatsheuvel per 1-7-

80 verplaatst naar Raamsdonk.

Hooijdonk van. W.G.M. te Hilvarenbeek per 1-10-

80 bevorderd tot wmr. I.

Kromjong, J. wmr. te Kaatsheuvel per 1-7-80 ver-

plaatst naar Nieuwerkerk aid IJsselldistr. Den

Haag).

Kusters. J.A. te Terheijden per 1-10-80 bevorderd

tot wmr. I.

Maarl v.d .• H. te Rijen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Nieuwboer. W.A.J. wmr. te Hoeven per 1-7-80

verplaatst naar Beuningen (distr. Nijmegen!.

Nieuwenweg, K. te Baarle-Nassau per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Oudenhuijsen, R.A.M. wmr. te Steenbergen per

1-7-80 verplaatst naar Reuver (distr. Roermond).

Ploeg v.d .• L.L. te Raamsdonkveer per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Punt. K. te Oisterwijk per 15-8-80 aangesteld als

res. wmr.

Rens, P.L.M. wmr. te Halsteren per 1-7-80 ver-

plaatst naar Berkel-Enschot.

Schepper de, P.G.M. wmr. te Berkel-Enschot per

1-7-80 verplaatst naar Hulst (distr. Middelburg).

Schubert van. K.W. te Hooge- en Lage Zwaluwe

per 1-10-80 bevorderd tot wmr. I.

Smit, J.C. te Dongen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Westenbrugge, J.A.P. te Hoogerheide per 1-10-

80 bevorderd tot wmr. I.

29

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 296



Distrikt Dordrecht

Dekker. J.J. te Barendrecht per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Kruithof • A.A. owmr. te Oud-Beijerland per 2-8-80

verplaatst naar Oldebroek (distr. Apeldoorn).

Maaren van. B.C. te Dordrecht per 1-9-80 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3.

Verhaas. W.L. te Barendrecht per 1-9-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Eindhoven

Bossink. G.G. owmr. te Eindhoven per 1-9-80 aan-

gewezen als ambt. alg. zaken A.D.

Brethouwer. J.W. wmr. I te Eindhoven (meldka-

mer) per 1-8-80 verplaatst naar Verkeersgroep Eind-

hoven.

Dirkx. A.L.M. te Waalre per 1-8-80 bevorderd tot

postcdt. en verplaatst naar Ohé en Laak (distr.

Roermond).

Jilesen. J.M.J. owmr. te Eindhoven per 1-9-80

aangewezen als plv. cdt. parketpolitie en verplaatst

naar Arnhem.

Kessel van. M.M. te Asten per 15-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Polman. W.J.H. te Asten per 15-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Relou. H. F. te Heeze per 15-8-80 aangesteld als

res. wmr.

Romme. T.G.C. te St. Oedenrode per 1-8-80 be-

vorderd tot owmr. en benoemd tot postcdt. te Mid-

delbeers (distr. Breda).

Rovers. J.W.M. te Asten per 1-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Vloet. C.A.M. te Eindhoven per 1-9-80 bevorderd

tot owmr. en aangesteld als hfd. surv. afd.

Distrikt 's-Gravenhage

Anker. A. wmr. te Noordwijkerhout per 1-7-80 ver-

plaatst naar Bodegraven .

8andstra. J. te Lisse per 1-9-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Schiphol (Dienst Lucht-

vaart).

Beijk. R.I.H. wmr. te Noordwijkerhout per 1-7-80

verplaatst naar 's-Gravenzande.

Dijk van. J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-7-80

verplaatst naar Boskoop .

Doppen. A.J.H. wmr. te Lekkerkerk per 15-9-80

verplaatst naar Driebergen (AVO).

Ende v.d .• B. wmr. te Noordwijkerhout per 1-7-80

verplaatst naar Schoon hoven.

Goede de. K.1. wmr. te Leiderdorp per 1-7-80 ver-

plaatst naar Zoeterwoude.

Keijzer. W.P.J. wmr. te Leiderdorp per 1-7-80 ver-

plaatst naar Schoonhoven .

Laviere van. G. wmr. I te Waddinxveen per 1-9-80

verplaatst naar Moerkappele.

Roosekrans. A. wmr. te Leiderdorp per 1-7-80

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Schee v.d .• J. te Sassenheim per 1-9-80 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Lisse.

Toorenburg. R.P. wmr. te Noordwijkerhout per

1-7-80 verplaatst naar Voorhout.

Vervooren. A.C. wmr. te Steenbergen per 1-7-80

verplaatst naar Krimpen aId Lek.

Zelm van. M. te Nieuwkoop per 1-8-80 aangesteld

als schrijver.
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Distrikt Groningen

Banga. R.J. te Groningen per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Bossink. H.J. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot

adj.

Cornelius. W.J. te Nieuwe Pekela per 1-9-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Dijk. O.G. te Nieuwe P ela per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Duzink. E.H. wmr. I te Marum per 1-9-80 ver-

plaatst naar Heesch (distr. Den Bosch).

Henning von, J.C.W. te Scheemda per 1-10-80

bevorderd tot wmr. I.

Hoppentocht. H. te euwe Pekela per 1-9-80

aangesteld als res. wmr.

Koopman. J.H. te GrOfWlgen per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Kuipers. J.J. te Groningen per 1-10-80 bevorderd

totowmr.

Lukens. G. te Nieuwe P ela per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Luth. L.H. te Nieuwe P ela per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Muller. L. owmr. te Zui orn per 1-8-80 verplaatst

naar Uithuizermeeden.

Ploeg v.d .• W. te Bedu per 1-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Reitzema. R.A. te Ap' edam per 1·9-80 bevor-

derd tot owmr.

Rouppé. H. te Nieuwe Pekela per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Scholtens. J. te Uithuizen per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Sm it. J. te Groningen per 1-10-80 bevorderd tot

adj.

Stuut. J.H.J. te Loppersum per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Tuinhof. B. te Groningen per 1-10-80 bevorderd

totowmr.

Vogel. J.J. te Bedum per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Voorde ten. J.R. wmr. te Oude Pekela per 30-8-80

verplaatst naar Stad Delden (distr. Zwolle).

Distrikt 's-Hertogenbosch

Boogaard v.d .• A.J. res. wmr. te Schijndel per

1-9-80 de dienst verlaten.

Janssen. B.H.J. te 's-Hertoqenbosch per 1-7-80

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Krechting. H.M. wmr. I te Grave per 5-7-80 ver-

plaatst naar Nijmegen (distr. Nijmegen).

Kreij. H.R. wmr. I te 's-Hertoqenbosch per 1-8-80

verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Rooij de. M.M. te Grave per 1-7-80 aangesteld als

schrijver.

Rozendaal van. J.A. res. wmr. te Schijndel per

1-9-80 de dienst verlaten.

Schriemer. M.A.P. te Rosmalen per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Strik. H.J.A.M. te Grave per 1-7-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Oploo.

Distrikt Leeuwarden

Aalbers. K. te Donkerbroek per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Aar. v.d. L.J. adj. te Leeuwarden per 1-9-80 met

f.l.o.

Bergsma. H.A. adm. ambt. C 1 te Bolsward per

1-9-80 de dienst verlaten.

Bloem. S. te Grouw per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Braaksma. G. te Joure per 1-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Buitenga. J.G. owmr. te Minnertsga per 1-8-80

verplaatst naar St. Nicolaasga.

Burmania. J. te Franeker per 15-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Ellenkamp-Berendsen. A.J. wmr. te Balk per 12-

10-80 de dienst verlaten.

Gerding. M. adj. te Oosterwolde per 1-9-80 de

dienst verlaten. .

Haven. J.J. te Dokkum per 1-8-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Menaldum.

Hellinga. C.A. wmr. I te Witmarsum per 15-8-80

verplaatst naar Schiermonnikoog.

Hoogstra. A.J. te Schiermonnikoog per 1-7-80 be-

vorderd tot adj. en verplaatst naar Terschelling.

Hornstra. H. owmr. te Leeuwarden per 1-9-80 met

f.l.o.

Hijlkema. T. te Terhorne per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Jong de. C. te Leeuwarden per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Seerden. J.A. te Lemmer per 1-10-80 bevorderd

tot wmr. I

Veenstra. D. te Leeuwarden per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Visser. P. te Joure per '-9-80 aangesteld als res.

wmr.

Vries de. J.P. te Grouw per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Zoodsma. J.C. te Warga per 1-8-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Tzum.

Zwarts. B.K. te Dantumadeel per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Zijlstra. J.F. te Dantumadeel per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Zijlstra. G. te Leeuwarden per 1-9-80 bevorderd tot

adj.

Distrikt Maastricht

Janssen. G.P.J. te Maastricht per 1-9-80 bevor-

derd tot adj. en benoemd tot plv. cdt. verkeers-

groep.

Rond-Willems de. M.E.P.J. te Maastricht per

1·9-80 aangesteld als res. wmr.

Distrikt Middelburg

Hollebosch. M.G. te Sas van Gent per 1-7-80 be-

vorderd tot schrijver A.

Kik. L. D. te Westerschouwen per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Labruyere. J.P. wmr. te Zierikzee per 15-9-80 ver-

plaatst naar Middelburg.

Meurs van. J. res. wmr. I te Axel per '-9-80 met

f.l.o.

Nuijten. A.J.M. wmr. te Zierikzee per 1-7-80 ver-

plaatst naar Haelen (distr. Roermond),

Putter de. P.L. wmr. te Kamperland per 1-7-80

verplaatst naar Kortgene.

Schootbrugge v.d .• E.J. te Brouwershaven per

15-8-80 aangesteld als res. wmr.

Visser de. A.J. wmr. te Zierikzee per 1-8-80 ver-

plaatst naar Scharendijke.

Woets. C.B. te Hansweert per 1-9-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Middelburg.

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 297



Distrikt Nijmegen

Akkerman, H.Th.M. res. wmr. I te 's-Heerenberg

per 1-9-80 de dienst verlaten.

Bogerd, A. res. wmr. te Haaften per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Derksen, Th.H. res. wmr. te Bergh per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Gasseling, H.H.B. te Bredeweg per 1-9-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Groesbeek.

Groenen, F. te Didam per 15-8-80 aangesteld als

res. wmr.

Hendriks, B.P. te Wychen per 15-8-80 aangesteld

als res. wmr.

Kuster, Th.J.H. res. wmr. te Angerlo per 1-9-80

de dienst verlaten.

Meijer, J.A.M. te 's-Heerenberg per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Peters, P.H.Th. te Nijmegen per 1-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Stevens, T.M. wmr. I te Wehl per 4-7-80 ver-

plaatst naar Twelio (distr. Apeldoorn).

Weijgertze, W.G. res. wmr. I te Neerijnen per 1·9-

80 de dienst verlaten.

Distrikt Roermond

Dircks, J.G.M. te Maasbracht per 1-9-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Evers, J.J.M.H. res. wmr. te Beegden per 1-9-80

de dienst verlaten.

Hoeymakers, G. Chr. te Horst per 1-9-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Meering, C. wmr. te Nederweert per 27-9-80 ver-

plaatst naar Maasbracht (RPtW).

Rooyakkers-Jansen, M.H.L. te Baarlo per 15-8-

80 aangesteld als res. wmr.

Sniekers, W.L.M. res. wmr. te Heel en Panheel

per 1-9-80 de dienst verlaten.

Snijkers, H.J.G. res. wmr. te Beegden per 1-9-80

de dienst verlaten.

Distrikt Utrecht

Broos, R.P. te De Bilt per 1-7-80 bevorderd tot

adm. ambt. A 1.

Bijker, H.J.G. res. wmr. te Bunnik per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Derksen, H.W. te Woudenberg per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I

Donkervoort, R. te Lopik per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Graaf de, Chr. W. res. wmr. te Doorn per 1-9-80

de dienst verlaten.

Hagenaar, C.S. te Wijk bij Duurstede per 1-10-80

bevorderd tot wmr. I.

Hofman, K. te Mijdrecht per 1-10-80bevorderd tot

wmr.1.

Houthuizen, H.A.J. te Vleuten per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kromhout, W.C. te Maartensdijk per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Laan v.d .• A.C. te Mijdrecht per 15-8-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Limbeek van, J. te Breukelen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Lokhorst, J.W. te Wijk bij Duurstede per 1-10-80

bevorderd tot wmr. I.

Neut v.d .• ti.J. te Montfoort per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Schuurman, J. wmr. I te MijdrechtaId Amstel per

1-9-80 met f.l.o.

Stad, K. te Vinkeveen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Stigter, A.A. wmr. I te IJsselstein per 1-6-80 ver-

plaatst naar Leiderdorp {distr. 's-Gravenhagel.

Stoof, J. te Oudewater per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Straver, J.J. te Renswoude per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Velzen van, M.H. te Wijk bij Duurstede per 15-8-

80 aangesteld als res. wmr.

Versteegt, C.J. te Mijdrecht per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Vreeswijk van, N.C. te Vleuten per 1-10-8Obevor-

derd tot wmr. I.

Wesma, G.K.D. owmr. te De Bilt per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Westerhof, H.J. wmr. I te Driebergen per 1-9-80

verplaatst naar De Bilt.

Zaal, J.C.B. te Breukelen per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Zwarts, F.A.R.M. te Vinkeveen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Distrikt Zwolle

Aarsen, E.V.A. wmr. te Goor per 1-7-80 verplaatst

naar Ootmarsum.

Beekman, A.J. te Raalte per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Bekman, J.B. te Tubbergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

r vooRD'EUGE-LËNI- GE-N-VÖORAMBTENAREN-1
I Overname goedlopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ~

T\Neede Hypotheek Zeer aantrekkelijk ambtenarentarief ! Lage

Persoonlijke leningen tot 96 maanden
I rente

voor aankoop of reeds in 2e hypotheken
1,2 Ofo

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven
24 36 48 60 72 84 96 continuenetto

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

f 15.000,- 238,- 196,- 175,-
f 2.500,- 124,- 89,- .. .. .. .. .. ..

f 20.000,- 313,- 257,- 229,-
f 3.500,- 172,- 123, 100,- .. .. .. .. ..

f 5.000, 245,- 176,- 142,- 121,- 116,- .. .. 100,-
f 25.000,- 388,- 318,- 283,-

f 8.000,- 390,- 278, 222,- 188,- 179,- 164,- 149,- 160,-
f 30_000,- 463, 379,- 337,-

f 10.000,- 485,- 345,- 275,- 234,- 221,- 202,- 184,- 200,-
f 40.000,- 614,- 502,- 446,-

f 13.000,- 630,- 449,- 359,- 304,- 285,- 257,' 235,- 260,-
f 50.000,- 787,- 677,- 635,-

f 15.000,- 727,- 513,- 414,- 350,- 327,- 297,- 269, 300,-
f 60.000,- 946,- 815,- 763,-

f 18.000,- .. 622,- 496,- 421,- 389,- 354,- 321,- 360,-
f 70.000,- 1103,- 949,- 889,-

f 20.000,- .. 690,- 550,- 467,- 432,- 392,- 355,- 400,-
f 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-

f 25.000,- .. -- 690,- 585,- 537,- 485,- 441,- 500,-

Wijzigingen voorbehouden.
f 30.000,- -- .. 830,- 705,- 642,- 582,- 527,- 600,-

f 35.000,- -- -- 969,- 820,' 747,- 677,- 612,' 700,'
Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk._
U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenl iggende bedragen en hoger.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
Geen afsluitprovisie • wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

-.... ..
'.

'.'

IE)B~seve BV PARTICULIERE VOORSCHOTBANK

~ -:J EMMASTRAA T 7, 8011 AE ZWOLLE. TEL. 05200-13807 (4 lijnen)

Kantooruren 9_00-20_00 uur. '5 avonds b.g.g. tel. 40024.-
31

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 298



I
Droppars, B.W. owmr. te Deurningen per 1-7-80

verplaatst naar Weerselo.

Duin van, P.J. wmr. te Goor per 1-7-80 verplaatst

naar Den Ham.

Dijkhuis, G.J.A. te Denekamp per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Ebracht, G.H. res. wmr. te Holten per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Edalijn, H. te Losser per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Eidhof, J.B.M. te Tubbergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Eikanaar, B.G. wmr. te Bilthoven per 20-5-80 ver-

plaatst naar Heino.

Hauvar, G.J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Giethoorn .

Hultink, G.J. wmr. te Raalte per 1-7-80 verplaatst

naar Dalfsen.

Jong, da W.A.W. te Hasselt per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kamarink, G.J. res. wmr. I te Weerselo per 1-9-80

met f.l.o.

Kroas, A.J.A. wmr. te Raalte per 1-7-80 verplaatst

naar Vinkeveen (distr. Utrecht).

Langa da, K. res. wmr. I te Staphorst per 1-9-80

met f.l.o.

Markvoort, G.M. res. wmr. te Holten per 1-9-80

de dienst verlaten.

Maijarink, J.G. res. wmr. te Holten per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Nordar, D. wmr. te Raalte per 1-7-80 verplaatst

naar Midwoud (distr. Alkmaar).

Oarthal von, B.V.C. te Zwolle per 1-6-80 bevor-

derd tot adm. ambt. A 2_

Ouda Gaardink, J.G.A. te Vroomshoop per 1-10-

80 bevorderd tot wmr. I.

Polhuis, M.P.J. wmr. I te Borne per 1-4-80 ver-

plaatst naar Bornerbroek.

Raa te, C.J. te Rijssen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Siarsama, P. te Vollenhove per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Sluis v.d., J.S. wmr. te Goor per 1-7-80 verplaatst

naar Bergen-Binnen (distr. Alkmaar).

Smit, L.A. wmr. te Vriezenveen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Leusden-Zuid (distr. Utrecht).

Wordt vervo gd...
ShellhelPt 1 Tot op dit moment is er al.S een flink aantal "Shell helpt"-

boekjes verschenen.neBhelpt Maar we gaan door. Ook in
de toekom t zult u ongeveer

, eens in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,
die A D bevat, waardoor
uw auto zozuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met Hagen over onze

produkten, over auto's of over
autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
"Shell helpt'<deeltjes mist.
Het adre i : Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.v.
Afdeling Klantenservice
(MK/k). Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 - 696111 of 696112.
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Stagahuis, J. te Staphorst per 16-7-80 aangesteld

als adm. ambt. C 3.

Stemerdink-Aarnink, C. te Tubbergen per 15-8-

80 aangesteld als res. wmr.

Strikwerda, L. wmr. te Vriezenveen per 1-7-80

verplaatst naar Zuid-Scharwoude Idistr. Alkmaar).

Wansink, H. res. wmr. te Holten per 1-9-80 de

dienst verlaten.

Wesselink, P.E. wmr. te Vriezenveen per 1-7-80

verplaatst naar Zelhem (distr. Apeldoorn].

Wieren van, R. wmr. te Goor per 1-7-80 verplaatst

naar Medemblik.

Wolbers, B.H.M. te Delden per 1-10-80 bevorderd

totwmr. I.

Wijnandts, J. adm. ambt. C 1 te Rijssen per 1-12-

80 de dienst verlaten.

Algemene Verkeersdienst

Eelderink, A.A.E. te Driebergen per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Hemelt, H.J.H. te Driebergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Klaver, A. te Driebergen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kok, T.A.J. te Driebergen per 1-1-80 bevorderd tot

wmr.1.

Plaatsman, J. te Driebergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Quint, J. te Driebergen per 1-9-80 bevorderd tot

owmr.

Scheur v.d .• M. te Driebergen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Steijn van, M.W.J. te Driebergen per 1-9-80 be-

vorderd tot owmr.

Timmerman, H. te Driebergen per 1-9-80 bevor-

derd tot owmr.

Zwart, J. adj. te Driebergen per 1-8-80 verplaatst

naar Voorburg IA.I.).

Dienst Luchtvaart

Strampraad, J.F.M. te Schiphol per 1-9-80 bevor-

derd tot owmr.

Rijkspolitie te Water

Assies, J. wmr. I te Grouw per 27-9-80 verplaatst

naar Delfzijl.

Haarbrink, L.W. wmr. I te Amsterdam per 27-9-80

verplaatst naar rech.gr. Amsterdam.

Hagens, A.B.H. wmr. te Leeuwarden per 30-8-80

verplaatst naar Sneek.

Hobo, G.C. te Tiel per 1-9-80 bevorderd tot cdt.

rayon Westbroek-Groenekan (distr. Utrecht).

Musch, J.A. te Amsterdam per 1-9-80 bevorderd

tot adj. en benoemd tot cdt. surv. eenheid.

Triep, M. te Amsterdam per 1-8-80 bevorderd tot

telex-telefoniste.

Zijlstra, S. te Sneek per 1-9-80 aangesteld als

schrijver.

Scholen

Kleij v.d .• W.J. te 's-Gravenhage per 1-8-80 aan-

gesteld als RA 11.

Woldhuis, A.J. wmr. I te Bilthoven per 19-8-80

verplaatst naar Zutphen (RPtW).
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Letters zoeken

•
Bij deze puzzel geven we geen omschrij-

ving van de gevraagde woorden. In

plaats daarvan zijn getallen ingevuld

van 1tot en met 19. Elk zelfde getal stelt

steeds een en dezelfde letter voor. Af-

kortingen zijn in deze puzzel niet ge-

bruikt. De oplossing moet natuurlijk

een goed sluitend geheel vormen.

Hebt u de juiste 19 letters gevonden,

dan zult u geen moeite hebben met het

volgende woord: 15-2-8-3-4-9-4-14-4-9-

14-11-6-17-4-10-16.

Door dit woord te vermelden op een

briefkaart en deze vóór 15 november

a.s. te sturen aan onze puzzelredakteur

(let op het nieuwe adres!), De Pothof 19

in Brummen, dingt u mee naar een

platen- of boekenbon van f 25,-.

Veel genoegen en veel sukses.

Oplossing augustus-puzzel

De gevraagde zin luidt 'De lamp hangt

scheef' .

Winnaar: Marchien de Haas,

J. Kazeierstraat 4,9641 OL Veendam.

Onze gelukwensen.

9

e dienen zonderomwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
ationale 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10,tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-326809. Arnhem, Looierstraat 14,tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, el. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.Hilversum, Groest 24, tel. 035-232641. Nijmegen, VanWelderenstraat
127.tel. 080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

35
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• GEHOORD van kabaretier Fons Jansen: 'Als je
heilig wilt worden, moet je geen wapens dragen.
Heiligen hebben nooit wapens gedragen. Wie? Sint
Joris? Die heeft alleen wapens gedragen om er de
draak mee te steken.'

• GEHOORD in Dordrecht: 'Trieste tijd. Zelfs de
klep van de pet glimt al niet meer.'

• Zwols samenwerkingsverband: Honcooperatie.

• COME-poëzie

ik

me
m.e.
m.e.-er

meer

meest

meester

m.e.-ster

• Kolonel Den Breejen naar Driebergen: hij heeft
zijn scheepjes nu op het droge.

• Met begeleiding van een waterorgel: Saar was
laatst een meisje -loos.

ZOGENAAMD (27)

Collègues Français

Buise
Duzink
Gozé
Koetjé
Lagaay

Lalieu
Lazaroms
Lezwijn
Lute
Te Hennepé

Rp.org_RPM80_10_okt_nr.02_compri 301



magazIne
•

Rp.org_RPM80_11-nov_nr.03_compri 302



Maandblad nov..1980 nr. 3

IR DIT lfUlVIlVIlB

Maandblad van het

korps Rijkspolitie

REDAKTIERAAD:

J. C. Baarspu I, Apeldoorn

(kaderopleiding)

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven

(jeugdzaken)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Amsterdam

(commando RP te Water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen

(staf district)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

Mevr. C. J. M. Hoefsloot·Arends,

Utrecht (bureau personeelsvoorziening

J. K. Pietersma, Amsterdam (res, RP)

H. J. A. Remers, Schip hol

(Dienst Luchtvaart)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

~ \,1 • &,
___ /'~. ff~,

" ""A --- •••• • ...-.

REDAKTIE-SEKRETARIAAT:

A. Huizing,

Postbus 120,

6720 AC Bennekom, tel. 08389 -88 30

REDAKTIE:

A. K. Aartsma (eindredakteurl,

A. Huizing

PRODUKTIE EN LA Y OUT:

Busser Publicity

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.).

tel. 05612 - 541

(Omslagfoto Willem Diepraam)

;nfo~~t';ktenUITGAVE
19

Dodewaard: 18 oktober

Dodewaard door de week: een
plattelandsplaatsje met rond 2000
inwoners op 1934 hectare Betuwse
grond. En de kerncentrale!
'Dodewaard gaat dicht!' was het mot-
to van duizenden aktieve tegen-
standers.van kernenergie. Op de 18e
oktober zou de blokkade beginnen.
Voor dat gebeuren waren 12.000 de-
monstranten, 2.000 politiemensen en
350 persvertegenwoordigers - elk in
hun eigen specifieke rol - naar Dode-
waard getogen. De rijkspolitie zorgde
voor een verrassing: bij de 'Openbare
Orde-Ring' werden de demonstranten
wel aangesproken en gewaarschuwd
(voor overtreding van art. 220
Gemeentewet), maar ze werden niet
tegengehouden.
Wat was de rol van adjudant Drijf-
hout (zie omslagfoto) en zijn O.O.R.-
ploeg? Wat wilde de rijkspolitie, hoe

en waarom?
RP-magazine was erbij dat weekend,
aan beide zijden van het prikkeldraad.
Een fotoreportage en een gesprek
achteraf met de man die de m.e. weer
een gezicht wilde geven. pag. 6-13

15 25 jaar Ideeënbus
Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190 - 2J 21

Postgiro 83 31 11

20 Rapport Landgroepen

29 Sport
© Overname uit het RP-Magazine is

alleen toegestaan, indien de bron

wordt vermeld.

31 Postbus 120 (Brieven aan de redaktie)

Cursiefje34

• 35 Personalia

Abonnementsprijs f 28, - (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling. Opzeggen

abonnement voor 1 september.

Losse nummers f 3,90.

43 Puzzel

5

44 Granaatjes
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Dodewaard
zonder slag of stool
Voor de haviken moet. Dodewaard een teleurstelling zijn

geweest. Dodewaard is - ondanks hardnekkige pogingen

van sensatiejagers, onruststokers en vechtersbazen - een

'dooie boel' gebleven.

Amsterdam kreeg geen kans z'n loopgravenoorlog in de

Betuwe voort te zetten. Het leek wel of alle ingrediënten

voor een heksenketel uit de hoofdstad waren aangevoerd.

Maar het strovuurtje - driftig àangewakkerd door een op

sensatie beluste krant - kreeg geen vat op de duizenden

langs de Waal.

De goedwillenden zijn allemaal toch min of meer aan hun

trekken gekomen. De 12.000 demonstranten hebben drie

dagen lang hun blokkade-idee kunnen uittesten en - wat

voor hun belangrijker moet zijn - zeer veel aandacht

gekregen voor het energievraagstuk dat hen zo bezig houdt.

Tevredenheid ongetwijfeld ook bij de technici van de

centrale die ongehinderd kon doordraaien en bij de

bevolking van Dodewaard die ervoer dat het allemaal nog

wel is meegevallen. En tenslotte de politie die erin slaagde

zonder geweld haar verschillende taken te volbrengen:

bescherming van de bevolking, beveiliging van de centrale,

handhaving van de openbare orde en hulpverlening bij een

massaal evenement zoals ook

een demonstratie kan zijn.

Het is allemaal gelukt.

En dat zonder slag of stoot.

Een reportage van
Koen Aartsma
en Bert Huizing

Foto's: Cord Otting

Fred de Wit (AVD)
Luchtfoto:
Wim Schermer I
Dienst Luchtvaart RP

7

Rp.org_RPM80_11-nov_nr.03_compri 305



8

Voorbereid op

elke situatie

Zeven weken lang heeft het distrikt
Nijmegen zich voorbereid op de
aangekondigde aktie van 18 oktober.
In eerste aanleg gebeurde dat op het
distriktsburo, later ook in Dodewaard.

Nadat de direktie van de kerncentrale
haar heiligdom in een ware vesting had
herschapen, trof ook de Rijkspolitie
haar maatregelen in het omliggende
gebied. Aktievoerders hadden
weliswaar te kennen gegeven, dat men
geweldloos zou optreden, maar wie
garandeerde dat zij al die duizenden in
de hand zouden kunnen houden? Hoe
letterlijk zou de slogan 'Dodewaard
gaat dicht!' worden opgevat?

De rijkspolitie bereidde zich voor op
vrede èn op 'oorlog'. Daarvoor was
materiële bijstand van de krijgsmacht
nodig: een prikkeldraadversperring
('concertina's') bij de binnenste ring,
legeringstenten van de landmacht,
pontons van de genie, landings-
vaartuigen van de mariniers, etc.

Aan de Waal-zijde: boten van de RP
te Water, voorzien van ruit-
bescherming (foto links onder).

Foto onder: M.E.-ers oefenen met
geleende hogedruk-spuiten.

Afmattingsslag in

ijzige kou en regen

Zaterdag 18 oktober sloegen duizenden
demonstranten hun tenten op bij het
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Gat van Hagen (foto onder), waar ze
ook tijdens de Pinksterdagen hadden
gekampeerd.

Op het hoogtepunt van de aktie
(zondag) waren er - volgens
schattingen van lucht waarnemers -
zo'n 12.000 demonstranten.

Op zondagochtend trokken ze op in de
richting van de centrale, passeerden de
'openbare orde-ring' (foto rechts bo-
ven) waar rijkspolitiemannen hen erop
attent maakten dat ze verboden terrein
gingen betreden. Tot veier verbazing
bleef het daar bij: niemand werd
tegengehouden, de politiemannen
toonden zich in een goed humeur en
tot een vriendelijk praatje bereid.

Verderop, bij de 'concertinagrens' -
waar de prikkeldraadbarrière het on-
verbiddellijke 'halt' aangaf - streken
de duizenden neer en begon (op drie
toegangswegen, zie de luchtfoto op
blz. 6) de blokkade ..

Het zat hun niet mee, want die zondag
begon een ijzige wind over de kale
vlakte te jagen, gepaard met een strie-
mende regen. Het werd een afmat-
tingsslag: kilometers lopen in nacht en
nevel tussen kamp en blokkade, kleu-
men onder een zeiltje of in een toch-
tige tent. Met de moed der wanhoop
bleven enkele honderden nog tot
maandag zitten; op dinsdagochtend
besloten de aktievoerders de blokkade
op te heffen.

Onderstaande luchtfoto werd gemaakt
op maandag, toen de meeste
demonstranten al waren vertrokken.

\"

9
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Distriktscommandant G. J. Feijlbrief:

'We hebben de M.E.weer
een gezicht willen geven'
Het optreden van de politie was in Do-

dewaard duidelijk anders. Daar was ie-

dereen het wel over eens. Anders dan in

de Vondelstraat, anders dan bij Borsse-

le, anders dan bij de Groote Keijser, om

maar eens een paar recente 'veldslagen'

te noemen.
Hoe anders? Waarom anders? Welke fi-

losofie zat daar achter? Wat bewoog de

commandant van het RP-distrikt Nij-

megen om - hoewel hij voor Dode-

waard over 2000 man en een macht aan

materieel en middelen voor harde

bijstand kon beschikken - toch zijn

mensen zonder helm, schild of wa-

penstok te laten aantreden?

Kolonel G. J. Feijlbrief heeft er geen

kater aan overgehouden.

"Nee, hoezo?" zegt hij, zichtbaar ver-

baasd over de wat onverwachte vraag na

zoveel positieve reakties.

Het is gegaan, zoals de commandant

zich dat had gewenst. En geheel volgens

plan, want een van de 'scenario's' paste

precies op wat zich in Dodewaard zou

afspelen. En dat antwoord luidde: als de

aktie inderdaad geweldloos verloopt en

vechtersbazen geen kans krijgen, blijft

ook het overheidsgeweld achterwege.

"We hadden de unieke gelegenheid om

al tijdens het Pinksterkamp bij het Gat

van Hagen kontakten te legen met de

aktievoerders" , zegt de heer Feijlbrief.

"We stonden daar toen met een politie-

tent, zoals we ook bij andere grote eve-

nementen present zijn om de helpende

hand te bieden. Er kon toen in alle rust

en gemoedelijkheid gepraat worden.

Ook de burgemeester was daarbij. Daar

hebben we de indruk gekregen, dat we

met heel serieuze mensen te doen had-

den die niet op een rel uit waren, maar

hun idealen willen realiseren, - zonder

fysiek geweld. Daar hebben we op in-

gespeeld. Waarom zouden we dat niet

uittesten? Waarom hard optreden, als

het ook op een andere manier kan? Als

je daarmee zelfs méér resultaat denkt te

kunnen boeken."

Er is wel iets veranderd, sinds de jonge

kapitein Feijlbrief in '64 zijn nog on-

ervaren m.e.-pelotons met klewang en

karabijn over de besneeuwde weilanden

van Hollandscheveld stuurde om een

stelletje koppige boeren tot de orde te

roepen.

Na ruim 25 jaar politie-ervaring en spe-

cialisatie in de misdaadbestrijding is ko-

lonel Feijlbrief van mening, dat het nu

anders moet. Als het kàn. "Ja, want als

het in Dodewaard toch nog mis was ge-

gaan, - als ze bijvoorbeeld de prikkel-

draadbarrikades waren gepasseerd, dan

hadden ze de volle laag gekregen. Ook

voor dàt scenario hadden we een ant-

woord. Maar gelukkig is dat niet nodig

geweest. "

De gunstige ervaringen in het Pinkster-

kamp boden een goede basis om op

voort te borduren. Het toen gelegde

kontakt met de aktievoerders is ook in

de zomermaanden gebleven. "Ze verze-

kerden ons, dat ze hun aktie goed wil-

den organiseren en dat die geweldloos

zou zijn. Tegenover die garantie meen-

den wij als rijksoverheid ook een stukje

vrijheid te kunnen hanteren. Om een

bepaald evenwicht tot stand te brengen.

Als men erin zou slagen een geweldloze

demonstratie te houden, wilden wij van

onze kant evenmin geweld gebruiken.

We hebben natuurlijk afgetast wat kon

en wat niet kon. En wat er nodig zou

zijn om in elke situatie de zaak in de

hand te houden. Uiteraard wilden we

voorbereid zijn op de problemen die

zouden ontstaan, als het toch mis zou

gaan."

'Zien jullie het?'

Origineel - en daardoor verrassend -

was de idee om bij de buitenste ('open-

bare orde'-)ring politiemannen te plaat-

sen die naderende demonstranten er op

attent zouden maken dat ze verboden

terrein (art. 220 Gemeentewet) gingen

betreden, maar hun dat toch niet wilden

beletten. Wat was de bedoeling hiervan?

Feijlbrief: "Onze filosofie hierbij was,

dat het naar onze mening goed zou zijn

als de eerste konfrontatie met de politie

er een is met de gewone politie in het da-

gelijkse uniform. Daar, nog ver van de

blokkade en in een vriendelijke sfeer,

kon men alvast wat stoom afblazen."

Opvallend was, dat voor deze taak nu

eens geen jonge wachtmeesters of reser-

visten waren ingezet, maar ervaren poli-

tiemensen, onder wie kaderleden.

"Ja, die mensen hadden we zorgvuldig

uitgezocht in ons distrikt. Het moesten

wat oudere, ervaren mensen zijn die met

deze taak geen moeite zouden hebben.

We hebben ze bij elkaar gehaald en de

filosofie besproken. Gevraagd: Zien jul-

lie het? Willen jullie het? Het uiteinde-

lijke resultaat was, dat niemand nee

heeft gezegd. Men zag het als een uitda-

ging."

Het heeft gewerkt. Steeds zag je plukjes

demonstranten blijven staan bij zo'n

11
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groepje van 4 of 5 politiemannen. Even

praten. Een grapje. Dan trokken ze ver-

der, soms wat onzeker, in de verwach-

ting te worden teruggeroepen. Dat

doorgaan voor eigen risiko, die waar-

schuwing maar zonder strikt verbod of

sanktie, scheen deze mensen wel aan te

spreken.

De grote lijn

Er gebeurden meer dingen in Dode-

waard die eigenlijk niet door de wets-

beugels konden. De illegale zender bij-

voorbeeld, die gedoogd werd. De ge-

zagsgetrouwe kolonel had daar toch

geen moeite mee:

"Natuurlijk is het toelaten van een ille-

gale zender in strijd met de wet. Maar je

leert wel relativeren, want het hele ge-

beuren in Dodewaard was immers in

strijd met de wet. En wat die zender be-

treft, als je ziet wat er tegenwoordig al-

lemaal kan met de 27 M.C., dan zou het

toch te dwaas zijn als ik niet de ruimte

had om zo'n zendertje tijdelijk toe te la-

ten. Want die zender had een wezenlijke

funktie in het goede verloop van de de-

monstratie. Daar hadden wij ook heel

duidelijk belang bij. Uiteraard hadden

we voorwaarden gesteld en onze gren-

zen aangegeven. We hebben gewaar-

schuwd bij het eerste symptoom dat het

fout dreigde te gaan. We hebben er een

stokje voor gestoken, toen men via de

zenders de bevolking opriep om de-

monstranten te vervoeren. Dat ging ons

net iets te ver. Het is dan ook niet door-

gegaan."

De D.C. is van mening, dat ook de poli-

tie enige ruimte moet worden gegund

om te kunnen inspelen op' situaties en

mee te denken. Niet domweg orde

handhaven, maar de grote lijn in het

oog houden. Waar wil je naar toe. "Ik

heb de indruk, dat we vaak meer bezig

zijn met het instandhouden van struktu-

ren dan met de wezenlijke politiezorg

door een politie die met beide benen in

de maatschappij staat."

Niet overal zal zo'n filosofie gehoor vin-

den in het tripartite overleg van het be-

voegd gezag. In Dodewaard ging dat

wel, vooral dankzij de soepele houding

van burgemeester Patijn en later loco

Bergh, die bepaald niet uit waren op een

harde konfrontatie.

- De politie stond in Dodewaard dus

riiet aan de kant van de kerncentrale?

"Net zo min als ze aan de kant van de

demonstranten stond. Wij waren er al-

leen om de openbare orde te handhaven

en de veiligheid te garanderen en waar

nodig hulp te verlenen. Onze onpartijdi-

ge rol is wel gebleken, toen de kerncen-

trale propagandalektuur onder onze

mensen wilde verspreiden. Dat heb ik

geweigerd. Ik kon dat met een neutraal

hart doen, want ik had eerder al de ak-

tievoerders geweigerd toen zij de politie

voor hun ideeën trachtten te winnen."

Regelmatig belegde het bevoegd gezag perskonjerenties voor de (350) aanwezige

persmensen. Vanaf rechts: Ov.I mr Boerwinkel, distriktscommandant Feijlbrief

en loco-burgemeester Bergh. Geheel links: KEMA-direkteur Bakker.

'Ik laat ze niet stenigen'

Kolonel Feijlbrief heeft de m.e. weer

een gezicht willen geven, zegt hij. "De

m.e. wordt door velen gezien als politie

zonder gezicht. Dat is ze ook geworden:

een anoniem iets, gepantserd en onher-

kenbaar, een massale macht zonder ech-

te mensen. Dat is in de loop van de jaren

zo gegroeid. Toenemend machtsver-

toon. Eskalatie van geweld. We waren

op een weg die - voor de politie - heil-

loos is. Met Pinksteren, toen m.e.'ers in

vredestenu met aktievoerende leeftijds-

genoten praatten, merkte je bij de ande-

ren iets van 'verrek, het zijn óók men-

sen .. .' We hebben nu willen laten

zien, dat bet ook anders moet kunnen.

We hebben het uitgetest, omdat we

meenden dat het hier kon. En dat is wel

geslaagd, geloof ik. Ik meen dat we de

m.e. weer een gezicht gegeven hebben."

De oud-m.e.-commandant is duidelijk

over de rol van deze bijstandseenheid.

Enerzijds: "Ik zou het toejuichen als de
m.e. niet meer nodig zou zijn." Ander-

zijds: " Als er met stenen gegooid

wordt, kunnen mijn mensen maar één

keer de volle laag krijgen. Dan treed ik

op of - als dat niet kan - ik trek mijn

mensen terug. Ik pas ervoor om ze te la-

ten stenigen."

De heer Feijlbrief wil de elkaar bestrij-

dende groepen of instanties ook laten

weten, dat de politie geen partij kan en

wil zijn. De politie speelt een onafhan-

kelijke rol, los van het onderwerp

waarover gestreden wordt. Maar dat be-

tekent niet, dat de politie maar met zich
moet laten sollen: "Het bevoegd gezag

moet wel laten weten wat het wil."

Eigen bulletin

De politiemensen hadden overigens hun

eigen informatie over wat zich dat lange

weekend in Dodewaard afspeelde:

dankzij een Infobulletin, alweer een no-

vum. Op zaterdagochtend al werd de

eerste editie onder de politiemensen in

Dodewaard verspreid en in de drie vol-

gende dagen zouden er nog negen edities

volgen. Een voortreffelijke aktiviteit

van de logistieke ploeg die op het dis-

triktsburo de pagina's samenstelde en

vermenigvuldigde, waarna ze per motor

naar 'het veld' werden gebracht.

Het distrikt Nijmegen en de gemeente

Dodewaard hebben waarschijnlijk en-

kele maanden de tijd om hun ervaringen

te wegen. En dan maar afwachten hoe

de aktie 'Dodewaard gaat dicht' zich

verder zal ontwikkelen. Voorlopig mag

de rijkspolitie blij zijn, dat een Slag bij

Dodewaard kon worden voorkomen.

Vechtersbazen en sensatiezoekers kwa-

men deze keer niet aan hun trekken. En

dat kan ieder weldenkend mens - even

- tevreden stemmen.
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25 jaar 'Ideeënbus' bij Justitie

gen, dat ongeveer 1 op de 10 ambtena-

ren iets heeft ingestuurd. Dat is geen

slechte score, als we deze vergelijken

met het gemiddelde binnen de totale

(rijks- en lagere) overheid, waar de ver-

houding circa 1 op 100 bedraagt. We

komen er echter slechter af, als we gaan

vergelijken met het bedrijfsleven: 17 in-

zendingen per 100werknemers. De oor-

zaak daarvan zou best eens kunnen zijn

dat personeel bij de overheid over het

algemeen meer denkt aan de rechtvaar-

digheid en het in alle opzichten verant-

woord zijn van hun werk dan aan

kostenbesparing.' ,

Rijkspolitiemensen zijn verantwoorde-

lijk voor het grootste aantal ingezonden

ideeën. Veelal zijn ze van technische

aard.

De sekretaris: "Met name de Rijkspoli-

tie te Water levert nogal eens wat in.

Waarschijnlijk komt dat door de sterke

betrokkenheid van die politiemensen bij

hun boten en auto's waarvan ze het on-

derhoud zelf plegen te doen. Er zijn

goede, kostenbesparende ideeën bij.

Gemakshalve ga ik dan maar even voor-

bij aan de vraag of je dure politiemen-

sen moet inzetten voor het onderhoud

van het materiaal waarmee ze werken.

Je kunt je afvragen wat dat dan wel
kost. "

Een goed idee is geld waard

Goede ideeën zijn goud waard en soms wordt dat er ook voor betaald, zelfs

onder ambtenaren. Een premie van f 25.000 ontvingen de heren Verschuren en

Bouw voor hun vinding die de overheid het tienvoudige per jaar kan besparen.

Minister De Ruiter kwam het bedrag zelf overhandigen. (Foto Cees Verkerk)

Op 1 oktober was er op het ministerie

van Justitie een kleine feestelijke bijeen-

komst. Aanleiding daarvoor was het 25-

jarig bestaan van de 'Ideeënbus'. Mi-

nister De Ruiter zelf was aanwezig om

een bedrag groot f 25.000,- te over-

handigen aan twee medewerkers van het

Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk

Laboratorium. Hun idee voor een zelf

ontwikkelde machine waarmee de me-

thode van de handmatige bloedalkohol-

analyse kon worden vervangen door een

geautomatiseerde, was de hoogste belo-

ning in de geschiedenis van de 'Justitie-

Ideeënbus' waard.

Tekst: Bert Huizing
Foto's: Cees Verkerkl

Sijthoff Pers
en Alg. Verkeersdienst

Veel ideeën van RP

Een jaar nadat de Centrale Ideeëncom-

missie voor de gehele rijksdienst (CIC)

in 1954 was geïnstalleerd, werd de be-

hoefte aan een eigen commissie voor

Justitie al duidelijk.

Ambtenaren van het departement ble-

ken rijk aan ideeën te zijn. De toenmali-

ge minister van Justitie, mr. Donker,

meende daarom een eigen commissie

onder het CIC te moeten oprichten. In

die commissie vertegenwoordigt nu de

heer F. A. L. Vogelpoel van de Algeme-

ne Inspektie het korps Rijkspolitie. De

heer J. F. M. Lindsen van het Stafburo

o & E (Organisatie en Efficiency) van

het ministerie van Justitie is sekretaris

van de commissie. Tot nu toe ontving de

sekretaris 2425 ideeën.

De heer Lindsen: "Dat betekent dat we

per jaar zo'n kleine 100 binnenkrijgen.

Omgerekend over 25 jaar wil dat zeg-

Busje van 5 cent
Soms krijgt de heer Lindsen zeer aparte

voorstellen op zijn buro. Fanmail,

waarin wordt voorgesteld om - als be-

o zuiniging - de reiskosten voor

o dienstreizen maar niet meer uit te beta-

len. Van dezelfde briefschrijver kwam

het idee om maar eens een flinke ingreep

te doen in de rangen struktuur van de

groep. Een adjudant op F-nivo? Flau-

wekul! En een opperwachtmeester zou

de groepscommandant net zo goed kun-

nen vervangen.

Soms zijn het simpele, doeltreffende

ideeën. Zoals het voorstel van een mede-

werker van de Politietechnische Dienst

om bij de Algemene Verkeersdienst een

rond metalen busje van 5 centen om de

schoot van een dakslot van een bepaald

15
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type Porsche aan te brengen. Het kwam

namelijk nogal eens voor dat het materi-

aal van de schoot afbrak of uitscheurde.

Gevolg: oud slot demonteren, nieuw

aanschaffen en monteren). Nieuwe

voertuigen worden nu door een eenvou-

dige ingreep van een minuut daartegen

beveiligd. De inzender kreeg 200 gulden

voor zijn inbreng.

Nog niet zo lang geleden ontving een

technische rechercheur f 1.250,- voor

zijn idee voor een aanmerkelijke vereen-

voudiging van de verdachten fotografie.

Een idee waarmee vele uren denk- en

knutselwerk gepaard waren gegaan.

Wat bedoelt de commissie met een idee?

"We gaan uit van elke gedachte die kan

leiden tot verbetering van werkmetho-

des, werkomstandigheden, werkverhou-

dingen, veiligheid, waliteit, dienstver-

lening en/of tot besparing van perso-

neel, tijd en materieel. Het idee hoeft

dus niet altijd een ko ten besparing op te

leveren. Elke suggestie om de werkme-

thodes of -omstandigheden te verbete-

ren is van harte wel om."

Sekretaris Lindsen maakt twee uitzon-

deringen: "Ideeën die liggen in de sfeer

van beleid en politiek worden niet be-

handeld."

Goede ideeën zijn soms heel een-

voudig. Dankzij een slimme PTD'er

krijgt elke A VD-Porsche (in een

handomdraai en mee voor 5 centen

materiaal) een veilig dakslot. Een

ideetje dat met f 200, - beloond werd.

(Foto's: Fotodienst AVD)

Transaktieboekje

met ritssluiting

Een politieman stuurde een idee

in voor een transaktieboekje

met ritssluiting. Hij bleek zeer

precies in zijn dienstopvatting.

Omdat hij het niet verantwoord

achtte het geld dat hij voor be-

keuringen ontving in zijn privé-

portemonnee op te bergen, borg

hij de geïnde transaktiegelden

altijd op in zijn bonnenboekje.

Het was hem echter al eens

overkomen dat hij het geld

daaruit bij een transaktie ver-

loor waardoor hij op de knieën

zijn centjes weer bij elkaar

moest zoeken. Hij achtte een

dergelijke houding niet passend

voor een politieman in uniform.

Het idee is niet beloond. De

commissie vond dat de man het

geld van de bekeuringen dan

toch maar in zijn portemonnee

moest bewaren.

16

Plattegrond

Een ander idee kwam van een

Rijkspolitieman die (voor het

eerst?) een gang naar het ge-

bouw van de Algemene Inspek-

tie moest maken. Het gebouw,

goed verborgen in een woonwijk

van Voorburg, kostte de man

enige tijd zoeken voordat hij

zich kon melden aan de receptie

van de A.I. Een plattegrond

voor ieder die werd uitgenodigd

voor de koffie aan de Ver-

steegstraat. zou de oplossing

zijn bij het voorkomen van veel

ergernis en verlies aan tijd bij

het zoeken, vond de RP'er.

Enveloppe

Een ander (oud) zeer. Het ge-

bruik van enveloppen. De tijd

van het keren ervan om ge-

bruikte enveloppen nogmaals

met de PTT mee te geven, is al

lang voorbij. Maar wat te den-

ken van doorzichtige (plastic)

omslagen, die vaker kunnen

worden gebruikt?

Internationale belangstelling

Voor de vinding van de heren Verschu-

ren (idee) en Bouw (instrumentmaker)

van het Gerechtelijk Laboratorium

(waarmee het mogelijk wordt bloed-

monsters snel, sekuur en zonder risiko's

voor de analisten op alkohol te onder-

zoeken) bestaat inmiddels al belangstel-

ling in het buitenland. Bij een presenta-

tie van de machine in Stockholm was er

met name interesse uit Noorwegen en

Oman.

De heer Lindsen: "Per jaar worden ca.

30.000 bloedmonsters door de politie

aangeleverd. Van elk monster moeten

vier analyses worden gemaakt. Een kar-

wei dat behalve tijdrovend ook schade

aan de gezondheid voor de analisten

kan opleveren. In een steeds groter aan-

tal van de gevallen bevinden zich name-
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lijk sporen van verdovende middelen in

het bloed van de 'leverancier'.

Leveraandoeningen, soms met dodelij-

ke gevolgen voor de onderzoekers, zijn

niet denkbeeldig. Behalve het belangrij-

ke aspekt van het voorkomen van derge-

lijke komplikaties voor het personeel

bracht het idee het niet te verwaarlozen

voordeel van de kostenbesparing. We

hebben uitgerekend, dat de overheid bij

het gebruik van de machine per jaar

ruim 260.000 gulden kan besparen."

Voor het grote bedrag dat aan de ont-

werpers kon worden uitgekeerd moest

sekretaris Lindsen wel aankloppen bij

de Centrale Ideeëncommissie.

Het 'potje' van de Ideeënbus bij Justitie

is goed voor een beloning van ten

hoogste 300 gulden. Het CIC kan een

bedrag uitkeren van maximaal 50.000

gulden.

Kleine efficiency

"Uit de hoek van de mensen die bij het

departement uitsluitend administratief

bezig zijn, komt niet zo bar veel

respons", merkt de sekretaris op. "Mo-

gelijk dat het administratieve personeel

denkt dat er - in dubbel opzicht -

'niets te verdienen valt'. Ik geloof echter

dat daar in de sfeer van de 'kleine effi-

ciency' wel wat te verwezenlijken is. En

dan denk ik daarbij niet een een eenma-

lige besparing van een doosje paperclips

of twee enveloppen, maar meer aan ver-

beteringen van werkmethoden. Het zou

best aardig zijn om eens te kij ken hoe

het op de afdeling gaat met het maken

van fotokopieën en andere dure materi-

alen. "

Behandeling

Elk ingezonden idee wordt door de se-

kretaris bevestigd. Veelal gaat die be-

vestiging vergezeld van een boekenbon

als aanmoedigingsattentie. Daarna

wordt het idee (anoniem) toegezonden

aan een deskundige die dit daarna met

zijn advies in de Ideeëncommissie

brengt. Als deze akkoord gaat met het

advies, wordt de inzender meegedeeld

dat een beloning is toegekend, dan wel

dat er een aanmoedigingspremie be-

schikbaar komt of dat het idee is alge-

wezen. Zijn niet alle commissieleden het

eens met het advies van de deskundige

dan wordt het advies in de volgende ver-

gadering van de commissie gebracht om

tot een beslissing te komen. Een eventu-

eel toegekende beloning of aanmoedi-

gingspremie wordt netto via de salaris-

administratie uitbetaald.

"Hèt gebeurt wel eens, dat we ideeën

ontvangen van ambtenaren die hun pro-

jekt bij hun dagelijkse werk kunnen

ontwikkelen en daar misschien zelfs in

de gelegenheid zijn hun idee gestalte te

geven. Soms gebeurt het, dat we voor-

stellen ontvangen van mensen die hun

kennis omtrent het idee voor een groot

deel op doen als lid van een commissie

of werkgroep die tot taak heeft een pro-

jekt te ontwikkelen. Ambtshalve be-

schikken zij dan over meer en vollediger

gegevens over de materie die aan het

idee ten grondslag ligt. Het ligt voor de

hand, dat we bij de beoordeling van het

idee en de toekenning van het bedrag

van de beloning daar natuurlijk reke-

ning mee houden. Het maakt nogal wat

verschil of iemand zijn vinding kan uit-

werken in een goed geoutilleerde werk-

plaats en misschien nog wel voor een

deel in de-baas-zijn-tijd of dat de inzen-

der zijn projekt aan een klein werk-

bankje na afloop van zijn werk vorm

geeft", vindt de heer Lindsen.

Idee van een briefschrijver: 'Adjudant

op Fmivo? Onzin! Een opper kan de

groepscommandant net zo goed ver-

vangen ... ' Het idee werd niet

beloond.

Versobering

In de loop van de jaren is er ook in de

ambtelijke wereld het een en ander ver-

anderd. Er zijn dienstcommissies be-

noemd, ondernemingsraden geïnstal-

leerd, medezeggenschapscommissies

aan het werk en er is hier en daar werk-

overleg. Mogelijkheden genoeg om

ideeën te lanceren, zou men denken.

Raakt dan zo'n Ideeënbus niet wat uit

de tijd?

De heer Lindsen ("Je moet zelf hele-

maal achter het nut van het instituut

Ideeënbus staan") is het daar niet mee

eens: "Het instituut heeft een funktie.

Het maakt het in de eerste plaats moge-

lijk voor de ambtenaar vindingrijkheid

ten gelde te maken. Maar daarnaast is er

de waardering en de erkenning. En die

kan soms nog meer betekenen dan de

beloning. Velen hebben er plezier in ook

anderen te laten profiteren van het idee

dat door hen is ontwikkeld. Als de di-

rekte chef niet wil meewerken aan een

projekt, bijvoorbeeld omdat hij vindt

dat hij zelf tekort schiet doordat hij het

idee niet zelf naar voren heeft gebracht,

is er een mogelijkheid voor het perso-

neelslid rechtstreeks en onder volledige

anonimiteit zijn gedachten naar voren te

brengen. En daarnaast biedt de Ideeën-

bus de kloof die er ligt tussen 'werk-

vloer' en 'management' wat te verklei-

nen."

Een ekonomisch minder goed klimaat

leidt in het algemeen tot meer ideeën.

De heer Lindsen verwijst naar de recen-

te bezuinigingsoperatie bij het Korps.

Daarnaast is de animo om ideeën in te

zenden afhankelijk van verschillende

andere invloeden, bijvoorbeeld energie-

besparingsaktie.

"Versobering leidt ongetwijfeld tot

meer aandacht voor de Ideeënbus", is

de mening van de sekretaris. "Ideeën

zijn in hoge mate welkom bij de com-

missie. De enige eis die we aan een inge-

zonden idee stellen, is dat het voordelen

van voldoende betekenis heeft. Voorts

stellen we prijs op een uitgewerkt ver-

haal, zodat wij een goede indruk krijgen

op welke wijze er iets verbeterd zou

kunnen worden."

Voor het inzenden van ideeën kan men

bijvoorbeeld gebruik maken van het

formulier dat voorkomt in Buskruit, het

mededelingenblad van de Centrale

Ideeëncommissie. Maar ook elk ander

vel briefpapier waarop de gedachte van

de inzender op duidelijke wijze is uit-

eengezet, is welkom bij de Sekretaris

van de Ideeëncommissie van het Mi-

nisterie van Justitie, Postbus 20301,

2500 EH 's-Gravenhage.
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Voorstel wijziging organisatiestruktuur distriktsstaf:

Landgroep moet zoveel mogelijk

zelfstandig funktioneren

VOORBURG. - De uitvoe-

ring van de politietaak moet

zoveel mogelijk plaatsvinden

aan de voet van de organisa-

tie en worden overgelaten

aan lagere eenheden, die op

een zo zelfstandig mogelijke

wijze moeten kunnen wer-

ken. Alle leden van deze een-

heden voeren die - zo breed

mogelijke - taak zoveel mo-

gelijk in zijn geheel uit.

Aldus luidden de uitgangs-

punten voor een studie over

'Struktuur en de Formatie

van het Staforgaan van een

Distrikt te Land van het

korps Rijkspolitie', uitge-

voerd door het Stafbureau

Organisatie en Efficiency van

Waar gaat het om?

Als de samenstellers van het rapport 'Struktuur en Formatie

Distriktsstaforgaan' hun zin krijgen, wordt de wachtmeester

van de landgroep weer de man om wie het allemaal draait.

Hij zal zoveel mogelijk in de gelegenheid moeten worden

gesteld zelfstandig en over een breed terrein zijn politietaak

te verrichten. Hij moet bereikbaar en beschikbaar zijn voor

de burger en hij moet over een brede vakkundigheid

beschikken.

Van het kader van de landgroep wordt verwacht dat het de

mogelijkheden van meer en beter opgeleid personeel weet te

benutten. Het moet kunnen plannen en informatie weten te

verwerken. Het geven van instruktie en het begeleiden van

projekten moet worden aangeleerd.

De commandant van de landgroep zal meer een manager

moeten worden, die zich vooral bezig houdt met overleg en

begeleiding. Hij zal een bijdrage moeten leveren aan

beleidsontwikkeling. Zijn relatie met bestuur en o.m. en de

verwachting dat hij zal inspelen op maatschappelijke

veranderingen zullen aan zijn verantwoordelijkheid een extra

dimensie geven.

Op de landgroep zal alleen de groepsrechercheur als

specialist gehandhaafd blijven.

Bij het distrikt zullen gespecialiseerde onderdelen moeten

zijn voor advies en ondersteuning. (Bij het uitvoeren van de

politietaak).

Tussen de landgroepen en de gespecialiseerde onderdelen zal

geen hiërarchische relatie bestaan; opdrachten kunnen

uitsluitend worden gegeven door het distriktscommando.

Het staforgaan, bestaande uit het distriktscommando

(distriktscommandant en drie hoofden van dienst) en zijn

direkte medewerker, zal zich moeten houden aan zijn

opdracht: het waarborgen van een zo juist mogelijke

taakvervulling.

Hiernaast een beknopte weergave van het nieuwe rapport.

20

-.et ministerie van Justitie.

Op 18 november j.1. is het

rapport met resultaten, kon-

klusies en aanbevelingen

door de Algemene Inspektie

openbaar gemaakt. Het rap-

port zal binnenkort aan de

minister van Justitie worden

aangeboden. Als de minister,

na overleg met de politie-

'. akbonden, gunstig oordeelt

over de inhoud, kan de ni eu-

.1 e organisatiestruktuur wor-

jen gerealiseerd.

Een ingreep die voor vrijwel

alle onderdelen van het dis-

:rikt gevolgen zal hebben.

Minder nivo's

Het korps Rijkspolitie met

z.jn huidige organisatie kan

I oldoen aan de uitgangspun-

.en van de studie, vinden de

-arnenstellers van het rap-

port. Zij tekenen daarbij

echter aan, dat thans op de

archische nivo's hoe meer

koördinatie-, kommunikatie-

en informatieproblemen zich

voordoen. Met als gevolg dat

medewerkers het doel van

hun aktiviteiten uit het oog

verliezen en daarmee van de

organisatie vervreemd raken.

Vaak blij ft er ook te weinig

ruimte over voor een funktie

met een brede taakstelling en

krijgt men een overdreven

aandacht voor de eigen

karrièregang.

De samenstellers menen dat

naarmate in de organisatie

meer ruimte wordt gelaten

voor eigen verantwoordelijk-

heid en men meer betrokken

wordt bij de besluitvorming,

de behoefte aan hiër-

archische nivo's zal afnemen.

Een organisatiestruktuur met

zo weinig mogelijk nivo's

('platte struktuur') waar-

borgt dat de kwaliteit binnen

de afdeling wordt terug-

gevonden in plaats van daar-

boven.

Konsekwenties

De commandant van de

land groep zal in de toekomst

meer manager moeten zijn

'Een distrikt is niet langer te beschouwen
als een verzameling landgroepen, maar

moet gezien worden als een eenheid waar-
binnen de landgroepen met een zo groot
mogelijke zelfstandigheid funktioneren. '

dan toezichthouder op het

dagelijkse politiewerk. Ook

wordt van hem verwacht dat

hij een bijdrage levert aan

het proces van beleidsont-

wikkeling. Ontwikkeling van

de relatie bestuur-openbaar

ministerie-politie en het moe-

ten inspelen op maatschappe-

lijke veranderingen geeft aan

zijn taak een extra dimensie.

Aan selektie, opleiding en

grote landgroepen de neiging

bestaat tot het scheppen van

specialismen; dat centraal ge-

organiseerde eenheden de

neiging hebben werk van de

landgroepen over te nemen

en dat het distrikt (als insti-

tuut waar de voorwaarden

voor een goede taak uitvoe-

ring worden geschapen) wei-

nig zelfstandigheid heeft.

Hoe groter het aantal hier-
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vorming van de toekomstige kunnen opereren en moeten zoek. Specialistische kennis brede taakstelling maakt in-

groepscommandant zal veel kunnen bepalen wanneer hij wordt niet uitgesloten. tegratie van de huidige afde-

zorg moeten worden besteed. assistentie van het centrale De distriktsrecherche- lingen binnen de verkeers-

De politie zal voor de burge- verkeersonderdeel moet in- informatiedienst (DRID) groep mogelijk en integratie

rij bereikbaar en beschikbaar roepen. wordt gesplitst in een afde- van beide nivo's (hoofd ver-

moeten zijn. Om efficiënter De voorgestelde zelfregel- ling Criminele Inlichtingen keerszaken en commandant

te kunnen werken, zal er hier kapaciteit van de landgroep en een afdeling Herkennings- verkeersgroep) is op korte

en daar gesleuteld moeten maakt het noodzakelijk dat Dienst (politie-informatie). termijn wenselijk.

worden aan de volgorde van er een herbezinning op de De werkgroep is van mening,

prioriteiten, aan de samen- huidige verdeling \ an de dat het niet efficiënt en niet I Andere onderdelen
stelling van surveillance- politieverkeerstaak komt. effektief is twee onderdelen

modellen en aan de wijze - taktische recherche en Door de handhaving van het

waarop verantwoordelijk- jeugdzaken - binnen de re- milieurecht voor te behouden

heden en bevoegdheden zijn Centraal georgani- cherche te belasten met het aan gespecialiseerde teams

geregeld. Daarnaast zal reke- seerde onderdelen opsporingsonderzoek waarbij zal de opbouw ervan stag-

ning moeten worden gehou- de leeftijd van de dader het neren. Het 'milieu' vormt

den met de positie van de De landgroep is de basis- enige criterium is. Door het geen geïsoleerd probleem,
politieman zelf. De leeftijds- eenheid voor het verrichten opvoeren van kennis en stelt het rapport. Elke poli-

opbouw van het Korps zal van de politietaak, stelt het vaardigheden van de takti- tieman kan er elke dag mee

tot gevolg hebben dat er rapport. Er kunnen echter si- sche rechercheurs kunnen gekonfronteerd worden. Hij

minder karrièremogelijk- tuaties ontstaan die door de voldoende garanties worden mag deze konfrontatie niet

heden zullen zijn en dit zal landgroep niet voldoende ingebouwd opdat de bescher- uit de weg gaan en zal over

de motivatie zeker beïnvloe- kunnen worden beheerst. ming van het kind gewaar- voldoende kennis en ervaring

den. Het rapport pleit daar- Het kan zijn dat men ge- borgd blij ft. Voorgesteld moeten beschikken om de

om voor een breed werk- bruik moet maken van een wordt daarom de dienst handhaving van de wetgeving

pakket met ontplooiings- specifieke kenrus of en aring jeugdzaken in haar huidige te waarborgen. De werk-

mogelijkheden en verant- of van extra materieel. vorm op te heffen en voor groep adviseert niet over te

woordelij kheid voor ieder Er kunnen zich - bijvoor- het volgen van de maat- gaan tot indeling van de

groepslid . Er zal naar beeld bij een onderzoek - schappelijke ontwikkelingen Veld- en Milieupolitie in alle

gestreefd moeten worden van zaken aandienen die een bij de jeugdkriminaliteit en distrikten.

de politieman een all-rounder bovenlokale aanpak noodza- hulpverlening een sektie on-

te maken. kelijk maken. In die gevallen der te brengen binnen het Staforgaan
is het onvermijdelijk dat er buro van de justitiële dienst.

Specialisatie I een beroep wordt gedaan op Het rapport bevat een voor- Het staforgaan van een dis-
specialistische onderdelen stel per distrikt een zelf- tri kt te land heeft een voor-

Het rapport beveelt aan de van het distrikt. 0\ erleg tuS- standige eenheid technische waardenscheppend en toe-

funktie van groepsrecher- sen de groepscommandant recherche te formeren met de zichthoudende funktie;

cheur op de landgroep te die geen ver ant \\ oor delij k- distriktscommandant als be- slechts onder specifieke om-

handhaven. Het verdient heid meer kan dragen voor heerder. Voor de funktie van standigheden een exekutief

echter aanbeveling alle perso- de taakuitoefening van de groepscommandant techni- leidinggevende funktie. De

neelsleden van de groep zo- centraal georganiseerde on- sche recherche is dan geen funkties krijgen gestalte in

veel mogelijk te betrekken derdelen en het staforgaan plaats meer. De opleiding de algemene-, de justitiële-en

bij het opsporingsonderzoek, kan resulteren in het over- van technische rechercheurs de administratieve dienst. De

stellen de samenstellers. dragen van leiding en \ er ant- en de ontwikkeling en re- hoofden van deze diensten

Een goede relatie met te woordelijkbeid van het search worden ondergebracht vormen met de distrikts-

kontroleren personen (bij- politie-optreden" bij het buro Technische Re- commandant het distrikts-

voorbeeld in de sfeer van de
Recherche

cherche van de Algemene In- kommando. De distriktscom-

Jachtwet, Drank- en Horeca- spectie. De speurhond- mandant zal in de nieuwe

wet) kan soms dienstbaar Het rapport adv beer: specia- geleider wordt ingedeeld bij struktuur de grenzen van de

zijn. Aanwijzing van een listen binnen de drs.rikrs- de Technische Recherche. eigen organisatie los moeten

groepslid voor die taak mag recherche als rechercheurs laten. Zijn funktioneren

echter niet tot gevolg hebben verdovende middelen en Verkeer draagt vooral het karakter

dat anderen voor dit onder- vuurwapenrechercheurs niet van zorg voor integratie van

deel van hun taak worden langer te formaliseren. Er Er bestaat onduidelijkheid de politieorganisatie in de

uitgesloten. moet worden gestreefd naar over de juiste begrenzing van samenleving.

Voor de algemene ver- een zodanig potenueel aan verantwoordelijkheden voor Landgroepen en centraal ge-

keerstaak dient elke politie- rechercheurs (afdeling takt i- de verkeerstaak tussen de organiseerde onderdelen die

man over voldoende kennis sche recherche) dat een ieder landgroep, de verkeersgroep gezamenlijk het distrikt vor-

en ervaring te beschikken. inzetbaar is op alle terreinen en de AVD. Een onderzoek men, staan onder leiding van

Hij zal zelfstandig moeten van het opsporingsonder- acht men noodzakelijk. De de D.e.

21
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Politieministers bij introduktie politie-perskaart:

'Journalisten moeten kunnen werken'

door Bert Huizing

DEN HAAG. - De pers

heeft een bijzondere maat-

schappelijke funktie bij de

realisering van de vrijheid in-

lichtingen te verzamelen en

door te geven en de vrijheid

van meningsuiting. Voor de

vorming van de openbare

mening over het doen en la-

ten van de overheid is die

funktie van wezenlijk belang.

Het is daarom wenselijk dat

journalisten, wanneer dat

mogelijk is, hun werk ook

kunnen doen op plaatsen

waar het publiek niet kan

worden toegelaten. De alge-

mene taakomschrijvingen

van de politie geven haar -

in verband met artikel 7 van

de Grondwet (vrijheid van

drukpers - ook niet de be-

voegdheid foto- of film-

materiaal te ontnemen of on-

bruikbaar te maken. Wel

kan in beslag worden geno-

men om in een strafrechtelijk

onderzoek de waarheid aan

de dag te brengen en de

rechter kan de voorwerpen

die in een bepaalde relatie

tot een strafbaar feit staan

verbeurd- of aan het verkeer

onttrokken verklaren. In de

praktijk zullen echter nauwe-

lijks omstandigheden voor-

komen waarin op deze grond

bij een journalist foto- of

filmmateriaal in beslag zal

worden genomen.

Zo luiden enkele uitgangs-

punten in de 'Leidraad over

de positie van de pers bij

politieoptreden', die op 14

oktober in het Perscentrum

Nieuwspoort door de mi-

nisters Wiegel (Biza) en De

Ruiter (Justitie) is ge-

presenteerd. Op dezelfde

bijeenkomst werd tevens de

22

Landelijke

POLITIEPERSKAART
naam

POLIT1EPERS<."ARr/

~
/

/

landelij ke politieperskaart

geïntroduceerd.

Langdurig

Leidraad en perskaart zijn de

resultaten van langdurig be-

raad in het overlegorgaan

Justitie-Politie-Pers en een

uitvoerige bespreking tussen

beide politieministers en de

Nederlandse Vereniging van

Journalisten.

"De belangen van de pers

sporen niet altijd met het

politieoptreden. In het span-

ningsveld van aktuele ge-

beurtenissen komt het, hoe-

wel een ieder is overtuigd

van de legitimiteit van zijn

of haar optreden, tussen bei-

de partijen soms tot botsin-

gen. Er is nu een leidraad

met richtlijnen voor zowel de

pers als de politie en er is

een politieperskaart, die or-

dening moet brengen in de

veelheid van legitimatiemoge-

lijkheden. We moeten het ef-

fekt daarvan niet overschat-

ten. Ik denk, dat het een il-

lusie is te veronderstellen,

dat incidenten nu niet meer

zullen voorkomen. De Lei-

draad schept echter over de

beginselen waaraan pers en

politie zich hebben te hou-

den enige duidelijkheid",

veronderstelde minister De

Ruiter. De Leidraad zal in

het onderwijspakket van de

primaire politieopleiding

worden opgenomen. De mi-

nister van justitie liet weten,

dat hij als beheerder van het

korps Rijkspolitie de politie-

perskaart reeds heeft erkend.

En minister Wiegel zegde

toe, het legitimatiebewijs bij

de verschillende chefs van

gemeentepolitiekorpsen te

zullen aanbevelen.

Nr. 1111

Overigens stellen de ministers

voor om bij bijzondere ge-

beurtenissen - als gijzelin-

gen -, waarbij een grote

toeloop van journalisten te

verwachten valt en waarbij

ook anderen dan de reguliere

verslaggevers worden ingezet,

de mogelijkheid te bieden in

het bezit te komen van een

nood-politie-perskaart.

Geen censuur

De Leidraad geeft tevens aan

in welke gevallen er eventu-

eel beperkingen kunnen wor-

den gesteld aan de mogelijk-

heden tot bewegingsvrijheid

van de journalisten: Zowel

bij de handhaving van de

openbare orde als bij de uit-
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voering van justitiële politie-

taken kunnen zich situaties

voordoen waarin maatrege-

len moeten worden getroffen

om feitelijke hinder door

omstanders tegen te gaan.

Bijvoorbeeld bij het afzetten

van een deel van een open-

bare weg of (bij ordeversto-

ring) zich te houden aan het

bevel zich te verwijderen.

Maatregelen die voor de

journalist een beperking tot

het ter plekke vergaren van

informatie inhouden. De po-

litie krijgt daarbij de be-

voegdheid maatregelen te

treffen om te voorkomen dat

omstanders in gevaar komen

of de politie voor de voeten

lopen. De maatregelen mo-

gen er echter niet op gericht

zijn bepaalde publikaties on-

mogelijk te maken. Dat zou

in strijd zijn met de in de

Grondwet gewaarborgde vrij-

heid van meningsuiting.

RP-Roermond ontdekte:

Op schepen liggen

spullen voor het

grijpen

ROERMOND. - Bij een

aktie die in oktober in

midden-en noord-Limburg

door de afdeling

voorkoming-misdrijven van

de Roermondse RP en GP

werd georganiseerd, ontdekte

de politie dat aan boord van

onbeheerde zeil- en motor-

boten de spullen letterlijk

voor het grijpen liggen. De

politie, ondersteund door de

Rijkspolitie te Water, kon-

troleerde ruim 3000 vaar-

tuigen op hun ligplaatsen.

Bijna 20070 van de motor-

boten bleek niet te zijn af-

gesloten. Aan boord trof

men fototoestellen, zwart-

wit- en kleuren-t.v.'s, verre-

kijkers, zendapparatuur,

waterski's, surfplanken, ge-

luidsinstallaties. Op een jacht

Voorts heeft de burgemeester

in buitengewone omstandig-

heden (oproer, gijzelingen,

rampen en vrees voor het

ontstaan ervan) een moge-

lijkheid (Gemeentewet art.

219-220) om ter hand-

having van de openbare orde

of ter beperking van gevaar,

bevelen te geven of algemene

voorschriften af te kondigen.

Hij kan bijv. afkondigen dat

voor personen die een kame-

ra bij zich hebben het ver-

boden is zich in een bepaald

gebied op te houden. Foto-

en filmmateriaal kan, als het

strafbare feit er mee is be-

gaan, in beslag worden

genomen. De bevelen en

voorschriften van de burge-

meester mogen echter niet in-

houden dat konkrete berich-

ten, foto's e.d. voor publika-

tie ter beoordeling aan de

politie of andere instanties

moeten worden voorgelegd.

Dit zou in strijd zijn met het

absolute verbod van preven-

tieve censuur in de Grond-
wet.

In de uitzonderlijke gevallen

waarin een in. beslag geno-

men film ontwikkeld moet

worden, is een deskundige

behandeling vereist. Gezien

de aard van het journalistie-

ke werk, moet zo spoedig

mogelijk over teruggave van

het filmmateriaal worden
beslist.

"Het in beslag nemen van

foto- of filmmateriaal omdat

de politie publikatie daarvan

niet plezierig zou vinden,

past niet in de gedachte van

de Leidraad", konkludeerde
mr. De Ruiter.

Meningsverschilien

De Leidraad doet tevens een

beroep op de politie-

organisaties.

"Juist in de moeilijke situa-

ties kunnen meningsverschil-

len tussen politie en pers ont-

staan, bijvoorbeeld over

maatregelen die journalisten

in hun werk kunnen belem-

meren. Het is van belang dat

journalisten zich voor een

voorziening op korte termijn

steeds kunnen wenden tot

een politiefunktionaris die

tijdelijk of permanent is aan-

gewezen voor kontakt en met

de pers", luidt het advies

van de samenstellers.

De heer C. Meijer, voorzitter

van de stichting Politie-

perskaart, verwacht dat er

ongeveer 1200 legitimatie-

bewijzen zullen worden ver-

strekt. Voor het dokument

komen uitsluitend jour-

nalisten in aanmerking die

kunnen aantonen dat ze een

professioneel journalistiek

belang bij zo'n kaart heb-

ben.

Brochures en registratiekaarten voor jachteigenaren.

zat zelfs de sleutel in het

kontaktslot In een ander

vond men een portefeuille

met f 800,- in geld. Het

aantal niet tegen diefstal be-

veiligde buitenboordmotoren

bedroeg ruim 600. Tevens

troffen de politiemensen

boottrailers aan die men zon-

der enig probleem achter de

auto kon koppelen en weg-
rijden.

De aktie werd door haven-

meesters, besturen van zeil-

verenigingen en varend pu-

bliek enthousiast ontvangen.

(Foto Fer Traugott)

Er werden brochures en

bootregistratiekaarten - in

de Nederlandse en de Duitse

taal gesteld - achtergelaten.

Het ligt in de bedoeling de

kontrole in het voorjaar van

1981 opnieuw uit te voeren.

(TB)

23
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GOEO EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met

schadegevallen !
En juist voor u. politie-ambtenaar in actieve dienst.

hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-

zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn

dat u cen aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer

vormt dan de doorsnee automobilist.

Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er

is nog meer:
Gunstige no-claim regeling (1(}.15-2(}'3(}'40%) en bij één

schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15 O/C.

WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)

Gunstige nieuwwaarde-regeling

Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z , bij on-

geval binnen Nederland.

gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en

gratis vervoer van inzittenden).

Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen.

is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.

N.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO. Ou-

denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

<IIBD>
PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S
Hu,dia< caralogus- EUROPA-DEKKING
waarde lOCI. BTW

t.e.rn.

Na vijf jaar vetrade ••riJ

njden. korting ~CY(

AII·Ri,ks Alleen W.A. EUROPA·DEKKING
CCasco+W.A.) cf 5.000.000.') AII·Ri,k, W.A.

f 8.000.- 738.05 342.70 442.83 205.62
r 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42
f 10.000.- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11.000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 2ï9.29
f 17.000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48
f 19.000,- 1314.78 486.03 788.87 291.62
f 20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80r 21.000,- 1429.46 519.51 857.68 311.71
f22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik Uitsluiten:!

hln~n Nederland f lU.- f 20.- f 12.- f 12.-

I Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I
I

I

I
I

I
I

L

Naam:

Adres:

Woonplaats: ----. tel.:

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

autoverzekering.

Speel op safe: Neem een VBO-polis,

Voor alle zekerheid.
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Kalenderaktie
Pro Juventute

Oranjekalender uit met een

viertalig kalendarium: Frans,

Duits, Engels en Spaans.

De kalenders zijn verkrijg-

baar bij alle Verenigingen

Pro Juventute/Stichtingen

voor Jeugd en Gezin en het

landelijke besteladres

Kalenderaktie Pro Juventute,

Postbus 7101, 1007 Je

Amsterdam, postrek. nr.

517400, telefoon 020-790949.

De prijs per exemplaar be-

draagt f 9,- (verzendkosten

f 2,- extra).

De Oranjekalender 1981 is

uit. Met instemming van de

Koninklijke familie heeft Pro

Juventute haar 34e kalender

uitgegeven. Zij is voorzien

van kleurenfoto's uit de

familiealbums van ons Ko-

ninklijk huis, die nog niet

eerder werden gepubliceerd.

\'oor relaties in het buiten-

land komt er weer een

Aanbieding

Reklamejongens maken er

werk van om hun opdracht-

gevers van de spullen af te

helpen. Mooie dames, kinde-

ren, huisdieren en alles wat

dies meer zij worden regel-

matig ten tonele gevoerd bij

de pogingen de verkoop-

cijfers te laten stijgen, Soms

vormt 'de politie' het middel

om het doel te bereiken.

Zoals in deze advertentie:
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Brommen in Axel

Ze hadden afgesproken op

de Markt in Axel om te gaan

stappen. Hij, Lode, kwam

met zijn gepoetste auto en

zij, Klaasje, met de brom-

mer. Haar vervoermiddel

kreeg een plaatsje op het

trottoir. In zijn knusse ver-

voermiddel ging het verder

naar Kloosterzande naar

'Disco Love'.

Het was gezellig daar. Ze za-

gen veel bekenden. Klaasje

zag Harold. Ze vond hem

leuker dan Lode. Gevolg:

Lode ging en Harold kwam.

Hoewel het stormde in zijn

hoofd, probeerde Lode goed

na te denken over wat hem

te doen stond.

" Terug naar Axel", bedacht

hij wanhopig. "Met

Klaasje ". Zij voelde daar

niets voor. Harold had haar

in de ban.

Lode in z'n uppie terug naar

Axel.

Op de Markt stond de brom-

fiets van Klaasje geduldig te

wachten. Bij het zien van het

bezit van zijn dierbare, trok

er een rode waas voor

Lode's ogen. Hij scheurde

zijn dikke kever het trottoir

op en walste het brokje tech-

niek plat.

Klaasje en Harold, die kort

na Lode uit Kloosterzande

waren vertrokken, keken met

gemengde gevoelens toe hoe

Lode zich op Klaasje haar

bezit uitleefde en vervolgens

de brokstukken ervan bijeen-

zocht. De Rijkspolitie van

Axel mocht vervolgens de

rest opruimen. Lode deelde

de politie mee, dat hij zelf de

schade met Klaasje wel zou

regelen.

's Maandags kwam tot

Klaasje haar grore verbazing

en die van de politiemensen

uit Axel een bromfiersenhan-

delaar aan haar deur. Hij

bracht een splinternieuwe

bromfiets, versierd mer een

grote bos rozen. Op her

kaartje: " Van een verliefde

Lode" (GH)

Wie weet van

toeten en blazen?

VOORBURG. - De drum-

band van de Rijkspolitie-

kapel zou er best wat trom-

pettisten bij kunnen gebrui-

ken. Misschien zijn er bij

ons Korps kollega's die

trompet of jachthoorn spelen

en zin hebben om onder het

motto 'niet-hard-maar-wel-

mooi' het muzikale vermo-

gen van de kapel nog verder

op te voeren. Ook mensen

die voor trompettist willen

worden opgeleid zijn wel-

kom. Belangstellenden kun-

nen kontakt opnemen met

adjudant J. Zwart, dagelijks

leider van de kapel. Hij is te

bereiken op de Algemene In-

spektie (070-694021) of thuis

(03498-2420).

Concert in Hulst

Voor de RP'ers uit het dis-

trikt Middelburg. in het bij-

zonder die van Zeeuws

Vlaanderen, bestaat er een

mogelijkheid om op een an-

dere wijze met de RP-kapel

kennis te maken of de

kennismaking te \ ernieuwen,

Op 28 november concerteert

de kapel namelijk in het kul-

tureel centrum' Den Dul-

laert' in Hulst 's Middags

van half vij f tot hal f zes is er

een optreden voor de jeugd

en 's avonds vanaf half acht

voor anderen, :\a het con-

cert is er tot 1 uur gelegen-

heid een dansje te maken op

muziek van de 'Big Band' en

de 'Steelband' van de RP-

kapel.

Werk om werk

te houden

DEN HAAG. - Het Weten-

schappelijk Onderzoek- en

Dokumentatiecentrum

(WODC) van het Ministerie

van Justitie houdt ons met

haar rapporten en 'justitiële

verkenningen' voortdurend

op de hoogte van de resul-

taten van onderzoeken bij

justitie en politie. Het cen-

trum verricht enquêtes en in-

formeert ons over publikaties

op het gehele gebied van

,justitie'. Onlangs bracht het

WODe rapport nr. 14 uit,

met als titel: 'Projektmatig

Rechercheren'. Pagina 3 van

het boekje vermeldde hoe

een politiekorps probeert

werk te houden:

In Hoogeveen zal de politie gerichte surveillance uitvoeren

en tevens werken aan misdaadvorming. Speciale aandacht

zal worden gegeven aan inbraak, diefstal uit auto's en ver-
nielingen.

Hilariteit rondom toen het

antwoord op de vraag

kwam: "Luchpakket in

linkerborstzak! " (SGMW)

'Ik zie de veldwachter

niet meer'

BREDA. - De gemeente-

raad van de Brabantse ge-

meente Gilze en Rijen ont-

ving onlangs een schrijven

van een van haar

dorpelingen-in-nood. Een

verzoek om hulp in de stijl

van lang geleden:

Waarde Schout en

Schepenen,

Over de stoep, vlak voor

mijn deur, rijden in volle

vaart zware motoren. Ook

wel brommers en volwassen

fietsers. Ik ben bibberig, oud

en bang en ik wil liever niet

omver gereden worden door

de bezoekers uit de cultuur

op de hoek.

Als dorpeling ben ik toch

nog wel ergens tegen bevei-

ligd, wilde ik de veldwachter

vragen. Maar die zie ik niet

meer.

C. de Graaff

Schoutstraat

Lupa in Liboza

BREDA. - In Roosendaal

moest een moord worden ge-

rekonstrueerd. Er zou ge-

bruik gemaakt worden van

Z.g. stand-ins. Vier militairen

van het korps commando-

troepen uit de plaatselijke

kazerne zouden figureren bij

het onderzoek. Het hoofd

van de recherchedienst van

het RP-distrikt Breda, adju-

dant J. A. A. Somers, die

met andere RP-rechercheurs

assistentie verleende aan het

politiekorps van Roosendaal,

was verantwoordelijk voor

de opvang en de inzet van de

figuranten. Het opdracht-

briefje dat de militairen van

hun commandant hadden

meegekregen was voor hem

voor het grootste deel vol-

komen duidelijk.

Er stond onder andere in,

waar de mensen zich

moesten melden. De laatste

regel echter was voor Somers

niet helemaal duidelijk: Lupa

in liboza. Adjudant Somers,

ambtshalve en van nature

nieuwsgierig, wilde na afloop

van de rekonstruktie wel

eens weten wat deze kreet

betekende. Een lijfspreuk

van de commando's mis-

schien?
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Groep Berghem kreeg

statieportret van

de gemeente

BERGHEM. - "op 22 sep-

tember woonde ik in Den

Bosch een zitting van de ar-

rondissementsrechtbank bij,

waarin een zaak uit onze ge-

meente werd behandeld. Zie

ik, dat daar recht wordt

gesproken in naam van onze

Koningin, terwijl in de

rechtszaal - bijna een half

jaar na de troonswisseling -

nog steeds het statieportret

van ons voormalig staats-

hoofd hangt."

Burgemeester B. J. Straat-

sma van de gemeente Berg-

hem ging - licht geërgerd -

naar huis, met de vaste be-

doeling om in zijn gemeente

eens te informeren hoe de

portret -situatie bij een ande-

re overheidsdienst, de

Rijkspolitie in zijn gemeente

was. Groepscommandant

J. van de Berg moest het be-

voegde gezag bekennen, dat

het nieuwe Koninklijk paar

ook op zijn groepsburo nog

steeds ontbrak.

Bij informatie bij de

materieeldienst van de

Rijkspolitie bleek, dat model

en formaat van de nieuwe

statiefoto nog niet was goed-

gekeurd. "Maar", aldus bur-

gemeester Straatsma, "op-

nieuw had de bezuinigings-

koorts bij het Korps wille-

keurig toegeslagen. De goed-

keuring voor de benodigde

gelden voor het nieuwe foto-

materiaal was nog niet ver-

kregen, vertelde men. Het

zou nog wel even kunnen

duren voordat op de groeps-

buro's nieuwe portretten

zouden hangen."

Burgemeester Straatsma liet

de gemeente een nieuw

statieportret aanschaffen. Op

1 oktober kon groeps-

commandant Van den Berg

het nieuwe statieportret -

ingelijst en achter glas voor

ca. f 100 - in ontvangst ne-

men. (AH)

• NB: Bij informatie op de

Algemene Inspectie vertelde

men ons, dat de bestelling

voor de nieuwe statieportret-

ten - voor groepsburo's-

inmiddels is geplaatst. De

nieuwe afbeeldingen zullen

een plaatsje moeten krijgen

in de lijst van de oude statie-

portretten die op de groeps-

buro's aanwezig zijn. (Red.)
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DEN HAAG. - Er was een

aanrijdinkje op de Pastoors-

laan in Hillegom. Een auto-

mobilist reed vanaf een inrit

van een parkeerplaats een

motorrijder aan. 't Stelde al-

lemaal niet veel voor. "Wat

moet ik er mee doen?" vroeg

de jonge wachtmeester aan

z'n opper. Die gaf hem de

raad: "Maak er maar een

klein verbaaltje van."

Enkele dagen later leverde de

verbalisant vier mini-velletjes

(formaat lOYz x 7 Yz cm) af,

waarop het hele verhaal

staat.

Er wordt echt nog wel naar

de baas geluisterd. (ThS)

'n Klein verbaaltje

(Foto Brabants Dagblad)
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Erekruis in Huisorde
van Oranje voor
Henk van Poppel

AMSTERDAM. - Bij zijn

afscheid als f.l.o.-er is

wmr. I Henk van Poppel

door de Koningin onder-

scheiden met het Erekruis in

de Huisorde van Oranje.

Tijdens zijn afscheidsreceptie

in de kantine aan de Amster-

damse Sarphatistraat spelde

opperstalmeester Bisschoff

van Heemskerk hem de ver-

sierselen die bij deze onder-

scheiding horen op.

De heer Van Poppel kreeg

het erekruis voor het vele

werk dat hij sinds 1948 bij

staatsbezoeken als coördina-

tor van de koninklijke stallen

verrichtte. Hij werd 36 jaar

geleden, bij de inhuldiging

van prinses Juliana tot ko-

ningin, tijdelijk 'uitgeleend'

aan de koninklijke stallen.

Zijn tijdelijke baan kreeg

daarna een regelmatig ver-

volg. Na een telefoontje van

de stalmeester of de majoor-

koetsier van de koninklijke

stallen naar het huisadres

van Van Poppel, zorgde on-

ze kollega ervoor dat koetsen

en-paarden 's nachts - aan-

vankelijk per trein, later per

dieplader - van Den Haag

naar Amsterdam werden ver-

voerd. Hij adviseerde ook als

de plannen voor de rijtoer

moesten worden uitgewerkt.

De chauffeur bij de Amster-

damse materieeldienst was

nogal verrast door de plotse-

linge koninklijke waardering

voor zijn werk. "Ik heb me

laten vertellen dat deze

onderscheiding maar bij uit-

zondering wordt uitgereikt.
Ik was de achmende in de rij

en ben er erg trots op." (AH)

Kollega Henk van Poppel en zijn Erekruis.

De smalle en de
brede weg

Een van onze lezers uit het

zuiden, alleen maar niet een-

zaam, slaakte onlangs een

kreet van vreugde bij het le-

zen van deze kontakt-

advertentie:

EENZAME ANTILLlA.4.NSE vrouw
zoekt langs deze smalle weg een
lieve man Leeftlid 'Jan 28 tot
32 laar Ik ben zelf bqna 28 Doel:
samen gelukkig ~Ofden liefst
po.li.lie-ageQ! Hobb'f"s muziek,
voetballen en lezen Srleven on-
der no 40-18

• Helikopters van de
Rijkspolitie hebben de politie

van Brabant geassisteerd bij

het betrappen van knuppe-

laars van konijnen. Dit z.g.

knuppelen gebeurt bij de

maisoogst, als de konijnen in

paniek wegvluchten voor de

grote oogstmachines en op-

gewacht worden door stro-

pers met stokken en stukken
ijzer. (NRC)

kort
&klein

gelezen

• De gemeenten krijgen een
centrale rol in het vergaren

van persoonsgegevens door

de politie. De meest gedetail-

leerde gegevens moeten daar

beschikbaar zijn om een

goed gebruik ervan mogelijk

te maken. Rijks- en

gemeentepolitie zullen op dit

gebied moeten samenwerken.

Informatie op hoger nivo

(bijvoorbeeld ten behoeve

van het landelijke Recherche

Informatie Systeem) moet

zoveel mogelijk zijn afgeleid

van de gegevens bij de ge-

meenten. (NAC)

• De ministers Wiegel en
De Ruiter zien geen aanlei-

ding de invoering van een

nieuw pistool opnieuw aan

de orde te stellen, nu er geen

nieuwe munitie voor de Wal-

ther PS komt. Zij vinden dat

de kombinatie van het nieu-

we wapen en de huidige vol-

mantelmunitie een bijdrage

levert aan de veiligheid van

burger en politie.

(Volkskrant)

• De Amsterdamse politie
gaat een aanhoudingseenheid

(30 man) formeren voor ar-

restaties bij rellen.

(Volkskrant)

• De verkeerspolitie van het
Siciliaanse Messina heeft on-

langs haar werk in burger ge-

daan, met een band om de

arm. Met hun aktie pro-

testeerden zij tegen het uit-

blijven van het nieuwe uni-

form dat zij een jaar geleden

al hadden moeten krijgen.

(Parool)

• Washington (USA) is de
hoofdstad van verdovende

middelen voor kinderen tus-

sen 5 en 14 jaar geworden.

Ze gebruiken o.a. marihua-

na, heroïne, valium en libri-

um en zijn veelal aan alko-

hol verslaafd. Veel slacht-

offertjes volgen hiermee het

voorbeeld van hun ouders of

zijn er zelfs door hen toe

aangezet. (Volkskrant)

• Bij een alkoholkontrole
boekte de Rijkspolitie van

Geldermalsen een onver-

wacht triest record. Van de

259 aangehouden automobi-

listen bleken er 112 meer dan

0,5 promille in het bloed te

hebben. (AD)

• Beroepsakteurs en
-aktrices gaan vanaf begin

volgend jaar in Arnhem jon-

ge agenten leren hoe ze kon-

flikten met publiek kunnen

oplossen. De proef, die

35.000 gulden gaat kosten,

wordt gedaan omdat de

politiekorpsen sterk ver-

jongen. De rollenspelen wor-

den op video opgenomen.

Psychologen gaan de proef

begeleiden. (AD)

• De Rijkspolitie van Scha-
gen heeft gele kaarten uit-

gedeeld aan foutparkeerders
(Dagbl. v . West-Friesland)

RPm signaleert in dit rubriek-

je" at er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media

verantw oordelij k.
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langs de ~ weg gezien

Goed dat er

oogkleppen zijn

Een stukje (politie- )kultuur

uit Nederland bleek te zijn

doorgedrongen in een ver

vreemd land.
APELDOORN. - Hoewel

kollega M. H. M. Gabriël er

niet de man naar is om snel

van zijn stuk te raken, keek

hij onlangs toch wel wat ver-

wonderd op.

Hij was met vakantie op

Mallorca en werd op de ge-

bruikelijke wijze belaagd

door de plaatselij ke soevenir-

verkopers. Onder hen een

man die zijn ezel met aarde-

werk van het eiland had vol-

gestouwd om de hotels af te

reizen. Gabriël liep eens om

het lastdier heen, keek het

eens goed in de ogen en

maakte een kleurenfoto.

De inwoners van het Gelder-

se Drernpt vieren eens per

Jaar hun najaarskermis, met

alles er op en er aan. De

plaatselij ke kermiscommissie

staat er borg voor, dat ook

passanten op de hoogte wor-

den gebracht van buiten-

gewone Dremptse omstandig-

heden:

De commissie ontwierp

bovendien een nieuw ver-

keersbord;

noteren: naam, adres

en telefoon van uw info

DISTRICT ALKMAAR

M, J, de LEEUW,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251.

DISTRICT AMSTERDAM

p, GORISSEN,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam
tel, 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 1370731,

DISTRICT APELDOORN

W, VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn
tel, 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 87 221.

DISTRICT ASSEN

F, SCHOL TENS,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRICT BREDA

S, G, M, WORM,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891,

DISTRICT DORDRECHT

J, C, DE GROOT,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 261,

DISTRICT EINDHOVEN

G, A, WONINK,

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th, SPELT,

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231.

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M, DAN EL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 3309 03 (thuis: 055 - 33 73 231.

Opleidingsschool Harlingen: G, M, KONING,
Kon, Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811,

Opleidingsschool Horn: J, N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem I
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471 I,

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
p, S, G, VAN DE RIJKEN,

2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 991,

Verkeersschool: p, F, PUTTER,

Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 7848 48 (thuis: 02155 - 1 20301,

Kaderschool: B, M, VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel, 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE

D, G, VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79

DISTRICT GRONINGEN ALGEMENE VERKEERSDIENST

H, J. KUIPER, Th. A, LEENDERS,
Bureau: Prof, Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 050 - 133542 (thuis 05945 - 1 27981, tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76861,

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH DIENST LUCHTVAART

W, H, A, G. v.d. LOOIJ p, H, J, E, BEEREBOOM,
Bureau: Vlijmenseweg 50A 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 073 - 21 51 15 (thUIS 073 - 56 28 331. tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301,

DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER

J. SCHEPER, U, DE LANGE,
Bureau: Noordersingel 100 8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 05100 - 223 45 (thuis, 05100 - 813951. tel. 05100 . 2 30 44 (thuis: 02290 - 3 41 391,

DISTRICT MAASTRICHT

p, H, M, CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel, 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11I,

DISTRICT MIDDELBURG

G, J, HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 2° Walstraat 8-14, 6511 LV Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis, 08879 - 28 281,

DISTRICT ROERMOND

STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30,

DISTRICT UTRECHT

A, C, J, SCHADDELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 030 - 76 3711 (thuis: 03438 - 28 651,

DISTRICT ZWOLLE

C, A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsweg 9,8011 CW Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.
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Eerste plaatsen

voor wielrenners

Hoedemakers

en Doensen

BAARLO. - Op de 850

meter lange wielerbaan van

het totaal verregende Sport-

park 'De Berckt ' in Baarlo

zijn op II september de RP-

kollega's Hoedemakers,

Doensen en B. \' .d. Burg als

eersten over de streep ge-

gaan. De puntenkoers was

voor Gewa K. Wolff.

Omstreeks het middaguur

vertrokken de veteranen als

eersten. Van de Burg (RP

Maastricht) eindigde als

eerste, op het wiel gevolgd

door L. Lap (RP Echt). De

derde plaats was voor P. Ha-

negraaf (RP Horst).

Hierna volgde de afvalrace

voor de B-kategorie, waarbij

J. Doensen (RP Herken-

bosch) op fraaie wijze beslag

wist te leggen op een eerste

plaats, gevolgd door Sran

Wil\ems (RP Thorn), lei den

Mulder (Herten). J. Jolie

(RP Den Bosch) en H. Ste-

vens (RP Echt).

Bij de licentiehouders was

het de bekende KNWU-

amateur Ben Hoedemakers

(Sint Michielsgestel), die de

eerste plaats voor zich

opeiste.

Achter hem eindigden:

2. K. Wolff (Gewa Veenhui-

zen), 3. H. Kuipers (Gernpo

Roermond), 4. L. van Pol

(RP Swalrnen), 5. H. Peeter

(RP Maastricht).

Door de enorme regenval

werden de wedstrijden een

tijd lang stil gelegd. De lei-

Namens de D. C. van Roer-

mond reikte majoor mr . .\1.

Dierckx (rechts/ de pruren

uit. Links: veteraan L. Lap.

In het midden: animator

L. van Pol.

ding besloot \ en olçen- alle

renner, een puntenkoer- te

laten \ errijden.

Bij de hcenuehouder- maak-

ten Hoedemaker- en \\ olff

er een "\are ...1i.Hage~IJ.~ \ an.

\ an PL. (1e: bre::: .1,::11er de-

le \\ cd '''IJd) nam In net be-

gin \ an de \..oe-, -ee":, een

halv e baan \ oor-prong . Hij

moest echter de koer- \ roeg-

tijdig \ erla.en. ~~lllrdal hij

een lekke bar.d .,ree:;:

\\ olff werd \'Il':>.1:.!r van de-

le puruenkoe-. (:' ;'L:11en),

gevolgd do - Hoedemaker

(1-) en f(\.J ;,c:r, (I I) HIer-

door hadder Hoedemakers

en \\oW .eder :: pur-t en,

maar omdat \\ L I" Je .aatste

pnn: \\C'. \\.1' n. leven'

\\ trinaar \ .ln ce .otale koerx.

In verband me, he a.mhou-

dende -Iech: e \\ eer ;, er den

de -pnn:« eu 'tri den .11gel.l,t.

(Ton Besters)

Politie neemt touwtjes

weer stevig in handen

HARLINGEN. - De oplei-

dingsschool in Harlingen

heeft op 8 oktober de touw-

tjes \\ eer eens stevig in han-

den genomen in een spor-

tieve krachtmeting op het ge-

bied van de rouwtreksport.

Dat er voor een beetje

politieman, of -HOU\\, geen

droge boterham te verdienen

viel, lag aan het feit, dat alle

deelnemers 18 jaar of ouder

bleken te zijn (beneden deze

leeftijdsgrens is het verrich-

ten van trek(ker)arbeid inge-

volge artikel 21 van bijlage B

\ an de Arbeidswet 1919,

strafbaar gesteld).

De beste prestatie werd ge-

leverd door het tweede

mannenteam van de school:

een eervolle vierde plaats. De

damesteams van de school

legden beslag op de eerste

twee plaatsen in hun kate-

gorie.

Grote winnaar werd het team

van Van der Weerd uit

Sneek (dat op de wereld-

kampioenschappen touwtrek-

ken in Zwitserland zeer hoog

geëindigd was).

In de kantine reikte RP's

schooltelef oniste/ recept i-

oniste Anneke Visser de prij-

zen uit.

Uitslag heren:

I. Van der Weerd (Sneek);

2. De Meerpaal I (Harlin-

gen); 3. Mercedes (Harlin-

gen); 4. Rijkspolitieschool 2;

5 en 6. Rijkspolitieschool I

en 3; 7 en 8. Conditie-

centrum (Bolsward) en De

Meerpaal 2; 9 en 10. De To-

co (Harlingen) en De Meer-

paal 3.

Uitslag dames:

I. Rijkspolitieschool I;

2. Rijkspolitieschool 2;

3. Toco 2; 4. Taco I.

Het sportieve en gezellige

sport gebeuren - dat op de

parkeerplaats naast de school

plaatsvond - werd georgani-

seerd door de adspiranten

W. L. Snijders en H. H ay-

ma.

(A. Timmer S. Seegers)

411es uit de kast.
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POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120,

6720 AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Met f.I.o. op de foto?

Graag wil ik nog even reageren op een

klein aspekt van de bezuinigingen bij

ons Korps en de vertaling van die in-

greep naar de Rijkspolitiepraktijk.

Nogal verbaasd was ik, toen ik onlangs

op een dienstbespreking hoorde van de

nieuwe richtlijn omtrent het maken van

foto's bij het afscheid van kollega's. In

het kort komt het er op neer, dat perso-

neel van de technische recherche nog

uitsluitend foto's zou mogen maken bij

het funktioneelleeftijdsontslag van

groepscommandanten.

Wachtmeesters le klas en opperwacht-

meesters komen dus niet meer voor een

dergelijk stukje dienstverlening in aan-

merking. Bij navraag werd mij die nieu-

we regeling nog eens bevestigd.

Ik vind dit onbillijk. Het f.1.0. is voor

iedereen een even belangrij kmoment.

denk ik. Dat is niet afhankelijk van rang

of funktie.

R. B. I(lok.

technisch rechercheur.

Den Bosch

'Mien piep!'

Met enige verwondering heb ik het korre

verhaal 'Mien piep!' in het september-

nummer 1980 van uw RPm gelezen.

K. W.l. Bussie vertelt daar van zij n en a-

ringen met een pijprokende kollega tij-

dens een surveillance: ,,\Iaat had hel

beredruk. BB moest inroken. Ik stuurde

rechtsaf naar het tankstation. Tank jij

even ... "

En daar zit hem nou net de pij n. Een

politieman die met een brandende pijp

zijn auto laat af tanken! En dan te weten

dat de politieman o.a. tot taak heeft er

op toe te ZIen, dat dat niet gebeurt. Hij

kontroleen toch ook op de bepalingen

\ an de H mderwet?

J. H. Schmitz,

Helden

• De heer Schmitz is technisch hoofd-

ambtenaar bi} de gemeente Helden en

0.111. belast met brandpreventie en kon-

trole op de Hinderwet. (Red.)

Kon. Marechaussee (1)

In he: septembernummer van uw blad

la, Ik mei meer dan normale belangstel-

ling het artikel '24 uur achter schild,

flipperka-t en schoppen troef'.

Een daarbij geplaatste foto gaf vier le-

den \ an mijn brigade weer, zodat ik met

eigen ogen kon zien 'dat ze er bij

\\ ar er;' Helaas bezorgde pagina 7 (het

iurek-el uit het VVD-rapport onder de

"op' Po.ir.etaken voor Koninklijke Ma-

rechau-vee ongewenst') mij minder

\ reugde. 0\ er de inhoud daarvan zal ik

rruj rechi-tr eeks wenden tot het hoofd-

be-tuur \ an de VVD. Ik maak echter be-

zw aren legen de plaatsing van de losse

reien LT die opvallende plaats in uw

blad.

He: kom: mij voor dat er voor het opne-

mei. \ ar. d.e tekst twee oorzaken zijn te

bedenken:

- 0:' U\I redaktie kan zich vinden in die

vvDvk rei en zonder nivo;

- 0,- -ornmigen onder u zagen hierin

"'d:1le:dmg Je 'konkurrentie' een trap te

:;e\ er: Inoe« el ik me dat laatste niet kan

voors.ellen. Ik heb vele goede vrienden

IJ de RPI_

L kun; veel over het Wapen (Wapen der

k o nnk lijkc vlarechaussee. Red.) zeg-

gen. \\ a: er niet aan deugt, weten wij

zelf he; be-re. Onze spreuk 'Zonder

vrees en zonder blaam' verplicht ons

echter dat wij ons in onze periodieken

'Ons Wapen' en 'De Koninklijke Mare-

chaussee' nimmer afzetten tegen andere

overheidsinstanties.

Ik acht daarom de plaatsing van het uit-

treksel van het VVD-rapport op die

plaats in uw RPm geen schoppen troef,

maar een onkaart.

Ik ga er van uit dat het een miskleun

was. Maar ja, iedereen gaat wel eens on-

deruit. Even goede vrienden.

G. J. Apperloo,

brigadecommandant KMAR,

Holten.

Kon. Marechaussee (2)

Van harte juich ik het toe dat u de moei-

te hebt genomen een citaat uit de

diskussie-nota van de VVD-werkgroep

'Politie' over het voorontwerp van de

politiewet te publiceren.

Het gestelde op pagina 7 van het RPm

van september 1980, waarin u sugge-

reert dat de werkgroep binnen de VVD

die zich bezighoudt met vraagstukken

rond de politieorganisatie, 'niet geluk-

kig zal zijn met de inzet van het Wapen

der Koninklij ke Marechaussee', noopt

mij tot het maken van de volgende op-

merkingen.

In de werkgroep is uiteraard langdurig

gesproken over de taak en positie van de

Koninklijke Marechaussee. Tijdens de-

ze gesprekken heeft steeds de waarde-

ring voor het funktioneren van de Mare-

chaussee de boventoon gevoerd, terwijl

daarnaast ook niet getornd is aan het

takenpakket van de Koninklijke Mare-

chaussee.

De principiële diskussie die zich ont-
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sponnen heeft ging om het feit of de Ko-

ninklijke Marechaussee als militair on-

derdeel thuishoort in een wet die de bur-

gerlijke politie regelt. De werkgroep heeft

hier een duidelijk 'neen' tegen gezegd.

Gezien echter de aard van de bijstand

die in Amsterdam geleverd werd en ook

op andere plaatsen geleverd is, blij ft de

mening bestaan dat hier duidelijke ta-

ken voor een eenheid als de Koninklijke

Marechaussee blijven liggen. Zij be-

schikken immers over inzetmogelijkhe-

den van materieel en personeel die bij de

reguliere politie niet voor handen zijn.

De titel boven het kader op pagina ~

('Politietaken voor Kon. Marechaussee

ongewenst') dekt mijns inziens dan ook

niet de inhoud van het door u aange-

haalde rapport. Politietaken voor de

Koninklijke Marechaussee (in de vorm

van bijstand)? Ja. In de Politiewet?

Nee.

Mij is overigens uit gesprekken met ver-

tegenwoordigers van de Marechaussee-

vereniging gebleken dat zij zich op het

standpunt stelt dat de Koninklijke Ma-

rechaussee opgenomen dient te worden

in de Politiewet o.a. omwille van de

rechtszekerheid voor het publiek en het

personeel van de Koninklijke Mare-

chaussee.

Ik kan mij vinden in een wettelijke rege-

ling van deze onderwerpen maar dan in

een aparte wet op de Koninklijke Mare-

chaussee waarin dan ook de taak, de

werkwijze en de organisatie kunnen

worden opgenomen. Gevaren zoals die

nu schuilen in artikel 5, lid 3 van het

voorontwerp (Op gemeenschappelijke

voordracht van de ministers van Justitie

en Binnenlandse Zaken en van de mi-

nister van Defensie kan de Koninklijke

\Iarechaussee worden belast met nader

te bepalen andere politietaken. Red.)

kunnen dan ook worden uitgebannen.

H. Dubbelboer,

Leeuwarden.

De heer Dubbelboer is officier der Rijkspolitie

le kl. en lid van de Werkgroep Politie van de VVD.

• Om ons tot de feiten te beperken,

drukken wij hieronder de betreffende

paragraaf uit het VVD-rapport integraal

af. In ons januarinummer zal uitvoerig

aandacht worden geschonken aan de

plaats van de Kon. Marechaussee.

(Red.)

8. De Koni~klijke Marechaussee

Het wordt als onjuist en ongewenst ervaren dat de Koninklijke

Marechaussee wordt opgenomen in de wet. De politie heeft zich

ontwikkeld tot een burgerlijk apparaat met civiele taken, dat

specialistisch is opgeleid.

Het is in beginsel onjuist deze taken tevens OE te dragen aan een

militai= onderdeel.

Men de~~e ~ierbij voorts aan de staat van oorlog en de staat

van be:eg, waarbij dit krijgsmachtonderdeel zijn militaire be-

stemm~~g zal dienen te volgen en bijgevolg wordt onttrokken aan

het ?o:~t~e-apparaat.
augustus 1980.

•
lp 'OW'! nieuw
Tr attiphot

:;: - ::: . -- ;::;

.e--::~·:-= .,.
c"~e- - _. _ '':

:: ar-ac-r-a-a. +ae
"{se- ee- ;w _ ..•

n srae- +ee- ce-
oewace-
Ren •.a e,e" _ :"': -.

.osta a- e ":-.;:~
oetexto- .,.- <..:.-

•
_,,,,.,,,p.l! nieuw

Fotografische Verkeerskontrole
Oe nieuwste TAAFFIPAX type V
kamera IS geheel volgens de

modernste marenten van de fotografie
en de elektronika opgebouwd en
heeft een geheel DIGITAAL mspre-

~~h~~~~r~~~~~elfs TWEE unsterc's
per sekonde mogelilkl

leverbaar In meerdere uitvoeringen

- voor mobiele surveillance

i
-voor koppeling met de Mesta radar

r.. - met ot zonder diafragma-automaat

, Goedgekeurd door PTB en IJkweze"l

·,t',"O.; !
Leesapparaat
Rëmk a s partner TRAFFIPAX IS

specialist In fotografische verkee-s.

kontrole Produceert registratie- en

verwerk.nqsaooaratour Deze prerextor

L 60 IS een Uitgesproken ujo- en

kos-enbeacarenoe hulp biJ het UItlezen

van de volgeschoten kte.nbeerctums

Het bnlJante scherm onthult met z Jn

verqrot.nqst a ktoren 8 of 18euerhlk

alles wat de kamera vasueqoe

, Ook bI! dagllcN kunt U dit 'ees-

apoaraat gebrUiken
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Algemene Inspektie

Baeku!\'l ven, P.G. per 1-10-&0 aangesteld ais
rijksambt. 111.

Brugman. J.B.M. te Amsterdam per 1-9·S'.ibevor-
dero tot adm. ambt. C 3.
Ferdimmdus, E,K. rijksambt. !ti tP. Amsterdam ptJT

1-IHl'0 de dienst verlaten.
Gebbink, W,n.A_ re Voorburg per 1-7-80 bevor-

derd tot aam, ambt B 1-
Hornstra, P.J. te Voorburg per 1-2-80 bevorderd

tot adm. hoofdambt. A.
Schelt van, V. te Voorburg pel 1-10·80 bevori!erd
tot adj.

Schoonewille te Utrecht per 1·9-80 aangesteld al>

adm. ambt. C 3.

Sinnerna. A. te Utrecht per 25-8·80 aangest!l!d als
schrijver A.

Sitarsm, M. te Voorburg per 1-9-80 bevcrderd tot
adm. ambt. B 1.
Slinner, P. te Voorburg per ;-9-80 bevorderd rot
adm. ambt. C 2.
Wilde de. I>..H.W. te Voorburg per 1·9-80 a<l"l-

gssteid als telex-ste-tslefoniste.

Distrikt Alkmaar

Appal. D, te Medemblik per 1-10-80 bevorderd IQ[

wrnr. i.

Beemstarboor, J,F.M. te Enkhuizen per 1-10-00

bevorderd tot wrnr. I.

Berendsen, L.J. wmr. te Bergen per 1-10-00 vcr-
plaatst naar Bovenkarspel.

Brink, H,C. wmr. te Enkhuizen per 1·10-80 ver-

plaatst naai Heiloo,

Crans, S. te Schag~n per 1·10·8() bevorderd tot

wmr.1.
Coehoorn, H. wmf. te Enkhuizen per '-10-80 ~er'
plaatst naar Ummen.

Graaf. G.C. wmr. ! te Enkhuizen per î·9-80 ver-
plaatst naar Hariingen Iols.L

Huisrnane, J.H.J. te Ursem per '-l0-80t>evord<rrd

tot wrnr. i.

Jong de, E.D.l. te Avenhorn par 1·10-80 bever

dard tot owmr. en aange •••ezen als raveneet. la

Avenhorn.
Jongsme, E. te Alkmaar per '·10-00 aangewe2')n
als le functionaris l'M!ctkamer.
K91k.t, J.H. te Langedijk per 1-10-00 bevorderd tOl
wmf.1.

Klaver, M.M. te Heiloo per l-1C..,,'} aangeste;,:f<lls
res. wmr.

Kok, P. te Zijpe per 1-10-80aangewazen a!srayor

cdt. te Kfaine Sluis t'l<1 benoemd tot p!v. gr .cot, An-
na Pautowna.

KOO·iman. vw.J~r__~. wmr. te B€r~en pst f-l!l-00
verp~r~!rt nzarNibbixwoud.

Ma:H. C,LG te Cal!antseo!J per î· 10-80aangev~e-
zen ata.ph. gr.cot. 00 verplaatst naar Voorschoten
{di,;tr's·6n'ivenhagel.

MU$. ,J.'? te Nkmaar per 1-10-00 oevorderd tqt
wmr. 1.

OOliterNof. C, !'1!-l> wmr. te Tex&. per Ho-e.1 de

df.€Tfst verl::tll~rL

Pater. i_M. ",mI'. te Schoort nert ..li)·80 WrplafJlS(
nacr $fj;da BroS(;.
ntt~n.$,m" P. !It Stede Broec per 15-9-SO ·'tm-
gl..:.st~~<fats fes wmr. ..•

Sch<lllf, J.f.A. re Sergen per !-10-80 bevord"rd
tot ow •.•". enbgnoarnd tot 2a owmr. ge.st.pL r"yt\"
Bet~)w~Bfnnen.

St(;ifoorg",n, R.J.T.M. wmr, tel:nl<huiz<Jo P'" 1-

10-80 \{('l?\aatst"ar Harenkarspel.

Verl<<::1I1. A. H.S. wmr. te Berge" per 1-10-W \1111-
plaats!. 1"<Ja( Haro:olrnrspel.
We"t'!>ling. D~>i.A. te Stede 6?O"c per 15-9-ro
aariUf'~,,:o;?i;j eis res. wmr.

•••ïjn/(I1'; C ..i.M_ Wlnr. te Bergen per 1-10-il0 ver-
P~th~{~~'(k'Anr1!jk.

Distrikt Amsterdam

ailrnàveid_ S. wrm. I te Amsterdam per 1-10-80

varplaa\m n~al Ut.l."tht {techno rech.).

B0/9h"I$, G. B te Aalsmeer per 1-10-80 bevorderd

tof V~''f(lr~ L

B:rui~_ "'.W.M. wni< I te 8mmuo,oek per 1-10-00

vef'ph;.~,t~tn~af Amsterdam (rech. groep).

tlll'lkelm",n, •.I. wmr. te Diemen per 1-10..&) '1131'-

plaa1st r.atJr /-\~$te,dam IRPtW/.
Oijk~.p.e. te tl,*,'rtster per HO-OO bevorderd tot
wrm. 1..
a.1~.,...it, H,A.T. ",'["lr te Diemen per 1·10-80 vel-

}1!ai.~t !)I:lSf V'IfMY4J.

Ga1t.l<!ir.P.J.H. te 's-Gravetand per 1-10-80 bever-
d&"" lCI vat«. I.

Gr·e"rrd s. f. ""r·.".. r 16 Castricum per '-10-00 ver-

p:a~i1.i~ä~r Amsterdam (verkeerSftroep),

~af~a,:,p,.1. scruijvsr A te Weasp per 1·9-80 de

ti,er.' "'û1laten.
H~u.$r,,,,it, H.W.J. wmr. te Diemen per 1-10-80
....t..~Ok'':!u~~.naar ~~33rlemmer!}ed~.

1·loffm\!'3t<u.W.tf te Wet:sp per 1..10·80 bever-
dC.ofd 1:," .•t).vm.r. :.

humt ~;':.:l.•.H. Oh/mr. te Blaricum \lI); '-10-a.'} ves-

P:i!4t;j.\f~;!t.Am:st~rd3m en aanga'Ne2en als ovstv,
A;t]~,·~t.-~-:;t.

Jonü. &ti. J. r'! We~p per l-HHiO bevorderd tot
••.W,.ë.!. -,

lilan If.d, j.J.A .• '? Halfweg pct 1-9-80 bev(.rd,,!·Ó
eet~d~i{·f.rnr;t~C2.

ï;Î.!:JiIit.':e:.;
'&ii~~U

La.'il~ de. 1'1..1. vra«, ti' " ..1!srrn.-<'f p& 1·10-$0 \oer,

plaam nl<",r Uithnn"l. .,
lUCml\ll;n, C.fLJ. te C;:;Sn:;'i<;"''fl Dsr J-8·00 t-""JO'-

derd tor f;Chr~V'''-''A.

Oud,.wort'!l!. C. t'v ~.a!,dSl,""."" POt 1-10--00 tmvor-

derd mI wmr. I. , ,.

Ove;i.",ek. H. Wr')t, ti> Di"cni.'I'· pi-3( 1·1()·80 '-'1,'1(-

praat!i1. ~Îuar l'ÇOttot:"hl'jt:f.J

po~,t. 1.. wmr. te Á;!t$maf.'rJpi,;~ -. Hl 80 v~rph:-itSt
n.ç~f VQ;çfl"dûril. "'"

Uuiut, i.M. te """;,m,l,,m pek 1-W·OOb0llo,;liirn

tot adi,
Rees. heV..,mr, te ;'~~'1~i);nf-:ot~{tI~J1C--OO\lerpklJ~$!

na:!r VSlffm~r..:~. ." , I' ,..

Stha!s!~,:~;. wmJ ta ;:/;e\"n~n,pf.;!"1,10~OOv~rpl~!)-:-St
naar Oiemen.. _- "-' I'" ,.

S~hGltas# N: te Ui:h:.iDn\ pe( 1.:)[:.zo b~wt')rJe,.d~iJt

Wt"ll'.Î.

S.choo\,~ink.~J_ i~ ~~kkk~t:·B~:;[~I~r per J~_1e·Hr

é!ao~re,.~ÇJ7e>nGIS Pl\:: ~t~' g.r:;r;:p 8f\~'oste,.
SchlJ.~.i?I~fr ft. te .t~m,st'·~r.-:~~!'~.!w;' i·10.·8\)Ue'..:::.r-
oerdror 'IJm" l. 1! "I! ••

S!igte~H.? te (~a~';'f}!ct:':J\ ~M\ i:· tO-fO oa!ic:t-d6rJ
WtV/iï,"!; j. •

StaHn- \i~ii)~J.J :r-p.1~ .1i,!l1';!;_';f•.:~<1~1~~,f h,~C':CQt'e-

;:'~"~~:~i1~:~~;t,c,?!>.:':;;"""'" !F"! 1·1(HX~Vffi

plaats't.f;:t;-{iV'·:aS$p

Distrikt Ap~~cioQm

Ant<J!1!s.G.f. te H,'~e!.û,,,, ih,,' 1-12..so Î1ll'"Ûi

dsid tor wmr. !

Baur, W.fi.8. ti) Af""~OOin plJ" \·IC8;J bll..-o,>Jerû
rot owmr,
Berg v~d•• HJI\J. ~,~P.pejduorn 1..10-00büv~"

derd tot OV:t'mr_

l.Ioschko r, F.HJLM, W''''. iJ) rdilGio p"r '1-1680
verplaatst na~:hBO:fCt-~!{..•.

a,ends. H. VlO'1r, ill ~(me;~')P'4~'t.h),eO val't)ffj~1t~t

naaf Heerde.

8rini<, W.H. te H;',,!r'.!!l ;;«' 1··î:J.:E')'!<2nge:..1.elri W-.;
Wll'lr.

Buitahh •.•is. f',t\. t0 "'W,gclIC 1>·~r·),W·80 i;,b\(,'-
derd t·)! wmr. I. '

Deokl'th";van. B. \":'7.,r. te t-ieeriic ~:lJi 1~10-.80v~:·
plaatst naar HcU~tL ,r, "...

Oe.nzal vsn, E. ~ C~Gn',~n pe';. ~-j,·OOfJ$tngèSld~j
als wr.,r. ~.
Hdrt-rJer~3:-H. \vrr.~;-t's; E~n)d{~p.e~··~~·to.:SOve!p~ani
m~al \'Vai-0sv-eld., ~ ~ -

Herwih'.:tîf\v.3r;. ~V__rt;F. v-Jrr:r~ re Lt;,ctoerrt r€:! i .;~}

80 verplaat~t n;:JSr:[er.)~~;,,:. "lott

Hoith"lg~ •.l it~~·nf~··t"ÄN:jk{!ï~}je;- ~:--1t.j.·BOVèip:F.:' ~'-';;

naar f\tw~ 5ChC~r~b;;~~·~ldi.r,i:r . ~~tia:nL .
Ho;sfuna \."(110,J~H.,·.·iiIT:.r .e H~:tti(;fJt)r 1-~O 8ûv~~

plaetst r:~ar l4eng.-stc..
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Holtslag, H. te Apeldoorn per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Huisman, L.H.J. wmr. te Ermelo per 1·10-80 ver-

plaatst naar Putten.

Hulscher, H.H. te Lichtenvoorde per 1·10-80 beo

vorderd tot wmr. I.

Huijsdens, A.J. wmr. te Heerde per 1-10·80 ver-

plaatst naar Oldebroek.

Kuijper, J. adj. te Vorden per 1-9-80 verplaatst

naar Doorn (distr. Utrecht).

Maalderink, H.J. res. wmr. te Vorden per 1-10-80
de dienst verlaten.

Messink, J. te Eefde per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Neuteboom Spijker, L. te Brummen per 1-8-80
bevorderd tot schrijver A.

Niet v.d., A. te Terwolde per 1-10-80bevorderd tot

wmr.1.

Nijenbanning, A. te Lichtenvoorde per 1-10·80beo

vorderd tot adj. en verplaatst naar Wierden.

Raterink, R. te Nunspeet per 1-10-80 aangesteld

als res. wmr.

Reuvers, F.J. wmr. te Lochem per 1·10·80 ver-

plaatst naar Eefde.

Rijsewijk van, J.M.G. te Eerbeek per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Schaik van, A.E. te Apeldoorn per 1·6-80 bevor-

derd tot owmr.

Schäperclaus, J.H. wmr. te Heerde per 1-10-80
verplaatst naar Gorssel.

Schouwstra, E.A. wmr. te Lochem per 1-10-80
verplaatst naar Ermelo.

Schurink, A. te Putten per 1·10·80 bevorderd tot

wmr.1.

Schut, H. res. wmr. te Scherpenzeel per 1-10-80
de dienst verlaten.

Slot, A.B.M. te Vorden per 1·10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Slutter, N.G.M. te 't-Harde per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Slijkhuis, E.R. te Wezep per 1-10-80bevorderd tot

wmr.1.

Smit, P.R. wmr. te Ermelo per 1·10-80 verplaatst

naar Lichtenvoorde.

Smit, W.P. wmr. te Hee-ds per 1·10-80 verplaatst

naar Nijkerk.

Smits, R.R. wmr. te Heerde per 1·10-80verplaatst

naar Groenlo.

Staal, O. te Nunspeet per '·10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Sweden van, J.A. res. "'11r. I te Nijkerk per 1·10-
80 met f.l.o.

Veen v.d., S. res. wmr te Heerde per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Venema, H. te Dronten Der 1·10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Visch, J. te Putten per' .10-80bevorderd tot wmr.
I.

Vijfhuizen, J.H. wmr. te Lochem per 1·10-80 ver-

plaatst naar Ermelo.

Distrikt Assen

Claus, M. wmr. I te Assen per 1-7-80 verplaatst

naar Annen.

Oatema, J. wmr. I te Rolde per 1-9-80 verplaatst

naar Oosterbroek (distr. Groningen).

Echten van, F. te Zuidwolde per 1-10-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Evers, R.F. wmr. te Coevorden per 1-7-80 ver-

plaatst naar Bunschoten distr. Utrecht).

Groen, R. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot

owmr.

Habers, J.M. te Ruinen per 1-9-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Houten van, G.M. wmr. te Beilen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Roden.

Jong da, G. te Vries per 1-8-80 bevorderd tot adm.

ambt. C 2 en verplaatst naar Roden.

Kuiper, G.C. te Zuidwolde per 1-10-80 aangesteld

als res. wmr.

Lange de, H.H.J. wmr. te Beilen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Rolde.

Leertouwer, T.L. wmr. te Beilen per 1·7-80 ver-

plaatst naar Diever.

Lootens, H.A. res. wmr. I te Assen per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Nieuwhof, T. wmr. te Smilde per 1-10-80de dienst

verlaten.

Schoenmaker, J.J. wmr. te Coevorden per 1-7-80
verplaatst naar Valthermond .

Vries de, A. owmr. te Wijster per 1-9-80 verplaatst

naar Staphorst (distr. Zwolle).

Westera, F.H. owmr. te Zuidwolde per 1-10-80
verplaatst naar Zutphen (distr. Apeldoorn).

Westerhoft, E.R. wmr. te Coevorden per 1·7-80
verplaatst naar Eelde.

Wienen, J. wmr. I te Roden per 1-8-80 verplaatst

naar Ruinerwold.

Distrikt Breda

Bouman, w.o. owmr. te Prinsenbeek per 1-8-80
verplaatst naar Terheijden.

Brosky, R.P.M. res. wmr. te Breda per 1-10·80de

dienst verlaten.

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) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd rnnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de 2.500,- 126 92
oplossing. Geen nolaris- of laxatlekoslen (slechts 1'/, afsluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen
3.500,- 178 128 104

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract
5.000, - 252 184 148 126 112 75

bij dalende rente kosteloos om le zetten.
f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120

120 180 240
f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150

netto in handan mnd. mnd. mnd.
f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210

f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-
f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225

f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-
f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255

f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-
f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300

f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450

f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-
f 35.000,- 1.7031.212 967 819 725 655 602 525

f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-
f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,- •

Ook

• wettelijke larieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijlscheiding bij overlijden

IJUKO
36

ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
r«: 05200-19893-18244

Nieuw adres per I febr. '79. hir Petkwiikperk B, BOII SE ZWOLLE

Kantooruren 900-21.00 uur
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Loon van, J.M. adm. ambt. C 2 per l-ll-BO de

dienst verlaten.

Sterren v.d. wmr. te Oudenbosch per 30-8-BO de

dienst verlaten.

Wolfs, J.A.M. res. wmr. te Oisterwijk per 1-10-BO

de dienst verlaten.

Hokke, R. te Klaaswaal per 1-10-BObevorderd tot

wmr.l.

Jansen, M.P.A.M. wmr. te Oud-Beijerland per 1-

10-80 verplaatst naar Hummelo en Keppel (distr.

Nijmegenl.

Jong de, J. H. te Oordrecht per HO-BO bevorderd

tot owmr

Kole, J.C. wmr te Middelharnis per HO-BO ver-

plaatst naar Oud-Beijerland.

Kon,O.A.J te Papendrecht per 1-10-BObevorderd

totwmr

Littooij, A. wmr te Middelharnis per 1·10-BOver-

plaatst naar Oostvoorne.

Luit jens, S. P. te Strijen per 1·1O-BObevorderd tot

WiTIr

Maliepaard, G.J te Dordrecht per 1·10-80 bevor-

derj tot o-vrv

Metsemakers, R.P.M. wmr. te Oud-Beijerland

pe' • 'O·SC .e-o aatst naar 's-Gravendeel.

Meulendijk, G. te Barendrecht per 15-9-BO aan-

geste das 'es "mr

Oerlemans J H. wmr. te Bnelle per 1-10-80 ver-

plaats; naa' \1, Lekkerland.

Overhand CP te Dordrecht per 1-10-BO bevor-
derd !O~ o .•...•...•...r

Paauwe M :e Dordrecht per 1-10-BO bevorderd

tOt ad

Pol v d J ,',~' te Brielle per 1-10-BO verplaatst

r'1aa' =<.,oor

RI) van W ad :e Dordrecht per 1-10-BOverplaatst

""aa' ~=ce-ac-e o.str. 's-GravenhageJ.

Sande v d K •.•mr I te Hellevoetsruis per 1-9-BO

.e': aa'S: -aa' Jordrecht.

Seters van L J G te Oud dorp per 1-10-80 bevor-

Distrikt Dordrecht

Arendonk van, A.G.J. wmr. te Oud-Beijerland

per 1-10·BO verplaatst naar Numansdorp.

Beek van, J.C.G. wmr. te Oud-Beijerland per 1-

10·80 verplaatst naar Ouddorp

Berkhout-van Herwijnen, S. te Barendrecht per

15·9-BO aangesteld als res. wmr.

Boer den, M. te Dirksland per 1·10-BO bevorderd

tot wmr. I.

Boom v.d., G.M. te Hellevoetsluis per 15-9·80

aangesteld als res. wmr.

Brouwer, P. owmr. te Mijnsheerenland per 1·11-

BOverplaatst naar Nieuwpoort.

Dicke, A.N. te Dordrecht per 1·9·BOaangesteld als

telefoniste.

Don, A. wmr. te Middelharnis per 1-10-80 ver

plaatst naar Poortugaal.

Es van, T.J. te Dirksland per 1·9-BObevorderd tot

wmr.l.

Fraikin, J.T. wmr. te Numansdorp per 1-7·BOver-

plaatst naar Dordrecht.

Golen van, R. te Vianen per l·lO·BO bevorderd tot

wmr.1.

Haan den, P.J. te Rozenburg per 1-10·80 cevo-

derd tot wmr. I.

Hoek, A. wmr. te Brielle per 1-10-80 verplaats:

naar Hardinxveld-Giessendam
Sjollema H P M owmr. te Brandwijk per l·ll-BO

,e': aa's' -aa' +ccqkarspel (distr. Alkmaar!.

Geld lenen zonder omwegen
seece bank,

J ~e het bij de

Nationale Volks Bank, Daar kr Jgt a s ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoon IJke _sr rg, Die precies

voor u op maat is gemaakt. Oe \2: ooale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onceroa"'~ Jf hypotheek tot

f 30.000,-, We doen dat a, r,-, r-e-- =~,aar lang, dus goed,

Kom ook eens langs as '-' aa~ SS" Doorlopend

Krediet of aan een Hyp~:"'s:a re Lening denkt.

Doe het via een gespee 2

die vertrouwd is bovend e

Nationale Volks Bank
Amsterdam, WesteInde 10. te 02C'2:;::':;::: :: _ . 5 =~;::'''leerplein 131b.tel.
020·326809. Arnhem, Loole's:'2ê' ',:.;:: ::: :-":::"'::: Den Haag, Laan van

Meerdervoort 214,tel. 070-4692' - Eindhoven -7~ =csvaat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 19':5 nr 29:: ;;:: :::;:;::.::;~: Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023·270124 's-Hertoçenbosch.Ee :7' ::. ,',;:: s+aat 26, tel. 073-
134181.Hilversum, Groest 2': c;:: ::;:-:::;::;:':' Nijmegen, Van Welderenstraat
127, tel. 080-226200. Rotterdam, Sc- 7'2:;::;::; .;:: :'C·671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030·31301': Voorburg ::iO'- ,'.;::~':: .;:: 070-875602
Zaandam, Westzijde 2a. tel 0-5,'566::

Slotboom, A.H. te Middelharnis per 1·10·BO be-

vorderd tot wmr. I.

Steemers, H.F.G. te Hendrik Ido Ambacht per 1·

lO-BO bevorderd tot wmr. I.

Velzen van, J.C. te Rozenburg per 1·10·80 bever-

derd tot wmr. I.

Versluis, M. te Rozenburg per 1·12-BO bevorderd

totwmr.1.

Volbeda, H. te Dordrecht per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Vonk, J.W. wmr. te Strijen per 27-9-BO verplaatst

naar Willemstad (distr. Breda!.

Waaij, M.C. wmr. te Middelharnis per 1-10·BOver-

plaatst naar Barendrecht.

Weijdema, R. te Middelharnis per 1-10-BO bevor·

derd tot wmr. I.

Zonne, J.G. te Zuid land per 15-9-BOaangesteld als

fes. wmr.

Distrikt Eindhoven

Bertens, A.J. wmr. I te St. Oedenrode per HO-80

met f.l.o.

Bogers, W.J.F. wmr. te Gemert per 1-10·BO ver-

plaatst naar Beek en Donk.

Christiaans van, C.P.E.M. wmr. te St. Oedenro-

de per 1·10-80 verplaatst naar Beek en Donk.

Claessen, H.M.P.C. te Budel per 1·10-BO aan-

gesteld als schrijver.

Coppens, J.M.C. wmr. te St. Oedenrode per 1-

lO·BO verplaatst naar Asten.

Donkers, F.J.G.M. te Gemert per 1·9·BO bevor-

derd tot adm. ambt. B 1 en verplaatst naar Eindho·

ven.

Heesters, G.P. te Eindhoven per 1-10-BO bever-

derd tot owmr.

Hest van, J.N.E. te Eindhoven per 1-10-80 bever-

derd tot owmr.

Heuvel-Geerts v.d., H.E.M. per 1-9-BO aan-

gesteld als schrijver A te St. Oedenrode.

Hoeben, G.G.H.M. te Nuenen per 1·10·80 bever-

derd tot wmr. I.

Kamerbeek, H. wmr. I te Arkel per 1·9·80 ver-

plaatst naar Dordrecht.

Kollenburg, A.W.J. te Gemert per 1·10·BO bevor-

derd tot wmr. I.

Meelhuysen, W.F.N. te Eindhoven per HO·BO

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Mols, A.F.C.M. adj. te Horn per 1·10-BOverplaatst

naar Best Oirschot.

Naterop, J.G.J. wmr. te Gemert per 1-10·BO ver-

plaatst naar St. Oedenrode.

Nieuwkerk, R. wmr. te Gemert per 1·10-BO ver-

plaatst naar Eersel.

Nuland van, H.N.M.J.M. te Erp per 1·10·80aan-

gesteld als res. wmr.

Oosthoek. M.H. wmr. te St. Oedenrode per 1-10·

BOverplaatst naar Hapert.

Roze, B.J. wmr. te Best-Oirschot per 1-10·BO ver-

plaatst naar Asten.

Smeets, R.M.P. wmr. te Gemert per 1-10-80 ver-

plaatst naar Vessem.

Smolders, J.G.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-

10-80 verplaatst naar Liempde.

Staal. W.H.M. te Eersel per 1·10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Stokman, M.J.W. te Heeze per 1·10-BObevorderd

totwmr. I.

Ven v.d., J.P.W. te Gemert per HO-BO bevorderd

totwmr. I.

Waaien, W.J.M. res. wmr. I te Best per 1·10-BO

met f.l.o.

Wert de, H. wmr. te Nieuwenhagen per 1-10-BO

verplaatst naar Bergeijk .

37
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Wouw v.d., J.C.A.M. te Beek en Donk per 1-10-

BQbevorderd tot wmr. I.

Wijnen, W.G.H. te Son en Breugel per 1-10-BQbe-

vorderd tot wmr. I.

Wijnstok, W.H. te Eindhoven per l-lO-BQ bevor-

derd tot owmr.

Distrikt 's-Gravenhage

Akse, A.T. te De Lier per 1-10-BQbevorderd tot

wmr.1.

Badts de, J.F. res. wmr. I. te Voorschoten per 1-

lO-BQmet f.l.o.

Beernink, J.W. wmr. te Leiderdorp per 1-10-80

verplaatst naar Oegstgeest.

Berg v.d., N. te Leiderdorp per 1-10-80 bevorderd

tot adj.

Bloemheuvel, A. te Leiderdorp per 1-10-BQbevor-

derd tot owmr.

Blonk, J.A. te Schoonhoven per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Bonke, G. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-80

verplaatst naar Nootdorp.

Casteleijn, A. wmr. te Leiderdorp per 1-10-BQver-

plaatst naar Oegstgeest.

Comello, P. wmr. te Schoonhoven per 1-10-80

verplaatst naar Bodegraven .

Croezen, A.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-

BQverplaatst naar 's-Gravenzande.

Don Griot-Treurniet, W. te Berkel en Rodenrijs

per 15-9-BQaangesteld als res. wmr.

Dijk van, A. wmr. te Hazerswoude-Rijndijk per 30-

8-80 verplaatst naar Hazerswoude- Dorp.

Esch van, M.A. wmr. te Leiderdorp per 1-10-BQ

verplaatst naar Schoonhoven .

Evers, A.B.H. wmr. te Leiderdorp per 1-10-BQver-

plaatst naar Reeuwijk.

Geerdink, P.A.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-

10-80 verplaatst naar Nootdorp.

Griffioen, A.J. wmr. te Schoonhoven per 1-10-BQ

verplaatst naar Lekkerkerk .

Gijzel van, J.G. te Leiderdorp per 1-10-BQbevor-

derd tot owmr.

Hesselman, T.J.B. te Berkel en Rodenrijs per 1-

10-80 bevorderd tot wmr. I.

Hoek v.d., H. te Voorschoten per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Hogervorst, J.W. te Lisse per 1-10-BQbevorderd

tot wmr. I.

Janssen, E. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-80

verplaatst naar Moordrecht.

Kam de, J. te 's-Gravenzande per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Kaper de, H.J. wmr. te Schoonhoven per 1-10-80

verplaatst naar Maasland .

Kattestaart, M.M. wmr. te Schoonhoven per 1-

10-80 verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Koopman, T. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-

80 verplaatst naar Sassenheim .

Korevaar, A. wmr. te Schoonhoven per 1-10-BQ

verplaatst naar Wateringen.

Koster, J.F. wmr. I te Pijnacker per 1-10-80 ver-

plaatst naar Ter Aar.

Kuijper de, P.J. te Noordwijkerhout per 1-10-BQ

bevorderd tot wmr. I.

Lavigne, G.W. wmr. I te Hazerswoude-Dorp per

30-8-80 verplaatst naar Hazerswoude-Rijndijk.

Mastrigt van, J. te Oegstgeest per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Meppelink, L.T. wmr. I te Oegstgeest per 25-10-80

verplaatst naar Zoeterwoude.

Mullaart, P. te Bodegraven per 1-10-BQbevorderd

tot wmr. I.

Nota, W.T.I.M. te Leiderdorp per 15-9-80 aan-

gesteld als res. wmr.
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Nieuwlaat, A.J. te Leiderdorp per 1-10-BQbevor-

derd tot owmr.

Oppelaar, J.H. te Leiderdorp per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Ouden den, M.C. te 's-Graveohaqe per 1-10-BQ

bevorderd tot adj. en verp aatst naar Utrecht (distr.

Utrecht!.

Porrio, I.B.M. te Berke en Rodenrijs per 1-10-BQ

bevorderd tot wmr. I.

Rassel v.d .• R. te Wate'lngen per l-lO-BQ bevor-

derd tot wmr. I.

Spek v.d., W. wmr. I te Ouderkerk a.d. Ijssel per

1-9-80 verplaatst naar Le aerdorp.

Tempelers, G. wmr. te Leiderdorp per 1-10-BQver-

plaatst naar Hillegom.

Tettero, A. te Alkemade oer 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Timmer, C.R. te Nieuwcoop per 1-10-BQbevor-

derd tot wmr. I.

Tuijn van, J.G.J. wmr te Leiderdorp per 1-10-BQ

verplaatst naar Rijnsburg

Tuithof, P.A. te Voorse-ioren per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I en ve-oiaatst naar Driebergen

IAVD!.

Vermeulen, W. te Haze-swoude per 1-10-BQbe-

vorderd tot adj. en verpaatst naar Pijnacker.

Verweij, T.A. wmr. te Schoonhoven per 1-10-80

verplaatst naar Nootdorp

Vosselman, J.H.G. wrn- te Schoonhoven per 27-

10-80 verplaatst naar RIJst.IJk.

Vries de, A. owmr. te Leiderdorp per 1-8-BQver-

plaatst naar Zwolle (distr Zwolle!.

Vries-v.d. Voorn, C.C.A. te Sassenheim per 15-9-

BQaangesteld als res. wr>:

Vijverberg. H.M.H. te PJnacker per 1-10-BQbe-

vorderd tot wmr. I.

Wit, J. te Leiderdorp per' -lO-BQbevorderd tot adj.

en verplaatst naar Piinacxer.

Distrikt Groningen

Angerman te Scheemda per 1-9-80 bevorderd tot

adm. ambt. C 2 en verplaatst naar Slochteren.

Datema, J. te Oesterbroek per 1-9-80 bevorderd

tot owmr.

Demmers, J.A.P. te Leek per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Elzinga, J. adj. te Groningen per 1-10-80 de dienst

verlaten.

Faber, L. te Groningen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Nieland, J.F.H. te Leek per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Vaen, R.W. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Wijk v.d., T.E. te Nieuwe Pekela per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Zark, D.J. te Nieuwe Pekela per 1-10-80 bevorderd

tot wmr. I.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Balen van, P.J. te Werkendam per l-lO-BQ bevor-

derd tot wmr. I.

Bartels, W.J.G. te Veghel per HO-BQ aangesteld

als res. wmr.

Berkhoff, H.H. te Vlijmen per 1-10-BQbevorderd

totwmr. I.

Blankestijn, H. wmr. te Heesch per 1-10-80 ver-

plaatst naar Lopik (distr. Utrecht!.

Bliekendaal, A.C. wmr. te Rosmalen per 1-10-80

verplaatst naar Abcoude (distr. Utrecht!.

Boer de, M.J.M. te Haaren per 1-10-BQbevorderd

tot wmr. I.

Boom v.d., H.G.M.M. te Rosmalen per 1-10-80

verplaatst naar Lith.

Bunt, J.J.A. wmr. te Heesch per 1-10-80 ver-

plaatst naar Langbroek (distr. Utrecht!.

Burger, A.J. te 's-Hertogenbosch per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr. en benoemd tot vuurwapen-

instrukteur .

Dijk van, F.J.G.M. wmr. te Heesch per 1-10-BQ

verplaatst naar Eibergen (distr. Apeldoorn!.

Erp van, A.A.M. te Nistelrode per 15-9-BQaan-

gesteld als res. wmr.

Giesen, F.J. wmr. te Heesch per 1-10-BQverplaatst

naar Varsseveld (distr. Nijmegen!.

Helvoort van, A.G.H. res. wmr. I te Drunen per 1-

10-80 de dienst verlaten.

Hoenholt, H.J. wmr. I te Helvoirt per 1-10-80 ver-

plaatst naar 's-Hertogenbosch Irech. groep!.

Hunnik van, J.J. te Vlijmen per 1-10-BQbevorderd

tot owmr. en aangewezen als 2e owmr. gr.st.pl.

rayon Vlijmen.

Janssen , L. L. F. te Oploo per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Kamp, A.G.J. wmr. te Rosmalen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Achterveld (distr. Utrecht].

Kruit, J.C.M. te Grave per l-lO-BQ bevorderd tot

wmr.1.

Kuster, C.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-10-80

bevorderd tot adj. en benoemd tot hfd. meldkamer.

Linssen-Thoonen, A.P.H.J. te Cuyk per 15-9-80

aangesteld als res. wmr.

Mosmüller, F.G.J.W. wmr. te Rosmalen per 1-10-

80 verplaatst naar Mill.

Mulder, A.G. wmr. te Rosmalen per 1-10-BQver-

plaatst naar 't Goy.

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer
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Pater, H. wmr. te Heesch per 1-10-80 verplaatst

naar Nijkerk (distr. Apeldoorn).

Piels, J.P. te Grave per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Poos, R.P.G. te Veghel per 15-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Rosmalen van, C.C.W.J. te Nistelrode per 15-9-

80 aangesteld als res. wmr.

Spijk, P.W.A. wmr. te Rosmalen per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Tiel van, F. te Grave per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Verstappen, J.H. adj. te 's-Hertogenbosch per 1-

10-80 met f.l.o.

Vlies v.d., E.J. wmr. te Vlijmen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Maartensdijk (distr Utrecht

Wassink, G. wmr. te Vlijmen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Bunnik (distr. Utrecht

Zandbergen, A.J.T. wmr. te Vlijmen per 1-10-80

verplaatst naar Waddinxveen (distr. 's-Graven-

hage

Zanden v.d.. M.M. te Drunen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr

Huisman, J.l. wmr. I te Pingjum per 1-6-80 ver-

plaatst naar Leeuwarden.

Jelsma, W. wmr. te Damwoude per 1-7-80 ver-

plaatst naar St. Nicolaasga.

Jong de, D. te Veenwouden per 1-10-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Rinsumageest.

Jong de, J. te Lemmer per 15-9-80 aangesteld als

res. wmr.

Kientz, G.J. wmr. te Oosterwolde per 27-6-80 ver-

plaatst naar Heeg.

Klopstra, M. wmr. te Damwoude per 1-7-80 ver-

plaatst naar St. Jacobi Parochie.

Knol, B. res. wmr. I te Heerenveen per 1-10-80 met

1.1.0.

Kramer, l.J. wmr. I te Ternaard per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Lageweg, B. te Leeuwarden per 1-9-80 bevorderd

tot adj.

Distrikt leeuwarden

Beyaard. J.B wmr. te Kollum per 1-10-80 de

dienst '..•.eneten

Blauw. I.S owrnr te Zwaagwesteinde per 15-8-80

vero aatst caa' D ever (distr. Assen).

Dam J .• ,~, :e Oosterwolde per 1-7-80 verplaatst

Haitsma J .'.~' te Joure per 1-7-80 verplaatst

Provinciale Waterstaat
De taken van de dienst (met

ca. 425 personeelsleden)

bestaan uit: ontwerp.

uitvoering en beheer van

waterstaatsobjekten (inkl.

milieuhygiëne); toezicht op

naleving wetten, reglementen

en verordeningen; algemene

advisering op waterstaats-

gebied tegenover het

provinciaal bestuur.

Op de afdeling scheepvaartinspectie van de provinciale

waterstaat is plaats voor een

CONTROLEUR M/v
die o.a. belast zal worden met:

Het toezicht op de juiste naleving van provinciale ver-

ordeningen zoals b.v.:

- landschapsverordening;

- verorden ing opschriften en opslagplaatsen;

- milieuwetgeving en ontgrondingenwet.

Het maken van rapporten, processen-verbaal en adviezen.

Vereist:

Een goede algemene ontwikkeling op middelbaar niveau;

Politiediploma A en/of B en ervaring als politie-ambtenaar.

Kennis van de Friese taal strekt tot aanbeveling.

Salaris:

Afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximaal f 3512,--

(excl. de toeslag van f 26,--) bruto per maand.

Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure

behoren.

Schrttetijk:e sollicitaties kunnen binnen 10 dagen worden
gezonden aan de afdeling personeelszaken van de provin-
ciale waterstaat van Friesland, Gedempte Keizersgracht 38,
8911 KL Leeuwarden, onder vermelding van de letter C

in de linkerbovenhoek van de enveloppe.
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Lonsain, H. wmr. te Oosterwolde per 1-7-80 ver-

plaatst naar Ternaard.

Mesken, O. te Joure per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Berlikum.

Meulen v.d., G.J. wmr. te Joure per 1-7-80 ver-

plaatst naar Franeker.

Rijkser, M.D. wmr. te Damwoude per 1-7-80 ver-

plaatst naar Rinsumageest.

Schuurlnq, S. wmr. te Joure per 1-7-80 verplaatst

naar Dronrijp.

Veenstra, S.M. te Joure per 15-9-80 aangesteld

als res. wmr.

Visser, W.L. wmr. te Oosterwolde per 1-7-80 ver-

plaatst naar Joure.

Distrikt Maastricht

Bolt v.d., H.M.G. te Vaals per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Boymans, H.J.G.P.M. te Beek per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Bronkhorst, A.E. wmr. te Stein per 1-10-80 ver-

plaatst naar Voorst (distr. Apeldoorn!.

Derksen, M.R.P. wmr. te Stein per 1-10-80 ver-

plaatst naar Deest (distr. Nijmegen!.

Erens, J.P. te Born per 1-10-80 bevorderd totwmr.
I.

Hanssen, F.J.M. te Maastricht per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Hermans, G.F. per 1-10-80 bevorderd tot owmr.,

benoemd tot rayoncdt. en verplaatst naar Vijlen.

Huppertz, E.F.M. te Simpelveld per 1-10-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Jacobs, F.E.J.H. wmr. te Nieuwenhagen per 1-

10-80 verplaatst naar Nieuwstadt.

Jager de, F. wmr. I te Stein per 1-10-80 verplaatst

naar Montfort (distr. Roermond!.

Kempener, D.J.J.M. te Stein per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Kurvers, L.H.M. wmr. te Gulpen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Wittem.

Levels, J.H.M. te Simpelveld per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Liebregts, A.M.A. te Oirsbeek per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Melsen, L.J.H. wmr. te Stein per 1-10-80 ver-

plaatst naar Leuth (distr Nijmegen!.

Montanari, W.J. wmr. de Maastricht per 4-10-80

verplaatst naar Eijsden.

Rooy de, L.Chr. wmr. te ieuwenhagen per 1-10-

80 verplaatst naar Heinenoord (distr. Dordrecht!.

Simons, R.E.M.J. wmr te Nieuwenhagen per 1-

10-80 verplaatst naar Zuio and (distr. Dordrecht!.

Swagers, J.H.M. wmr te Nieuwenhagen per 1-

10-80 verplaatst naar Meer 0 (distr. Roermond).

Verhaar, J.T.M. wmr ts Stein per 1-10-80 ver-

plaatst naar Montfoort (0 str. Utrecht!.

Vincent, P.J.H. te Nuth Der 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Weil de, H. wmr. te N euwenhagen per 1-10-80

verplaatst naar Bergeijk 0 str. Eindhoven I.

Distrikt Middelburg

Berg v.d., W. te Sluis per 1-10-80 verplaatst naar

Roden (distr. Assen},

Broddel, J.M.J. wmr. te Krabbendijke per 25-10-

80 verplaatst naar Bruinisse.

Francke, A. wmr. I te Zoutelande per 1-9-80 ver-

plaatst naar Middelburg

Geschiere, C.C. wmr. e Zierikzee per 1-10-80 ver-

plaatst naar Landsmeer distr. Amsterdam).

Goethals, T.L.H. wmr te Zierikzee per 1-10-80

verplaatst naar Kapelle.

Hage, D.P. wmr. te We..-,eldinge per 1-10-80 ver-

plaatst naar Middelburg

Hamer de, A. te Middelbc"g per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Haveren van, W.E. wmr te Zierikzee per 1-10-80

verplaatst naar Hellevoets uis (distr. Dordrechtl.

Heuvel v.d., J.A.H. te St. Jansteen per 1-10-80

bevorderd tot wmr. I.

Hoogstrate, J.W. wmr te Kloosterzande per 1-

11-80 verplaatst naar Vogelwaarde.

Lokker, M.L. te Middelburg per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Melissant, A. te Koudekerke per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Meulenberg-Szafranski. U.H.M.A. typiste A te

Middelburg per 1-9-80 bevorderd tot schr. A.

Sabben van, L. te Breskens per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Schouten, R.H.A. wmr. te Oostburg per 1-12-80

verplaatst naar Sluis.

Stolk, J. wmr. te Zierikzee per 1-10-80 verplaatst

naar 's-Gravenzande (distr. 's-Gravenhage!.

Vreeke, A.M. owmr. te Koudekerke per 1-10-80

verplaatst naar Veere.

Wees van, J.W. te St. Jansteen per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Clinge.

Zuurveld, J.P.M. wmr. te Zierikzee per 1-10-80

verplaatst naar Hulst.

Distrikt Nijmegen

Aalst van, H.J. te Beuningen per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Aarntzen, B.H. wmr. te Bergh per 1-10-80 ver-

plaatst naar Didam.

Ammerlaan, J.H.F. te Nijmegen per 1-3-80 bevor-

derd tot adm. ambt. C 2.

Antwerpen van, J.C.H. wmr. te Doesburg per 1-

10-80 verplaatst naar Wehl.

Barten, P. wmr. te Groesbeek per 1-10-80 ver-

plaatst naar Zaltbommel.

Berg v.d., W. te Nijmegen per 1-10-80 aangesteld

als schr. A.

Beumer, C.A. wmr. te Didam per 27-9-80 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Beijer, T.P.A.M. te 's-Heerenberg per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Blanken, R.G. wmr. te Groesbeek per 1-10-80 ver-

plaatst naar Opheusden.

Bours, P. res. wmr. te Wijchen per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Buiting, W.H.A. wmr. te Bergh per 1-10-80 ver-

plaatst naar Lobith.

Cloosterman, G.T.M. te Wijchen per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Creij van, R.A.G. wmr. te Doesburg per 1-10-80

verplaatst naar Wamel.

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uits luitend WA "AII RIsk" Mini-casco: (alleen In combinatie met WA) •

Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder p-errue f 13,- per f 1000.- verzekerde dagwaar-

tlm no·claIm na claIm no·claIm no·claIm de met een minimum van f40.· per jaar.

•

I 7.000.· 1198.' 1330.· 1423.· 705.· a-claim korting 10-20-30-40% na 1·2·3·4 of •

I 8.000.· 1201.· 1335.· 1447.. 745.' rreer jaar schadevn] rijden.
I 9.000.' 1207.· 1345.. 1468.· 780.·

110.000.. 1213.. 1355.' 1492.. 820.. Reeds elders verworven no-clairn wordt over- •

•

111.000.. 1222.' 1370.. 1528.' 880.. en
112.000.· 1234.· 1390.· 1558.. 930.. gen 0 m .

113.000.' 1240.' 1400.' 1591.' I 985.' Ta' ef uitstuttend voor politie-beambten vanaf
114.000.' 1246.' 1410.' 1621.' 11.035.'

•

115.000.' 1249.' 1415.' 1645.. 11.075.' 23 laar (jonger dan 23 Jaar aanvragen). •

116.000.' 1258.' 1430.' 1681.' 11.135.' ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

;~~:~~~::;~~j:: ;:~t ;i~i:: ;~:~~~:: W A. aanhanger - verhaalsbijst and binnen

•

119.000.' 1279.' 1465.' 1777.' 11.295.' Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •

;~~:~~~:: ;~~~:: ;:~~:: ;~~~:: ;~.~~;: tenden na ongevàl binnen Nederland. - qunsu-
122.000.' 1300.' 1500.' 1882.' 11.470.' ge n euwwaarde regeling - bij schade geen

hoger op aanvraag vc ediq verval van no-clarrn reductie

•
Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •

Beëdiqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Dorland van, A. te Lent per 1-9-80 bevorderd tot

owmr.

Evers, J. te Groesbeek per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Heijstee, G.H. te Aalst per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Horst, T.J. te Nijmegen per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Wijchen.

Huiberts, H. te Roozendaal per 1-10-80 bevorderd

totwmr. I.

Jansen, H.M.J.G. te Ammerzoden per 1-10-80

bevorderd tot wmr. I.

Janssen, M.H.E. wmr. te Huissen per 2-8-80 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn I.

Kalkeren van, G.J. per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Karelse, R.A. wmr. te Bergh per 1-10-80 verplaatst

naar Heteren .

Karsten, A.H. te Lent per 1-9-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Driel.

Ketelaars, P.J. wmr. te Groesbeek per 1-10-80

verplaatst naar Duiven.

Klein, M.H. wmr. te Bergh per 1-10-80 verplaatst

naar Bemmel.

Kuster, S.W.M. wmr. te Groesbeek per 1-10-80

verplaatst naar Opheusden.

Lourens, P.M.W. te Eist per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Meeuwsen, B.J.R.te Malden per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Minnen van, W.J. wmr. te Doesburg per 1-10-80

verplaatst naar Terborg .

Mulder, J.F.L. te Nijmegen per 1-6-80 bevorderd

tot schr. A.

Norel van, W. wmr. te Bergh per 1-10-80 ver-

plaatst naar Hedel.

Nuijten, J.F.M. te Bergh per 1-10-80 verplaatst

naar Westervoort.

Peters, A.B.M. wmr. te Bergh per 1-10-80 ver-

plaatst naar Huissen.

Pouderoijen, J. wmr. te Groesbeek per 1-10-80

verplaatst naar Mourik.

Reitsma-Meenink, J.C. wmr. per '-10-80 de

dienst verlaten.

Reij, F.J. res. wmr. I te Hummelo en Keppel per 1-

10-80 met f.l.o.

Roetten, C.J. wmr. te Groesbeek per 1-10-80 ver

plaatst naar Uilt.

Sluis, J.H.S. te Nijmegen per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Spee, A.K.H. te Geldermalsen per 1-10-80 bever-

derd tot wmr. I.

Spekle, C.J.M. per 1-10-80 bevorderd tot wmr. I.

Toering, H. te Weurt per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Veens-van Baal, A.P.G. te Valburg per 15-9-80

aangesteld als res. wmr.

Vissers, N.G. wmr. te Doesburg per 1-10-80 ver-

plaatst naar Dodewaard .

Wal v.d .• J.S.S. wmr. te Doesburg per 1-10-SC

verplaatst naar Didam.

Wijk van, A.A. te Beneden-Leeuwen per 1 :-BC

bevorderd tot adj. en verplaatst naar .euw-cocc

(distr. 's-Gravenhagel.

Wijk van, H.A. te Nijmegen per 1-10-80 bevo-ce-c

tot owmr.

Winkels, J.J.P.J. te Didam per 1-10-80 beJ':e':

totwmr.1.

Zanten van, J.H. te Valburg per 15-9·8; ",,"

gesteld als res. wmr.

Distrikt Roermond

Alberda, L.J. wmr. te Beek per 1 10-80 .erc aa:s-

naar Joure (distr. Leeuwarden).

Claessen, M.F.H. te Nederweert per 15-9-80 aan-

gesteld als res wmr.

Derckx, J.F. te Herkenbosch per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr

Dirckx, M.E. wmr te Horst per 1-10-80 verplaatst

naar Maasoreer-t

Dokmen T.A M wmr. te Helden-Panningen per

1-10-80 vern aats: naar Posterholt.

Engelen W J M.M. te Roermond per 1-10-80 be-

vorderd tot ~\...•..r

Engelenhoven van, A.G. te Herkenbosch per 1-

10-80 oevorce-c tot adj.

Florijn J H •••~, te Sevenum per 1-10-80 ver-

praats: raa' Stae-Derden (distr. Zwolle),

Geraerdts R M.I te Helden-Panningen per 1-10-

80 ve-o ae:s: "aa' Gennep.

Geraerdts RMl te Helden-Panninqen per 1-10-

80 vep aatst a2· Swalmen.

Grooten W M H res. wmr. te Nederweert per 1-

10-80 ce c e+s: .er aten.

Heertum van J H. te Roermond per 1-10-80 be-

voroe-c :::: •.•.......r

Helden v d B C.A. wmr. te Echt per 1-10-80 ver-

plaats: ""'aar -1....""5e .

Hollegien H J :e Swalmen per 1·10-80 bevorderd

tot 'h"rr

Kemenade van M.G.W. wmr. te Echt per 1-10-80

ve-e aa:s: '-23" S:evensweert.

KerkhoH J M A H. wmr. te Echt per 1-10-80 ver-

praats: ""aa" -e"'-:8;")

Klaassen. EN A.N. wmr. te Helden-Panningen

per • -' C-s::: • e'e aa:st naar Lent (distr. Nijmegen!.

Leeuw de A R :e Roermond per 1-10-80 bevor-

cerc ::. : .', ,......

Meertens J J A wmr. te Echt per 1-10-80 ver-

D aa:s: ~a=' ~::ie);.e""'"

Nijskens JAC H wmr. te Horst per 1-10-80 ver-

D aa:s" -==' ":aasDracht.

Oom en "vi, M -vrnr. te Horst per 1-10-80 ver-

D aa:s' -aa- =-=_ .er

ReiJnen LH M H wmr. te Horst per 1-10-80 ver-

e aats: -.=a- :;-_::e~vorst.

Sc urgers J J L .vrnr. te Helden-Panningen per

. -' :-5( e'e ==:s- "aar Baarlo.

Verstapper H M.L. res. wmr. te Meijel per 1-10-

8G :::.:- : -.:-:; •. .:;" =:e~

Vink P J -e = :e'erond per 1-10-80 bevorderd tot

O~', ~·

Willigen de E P wrnr. te Echt per 1-10-80 ver-

oaa:s: -==' S- Cc renberq.

Zon van R :,~. te Horst per 1-10-80 verplaatst

naar S-.:.-.:- _~

Distrikt Utrecht

Bie ze» ,~ A R .\mr. te Rhenen per 1-7-80 ver-

: a a-s- - ::::' _-=_sc:er"J-Centrum.

Boe'e G :.-' :e Rhenen per 8-6-80 verplaatst

Borgers G :,~' te Vinkeveen en Waverveen per

_ = c-, e': sa's: "aar Amsterdam (distr. Amster-

Bos R •..-' 'e ""enen per 1-7·80 verplaatst naar. - -- - ---. - _":" -"=-

Be er BH G c.vrnr. te Bunschoten per 1-10-80

D :e" g A ".-' te Doorn per 1,7-80 verplaatst

Drost J J F :e L.trecht per 16,9-80 aangesteld als

DIJ< var D ",-' te De Bilt per 1-7-80 verplaatst

Gerritse, J. te Langbroek per 1-10-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar De Bilt.

Haar ter, M.J.M. wmr. te Doorn per 1-7-80 ver-

plaatst naar Losser (distr. Zwolle!.

Hummel, H. te Utrecht per 1-10-80 bevorderd tot

owmr.

Jong de, E.A. wmr. te Vleuten per 1-7-80 ver-

plaatst naar l.Jsselstein,

Koelewijn, D. wmr. te Rhenen per 1-7-80 ver-

plaatst naar Lopik.

Koenen, D. adj. te Utrecht per 1-10-80 met t.l.o.

Koer, Th. adj. te Vleuten per 1-10-80 met 1.1.0.

Lansing, M.M.Th. te Bilthoven per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Lauwers, R. wmr. te Doorn per 1-7-80 verplaatst

naar Odijk.

Lauwers, R. wmr. te Doorn per 1-7-80 verplaatst

naar Odijk.

Oudenampsen, G.H. te De Bilt per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Roberti, V.C. wmr. te Doorn per 1-7-80 verplaatst

naar Maarn.

Ruiten de, W.P.C. wmr. te Vleuten per 1-7-80 ver-

plaatst naar Harmelen .

Setten van, G.J. te Breukelen per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Smit, A.T. owmr. te Cothen per 1-5-80 verplaatst

naar De Bilt.

Strampraad. J.F.M. wmr. I te Loenen per 1-6-80

verplaatst naar Schiphol (Dienst Luchtvaart!.

Truijman, A.J. wmr. te Doorn per 1-7-80 ver-

plaatst naar Kamerik.

Vlak, H.J.M. wmr. te Vleuten per 1-7-80 ver-

plaatst naar Wilnis.

Vos de, I.C.C. wmr. te Vleuten per 1-7-80 ver-

plaatst naar IJsselstein.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 273
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Distrikt Zwolle

Brinkmans-Stekkers, A.H. te Diepemheim per

15-9-80 aangesteld als res. wmr.

Bijlsma, D.H. wmr. I te Zwartsluit per 27-9-80 ver-

plaatst naar Zwartsluis (RPtW).

Eleveld, R. te Zwolle per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar IJsselmuiden .

Groot de, J. wmr. I te Ommen per 15-9-80 ver-

plaatst naar Driebergen (AVD).

Graaf de, C. te Holten per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Andijk (distr. Alkmaar).

Huisman, H. owmr. te IJsselmuiden per 1-10-80

met f.l.o.

Klunder, A. res. wmr. I te Tubbergen per 1-10-80

met f.l.o.

Koek, Th.H. adj. de Raalte per 1-10-80 met f.l.o.

Onijs-Wissink, G.J. te Diepenheim per 15-9-80

aangesteld als res. wmr.

Rossem-Timmerman, C.J. tel. te Zwolle per 29-

9-80 de dienst verlaten.

Wiltink, B.H. te Zwolle per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Driebergen (AVD).

Wissink, J.H. wmr. te Goor per 1-7-80 verplaatst

naar Haaksbergen.

Wijering, W.A.M. te Haaksbergen per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Deurningen.

Zandbergen, B.F.L. wmr. te Raalte per 1-7-80 ver-

plaatst naar Benschop (distr. Utrecht).

lIfIJ
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING
INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373-9003"

Wij leveren o.a.:

Dactyloscopische instrumenten

Narcoticatest

Dranghekken - uw RP type 9- en

19 spijlig - 20 kg

meetwielen

politie-stopclaks

ongevalstandaards met

supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

zwaailampen en explosievrije

handlampen

parkeerpalen, neerklapbaar en

uitneembaar

handschijnwerpers, zowel op

batterijen als 12 volt

batons, fakkels

- Twinsonic licht- en

geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van

politie-auto's, enz. enz.

- stoptransparanten, zowel normaal

als spiegelschrift,

zgn. Matrix systeem
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Algemene Verkeersdienst

Es, W. L.G.J. te Grather-i per 1-1-80 bevorderd tot

wmr.1.

Jansen, J.C. te Driebergen per 1-9-80 bevorderd

tot telex-telefoniste.

Jong de, P.J.G. te Drieoerçen per 1-12-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Wever de, A.D. te Dnebergen per 1-10-80 aan-

gesteld als schr.

Dienst Luchtvaart

Dunweg, J. wmr. I te Schiphol per 1-10-80 ver-

plaatst naar Hansweert ro.str. Middelburg).

Gehrmann, F.A. te Schiphoi per 1-10-80 bevor-

derd tot adj.

Hendriks, A.T. te Schipnol per 1-10-80 aangesteld

als wmr. I.

Kooijman, M. te Schip hol per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Riet den, J.C. te Schiphol per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

TibboeL C.J.H. te Schiphol per 1-11-80 bevorderd

tot adj.

Voerman, G.H. te Schipol per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Vroegindeweij, A.K. te Schiphol per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr.

Rijkspolitie te Water

Berg v.d .• J.G. wmr. te Lobith per 1-10-80 ver-

plaatst naar Tiel.

Bueno de Mesquita, R te Amsterdam per 1-9-80

verplaatst naar staf district Amsterdam.

Bunt, H. owmr. te Grorur-qen per 1-10-80 de dienst

verlaten.

Crietée, M. te Amsterdam per 1-8-80 bevorderd

tot adm. ambt. A 2 en verplaatst naar Voorburg (AI-

gem. Inspectie).

Dirksen, M. wmr. I RPt'A te Maasbracht per 1-10-

80 verplaatst naar Maasbracht (distr. Roermond),

Dijke van, R. te Dordrecht per 1-10-80 bevorderd

totwmr. I.

Gameren van, N. te Wemeldinge per 1-10-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Groen, J. owmr. te Amsterdam per 1-10-80 de

dienst verlaten.

Jong de, J.E. wmr. I te Amsterdam per 1-10-80

verplaatst naar rechtgr.

Jong de, J.J. te Den Helder per 1-10-80 bevorderd

totwmr.1.

Jong de, K. te l.Jmuiden per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Jonkmans, S.P. te Amsterdam per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Lindeboom, M.C. te Tiel per 1-10-80 bevorderd

totwmr. I.

Rusthoven, J. te Delfzijl per 1-10-80 bevorderd tot

wmr.1.

Sigmond, F. te Dordrecht per 1-10-80 bevorderd

tot wmr. I.

Slotboom, A.T. te Amsterdam per 1-10-80 bevor-

derd tot wmr. I.

Wisselink, L. te Dordrecht per 1-10-80 bevorderd

totwmr. I.

Scholen

Aalst van, G.J. te Neerijnen per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Bos, H. te Neerijnen per 1-8-80 bevorderd tot adj.

Gils van, S.V.C. te Harlingen per 1-7-80 bevorderd

tot Commies A.

Hoogwerf, H.I.P. te Neerijnen per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Jansen-van Dijk, J. schr. A. te Bilthoven per 15-

9-80 de dienst verlaten.

Markus, J.P.R.G. te Neerijnen per 1-8-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Leeuwarden (dis-

tr. Leeuwarden).

Plugers, A.J. te Neerijnen per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Verbeeke, L. te Harlingen per 1-10-80 bevorderd

tot adj.

Visser, F. te Harlingen per 1-10-80 bevorderd tot

adj.

Vos de, G. te Harlingen per 1-10-80 bevorderd tot

adj.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Bouw. H. te Soestdijk per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Apeldoorn.

Hoogink. M. te Soestdijk per 1-10-80 bevorderd

tot owmr.

Visser. A. te Soestdijk per 1-10-80 bevorderd tot

owmr.

Westera. A.G. te Drankensteijn per 1-10-80 bevor-

derd tot adj.
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Doorloper
Voor de liefhebbers maar weer eens een

echte doorloper. Inzendingen uiterlijk

20 december 1980 aan onze puzzelre-

dakteur (Iet op het nieuwe adres):

De Pothof 19, 6971 HE Drummen.

Onder de goede inzend(st)ers wordt

weer een boekenbon van f 25,- ver-

loot.

Horizontaal: 1. waard - aantekenboek-

je; 2. emmertje - gelofte - graan - li-

chaamsdeel; 3. de maat nemen - innen -

water; 4. op een andere plaats - man-

wijf; 5. vreemde munt - stad in Duits-

land - melkleverancier - in het jaar; 6.

ontzag - eenjarig dier - bevel - streling;

7. vette vloeistof - uier - adviesraad - at-

mosfeer overdruk; 8. interval - oninge-

wijde - rivier in Azië - pakken; 9.

sprookjesfiguur - geliefde van Zues -

boordsel - verkeer; 10. houding - zich

ergens begeven - afbeelding van een hei-

lige - water; 11. oude meisjesnaam -

boom - meisjesnaam - imiteren; 12, ri-

vier in Oostenrij k - stuk textiel - \ egel

(Engels) - voorzetsel; 13. oppakken -

roofzuchtige papegaai - aardrijksk . afl.

- roem -landbouwwerktuig; 14. ad a.:ra-

het rijden - emaillak - toespraak: 15,

distilleerder - spinsel - telwoord.

1 2

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

I I
I

3

I II I
4

I
5 I i

I I
6

I I
1-

I
I

il S

11

1!9

I
,-

I11-
II I.. ,

I
"

I
I

'3

,<

• 5

I

I 'er:»: J.J" dier - oosterse tovenaar -

'pil:.2 r.aa; - bulken - wilde haver; 3.

ga~;-,.:~__ ~ - 2~OOgmaken - voor (Latijn);

4, dee .. "r. èen trap - lof - boomvrucht -

boorr .. 5 .e.woord - wanhopig - vier-

kan;e "a:;~L!l: 6. koeiemaag - geraamte

- karne-aad. -, plaats in Gelderland -

dreunene <:Clokken - watervogel; 8. per-

soonl.k .oornaamwoord - vaas - sein -

dee. " "",; :::_zlekinstrument; 9. meisjes-

naam - :-,,,d,tof - familielid; 10. vlak-

tema,,: - ZJn~\ ogel - grote beker - en an-

dere. 1, ,,\ at aangenaam is - masker -

ce:.i:!:r;".::je;: 12. bouwland - vervelend-

!" IL:!'r, - bijdehand; 13, rampspoed-

,,\2.J~ri.èe ri,en noemt - wijnmaat - kiem;

;~ ,,:','a:en - onheilsgoding - luizeëi -

;:-!aa> !r Ge.der land; 15, woonboot -

," r,'r,: F,ar-l - niet even - gunstig ge-

Oplossingen september-puzzels:

(II) Romeins bouwwerk, (IlI) De stenen

breken, (IV) zuil-luik-slik-slok-stok.

Winnaar: mevr. J. Hernmes-Pijning,

Willem de Zwijgerlaan 113,

9671 lP Winschoten.

Ll.,,-,
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Kemreakties van Dodewaard

• Technokraten: eerst je neus, dan de brug en
tenslotte de M. E. ophalen.

• Zelden zullen aktievoerders zoveel mensen aan de

dijk gezet hebben.

• Het verschil tussen relschoppers en aktievoerders
is heel simpel: relschoppers gooien alles naar de

M.E.; aktievoerders gooien alles in de basisgroep.

• Volgens de media waren er maar 20 echte rel-
schoppers. In- of exklusief de 16 man van het

ochtendblad?

• RPtW-steun: van de Waal in de sloot.

• Samenzang op de dijk: "I love you and you love ME.'

• GEHOORD: "Wij komen terug. Dat geef ik u op
een Feijlbriefje ,"

• NIEUWS: Al is de Telegraaf nog zo snel, de
Waarheid achterhaalt 'em wel.

• Op de dijken komen naambordjes. Die bij de cen-
trale gaat de Blok-kade heten, daarachter de Barri-

kade en de verste bij de konsumptietent wordt de

Ver-kade.

• Zaterdag: door de regen naar de soep gelopen.
Zondag: door de regen in de soep gelopen.

• Van een koude kermistent thuis komen.

ZOGENAAMD (28)

M.E.'ers voor Dodewaard

Aangeenbrug

Buitenweg

Dooijeweerd

Donkersloot

Grondman
Kernkamp

Kleian

Kouijzer

Kuilman

Polderdijk

Soepboer

de Vreede

v.d. Waal

van Dijk

l

F
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Angst - waarvoor?
Niets is meer zeker en zelfs dat niet.
Het lijkt of die uitspraak ons bestaan
met de dag scherper typeert.
Toch zal ook het zo graag op zeker-
heid varende volk van Nederland met
die onzekerheden moeten leren leven.
Want onbeheerste onzekerheid baart
angst. Angst voor het onbekende, het
vreemde. Angstgevoelens die zich voor
een deel lijken te ontladen op repre-
sentanten van dat vreemde: de 'vreem-
delingen' in ons land. Vooral nu zij
door velen tot zondebok worden
gemaakt bij onze grootste problemen:
de toenemende schaarste aan werk- en
woongelegenheid. Hoeveel kan de
Nederlander verdragen, als de nood
aan de man komt? Hoe lang zijn z'n
tenen? Hoe dik is z'n huid?
Een recent onderzoek onthult daar
meer over. Het is goed, dat de politie
weet waar de schoenen wringen,
onverschillig of ze wel of niet van
rijkswege zijn verstrekt. Een thema ter
overdenking, goed voor onder de
kerstboom.

17 Interview met burgemeester Frits Brink, ex-RP-officier

21 De jonge groepscommandanten (Rondetafelgesprek)

23 Kommentaar van W, H. L. van Nijnanten, D.e. Breda

25 Geïllustreerd Politie Nieuws anno 1880

38

41 Kursief je

Postbus 120 (Brieven aan de redaktie)

45 Personalia

53 RPm's kerstpuzzels

56 Granaatjes

9

Rp.org_RPM80_12_dec_nr.04_compri 339



Rp.org_RPM80_12_dec_nr.04_compri 340



Nederland geeft zich bloot in tolerantie-enquête

Hoe vreemd mag een vreemdeling zijn?

Met dank aan de AVRO, die de
redaktie van het RP-magazine in
de gelegenheid stelde gegevens
te putten uit het recente onder-
zoek 'Publieksmeningen over
nieuwe landgenoten'.
Het onderzoek werd in opdracht
van de AVRO in mei 1980 ver-
richt door Lagendijk Opinie-
onderzoek bij een representatie-
ve steekproef van 1069 Neder-
landers van 18 jaar en ouder,
die daarvoor thuis mondeling
werden ondervraagd. De AVRO
is van plan de gegevens van dit
onderzoek te gebruiken als basis
voor een studiedag in februari
a.s., waaraan een tv-uitzending
zal worden gewijd.
U kunt hier t.z.t. meer over le-
zen in uw programmablad.

door Koen Aartsma
m.m.v, Lagendijk Opinieonderzoek

Kerstmis 1980. Christelijk Neder-
land bereidt zich voor op het feest
van de geboorte van het Christus-
kind, waarvoor toen - bijna twin-
tig eeuwen geleden - nauwelijks
plaats was. Dat zou nu wel anders
gaan, zeker in Nederland.
De Palestijn Youssef zou hier als
bouwvakker waarschijnlijk wel aan
de slag kunnen en voor zijn zwange-
re bruid zou hij voor veel geld wel
een uitgewoonde pensionkamer
kunnen huren. Maar de meeste Ne-
derlanders (75070)zouden hem niet
als buurman willen hebben, nog
minder als arbeidskollega (85%),
zeker niet als familielid (90%) en
nooit als boezemvriend (95%).

Door de eeuwen heen is Nederland een
toevluchtsoord geweest voor duizenden
Hugenoten, Belgen, Portugezen, Rus-
sen, Polen, Duitse Joden, Hongaren,
Vietnamezen, Refugees, displaced per-
sons, ontheemden, vluchtelingen en ver-
drevenen. Velen van hen zijn al genera-
ties lang in Nederland, opgenomen in de
samenleving, genaturaliseerd. Alleen
namen als Chanowski en Collignon, Lo-
nis en Löwenthal, Grisel en Gozé her-
inneren ons nog aan voorheen.
Meer recent zijn onze nieuwe landgeno-
ten uit de voormalige koloniën Oost-en
West-Indië: Indische Nederlanders,
Molukkers, Surinamers en Antillianen.
En in de laatste twee decennia kennen
we het begrip 'gastarbeider'. Een aan-
duiding waar de Spanjaarden, Italia-
nen, Grieken, Turken en Marokkanen
best tevreden mee zouden zijn, als zij in-
derdaad waren tegemoet getreden zoals
zij in hun landen 'gasten' behandelen.

11
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Nederlanders heeft geen bezwaar tegen
een aantal Surinaamse gezinnen in de ei-
gen straat.

Chinezen

De wat zielige pinda-chinezen van vroe-
ger (bekend Straatbeeld in vooroorlogs
Nederland) zijn verdwenen, maar hun
geëmancipeerde 'zonen' vinden we in
grote aantallen in hun populaire eethui-
zen. Daarnaast zijn er sterke koncentra-
ties in de grote steden. De kontakten
met niet-Chinezen vinden dan ook het
meest in de grote steden plaats, maar ze
blijven schaars en beperkt. Liberalen
praten nog wel eens met hen; van de
christendemokraten en socialisten heeft
echter 80070 nog nooit kontakt gehad
met deze nieuwe landgenoten. Ondanks
die onbekendheid hebben deze Ooster-
lingen toch zoveel vertrouwen weten te
wekken - via de loempia speciaal? -
dat ze door eenderde van alle Nederlan-
ders aanvaard worden als medeburgers.
Een bijna even groot percentage wil hen
zelfs wel als buurman. Daar moet het
dan wel bij blijven, want slechts weini-
gen zien iets in een Chinese werkkolle-
ga, laat staan als gezinslid of als boe-
zemvriend.

Zuid-Europeanen

Spanjaarden, Portugezen, Italianen,
Joegoslaven, Grieken. Ze worden door
hun gastheren gemakshalve op één hoop
gegooid als Zuid-Europeanen. We vin-
den hen vooral in de grote steden; ook
in Oost en Zuid. Daar is dan ook het
meeste kontakt; in het Noorden is dat
zeldzaam (2%).
Hoewel de meeste Zuid-Europeanen ka-
tholiek zijn, hebben ze met hun geloofs-
genoten in Nederland zelden kontakt.
Driekwart van alle CDA-stemmers heeft
zelfs nog nooit kontakt met een donkere
Zuiderling gehad.
Over deze groepering wordt verschillend
gedacht: eenderde mag hen wel (vooral
zij die direkt kontakt hebben), eenderde
maakt het niets uit en eenderde heeft be-
zwaren.

'Zo zwart als een Turk'

En toen kwamen de Turken. De naam
zei het al. We kenden ze al van de oude
vooroordelen. 'Liever Turks dan
Paaps'. En 'zo zwart als een Turk'. Dus
uitkijken geblazen. Maar voor ons be-

drijfsleven waren deze moslims goed
(koop) genoeg. Hun spreiding en ook
hun akseptatie komt overeen met die
van de Zuid-Europeanen. Hoewel er
meer dan 100.000 zijn, is er weinig kon-
takt en dus kunnen de vooroordelen
blijven bestaan. Tegenover 43% be-
zwaarden (vooral onder degenen die
nog nooit een Turk hebben gezien)
staan 29% welwillenden.

Marokkanen

Ook uit Noord-Afrika kwamen mos-
lims, voornamelijk uit Marokko. Ze
streken neer in onze steden, in de

'Ik was een vreemdeling'

'Want ik heb honger geleden en

gij hebt Mij te eten gegeven, Ik

heb dorst geleden en gij hebt

Mij te drinken gegeven. Ik ben

een vreemdeling geweest en gij

hebt Mij gehuisvest, naakt en

gij hebt Mij gekleed, ziek en gij

hebt Mij bezocht; Ik ben in de

gevangenis geweest en gij zijt tot

Mij gekomen ... (.. .) Voor-
waar, Ik zeg u, in zoverre gij dit

aan één van Mijn broeders hebt

gedaan, hebt gij het Mij ge-

daan'.

(Evangelie van

Matthéus 25:31-40)

randstad en in het zuiden. Ze kregen
nóg minder sympathie toebedeeld dan
de Turken: 27% welwillendheid tegen-
over 43% bezwaren. Daarbij valt op,
dat de bezwaren vooral rijzen bij kon-
takt op afstand en het minst bij
rechtstreeks kontakt. Driekwart van ons
volk ziet nooit een Marokkaan, Evenzo-
velen willen hem dan ook niet als een
goede buur, nog minder als een verre
vriend.

Gelijke kansen?

Bij zo weinig kontakt is het geen wonder
dat bijna de helft van ons volk bezwaren
heeft tegen zijn node genode gasten.
Dat kontakt daarbij een rol speelt,
wordt onderstreept door het feit dat van
de Nederlanders die regelmatig recht-
streeks kontakt met de nieuwe land-
genoten onderhouden, 61% welwillend
tegenover hen staat. Van degenen die
nooit kontakt hebben, is dat maar 21%.
Niettemin is de overgrote meerderheid
van ons volk (90%) wel bereid de
vreemdeling als medeburger te aanvaar-
den. Dat klinkt mooi, maar het betekent
niet veel meer dan dat ze geduld wor-
den. Maar hèbben we ook geduld? Wel-
ke kansen geeft Nederland hun? Moeten
onze nieuwe landgenoten - als het om
werk gaat - gelijke kansen hebben? Ja,
meent driekwart van ons volk. Sommi-
gen willen de gasten zelfs een klein
streepje voor geven. Dat is de mening
van vooral de jongeren (tot 35 jaar), van
karuoorrnensen, employees en D'66-

13
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De Nederlandse uitdrukking 'vreemde
gast' duidt al aan, dat dit begrip hier
vaak wat minder positief wordt opge-
vat. En daar hebben we dan het eufe-
misme 'buitenlandse werknemer' voor
gevonden.

Wat weten we?

Wat weet de gemiddelde Nederlander
van de nieuwe landgenoten? Verbazend
weinig. Vaak kent men het verschil niet
tussen een Turk en een Marokkaan. Ve-
len weten zelfs niet, dat de meeste bui-
tenlanders door het Nederlandse be-
drijfsleven naar ons land zijn gehaald -
veelal gelokt met mooie beloften.
Uit het AVRO-onderzoek - gehouden
in mei 1980 - blijkt, dat er weinig posi-
tief over de nieuwe landgenoten wordt
gedacht. De helft van onze bevolking
waardeert wel dat zij het vuile werk
voor ons doen, maar weinigen zijn zich
bewust dat zij onze kultuur verrijken
(10070),dat ze een positieve werkhou-
ding hebben (8%) of een bijdrage leve-
ren aan onze ekonomie (6070).

Het klagen gaat de Nederlander gemak-
kelijker af: ze nemen onze arbeidsplaat-
sen in (vindt 22%), ze passen zich slecht
aan (zegt 12%), ze horen hier niet
(meent 11%), ze vergroten ons huis-
vestingsprobleem (aldus 10%), ze ma-
ken misbruik van sociale voorzieningen
(volgens 8%). Het meest negatief zijn de
reakties van inwoners uit het noorden,
van mensen met alleen lager onderwijs
en van bejaarden.

We vergeten maar even, dat er een bijna
even groot aantal Nederlanders
(450.000) in het buitenland woont, daar
een goed baantje heeft (als 'gastarbei-
der') of daar teert op het geld dat men
aan de Nederlandse schatkist onttrekt.
We hebben het ook niet over de 45.000
Duitsers, de 20.000 Belgen, de 30.000
Britten en al die andere 'normale' Euro-
peanen die in Nederland evenzovele wo-
ningen en banen bezet houden, maar
over wie men zich minder druk maakt.
Omdat ze wat beter bij kas zijn? Beter
verstaanbaar? Niet zo 'vreemd' lijken?
We bepalen ons tot de nieuwe landgeno-
ten die tezamen tot een 'probleem' zijn
gemaakt: de rijksgenoten uit Oost en
West, de gastarbeiders uit de landen
rondom de Middellandse Zee en de Chi-
nezen, die een wat aparte plaats in het
geheel innemen.

Onbekend = onbemind

Onze spreekwoorden onthullen vaak
pijnlijk scherp hoe ons volk heeft leren
denken en oordelen. 'Onbekend maakt
onbemind', is er zo een. We spreken van
een 'rare Chinees', als we iemand niet
begrijpen. We vinden een smeerpoets
'zo zwart als een Turk'. Het woord
'vreemdeling' zegt het al. De oude bete-
kenis is: hij die van ver komt. Maar wel-
dra kreeg 'vreemd' ook de betekenis van
anders, ongewoon, merkwaardig, maar
zelden in positieve zin.
Het AVRO-onderzoek wijst uit, dat de-
genen die meer en direkter met 'vreem-
delingen' in kontakt zijn, hen ook snel-
ler aanvaarden. Buitenlanders zien is
daarvoor niet voldoende. Het lijkt zelfs,
alsof men bij oppervlakkig kontakt (in
de verte) nog afwijzender staat. Men
ziet hoe anders die anderen er uitzien en
doen. Dat kan afschrikken. Pas bij
rechtstreeks en regelmatig kontakt leert
men de vreemdeling beter kennen en
ook beter begrijpen. In de grote steden
blijkt men het meest vertrouwd te zijn
met vreemdelingen; op het platteland
het minst,

Indische Nederlanders

De meeste kontakten zijn er met de In-
dische Nederlanders en zij worden in
ons (en hun) land dan ook vrijwel net zo
gewaardeerd als andere Nederlanders.
Daar hebben we dan ook al meer dan 30
jaar de tijd voor gehad, sinds zij na de
oorlog bij honderdduizenden naar Ne-

derland kwamen en velen vreesden dat
we die invasie (èn het wegvallen van ons
Indië) ekonomisch niet de baas zouden
kunnen ...
Indische Nederlanders wonen nu vooral
in de Randstad (Den Haag). Daar zijn
dan ook de meeste kontakten en is -
dus - de waardering het grootst. Ook
in het zuiden zijn nogal wat kontakten.

Molukkers

De komst van Molukkers naar Neder-
lands was wat later; zij waren ook gerin-
ger in aantal. Mede door hun opvang in
woonoorden heeft de integratie veel
meer problemen gegeven. Men is bij el-
kaar blijven wonen en dat is er waar-
schijnlijk mede oorzaak van dat twee-
derde van alle Nederlanders nog nooit
kontakt met een Molukker heeft gehad.
Slechts 10 procent heeft regelmatig kon-
takt. De meeste bezwaren tegen de Mo-
lukkers leven bij Nederlanders die nooit
kontakt met hen hebben (53%) of die
hen wel dagelijks zien maar op een af-
stand (62%). Van degenen die recht-
streeks kontakt hebben, heeft slechts
een op de drie bezwaren.

Surinamers

De situatie met de Surinamers, die (nog)
de rechten van rijksgenoten in ons land
genieten, is geheel anders. Hun massale
komst naar het moederland dateert nog
maar van de laatste tien jaren. Boven-
dien wonen zij voornamelijk in de
Randstad en dan met name in Amster-
dam (de Bijlmer) en andere grote ste-
den. Het is dus niet zo verwonderlijk,
dat slechts één op de vijf Nederlanders
dagelijks kontakt met een Surinamer
heeft. Dat gebeurt dan nog het meest in
de grote steden (30%) en in de rest van
de Randstad. De meeste Nederlanders
hebben nog nooit kontakt met een Suri-
namer gehad. Hier lig de waardering
wat anders. Dagelijkse kontakten blij-
ken bij de een meer waardering, bij de
ander (waarschijnlijk in bepaalde stads-
buurten) irritatie te wekken. De Neder-
landers die de Surinamers waarderen -
en dat is ongeveer een op drie - meestal
mensen zijn die dagelijks kontakt met
hen hebben, vooral D'66-ers. Daar staat
tegenover, dat een iets grotere groep
(41%) bezwaren heeft. Dat zijn zowel
mensen die dagelijks kontakt hebben,
alsook mensen die nog nooit kontakt
gehad hebben. Slechts een op elke drie
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stemmers. Eén op de vier Nederlanders
vindt dat wijzelf voorgaan. Deze me-
ning komt vooral voor bij stemmers op
VVD en CDA, bij bejaarden en bij
handwerkers.

Grenzen open of dicht?

Tenslotte: hoe open moeten onze gren-
zen zijn? De grote meerderheid vindt
dat er plaats moet zijn voor politieke
vluchtelingen, voor kinderen uit hon-
gergebieden, voor buitenlanders die met
een Nederlander trouwen en voor men-
sen die hier tewerkgesteld zijn. Over de
vraag of werklozen van elders toegela-
ten moeten worden, zijn de meningen
verdeeld. Opvallend is hier, dat juist
van de D'66-stemmers (die toch het
meest welwillend tegenover gastarbei-
ders en vreemdelingen blijken te staan)
tweederde de grens helemaal wil sluiten
voor werklozen.
En de gastarbeiders die illegaal ons land
zijn binnengekomen? Allemaal terug-
sturen, zegt de helft van Nederland (van
de PvdA-stemmers is dat zelfs 550/0).
Blijven, zegt tweederde van D'66, drie-
kwart van de akademici en een meerder-
heid van jongeren beneden de 25 jaar.

Grootste problemen

De vreemdelingen betekenen voor veel
Nederlanders een probleem. Maar ge-
lukkig zien de meesten dat niet als de
hoofdzaak. Werkloosheid en woning-
tekort worden door driekwart van de
Nederlanders de grootste nationale en
persoonlijke problemen genoemd. Het
probleem van de neemdelingen komt
pas veel later, nog na het probleem van
de dagelijkse verkeersfiles.

Toch lijkt het alsof dit vraagstuk pro-
blematischer wordt. Tenminste zo voe-
len veel mensen dit. De ondervraagden
zeggen toenemend spanningen te ver-
wachten, ook in de verdere toekomst,
bij de volgende generatie.

Goede hoop

De jongeren hebben echter een wat opti-
mistischer kijk. Zij blijken niet alleen
toleranter te staan tegenover de nieuwe
landgenoten, ze hebben ook meer ver-
trouwen in de toekomst, als het om de
samenwerking met mensen uit andere
landen gaat. En die verwachting is een
betere basis voor een pluriforme samen-
leving, zoals die van Nederland wel zal
blijven.

Volgende maand:

ZWARTE TURKEN
EN WITTE RAVEN

In ons volgende nummer komen
RP'ers aan het woord die ambts-
halve en privé veel kontakt heb-
ben met minderheidsgroepen in
onze samenleving.

• 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.
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Majoor Frits Brink verliet de Rijkspolitie: door Bert Huizing

'Korps denkt teveel in rangen'

Sinds enkele maanden is ex-majoor
Frits Brink, tot 31 juli hoofd Algemene
Dienst van het distrikt Assen, burge-
meester van de Overijsselse gemeente
Nieuw Leusen. Wat was de drijfveer
voor iemand die door zijn kollega-
officieren werd gewaardeerd en bij het
personeel van het distrikt als een goede
chef bekend stond, om van baan te ver-
anderen. Waarom brak hij met het be-
drijf dat hem de zekerheid bood 'van de
wieg tot het graf' en een kolonelsrang in
het verschiet? Hoe kijkt hij terug op zijn
vroegere werkkring?
De heer Brink bleek best bereid om zijn
(opvallende) mening te geven. Maar

zegt de oud-majoor: "Ik heb bij de
Rijkspolitie een enorme tijd gehad en
ben nog nooit een dag met tegenzin naar
mijn werk gegaan. Voor alle duidelijk-
heid."

''>

Behangetje

Een week na zijn installatie zijn we bij
hem op het gemeentehuis. De burge-
meesterskamer is nog niet veranderd
sinds het vertrek van de vorige burger-
vader, een goed half jaar eerder. Voor

de inrichting ervan is veel hout gebruikt.
Er staan vijf leren stoelen gegroepeerd
om een tafel in het zitgedeelte. In het
andere deel van het vertrek staat een
groot houten buro, waarachter de bur-
gemeestersstoel met een hoge rugleu-
ning. Vóór het buro twee stoelen -
rechts gericht - zonder armleuningen.
Tegen de wand een grote antieke kast.
Het tafeltje in de hoek naast de burge-
meestersstoel draagt de bobby-helm die
de heer Brink van een kursus uit Enge-
land meenam en die ook zijn kamer in
het distriktsburo in Assen sierde.
Bode Hulleman legt drie postboeken op
het buro. De burgemeester verontschul-
digt zich: ,,'Ik ben vanmorgen een beet-
je later van huis gegaan want het is
gisteravond door m'n werk wat laat ge-
worden." Hij neemt de post door, zet
hier en daar een handtekening. Onder-
tussen: "Dat korte lijntje, hè. Daar ben
ik nog niet aan gewend. Iets wat beslist
is, wordt hier meteen uitgevoerd. Kort
na mijn installatie komt er een gemeen-
teambtenaar naar me toe met de vraag:

"Burgemeester, wat moeten we aan uw
kamer veranderen?" Daar had ik nog
niet eens over nagedacht. Ik vond dat
alles er puik uitzag. Een fris kwastje
verf op de muur, wat nieuwe overgor-
dijnen en graag wat bloemen voor het
raam, bedachten we. Dezelfde dag heb-
ben we de gordijnstof uitgezocht en de
plantsoenendienst zoekt nu de planten
bij elkaar. Ik denk dat als ik volgende
week een dag weg ben geweest 's avonds
in een opgeknapte kamer kom. Als ik
die gang van zaken dan eens vergelijk
met het getob van de groepscomman-
dant bij de Rijkspolitie die een kamertje
van zijn buro behangen wil hebben ...
Bij het korps ben je teveel bezig met het
voorbereiden van iets. Er gaan stapels
brieven de deur uit. En dan maar af-
wachten of een ambtenaar je plan goed
vindt en honoreert. En als er dan een
beslissing is genomen, geldt die vaak

"#

voor alle zestien andere distrikten. Ter-
wijl de omstandigheden van distrikt tot
distrikt toch zo ontzettend veel kunnen
verschillen ."

Opleiding officieren

Waarom beëindigde majoor Brink zijn

fraaie Rijkspolitieloopbaan om burge-

meester te worden?

Burgemeester Brink: "Ik werk graag
onder omstandigheden waarbij ik kan
blijven overzien waar ik mee bezig ben.
Dat was in Assen tot op zekere hoogte
wel het geval. En als ik een distrikts-
commando had kunnen krijgen - dis-

triktscommandant is de mooiste offi-
ciersfunktie bij de Rijkspolitie - en dat
had kunnen blijven combineren met
bijv. mijn politieke funktie van Staten-
lid, dan weet ik ook nog niet of ik wel
gesolliciteerd had naar de baan van bur-
gemeester. In ieder geval werd het voor
mij tijd om eens ergens anders te gaan
werken. Ik had alles wat er in mijn
funktie te doen viel al eens meegemaakt.
De spanning was er wel wat af. Bij de
politie waren nog wel wat meer zaken
waarvoor ik me had willen inzetten. Zo
had ik bijvoorbeeld best een poosje in
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Warnsveld op het Studiecentrum voor
Hogere Politieambtenaren willen wer-
ken. Aan de opleiding voor politieoffi-
cieren mankeert naar mijn mening nog
veel. Zo is het nog steeds mogelijk om
met alleen de studie aan de Nederlandse
Politie-akademie distriktscommandant
te worden. De kans om aan een vervolg-
opleiding wat vorm te kunnen geven zat
er niet in. Wel had ik naar de Algemene
Inspektie kunnen gaan, maar daar had
ik me waarschijnlijk niet zo erg gelukkig
gevoeld. Ik ben teveel persoonlijk be-
trokken bij wat er in het veld gebeurt.
En om nou ergens naar toe te gaan waar
je een ster erbij krijgt maar waar je het
minder goed naar de zin hebt .. ? Voor
het geld hoef je het tenslotte niet te
doen."

RPm: U was aktief in de politiek als

Drents Staten lid voor het CDA. Heeft

die politiek iets te maken met de benoe-

ming tot burgemeester?

Burgemeester Brink: "Ik had al eens
eerder geprobeerd burgemeester te wor-
den. Een poging om benoemd te wor-

den in een kleine Friese gemeente lukte
me niet. Daarna werd mijn aandacht
voor de funktie wat afgeleid. Er kwam
een periode waarin Drenthe te maken
kreeg met een aantal gijzelingszaken, ik
ging daarna naar Engeland om een kur-
sus voor hoge politieambtenaren op
BramshilI te volgen. Ondertussen was ik
wel voorzitter geworden van de afdeling
van de CHU in Beilen en later plaatsver-
vangend voorzitter van het plaatselijk
CDA. Ik werd voorgedragen als staten-
lid en benoemd in de CDA-funktie. Ik
wil niet zeggen dat mijn benoeming hier
in Nieuw Leusen een gevolg is van mijn
funktioneren in de politiek, maar zon-
der die bezigheden blijkt zoiets nauwe-
lijks mogelijk te zijn."

Rangen

RPm: Wat verwacht u van uw funktie?

Bij uw installatie wees de voorzitter van

een van de frakties uit de gemeenteraad

op de inhoud van een proefschrift

waarin stond dat meer dan de helft van

de burgemeesters in Nederland zich niet

tevreden toonde met de baan.

Burgemeester Brink: "Stel nou eens dat
er in het proefschrift had gestaan dat al-
le burgemeesters tevreden mensen zijn.
Dan hadden we er waarschijnlijk niet
van gehoord. Overigens zou het best
eens aardig zijn na te gaan hoe het per-
centage van tevreden politieofficieren
zou uitvallen. Het valt me op dat er zo-
veel jonge politieofficieren aan een stu-
die begonnen zijn. Het valt heus niet
mee ergens tussen te komen als je niets
achter de hand hebt. Ik denk dat som-
mige jonge kollega's die studie als
opstap willen gebruiken voor het geval
dat het hen bij het politie-bedrijf niet
meer zo bevalt. En de kans dat mensen
zullen vertrekken zit er denk ik meer in
dan in het verleden. De Rijkspolitie
denkt teveel in rangen en maakt te wei-
nig gebruik van de mogelijkheden die
het personeel biedt. Het kan bijvoor-
beeld gebeuren dat iemand, waarvan te
verwachten is dat hij of zij het in de
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opleidingsfeer uitstekend zou doen door
de studie die hij gevolgd heeft, het werk
dat hij gedaan heeft en de belangstelling
die hij ervoor heeft moet wijken voor ie-
mand die een treedje hoger op de rang-
lijst staat, graag de hogere rang pakt
maar minder capabel is voor die funk-
tie, terwijl een geschiktere en meer ge-
motiveerde kandidaat werk blijft doen
dat hij misschien ook niet zo leuk vindt.
Waarom wordt er geen gebruik gemaakt
van de kennis die bij sommigen aanwe-
zig is? Ik verwonder me nog steeds over
de kansen die ik heb gekregen om de
kursus in BramshilI te mogen volgen. Ik
heb een half jaar in Engeland - en en-
kele weken in Amerika - mogen door-
brengen om het management bij de poli-
tie op topnivo te bestuderen. Maar wat
heeft het korps met die investering van
een half jaar in tijd en veel belastinggeld
gedaan? Ik heb een rapport opgesteld
met mijn ervaringen en aanbevelingen
en naar de Algemene Inspectie gezon-
den. Later kreeg ik een berichtje dat
men het had ontvangen en dat bekeken
zou worden wat men ermee zou doen.
Ik heb er nooit meer iets van gehoord.
Later vernam ik dat er kollega's naar
Engeland waren gereisd om een onder-
zoek in te stellen naar de wijze van wer-
ken bij de beveiliging van diplomaten
daar. Een onderdeel van zo'n onder-
zoek had ik daar ook al verricht. Dat
was bekend. Er is niemand bij me ge-
weest om eens te informeren naar mijn
ervaringen. Misschien had ik een weg
kunnen wijzen, kontakt en kunnen ma-
ken en suggesties kunnen doen. Naar
mijn smaak had men mij daarom na te-
rugkomst uit Engeland op een stoel
moeten zetten met de opdracht 'Zoek
een mogelijkheid jou kennis over te dra-
gen aan de andere politieofficieren zo-
dat zij er hun voordeel mee kunnen
doen! Men heeft het kennelijk wel aar-
dig gevonden dat ik dat halve jaar in
Engeland doorbracht. En dat was het
dan. "

RPm: Gefrustreerd?

Burgemeester Brink: "Verbaasd. Ver-
baasd over het gemis aan belangstelling
voor zoiets belangrijks. Daarom heb ik
nu ook minder moeite met het
(schuld)gevoel dat ik mijn kennis niet
dienstbaar heb kunnen maken voor het
Rijkspolitiebedrijf. In mijn huidige

werk kan ik die kennis overigens ook
goed gebruiken."

RPm: Even terug naar de vraag hoe u

uw toekomst ziet.

Burgemeester Brink: "Daarover ben ik
beslist nogal optimistisch. Er zijn moge-
lijkheden. Ik weet niet of ik gedurende
de rest van mijn loopbaan burgemeester
van Nieuw Leusen zal blijven, dat kan
ik met geen mogelijkheid voorspellen.
Ik vind het leuk om dit werk te doen. De
mensen van je gemeente te leren kennen
en met de overige leden van de gemeen-
teraad het dorp te besturen. Naast het
funktioneren in deze, toch beperkte
kring, heb ik mijn bezigheden in o.a. de
adviesgroep voor politie en justitie voor
de Tweede Kamerfraktie van het CDA.
Een groep waarin ik me als burge-
meester en als oud-politieofficier wel
prettig voel. Het is bovendien belangrijk
werk dat je daar doet. Overigens valt
opnieuw de geringe belangstelling van
met name de Rijkspolitie voor dit ad-
vieswerk op. Men is kennelijk bang
voor komakten met politieke partijen
en men vindt weinig politiemensen in
deze advieskommissies terug. Toch is
het heel belangrijk om 'erbij te zijn' om-
dat juist dit werk van invloed is bij de
opstelling van de politieke partijen in de
Tweede Kamer waar de beslissingen,
ook over de politie, vallen. En als je niet

meegepraat hebt kun je later ook geen
kommentaar meer leveren als iets niet
naar je zin is geregeld. Door de aktivi-
teiten buiten de gemeente krijg ik toch
de kans even verder te kijken dan de
grens Nieuw Leusen en ik geloof dat dat
goed is. Overigens heb ik bedankt voor
de funktie van Staten lid in Drenthe. Ik
vind dat de funkties van burgemeester
en Statenlid of lid van de Tweede Kamer
niet zijn te kombineren.

RPm: Hoe zullen de kontakten zijn met

de Rijkspolitiemensen, de groeps- en de

postcommandant in uw omgeving?

Burgemeester Brink: "Ik heb niet de
minste behoefte voor 2e postcomman-
dant te gaan spelen. Maandag aanstaan-
de komt onze postcommandant bij me
om wat zaken door te praten. Er liggen
al wel een paar notities klaar ... "

RPm: Mr. dr. H. van Buuren de hoofd-

officier van justitie in Zwolle die bij uw

installatie aanwezig was merkte naar

aanleiding van uw woorden over de po-

litieorganisatie op dat u daarover sinds

uw benoeming nogal van gedachten was

veranderd. U zou uw mening als

Rijkspolitieman hebben ingeruild voor

de mening die de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten voor de reorganisatie

naar buiten had gebracht.
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Burgemeester Brink: "Als politieman
stond ik al argwanend tegenover de
opstelling van het VNG en dat doe ik nu
als burgemeester nog. De plannen zoals
de Vereniging die had geformuleerd
richtten zich vrijwel alle op de faktoren
gezag en beheer. Ze gaan voorbij aan
het naar mijn mening belangrijkste
aspekt namelijk dat van de doelmatig-
heid van de politie. Het gezag over de
politie, heb ik gezegd, moet berusten bij
het lokale bestuur en het openbaar mi-
nisterie. De recherche-taak moet volle-
dig deel uitmaken van de totale politie-
taak. In de nieuwe opzet moeten waar-
borgen voor een doelmatig funktione-
ren terug te vinden zijn, gekoppeld aan
de te stellen eisen van demokratie. Als
dat het geval is kan het lokale bestuur
het gezag over zijn politie werkelijk uit-
oefenen."

RPm: U was nogal bezig in het maat-

schappelijk leven. We denken aan de

sociaal-kulturele bezigheden die u uitoe-

fende in uw woonplaats Beilen en aan

uw politieke aktiviteiten. Kan dat zo

maar, als politieman?

Burgemeester Brink: "Ik had de be-
hoefte onder de klep van mijn pet door

20

te kijken naar wat er om me heen ge-
beurde. Juist voor een politieman kan
dat van groot nut zijn heb ik ontdekt.
Daardoor komt hij namelijk in kontakt
met die omgeving. Hij ziet wat er in zijn
gemeenschap plaatsheeft. Door zijn
opleiding en kennis an zaken die hij in
zijn werk opdoet kan hij bovendien die
gemeenschap tot steun zijn. En er zijn
veel mogelijkheden. Op maatschappe-
lijk gebied, in de sport, in het kerkelijk
leven. "

RPm: En op politiek terrein ...

Burgemeester Brink: "Ook daar. Een
politieman kan zitting nemen in een ver-
tegenwoordigend lichaam zoals ik dat
heb gedaan."

RPm: En als een van 'uw' politiemensen

in 'uw' gemeenteraad zou willen ...

Burgemeester Brink: "Ik heb het al over
die vertegenwoordigende lichamen ge-
had. Ik was Statenlid. In de Staten van
Drenthe wordt kolonel Bergsma uit As-
sen niet ter verantwoording geroepen.
Als Statenlid bouwde ik bovendien de
zekerheid in de distriktscommandant
niet voor de voeten te lopen door in
commissies zitting te nemen die niet met

politie te maken kregen. Anders zou het
worden als de postcommandant van
Nieuw Leusen voor de gemeenteraad ge-
kozen zou worden. Nee, ik denk dat dat
niet zou kunnen ... "

RPm: Gaat u binnenkort verhuizen

naar uw nieuwe woonplaats?

Burgemeester Brink: "Er staat hier een
ambtswoning. Het pand staat op een
mooie plaats in het dorp. Ik denk echter
dat we er geen gebruik van zullen ma-
ken. Het is groot, niet geïsoleerd, koud.
Ik denk dat de rekening voor de stook-
kosten te hoog zullen oplopen. Mis-
schien gaan we wel bouwen."

RPm: Wat doet u verder vandaag?

Burgemeester Brink: "Vanmiddag heb
ik nog wat werk op het gemeentehuis en
vanavond ga ik naar het sportpark om
de aftrap te verrichten van de oefen-
wedstrijd die de profclub PEC-Zwolle
komt spelen tegen ons 50-jarige DFC."

RPm: Wordt het een lange periode hier

in Nieuw Leusen?

Burgemeester Brink: "Ach, dat hangt er
maar vanaf. Als het CDA bij de verkie-
zingen van 1981 bijvoorbeeld 90 zetels
haalt ... "
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'De jonge groepscommandant wordt
voor de leeuwen gegooid'
"Jonge puppies die je te vroeg uit het
nest haalt, kun je onherstelbare schade
toebrengen", liet kolonel W. H. L. van
Nijnanten, commandant van het dis-
trikt Breda van de Rijkspolitie zich ont-
vallen bij de installatie van adjudant
W. M. Boons (34) als commandant van
de groep Nieuw Ginniken. Hij doelde
op de leeftijd waarop sommige RP'ers
de taak van groepscommandant op hun
schouders (moeten) nemen. Zijn opmer-
kingen kwamen prompt in de regionale
pers.
"De berichtgeving was niet volledig",
zegt de kolonel. "Ik heb op die bijeen-
komst willen aangeven dat ik me zorgen
maak over de leeftijdsontwikkeling bij
de groepscommandanten. Jonge, in ver-
houding zeer jonge mensen worden be-
last met een zeer zware taak. Ze hebben
straks geen kollega's die kunnen putten
uit een dosis ervaring meer omdat ze al-
len binnenkort van het Rijkspolitie-
toneel zijn verdwenen. Nee, je moet
jonge Ardennenpaarden niet te gauw
aan het zware werk zetten."

Uittocht

"Ik kan de zorg van de distriktscom-
mandant wel delen, maar de jonge
groepscommandanten zijn niet de men-
sen die voor de minder goede ontwikke-
ling in de leeftijdsopbouw verantwoor-
delijk zijn", zegt 'slachtoffer' Boons.
"De uittocht van oudere adjudanten is
in volle gang. Politiemensen van tussen
de 40 en 50, die hen normaal gesproken
zouden moeten opvolgen zijn er niet zo-
veel bij het Korps. En voor zover ze er
zijn hebben ze hun bestemming meestal
elders gevonden. Wij staan dus vooraan
om de opengevallen funkties te vervul-
len. Een zware funktie, dat besef ik. De
woorden van zorg die uitgesproken wer-
den bij mijn installatie heb ik daarom
niet als bijzonder opwekkend ervaren.
Ik kan me voorstellen dat de opmerkin-
gen op andere plaatsen meer terzake wa-
ren geweest."
Hoe zijn de ervaringen als groepscom-
mandant met het personeel tot nu toe?

door Bert Huizing

"Het tijdperk van de jonge leiders is aangebroken", schreef het RPm in
december 1973 in een artikel dat het resultaat was van een rondetafel-
gesprek met een drietal, voor die tijd, hele jonge oppers uit het distrikt
Dordrecht en hun distriktscommandant.
"We hebben minimaal tien jaar als opper om ervaring op te doen en ons
voor te bereiden op het werk als groepscommandant" , voorspelde een van
de gesprekspartners toen. Minimaal tien jaar.
Eind 1978 begin 1979 verschenen de eerste jonge groepscommandanten
reeds op het toneel. Ruim vijf jaar nadat de eerste jonge oppers hun intrede
in het Korps hadden gedaan was reeds het begin daar van een hausse in de
doorstroming van jonge oppers naar jonge groepscommandanten. Een
ontwikkeling die met bezorgdheid wordt gadegeslagen.

Foppen: "Kennelijk heeft men de jonge
baas als heel normaal ervaren. De oude-
re kollega's hebben er kennelijk geen
problemen mee."
Ook voor Scheurwater heeft het overne-
men van het commando niet zo'n pro-
bleem gegeven. "Maar", voegt hij er
aan toe, "ik had het voordeel al eens
commandant te zijn geweest van een
post van zestien man, daarna plaatsver-
vangend groepscommandant van een
grote groep in de omgeving. Ik werk sa-
men met een plaatsvervanger die acht
jaar ouder is en twee nog oudere kolle-
ga's. Het lukt tot nu toe aardig."

Boons: "Ik denk dat wij, in onze posi-
tie, om leiding te kunnen geven open
moeten staan voor ideeën van anderen.
En bereid moeten zijn verantwoording
over te dragen. De administrateur kan
de post ook open maken. En voor de
dienstplanning moet je bij de vervanger
zijn."
Een ander aspekt is de toezicht op het
personeel ...
Boons: "Het woord kontrole is bela-
den, maar de ervaring leert wel dat de
mensen schreeuwen om begeleiding. Je
moet als chef belangstelling tonen."
Blom: "Sommigen onder he~ 'zijn nog
zo jong ... "
Scheurwater: "Toch scheelt het als je
wat ouder bent. Ik heb al oudere kinde-
ren. Onlangs heb ik iemand bij me laten
komen om hem te vertellen dat er iets
mis was. Later ontdekte ik dat ik hem

had toegesproken alsof het een van mijn
kinderen was."
Wat ook een opgave is voor jonge
groepscommandanten lijken de proble-
men met de gezinnen van kollega's. Hoe
gaat dat in uw praktijk?
Boons: "De vraag is of je je moet be-
moeien met het privéleven van je perso-
neel. Soms kom je er niet onderuit en
dan kunnen wij ons niet de weelde per-
mitteren de vaderfiguur te spelen. Ik
denk dat dan een andere aanpak van
ons wordt vereist. Niet meteen met je
oordeel klaar staan, niet als baas praten.
Maar waarom zou iemand met proble-
men niet iemand anders van de groep in
vertrouwen kunnen nemen."
Foppen: "Soms weet je dat ergens bij je
personeel iets aan de hand is. Maar
wanneer moet je inspringen? Ik vind het
moeilij k. "
Verschillende burgemeesters stonden
aanvankelijk wat sceptisch tegenover de
benoeming van een jonge politiechef in
hun gemeente. Een houding die echter
spoedig veranderde. Foppen en Boons:
"Ze hebben ons een kans gegeven. Er is
een goede relatie ontstaan."
Hoe worden (jonge) groepscomman-
danten op hun taak voorbereid? Wat
krijgen ze mee voor hun nieuwe job?
Boons: "Noppes. 0, ja, een bos sleu-
tels. Maar wie wordt er ingewerkt voor-
dat hij op de stoel van de groepscom-
mandant gaat zitten? Ik heb al een paar
maal gevraagd om een management-
kursus te mogen volgen. Men achtte dat
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niet nodig. We werken met mensen. Ik
zou best eens willen ervaren hoe chefs
van andere disciplines, van buiten het
politiebedrijf, met hun personeel om-
gaan. Ik denk dat dat verhelderend zou
werken."
Foppen: "In feite wordt je als groeps-
commandant, of je nu oud bent of
jong, wel voor de leeuwen gegooid. Je
raakt geïsoleerder. Je krijgt representa-
tieve verplichtingen. (Welke uitnodiging
moet je wel aannemen en welke niet?) Je
vrouw wordt de vrouw-van-de-groeps-
commandant. Je moet in die sfeer leren
omgaan met mensen, je opnieuw leren
bewegen. Als je de funktie aanneemt
moet je inleveren. Maar er is geen voor-
bereiding voor."
Blom: "Het lijkt wel of we bij de politie
bang zijn om hierin verandering te bren-
gen. Angst hebben om iets nieuws te be-
ginnen."
Scheurwater: "In je werk ben je bezig.
Je zoekt en je vraagt je af: Doe ik het
goed?"
Boons: "En wat de begeleiding betreft?
Officieren lopen bij je binnen, maar in
feite laten ze je maar aanmodderen."

Bezems

Maar u funktioneert nu al een poosje. U
bent jong en enthousiast aan uw baan
begonnen. Waarschijnlijk had u al idee-
en om gestalte te geven. Lukt dat?
Blom: "Je moet niet alles in een keer
willen. Inderdaad had ik plannen. Ik
wilde ons werk dichter bij het publiek
brengen. Met mijn eveneens (jonge) ver-
vanger en de andere kaderleden is een
gesprek op gang gekomen, waarbij de
ideeën op tafel zijn gelegd. Het resultaat
is dat Waddinxveen nu in vier stukken is
verdeeld waarin telkens een opper ver-
antwoordelijk is. Er wordt gefietst en te
voet gesurveilleerd. Ja, er is wel iets ver-
anderd."
Boons: "Als je je personeel er bij be-
trekt lukt dat best. De praktijk wijst uit
dat er van je verwacht wordt dat je zelf
de lijnen uitzet. Het probleem is dat je
moet oppassen zelf niet té enthousiast te
worden. Overigens bemerkt ook het pu-
bliek gauw genoeg dat er iets gaande is
als je eenmaal bezig bent. De eerste
maal dat ons personeel te voet ging sur-
veilleren belde de pers met de vraag:
Wat is er?"
Maar hoe moet dat nu verder als de
groep over tien jaar draait zoals u het
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Groepscommandanten van mid-
den dertig zijn allang geen bij-
zonderheid meer bij het korps
Rijkspolitie. We spraken met vier
van hen:

J. H. Foppen (34), vanaf 1 maart
1979 commandant van de groep
Bergh ter sterkte van 40 man en
een opvangeenbeid.

M. W. Blom (34) die vanaf 1
maart 1979 de scepter zwaait over
de groep Waddinxveen met 33
man.

zich nu voorstelt, als de nieuwe bezem
alles heeft geschoond en je als groeps-
commandant voor alle mogelijke situa-
ties een oplossing heeft bedacht?
Boons vertolkt de mening van hem en
zijn kollega's: "Voor de mensen die nog
geen groep op F-nivo hebben is er nog
een stimulans. Maar voor het overi-
ge? ... Je kunt den en aan een techni-
sche oplossing door de doorstrornings-
mogelijkheden te verruimen, maar ik
begrijp heel goed dat dat tenslotte niet
de oplossing is. De Haag is inderdaad
hoe het over tien jaar staat met onze
motivatie. "

W. M. Boons (34), sinds 1 no-
vember 1979 commandant van de
groep Nieuw Ginniken met 19
man.

T. A. Scbeurwater, 42 jaar en de
oudste. (Hij was een van de jonge
oppers met wie het RPm in de-
cember 1973 in Dordrecht een
rondetafelgesprek voerde).
Scheurwater is sinds 1 maart 1979
groepscommandant van de 39
man sterke groep Poortugaal.

Er bleven na het lezen van de persbe-
richten naar aanleiding van de toe-
spraak van kolonel Van Nijnanten bij
de installatie van adjudant Boons en na
bet aanhoren van de vier adjudanten
nog een aantal onduidelijkheden met
betrekking tot het onderwerp 'jonge
groepscommandanten' liggen. Er waren
vragen bij die niet alleen te maken had-
den met de jonge groepscommandant
maar in het algemeen op liet voorberei-
den tot en het funktioneren van groeps-
commandant. De Bredase distrikts-
commandant was bereid op de vragen
een antwoord te geven. --.
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waarom geen wisselsysteem?
RPm: Als we uw woorden goed hebben

uitgelegd dan had u nogal wat kritiek op

de hele gang van zaken rond het benoe-

men van met name jonge groepscom-

mandanten ...

D.e.: "Geen kritiek. Zorg. Bezorgd-
heid voor de zeer jonge groepscomman-
dant. Een jongeman die in de nog niet
volwassen rijpheid dit bijzonder zware
werk moet gaan verrichten. Het tweede
punt van zorg voor mij is dat door de
geringe verschillen de mensen in leeftijd
zo dicht bij elkaar staan. De groepscom-
mandant en zijn kaderleden vormen
daardoor als het ware een scherm voor
de overige medewerkers waarvan het ge-
halte uitstekend is maar geen kans heb-
ben zich te ontwikkelen. Zij willen
straks ook verantwoording hebben,
zelfstandig worden. Wat moet je in de
toekomst met deze mensen, die ondanks
al hun diploma's en kwaliteit geen funk-
tie kunnen krijgen. Het gevolg van die
ontwikkeling zal ongetwijfeld zijn dat
de jonge groepscommandant van nu
straks, over tien of vijftien jaar spitsroe-
den moet lopen. Dat wordt een kwaad-
aardige zaak. Een derde zorg is het lei-
ding geven. Ik denk dat je pas een goed
leider kunt worden als je ook over oude-
re, geroutineerde en bekwame perso-
neelsleden de scepter moet zwaaien.
Vaak vind je als chef bij deze man of
vrouw je antwoord op een probleem. En
toch ben je zijn baas. De jonge groeps-
commandant heeft geen wachtmeester
le klasse meer in de buurt waar hij te ra-
de kan gaan. Dat is een nadeel. En wat
ik nu zeg over de groepscommandant
geldt natuurlijk straks ook voor de jon-
ge d.c.'s."

RPm: Waarschijnlijk heeft u gelijk.

Maar spreekt u uw opmerkingen ter ge-

legenheid van de installatie van uw

groepscommandant niet op een verkeer-

de plaats uit?

D.e.: "Zoiets moet je ventileren als het
ter sprake komt. Bijvoorbeeld als een
man van 34 jaar moet worden geïnstal-
leerd tot groepscommandant .. .'

RPm: Moet u dan toch niet zijn bij de

mensen die het personeelsbeleid bepa-

len?

D.e.: "Misschien gaan de opmerkingen

W. H. L. van Nijnanten

... kortzichtige beleidsvisie ...

inderdaad langs de groepscommandan-
ten heen. Als ik kritiek moet uiten dan is
dat in de richting van de uitzonderlijk
kortzichtige beleidsvisie in de jaren '50.
En nu al zullen de mensen die belast zijn
met het personeelsbeleid moeten voor-
komen dat strakjes voor de derde maal
zo'n leeftijdspiek gaat komen als we nu
weer gehad hebben. Daar zit mijn kri-
tiek. Ik heb overigens geen behoefte die
kritiek op de korpsleiding af te wente-
len. De ingrepen van toen zijn een poli-
tieke, een financiële zaak geweest."

RPm: Uw opmerkingen tot nu toe be-

treffen dus niet zozeer de groepscom-

mandant maar de gehele leeftijds-

opbouw.

o.c. "Ja, duidelijk. De groepscom-
mandant die we nu hebben geïnstalleerd
zal straks chef moeten zijn over 35- en
4O-jarigen die uitgerangeerd zijn. Iets
anders. Ik heb in het verleden mensen
van 50 jaar nog opper moeten maken en
van 56 jaar groepscommandant. Daar
was ik ook op tegen. Het leiderschap
moet je jonger leren. Die ontwikkeling
kwam en komt straks terug omdat de
natuurlijke opbouw in ons Korps ont-
breekt. Een ander bezwaar tegen de be-
noeming van jonge mensen tot groeps-
commandant is het feit dat ze 25 jaar of
langer op eenzelfde stoel zitten. En hoe
kun je zolang enthousiast voor welke
taak dan ook blijven? Je wordt bedrijfs-
blind denk ik. De grote kracht van de
natuurlijke leeftijdsopbouw bij een
korps is dat er geregeld vers bloed aan
de top komt. Er komen nieuwe ideeën
door. Maar waar blijft dat bloed in de
toekomst?"

RPm: De motivatie is ook de vrees van

de jonge adjudanten.

D.e.: "Ik heb al eens gedacht aan een
wisselsysteem als oplossing. Je aksep-
teert bijvoorbeeld dat iemand voor zes
of voor tien jaar groepscommandant
wordt en dan wordt afgelost door een
ander. Maar wat doe je dan met die
oud-groepscommandant? Zul je hem
nog binnen het systeem van de groep
kunnen plaatsen? Ik denk dat het een
goed systeem zou zijn. Maar dan heb je
eigenlijk een kloostermentaliteit nodig
waar moeder-overste of vader-abt weer
zuster of broeder wordt. Maar of dat
nog kan?"

RPm: Maar om terug te komen op de

groepscommandanten. Wat doet de lei-

'ding aan de voorbereiding tot zijn taak.

D.e.: "De man moet de volwassenheid
bezitten de steun te vragen als hij die no-
dig heeft. In het leiding geven binnen de
groep kan de man altijd rekenen op
steun, zelfs in persoon van de distrikts-
commandant. Voor wat betreft zijn
opleiding is er bij het korps iets in gang
gezet. Voor dat aspekt hebben we in het
verleden de tijd en de financiële midde-
len niet gehad. Een praktisch bezwaar
om de man voor te bereiden komt door-
dat het wegvallen van de top in een te
snel tempo gebeurt. De man die voor-
bestemd is om leider te worden kan zijn
voorbereiding niet stap voor stap ma-
ken. Vanaf het commando op een een-
hoofdige post tot die van plaatsvervan-
gend groepscommandant. Het ont-
breekt aan tijd. Er moet zeker wat ko-
men in dat opzicht, maar je kunt niet al-
les tegelijk doen."

RPm: De adjudant-groepscommandant

gaat een ander leven tegemoet. Hij

krijgt bijvoorbeeld representatieve ver-

plichtingen. Zijn gezin krijgt een ander

aanzien. Waar leert de groepscomman-

dant (en zijn vrouw) te reageren op die

situatie?

D.e.: "Er ligt een taak voor de zittende
groepscommandant om zijn mensen in
die richting 'op te voeden'. Als er in de
representatieve sfeer iets in de gemeente
te doen is moet hij zijn rayoncomman-
dant - al of niet vergezeld van zijn
vrouw - vragen er naar toe te gaan. De
adjudant moet zijn opper niet aan het
handje nemen, maar die man moet zelf
de kontakten in zijn gemeente onder-
houden."
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Nimfen en

BIN N EN L A N D. 'u Kcrpornal krl.!l~g twt-t met 'IJ burjn-r. .vaustouds
stonden de mv.Iestander» der partijen O\C'r ('11 Wt'~r

tl'g-CIIO\:Cl' elkaèr. De militaireu waren in dl" meer-
derheid en begonnen - ouder gewoonlc van dronken
soldalen - den boel in .t: publieke huis sluk te slaan.
Niets werd oub-ieu, meubels, kostbare spiegels, schil-
derjjcn, glaèen, karafT.'u, bufcttr-n, a llcs moest er aau
gelooveu_ Al spoedig kwam voor de soldaten ver-
sterking \':10 ongeveer :WO man oude)' anuvocring

van een sergenut en korporaals, waarna zelfs de straat.
werd opgcUl'okC'll en rarnou cu 'luikon door keien
verbrijzeld werden. Er bleef dan ook niets hcel van
al, wat ouder 't bereik UPI' bezopen woestaanl-, kwam.
De b ewonstcrs namen de vlucht cu hadden 't gpluk
hC't politiebureau te bereiken. Alsof 't '11 consulaat
was. stelden de nimfen zich daar onder de bescher-
ming- vnu do politic. Yijf heercn, in ·t bordcel aan-
wezig. vluchtten over de daken j een zesde hield zich

SDU·F.N EN :'oIANNEN V.o\S EER TE XIJ~IEGE~.

(Zie de plnnt.)

]11 den nacht van 2 op lj Augustus w(,I'U de vcr-
jaardag lier Kouiugiu te ~ijl1H'gell op ('jgcnaanligt~

wijw besloten. Iu de Rozcmal'iing-a ..• is 'B huis, waal'

tejreu betaling onbeperkte \'dic liefde j;!euC'fl'iHI wordt.
.EI' was nog al bezoek van hurucrs 1'11 milituireu.
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tijden. het spektakel in een kist verscholen,
De politie 'rukte ten getale van 10 mau, uaar de

plaats, waar men aan 't ebrau en vernielen was en
biewen op de soldaten in, maar vermochten niets
tegen de militairen die, grooter in aantal, op hun
beurt de sabels trokken, of wel met de bajonet. ver-
zet aanteekenden. 't Fraaist vau alles was evenwèl
dat. toen hulp aau de hoofdwacht gevraagd werd,
de wacht, bestaande uit 3 man, 1 korporaal en 1
sergeant, dronken bleek te zijn. De wacht werd dien
ten gevolge afgelost en kregen de solda teu later
provooststraf terwijl de sergeant en korporaal boven-
dien werden gedegradeerd. De sergeant en 1 kor-
poraal, die de oproerige troep aanvoerden, zijn ge-
arresteerd. Nu alles is afgelopen, wordt cr natuurlijk
'0 onderzoek, men zegt, 'n streng onderzoek ingesteld
naar 't gebeurde, zood st de politie en de militaire
macht te Njjmegen voorloopig wat te doen'hebben.-
Pas heeft, 'n korporaal, die in 'n publiek hu;s le
"ijmegen moord pleegde, gratie p;ckrel:en van den
koning, of alweer is 'n korporaal oorzaak van nieuwe
schandalen in dia stad.

Gnraagd:

Een Bewaarder in het Huis 'Van Arrest te Maas-
tricht f 500.

Een Veldwachter te MierIo f 300 en vrije uniform.

Ecn Veldwachter te Br-uinisse f 350 en f 50 voor
kleeding.

Een Veldwachter te Roermond f 450 met ••ni-

form.

Een Veldwachter te Hillegom 500 met boven-
kleeding.

Een ~gent v. Politie te Bergen op Zoom f 475

en f 40 .yoor kleeding.

Twee Agenten van Politie te Schiedam 1575
met uniform.

Vier Agenten van Politie te Leeuwarden { 500 j

f 72 voor kleeding en schoeQel.

Leidschedwarsstraat 40
achter het Gerechtshof, '

EIGENGEMAAKTE
FORNUIZEN:

2 gaats f 9.75, 3 gaats f 12.
Fornuizen met twee ovens
(816),_ I f 32. -

Miss Luline.

Deze geheel nieuwe, soliede en
elegante

Laarzentre~~er
aan te vragen bij den General-Agent

Louis Herschel Ezn.
(828) Binnenkant 20.
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OPROERIGB TOONJC.EUli TI: HILLEGQK.

(Zie de plaat.)

Hillegom, 'n doodeenvoudig plaatsje in ons land,
heeft ook eens 'n denkbeel van oproerige beweging
gekregen. Op zich zelf moge dat standje niet veel
te beteekenen hebben, 't .••.a. toch erg genoeg odt
de bescbreven vaderen bijna radeloos te maken. In
zoover heeft het opstootje ook z'n vermakelijke zjjde.
De edelachtbare raad had, in navolging van Am-
sterdam, besloten, de kermis &fte scbaflen. Natuurljjk
is 't onmogelijk, om 't ieder n&ar den zin te maken
en zoo waren dan ook in Hrllegom tal van ontevre-
denen, die' elkander Jt hoofd warm maakten orer
zulk een oabegrjjpeljjke bes' ing. Hoe Illeer de dag
naderde, waarop anders de groote kinderen naar de
kermis gingen, koe onstuimiger men werd, en in
plaats van zich op de beslissing zelve te wreken, of
dr s nooda verhaal te zoeken op de personen, die tot
;'et besluit hadden meêgewerkt - iets wat we na-
tuurliik hoogelijk zoudeu &fkeuren, maar wat toch
eenig rais"" à'être had - begon men baldadigheden
te plegen, door hier en daar doodonschuldige ruiten
in te werpen, een ii_eren hek, dat toch nergens
schuld aah had, uit den grond te rukken enz. N•.•
tuurliik ontbrak het niet a&Il beleedigende liedjes
als: .Hang den burgemeester op" en 't noodige
lawaai, door 'n soort van ketelmuziek veroorzaakt.
'n Vijftigtal lummel. van jongens speetden de voor-

Oproerige tooneelen te Hillegom.
naamste rol en de woningen van den burgemeester,
baron S. H. van Heemstra, en de raadaleden
Nuiiens, Scbeltus en Mijnders moesten 't het meest
ontgelden. Dat spektakel begon vorleden week 's Zon-
uag8 en duurde van 's middags 5 tot '. nacbts
2 of 3 uur. Het tooneel werd den volgenden dag
(Maandag) herhaald en Dinsdag werden zelfs door
de Hillegommer groote kinderen spiegelruiten in de
tramwagens, 'n dosjjn glazen in de hel vormde kerk
(die er zeker ook al schuld aan hadden) ingeworpen
en de lantaarns der gemeente werden vernield, even
als de heide vorige aveuden. Dat alles werd nog
wel genotvol aangeaien, door zoogenaamde fatsoen-
lijke personen. Op verzoek van drie, misschien be-
angste, leden van den raad, vergaderde men '8 Woens-
dagsmorgens en, in stedo van het gezag te handhaven
door ten minste tegenover het oproer niets toe to
geven, werd gauw even besloten om de kermis maar

weêr in te voeren. Alsof dat alleen "'van een raads-
besluit af hing I Het volgend voorstel werd door 2
raadsleden gedaan: •Wegens reed. geploegde en
stoeds toenemende wanordeljjkhedeu, hot beleedigen
van verschillende personen) het vernielen en be-
schadigen, zoowel van bjjzcnder als algemeen eigen-
dom in deze gemeente, eu de gebleken onmacht van
den Burgemeester tot het nemen van krachtige en
doeltreffende maatregelen, tot het beteugelen dier
wanordeljjkhedeu, en het bescbermeu van personen
en eigendommen, verzoeken de oudergeteekenden den

Rp.org_RPM80_12_dec_nr.04_compri 353



Raad dezer gemeente over te gaau on te hesluiten
tot het wegnemen van de oorzaak dier ongeregeld-
heden, welke bestaat in het afschaften der kermis
en aldus te besluiten tot de wederiuvoering der
kermis." - En warempel, de Raad besloot aldus.
Het wettig gezach bukte voor '0 hoopje oproerigen!
Toen waren de Hillegommers weêr te spreken II
Inmiddels- kreeg de raad van den commissaris des
konings bericht, dat de raad het genomen besluit
niet ten uitvoor mocht leggen zonder goedkeuring
van G.d. Staten van Zuid-Holland, !1Jaarentegen

zijn de Hillegommers nu verrast met eene inkwar-

tiering van 60 man infanterie en 24 huzaren, die
de orde moeten haudbavcn, zoodat ze toch wat te
zien krijgen. 't Spreekt van zelf dat, nu er met
kracbt door de bevoegde autoriteit gehandeld.wordt,
de groote kinderen te Hillegom te bang zijn, om
zelfs om de kermis te denken. En zOOblijkt ook
bier weder, dat blaffende honden niet uÜten: - De
gemeenteraad heeft onder deze bedrijven bepaald,
dat de kermis dcn 26sten September zou plaats heb-
ben. Maar Gedeputeerde Staten hebben bet raads-
besluit vernietigd, zoodat er toch geen kermis te
Hi\1egom wordt gehouden. - Op vordering van den
officier van justitie is door de Rechtbank te Haarlem
rechtsingang ten criminele verleend tegen vier der
belhamels tijdens de roerige tooneelen.

POLITIE TE AMSTERDAM.

Wekelfiksche staat ""n gevonden ell gedeponeerde

voor'werpen van 21 tot 27 Mei.

2e Sectie (O«debrug.) Een strooboed gewikkeld
in een roode zakdoek en gevonden aan de overzijde
van het IJ j eenige sleutels; een portemounaie, in-
houdende 15 cent; een donker kleurig bukskin vest;
één lot Paleis voor Volksvlijt; en is te bevragen bij
J. J. SchaetTe r , N. Z. Kolk 9 een halesuoer, bestaande
uit drie snoer bloedkoralen met defecte sluiting;
bij R. Schuurman, Oude Waal 10, een bloedkoralen
kinderarmbandje,; bij J. G. Meijer, Lange Niezel no.
2l (boven) een. witte vrouwenzak inhouden de eeu
zilveren naaldenkoker.

Die zoekt, die vindt.
Gevraagd:

's Gravenhage, een bewaarder 2. kJ. in het huis van
Burgerlijke verzekering, niet boven de 40 jaren, ge-
zond gestel, f 550 en boven- en onderkleeding. Adres
aau den Directeur aldaar.

en GEBITTEN

KUNSTTANDEN worden zouder de
minste pijn over h•.t.

piinljjkst tandvlecsch geplaatst, 1.o11dt'T de oude
wortels er uit te halen. (11 04)

Reparatiën tle~chit'iten hinnen 21 uren door
A. VAN LEEUWEN. ~1<',·an'çien·J)ent.iote,
Singel bij de Paleisstraat 2J7, Am-terd.

~rEfnÀtlsC~I
XANTAA~

Er zijn, meen en we, 525 agenten van
politie; iedere sectie beeft· de manschap-
pen verdeeld in drie ploegen; het eerste

derde gedeelte is vrij, de beide andere
derde gedeelten doen 48 uur dienst.
's Nachts moeten de agente u om de 4

uur loopen en in dien tusschentijd mogen
ze slapen, wanneer ze inmiddels geen bu-
reaudienst hebben: de grootste helft doet
dus over dag dienst; de "kleinste helft
of één ,derde nachtdienst. Misschien,
om daags te laten zien, dat in Am-

sterdam wel degelijk politie is ? Is
dat niet de verkeerde wereld? Zou 't
niet beter zijn, nu we weten, dat er 525
manspersonen dienst doen bij de politie,
dat de grootste helft des nacht. dienst

deed? Over dag loopen ze elkander toch
zoowat in den weg en de burgerij redt

zich onderling wel. Mel hetzelfde ver-
.soneel kon 's nachts veel meer gedaan
worden; maar geef den mannen dan ook
nachtrust en geen 2 X 24 uur achtereen
dienst go waarom 's nachts al dat ko-

per en die uniform aan? Van verre reeds
zijn de dienaren, tot vreugde der dieven,
te zien; te herkennen bovendien aan hun
vasten, afgemeten stap; af te wacbten
wegens den bepaalden tijd, waarop ze
de ronde moeten doen.

Reorganisatie van de politie is niet

noodig; maar een reorganiseerend en
doordenkend hoofdman, Eén goed gene-
raal met 10 man is beter, dan honderd
goede soldaten zonder een goed aanvoer-
der. - Geen rijdende politie; want dat

geeft rijdende dieven! En waar ze van
daan te halen, de mannen, die goede
ka vaJleristen zijn? Toch niet te zoeken

uit de massa weggejaagde buzaren? Dan
bad men rijdende politie, maar welke I
Want 't gaat niet altoos door, dat men
dieven vangt met dieven!

GEHEIME GELDLADE
VOOR WINKELHUIZEN EN KANTOREN.

Men leze in de Am;sterd. Guur. vau i. 't Nieuu» t'an den nag van f) ouder stadameuwe eu
n het Handelsblad van 6 dezer: Allerlei eene aanbeveling over bedoelde Geldlade, daar
och buisgenooteu of wie ook, dezelve kan openen, dan de eigeuear en men gerust zich kan

verwijderen, want, de DIEF wordt bef rapt en kan dan ook onmogelijk 24 Gouden Tientjes
srelen, zooale in genoemd dagblad (A Ilerlei) staat door den loopknecht uit een Comes-
tibleswinkel. Deze lade is dus duur betaald. zooalo er vaak meer zijn. lJe mijne echter
kosten maar J.12. wie wil er voor bestolen worden. Dexe worden enkel i!"e1everd door (1108)

J. J, KOCH, Mr. Smid en Magazijnhouder, Heerenstraat 10.
NB. Men lette niet alleen op de sluiting, maar op de geheele lade

Zo snoepten onze opa's
uit de pot van
sensatie en geweld

De menselijke zucht naar sensatie
is bepaald niet alleen iets van deze
tijd. Lang voordat een kale Kojak
op het tv-scherm verscheen, grie-
zelden onze grootouders al van de
gruwelijkste verhalen. Het zou ons
niet verbazen wanneer het al is be-
gonnen, toen d'aloude Kaïn zijn
broer Abel bad doodgeslagen.
"Daar kon wel eens brood in zit-
ten", moet de Amsterdamse boek-
handelaar E. F. van Eeden bebben
gedacht, toen bij in 1872een sen-
satieblad liet verscbijnen: 'Geil-
lustreerd Politie Nieuws', - We-
kelijksche Kroniek van Buiten-
gewone Voorvallen, Misdaden en
Ongelukken', Voor degenen die
wekelijks een dubbeltje konden
missen, was het blad te koop bij
de spoorstations van een aantal
steden, tot aan Groningen, Venlo
en Vlissingen toe. Voor de gewone
werkman was het natuurlijk te
duur, want voor datzelfde dubbel-
tje kocht je in die tijd 25 beste
steekturven of acht sigaren of 10
kg eerste qualiteit kippenvoer, om
maar eens iets uit de advertentie-
pagina's van toen te citeren.
Toen de oplaag steeg, besloot de
uitgever tweemaal per week te ver-
schijnen, tegen halve prijs, En
daarmee vergrootte hij zijn afzet-
gebied, want ook de kleine man
wilde wel eens snoepen uit de pot
van sensatie en geweld. Politie-
Nieuws werd geweldig populair.
Wie nu wel eens zou willen lezen,
hoe onze overgrootouders hun
sensatielust bevredigden, kan -
hoewel het blad al lang ter ziele is
- daar opnieuw voor in de boek-
handel terecht. Daar zorgt een an-
dere slimme, Amsterdamse uit-
gever (W. van Hoeve) voor, die de
oude edities van zo'n eeuw geleden
opnieuw uitgeeft, nu in boekvorm.
Uiteraard niet meer voor een stui-
ver, maar voor f 29,50 krijgt u nu
een boekwerk van 140 originele
bladzijden in fors formaat, met
veel aangrijpende illustraties.
Op de pagina's hiervoor ziet u een
paar voorbeelden uit de meest re-
cente uitgave, die de jaren
1879-1882 bestrijkt.

27
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MeI bijdragen van: Th. A. Leenders, i.«: de Groot, S. G. M. Worm, D. G. van de Wille, P. H. M. Claessen, J. L. F. Moens,

G. M. Koning e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Een RP'er stond
model voor beeld-
houwer Marcus
Ravenswaay

pag. 31

'n Beeld van 'n
politieman

- ~ llF

Bij afscheid van
expo-boss Derksen:

yVerversop
transferlijst
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002~~~.rr"··

~Ir I
~
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bij 700 jaar

Streven aid Lek

pag. 31
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" 'I \~J!'Ir . ,-

~~I/~"i ~ \.~& .':-~"~I; ol. _II,I,8r:n

AVD' s mede-oprichter
uitgewuifd met 13
speeches, 3 erelinten en
1 boom pag. 33

Wat
Wouw Je •
Nog Meer

pag. 35

Ere
burger

Härns Ioopt
~

- (weer)op

klompen

schipper kom je
overstappeD,
ja of Dee.••.

RPtW's eigen
scheepswerfaktie

pag. 30

Koning Klant
in 't Friese
land

pag. 34

Op leeuwejacht met pag. 30
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RP te Water zoekt personeel
AMSTERDAM. - Onder

het motto 'Stap over naar de

Rijkspolitie te Water', is de

afdeling Personeelsvoorzie-

ning van het Korps een

wervingskampagne onder

mensen met schippers-

ervaring begonnen. Na een

openstelling in het Algemeen

Politieblad, gevolgd door ad-

vertenties in het schippers-

weekblad 'Schuttevaêr' en in

de landelijke pers, was de

Rijkspolitie in november met

een stand te vinden in de

Amsterdamse RAl waar de

tentoonstelling 'EuroportI

Binnenvaart '80' werd ge-

houden.

"We hebben nu al een tekort

van veertig wachtmeesters

(le klasse) en oppers. Dat is

bijna 10 procent van deze or-

ganieke sterkte. Dat is een

last die onder RPtW-

omstandigheden zwaar drukt

op de resterende vierhonderd

personeelsleden. Het ziet er

naar uit dat we het diepte-

punt voor wat betreft het

personeelstekort nog niet

hebben bereikt. Er gaan nog-
al wat mensen met f.1.0.

Bovendien is nu al duidelijk,

dat een onderzoek van het

Stafburo 0 en E van ons mi-

nisterie zal uitwijzen dat de

RPtW in de toekomst danig

zal moeten uitbreiden om

haar taak goed te kunnen

blijven uitvoeren. Al met al

aanleiding voor een groter

beroep op belangstellenden

voor ons vak", aldus de heer
C. Doornhein, stafofficier

bij het commando van de

Rijkspolitie te Water.

Schippersverleden

De werving richt zich vooral

op mensen die beroepshalve

vertrouwd zijn met het leven

op de binnenwateren en

daarnaast op het publiek van

de grote vaart. Kandidaten

30

Stap over naar de
Rijkspolitie te Water.
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Je vaart er welbij.

die de gebruikelij ke selektie-

procedure om te worden toe-

gelaten tot de opleidings-

school van het korps

Rijkspolitie, met goed gevolg

afsluiten worden opgeroepen

voor een vaarproef en een
theoretische test. Als ook de-

ze laatste 'beproeving' een

voldoende oplevert volgt de

primaire opleiding voor

Rijkspolitieman. Daarna

wordt de nieuwe wacht-

meester voor drie maanden

geplaatst op een opvang-
eenhei-d9m het algemene

politiewerk te leren kennen

en vervolgens rechtstreeks

geplaatst bij de Rijkspolitie
te Water.

Wachtlijst

Overigens blijft het voor be-

langstellende wachtmeesters

(Je klasse) van andere onder-

delen van het korps mogelijk

over te stappen naar de

'natte' politie.

Majoor C. Doornhein': "Er
was een wachtlijst van geïn-

teresseerden. Mede ingegeven

door het grote tekort dat bij

de landdienst heerste, was de

bepaling gemaakt dat iedere

nieuwe wachtmeester, schip-

per of geen schipper, vier

jaar zou moeten werken bij

een landgroep. Daarna was

dan de mogelijkheid open-

gelaten naar onze dienst te

komen. Een wachtlijst dus.

Maar in zo'n vier jaar kan er

veel veranderen. Afgezien

van het feit dat op de

opleidingsscholen werd ver-

kondigd dat het eigenlijke

politiewerk bij de landdienst

gebeurde en een toekomst in

die richting als de allerbeste

moest worden beschouwd,

kwam daarbij het simpele ge-

geven dat zo'n man-van-de-

wachtlijst kontakten kreeg in

zijn groep, er verliefd en

misschien wel getrouwd

raakte, een huisje kocht,

enz. en niet meer zo'n be-

hoefte had aan verandering

van werk en omgeving. De

wachtlijst is leeg. De mensen

die nog belangstelling had-

den zijn inmiddels over-

gestapt. Er is dus weer ruim-

te voor jonge mensen met

enige kennis van wat er op

en aan het water gebeurt die

later de politiedienst -te-water

willen leren kennen. De

vraag dringt zich op of, nu

de landdienst vrijwel op

sterkte is, de z.g. vierjaars-

binding moet worden ge-

handhaafd. "

School voor
specialisten

Maar er is toch ook een

mogelijkheid nieuwe wacht-

meesters, ongeacht hun

scheepvaart kennis, recht-

streeks bij de RPtW te plaat-

sen? Er is toch een opleiding

bij de Rijkspolitie te Water?

De heer Doornhein: "Er is
bij ons geen instituut als bij-

voorbeeld de Verkeersschool

van het Korps, waar politie-

mensen worden omgeschoold

tot specialisten in het ver-

keer. Wij hebben wel een

mogelijkheid de specialisten,

die we al in dienst hebben,

naar Amsterdam te roepen

om de bijbehorende diplo-

ma's en getuigschriften te la-

ten behalen. Wij kunnen dus

geen wachtmeesters zonder

enige scheepvaart- of water-

sportachtergrond opleiden

tot politie-te-water-man".

(AH)

Gamine wilde er
eens uit

DORDRECHT. - De mel-

ding 'De leeuw is los-

gebroken' is in normale om-

standigheden - ook in Al-

blasserdam - voor politie-

mensen niet iets om van

wakker te schrikken. De

kreet zal in de meeste geval-

len aanleiding zijn voor een

blik van verstandhouding op

de voorbank van de GSA,

het rechttrekken van het tu-

niek en het innemen van een

andere zithouding van ~

Rp.org_RPM80_12_dec_nr.04_compri 356



waaruit de omgeving onop-

vallend opvallend kan wor-

den bekeken. Anders wordt

het, als in de gemeente een

circus - met een leeuw als

attraktie - zijn tenten heeft

opgezet, en een geschrokken

man je in paniek van de

plaats van de aanrijding

komt halen met de mede-

deling dat de wat groot uit-

gevallen poes er inderdaad

'vantussen' is.

Dat gebeurde onlangs in het

dorp aan de Noord. De bos-

jes waarin 'Gamine' (Frans

voor 'meisje') zich zou heb-

ben teruggetrokken, werden

doorzocht. De opper voor-

op; de wachtmeester achter

het brede postuur van het

kaderlid. Als er iets ernstigs

zou gebeuren, moest de

dienst er in ieder geval zo

weinig mogelijk door ge-

schaad worden, zo filoso-

feerde men. Ondertussen lie-

ten twee andere kollega's

zich door circusmensen de

weg wijzen. Zij zagen de

leeuw die op ongeveer 15

meter afstand de opper en

zijn kollega de zaak met een

slaperige blik gadesloeg.

Weinig belangstellend naar

de vier geüniformeerden

stond Gamine op, keek eens

om zich heen en begon een

gat te graven onder het hek

van de scheepswerf.

Inmiddels bracht het perso-

neel van circus Bassie en

Adriaan de pistekooi aan

waarmee een hoek van het

grasveld werd afgezet. Een

dichte vrachtwagen stond

klaar om het nieuwsgierige

vrouwtje in onder te brengen

als ze was uitgekeken. Alle

beschikbare personeel van de

groep werd met FN en kara-

bijn - het circus beschikte

niet over een verdovings-

geweer - naar de piste gedi-

rigeerd. Twee dompteurs die

met prikstokken het vrouw-

tje in de zij kietelden, wer-

den brullend afgesnauwd.

Plotseling kwam ze overeind,

nam een aanloop en liet haar

volle gewicht neerkomen op

de toch al niet zo stevig

geïmproviseerde konstruktie

van de pistekooi. Gelukkig

viel het dier van het hek,

draaide zich om en rende de

vrachtauto in. In de hoek bij

het hekwerk dat door Gami-

ne was besprongen, stond

een kollega naar lucht te

happen ...

Met gevaar voor eigen leven

klom een man van het circus

op de auto en sloot - zeer

tegen de zin van Gamine -

de deur van de auto. (JCdG)

Een politieman in beeld (Foto Techn. Rech)

DORDRECHT. - Toen de

Gorkumse beeldhouwer Mar-

cus Ravenswaay meemaakte

dat gewonden uit de auto-

wrakken werden gehaald en

hij het meisje hulpeloos bij

de politieman zag staan, wist

hij hoe zijn beeld van 'de

diender' er uit zou zien.

Kollega A. van der Graaf uit

Nieuwpoort stond model.

Hij nam voor de beeldhou-

wer de gewenste houdingen

aan en was er getuige van

hoe het idee van de kunste-

naar gestalte kreeg. Inmid-

dels heeft de kunstenaar de

laatste hand gelegd aan zijn

schepping.

Marcus maakte zijn politie-

man die zich ontfermt over

een kind. Zijn zorg ervoor is

zichtbaar. Het kind weet met

haar zorg voor de pop nog

geen raad. Ze sleept haar on-

verschillig mee. (JCdG)

Dorpsgebeuren

DORDRECHT. - 1980 zal

ongetwijfeld de geschiedenis

ingaan als het jaar met de

meeste 'zoveelste' verjaar-

dagen van stad of dorp. In

Streefkerk was ook zo'n

feest te vieren. Ze wisten het

er precies. Het was 700 jaar

•.•I geleden dat het dorp aan de

. Lek was ontstaan. In ieder

geval een mooie aanleiding

voor de gehele bevolking om

feest te vieren. Ver voor het

openingsbal was men al aan

het passen en meten om zich

straks in klederdracht op

straat te kunnen vertonen.

Kenners van de geschiedenis

wisten te vertellen dat de kle-

ding voor mannen in die da-

gen werd bepaald door de

maillot. De kollega's van de

post Streefkerk voelden er

niet zoveel voor om in zo'n

nauw, kriebelend geval met

zo'n laag kruis rond te stap-

pen. In Rotterdam huurden

ze bij een toneelgezelschap

twee dienders-uniformen en

wachtten daarmee het

openingsbal af. Gehuld in

een wonderlijke mengeling

van scherts en traditie deden

zij hun politiediensten. Pro-

blemen van herkenning heeft

de metamorfose niet gege-

ven. Waardering was er in

ieder geval voor dit teken

van medeleven met het

dorpsgebeuren. (JCdG)-....
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Hei voor Justitie

"Indien een bedrijf zoveel

produceert als Justitie op

allerlei gebieden de laatste

tijd doet, dan moet er een

voortvarende manager aan

het hoofd staan."

Aldus NRC/Handelsblad,

dat dit kabinet nogal kritisch

pleegt te volgen. De behan-

deling van de Justitie-

begroting voor 1981 in de

Tweede Kamer was voor de

NRC aanleiding tot een wat

ongewone nabeschouwing

over het departement van

Justitie, die wij hieronder af-

drukken.

Verjaardag haal is duidelijk: Mischa tus-

sen de politiemensen, op de

schouders van mannelijke

kollega Knez, met de politie-

pet op, samen kaarsjes uit-

blazen, een fotograaf er bij.

Is er reden voor de oprich-

ting van een RP-felicitatie-

dienst bij de RP in Stein?

Een kollega: "We zullen er

geen gewoonte van maken

om de kinderen van onze ge-

meente te bezoeken".

(PHMC)

MAASTRICHT. - "Woens-

dag ben ik jarig. Ik zou het

heel erg leuk vinden als u op

mijn feestje een kopje koffie

komt drinken."

Een briefje met deze inhoud

dwarrelde onlangs op het bu-

ro van de administrateur van

de groep Stein van de

Rijkspolitie. De afzender was

Mischa. De rest van het ver-

Door OMe redadeur
MARC CHAVANNES

IlEN HAAG. 13 nov. -.. e
n~hel~~'V

de brutr~jn"Vfià
minister van')l.I$tltle J.de

RWw 'twèe jaar geléden. HIJ
was toen ruim een half jaar aan
de slag op Justitie en wilde nog
niet nadenken CM!l' de vraag
waarom hitto'o &Pl!depers bad
btj,\~end,. Yijandt',Jlij de~
haMeltng :Van r.ljn't' voorl(ipig
laatstê begróting, drne week in
de Tweede Kamer, werd er vrij.
wel eenstemmig hei! geroepen.
Zelfs de PSP'er Van der Spek
was een beetje tevreden over
het gebodene. ,

Dé, rechtet, die;als Wéten-
sct1apsmaniverllchte''tdeeën 'ha'd
en als zondagskind de politiek
binnënstapte, leek vorig jaar bij
de verdediging van ujn beleid
wat veel de kleur van zijn amb-
telijke omgeving te hebben aan-
genomen. ~u de bel voor de

nde lónken,
D' t dtem-

rschij .niet juist,is
geweest.

Indien een bedrijf zoveel pro-
duceert als Justitie op allerlei
gebieden de laat$te tijd doet,
dim moet el' een voortvarende
~gel' aan..hettolti;!ofd slaan.
Altrdbt boWndien kms ziet een
zo gbede naam bH het parlement
te houden dat de oppositie de
hoop al bij voorbaat laat varen
om politieke punten te scoren,
dan moet er ook sprake zijn van
een bekwaam politicus.

~l!l minî.s~r is Dé Ruiter de
afgelopen tijd vèèl in het
nieuws geweest onder het kopje
Abortus, een onderwerp waar
hij gezien de wankele coalitie-

mogelijkheden aan h.eeft gedaan
wat hij kon. Met de kraak/leel-
standswetgeving en degrondpo.
litiek zouden ministtn's
dere kleUl!:.ellk:Wli~tt' .

, ambts~ Wltdoorpk
zijn.

,
Het is zeker waar, de welp-

ving op bet terrem van de- pri-
vacy wordt niet overhaast tot
stand pqracht én •• be~ninl
van de rg~t1e
in theo k vetJoopt
in een wa bedaagd tempo. Maar
bet belangrijkste wat de minis-
ter kap inbrengen in zo'n appa-
raat, namelijk Ideeën, kennis
van zaken en mentaliteit - dat
bhjkt De Ruiter na een kleine
drie jaar Ryel"iuigm!1 ft
geboden. Th Daar '''is Ijk
iedereen op Justitie over
eens en de resultaten laten het
zien.

Hij is met zijn seliefde famt-
lierecht aan de slag gegaan, kra-
kers en speculanten zijn in hun
juis1e prqportiès'gl!plaatsi. de
"nieuwe" '~rimili.nteit vi8' bV's
en sociale voorzieningen wordt
op veel manieren aangepakt, de
Wet op de recht$hulp vordert
gestaag, verschillende vormen
van discriminatie worden aU sé-
rieux genomen.

En tussel\ de ~rljven\ dóGr
ziet de minister hns de ft'ànse
president nog even de voet
dwars te zetten bij diens pogin-
gen om een vaas groot (lees:
Frans) wetstelsel in Európa te
introduceren. BIj de voorberei-
ding van de begrotingsbehande-
ling viel bovendl~l'l op meI hoe-
veel Mvól·lijkênde ond'èrzoe .•
ken het wetenschappelijk een-
trum van het ministerie bezig is;
dit WODe maakte tijdens De

Ruiters béwind de draai naàr
onderzoek dat gericht is op het
beleid.

i!k0Qtya
'voor he
ris"
de Kamet' mocht delen.

Deze behoedster van ~ on-
aancenaamate stut$taken die
er zo onpveel' Zijn (crtminel.n
~ ~. vreemdeltn ••
pp ~"'I\ en oQ~poorde;klnder
ren eeJ'f;' ltansJe,yW wa.fli)'bete:tS
bieden}, ~ft Zich kennelijk
door haal' baas laten inspireren.
Zij spreekt nog steeds op een
toon alsof weer iemand in de
klas witte muizen heeft losgela-
ten, maar doet'overlgens meer

%f1anee~.wat d~)<amer wil. A

• mevrouw Haai'S vetIaagde dé"
veel beldaagde werkbelasting in
de kinderbescherming, zij begon
een afdeling die asiel zaken at-
tenter probeert af te handelen,
maar zij liet zich niet verleiden
drugsverslaafden in een barak
te stoppen. 0 ~n paar
vel'ûlertSten te ..ti

Plezierig
Het doorslaggevendste bewijs

voor zijn goede mentalIteit te-
wl'ûe minister de Ruiter mis-
sChien ~e.in een reactl~ 'op de
twee toppers die de Kàmê,rleden,i
deze week hadden uitgekozen:
vandalisme en NChtshl\ndha-
ving. Niet in weer een studie
vluchten, geen 'gemakkelijke
oplossingen, maar steeds afwe-
sen wat methode, middelen en
effect kunnen ztjn, waarbij het.
te veroveren zetelaantal in mei
'SI geen merkbare rol speelt.

Het moet plezierig zijn met
die man in een kabinet te zitten.

32
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Nog een zaakje.
Als dank

BREDA. - Beste heren v.

Geel en v. Dooren.

Naar aanleiding van nog
steeds denken over wat ik al-
lemaal heb gedaan moet ik u
helaas mededelen dat er nog
een klein zaakje bijkomt.
Namelijk in Rotterdam een
geclassificeerde poging tot
inbraak.
Mijn verklaring zal ik op een
apart vel bijvoegen omtrent
de zaak en ondertekenen.
Ook wil ik u vragen hoe het
met mijn sportschoenen gaat
omdat ik de nieuwe niet kan
aanhouden omdat ze te
groot zijn.
Nogmaals hartelijk dank
voor de menselijke verzor-
ging en benadering tijdens
mijn verblijf op het politie-
bureau. En voor mij mag het
de laatste keer geweest zijn.

Hartelijke groeten.

Lichtelijk verbaasd moeten

de Bredase distriktsrecher-

cheurs Van Geel en Van

'tf.,rtJ ",,,.,

N/'~ IU'N

r.J.. •.I,.

Doorn hebben opgekeken

toen ze bij hun post een

brief met bovenstaande in-

houd (afkomstig van een ou-

de bekende die onderdak

had gekregen in het huis van

bewaring in Zutphen) von-

den. Eenmaal onder over-

heidsdak had de verdachte,

die door zijn nogal opvallen-

de wijze van werken voor

zijn dagelijks brood de ver-

diende - en humane - aan-

dacht van de rechercheurs

had gekregen, kennelijk be-

hoefte iets terug te doen.

Veel vrije tijd bracht hem tot

het op papier zetten van nóg

een bekentenis. Het betrof
een probeerseltje een show-

room met sportfietsen in
Rotterdam binnen te drin-

gen. Zijn verklaring - aan-
--.-'-, - --oW'"

• .!C::

/'1fll..I~Ir-==l [;:;-,..,ih:-

1HO/l
-e-r Ó,
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DRIEBERGEN. - Op 31

oktober is een van de Mohi-

kanen van het AVD-toneel

verdwenen. Op die dag nam

kapitein J. van der Heide

onder grote belangstelling

van vele 'verkeersmensen' af-

scheid uit zijn politieloop-
baan om met f.1.0. te gaan.

Samen met de toenmalige

iuitenant Vogel (001) legde

opper Jelte 'van der Heide

(002) op 1 november 1960 de

grondslag voor de Algemene

Verkeersdienst. Hij deed er-

varing op bij de Duitse

,Autobahnzug' en bemande

met anderen de eerste Por-

sche (01) op de paden die

toen autosnelwegen heetten

en presenteerde zich in de

outfit van de snelle jongens

als dressman op het ministe-

rie van justitie. Hij kreeg de

leiding over de SAS-groep

(Surveillancegroep-Auto-

Snelwegen) en later staf-

medewerker AVD, met als

opdracht het onderhouden

van de kontakten met Rijks-

waterstaat. Hij werd hoofd

Stafburo Uitvoerende Zaken

en bereikte de rang van kapi-

tein.
Bij zijn afscheid plantte hij

bij de ingang van het AVD-

terrein een boom, werd hij

benoemd tot erelid van de

sportvereniging Alex, lid van

verdienste van de personeels-

vereniging Pers-Alex en

buitengewoon lid van de
ANWB Wegenwacht.

Traden dertien sprekers, on-

der wie direkteur-generaal

van het ministerie van ver-

keer en waterstaat, aan en

werd ook de echtgenote van

de heer Van der Heide niet

vergeten.
(AH)

gevuld met datum van het

proces-verbaal en het parket-

nummer opdat men niet lang

naar zijn stukken hoefde te

zoeken - en gekompleteerd

met een situatietekening van

de plaats waar de ruit in

stukken was gevallen konden

zo in het dossier worden ge-

legd. (SGMW)

002 van AVD
nam afscheid
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Coach Derksen
nam afscheid

UTRECHT. - "Het team
van voorlichtingsambtenaren

dat in december 1971 werd

geformeerd om de werving

van Rijkspolitiepersoneel een

stimulans te geven, had grote

landelij ke belangstelling.

Sommige teamleden zijn

zelfs wel eens benaderd door

andere 'klubs'. Het is jam-

mer, dat nu het korps

Rijkspolitie op sterkte komt,

die belangstelling lijkt weg-

gevallen. En nu adjudant

Derksen, coach en aanvoer-

der van het voorlichtings-

team, afscheid van ons
neemt om met f.l.o. te gaan,

lijkt het mij ook maar beter

dat wij, de teamleden, ons

maar zo snel mogelijk op de

transferlijst laten zetten."

Aldus de Nijmeegse voorlich-

tingsambtenaar H. C. van

Schilt op 30 oktober j.l. bij

het afscheid van adjudant

W. Derksen, hoofd van het

buro externe diensten van de

Afdeling Personeelsvoorzie-

ning van het korps Rijks-

politie.

Bijna negen jaar lang gaf de

heer Derksen leiding aan de

wervings-voorlichtings-

ambtenaren bij de distrikten.

Hij was de stimulator bij het

tentoonstellingsgebeuren,

open dagen en bij andere

evenementen waarbij de

Rijkspolitie naar buiten trad.

(AH)

(Foto H. L. van Harrevelt)

Meneer de
ontvanger.

DORDRECHT. - Een wel

zeer wonderlijke manier om

de ontvanger van 's Rijks

Belastingen te spreken te vra-

gen hield een inwoner van

Hellevoetsluis er op na. Hij

moest te veel betalen aan de

schatkist, vond hij. Met deze

opmerking viel de man niet

op. Om dat meneer-de-

ontvanger duidelijk te ma-

ken, stelde hij zijn voertuig

halt-en-front op tegenover de Een deur opentrappen ...

rapport met de uitslag van

een test op het schoeisel van

de maat en het merk van de

opper. Een paar konklusies

uit het rapport: uit een ver-

gelijkend onderzoek met

twee paar klompen van een

ander merk bleek dat die van

de opper er maar matig af-

kwamen. Zo bleek bijvoor-

beeld de vochtabsorbatie van

de binnenzool slecht, de

remweg bij normale gang

was 30 cm en in galop 153

cm. Er was sprake van een

sterke zijwindgevoeligheid en

een slechte wegligging. Voor-

waar een resultaat om uit je

vel te springen. Maar ook

een opper heeft zijn princi-

pes. Met een door een grijns

vertrokken gelaat verliet hij

de school om thuis verslag te

doen van de 'miskoop'.

Alsof er niets aan de hand

was maakte Nijborg de vol-

gende dag een begin met de

onthulling van de geheimen

van de Warenwet. Het werd

een goede dag voor hem.

Toen hij een stoel weg-

schoof, vielen de ontvreemde

klompen met veel lawaai op
de grond. De klas werd die

dag in materiële zin wat ar-

mer. De pils moest betaald

worden en bovendien waren

er wat onkosten gemaakt in

een Harlingse schoenen-
winkel. (GMK)

Konsumentenonderzoek

timmer- en schilderwerk. De

officier vindt, dat je hoe lu-

diek sommige akties ook zijn

bedoeld, niet alles leuk is en

de Rijkspolitie van Brielle

had wat werk met het bij-

werken van hun eigen Guin-

nes Book of Records.

3.01 promille alcohol in het

bloed bleek een nieuw re-

kord en het rijbewijs van de

Nederlander dat in Saoedie

Arabië was afgegeven is met

wat andere velletjes papier

naar 'de officier' verzonden.

(JCdG)

HARLINGEN. - "Wie mij
op de kast krijgt, heeft een

kratje pils verdiend."

Docent J. Nijborg van de

school in Harlingen had het

tegen zijn klas verse adspi-

ranten. De jonge klas slikte

z'n opmerking geschrokken.

Alles is nog zo nieuw. Mis-

schien valt-ie-wel-mee. Naar-

mate de 'partijen' elkaar be-

ter leerden kennen, werd de

stellige uitspraak van de op-

per toch nog eens van de

plank gepakt en tot basis van

een principiële uitdaging

uitgeroepen.

Toen docent Nijborg op een

avond uit een van de kamers

van de jongelui in zijn nieu-

we Zweedse klompen, die hij

zo netjes voor de deur had

geparkeerd, wilde stappen,

kwam hij tot de ontdekking

dat zijn sportieve stappers

verdwenen waren.
agegluurd door vele ogen,

wandelde de opper op kouse-

voeten ferm door het ge-

bouw, langs de receptie en

over de parkeerplaats waar

zijn auto wachtte.

De volgende dag. Of hij nog

even in de klas kwam, want

'er was wat'. Toen hij de uit-

gespreide krant van de tafel

had getrokken, lagen voor

hem zijn klompen. Gede-

monteerd weliswaar. Naast

de brokstukken: een TNO-

solide deuren van het overi-

gens ook zo stevig gebouwde

pand aan de Clarissenstraat

in Brielle. Volgens zijn eigen

verhaal deed hij toen zijn

ogen dicht, gaf gas en knalde

met een tamelijke snelheid

tegen het hout en glas dat op

zoveel geweld niet was be-

rekend. De RP-kollega's uit

Brielle hebben de man daar

in die positie aangetroffen.

De ontvanger blijft minder

geduldig wachten op zijn

centjes en zal hem ook nog

een rekening sturen voor wat
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Wachtmeester Rommens ereburger van Wouw deerd wordt, was voor het

gemeentebestuur van Wouw

aanleiding om Rommens

eens flink in de bloemetjes te

zetten tijdens een receptie op

het gemeentehuis. Hoogte-

punt van de bijeenkomst was

de benoeming tot ereburger

van Wouw. Burgemeester

mr. A. G. Rombouts over-

handigde Rommens de zilve-

ren ere-medaille van de ge-

meente en de bijbehorende

oorkonde. (SGMW).

= • De nieuwe ereburger en 'Den Burg'.

Piet Rommens: dertig jaar de kerk in het midden van het
dorp gehouden. (Foto's Brabants Nieuwsblad)

Gegroet!

LEEUWARDEN. - Wacht-

meester le klasse Jaarsma is

uit het Friese Makkum ver-

trokken. Voor hem was de

tijd gekomen zijn strepen te

ruilen voor een 'bloemkool'

en de verantwoordelijkheid

als rayoncommandant op

zich te nemen. Voor zijn ge-

zin betekende dat een ver-

huizing naar Wommels. Om

bij dit afscheid na 14 jaar

niemand te vergeten en om

de Makkumers de gelegen-

heid te bieden de goede kon-
takten te laten bestaan, ver-

scheen er in het Bolswarder

Nieuwsblad deze advertentie:

Inwoners van Makkum

Ruim 14 jaar mochten wij in uw midden

verblijven. Veel blijde maar ook droeve

dingen hebben wij met u meegemaakt.

Heden zijn wij verhuisd naar Wommels,

Hottingawei 25. Tel. 2124.

Tevens bedanken wij voor alle lidmaat-
schappen.

Familie (politie) Jaarsma

BREDA. - Op 26 septem-

ber 1950 deed kollega
P. C. C. (Piet) Rommens als

wachtmeester zijn intreden

bij de post Wouw van de

Rijkspolitie. Dertig jaar lang

deelde de politieman lief en

leed met de inwoners en de

kollega's van de Brabantse

gemeente. Dit feit en de

konstatering dat Piet Rom-

mens door zijn mede-

dorpsbewoners zeer gewaar-

Reynaert de Vos
in de boeien

MIDDELBURG. - De ge-

schiedenis van de 800-jarige

stad Hulst op Zeeuws-

Vlaanderen is nauw ver-

weven met de figuur van

'Reynaert de Vos', het dier

vol schelmenstreken. 'Rey-

naert' speelde onlangs ook

een rol in de nog prille his-

torie van het vernieuwde

groepsburo van de Rijks-
politie in Hulst.

Generaal P. J. Plattel sloot

lastpost 'Reynaert' op 16 ok-

tober zelf in en verrichtte
daarmee de officiële opening

van de betere behuizing van
de groep Hulst.

Na de 'Reynaert-Omme-

ganck ', een optocht die in

september ter gelegenheid

van de festiviteiten rond het

achtste eeuw-feest was

georganiseerd, bleek dat

'Reynaert' spoorloos was

verdwenen. Tot het moment

waarop distriktscommandant

J. J. Veenstra op de dag van

de opening van het buro de

Rijkspolitiemanifestatie voor

het publiek openstelde. Plots

was de vos er weer, sluw als

hij is stuurde hij weer veel in

de war maar liet zich niet

pakken. Beredenen uit Box-

tel zagen tenslotte kans 'Rey-

naert' in te rekenen en aan

hun hoogste chef over te

dragen.

Kollega J. Koetsenruijter was

blij dat hij na afloop van de

opening het vossenbont weer

uit kon trekken. (JLFM)

Reynaert de Vos aan banden.

(Foto Techn. Rech. Den Haag)
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• De 22 regionale buro's

voorkoming misdrijven zul-

len de politie gaan helpen bij

de bestrijding van vanda-

lisme. In alle arrondissemen-

ten worden officieren van

justitie aangesteld die zich

bezig zullen houden met

omvangrijke gevallen van
fraude. (AD)

• In Alkmaar, Almelo,

Assen, Breda, Groningen,

Haarlem, Den Bosch, Zut-

phen en Den Haag zullen

volgend jaar veroordeelden,

die een gevangenisstraf te

wachten staat, maatschappe-

lijk nuttig werk als alterna-

tief kunnen kiezen. Het ex-

periment dat twee jaar zal

duren, biedt de veroordeel-

den de mogelijkheid zich -

onbetaald en in eigen tijd -

nuttig te maken voor de

volksgezondheid, het milieu,

de rekreatie en de edukatieve
sfeer. (Trouw)

kort
&klein

gelezen

• De Utrechtse politie wil

binnen twee jaar een grotere

bijdrage leveren aan het wel-

zijn van de burgers. Er staat

een grondige reorganisatie

voor de deur. De surveil-

lancedienst krijgt meer taken

en later ook meer mensen.
(Trouw)

• De geüniformeerden van

de gemeentepolitie krijgen

een nieuw tuniek, omdat de

Walther P5 alleen in een

open holster aan een koppel

over het uniform kan wor-

den gedragen.
(Haagsche Crt.)

noteren: naam, adres

en telefoon van uw info

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251.

DISTRICT AMSTERDAM
P. GORISSEN,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 1370731.

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 87 221.

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen
tel. 05920 - 2 18 88 (thuis: 05920 - 5 11 741.

DISTRICT BREDA
S. G. M. WORM,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14 891.

DiSTRICT DORDRECHT

J. C. DE GROOT,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 261.

DISTRICT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Th. SPELT,
Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231.

• De vakafdeling auto-

rijscholen van de Federatie

van Nederlandse organisaties

voor het personenvervoer

gaat een bromfietsopleiding

opzetten. De aspirant-

bromfietser zal vertrouwd

worden gemaakt met de on-

derwerpen voertuigkennis,

sociaal weggedrag en ver-

keersgedragsregels. (Trouw)

• Omdat het Korps bijna

'vol' is, is er een wachtlijst

aangelegd van adspirant

wachtmeesters die niet met-

een op de Rijkspolitie-

opleiding kunnen worden ge-

plaatst. Wervingskampagnes

zijn afgeslankt en wervings-

voorlichtingsambtenaren

krijgen andere taken toe-

bedeeld. Ook de personeels-

ontwikkeling bij de

gemeentepolitie baart geen
zorgen meer. (D.L.)

DISTRICT GRONINGEN ALGEMENE VERKEERSDIENST
H. J. KUIPER, Th. A. LEENDERS, .
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Dnebergen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 1 27981. tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH DIENST LUCHTVAART
W. H. A. G. V.d. LOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331. tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12 JOl.

DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER
J. SCHEPER, U. DE LANGE,
Bureau: Noordersingel 100,8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 813951. tel. 05100 - 2 30 44 (thuis: 05170 - 69 291.

DISTRICT MAASTRICHT
P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: 2° Walstraat 8-14,6511 LV Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 00879 - 28 281.

DISTRICT ROERMOND
STAFBURO VOORLICHTING,
Bureau: Europalaan 031, 6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 JO.

DISTRICT UTRECHT
A. C. J. SCHAODELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

• Artsen die zich met ge-

rechtelijke geneeskunde

bezighouden, gaan zich bin-

nenkort verenigen in het 'Fo-

rensisch Medisch Genoot-

schap' dat zich o.a. als taak

gesteld heeft de overheid de

adviseren. De Rotterdamse

politiearts Cremers vindt, dat

er bij de opleiding tot arts

aandacht besteed moet wor-

den aan de gerechtelijke ge-

neeskunde: "De gerechtelijke

geneeskunde bestaat in ons

land gewoon niet". (NRC)

• Sinds 3 november verzor-

gen medewerkers van de

AVD op werkdagen tussen 7

en 9 uur 's morgens de

verkeersinformatie op Hil-

versum 1. (AD)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoorde lij k.

SCHOLEN:

Opleidingsschool Apeldoorn: M. DAN EL,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 055 - 33 73 231.

Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811.

Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 16 66 (thuis: 04748 - 14 71 I.

Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
P. S. G. VAN DE RIJKEN,
2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen
tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 991.

Verkeersschool: P. F. PUTTER,
Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 7848 48 (thuis: 02155 - 1 20301.

Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 33 09 59

RESERVE RIJKSPOLITIE
D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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1
POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

• Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden
aan:

Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,

6720AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de

kans op plaatsing.

'Je zou politiemensen en maatschappelijk
werkers best kollega's kunnen noemen'
Hoewel ik geen deel uitmaak van het

korps Rijkspolitie, maar behoor tot de

kategorie van mensen die u, in het

korps, 'burgers' noemt, heb ik toch be-

hoefte een reaktie te geven op het artikel

'Waarom praat u niet mee?' - met na-

me het onderwerp 'Maatschappelijk

werk' - in het oktobernummer van het

RP-magazine. Mijn dagelijks brood

verdien ik als maatschappelijk werker

bij een instelling voor algemeen maat-

schappelijk werk. Sinds een paar jaar le-

ver ik een bijdrage aan de kursus bij de

opvang van jong personeel van het

korps Rijkspolitie in het distrikt Mid-

delburg. Mijn reaktie zal dan ook wel de

kleur hebben van zowel mijn werk als
van mijn ervaringen met de Rijkspolitie.

Met u verbaas ik mij er over dat er zo
weinig kontakten zijn tussen (Rijks-)po-

litie en het algemeen maatschappelijk

werk. Die kontakten zouden toch eigen-

lijk wel nodig zijn. Het algemeen maat-

schappelijk werk presenteert zich dicht

bij de mensen, met een zo laag mogelij-

ke drempel (eerste-lijns-werk) en een

zeer breed hulpverleningsaanbod. De

hulpverlening door de politieman of

-vrouw vindt ook plaats in die 'eerste

lijn'. In feite zou je politiemensen en

maatschappelijk werkers dan ook best

kollega's kunnen noemen.

In politiekringen wordt als oorzaak

voor dat gebrek aan samenwerking vaak

genoemd: het ontbreken van de bereik-

baarheid van onze instellingen in de

avonduren en in het weekend. Alsof er

overdag nauwelijks problemen zouden

zijn! Het zal waarschijnlijk wel waar

zijn dat ook de doorsnee hulpverlener

liever tijdens kantooruren werkt dan in

het weekend of 's avonds. Overigens

biedt de CAO voor het welzijnswerk
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weinig mogelijkheden om avond- of

weekendwerk te stimuleren. Maar naar

mijn idee zit de oorzaak voor het gebrek
aan samenwerking veel dieper.

Voor mij is zeker dat de signalen over de

slechte bereikbaarheid van de hulpverle-

ners bedreigend werken bij de hulpver-

lening. Ze laten weinig ruimte meer over

voor oplossingen. Mijns inziens dient de

poging tot meer samenwerking daarom

positiever te worden aangevat. De eerste

vraag zou kunnen luiden: "Hoe kunnen
politie en maatschappelijk werk of

hulpverlening in het algemeen beter sa-

menwerken?"

Enig probleemmateriaal zal bij die op-

zet meteen boven komen drijven. Om

maar eens wat te noemen. Niet zelden
hebben politie en maatschappelijk wer-

kenden verschillende - misschien zelfs

wel tegenstrijdige - denkbeelden. lk

denk bijvoorbeeld aan een illegale bui-
tenlander. Voor de maatschappelijk

werker zal de hulpverlening bepaald niet

hoeven te leiden tot een uitzetting.

De speelruimte die de maatschappelijk

werker in zo'n situatie claimt, is belang-

rijk groter dan die van de politieambte-

naar. Een strafbaar feit dat de maat-

schappelijk werker ter ore komt, zal

ook niet automatisch juridische gevol-

gen behoeven te hebben.

Samenwerking sluit dus vaak tegenstrij-

dige belangen in. Een ander aspekt is,

dat naarmate het maatschappelijk werk

meer een instituut wordt in de samenle-

ving, de neiging van 'het beter weten'
toeneemt. De hulpverlening behoort

hem (de maatschappelijk werker) toe en

hij kan die taak beter aan dan bijvoor-

beeld de politie, zou de gedachte kun-

nen worden. Een mening die bij de poli-

tie levendig wordt gehouden. Ik denk

echter, dat menig maatschappelijk wer-

ker nog heel wat kan leren van een erva-

ren politieman of -vrouw bij een optre-

den in akute situaties.

Twee eigenschappen zag ik bij de indivi-

duele politieambtenaar echter graag ver-

der ontwikkeld, namelijk het optreden

in akute noodsituaties en het onderken-

nen van de problematiek van een goede

verwijzing. Ik denk dat de politieman

nog teveel sust, zonder het eigenlijke

probleem te onderkennen en daardoor

aan achter- en onderliggende vragen te
weinig doet. De verschillende werkwij-

zen van beide partijen zal de samenwer-

king niet bevorderen. De eigen werkwij-

ze is de beste, veronderstelt men wel-

licht. Men gaat dan wel voorbij aan het

feit, dat de verschillende werkwijzen in

totaal verschillende omstandigheden ge-
bruikt worden.
Samenwerking tussen de twee instanties

zal een altijd wat eenzijdige relatie in-

houden. Waarschijnlijk heeft de politie

vaker het maatschappelijk werk nodig

dan omgekeerd. De vraag is of dit ge-

voel van afhankelijkheid zijn hanteer-

baar is bij een groep van mensen die in

grote mate bestaat uit 'zelf-doeners'.

Bovenstaande is zo maar een willekeuri-

ge greep uit de hoeveelheid van moei-

lijkheden die aan de basis van samen-

werking liggen. Die samenwerking zal

ook twee totaal verschillende organisa-

tievormen bij elkaar brengen. Het korps

Rijkspolitie heeft een duidelijke hiërar-

chische, vertikale struktuur met een dui-

delijke samenhang. Het werken in Gro-

ningen of in de provincie Zeeland zal

voor de RP-man niet zo heel veel ver-

schillend zijn.
Maatschappelijk werk heeft een hori-

zontale (demokratische?) minder hiërar-
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chische struktuur. Het maakt geen deel

uit van een landelijke organisatie. Iede-

re instelling opereert geheel zelfstandig

en voert een eigen beleid. Waarschijn-

lijk zal er darom ook nooit een goed

funktionerende relatie ontstaan tussen
de gehele hulpverlening en politie in Ne-

derland. Hier en daar zal het soms luk-

ken en dat is al een stap vooruit. Maar

toch vraag ik me af, waarom een situatie

als beschreven in uw RPm, blijft

bestaan. Stel een voorval waarbij de po-

litieman geen hulp verleent. Kamervra-

gen kunnen wel eens het gevolg zijn.

Voor de maatschappelijk werker die

weigert hulp te verlenen, zijn de gevol-

gen minder indrukwekkend. Maar toch

knapt de politie het zelf op. Misschien

omdat het minder tijd kost dan een

gesprek met de hulpverlening aan te

gaan?

Graag zou ik de politie aktiever zien in

een signalerende funktie. Een politie-

man met de kennis van zijn dorp of

wijk, weet waar in de toekomst - na ja-

ren - problemen zijn te verwachten en

van welke aard zij zijn. Dit signaleren

wordt voor het welzijnswerk erg belang-

rijk. Dit wordt namelijk gedecentrali-

seerd en gemeenten zullen bij de plan-

ning en het funktioneren ervan een gro-

tere rol gaan spelen. De burger zal daar-

door dichter bij de welzijnsinstellingen

komen te staan. Een aktief kontakt tus-
sen politie en de welzijns-instellingen,

waarbij veel (naar mijn gevoel wel eens

teveel) moet worden gepraat, komt ten
goede aan die burger.

Tenslotte, voor die politiemensen die

wel eens stuk gelopen zijn op de hulp-

verlening: dat overkomt mij ook. Soms

moet ik aan derdehulpverleners vragen,

me te willen helpen bij het realiseren van

een oplossing. Het gebeurt mij ook, dat

het mij niet lukt. Ik tref een gesloten

deur of mensen die weer in vergadering

zijn, geen tijd hebben of niets in de

oplossing zien. Het verschijnsel (hoe on-

eerbiedig het ook klinkt) 'met iemand

leuren'. Er niet in slagen iemand te hel-

pen, zoals het feitelijk zou moeten.

Ik hoop dat we, politie en hulpverle-

ners, de moed kunnen opbrengen om
te blijven proberen ten dienste te staan

van die andere die de ene keer burger

heet en de andere keer kliënt wordt ge-

noemd.
Hubert Martens,

Oost burg

(Door de redaktie bekort).

M.E.-symbool

In het septembernummer van het RPm

werden de lezers krachtig opgeroepen de

wapenschildjes nu maar te laten voor

wat ze zijn en over te gaan tot de aan-

schaf van het door kollega Schut ont-

worpen wandbord.
De COME (Centrale Opleiding Mobiele

Eenheden) is een instelling waar boven

bar en kruk menig wapenschild is opge-

hangen, maar die gaarne bereid is een

nog kale wand binnen ons instituut op

de vrolijken met al de symbolen van ons

Korps, samengevoegd en uitgevoerd in

Delfts blauw.
Menig COME-medewerker heeft echter

op de illustratie van het wandbord zitten

speuren naar het ME-symbool, zonder

het door voor- en tegenstanders van de

ME algemeen erkende teken te ontdek-

ken.

Middels een van de technische recherche

Nijmegen geleend vergrootglas zijn we

in een klein rondje een eenzaam figuur-

tje op het spoor gekomen dat in het be-

zit was van een schild en mogelijk ook

een lange wapenstok. De symbolische

weergave van het ME-gebeuren, het

werken in teamverband waarbij men el-

kaar terzijde staat, voor elkaar instaat,

is op het wandbord niet terug te vinden.

Dit betreuren wij ten zeerste. Het onge-

veer 5 jaar geleden, op de COME ont-
worpen ME-symbool is juist nu door ie-

dereen overgenomen. Dat heeft men

zeer getrouw gedaan. Lieden die luid-

ruchtig roepen: 'ME, weg ermee' heb-

ben het symbool onverkort op brug en

muur weergegeven. Voor de ontwerper

van het wandbord (we rekenen hem tot

onze medestrijders!) daarom alsnog het

enige echte en door iedereen geaksep-
teerde ME-symbool.

Staf COME,

n.d. W. Bijl,

Neerijnen

Geld lenen zonder omwegen
Doe het 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertoqenbosch.Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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Thijs: in kerstbomen

Het was al heel erg lang gele-
den dat hij als transport-
geleider werkte bij een par-
ketgroep in het zuiden van
het land. De band tussen de
groepsleden was zeer hecht
en ook de verhouding met de
andere werkers op de recht-
bank was plezierig te noe-
men. Iets van die goede ver-
houding kwam vooral tot
uiting zo tegen de Kerst. Bij
het aanbreken van de donke-
re dagen circuleerde er dan
op de rechtbank (en aanver-
wante bedrijven) 'n inteken-
lijst. Het gelegenheids-

inkoopbedrijfJe dat de lijst
rondstuurde - zo stelden de
initiatiefnemers - had kans
gezien de hand te leggen op
een partij kerstbomen, die
tegen een zeer schappelijke
prijs van diezelfde hand zou-
den worden gedaan. A rai-
son van 100 sparreis kon
men in het bezit komen van
een min of meer groene spar.
Een eenmalige aanbieding,
franko thuis. Was de
intekentermijn eenmaal ver-
streken dan rukte de parket-
groep er met de celwagen op
uit om alsnog een partijtje
knappe kerstbomen te be-
machtigen. En dat lukte
meestal wel. De groep kon
beschikken over een goed-
moedige lobbes van een
wachtmeester, 110 kilogram
zwaar, beresterk en goed-
lachs. Thijs, zo heette hij,
was goed ingevoerd bij het
gilde der boswachters, hout-
hakkers, stropers en meer
groengejasten. En bomen
waren er genoeg daar in het
Zuiden.
Op een grauwe december-
middag om een uur of twee
trokken Thijs en de trans-
portgeleider er met de
dienstauto op uit in de rich-
ting van een landgoed, dicht
tegen de Belgische grens.
Thijs beweerde dat daar een
van z'n goede relaties, de

boswachter Jantje Kaduuk,
woonde. En met Jantje vie-
len zaken te doen. Toen al
bekroop de bijrijder een
vreemd gevoel. Jantje Ka-
duuk ... nomen est omen?
In de buurt van het landgoed
gekomen ging het 'n eind
door het bos en langs een
smalle 'steenweg' waaraan de
boswachterswoning stond.
Jantjes vrouw zei dat haar
knul in het bos was.

Bomen aan het zagen. De
twee kwamen dus als geroe-
pen om hun boodschappen
te doen, zo leek het. Ze wees
in de richting: "Aan gunne
zij van den grafheuvel. Ge
wit wel woar, Thijske."
Thijs wist er alles van. Na
een krappe tweehonderd me-

ter zei Thijs dat ze het
bospad op moesten. Het had
hard gevroren, de bosgrond
was hard genoeg dacht de
wachtmeester hardop. Na
een hoop gewurm en gescha-

kei over grond die steeds
drassiger werd kwamen ze
'aan gunne zij van den graf-
heuvel'. Maar Jantje was er
niet. Terug naar de boswach-
terswoning dus. Thijs stond
er op de celwagen terug te
rijden. Vanwege z'n grotere
bekendheid met het terrein,
zei hij. Bij het slootje sloeg
het noodlot toe. De zware
wagen was in de prut blijven
steken. 'n Poepie gas erbij
dus. Met de rechterwielen
boven het water kwam de
auto tot stilstand. Hij helde
vervaarlijk over maar sloeg

)

niet om. De assen bleven op
de grond van de slootkant
rusten. De inzittenden waren
ondertussen door deze ma-
neuver in een zeer wankel
evenwicht geraakt. Toen
Thijs met zijn overgewicht
aanstalten maakte om er aan
de hoge kant uit te stappen
tekende z'n bijrijder meteen
hevig protest aan. De laatste
vreesde dat het wankele
evenwicht van de auto wreed
verstoord zou worden als
Thijs z'n gevulde postuur
naast de auto zou laten zak-
ken. De half volgegroeide
sloot leek niet diep. Toch
plonsde de transportgeleider
- bij een temperatuur bo-
ven water van -8 graden Cel-
cius - tot aan z'n kruis in
de drab.

"Niks aan de hand", vond
Thijs. "Ik haal subiet efkens
een trekker en dan staat-ie
zo weer op z'n poten",
hoopte Thijs.
Na een uur sappelen in mod-
der en kou zweefde het voer-
tuig nog steeds boven de
sloot. Een takelwagen zou de
oplossing moeten bieden.
Gelukkig had Thijs in.deze
branche ook een relatie. Er
was echter niet op een geval
met zoveel spoed gerekend.
De natte broek van de trans-
portgeleider nam bij al dat
zwoegen en wachten onder-
tussen alle eigenschappen
van't vriesvak van een koel-
kast aan. Het karwei was
voor de takelwagen inder-
daad een fluitje van een
cent. Om een uur of zeven
stond de celwagen zwaar be-
modderd maar onbeschadigd
weer op de banden. De
'beumkes' werden die dag
niet meer thuisbezorgd. Als
de transportgeleider telken-
jare rond de Kerst zijn
(kunst-Ikerstboom optuigt
denkt hij aan de mislukte
bomenmissie. Hij schenkt
zich dan maar gauw een
neutje in. Om de denkbeeldi-
ge kou in z'n benen tegen te
gaan. (J. M. S. Beerden)
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Herinnering aan
kolonel v.d. Vliervoet

Kolonel v.d. Vliervoet, die eind november

overleed, was oorspronkelijk beroepsofficier

bij het 17e Reg. Infanterie. Na enige jaren

werd hij, door den Inspecteur van het Corps-

Politie-Troepen aangezocht, hem in zijn staf

bij te staan. Tijdens den oorlog werd hij als

krijgsgevangene overgebracht naar Duitsch-

land, waar hij ruim 3 jaar in een kamp ver-

bleef. Na den oorlog werd hij in 1946 be-

noemd tot Gewest-Commandant der Rijks-

Politie over Brabant en Limburg. Dat Com-

mando heeft hij 13 jaren vervuld. Kon men

uit zijn persoonlijke verschijning reeds

terstond den leider proeven, dit bleek ook uit

zijn positieve houding t.a.z. van ter tafel ko-

mende problemen. Zijn met overtuiging en

in welgekozen, klare woorden geformuleerde

mening sprak van een evenwichtigheid van

geest, zijn beslissingen van een wijs beleid,

zoodat ook daaruit, ex natura, zijn gezag re-

sulteerde. Hij stond steeds open voor goede

suggesties, en luisterde critisch doch be-

langstellend ook naar van zijn standpunt af-

wijkende meningen. Meer dan eens kon hij

zijn primaire mening geheel of gedeeltelijk

ombuigen naar die van een zijner onder-

commandanten. Daarom was, onder hem

dienen, een vreugde. Hij was de ideale chef,

die in zijn denken, handelen en leiding ge-

ven, de juiste synthese wist te vinden, tus-

schen het positieve en gestrenge van het lei-
derschap en het begrijpen van mensch tot

mensch. Zaterdag 29 november hebben wij

"onze Kolonel" het laatste eregeleide gege-

ven. Wij zullen hem nooit vergeten.

J. Oor, 's-Hertogenbosch

oud-Districtscommandant

Wordt vervolgd ...
Shellhelpt 1 Totopditmomentiseral

deel 1 .' S een flink aantal "Shell helpt"-

__w._~;'" .-"l ~LelJh boekjes verschenen.
~- - IJ Maar we gaan door. Ook in

'I-.~~ , ded? elpt de toekomst zult u ongeveer

e.'kD" nol'· . ~.:.-;:f.~ ••.,. eens in de twee maanden zo'n
i)lp.;l _,'} -, nieuw handig "Shell helpt"·

de~~••._~ boekje in de bus krijgen,

••.• J Shell helpt echter niet alleen

~

/1 SbeB b. metpraktischeadviezen,maar
ook met goede produkten.

<J. ~49 Zoals bijv. met onze benzine,

-~._~9 die ASO bevat, waardoor

S.•...-'IIh I i uw auto zo zuinig mogelijk
IIC e 1 rijdt. Bovendien is er dan

deelf . nog onze afdelm~, klanten-
•....••••..,,-:::::.'"Im~ - service, waar u al tijd terecht

kunt met vragen over onze

produkten,over auto's of over

autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt

u trouwens ook bellen of schrij-

ven, wanneer u onverhoopt één

of meerdere, reeds verschenen,

"Shell helpt'<deeltjes mist.

Het adres is: Shell Nederland

Verkoopmaatschappij av
Afdeling Klantenservice

(MK/kl, Antwoordnr. 175,

3000 VB ROTTERDAM.

Een postzegel is niet nodig.

Tel.: 010, 6961110f 696112,

@
SheUhelpt

Aannemingsbedrijf Gebr. Van Kessel b.v.
Kornedijk 7A - Buren (Gld.) - Tel. (03447)-1541

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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Algemene Inspectie

Berg v.d .• K. te Lemelerveld per 1-11-80 aan-

gesteld als ambt. A.

Bouwman. A.J.H. te Voorburg per 1·9·80 bever-

derd tot adm. hld. ambt.

Hollebrandse-v.d. Pol te Voorburg per 1-9-80 be-

vorderd tot adm. ambt. C 2.

Horst v.d.-Verwilligen. A.A. adm. ambt. C 1 te

Voorburg per 1-12-80 de dienst verlaten.

Jager de-Meurs. C.C. te Voorburg per 16-10-80

aangesteld als adm. ambt. C 2.

Klopper. G.N. te Voorburg per 1·2-80 bevorderd

tot adm. ambt. A 1.

Komproe. H.A.C. A.A.C. 2 te Voorburg per 1·11·

80 de dienst verlaten.

Koopal-Günther. R.M. A.A.C. 2 te Voorburg per

1-12·80 de dienst verlaten.

Schellinger. S.G. te Voorburg per 1-19-80 aan-

gesteld als schr. A.

Sölez-Minten. P.P.H.M. A.A.C. 2 te Utrecht per

1-11-80 de dienst verlaten.

Vervenne. A. F.R. te Amsterdam per 16·10-80aan-

gesteld als rijksambt. 111.

Zalm v.d .• P. oft. der Rijkspol. le kl. te Voorburg

per 1-7-80 aangewezen als Hld. Aid. Training. beo

noemd tot adj.·dir. Centr. Opl. ME te Neerijnen.

Distrikt Alkmaar

Broeke ten. J.G. adj. te Hoogwoud per 1-11-80
met 1.1.0.

Bijl. J.G.M. te Alkmaar per 1·10-80 bevorderd tot

A.A.A.2.

Oerlagen. J.M. wmr. I te Alkmaar per 1·11-80 met
1.1.0.

Dijker. G.J. te Heiloo per 1-11-80 aangesteld als
res. wmr.

Lakeman. A.M. te Alkmaar per 1·11·80 bevorderd
tot schr. A.

Nijman. G. res. wmr. te Wieringermeer per 1·11·80

de dienst verlaten.

Overpelt. N. B. te Den Burg per 1-11-80 bevorderd

tot adj .• benoemd tot plv. cdt. groep Castricum.

Smit. J. te Wieringerwerl per 1-11·80 aangesteld

als res. wmr.

Stam. D. te Sijbekarspel per 1·11·80 bevorderd tot

adj .• benoemd tot plv. cdt. groep Opmeer.

Tegelaar. H. te Bergen Binnen per 1-11-80 bevor-

derd tot owmr .• benoemd tot rayoncdt. te Bergen

aan Zee.

personalia

Distrikt Amsterdam

Helsdingen. R.S. te Amsterdam per 16·7·80 be-

vorderd tot dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Huizing. A. res. wmr. I te Bennebroek per 1-11·80

met 1.1.0.

Opdarn, J. F. te Amsterdam per 1·12-80 bevorderd

tot A.A. B'l, verplaatst naar Schiphol (Luva).

Verkuyl. J. te Amsterdam per 1·11-80 bevorderd

tot adj .• benoemd tot Hld. Rech. Dnst.

Vries de. adj. te Castricum per 1·11·80 met 1.1.0.

Distrikt Apeldoorn

Besten den. S. res. wmr. I te Apeldoorn per 1·11-

80 de dienst verlaten.

Fiering. E.J.M. te Groenlo per 15-10·80aangesteld

als res. wmr.

Heimgartner. J. wmr. I te Apeldoorn per 1-11·80

verplaatst naar Nijkerk.

Jeths. W. res. wmr. I te Apeldoorn per 15-10-80de

dienst verlaten.

Olthof, B. res. wmr. te Eibergen per 1-11·80 met
1.1.0.

Robinson. E. res. wmr. te Apeldoorn per 1-11·80

de dienst verlaten.

Vrijenhoek. T.M. te Putten per 15-10·80 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Assen

Brink. F. dir. oft. der Rijkspol. 3e kl. per 1-8-80 de

dienst verlaten.

Braam. E.D. te Westerbork per 15·10-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Douwsrna. A. res. wmr. I te Assen per 15·10-80de

dienst verlaten.

Jansen. W. te Gieten per 1·10·80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Peize.

Kalsbeek. T. te Assen per 1-10·80 bevorderd tot
schr. A.

Rorije. A.J. te De Wijk per 1-10-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Oosterblokker (distr. Alk-

maar).

Schut. A. te Vries per 1·11·80 aangesteld als schr.

Smit. R.J. te Assen per 1·11-80 bevorderd tot

A.A.C 3.

Wagensveld. G. te De Wijk per 1-10-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Elspeet (distr. Apel-

doorn).

Walles. J.A. te Assen per 1·10·80 aangesteld als

A.A.C.3.

Distrikt Breda

Beers van. W.J. te Breda per 16-7-80 bevorderd
'tot dir. 011. der Rijkspol. 3e kl.

Bindsbergen. T.W.M. wmr. te Kaatsheuvel per 1-

10-80 verplaatst naar Bredeweg (distr. Nijmegen).

Borne v.d .• W.P. res. wmr. I te Hooge en Lage

Mierde per 1-11·80 met 1.1.0.

Bosch v.d .• M.A.G. wmr. te Oudenbosch per 1-

10-80 verplaatst naar Zundert.

Bruin de. P. adj. te Breda per 1-11-80 verplaatst
naar Voorburg (A.I.).

Burg v.d .• D.P. te Steenbergen per 1-10-80 bever-

derd tot owrnr., verplaatst naar Kruisland .

Janssens. F.P. owmr. te Bavel per 1-8-80 ver-

plaatst naar Made en Drimmelen.

Kraaijbeek. L.A.M. te Steenbergen per 1·11-80

aangesteld als res. wmr.

Noo de. M. owmr. te Willemstad per 1-8-80 ver-

plaatst naar Geldermalsen (distr. Nijmegen!.

Sulman. R. wmr. te Rijen per 27·9-80 verplaatst

naar Hardinxveld·Giessendam (distr. Dordrecht!.

Vervooren. A.C. wmr. te Steenbergen per 1-7-80

verplaatst naar Krimpen aid Lek (distr. 's-Graven-

hagel.

Distrikt Dordrecht

Berge V.d.-van Bodegraven. W. wmr. I te Brielle

per 22·11-80 de dienst verlaten.

Besten den. M.F. wmr. te Meerkerk per 15-10·80

de dienst verlaten.

Dicke. A.N. te Dordrecht per 1-9-80aangesteld als

teleloniste.

Dingemanse. K. te Heinenoord per 1-10·80 bevor-

derd tot owmr.

Fraikin. J.Th. te Dordrecht per 1·10-80 bevorderd
totwmr. I.

Maaskant. J.C. owmr. te Hardinxveld-Giessen-

dam per 1·11-80 verplaatst naar Werkendam (distr.

.s· Hertogenboseh!.

Mark v.d .• G. wmr. te Mijnsheerenland per 1-11-

80 de dienst verlaten.

Mollema. J. res. wmr. I te Everdingen per 15-10-

80 de dienst verlaten.

Ruiter de. J.J.P. te Rockanje per 1-12-80 bevor-

derd tot owmr.

Wagenaar. A.I. te Meerkerk per 1·10-80 bevorderd

tot A.A.C. 2.
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I

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

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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Distrikt Eindhoven

Bullens, P.J. res. wmr. I te St. Oedenrode per 1·

11·80 met f.l.o.

Cranenbroek van, M.A.C. te Eindhoven per 1·11·

80 bevorderd tot owmr., benoemd tot postcdt. te

Geulle (distr. Maastricht).

Diender, A.G.M. res. wmr. te Hapert per 1-11-80

de dienst verlaten.

Gerritsen, W. te Best per 1-11-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Rosmalen (distr. 's-

Hertogenboseh).

Gestel van, F.C.M. res. wmr. te Bladel en Neter-

sel per 1-11-80 de dienst verlaten.

Gulik, G.J.J. te Eindhoven per 1-10-80 bevorderd

tot A.A.C. 1 en verplaatst naar verkeersgr.

Hoof van, H.A. res. wmr. I te MierIo per 1-11-80

de dienst verlaten.
Huijskens, H.A. oft. der Rijkspol. 1e kl. te Eindho-

ven per 1-B-BOaangewezen als Hfd. ambt. Onder-

afd. Vorming en Opl. Dir. Pol. v.h. Min. van Justi-

tie te 's-Gravenhage.

Romen, F.W. te Eindhoven per 1-1O-BObevorderd

tot A.A.C. 2.
Slaats, H.W.A. wmr. I te Gemert per 1-11-80 ver-

plaatst naar Bakel.

Simons, P.M.M. wmr. te Gemert per 1-11-80 ver-

plaatst naar Bakel.

Distrikt 's-Gravenhage

Bloois de, G.J. res. wmr. I te 's-Gravenzande per

15-10-80 de dienst verlaten.

Kapteijn, L.A. te Moordrecht per 1-11-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Leeuwenburgh, O.A. res. wmr. te Wateringen

per 1-11-80 de dienst verlaten.

Pelle, K. te Leiderdorp per 1-10-80 bevorderd tot

owmr., verplaatst naar Benthuizen .

Redegeld, P.C.M. wmr. te Hazerswoude per 1-11-

80 verplaatst naar Waddinxveen.

Romijn, H.W. te Leiderdorp per 1-11-80 bevorderd

tot owmr., verplaatst naar Woubrugge.

Saak, A.R. te Nieuwekerk aid l.Jssel per 1-11-80

bevorderd tot A.A.C. 1, verplaatst naar Assen (dis-

tr. Assen).

Smit, L. res. wmr. I te 's-Gravenzande per 15-10-80

de dienst verlaten.

Vliet van-Smit, M. te 's-Gravenhage per 1-11-80

aangesteld als schr.

Distrikt Groningen

Belt, H. wmr. te Bedum per 1-10-80verplaatst naar

Oude-Pekela.

Boekholdt, M. wmr. te Bedum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Scheemda.

Boomsma-Barkhuis, schr. A. te Groningen per 1-

10-80 verplaatst naar Zuidhorn.

Bouma, D. wmr. te Marum per 1-10-80 verplaatst

naar Nijkerk (distr. Apeldoorn).

Brantsma, H.P. wmr. te Bedum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Appingedam.

Brouwer, H.J. wmr. te Bedum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Oude-Pekela.

Doesburg, K.A. te Leek per 1-11-80 bevorderd tot

owmr.
Dokter, H.W. wmr. te Scheemda pr 1-10-BOver-

plaatst naar Bellingwedde.

Duinen van, H. te Eenrum per 1-10-BObevorderd

tot owmr.

Duurken, E. wmr. te Muntendam per 1-10-80 ver-

plaatst naar Ternaard (distr. Leeuwarden).

Jonkman, H.W. wmr. te Marum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Uitgeest (distr. Alkmaar).

Kliphuis. Chr.M. te Zuidhorn per 1-11-BObevor-

derd tot A.A.C. 3.

Kranenborg, D.T. te Bellingwolde per 15-10-80

aangesteld als res. wmr.

Lesterhuis, E. wmr. te Scheemda per 1-10-80 ver-

plaatst naar Zuidoostbeemster (distr. Amsterdam).

Oolders, H.A. te Bellingwolde per 1-10-80 bevor-

derd tot A.A.C. 2.

Oort van, M.J. wmr. te Scheemda per 1-10-80

verplaatst naar Breukelen (distr. Utrecht).

Schenkel, E.A. te Blijham per 15-10-80 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Boekei van, C.M.E. te St. Anthonis per 1-9-80 be-

vorderd tot schr. A.

Bouten, P.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1-6-80

bevorderd tot A.A.C. }.

Biesheuvel, J. res. wmr. te Woudriehem per 1-11-

80 de dienst verlaten.

Faber, F. wmr. te Woudriehem per 1-11-BO de

dienst verlaten.

Hart de, M.J.A. te 's-Hertogenbosch per 24-11-80

aangewezen als rij-instr. te Bilthoven (Verk.

school).
Heerschop, J.J. te Drunen per 1-11-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Boxmeer.

Heeswijk van, H.M. te Drunen per 1-11-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Hoskens, W.J. te St. Michielsgestel per 1-10-80

bevorderd tot A.A.C. 2 en verplaatst naar Berg-

hem.
Oprel, G. owmr. te Werkendam per 1-11-80'met

Ho.
Roeffen, A.M. res. wmr. te Cuijk per 15-10-80 de

dienst verlaten.
Rijken, L.W. res. wmr. te Drunen per 15-10-80 de

dienst verlaten.

Distrikt Leeuwarden

Aaiderink, M. owrnr. te Woudsend per 1-9-BOver-

plaatst naar Sleen (distr. Assen).

Dijkstra, H. te Stiens per 1-11-80 bevorderd tot

adj.. verplaatst naar Bolsward.

Mesken, O. te Joure per 1-10-80 bevorderd tot

owmr., verplaatst naar Berlikum.

Ritzema, H.B. te Bolsward per 1-10-BObevorderd

tot owmr., verplaatst naar Stedum (distr. Gronin-
gen).

Distrikt Maastricht

Dooren van, J.G. te Maastricht per 1-10-80bevor-

derd tot A.A.B. 1.

Franssen, J.H.F. wmr. te Ubach over Worms per

1-11-80 verplaatst naar Nuth.

Hollands, L.J. res. wrnr. te Wittem per 15-10-80

de dienst verlaten.
Liège de, G.C.L. res. wmr. te Gulpen per 15-10-80

de dienst verlaten.

Koert, J.P.G. owrnr. de Born per 1-11-80 be-

noemd tot rayon cdt. te Susteren .
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Distrikt Utrecht

Brandes, J.F.H. te De Meern per 1-10-80 bevor-

derd tot adj., verplaatst naar Vleuten.

Bulsing, J.G. te Utrecht per 16-7-80 bevorderd tot

dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Dreven van, T. res. wmr. te Rhenen per 1-11-80 de

dienst verlaten.

Geerv.d., G.A.M. res. wmr. te Cothen per 15-10-

80 de dienst verlaten.

Kant v.d., J.G.H. te De Bilt per 1-9-80 bevorderd

tot A.A.C. 1.

Loo van 't. G.J. res. wmr. te Maarn per 15-10-80

de dienst verlaten.

Slooten van, R.N.J. te Utrecht per 16-7-80 bevor-

derd tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Spies, I.J.H. te De Bilt per 1-10-80 bevorderd tot

telex-telefoniste.

Strien van, A. owmr. te Renswoude per 15-7-80

verplaatst naar Terschelling (distr. Leeuwarden).

Versteeg, J.C. te Leusden per 1-10-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Bunschoten .

Voss, T.J. res. wmr. I te Driebergen per 15-10-80

de dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Holthuis, T. te Dedemsvaart per 15-10-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Hünneman, W.F. te Zwolle per 1-10-80 bevorderd

tot A.A.B. 1.

Witten-Nijkamp, G. te Rijssen per 1-12-80 bevor-

derd tot A.A.C. 2.

Algemene Verkeersdienst

Hul v.d.-Lieferink, P.M.W.L. rijksambt. 11te Drie-

bergen per 1-11-80 de dienst verlaten.

Ooijen van, J.C. owmr. te Driebergen per 1-11-80

verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn!.

Schuren, V.F.M. wmr. te Driebergen per 19-9-80

verplaatst naar Grathem.

Dienst Luchtvaart

Opdam, J.F. te Amsterdam per 1-12-80 bevorderd

tot A.A. B. 1, verplaatst naar Schiphol.

Scholen

Dijk van, H.M. te Apeldoorn per 1-6-80 aangesteld
als rijksambt. 11.

Gerrits-Hald, A.M. te Bilthoven per 1-11-80 aan-

gesteld als schr.

Nielsen, W. te Harlingen per 1-12-80 bevorderd tot

A.A.C.l.

Stienen, P.G.H. te Horn per 1-10-80 bevorderd tot

rijksambt. 11.

Veiligheidsdienst Kon, Huis

Knijff, A.J. per 1-4-80 benoemd tot dir. oft. der

Rijkspol 2e. kl., per 1-10-79 aangewezen als plv.

Hfd. Veiligheidsdienst Kon. Huis.

Rijkspolitie te Water

Beerling, P.J. te Den Helder per 1-12-80 bevor-

derd tot A.A.C. 2.

Blank, L.H.J. te Utrecht benoemd tot le funct.

meldk. (distr. Utrecht!.
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Burger, J.A. wmr. I te Reeuwijk per 1-11-80 de

dienst verlaten.

Bruin de, T.J.M. te Zaandam per 1-11-80 bevor-

derd tot owmr., benoemd tot bootcdt. te Amster-

dam.

Doornhein, C. te Amsterdam per 16-7-80 bevor-

derd tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Heer de, J. te Ridderkerk per 1-11-80 bevorderd

tot owmr., benoemd tot bootcdt. te Gorinchem.

Janssen, H.P. te Amsterdam per 1-11-80 bevor-

derd tot schr. A.

Marbus, T.R. adj. te Zaandam per 1-11-80 aange-

wezen als cdt. surv. eenh., tevens aangewezen als

plv. cdt. afd. ard. te Amsterdam.

Rijken v.d., W.J.A.M. te Maasbracht per 1-11-80

aangewezen als le funct. meldk. (distr.

Roermond).

Weltevrede, A. adj. te Dordrecht per 1-11-80 met

f.l.o.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/IV Harlingen

KLAS 0

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. P. van Dalen, M. Vonk,
L.Th. Meijers.

Tweede rij: wmrs. J.M. Niemeijer, J. van Os,

R.W.M. Fassotte, W.L.P.J. van Limpt.

Derde rij: owmr. H. Hielkema, wmrs. E.A. Doosje,
M. Kaptein, A. Nitters.

KLAS T

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J.Y.C. van Aken, J. van

Bennekom, J. Assink, T.H. Bosschert.

Tweede rij: wmrs. J. V.d. Belt, G.R. Boiten, A.A.C.

Bogerman, L. Bontes.

Derde rij: wmrs. H.E. Boekhout, J.P. Breddels, P.

de Boer, A. Bakker.

Vierde rij: wmrs. J. Brink, P. Ciggaar, G.J. V.d.

Walle, adj. J.W. Gehasse.

Vijfde rij: wmrs. E.A.J. Baveld, J.L. Beeloo, M.

Bonthuis, H.W. Berghuis.

KLAS V

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. B. Geurts, M. Douma, E.

Grootendorst, J. Bronsveld.

Tweede rij: wmr. le kl. H. Bloemhof, wmrs. F.

Danse, J. Dijkhuis, adj. W. Adema.

Derde rij: wmrs. J. de Haas, E. de Graaf, W.

Dijkstra, G. Bakker.

Vierde rij: wmrs. A. van Haaien, H. Funke, A.

Flokstra, B. Daneel, R. Cupido.

KLAS X

Voorste rij V.l.n.r.: wmrs. A. Kliphuis, A. Koning,

A. Jansze, M.L.J. Jaroch.

Tweede rij: wmrs. P. Koot, J'.A. Knaap, T.M.M.

Kemper, J. Kluiter.

Derde rij: wmrs. M. Hertgers, K.J. Kaman, A. van

Huftelen, J. Bakker.

Vierde rij: wmrs. J.P. Jongerling, S. Jansma,

owmr. H. Hooghiemstra, wmr. K. Hogeneist.

Vijfde rij: wmrs. P.J. Horsten, G.J. Kingma, A. de

Jongh, P. Kouwenhoven, adj. E. de Haan.

KLAS Y

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. R. Remmig, E. Paas, W.

Oldenhuis, G. Terpstra.

Tweede rij: wmrs. C. Koning, A. Rutgers, J. Tol,

A. Steenkamp.

Derde rij: wmrs. F. Kwakernaak, G. Tabeling, N.

V.d. Stal, J. Severins.

Vierde rij: wmrs. K. Veenema, R. Tukker, R. Tuin,
owmr. H. Kuiper.

Vijfde rij: adj. H. Nijland, wmrs. C. Reitsma, R. ten

Kroode.

KLAS z

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M. Ottjes, C. Kneppers,

T. de Vries, E. V.d. Vlugt.

Tweede rij: wmrs. A. van Egmond, J. Grevink, B.

Spreen, Y. Loof.

Derde rij: wmrs. IJ. Zijlstra, E. Vorstman, H. Veld-

kamp, owmr. F. Visser.

Vierde rij: wmrs. C. van Elferen, J. Visser, owmr.

M.W. Keizer, wmr. W. Verboon.
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1979/1V Apeldoorn

KLAS A

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J.A. Barendrecht, E. van

Voorst, Th.W.A.J. Hoksbergen, F.P.B. Overkleeft,

J.P.G. de Jong, A. Voshol.

Tweede rij: dhr. M. Witteveen (sportdocent),

wmrs. E. Groen, J.A.M. Stevens, J.H. Klein Nu-

lend, D.S. Mantel, G.J.M. Aendekerk, J.C. Koert,

adj. T.J. Wekking, owmr. A.C. van de Pluijm.

Derde rij: wmrs. K.C. Esbeukman, F.R.J. Schou-

ten, R.F. Nijkamp, C. Trommel, A.C.W. van Hooi,

Th.J.M. de Ruiter, A. Bronkhorst.

KLAS B

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. H.J.M. Spanjer, R.J.H.

Weghorst, E.M.M. de Kruijl, T. Castel, G.J. Koe-

dijk, H.B.M. Derksen, N.H. van Dijk.

Tweede rij: adj. M. v.d. Maas, wmrs. M.J.J.A. van

Swaaij, J.A. Kepel, A.C.l. Olsthoorn, W.W.E.

Gijsbertsen, E.M. Meulenbroek, M. Boon, M.H.

Kuster, owmr. J. Bruil, dhr. M.C. Witteveen

(sportdocent).

Derde rij: wrnrs. G.J.W. Vaarkamp. H.W.J.M. v.d.

Hoogen, M. Schotkamp. J. Kramer, H.J.J. Ram-

bach, J. Mulder, J. Bielsma, J.J.M. Heins.

• KLAS C

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. G.M.M. v.d. Wetering,

T. Spinhoven, S. Nooijmeijer, P.M. van Veen, H.J.

Nieuwenhuis, P. Kraan.

Tweede rij: owrnr. C. van Woerkom, Th.J.M. v.d.

Broek, Th. Scheerooren, A.A.C.A.M. Koeken, A.

Saarloos, IJ.IJ. Hasselman, P.R.M. Giesen,

M.E.M. Rouhol, G.A. van Polen, dhr. M.C. Witte-

veen (sportdocent), adj. P.F.M. Bernauer.

Derde rij: wmrs. M.A.W.M. Berens, R.J.G.M.

Huethorst, M.W. Kün, R.J.P. Giesbers, C.G. Vier-

sen, W. Ringlever.

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1979/IV Horn
r: r _

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Liégeois, Dapperen, Go-

Iers, Beerens, Coen, Blom, Van Leuken.

Tweede rij: adj. Knoors, wmrs. Den Dikken, Hoon-

dert, Lips, Dirne, Jacobs, Lathouwers, dhr. Wer-

dens Idocent l.O.), owmr. Heugen.

Derde rij: wmrs. Bartholomeus, Janssen, Hendrikx,

Caessens, Bastings, Houniet.

KLAS H

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Verhoeven, Sijbers, Van

der Welle, Van Wiechen, Walschots, Wouters, Zijl-

mans.

Tweede rij: dhr. Werdens (sportdocentl, wmrs. Nij-

nens, De Jong, Van Oorschot. Van der Vleuten,

Vergouwen, Van Roomen, Van der Wou, owmr.

Claesen.
Derde rij: owmr. Bijl, wmrs. Vonk, Mouchart, Van-

debeek, adj. Van Hek, wmr. Molewijk.

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uitsluitend W.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,. per 11.000,. verzekerde daqwaar-
tfm no·claim no·claim no·claim no·claim de, met een minimum van 140,. per jaar.

•

I 7.000,. 1198,. 1330,. 1423,. I 705.' No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 of •
I 8.000,. 1201,. 1335,. 1447,. 1 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,' 1468,. 1 780.'

•

110.000,. 1213,. 1355,. 1492,' 1 820.' Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. 1222,. 1370,. 1528,. 1 880.'
112.000,. 1234,. 1390,. 1558,. 1 930.' genomen.

:~!:~~~:::~:~::::~~:::~~~:::1.~~;:: Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf

•

115.000,' 1249,' 1415,' 1645.· 11.075.' 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. :~~~:: 1430.' 1681.' l1.t35,· ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

:~~:~~~:: 1273,. ::~t :i!i:: :~:~~~:: W.A. aanhanger - verhaalsbijstand 'binnen

•

119.000,' 1279,. 1465,. 1777.' 11.295.· Nederland - takelwagen en vervoer van inzit •
120.000,. :~~~:: 1475,. 1813.. 11.355.· tenden na ongeval binnen Nederland - gunsti·

:~~:~~~:: 1300.. :~~~:: :~:t :~::~~::ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag volledig verval van no-claim reductie

Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beédiqd beursmakelaars . Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
49
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Extra puzzels en
extra prijzen
In dit laatste nummer van 1980 brengen

we drie stevige puzzels: een beeldwoord-

puzzel met diverse puzzelgrapjes, een

pittig politie-kryptogram en een Zweed-

se kruiswoordpuzzel.

1. Politiekryptogram

U weet wel: gewoon een kruiswoord-

raadsel met alleen wat warrige omschrij-

vingen. Voor een politieambtenaar

moet dat geen problemen opleveren,

zou je zo zeggen. Daar gaan we:

Horizontaal: 1. Een kwart jaar zonder

begin? Wat een onzin! 6. Een boom

vóór die kerk en je hebt iets om erop te

drukken; 11. M.E.-uurwerk tussen de

bedrijven door; 12. K. is niet mis met dit

misdrijf, maar helder is het wel; 15. Als

Gé voor het koor staat, heb je in elk ge-

val gereedschap; 18. Neem een schrijver

z'n bed en z'n Evangelie af, dan kan-ie

nog gaan vissen; 19. Spelen of niet, be-
talen zul je voor die brug; 20. Als 1. van

Ameland vertrekt, blijft dit hert achter;

21. Senaat in steno; 22. Als de waard

van huis is, ben je daar alleen; 23. Als ze

op een Achterhoekse RP-post niet hard-

lopen, is er toch muziek, Frans? 24. De

NPB-voorzitter is uit Limburg vertrok-

ken; U blijft; 25. Meer van deze dieren

gaan in de groep Brederwiede onder zijl;

26. Levertraan? Merci, de R is in de

maand; 29. Met dit metaal werken is

kou lijden; 31. 't Is ons aller Korps, eer-

waarde vader; 32. Of nooit; 33. Rechten

inbegrepen, maar met 69 cm meer zit je

bij adj. Pisart; 35. Muzikale ster bij het

Korps; 37. Geduld wachtmeester, het

komt wel, vooral 's winters; 38. Da's

opgelegd bij de M.E.; 39. De Franse mi-

nister is in z'n element; 40. Geheel de

uwe in Assen; 42. Geen Engelse doctor

in die richting; 43. Zo begint een rayon

van Best, vinden wij; 45. Eerst een
weestgegroetje, dan krijgt deze reeks

schade; 47. Precies als de adjudant; 50.

Als je de plaat omdraait, heb je het

meervoud; 52. Nog geen meter, meisje;

54. Zonder 0 & E maak je van drugs

een ontheemde; 56. Zo begint een van

de RP-distrikten. Reeds! 57. Als zij ge-

1 2 P 4 I"
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_ _
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1 _ 22 _ _ _
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eIJl e32 _ e J3 FM _ l;s~ 3D _
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139 e140
_41

_ 1"2 eI"J e
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52 53
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54 5, e. e _ ISD
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58 159
ebJ _~;1 11><1

63 _ _ _ 164

e elbO 6 67 _ e
68 el69

lovig wordt, ligt ze meteen op het kerk-

hof; 58. Zwart blijft-ie, ook in het om-

gekeerde; 60. Met een meisje erbij zit

die plaaggeest op een mooi eiland; 61.

Slechte streek voor Egyptenaren die niet

tegen plagen konden; 63. Optrekje van

een arme kolonel; 64. Nijmeegse overste

komt vast uit Brabant; 65. Ging NPA-

direkteur weg om deze bloem te kwe-

ken?; 68. Met D. erbij ontaardt deze

wintersport altijd in kwaadspreken; 69.
Beter een halve noot.

Verticaal: 1. Uitgeslapen; 2. Maar waar

gehucht onder Meerssen; 3. Met R. voor

dit land heb je een antieke kollega; 4.

Hoffelijk nummer van de tandarts; 5.

Ze zeggen, dat stafofficier L. die bloem

een andere kop geeft; 6. Twee en dan

begint het misdrijf; 7. 't Is nooit goed,

behalve als je tevreden bent; 8. Deze he-

melse figuur heeft in Friesland een uit-

geversmaatschappij; 9. Tegen die

vreemde munt kun je niet springen; 10.

Als kommandant hoef je niet per se uit

een kaasstad te komen; 13. Nog wat

schaars kledingstuk in het Korps; 14.

Zou tante R. bij haar aanhouding naar

deze vechtjas genoemd zijn? 16. Vuur!

17. Nou nou, griezelig hoor; 25. Bloem-

kool zoeken in een hooiberg; 26. Waar

onze oostelijke kollega's de mond vol

van hebben; 27. Kolonel Bergsma heeft

er twee van; 28. Hij kan liegen alsof het

gedrukt staat; 30. Afgod; 31. Zo'n tak

vind je bij bergen in het Brabantse do-

mein van adj. De Schepper; 32. Keurig

attribuut voor opvanggroep; 34. My-

thologische figuur in 0.; 36. Zo'n uit-

roep is van een F-adjudant af te keuren;

41. Volgens mij is dit een Chinees noot;

44. Als ze midden in die Amerikaanse

stad OE roepen, kun je dat bij de groep

Wieringen horen; 46. Trek die je tever-

geefs zoekt bij de RP; 48. Op de thee bij

adj. Kropman en dan maar voelen; 49.

Trefpunt met spoorwegrecherche; 50.

Intrige's onverwacht; 51. Zo'n verbo-

den rokertje is kippebedrog; 53. Trans-

aktieboekje van een oeroude kollega;

55. Broertje van 46 verticaal; 56. Begin-

neling bij de konkurrentie; 57. Het be-

loofde land voor RPtW'ers; 59. Kin van

Janus; 62. Waar alleen voor onze stafle-

den wat te verdienen valt; 66. Half

Franse, half Nederlandse ontkenning;
67. Verbazingwekkend, zo'n rang.
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2-A. Muurkrant
We beginnen met het diagram op de

muur van het kasteel. Op elke regel ko-

men twee woorden en daarachter steeds

twee overblijvende letters. Het eerste

woord is samengesteld uit vijf letters

van het tweede woord. De twee over-

schietende letters plaatst u in het derde

kolommetje. Hebt u het allemaal juist

ingevuld, dan leest u in die derde kolom

(van links naar rechts en doorlezend

naar beneden) een bekende spreuk. De

omschrijving van de gezochte woorden

luidt:

I. hemelwater - ordenen; 2. troep - ken-

nis; 3. muziekinstrument - beraad; 4. lid

van het gezin - trouweloze daad; 5. ge-

was - kapel; 6. te drinken geven - zig-

zagsgewijze tegen de wind op zeilen; 7.

ranggetal - politieagent (ouderwetse uit-

dr.); 8. delen van een bijenkorf - hard

52

gesteente; 9. slingerplant - sein; 10.

steengruis - onderdanig; 11. lang en

smal vaartuig dat door misdadigers ge-

roeid werd - indien; 12. tegenvaller -

wilddief; 13. nevens - levensonderhoud;

14. in een bootje over het water gaan -

herberg; 15. pijn doen - Noords hert;

16. vliegveld in Drente - volksoverleve-

ring.

2-8. Kleine boodschap

Onder op de ronde toren van het kasteel

staat een boodschap geschreven. Er ont-

breken alleen enkele letters; die vindt u

ernaast, in alfabetische volgorde. Hoe

luidt de volledige boodschap?

2-C. Van trans naar toren

Door welk voedsel komt men van de

trans naar de toren? In het kleine puz-

zeltje rechtsonder op de muur moet dat

woord worden ingevuld. Het verschilt

maar één letter van zowel het woord

'trans' als het woord 'toren'. Wel moe-

ten de letters door elkaar gegooid wor-

den.

2-D. Paardesprongpuzzel

Links op de tekening ziet u een vaandel.

Wat staat daarop te lezen? Met de be-

kende paardesprong (2 hokjes vooruit

en I opzij).
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Maak U~ eigen demonstratie
Bent u ook niet tevreden over uw sala-

ris, werktijden, organisatie, overheid"

buren, vrouw, toekomst, of wat dan.

ook? Maak van uw hart geen moordkuil

en gooi er een paar spandoeken tegen

aan.

Wat zou u op al die blanko protestbor-

den willen kalken, als u een van die de-

monstranten was? En dan mag u zelf

uitkiezen wàt voor groep demonstran-.

ten: studenten, politiemensen, Limbur-

gers, roodharigen, dierenbeschermers

of welke groep u ook maar wilt laten

marcheren. En levert u er dan ook even

het kommentaar bij, dat de meneer

(rechts) geeft (die ook best een burge-

meester of kolonel of politikus of wat
dan ook zou kunnen zijn)? Alles kan.

De geestrijkste inzendingen worden af-

gedrukt en de origineelste vondst wordt

beloond met een boekenbon vanf 25,-.

E G HA B c o F

2
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3. Zweeds kruiswoordpuzzel

U kent het recept: een gewone kruis-

woordpuzzel, maar dan met de om-

schrijvingen in het diagram in de rich-

ting van de pijltjes.

Extra prijzen

Wie alle puzzels heeft opgelost, doet een

goede gooi naar een van onze prijzen:

een boeken- of platenbon van f 100,-
een boeken- of platenbon van f 50,-
een boeken- of platenbon van f 25,-

Uiterlijk 15 januari 1981 per briefkaart

opsturen aan onze puzzelredaktie: p/a

De Pothof 19 in Brummen (Gld).

Veel plezier en veel sukses!

Oplossing oktober-puzzel

De oplossing van de puzzel 'Letters

Zoeken' luidde: 'Bezuinigingsdrift' .

Winnaar werd de heer H. v.d. Werff,

Juliana van Stolberglaan 47,

2181 ST Hillegom.

Gelukgewenst!
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• GEHOORD op de veiling te Dodewaard:
"Ze willen de centrale laten doordraaien."

• Snelle reaktie in autobrandstof-diskussie:
de A.I. laat er geen gas over groeien.

• Zwols kinderliedje: "Hopmans Janneke, stroop in
't kanneke, laat de poppen dansen ... "

• Weten - Wist - Geweten.

• RPtW krijgt ook M.E.: tegen aqua-rellen.

• Rapport brengt ommekeer bij het Korps:
Top down - Bottom up.

• St(r)afangst.

• GEHOORD over proef-jacks in Nijmegen:
,,'t Zal me benieuwen of er weer zulke grote zakken
in zitten."

• GEHOORD van een persfotograaf: "De politie
wordt nog eens ons beste cameraatje."

• VRAAG van journalist: "Wat is er waar van de
Banvloek over de nieuwe politieperskaart?"

• De D.C. heeft z'n jonge groepscommandanten
een puppie laten ruiken.

ZOGENAAMD (29)

Kollega's voor Oudejaarsavond

v.d. Eijnde
Geluk
de Hoop
Jaarsma
Leeflang

Nieuwenhuis
de Oude
Slot
Weltevreden
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