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ln Wormer werd
een gat
gevonden

1959 is een goed nieuwsjaaÍ
Hetlonge Korpsblad Hrjks
po tie 'l Gai van Wormeí
weÍd wereldnieuws BoeÍ
JongeÍt heen rn zrj. weia.d
een gat aangetÍoÍÍen Het is
vijfi g ce.i meter indooÍsnee
De NoordholandeÍ doer er
aangirte van bijde p aalselt
ke Poiitie De BP eís stelden
een vllchl g onderzoek in
Ze komen niet verder dan
een vermoeder'r. En orndat
WoÍmeÍ n de aanv iegroule
naar Schipho lgl, wordl ook
de Dienst Luchtuaart inge
schake d. En die zel even

Hel wor.lt uitgesraven. de
Íensre sondeeÍl het gat tol op
dèrtig meler MaaÍ a le
onderzoeken kome. nrel veí
der dan speculalies: e. iseen
vreemd icht gezen, en een
vreemd qe uid gehoord. (Zou
eÍ een stuk van een sovjet.
rakel ingeslagen zijn?)'l Gal
blifi een víeemde zaak waar
het pLb iek. aangewakkeíd
dooÍ een déervan de pers.
z ch op slort. Boe. Jongerl
vÍaagl vilftlen gulden enl.ee
voor de cameraman van de
ry en veÍkoopt kaarli6 aan
hel te hoop lopende publiek.
Maar het gat ls all j.l een gat

tr{l§

En verder in 1959/60:

. De politie van Cincnnate

rechtsireeks verkeers
iniormal e vanuit een heii.

. in januaril960 sch et de
Amster.lamse BPtW te
hulp bij de oversÍom ngs
ramp van Tuindorp.

. De RP doel cjenst n het
Duitse Elten

. Het Korpsblad Bijkspoltie
verschijnl op de TV

. De Bàw beqeedt een
Franse kikvorsman van

. De minister is accoord
met de aanschai van 800
bÍomÍietsen voor het

Wekenlahg ve* aan het Cat

re§
Radioactivitei?
Waarschuw de
groeps
commandantl

h Peiten wordt een atoom
oven gebouwd vooÍ het
doen van rad oactieve proe
ven en hel opwekken van

Soms raken radloactieve slof.
ien zoek. Wal moet men
doen als men aangiite kÍiist
van het vinden van Íado
acl ef maler aai? ln de aler
eerste p aais aÍblijven, de
omgev nq van de kist afzet
ten en er minstens twee me.
ter vandaan bijven Ook hel
pub ek moer u(eraaíd op
een ve I ge alsianci woíden
gehouden Wanneerzo'n kisl
bijvoorbeeld van een auto
gevalei is. kan de loden
bus waaíin hel radioacl eÍ
mater aai geborgen s, be
schadlgd zjn Me. kan nim.
mer voorz chl g genoeg zÍn
Waarschuwzo spoedig mo
qelik de groepscomrnan
clanl, dle opziln beLrt de
hoord nspecleuí van de
vo ksgezondheid zal alar

Adjudanl J J de Bukvie te
's Heer AÍendskerke pÍo
beert onder het moto:
'Rad oactivlteit zegen en ge
vaar vooí de menshed zín
co lega's voor ie lichten.

'tubot veíkeescanera

, Wiede geva.en van de2e
slraling kenten op de hoogte
s van de beschermende
matregelen, kan waken
voor het leve. en qezond
heid van anderen. Een
mooie laak Metzo n
opstelllng zal men zeis bil de
polil e in 1981 soms wat

En verder in 1960/61:

. De recherchegroep Zee
haven van cle BPtW
Amslerdam osi reeks
dieÍstallen aan boord van
schepen op. De p aag
had tweejaar geduurd

. ln Nijmegen is cle eersie
veÍkeerscamerawagen in.
gezel. Als de proeven er
mee slagen kornt eÍ een

. Beservislen in de Beruwe
íollen een extremisten.
síoep op. Elwljze van

. De wervinqsÍilm n bauw
en zwad'cloor het Ge
noolschap vooÍ.ecame



Treinramp
Harmelenbij

ln de vÍoeqe ochtend van
maandag Sjanuaíi 1962 írl

den bljHarme en twee pe.so
nentre nen op elkaar in. Het
ongeval kost díieènnegenlig
reiz geÍs hel leven OndeÍ
hen opperwachheester E.
Kamerbeek Ul Sommelsd jk
De treinramp veroozakt
een schok door Nederand.
Men spreekt van een nalio

De ldentilicatie van de slachl
oiÍers wordt met FP man en

De ervaÍingen die n dieda
gen door de Rjjkspoliie woÍ
den opgedaan zÍn met in
het achlerhoofd het bange
leÍmoeden dat er zich in de
loekomst nog weleens een
derqeilke ranrp oÍ missch en
noq we erger zou klnnen
loordoen nelongebÍuikl

Hel ledt iol de oprichting van
een Rampenidenr iicalie
leam Hel B T is menigmaa

n b nnen'en bu tenland
te hllp geÍoepen. De ch

max n zjn beslaan tot nu loe
vorml ongetwijreld her optÍe
den dreci na de 27e maarl
1977 a s op Teneíile lwee
Boelngs 747 op e kaar bor
sei EÍ z,jn 572 doden le

En verder in 1961/62:

. Op I iu i 1962 ver aat de
FP na achtten jaar de
N O. PoldeÍ. Er komt

. Dick devree van de KRO
TV doet een poging om
mei een reconst.uct e van
een moordzaak en een
voorwoord van RP.
generaa J GeÍits€n mee
te werken aan verbetering
van de relate pub ek

. Za er i. de loekomsteen
idenliiicaileprobleem zln
door tekort aan famiie
name.? vraagtoverste
jhr. W A. Geve6 Deynooi

Autotochten over
lJsselmeer

llonderd BrlkspoIemensen
'van he1 and' en ie vr'aiea
zolgen op 20 en 24 februar
1963 voor een g ad veíloop
blaulotochten over het
lJsselnreer van WeÍvershool
naaÍ Slavere. v v Het s de
,.érste maa dat een.lerselij
ke tocht plaats heeil B4na
5000 altobezlieÍs hebben er
een tienle (+ een rjksdaal
der per passagier) voor over
de lochl van Noord Ho land
naar FÍ es and oíandersom.

maximum snelheid s 40 km
pe. uur. BPIWeÍs Íegelen ln
hun 1u ntle' het verkeer.
Na de lwee loerdage. moet
ook de Diensl Luchtvaarl er
rnel een vleglu g aan le pas
komen Maar nu om de aulo
mob listen op te sporen die
onseoÍganiseerd hei iis op-
saan. BiiLemmer, Hoorn
Slaveren en de Aís uiidlk zln
eÍ aldoo. hel ís gegaan

En verder in 1962/63:

. Eí verschjnt een rappoÍl
'Poille enVoonching'.
Een g@de voorlcht n9
beginl in hel Korps zei,
de po iliemensen behoren
'ambassadeurs' ie zrln

. ln Oosteliik Flevoland
wordt het weÍeldkamp .

De ANWB heejl íichlingsbor
den geplaatsl de EHBO ls
aaiwezig en er rjdl een TPW
vai de Bijkspo itie overde
vijÍl g tot tachtig cenl mete,
dikke jsv oer De toegeslane

@nschap ploegen gehou

20.000 en 70.000 bezoe-
keÍs met een paar dui.

De wachtmeester P A
Ral stat centraal in de
reizende te.toonstel ng
van de RP. Mr A.C.W
BeeÍman, nrinrster van
Justile, ope.t Baad en

ordeÍzoek is geb eken dai
hei ambt van poilleman er
s echl afkwam s dat de
oozaak dat de weruings
/6ultaren achierb ilven,

1962: Kanntgirr Juhana bezaekt Se.tÉ BÈonderc Vetkëetsakeh

* Fitf Frt
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Langharige
helden in Blokker

'Tussen geen atte witde to,
nelen in KoPenhagen en een
in hysleisch gegal van tattoze
meisjes door de politie beèin
digd optreden Íaq het reesl
van Blokker. EÍ was war her
ie geweesl bii de aankomst
van de vier langhaíige het
den uil LiveÍpool Er w6 her
rie bit hln hotel en eÍ was
wal heÍie lijdens hun konink
lilke rondvaaÍl dooÍ de
Amsterdamsë grachten
waarbij veÍhitle Íans in het

smeíige wateí doken
lreslong in Hiltegom was ze
kerheidsharve door een @r
don Ílkspo illeambtenaÍen
tot een soorr vesting gewor
den, beleserd dooÍ aanbid
ders dlezich noch door be-
redenen noch dooÍ andeÍe

ln B okker gebeurde hoege
naamd niels. behaive dan
dat de g.oep 's middagsvili
van h! n 'toppers' zonge. en
's avonds nos eens vijÍ
Daarom ziln zij sehonoreerd
met krapaan negentrgdui

cornmenlaar van een wachl-
meesler de rn de veilinghat
densideed op waieÍ op het

Pop cuituu.be wakes B\ókket

'Her doel mijwerke rjk

John Lennon, Paultl. CaÍr-
ney, Georqe Haíison en
Jimmy Nicol, kortom'De
Beailes' waren in Nedenan.l

En verder in 1963/64:

. De Bftw krigt{le H.W de
Vos píis van de Stchl ng

Plarbodernjachren
. 'We hebben n ets aan een

uitbreiding var het huidi
ge aanlar showr ideÍs in
wille Po.sches' v ndt de
schÍitver Adriaan den
Doolaarcl in'De Getder
ander' De SAS nod gt de
commentator urt voor een
dienslje. 'Ioch zou ík
meeÍ bonnen hebben uit
gedeeld , aldus Den Doo
aard na ailoop. Hriwi eei
ikse controle op de na-
levi.g van de verkeers
welgeving.

opsponngsbevoegd he d.

}§.-

RP op een eiland

Als ware p rsren anàqueren
de Dlenst Llchtvdarten.le
Brkspo e ie Waier op i7
december 1964 hel R E [4.-
e lancl Korte l4d nadar vanuil
een legerhel coprer BP'ers
en een PTÍ ambte.aaÍ op
heT platÍorm. net bLr ten het
Neder anclse 1eÍitoir, zitn al
gezei wordt de zendeÍ van
de R E l!1. verzegetd. Ed, hel
sprekende paard, die via ve.
nuftqe systemen met d.óog
Íel l.en e d op kanaa 1i vàn
het TV toestel kan worden
onrvangen is hetzwijgen op
geegd Aan walspeten de
zakenmensen die achrer de
'i legale' zender sionden han.
.lg in op de aangewakkerde
behoeÍe van het Nedeíand
se klkerspub iek. De TBOS
.lle dan onbiaal is rnmidders
u tgeqíoeid tot een zg. A-
omroep en vierde ontànqs

Noo.de jker va. Noorcivijk
houdt opper G.W. Verbeek
zich bezig mel vreemdetin,
gentoez chl op het gaseitand
Ameland. Vie. oliemat
schappjen warvan een Ne.
der andse, gaan rol 4000
meler om olie en aaídgas
aan telonen. De NAtvtis cle
eersiediegas heeil Ntobit

En verder in 1964/65:

. wlly Vlaskamp adtu.
dantsdochteÍ s aagt voor
haar MTS dip oma.

. ln Arnhem wo.dtde ka
derschoot geopend

. De Riikspolitiekapel maakt
de eerste plaat: 80 Man
op 45 loe.en' Kort daarna
volgl een p waarop FP.
kapelen Dulch Swing Co
lege ie betuiste.en zitn.

. De S4tie BÍzondere Ver
keerslaken (vooíoper
AvO) wordt dag en nacht
bererkbaar De SBV expe.

cmera s op rijksweg 12
. RPtW',eÉ worcjen opge

leid voor het dip oma
schrpper binnenvaarr.

. Hel nieuwe uniiorm worclt

( *a



Met bijna
2000 RP'ers
naar Amsterdam

Om langs de vieí kilometer
ange roule waaíang§ píin
ses Bèatrix e. Prins Claus
met hun stoelzlllen passe
Íen, orde, rusr en veiliqheid
le waarboígen. werden 1a59
BP ers naar Amsierdam
gestuurd. Met nog eens
1700 man marechaussee en
cje 1000 poltiemensén uit de
hooidsiad moelen z j pÍobe-
ren hethoold te b eden aan
aangekondigde aclies van
de prcvo's rond het huwelrk
van onze kÍoonprinses op 10
maarr 1966. OndeÍ de hulp
lroepen ook adspÍanren van

Bestend vaot de Haagavens

de op e dingsschool in

, Ei vr'aren veeíren aíestan
ten op deze gedenkwaaíd qe
daq en honcleÍden tongeren
die naaÍ hlis gi.gen met ee.
onvoldaan gevoe| over zich,
zef', aldus het RP Korps

H. Waakop Rerers na aÍloop:
, De poiiie moest natuurilk
met a les reke.ing houden.
maaÍ het was duideiitk clat
het al emaai wel rnee zou va.
en. We hebben hler in ons
and t.ouwens niet eens
goe e samenzweeÍders '

En verder in 1965/66:

. E. komt een nelw lni
ioím voorde BP. Oe achr
puniige po it ester doet

r2 625 wapens die zjn in.
gelevercj na het ln werking
treden va. de Wet tot We-

handwapens, naaÍ.le
Hoogovens . lJmuiden

ln Serooske.ke wordi bj
opgravingen een schat

lk ben
een collega

E€n zwade un ioímíÍopdas
€n het parool lk ben een col
lega vormen de verzekeÍ ng
voor ass sterende niei
Haagse poiitiemensen bij het
h uweliik van 'Pieteí en Pietie'
(vril naaÍ Prins Bernhard), n.
den de hUptÍoepen (in bur
ge0 onverhoopt in de proble

Den Haag metz'n dan
nog lege pa ezen - vorml
het decor waartegen hel hu.

welitk van prinses lvlargriet
en m.. Pieler van Vo len
hoven zalplaatshebben
,.Achleral kln je je dan ge
makkelijk aturaqen: lvloest
dal nu wel zonodig? Als je
ziel dat hler en daaÍ poitie en
pers het aantal toescirouwers
ove(Íoi Ook wljhebben ons
dat we eens aÍgevraaqd,
maar wie dan de 2aken nog
eens nuchteÍ (. . .)saat be.
klken en 2ch realiseenwat
eÍ allemaal wel had kunnef
gebeuren. dan zijn de getrot
ien maalregelen best te b lii-
ken en te begripen Hel
maakt welenig veÍsch oÍ
me de verantwaadelijkheid
vooÍ iets draagt oÍ al een
maaí van butenai hoeft te
bekrken oÍ'men het a e-
maa wel goed gedaaf heeft.
As u begrjpt wat wrjbe.

Q.
l,:)
Y

doe en , schilit het Korps.
blad Rikspolitie. Àilei liizon.
deíinq van een enke rook
bommelje en wat getre re.
van een aantal onvoiwassen
'heÍvormers' venoopt de ge

En verder in 1966/6/:

. l. Eindhoven zijn w nket-
sl.alen vooÍ her verkeer

. Er worden píoeve. met
molo.surveillance op de
veíkeersweg Aalsmeer
H lversum gehouden Oe
min ster van Jlstitiewt
wete. oÍ moto.surveil an
ce op de lvegen vrenserlk

ï965-19§6

:l.s



Er is maar één
korps Rijkspolitie

ln december 1967 krilgi de
RJkspo ilie haa. eigen
korpslied. Componist en
lekstschírlve. eNan is majoor
J. Schoulen. Hel Bjkspolitie
mannenkoo, van Grcninllen
en de Bjkspoltie studeÍen
hel in. Het zaiworden ange.
boden en de minisler van
Jusl tie. Maar daaÍ is hel
nooilvan gekomen DeS.G.
van Justtie is er niet bljmee
Wat eÍ koml na de open ngs
reges EÍ s maaréén korps
Flkspoilre, hel p atela.ds
ope.baargezas..,s.ootr
bekendgewoÍde. Vandaar
deze wal late presenlalLe van

Het pl atiel ands openbaat
gezag

Veneent de hutp waar zii

Zi drigeen vaot haar adspi
rcnten een excel@nte

opleiding
valdaet emee aan ale

Vaat Volk en Koningln

uw ÍÍouwe hulp en toeve aal

M-.i woaTJ en daad, waa. zij
voor staai,

Prchtsgerrorw e, sleeds

"oant:Ïltoo%

En verder in 1967/68: ln de loop va. 1968 komen
er 23 Renault Supeí Goe elte
auro's ter beschikkng van de
T,1E

..Perwagen kunnen 14 per
soneír worclen vervoerd Het
zij. qeen gevechtswaqens
De ramen zrjn beschermd
dooÍ - ve.wrJderbaÍe
rasleÍs. Bijde ongerege dhe.

De mlnisters van Verkeer
van zeventien Wesleuro

besloten cle bloedpÍoel

NedeÍland s een wets-
wiizqing nodig.
Dr I SamkaLden, buíge
meesler van ArÍsterdam
eet de ee.ste Kerstdag
mee met de in Amsterdam
gedelacheercle BP ers i
AÍnhem begeLei.len de
adsp ra.ten Jacobs en De
Vreugd oporqel piano en
trompei de keístsamen-

Kaprtein J Ch Warneke
v ndt dat hei systeem van
'method s.h toez cht edt
iot arbeidsvre!gde, efl
cie.cy voldoening nLtia

breng en teamvorming

Geen
gevechtswagens
voor de ME

den gedu.ende de TT.nacht
in Assen ziln reeds díievan

Mr. H.K.J. Beernink vaf Bln
nenlandse Zaken ste I in
1969 in TlbuÍq het reg ona e
a armnummer 0011 in ge
bÍuik. De proeÍ woídt geho!
den om re bekijken oi er tot
een ande ilk alarmnlnrme.

Ook op het p atreland neerít
hel gebruik van verclovende
mrddelen 1oe. Nadat de buÍ.
qemeesleí van C! tk en de
oíicieÍ va. Jusllie r Den
Bosch op de hoogie ziln
gesreld dal rn de Braba.tse
gemeente verdovende m d'
delen c ÍculeÍen. wordt een
plan vooÍ een inva vooÍbe-
re d. Burgemeesle. m.
B L A van Zwieten steter
pÍijs op zeii b, de invalaan
wezg le z ln lneenwoon
kameí waar 'een zware
vr'eeë uchl' hing,woÍde. 41
peuken gevonden, waar n

zich - zo srelt men bj het
Gerechlelrjke Laboíalor um in
Den Haag vast - marhLrana
bevond.ln de won ng v idt
de politie3S gram van het
veÍdovende middelaan

Anster.lanse butgeneestet eet nee

ía&ötaD R{lí5ru/nF
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En verder in 1968/69:

. EÍ zjn plannen ontwikkeld
orn i. Enspijf. te komen tot
de bouw van een nieuwe
hu svesting van de vei

. n lanuarll969 ove, rdr de
eeÍsre Algemeen lnsp4.
le!r van het koÍps Bjks.
po il e, generaalA.W de
Koningh

. DnigentTh Wesle. van
hei Bilkspoiitiemannen
koor krilgt cle Cultuíe e
Pi,s van de pÍovincie Gro

ln rnaaÍt'r970 vertÍekken de
BP eÍs Woul Sob (over.)van
de verkeeÍsgroep en Ben Vj
ge vaf de AVD voor clre w-é

ke. naar Japan zil maken
clee utvan eei delegatie
van vier Neclerlandse po iue
mensen die in Kyoto z! en
dee nemen aan de wered.
veÍkeersconrereni e leÍ gele
genheid van de wered.
lenioonste ing n Osaka.
Zeveniiq an,len zU en er
dee nemen aan ee. paÍacje
van politiernaterieel. De
mororilders van de Blkspo .

tie hebbef hun stoonrlets al

ln Amsleídam wordt het HP
ondeÍkome. aan de Sarpha
tislíaat oii c ee in gebr!ik
gesreld Bijsrandsver ening
aan de GP van Amsle.dam
vanai 1966 hebben het no.
dg gemaakt u t te zien naar
huisvestinq van de tenta en
RP ers. ook het disrrcr

Amslerdam heeit er onder
dak gekregen. De kader
school wordl er eveneef s
gevestigd. n Echlen bilHoo
geveen komt hel tot een
gespr€k tussen ien À,,lE'ers
en ten lanqharigen uit GÍo-
ningen.'Langharigef err po.
itieslaaf ang zover niel van
€ kaar as beide gíoepen
s nds iaíen hebben ver'

En verder in 1969/70:

. Het aanta dlslrlclen bilde
FP is leruggebrachl van
23 naar 17 De teíitoíiale
nspecl es \rcrden opge.
ireven DesleÍkie va. hel
koÍps bedraagt 7261

. Personeelvan hetvoor

generaalvan pollie (in de
bezeltrngstjd) komr na 25
jaar voor een rennie in N,

. iech.isch assisient H
Curts ui [rlast.cht oft
wikkeLi zin Curvomeler
waaÍmee de snelhe d van
een bÍomiiets kan worden

é

II

1969 BGnd op de Algenene tnspec e

41 l\4atuDanapeuken io CLyk
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Vrije Zuidmolukse
jongeren
spelen met vuur

Hei Korpsb ad Rijkspo il e
spreeki ziin verbijsier nq ut
oveÍ hel neerschieten van
hoordagent À/oolenaar en
over de gewapende oveÍval
op de r€sidenle va. de lndo
nesrsche aÍnbassadeuí Mas
saal tíekt de NedeÍlandse
pol tie naaÍ wassenaaí om
de begrafenis van haar cole
ga bilie wonen. Hei Korps-
bad doet veÍs ag van de ge.
beuirens en gaai in op'ie

Mo ukkers i. Nede.land Hel

En verder in 1970/71:

ass slenten-ieuqdzaken
woÍden loegevoegd. n
apr r97r doen tien vrou.
we ilke wachirÍeesters
hun rntÍede i. het koÍps.
De AVD krjgl in Gralhem

Het Bureau Pe.so.eels

1980 6380 adspiranlen
moelen worden opgeEid
om het korps op sierkte le

De A geme.e .spectie
van he1 koÍps wordl ge
vesi gd n de veÍsleeg

bacl di.gl er op aan dal eí
.eke.inq 9ehoude. wordl
met de veilrghe d van de
polleambtenaar Deschril
ver mee.l: hoe groler de lo
lerantre, des te 9roier de
es.alaie dco. nlo eranle
demonsiranten
Bjgeiegenheicl van het
25-iaiis bestaan van hei
korps Bijkspoiitie worde. d,ie
acjludante. bevoídeÍd loi ka
pnein lMr cHF Polak, mi
n ster van Jusitie zell doel
de dÍ e nLeuwe RP oí cieren
kond van hei (konrnk rjk)
besl! i hen te bevorderen
D€ doorstroó ng vanuit de

lr ."e'- "- "'."^: '-!
Ilty.lU'lllUc]alelLÖUpds
lP ooeo oo o'no

Wat staat
Nederland te
wachten?

ln febÍuaí 1972 maakt de
nieuwe e ndredacleur Koen
Aartsma mel een artike on
{ler de kop B oed op d€
Beeldbu s zrjn entree bl het
Korpsblad Rlkspolitie De
rv reda.trice van ziin pers
buro heeft n een normae
weÍklveek .lanuarlaLeont
spann ngspÍoqÍamma s op
NedeÍlancil gevolgd Zil
heeil in die week in de
tamilieseries, spee i lms,
westerns. etc. 104 geweldda
den geiuíd. Voortswerd ne
gen maalop dlide jke wilze
hel litk van qewelddaclg om
gekomen personen ge

Wal staal Nederland le
wachien?, vraagi de lourna
sizich aÍ. ngrijpen doorde

ove.heid acht hi nu nog wat
vooÍbarg De discLrsse over
mogeljke nvLoeden van TV
ullzendingen s nog nvole
gang En n vretenschappe j
ke kringen is men er ook net
bepaald selkkis mee Onr
le vooÍkornen dat ook n
Nederla.d cle Íechter zou
gaan ulimaken we ke TV.
producties urtgezo.de. mo.
gen woÍden. ware het te
wensen, dat o,rze omÍoepen
zo lang2amerhand lral zlinl
ger 2ouden worden met de
ciosÍing van de dage ilkse
ponie gervelo n het arnuse
meni op de beeldb! s. Het
kan echt wel wat kaher

| ,rt" 
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En veder io 1971m:

. n Deilwordt de siipbaan
van de GP en RP in ge

. HondeÍcl adspiÍanlen van
de schoo n Arnhem heb
ben hLn intrek in De Weil
ed n ApeldooÍn ge
nomen Legering aa. de
Velpervr'eg s niel meer

. Hei Bureau Personeels.
vooízien ng krilgt de be
schikk ng oveí l7 proles

. Generaa W de cast pÍe
senreertzrin door hern
zelÍonlworpen poite
wei. Er moet een één
soo.tige lanclelitke pol I e

Afwijkende
inzichten
toegel cht en
bekritiseerd

l,4et ngang van het eerste
n!mmer va. de 14e laaÍ
ganq heel het Korpsblad
Rjkspo il e: BP.nragazine.
maandb ad van het korps
F lkspo itie Ancl,ère vorm
ge!ing, anderèÍormule.

FPm voorzlter F ackers be
loolt cle lezers 'het iunclrone
ren van de poiitieambreoaaa
n het blad centÍaa teslelen
, Daartoe zu len mee.dan
voorheen etua.n9en uilge
wsseld moeten worden, ai
wlkende lnz chten roegelichr
ef bekíitiseerd dienen le

poiieanrbienaar( .)zal
meer cle ge egenheid kritqen
zji gevoe ens, sedachten en
zjn ideeèn oveí ie brengen
Of de burger nL.r rechler.
maatschappelil k weÍke.. de
lnqueni oÍ h ppie s . . '
ln het tweede nummeÍ a
zorgt het RPm voor e.iqe

ge ederen met een adikeldal
niels om het liil heeft Vooí
hei eersl in hel bestaan van
een RP koesbla.l wordl er
blool in aÍgedrukt en behan
ded. Hoe reageÍen pubiiek
en poll e op een nudisten
kamp? Waarom kleden sÍip
meisles, coverg Íls en lakilke
andere vrouwen zch n hel

Het koele naakl rs'u l' sinds
hei gemeengoed is gewor
den Vr!\íe ale vilgeb aden
zln geva en. t s voloP heÍlsr
i hel paradils, aldls.le con.

En verder in 1972173:

. Ge.oraa Íi ne Gest clee t
r.e.lnr ir. ;,!:mene 1..
s...r! ra r zln ko.ps .
a,-- kader van de sprei
(liia , an íilksdrensten bri
nen .! à 5 jaa. naar Zvr'o le
alworden verplaaist

. De Al heeft a le sch et-
oeÍeningen van reser
vislen mel de Webbley
and Scor revolve.s laten
staken Eí ?iin ernstige ge
breken aan de v!ur.
wapens aan het lcht

. De eerste vrouwe ijke
adspnanien doen hun



Twee Palestijnse
kapers in
Nederlandse cel

OndeMeg van Benoel naar
Londen woÍdt op 3 maaíl
1974 een vC r0 van Brl sh
A rways qekaapt Twee Pa
estilnen hebben de machl
over 92 passagieÍs en 10 be.
manningsleden. Even na zes
ulr andi hetvlegtug op de
zwanenb!Ígbaan op Sch p
hol. De mensen aan boorcl
ku.ne. het vlegtuig via een
qljbaan ver aten Abu Alien
Abu Said ontsreken, voordat
zrl het loestel vedate.. de er
plos even, waaína vanuil de
mach ne enorme Íookwo ke.
opstlgen VieídagenlaleÍ
kunnen de kapers woÍden

Het tijdperk va. de jonge lei
deís b, de po iiie ljkl aange.

meesleÍs van 26 en 27 jaaÍ
hebben hun intÍede bij her
kadergedaan Een ronde-

taielqesprek tussen drie lon'
ge oppers €n hun ostÍicts
commandant leverl nogal
wai sloÍ tot .eageren b l
BP e.s n hetland op. De
vraag wordt gested oi vele
ouderen het nderdaad niè1

meerzen zitten Een oLrdere
colega bekenl dat €en
gÍoepscommandait beter
wat jonger kan ziin. Ee.lon
ge v/achtmeester komt tol de
sorsom dai ionge gíoeps
commandanten ookwe .oi

En verder in 1973/74:

. Bjde AVD wordt de
200ste Porsche in d enst

. Bide D enst Luchivaad
*ordl een tweemotor g
vleglLrig ii gebrlik se.
nomen zodat men ook
's nachls n de Llcht kan
ztjn

. lnlun 1974 spee t hel
voetbalelÍtal van de AVD
een oeienwedsÍild tellen
de Neder andse se ectie
voor de we.e dkampioen
schappen voetba len
CÍujÍi en zjn maten
schoppen 13 goa s àchl€r
de keeper van FP.Aex.

§W
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Gekke Japanner
in Den Haag

Op l3 septeÍrbeÍ 1974 le
gen hafvljf s midda9s gaal
op hel hooidbuÍeau !a. cle
Haagse polte de alarmlele
Íoon. Hel teefoonlie houdt

de medng in van het beq n

van het Haagse g izelngs.
drama Een gekke.lapan-
nei is de FÉnse ambassade
bnnenqedÍonqen. B j de ai
w kkeling van de qLlzeings
zak zal een hoofdÍo voor
een aantalRP erszln weg
qeleqcl Voor cle AVD er Pau
MeijeÍs sr cle de buswaarn
de gitzelaars ei hun s acht.
oÍiers naar Schiphol zal Íilden
('AÍe you the clíver? oon t
movel'), vooí lvachtmeester
J. Pe.ni.g en u(enant F S

Helsd ngen die de gizelaars
zulen inwisselen voor de be
mann ng van een Franse
Boeing.
De dÍie BP eÍs woídei
onderscheiden mel e€n be.
noemi.g tol Bdde. n de Or
de van oranie Nassau

En verder in 1974/75:

. Het korps Bilkspo rtie
holdt in Den Haaq een
Symposw om zlch le
bezinnen over de meest
qeèlgende oígan satie
voÍm voor de Nederand
se Politie Voorde bileen
komsl is be angsteLing
vanuil b nnen.en blit€n'

voorzitier mr C H F Poiak
m nisier van.lustte: Pro
vlnciale polil e zou een
oplossi.ll kunnen ziln

,u
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Carrière
politievrouwen
eindigt in
kraambed

1975 heet het Jer van de
Vrouw'1e zitn. Beden voor
het BPm oín n eigen kring
eens rond le krken hoe hel
slond met de posiiie va. de
vroLw blde politie h hel a
geÍneen hebbe. vÍouwen bl
de polle mindeí kansen.

Bejlen: Ee6te tÍ eink apn 9

RP ap zaek naat adspnanten

mensen gaan als secuíity
oÍfice. rneevlegen op Ne

De AVRO lanceeri haaí

Depehdah.e Apbiding Haningen

eerste exper mentele al
leveing van Opspoíing

. De opleidlnqsschool in
Haílingen wordt in ge

rlidde de conc usie na een
onderzoek n vllften landen
.,Zoclra eÍ klnderen komen
woÍdl hel rnoe ljk. (. . .) Je
r.oet wel stoppen mei wer

Dat weet je van levoren
(. . .)Dal neem je. . .', adus
dÍie vÍolwe ijke collega s
arderha Íjaar na hln oplei

Er s sindsdlen wel het een
en ander veíanderd VÍou
wen bij hel veÍkeer, bjde
beredenen, ingedee d b jde
ME, as docent op deoplei
dngsschool Maaídeaccep
tatie door mannen sch4nt
nog steeds moeizaam te
gaan De dames zitten nret
sti Ondersteund dooÍ de m
n ster van Binnenlandse Za-
ken, 1€Ízijde gestaan doo. de
vakbonden, worcil de weg

En verder in '1975f6:

. Belef vr'oÍdtvr'ereld
nlelws. De eeÍsle tre n.
kaping vindt eÍ plaats.

. De Rjkspo Íie tobl met
een schíkbarend perso.

opleidingscapaciieit zal
voor 1977 moeten woÍclen

. Adsp rant HP'eísdoen. in
alwachling van plaablng
op de opèd ngsschool,
d enst als bewaaíder in de
gevangenis voor koít.
geslraften n Grave

. De aÍdelng Jelqdzaken

8 .4.-).
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Ziln er vo doende
schretbanen?

'FN.ptstoat B nier slecht

Hel isgebeurd rnet her
ioosjesme kef'. lv4en s lot
de concusie gekornen dat
de tol ou loe gevolgde
schietopleiding n bepaal.le
opzchien iekonschiei.
CoN4E.instructeurs kÍilgen n
België de gelegenheid zich

schielmelhode.Sasia. Zl op
hun beun e den honderd
RP eÍs op volge.s de rnetho
de d e eeÍder bjcle FBI weÍd
o.rwikkeld. Er is vorgens de
koÍpsle d ng alle aanleiding
de FIP'eÍ rneer schretbe
kwaam le rnaken. Het aanla
'schielgevalen saanmerke
lrjkloegenomen Herartikel
'De bevencle hand van de
sch elende agenl'in een po
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Kunnen we leven
met terreul?

Lnternationaal heeísl teÍeuí.
De Fole Armee Fraktion slaal
toe n Duilsland. Maar ook in
Neder and zijn poliliemensen
het slachtoÍler geworden van
nlernal onal terorisme. is

puiaÍ jamilie \{eekb ad bevat
een aanta opmeÍk ngen die
hel korps aan hel denken

Hel beleid s nu helemaalqe-
Í ch1 op vells, snelen doel
mallg schieten. MaaÍ eÍ moe
len ook schietbanen b,j
komen waar de po ilieman
onder praktische omstandis.
l-reden kan oelenen .O.s
FN.p stoolis n er slechl .

v ndt majoo. De Kraker van
de Aigemene lnspecl e. .,De
keus voor een vuistuuuÍwa-
pen hangt dikwijls aÍ van de
persoon ijke voorkeuÍ van de
schutteÍ' Nietveel ater
wordt voor de Nede andse

En verder in 1976177:

. Brl de Dienst Luchlvaan

worden twee hel's oifi
ciee n gebr! k gesteld

. Het RP gezn Van Goor'
Kuik helpt AclrtkaÍspelen
en de 25.000sie iwoner
en kÍilgt dus gemeenle

Achtka6pelen : Butgeneeste t eh

. ln me 1977 wordl b, het
Drentse De Punl opnieuw
een lrein me1 54 passa.
g ers gekaapt. ln Smllde
worden 113 kinderen
gegilzeld

. D.G. van de Wite wordl
de eerste ÍeseÍve oppeÍ

§w

de bestrrding eruan nog wel
eentaak voor de po lt e? Hoe
slaat hel mel de rechlspositie
van de politieman? Wordi hl
door ziin overheid qedekt?
En wie beqeedt hem in

De Erndhovense Aki eqÍoep
PolilievÍouwe. tÍeki op naar
de min ster van Binnen and
se Zaken om hem 3600
handteken ngen aan te be
den van (voora ) echtsenoien
van politiemannen en hem te
vraqen ieis te doen waaÍdoor
de ve ligheid van po ie'
mannen wordt gewaaÍboígcl.

Op Schipholdoet na de aL
restatie van RAF eclen i Ne-
derland cle teÍeuÍprevenu€
deiintLeíziln ntred€. Deconr-
mandant van de D enst
Luchlvaaír: ,Slel dar de Ara
bieren. Pa estÍnen en rsraé
li'selkaaí n een vrede in het
N4idden Oosten v nden, dan
nos d eni de burger lcht
vaart te lvorden besche.md
Dan gaal men vlegtu gen ka

Pen met cÍiminele oog.
rnerken. EÍ is geld mee te

En verder in i97//78:

. De BPle Water heeiteen
ergen ople d ngsschoo.

. De Bijkspo itie krlgtde
Edo BeÍqsrna-ANWB-

. ln Lelyslad en A mere ma
ken wachtmeesiers p aats
vooí'gervone aqenten

. PieleÍnela cle R jke wordl
de eerste víolwe ilke
oppeÍwachlmeester

l-r



Het gevaar van
de gemengde
nachtdienst

Joke de V.ies, een 28jaíiqe
wachlmeesiersvrouw ut
Beek bij Nijmegen ziet hel
n et zo zilien dal haa. man in
de sl le wnlesvan de nacht
dienst met een víouwe ijke
co lega op paci zal moeten
l!'let opgeslreken zeilen tijgen
dL,s de po iiievÍola en de
agenles die zich aangespro
ken voelen naar de studie.
dag over Gelilke Ka.sen'
de de Neder andse Politie
daq heefl geoÍganiseerd.
Voqens mevrouw De Vries is
de gemengcle nachid ensr
nrel a leen een gevaaívooÍ
nreniq huwelrjk. maar ook

Edo BeÍqsma ANWB pÍtjs

voor de veil g heicl van de po
ilieman wanl - betooqtzj

i. gewe cldad ge s tual es
kan een vrouw meesta net
dezelÍde I chamel jke kracht
opbrenqen as een man
Vrouwen kunne. veela beter
uit de voeten dan manner,
had NelFeenstÍa vaf de
gempo Arnhem eer.ler n
een scr ptie ler als uiting van
haar opleid.g aan de NPA

DooÍ zo'n actieals van me
víouw De Vres wordt cle ge.
lilke posite van de vrouw bj
de po ilie op.ieuw bedreigd,
luidde de conc usie van de
veÍgaderng Dat wijst op
een ingeroest m sveÍstand
als zou je nielop klaarichte
daq vreeÍnd kunnen gaaf ,

aldus Jan Blokker in ziln cur

En verder in 1978/79:

. De RP le Water kan vanlit
Den Helder met de RP 15

. Er komen zevenlen groe.
pei Veid- en Milieuport e,
belooft Algemeen hspec.

De velddienstassistenten
krÍsen een !niÍornr en de
leden van de aÍestate

Er s sprake van een baÍe

Politieschool
geen
socia e academie

vorming peí siíekkende me
tei aangereil« met cle opmer
king:dat hoori in de op ei
ding ook thuis, waarna h€t
ondeMerp als een tornado
door de schoolgaat om ver
volgens de docenten ve.
bilsterd achter te aten Een
polit eopleidingsinslituut s
gee. sociale oÍ pedagogi

,lkmaak me we eens onge
rlsl over de w jze vaarop
somm qen denken vai
adsp ranlen andere me.sen
Le moéten maken We krEen

$he academ e' , aldlscorn.
misars A.C.M. Broekaad
van de Heene.se opedngs
schoo bij de insallatie van
ove.sie A van den Bostot d

)t
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recteuÍ van de FP schoolin

,Wlmoeten e. n ei voo, le.
rlgschrikken ons personeel
militaií aaÍidoende technie.
ken en ve.drgheden bjÈ
bÍengen Lalen we de polt e.
ambtenaaÍ zo opleiden ilal
hil zijn laak adequaat kan Lrit,
voeren, ook als daar de har
de hand aan ie pas rnoel ko
men", zeioversle w.A. de
Kraker bÍ zijn installatie as
d rccieLrÍ van de COÀ4E te

En verder in 1979/80:

. Per 1 januaÍi 1980 mogen
dief stenveloppen van hei
oude modei niel meer
woíden gebruikt. wal eÍ
nog aan vooíaad is moet

. Elen Klaassen van het
d stri.i Midclelblrg woídr
de eeÍste vrouweliike
ívlE eÍ Ze iseÍbilals in de
AmslerdamseVon
delslraat k.akers 2ich te.

. 84 de lnhlidiginll van ko
ningin Bealrx koínt
Amsierdam rn opstand
Wat een Íeesldag had
moetef worden vr'oÍdt een

. De Rijkspo ilieve.eniginq
wordi de Algemene
Neder andse Po ilie

. Generaa P aflelvÍaagl de
leugd va. NedeÍrand
eens bii een poliiebureau

Het leven met
een RP'er
en van een ME'er

,,'t Zal íne be.ielwen l:lacht
k, toen-ie aangenoíren
weíd. Nou, een laaí later
was ie a r,kspollteman.
Vasle overhe dsbaan, mooi
beginsalaÍis en een hlis van
de diensi hÍ \,!as nettw n1g
en ik bijna negentien No!
dan irouvrle maar Zo be
gint heileven van hee wai

En clan? Hoe betrokken voe
len ze zich bilhetwerk van
de man?. Je móet we
Hoe wordtle voorbereid op
het werk van le man?,,Een
uur voorichtinq op de dag
vai de beédiging is niei vo

En hoe vrijbenle? Ashi
melde N4E op pa.l gaat bitÍ
ik met.le kinderen achter.
Meteen bord'Bilkspoite' op

De ME'eÍs worden cloor m d-
delvan een enquéle doorg€
icht. Als we de reslltaten
mogen geloven, is de ME
een zee. rechts€ c !b. Twee
derde lot dÍiekwart van d e
generahe ME ers vertoont
een zeer stab ele onënlal e
ien opzichte van de rnaal.
schappelikeordening, de

De normen van
de ME'er
en van Uniser

De patle pet krjgrb, de
tweede g rote demonslralie
nei veè kansen. Harde ac
Ies van demonstÍanlen ma
ken a spoedig een end aan
de goede becloelrnqen van
de poll e n haaÍ dageljkse
unirorrn. Er zalvr'orde. na.
gepraà1 over dè geconsla.
leerde normvervaginq bi de
F!kspordernan b j ditqrcot.
schalg opireden Een lirge-
ekte briei van de korpslei

d ng spreekt van overmatg
alcoholgebíuiki sieeds vaker
wordl onterecht gewetd ge.
bíu kL de polieman worclt
sloÍdiger: cle burgerÍatsoens
nor.nen va. de poiitieman
verulakken De pe.sstoít
2ich op het bericht. Die komt
mei geqevens over vern e in
gen. drank en poÍno. Berich
len die dooreen ME'er en
een dislirclscommandant niet
wordenlegefgesproken De
Algemene lnspectre dan:
,.We hebben niet her idee dat
her de spuigaten utoopl
( ) De @zaakvan de
normvervaging zal niel uit.
sluilend en aleen bitde rct-
vid!e e politiearnbtenaar
moeten worden gezocht.'
ln Moeíd,k zln de nornren
ookoveÍtreden. Het vonn s is
geveld over de Uniser
giÍrnengers Hetonderzoek
heeft anderhali po iieman
iaaÍ voor enke e I enta len
aínbtena.en gekosi en lwee
m ljoen qulden exÍa. ls her
hei allemaat waa.d qeweest?

En verder in 1981/82:

. De wervingsactiv te ten
worden drasi sch geslopt.
n 1982 moer hel tekori bij

de landgroepen ziln inge-

. Er qaat een eerste groep
vany/a.hlmeesters naar
Ape doorn voor een

. ln Alkmaar en E ndlroven
wordt bÍ de FPgeèxper
menleerd nret slachtofÍer

pr nc pes van de rechsstaal
en de taak va. de polilie
daa/brnnen Tweederde lan
hen keurl protestacl es steík
aÍ Slechls tien procenl van
de po lernensen s voorstan
der van hei rechtop vile

En verder in 1980/81:

. Bep Saarloos wordt de
eerste vrolvr' b, de
Bilkspoltie te Water.

. De kernene.g ecentrae brj
DodewaaÍd qordl bé
aagd door mensen die
geen kernenergie wi len
De IME stetzch op achte.
een concedinaÍ ng van

. De politieperskaair woídr

. Ut LmbuÍg s4pelen ptan
nen n cje pers doo. van
het sa.nenvoegen van cle
d stri.ten MaasÍichl en

. Er is zorg om dejlstitièle
taak van de andgroep.
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De Algemene
lnspectie
moet inspecteren

,,Je moet niet ales vanuil
Den Haag w len Íegeen
Modern beheer beteke.rt dat
er veel gedecentraliseerd
moet worden Ars je clat cloet
krjgt de A gemene lnspectie
van de Rljkspo itie eindelijk
Íu nrte om iels tedoen wat ze
op dt momentie weiniq doet

-en dat s inspecteren."
À4í JoÍls Demmlnk heeil2rn
ntrede bitJustitie gedaan as
hooÍd vàn .lè DiÍe.iie Pol r è
A Ln de eeÍsleweek van zijn
oplreden in zijn neuwe baan
gooit h jeen aanralstenen in
het water bilde R4kspo iiie,
die n dejaren daarna nog
voor rimpeling op het gladde
wateroppe.vlak zal zorgen.
lvl n ster KoÍlha s A tes van
Justilre neeínl hel eeÍste
exemp aaÍ van het Hand
boek Opeclng Reservepol.
le in ontvangst De bew.ds'
man heeft besloten dat de
op e d nqsschool van cle
Rikspo itie n het Limbuígse
Horn gesloten rnoet worden
Hel pe.soneelvan het insti.
tuut voe I zch belazerd

En verder in 1982/83:

. Loes Heesakkerssaagt
als eerste vrouw voor het
examen schletinstrukteuí

. De pollelanc ub beslaat

. Koni.g n Beatrix bezoekr
het d stí ct N lmegen, de
groep Els1. deCOME, de
BPieWater en de AVD.
Ze wordt per Porsche

. De buuÍtwachtmeesteÍ

.'

De po te staakt
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En verder in 1983/84:

. De buÍgemeestervan
KlooslerbuÍen zoek een
poslpommandanl en een
maatje. Hel FPm zo.gt er
voor dat h jze krijql

. Het antlvoordapparaal
kan weg Hel doorkoppel

systeem zorgt voor een
goede te eion sche verb n
d ng mel de rne clkamer
AÍeslanlenbewaarders

De RP 16. hel eercle2èe.
schip van de njkspo iie
wordt in Scheveningen
dooÍ de rninster van Jlrsl

De BP kilgt er een n elwe
qemeente bj: zeewolde.

Groepscommandant N. Drill
ho!l: .Onzepoltie heeÍtco.
Íecl actiegevoerd Toch was
ik b jdar hetajgeopen was
lkwas bang voor polarisa

VicevoorztterJGW Bàr
van de Vereng ng van Hoge.
re Po il eam blenaren: ,We
hebben de ge egenheid qe
had de gíenzen aÍte tasten
D e grenzen waren voor wat
ons belreit bilna berelkt De
acties belekenden een goe
de exeícitie vooÍ de polte k
hoop dal we noo t troeven te

-È.


