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eerstvolgende seizoen zag] een van
den Beri;" de wachtmeester rijden.
Hij klamote hem aan en zei: "Man,
je kunt best rijden."
"Nou, zo is 't eigenlijk gegaan,'
zegt de wachtmeester Harkerna, die
al jaren de NSF-proeven doet en
judoka-groene-band is .. .Ik hoorde
van de trainerscursus van de KNSB
en reisde er een jaar lang elke
zaterdag voor naar Amersfoort.
Toen was ik kandidaat-oef enrnees-
ter." Na een praktijkjaar waarin
de wachtmeester Harkerna een
ploegje rijders moest trainen en
daarmee een proeve van bekwaam-
heid leverde, is hij nu oefenmeester
van de jongeren (12 tot en met J5
jaar) van de Hurdridersklub Hear-
rcnfcan, een groep van aanvanke-
lijk 12 deelnemers, die nog voor de
opening van de kunstijsbaan uit-
groeide tot 45 jongens en meisjes.
Het werk van de wachtmeester l e
kJ. Harkerna omvat overigens niet
alleen de training op het ijs, maar
ook conditietraining te land. Bo-
vendien verzorgt hij de administra-
tie van alle trainingsgroepen op
het Heerenveense kunstijs, waarmee
al zijn vrije tijd opgaat aan activi-
teiten op en om de kunstijsbaan.
Hij zegt zelf van die baan: "Zo 'n

~
J. Harkema : wachtmeester le kl. als K.N.S.B.-trainer

op noordelijk kunstijs

De eersten die wij op de gloednieuwe Noord-Nederlandse Kunstijsbaan te
Heerenveen stug een paar ronden zagen trekken, waren de ll-stedenrijder
] een van den Berg en de wach tmeester I e kJ. J. Harkerna van de verkeers-
groep Heerenveen. Er lag eigenlijk nog maar net ijs op de baan, die offi-
cieel nog niet was geopend. De rijders van het eerste uur die hier actief
waren moesten derhalve in wat nauwer relatie tot het bestuur staan dan
de boeren, burgers en buitenlui die pas enkele dagen later terecht konden.
] een van den Berg was er dan ook als bestuurslid van de Stichting en
als adviseur voor de schaat~training; de wachtmeester le kJ. J. Harkerna
reed er al als trainer, want hij is officieel oefenmeester van de KNSB.

Foto: Bas den Oudsten

Een goede wens

bij de omslagfoto

De redactie en de uitgever

van het Korpsblad Rijkspolitie

wensen u en de uwen voor

1967 een vaste koers en een

behouden vaart.

Het is in feite een aantal toeval-
ligheden waardoor de Heerenveense
onderwijzer en de wachtmeester el-
kaar kennen en sportvrienden wer-
den en waardoor de wachtmeester
l e kJ. Harkerna het oefenmeesters-
embleem op het sportkostuum kreeg.
.,Toen ik in Heerenveen kwam,
werd ik de buurman van Jeen van
den Berg en zo is het eigenlijk be-
gonnen," aldus de wachtmeester
Harkema .. ,Zo ben ik in de atletiek
en de schaatsenrijderij verzeild ge-
raakt. ] een van den Berg hoopte
al jaren dat hij een buurman zou
krijgen met wie hij schaatsen kon.
Dat was zijn eerste vraag: Kunt u
rijden? Ik zei ,.nee". Maar in het
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Wcchtmeerter le kl. Harkemo (iinks) en
Jeen van den Gerg, van goede buren tot
sportvrienden.

kumtijsbaan ligt er in heel Neder-
land niet."

u zit daar wel ie ,s waars in en
ca'. waaracht.g niet alleen omdat
de oord-. 'cderla:1dse K:mstij baan
tot dusver een bedrag vergt van
4,75 miljoen gulden, Van dat be-
dra ; is 0::> de d:lg van vandaag nog
nie: alles te cien. want Ianzs de
spoorlijn • Ieppel-Heercnveen-Lceu-

warden is alleen nog maar rijders-
activiteit op de 400-meter wedstrijd-
baan met uitloop voor de kortebaan,
waaraan enkele houten gebouwen
elienen als restaurant of kleedruimte.
De ijshockeybaan of de overkap-
ping daarvan met het restaurant,
zijn nog in aanbouw. Maar op de
wedstrijdbaan, waarin 70 kilometer
buis van het koelsysteem werd ver-
werkt in een betonplaat en waarop
bi] een temperatuur van rmn 8
graden water werd gespoten en
binnen een half etmaal het eerste
kunstijs van het noorden lag. werkt
een wachtmeester l e kl. van het
Korps Rijkspolitie al "van het eerste
uur" aan de training van de spes
patrite van het noordelijke schaats-
talent. En, wat betekent dan nog
het feit, dat pas over vijf jaar ge-
oordeeld kan worden over de ex-
ploitatie van deze kunstijsbaan?
Directeur M. J. Roeper werkt voor-
lopig vooral op nationale en inter-
nationale kampioenschappen.
"De NPSn," zegt hij, ..heeft ver-
leden jaar al - zij het optimist i ch
- gezegJ, dat nu Heerenveen aan
de beurt is voor de nationale poli-
tie'carnpiocnschappcn.' Misschien i
de NPSB het alleen al verplicht
aan de onverplichte activiteiten van
een wachtmeester le kl. van het
Korps Rijkspolitie.

Tekst en foto's: Bas den Ouds/en

door rnoror ,
)~-er uur.

Q!J.g~J~-
echthoc .iO

',aangeduid

1967 ge coc·
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De kolonel Canter Visscher

plaatsvervangend Algemeen Inspecteur

Met ingang van
1 oktober 196G
is de kolonel T.
]. Canter Vis-
scher, chef van
de Staf van de
algemene inspec-
tie van het korps,
aangewezen als
plv. algemeen in-
specteur. Hoewel op 25 juni 1911
te Wonosobo op Java als zoon van
een rechterlijk ambtenaar geboren,
kwam hij reeds voor het bereiken
van het eerste levensjaar naar Ne-
derland. Na in 1930 te Arnhem
diploma gymnasium A behaald te
hebben volgde hij terstond daarna
als vrijwilliger in Ede een oplei-
ding aan de school voor reserve-
officieren bereden artillerie. Eind
1931 trad hij als "ambtenaar in
opleiding voor inspecteur van po-
litie" toe tot de gemeentepolitie
's-Gravenhage. Hij werd achtereen-
vc-lgens bevorderd tot adspirant
inspecteur en inspecteur 2e klasse,
vocht in de meidagen van 1940 in
de rang van eerste luitenant als
commandant van een gemotoriseerde
rnunitie-co lonne bij Veenendaal en
Rhenen en werd op 17 december
1942 door de Höhere S.S.- und
Polizeiführer in verband met zijn
houding ontslagen. De rest van
de oorlog brengt hij dan door bij
het rijksbureau voor ijzer en staal
en de hoof d.nspectie voor de dis-
tributie-controle. Het bombardement
van het Bezuidenhout is voor hem
het moment om onder te duiken.
Na de bevrijding krijgt hij rechts-
herstel en wordt in juli 1945 van-
wcjc het militair gezag te Breda
gedetacheerd en belast met de waar-
neming van de functie van com-
mandant van het district Breda der
marecha ussee/ staa tsp ol iti e.
Op i januari 1946 wordt hij defi-
nitief aangewezen in die functie in
de rang van officier 1ste klasse.
Bij de algemene inspectie wordt op
1 september 1954 een bureau wer-
ving ingesteld en de majoor Canter
Visscher (bevordering 1 juli 1947)
wordt daarvan het hoofd na eervol

ontheven te zijn uit het districts-
commando Breda. Hij zal nu ver-
schillende staffuncties gaan bekle-
den. Na op 1 januari I0SS bevor-
derd te zijn tot dirigerend officier
2de klasse, krijgt hij eind november
van dat jaar tevens een speciale
opdracht op het gebied van de
organisatie van het verkeerstoezicht
bij het Korps. In april 1957 wordt
hij eervol ontheven uit de functie
van hoofd bureau werving en aan-
gewezen als hoofd bureau Verkeers-
zaken. Voor zijn huidige functie

van chef van de staf van de al-
;;cmene inspectie wordt hij aange-
wezen op 1 mei 1958, waarna
op 1 juni 1959 zijn bevordering tot

.xlir igerend officier lste klasse volgt.
De kolonel Canter Visseher is voor-
zitter van de studie-commissie ra-
diotelefonische verbindingen Korps
Rijkspo li tic en van de uniform-
cornnussie Korps Rijkspolitie. Als
lid maakt hij deel uit van de ad-
viescommissie transactie in handen
der politie van het ministerie . an
justitie, van de commissie voortge-
zette vorming hogere politieambte-
'laren en van - tevens als plaats
vervangend voorzitter - de algemene
dienstcommissie Korps Rijkspolitie.
De kolonel Canter Visscher is o.a.
»fficier in de orde val. Oranje
Nassau.

De kolonel mr Van der Steur aangewezen

als Territoriaal Inspecteur 's-Gravenhage

De kolonel mr J.
P. van der Steur
is met ingang
van 1 december
1966 vooralsnog
aangewezen als
territoriaal in-
specteur in het
ressort 's-Gra-
venhage. De ko-
lonel mr Van der Steur werd op
15 januari 1912 te Singaradja (In-
donesië) geboren. Hij behaalde het
diploma van de Rijks-H.B.S. te
Amersfoort, kreeg een opleiding
als reserve-officier en werd op 1
januari 1937 reserve l e luitenant.
Eveneens in 1937 deed hij doctoraal
examen Indisch Recht en na een
applicatie cursus ging hij in 1939
als l e luitenant 22 R.I. over in
beroepsdienst. Op 15 juli 1940 werd
hij op nonactief gesteld als officier
der koninklijke landmacht en be-
noemd tot l e luitenant bij de Ne-
derlandse Marechaussee, waarna
hij vervolgens op 16 mei 1942 in
krijgsgevangenschap afgevoerd werd
naar Duitsland. Na terugkomst be-
last het militair gezag hem met de
waarneming van de functie van

officier-toegevoegd aan de gewest-
commandant Amsterdam der Rijk s-
politie. Hij was op 1 mei 194:3
bevorderd tot kapitein en werd op
1 juli 1946 aangewezen als districts-
comandant te Alkmaar. Op 1 janu-
ari 1951 werd hij bevorderd tot
majoor.
Na eervol ontheven te zijn van zijn
districtscommando te Alkmaar,
werd hij op 15 februari 1952 ver-
plaatst naar de algemene inspectie
te 's-Gravenhage en aldaar belast
met de leiding van het bureau
persuneelszaken. In deze functie
werd hij op 1 januari 1958 bevor-
derd tot dirigerend officier der
rijkspolitie 2e klasse. Op 14 de-
cember 1963 kreeg hij - inmiddels
tot dirigerend officier l e klasse
bevorderd - buitengewoon verlof
in het openbaar belang, teneinde
in de gelegenheid te zijn om de
functie te vervullen van hoofd-
commissaris van politie van het
korps politie Nederlandse Antillen
te Willemstad. Wederom gerepatri-
eerd werd hij op 1 augustus 1965
aangested in zijn vroegere functie
van hoofd bureau personeelszaken
van de algemene inspectie.
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Rijkspolitie In Oost-Brabant werkt met acht
korpsen gemeentepolitie samen voor
verkeersveiligheid Tekst en foto's: J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

"Hallo, Eindhoven, de 82 op weg
naar Veldhoven". Met deze merk-
wa ardig aandoende melding begon
o~ 16 december van het vorig jaar,
ormtr ccks het middernachtelijk uur,
één der acties in het gezamenlijk
optreden van rij 10- en gemeente-
politie in de strijd tegen de ver-
hersonveiligheid. De gezamenlijke
activiteiten zijn een gevolg van het
overleg in de Gewestelijke Politie
Verhers Commissie (G. P. V. C.)
Oost Brabant. In deze G.P.V.C. zijn,
naast de rijkspolitie, de gemeente-
lijke politiekorpsen van Eindhoven,
Den Bosch, Vught, Oss, Boxtel,
Helmond, Geldrop en Valkens-
waard vertegenwoordigd. Een uit
de G.P.V.C. geboren "kleine com-
missie" kreeg tot taak, gemeen-
schappelijk speciale acties op hè!
gebied van het verkeer uit te wer-
ken. Deze coördinatiecommissie
stel de vast, dat het onderwerp van
de te houden controles altijd artikel
26 van de W.V.W. zou moeten
zijn, met daarnaast het lopend
kern thema van het Verbond voor

4

In Veldhoven waren de wachtmeester 1e kl. L. Harks en de wachtmeesters C. van den Brink

en H. Manten belast met de controle.

Veilig Verkeer - indien het zich.
daarvoor leen. - alsmede onder-
zoek op de .,papieren en een
eenvoudige technische controle.
zoals verlichting. banden. richtinz-
aanwijzers, enz.
De tijdstippen van de controles
liggen tussen 22.00 en 4.00 uur, ~
afhankelijk van het hoofdonderwerp
en van het seizoen. De controles
worden maandelijks gehouden. Elke
deelnemende gemeente en de rijk s-
po litie behoudt haar eigen verant-
woordelijkheid. Ook de leiding
blijft in eigen handen en i3 dus ni zt
gecentraliseerd, al bestaat er uitcr-
aarrl een nauw ontlerling contact.
Bij bijzondere gebeurtenissen tijdens
de actie (doorrijden, assistentiever-
lening), is de wachtcommandant
van de gemeentepolitie te Eindho-
ven of Den Bosch tie centrale
figuur.
Het gebied Oost-Brabant is bij de
gecoördineerde acties verdeeld in

twee kringen. De kring 's-Herto-
genbosch (Noord) omvat naast de
rijkspolitie, de gemeentelijke korp-
sen van Den Bosch, Vught, Boxtel
en Oss. In de kring Eindhoven

(Zuid) werken samen, de korpsen
van Eindhoven, Geldrop, Valkens-
waard, Helmond en de rijkspolitie.
In principe wordt alleen het uit-
gaande verkeer (vanuit Eindhoven
en Den Bosch) gecontroleerd. Het-
geen niet wil zeggen, dat, wanneer
daartoe aanleiding zou bestaan,
helemaal geen aandacht zou wor-
den besteed aan het inkomende ver-
keer, want ook dat kan in Je
controles worden opgenomen.
De bezetting van een post bestaat
uit 4 tot 8 man. Een kaderlid heelt
er de leiding. Een GSA of Zephyr
met mobilofoon is bij elke rijks-
poliliepost aanwezig. Daarnaast
kunnen ook motoren of Ulms wor-
den ingezet. Voor de technische
controles is een man van de ver-
kccr sgrocp op elke post present.
Bij het staande houden worden de
voertuigen bui ten de rijhaan ge-
dirigeerd, onder een punt van de
0i,enbare verlichting. Daarom zijn
de contro lepunten bij voorkeur bin-
nen de bebouwde kom gekozen.
Het personeel, dat met het aan-
houden is belast, draa witte
jassen of vesten en er word, ;ebruik
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gemaakt van rood licht. Speciale
aandacht wordt besteed aan de
,.presentatie"; het contact tussen de
politie-ambtenaar en het publiek.

Theorie en praktijk
Zo staat het allemaal in de door
de ..kleine commi sie" opgestelde
richtlijnen. Hoe het in de praktijk
toegaat, hebben we kunnen vast-
stellen. toen we op de zestiende
december met de toegevoegd orrl-
cicr te Eindhoven, de luitenant
P. Y. Witteveen en de districts-
adjudant H. J. A. Awater, voor
het Korpsblad een actie mochten
meemaken. Het was niet de eerste
actie - in februari 1966 is men
gestart - en het zal ook niet de
laatste zijn.
"Het publiek reageert positief",
zegt de luitenant Witteveen. als wc
ons in de R-82, door het nachtelijk,
maar helder verlichte Eindhoven (de
stad wordt niet voor niets de licht-
stad genoemd), naar Veldhoven
spoeden. De adjudant Awater licht

Het publiek reegeert gunstig, zo bleek ook bij deze controle door de wachtmeester

C. van den Brink onder belangstellend oag van de districtsadjudant H. J. A. Awater.

inmiddels via de mobilofoon Je
centraalpost in over onze positie.
We weten dat de ,,41", dat is de
GSA van de groep MierIo, op weg
is naar Nuenen. De met de wacht-

De luitenant P. J. Witteveen, de adjudant H. J. A. Awater en de wachtmeesters le kJ.

M W. van den Heuvel, N. A. Bakker en A. J. Remmits aan het "nakaarten" in Nuenen.

meester l e kJ. E. Vijge van de ver-
keersgroep bemande ,.Zephyr 91",
is op weg naar Mier lo-Hout. In-
middels is de ,,83", waarin zich tie
..verkeersman", wachtmeester l e kl.
J. Slotboom. bevindt, reeds 1D

Veldhoven aangekomen. Hij heeft
daar op de Provinciale weg de be-
manning van de .,GSA 30" van de
groep Veldhoven aangetroffen.
Op de verkeersgroep hebben we
voordien hun meldingen gehoord
en gezien, dat de dienstdoende
wachtcommandant, de wachtmeester
1e kJ. A. H. Claassens, ze alle
nauwkeurig in het journaal heeft
opgetekend. Ofschoon het district
Eindhoven incidenteel wel van re-
lais gebruik kan maken liepen deze
avond alle berichten over de cen-
traaipost ( cmi-duplex systeem). In
geval van noodzaak wordt op relais
overgeschakeld.
"Alles verloopt echter zeer rustig
vanavond. Dat is ook we! eens
anders", zegt een enthousiaste lui-

NILLMIJ.FINANCIERING N.V. vlh ~COJi.ma.

GEZINSKREDIET ~
~

Geen kosten vooruit
(na kredietverlening f 3,- inhouding).

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhaqe Telefoon (070) 514611 ~'\
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tenant Witteveen. "Men wil er wel
eens tussenuit knijpen en dan kan
het spannend toegaan." Nu kunnen
we persoonlijk constateren, dal het
publiek het allemaal rustig en ge-
laten opneemt. Het correcte optre-
den van de politie-ambtenaren moet
daar niet vreemd aan zijn.
"Tot nu toe heb ik er twee met
gladde banden en één met een
gammele uitlaat," zegt de wacht-
meester l e kJ. Slotboom. Waar-
schuwen is er overigens bij deze
acties niet bij en dus moeten de
nalatigen, naast de kosten voor de
noodzakelijke reparaties, ook nog
een post voor het proces-verbaal
uittrekken. Voorkómen zou ook hier
beter zijn geweest dan genezen.
Na Veldhoven zet de R-82 koers
naar Eindhoven, waar op de Leen-
derweg de gemeentepolitie een post
heeft betrokken. We weten, we-
derom via het onmisbare instrument
dat mobilofoon heet, dat we daar
ook de Eindhovense inspecteur van
politie, L. C. A. Brant, zullen aan-
treffen. Als we er aankomen heeft
men juist een "doorrijder" tot de

orde geroepen. De overtreder blijkt
een rijschoolhouder te zijn, die het
niet eens was met het gegeven
stopteken ... Eén automobilist heeft
toevallig zijn papieren vergeten,
maar is bereid "ze even op te
halen". Een blijkbaar vermoeide
dame in een Mercedes heeft het
besturen aan haar begeleider over-
gelaten. Een prijzenswaardige zaak,
maar de begeleider, een buitenlan-
der, heeft toevallig geen rijbewijs.
Zodoende _ ..

Het is inmiddels bij tweeën en we
gaan nog vlug even naar Nuenen.
Daar wordt de R-82 prompt "in
de rij" gezet. Zeer begrijpelijk ove-
rigens, want in het donker lijken
alle katten grauw, of niet soms?
In Nuenen heeft de met de "boek-
houding" belaste wachtmeester l e
kJ. A. J. Remmits een even een-
voudige, als vernuftige manier van
registreren uitgevonden. Hij turft

• de aangehouden voertuigen netj es
onderverdeeld in categorieën, op
een aan een schuurdeur aangebracht
aanplakbiljet. Zoveel van dit en

zoveel van dat, kan hij prompt
aan de luitenant melden, die deze
vindingrijkheid wel weet te waar-
deren. Als we in Nuenen afscheid
nemen, is het voor Mierlo-Hout te
laat geworden.
.De gecoördineerde actie zit er voor
ditmaal weer op. Schokkende ge-
beurtenissen hebben er zich niet
bij afgespeeld. Als de balans wordt
opgemaakt, blijkt, dat menig wets-
overtreder de nachtelijke activiteit
van. de politie met een proces-ver-
baal heeft moeten bekopen. Daar
is het de politie trouwens niet in
eerste instantie om te doen geweest.
Vast is komen te staan, dat de
preventieve waarde van dergelijke
activiteiten ver boven de direct
bereikte resultaten uitgaat. En dáár
gaat het immers om.

In Oost-Brabant weet men zo lang-
zaamaan, dat men elk uur van de
dag en van de nacht de politie "op
zijn dak kan krijgen" en men beseft
- soms ten koste van een boete -
dat de spelregels er niet voor niets
zijn ...

-~
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De overste Mackay als plaatsvervangend

chef staf naar Den Haag

Met ingang van
1 januari 1967
werd de dis-
trictscomman-
dant Assen, de
overste E. A.
Mackay, ver-
plaatst naar de
algemene inspec-
tie om daar de
functie te ga;;.n bekleden van plaats-
vcr-vangend chef van de staf. Daar-
naast zal hij in het bijzonder
behandelen zaken betreffende mate-
rieel, huisvesting, kleding en uit-
rusring. De overste Mackay werd
0;:> ti december 1919 te Leeuwarden
geboren. In dezelfde plaats door-
liep hij de Rijks H.B.S. Alvorens
hij 0:) 4 mei 1942 als adrninisua-
teur in dienst trad van de gemeen-
Iepelitic Harlingen, had hij
onderbroken door militaire dienst
- met succes voor het diploma van
adspirant inspecteur van politic
gestudeerd.

Zijn eerste functie in de executieve
politiedienst ging hij bekleden na
zijn aanstelling als inspecteur van
poli tie 2de klasse eveneens te Har-
lingen op 27 juni 1945. In die tijd
van hernieuwde opbouw van de
Nederlandse politie werd hij per
I november 1945 als officier der
rijkspol itie 2de klasse belast met
de leiding over de gemeentepolitie
Hailingen. 0;) 1 oktober 1947 werd
hij voor het bekleden van de functie
van officier toegevoegd aan de
districtseommandant verplaatst na ar
Assen. Vrij spoedig daarna - op
1 april 194 - volgde zijn ver-
plaatsing naar Groningen, ditmaal
in de functie van officier toege-
voegd aan de gewestcommandant.
0;> I januari 1949 werd hij be-
vorderd tot officier l ste klasse.
VO:Jr de functie van districtseem-
mandant te Assen wordt hij aan-
gewezen op 15 februari 1952. Op
I januari 1957 en J mei 1965 volgen
zijn bevor deringen tot dirigerend

DUf) OP NIEU W

Vanaf 1 januari zal de weggebruiker die gaal inhalen de richtingaanwijzer moelen
gebruiken. Nadal hij zich overluigd heeft van: .Achter vrij? Voor vrij? Dan pas inhalen!",
schakelt hij de richtingaanwijzer in. Zo gauw de inhalende auto naast de andere is
gekomen moel de richtingaanwijzer afgez~ wordeo. Bij het weer naar rechts gaan
geldt de verplichting van richting a~.ngeyèn,,~.ie/.

8

officier 3e klasse en dirigerend
officier 2e klasse. Naast zijn werk-
zaamheden verband houdende met
het districtscornrnando heeft de
overste Maekay vele andere onder-
werpen van belangstelling zoals
toneel, f ilcsof ie en de natuur (lid
bestuur instandhouding Drentse
fauna). Hij was laatstelijk plaatse-
lijk voorzitter van gecommitteerden
politiediploma voor het examen-
centrum Lochum. De overste Mackay
is o.a. Ridder 111 de orde van
Oranje Nassau.

De luitenant Compaan

naar staf

district Assen

Met ingang van
1 januari 1967
is de luitenant
P, Compaan ver-
plaatst naar As-
sen en ingedeeld
bij de Staf van
het district. Op
2 juli 1932 te
Stedum (Gr.) ge-

boren behaalde hij in 1950 te Lop-
persurn het Mulo-diploma. Zijn
militaire dienst bracht hij door bij
het rcg.ment infanterie Johan Wil-
lem Friso te Assen. Na de kader-
opleiding te hebben doorlopen, werd
hij in 1953 bevorderd tot sergeant.
vp I januari 1954 werd hij op de
opleidin sschool der rijkspolitie te

istelrode geplaatst. a het beha-
len van het politiediploma Aa werrl
hij op I januari 1955 ingedeeld hij
cle post Hoofddorp van de toen-
matige groep Haarlemmermeer.
1J;~ de studie voor het diploma
inspecteur van gemeentepolitie/of-
[icier der rijkspolitie begon hij in
1959. In 1964 slaagde hij voor ge-
deelte A en in tiet najaar van 1965
voor gedeelte B. De luitenant Com-
paa:1 .heeft de opleiding aan de
vcrkeersschool te Bil th oven gevolgd
-:n was tot voor kort ingedeeld bij
c'c vcrkeersgroep A msterdam. Hij
werd op 15 september 1966 bevor-
derd lot officier 2e klasse, waarna
hij enkele stages doorliep.
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De majoor
Van der Meer
districtscommandant
Eindhoven

Met ingang van
15 december '66
is de majoor B.
van der Meer,
tot die datum
commandant
Verkeersschool
van het Korps
Rijkspolitie, aan-
gewezen als
commandant van het district Eind-
hoven. De majoor Van der Meer
is g-eboren (13 juni 1919) en geto-
gen in het voormalig Ned. Oost-
Indië. Na beëindiging opleidiug
Gym ••asiurn Alpha volgde hij een
opleiding voor res.-officier K.N.I.L.
Di", werd afgebroken en, na een
2-jarige politie-opleiding, is hij in
dienst getreden bij de Algemene
Po liue in onze toenmalige overzeese
gebiedsdelen. Bij het uitbreken van
de vijandelijkheden met Japan werd
hij gemilitariseerd, krijgsgevangen
genomen en van 1942 t.m. 1945
verbleef hij in Japanse krijgsge-
vangenkampen te Singapore er.
werkte hij aan de Birma-spoorlijn.

a de bevrijding in augustus 19·!:;
was hij nog een jaar sectiecomman-
dant bij de Militaire Politie in
Thailand. In 1947 ging hij met
recuperatieverlof naar ederland ;
hij heeft toen getracht daar op-
nieuw te beginnen en in Hilversum
deelgenomen aan opleiding voor
officieren bij het Korps Rijkspoli-
tie. Als gevolg van ambtelijke ver-
plichting overzee heeft hij deze

opleiding moeten afbreken en ging
hij begin 19-t8 terug naar Indië,
waar hij op Sumatra o.a. als af-
delingscommandant een politiële
taak "te velde" vervulde.

a de souvereiniteitsoverdracht be-
gin 1951 werd hij als Commissaris
van Politie gerepatrieerd, heeft Je
opleiding aan het Rijksinstituut voor
Hogere Politie Ambtenaren voort-
gezet en beëindigd in 1953. Hij was
daarna achtereenvolgens Officier
toegevoegd aan de Districtscorn-
mandant "te Leeuwarden en aan de
Commandant Opleidingsschool te
Arnhem. Op 1 september 1953 werd
hij aangesteld als adspirant offi-
cier; een jaar later werd hij be-
vorderd tot officier 2e klasse, Op
1 januari 1957 volgde zijn bevor-
der.ng tot officier 1e klasse. Zijn
laatste bevordering tot dirigerend
officier 3e klasse had plaats op 1
januari 196-. Van juli 19GO t.m.
november 1936 was hij Commandant
Verkeersschool te Bilth ven.

De kapitein
Spierenburg
commandant
Verkeersschool

Met ingang van
15 december '66
is de kapitein
E. Spierenburg
aangewezen als
commandant
Verkeersschool
van het Korps
Rijkspolitie. De
kapitein pieren-

burg is op 2 augustus 1929 gebo-
ren in Utrecht waar hij ook zijn
jeugd doorbracht. Na beëindiging
opleiding 5- jarige H.B.S.-B (Utrecht)
was hij administratief werkzaam
bij de gemeente Utrecht. Van 1949-
1951 vervulde hij zijn militaire
dienstplicht als reserve-officier van
het Garderegiment Grenadiers. Zijn
politieopleiding kreeg hij van sep-
tember 1951 tot september 1953 op
het Rijksinstituut tot opleiding van
Hogere Politieambtenaren. Hij werd
met ingang van 1 september 1953
surnumerair bij de gemeentepolitie
's-Gravenhage, waarna hij op 1
september 1954 bevorderd werd tot
inspecteur van gemeentepolitie, amb-
tenaar 3e klasse.

De kapitein Spierenburg ging over
naar het Korps Rijkspolitie en werd
op 1 mei 1956 benoemd tot officier
der Rijkspolitie 2e klasse en als
toegevoègd officier ingedeeld bij
staf district Apeldoorn. Van 1 ok-
tober 1959 tot 1 april 1960 was hij
gedetacheerd bij de Algemene In-
spectie en toegevoegd aan Hoofd
Bureau Verkeerszaken. Vervolgens
werd hij van 1 september 1960 tot
1 februari 1963 tewerkgesteld bij
het Rijksinstituut tot Opleiding van
hogere politieambtenaren te, Hilver-
S:Jm en belast met de functie van
Hoofd Internaat Op 1 september
1961 had zijn bevordering plaats
tot Officier der Rijkspolitie le
klasse. Hij fungeerde van 1 febru-
ari 1963 tot 1 augustus 1964 weder-
om als toegevoegd officier bij staf
district Apeldoorn. Op 1 augustus
1964 werd hij verplaatst naar Ver-
keersschool Korps Rijkspolitie te
Bilthoven in de functie van plaats-
vervangend commandant.

NILLMIJ FINANCIERING N.V. vlh 0colima
I
~

I

EZINSKREDIET ~
Geen kosten vooruit f
(na kredietverlening f 3,- inhouding). I

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611 "
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Op de Demer

hebben de voetgangers

volledig vrij spel

*

•

In
Eindhoven:

';!

Het is een nauwelijks verwonderlijk
feit, dat oude en ook minder oude
steden niet zijn opgewassen tegen
de verkeersintensiteit van vandaag.
De jarenlang in meerdere steden
gevolgde methode om ruimte te
scheppen door het verplaatsen van
gevelwanden of het dempen van
grachten is alleen maar een lap-
middel geweest waarbij steeds weer
achter de feiten aangesukkeld werd
en veel stedeschoon verloren is ge-
gaan. Nu het conflict tussen gemo-
toriseerden, die graag tot in de
binnenstad doorstoten en er ook
parkeerruimte verwachten én de
voetganger, die in diezelfde bin-
nenstad graag ongestoord wil win-
kelen, zich steeds meer .toespitst,
wordt in meer plaatsen naar an-
dere oplossingen gegrepen. Invoe-
ring van wacht- en stopverboden
of éénrichtingverkeer alleen blijkt
namelijk in vele gevallen maai
weinig of tijdelijk iets verlichting
te brengen. Afsluiting van gedeel-
ten van binnensteden levert de
beste kansen voor verbetering.

•• Een recent voorbeeld van maatre-
gelen op dit niveau is Eindhoven.
Daar hebben burgemeester en wet-
houders per keurig verzorgde fol-
der meegedeeld, dat de beste op-
lossing waarbij voetgangers en
automobilisten het meest gebaat
zijn, ligt in een rustige en ruime
binnenstad, waar de voetganger de
hoofdfiguur is. Enige winkelstraten
zijn afgesloten voor het doorgaande

zonder gevaar winkelen In
voor verkeer gesloten straten

In de Hermanus Boexstraat komt alleen nog verzorqinqsverkeer.

verkeer en een verbetering van het
winkel- en uitgaansklimaat is hier
mee bereikt. Het is duidelijk dat
er bij het winkelcentrum parkeer-
terreinen zijn. 'Vat Eindhoven nu
heeft ondernomen zal cp den duur
waarschijnlijk in geen stad kunnen
uitblijven: afsluiting van het win-

kelcentrum en voor omliggende
straten éénrichtingverkeer.
De ervaringen van Eindhoven waar
men met de ogen dicht bepaalde
straten zonder gevaar kan over-
steken, kunnen daarbij wellicht
goede diensten bewijzen.

B. den O.
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Rp.org_KB1967_01_jan_Nr.05 10



.Klapbord'' voor omleidingen
op drukke dagen
Het hier, door de adjudant B. H. Tieman, commandant
van de verkeersgroep te Doetinchem, aangewezen bord,
kom t in geen enkel voorschri ft voor. Het is - voor
zover ons bekend - uniek in Nederland. En toch is
het in feite een bord met internationale betekenis. Het
is voortgekomen uit het goede contact tussen de adju-
dant Tieman en Duitse politie-instanties.
o E 36 betekent: Omleiding E 36. Wanneer op deze
drukke verkeersader, die het Westen van Nederland
met Duitsland verbindt, stagnatie ontstaat, behoeft
slechts een op de hoofdweg opgesteld gelijkluidend
"uitklapbord" van groot formaat, te worden "opge-
klapt". De automobilisten volgen dan de vaste borden,
zoals op de foto aangegeven. Ook aan Duitse zijde
staan soortgelijke borden opgesteld, al is daar uiter-
aard de 0 vervangen door de U van Umleitung. Het
lijkt ons een zeer praktische oplossing, die wellicht in
de toekomst ook elders navolging zal vinden.

J. van Aerssen

IJ· ~~....-.: .~~~UJj";::' ". ,,'
.- ~-~ ,-,,~.,.;.

•••• o} ••
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rr Kroeze

hoofd

Politie

Verbindingsdienst

Met ingang van
1 augustus 19GG
is ir E. Kroeze
aangewezen als
hoofd van de
politieverbin-
dingsdienst. De
heer Kroeze werr'
op 22 juli 1916
in Emmen gebo-
ren. a het behalen van het di-
ploma H.B.S.-B studeerde hij aan
de technische hogeschool te Delft,
waar hij in 1938 de graad van
ingenieur behaalde. Vervolgens was
hij tot 1940 m militaire dierist
waarbij hij werd beëdigd tot reser-
ve-officier voor speciale diensten
van de artillerie. Daarna houdt hij
zich tot 1944 met research bez ig
bij Philips in Eindhoven. In dat
jaar gaat hij weer in militai~e
dienst: hij is in 1944 en 1945 ver-
bindingsofficier bij het Engelse le-
ger, in 1945 commandant van een
Nederlands technisch onderdeel, in
1945 en 1946 hoofd van de ver-
bindingsafdeling van de generale
staf en tot 1949 hoofd van de
militaire radio-omroep in Indone-
sië. Van 1949 tot 1951 houdt hij zich
in Eindhoven bezig met de bedrijfs-
leiding inzake gloeilampen en hij
is van 1951 tot 1955 general mana-
ger van Hind Lamps Ltd, Shiko-
habad, India. Als ingenieur bij de
compagnie generale d'electricité in
Parijs volgt hij eerst een opleiding
bij verschillende bedrijven in Frank-
rijk, waarna hij in 1957 directeur
van de Nederlandse dochteronder-
neming in Breda wordt. Technisch
directeur van de Controls Maat-
schappij Europa .V. in Nijmegen
is hij van 1961 tot 1964. In dat
jaar wordt Ir Kroeze directeur van
de Metal Industries Europa N.V.
te Helmond, de laatste functie die
hij bekleedt voordat hij hoofd van
de politieverbindingsdienst wordt.
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Het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Bij verschijnen van dit nummer
van uw Korpsblad zal het nieuwe
"Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens" in werking zijn ge-
treden.
Tijdens een artikels-gewijze bestu-
dering van dit reglement, krijgen
we geen duidelijk beeld hoe dit nu
eigenlijk is opgebouwd, hoe we er
mee moeten werken en wat de be-
doeling van Prof. Belinfante is
geweest.

door wachtmeester 1e kJ. C. J. de Groot, Sectie Bijz. Verkeerstaken te 's-Grovenhcqe
Foto's: Fotodienst S.B.V. - 's-Gravenhage

Het R.V.V. in grote lijnen: le vergelijken meI een belonskelel ...

Dit blad is met opzet midden in uw Korpsblad aangebracht. Als u de nietjes even wipt, kunt u hei
geheel uitnemen en gebruiken als "studie-gidsje" om te komen tot een goed inzicht van de grote lijnen
van het R.V.V.

Leg dit overzicht dus naast uw R.V.V.-tekst en de "Nota van toelichting van de Minister", die daar-
achter is opgenomen.

Zo bouwt u - in korte tijd - als
het ware een betonskelet van een
bouwwerk. De muren kunt u er
daarna inbouwen met hulp van
hetgeen in de Algemene Politiebla-
den no. 14/1966 tot heden van het
R.V.V. is besproken door de sub-
commissie van de Centrale Politie
Verkeers Commissie.
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GEWIJZIGDE VERKEERSVOORSCHRIFTEN
(m.i.v. 1 januari 1967)

a. de WEGENVERKEERSWET

Bij de uitoefening van onze verkeerstaak hebben wij voortaan te doen met:

( de "administratie"b. het WEGENVERKEERSREGLEMENT met bijlagen en beschikkingen (v.w.b. ( de techniek)

c. het REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS met bijlagen en beschikkingen.
(v.w.b. het weggedrag)

Raakpunten W.V.R. en R.V.V.:
R.V.V. spreekt van het gebruik van lichten
W.V.R. zegt hoe die lichten dan moeten zijn

INDELING VAN HET R.V.V.

Artikelen I Artikelen

HOOFDSTUK I 107-109
110-116A gemene bepalingen

HOOFDSTUK II

Gedragsregels
par.
par.
par.
par.

1. Algemene verplichtingen
2. Plaats op de weg
3. Tegenkomen en inhalen .
4. Gedrag bijkruisingen en split-

singen van wegen
5. Verandering van richting
G. Snelheid
7. Signalen
8. Gebruik van lichten

a. Motorvoertuigen
b. Andere weggebruikers .
c. Bijzondere voorschriften

9. Sti lstaan en parkeren
10. Autowegen
11. Verkeerspleinen
12. Bijzondere verplichtingen voor

fietsers
Bijzondere verplichtingen voor
bromfietsen,
Bijzondere verplichtingen voor
bestuurders van motorvoertuigen .
Oversteken van voetgangers;
voetgangersoversteekplaatsen
Gedrag bij en op spoorwegover-
gangen

par.
par.
par.
par.

par.
par.
par.
par.

par. 13.

par. 14.

par. 15.

par. lG.

HOOFDSTUK III

Aanwijzingen en verkeerstekens
par. 1. Aanwijzingen door verkeersrege-

laars

7-102
7- 21

22- 31
32- 39

40- 43
44- 48
49- 55
56- 60
61- 78
61- 69
70- 75
76- 78
79- 86
87- 88
89- 90

91- 92

93- ~J4

95- 98

99-100

101-102

103-137

103-10G

1- 6

2. Verkeerstekens algemeen.
3. Verkeerslichten
4. Verkeerstekens op borden

het wegdek
Afdeling I.
Afdeling 1I.

par.
par.
par. en op

117-130
117-118

119-121

122-130

122-129

130

131-137

133

139

par. 5.

Algemeen.
Verkeerstekens op
borden

Afdeling lIl. Verkeerstekens op
het wegdek
A. die een gebod
of verbod inhouden
B. die andere aan-

I duidingen bevatten
Plaatsing van verkeerslichten en
verkeerstekens. Kosten. Beroep

140-147

Model:
a - 0

1- 64

65- 94

95-116

HOOFDSTUK IV
Ontheffingen (verleend op grond van
W.V.R., geacht te zijn gegeven op grond
van R.V.V. 142)

HOOFDSTUK V
Strafbepalingen

HOOFDSTUK VI
Slot- en overgangsbepaling (Beschikkingen:
zie artikel 143)

BIJLAGE I

Aanwijzingen

BIJLAGE IJ
Verkeerstekens op borden "
Hoofdstuk I. Borden die een gebod of

verbod aanduiden
Hoofdstuk 11. Borden die een gevaar

aanduiden
Hoofdstuk lIl. Borden die een andere

aanduiding bevatten .
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SANCTIE: 139

GEBOD NALEVEN VAN GEDRAGSREGELS

( art. 9 lid 3:
dat zijn: (art. 7 :

( art. 8 :

GEDRAGSREGELS zelf
AANWIJZINGEN
VERKEERSTEKENS

(Hs. 11)
(Hs. lIl, par. I - Bijl. I)
(Hs. lIl)

r
1

art. 107: Verkeerstekens kunnen (137) zijn:
a. lichten (par. 3)
b. borden
c. tekens op het wegdek

I
-I

--+ art. 117: te onderscheiden in: Borden
TEKENS: Strepen

(pijlen)
~

gebod - verbod
gevaar
andere aanduiding

"
Borden: Bijl. 11, Hs. I - 11 - 111
Strepen - pijlen: art. 122 t.m. 130

Wie mag tekens plaatsen? 131 t.m. 137 (zie vooral 137 lid 4 en 7 !) - 107 zegt: kunnen zijn ... )
Wie niet? 109

TOELICHTING:

TIe enige strafbepaling is art. 139.

Art. 139 stelt strafbaar de GEDRAGSREGELS, d us het hele Hoofdstuk 11.
(alsmede overtreding van art. 109 uit Hs. 111).

Zijn de overige overtredingen uit Hoofdstuk 111 dan niet strafbaar? Jawel!

Zie Hoofdstuk 11:

art. 7 (gdragsregel) gebiedt naleving van aanwijzingen door "politie"
art. 8 (gedragsregel gebiedt naleving van verkeerstekens, die gebod of verbod inhouden .

VOORBEELD: Bestuurder overschrijdt doorgetrokken streep (verk. teken) 122 lid I
negeert aanwijzing verkeersregelaar (aanwijz.) 103
negeert ge- of verbodsbord (verkeersteken) 117 a - 119

Hij negeert dan een aanwijzing, of een teken dat een gebod of verbod inhoudt (dat zijn "over-
tredingen" uit Hs. 111).

Hij overtreedt daarmee een gedragsregel art. 7 of 8, en wordt gestraft op grond van artikel
139 (Hs. V).
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De bedoeling van Prof. Belinfante

Zie w ota van Toelichting
van de Minister"

bestaat ui t
twee gedeelten:

ALGEMEEN pt. 1 t.m 7
ARTIKELEN, dat de belangrijkste

artikelen bespreekt.

De inhoud van de Nota is in grove trekken als volgt;

Doel R.V.V. Enkele artikelen R.V.V. als voor-
beeld.ota

1. Aanpassing verkeersregels met
die in andere Europese landen. Algemeen pt. 1 Contourverlichting: 63 lid c

Strepen: 122

2. He! maken van verkeersregels
voor wie er mee werken moet:
de weggebruiker.

Algemeen pt. 3 De tekst zelf;
De overzichtelijke indeling

3. Komen (legaliseren) tot vlot ver-
kee~ I

Invoegen: 122 lid 2
Fileverkeer : 23

33 lid 3a

4. Komen tot goed samenspel,

en

daardoor

tot
I

Algemeen pt. 5

Openb. vervoer - voertuig:
81 lid 2 laatste zin - 81 lid
Zie ook 129.
Fiets-bromfiets-motorvt.: 128 lid 2
Voetganger - bestuurder: 28 lid 3

15 lid
Voetganger - fiets: 28 lid 2

1-
5. "Sociaal" verkeersgedrag.

(Kon. Wilhelmina: "Weest uw
broeders hoeder")

Verkeer = verkeren)

Algemeen pt. 5
laatste zinnen
Toel. art. 1
Toel. art. 11
'I oel. art. 12
Toel. art. 13
Toel. art. 14
Toel. art. 15
Toel. art. 40

le alinea

III
12
13
14
15

40
55 (voor de politie)

"KAPSTOKARTIKELEN"
Algemeen pt. 4

Toel. art. 16

16
37 lid 1

122 lid 2
49 lid 1
81 lid 1

algemeen
inhalen
snelheid
stilstaan

Sterkte bij uw studie,
wijsheid bij uw toepassing ervan!
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Vier

officieren

met pensioen

Vier officieren, onder wie één
vrouwelijke, verlieten per 1 januari
van dit jaar de dienst. De overste
H. Waakop Reijers, districtseem-
mandant der rijkspolitie te water
te Amsterdam, nam in verband
hiermede op 23 december 1965
afscheid van de dienst. Op de
staf van de dienst der rijkspo-
litie te water werd in de morgen-
uren afscheid genomen van het
personeel. Dit gebeurde tijdens een ~
korte plechtigheid in de cantine.
Tevoren had de scheidende com-
mandant voor de laatste maal een
inspectie afgenomen. Na afloop van
de bijeenkomst vond op het IJ een
vlootschouw plaats.
's Middags recepiëerde de overste
Waakop Reijers met zijn echtgenote,
eveneens in de cantine van de staf.
Talrijke autoriteiten uit het bur-
gerlijk en maatschappelijk leven en
van de overheid, kwamen op deze
stijlv.olle receptie hun opwachting
maken.
Niet minder stijlvol was de receptie,
welke de districtscommandant van
's-Gravenhage, de overste jhr W. A.
Gevers Deynoot en de hoofdofficier
voor jeugdzaken, mej. L. ]. M.
Kleijn, op 28 december 1965, in
het Provinciehuis te 's-Gravenhage
hielden. Ook hier was de belang-
stelling voor de scheidende hoofd-
officieren overweldigend.

Terwijl mej. Kleijn reeds eerder
in engere kring van collegae en
medewerkers afscheid had genomen,
waren op dezelfde dag, eveneens
in het provinciehuis, afvaardigin-
gen uit het district 's-Gravenhage
aanwezig, om hun scheidende com-
mandant "uit te wuiven". Het af-
scheid van de overste Van Gorkum
van de Algemeen Inspecteur en de
staf droeg uiteraard een intiem
karakter.

Afscheid mej. Kleijn in het Provinciehuis te 's-Grcvenhcqe op 28 december 1966.

Mejuffrouw Kleijn

- eerste vrouwelijke officier - ging heen

Mejuffrouw L.
]. M. Kleijn
werd op 17 de-
cember 1906 te
's-Gravenhage
geboren. Na het
bezoeken van de
meisjes H.B.8.
studeerde zij drie
jaar aan de 80-

c.ale Academie te Amsterdam. Van
1928 tot 1937 was zij werkzaam

bij de kinderrechter te Amsterdam.
Haar werkzaamheden bij de politie
namen een aanvang in 1937 toen
zij te Rotterdam als inspectrice bij
de kinderpolitie werd aangesteld.
Van 1945 tot eind 1950 was zij
verbonden aan het instituut voor
preventieve geneeskunde (afdeling
geestelijke volksgezondheid) te Lei-
den. Nadat zij een half jaar gede-
tacheerd was geweest, werd zij op
1 mei 1951 als eerste vrouwelijke
officier aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie. Zij kreeg de rang van
dirigerend officier 3e klasse en
werd ingedeeld bij de staf van de
toenmalige Gewestcommandant te
's-Gravenhage, speciaal belast met
jeugdzaken. Mej. Kleijn heeft een
belangrijk aandeel gehad in de
verdere ontwikkeling bij de rijks-
politie van de behandeling van
jeugdzaken, waartoe behoorde het
aantrekken van een aantal vrouwe-
lijke officieren. Zij bleef haar g~-
hele loopbaan bij de rijkspolitie
ter standplaats 's-Gravenhage.
Mej. Kleijn is Ridder in de Orde
van Oranje Nassau en bekleedt
divei se bestuursfuncties op het ge-
bied van de kinderbescherming.

Generaal W. de Gast en echtgenote op
de afscheidsreceptie van overste jhr W. H.
Gevers Deynoot.

(Foto: Techn. Recherche Den Haag)
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De overste jhr. Gevers Deynoot - na afscheid-

directeur Centraal Bureau Genealogie

Overste jhr, W.
A. Gevers Dey-
noot werd op 20
december 1906
te Utrecht ge-
boren. Nadat hij
in dezelfde stad
de Christelijke
H.B.S. had door-
lopen studeerde
hij van 1925 tot 1931 mijnbouw aan
de T.H. te Delft met een onder-
breking voor mili taire dienst bij het
5e regiment veldartillerie. In 1932
werd hij "ambtenaar in opleiding"
en daarna inspecteur van politie
bij de gemeentepoli tie te 's-Graven-
hage. Om krijgsgevangenschap te
ontlopen dook hij in 1943 als re-
serve-luitenant onder en week uit
naar Zweden, vanwaar hij uitein-
delijk overstak naar Engeland. In
Zweden en in Engeland deed hij
dienst bij het bureau Inlichtingen.
In Stockholm werd hij bevorderd
tot kapitein.

Na de bevrijding werd hij als diri-
gerend officier 3e klasse benoemd
bij de rijkspólitie en op 1 januari
1946 aangewezen 'als districtscom-
mandant Assen. Op 1 maart 1951
werd hij verplaatst naar Amster-
dam en aangewezen als officier
toegevoegd aan de gewestcomman-
dant aldaar. In 1955 - eveneens
op 1 maart - werd hij aangewezen
als districtscommandant te 's-Gra-
venhage. Hij werd op 1 januari
1957 bevorderd tot dirigerend offi-
cier 2e klasse. De overste Gevers
Deynoot heeft een grote kennis op
het gebied van de genealogie en de
heraldiek, waarvan hij ook in het
Korpsblad vele malen blijk gaf en
waaraan hij zich nu geheel gaat
wijden als directeur van het cen-
traal Bureau voor Genealogie.
Hij is officier in de Orde van
Oranje Nassau en drager van vele
andere onderscheidingen.

De overste Waakop Reijers nam afscheid

van "het water"

22

Wegens het bereikt hebben van de~
voor ,,functioneel ontslag" geldende
leeftijd, is aan de Commandant
van het District Amsterdam der
Rijkspolitie te Water - de dirige-
rend officier der Rijkspolitie 2e
klasse H. Waakop Reijers - met
ingang van 1 januari 1967 ontslag
verleend.
Op 8 februari 1906 te Rotterdam
geboren, volgde hij te Utrecht je
5-jarige R.H.B.S. en behaalde in
1925 het diploma. Daar hij als Rot-
terdammer veel op en aan het
water was, trok zijn hart naar zee
en ging hij om stuurman G.H.V.
te worden naar de Kweekschool
voor de Scheepvaart te Amsterdam
en legde eind 1926 met goed ge-
volg het examen af. Vervolgens
voer hij als officier ter Koop
vaardij bij de .A.S.M. te Rotter-
dam, tot de "dertiger jaren".

In 1932 trad hij in dienst bij de
Gemeentepolitie Rotterdam en na
de diverse rangen te hebben door-
lopen, werd hij als Inspecteur van
Politie 2e klasse per 1 maart 1943
"eervol uit den dienst der Gemeente
ontslagen" en werd met ingang van
dezelfde datum ·ingedeeld bij de
Afdeling Groningen van de Politie
te Water in de rang van Opper-
luitenant der Staatspolitie.
Op 1 januari 1954 volgde zijn be-
noeming tot dirigerend officier der
Rijkspolitie 3e klasse.

a de reorganisatie van de Dis-
tricten Noord en Zuid der Politie
te Water tot de "Dienst der Rijks-
politie te Water" met als hoofdzetel
Amsterdam, werd hij per 1 oktober
1954 in het belang van de dienst
verplaatst naar Amsterdam en in-
gedeeld als toegevoegd Hoofdoffi-
cier bij de Staf van de Comman-
dant der Rijkspolitie te Water,
welke functie hij tot 16 mei 1962
vervuld heeft.
Per 1 januari 1962 volgde zijn be-
vordering tot dirigerend officier
der Rijkspolitie 2e klasse en werd
hij in die rang op 16 mei 1962
aangewezen als Commandant van
het District Amsterdam der Rijk s-
politie te Water.
Bij Koninklijk Besluit van 17 no-
vember 1966 is aan hem ingaande
1 januari 1967 "eervol ontslag ver-
leend ui t de dienst bij het Korps
Rijkspolitie met dankzegging voor
de door hem in zijn functie bewe-
zen diensten".
De Overste werd op 9 december
1964 benoemd tot Ridder I in de
Orde van Sint Olav - naar aan-
leiding van het Staatsbezoek van
Z.M. Koning Olav V van oor-
wegen in 1964 aan ederland -.
Wij wensen de Overste en zijn
gezin voor het verdere leven het
allerbeste toe en zeggen naar oud
zeemansgebruik:

,:There is an old believe
Thai on some distant shore
Far [roni despair and grieve

Old [riends shall meel onee more."

De Chef de Bureau
v.h. District Amsterdam
de schipper, L. Gorter
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De overste

Van Gorkum

nu ambteloos burger

op 1 januarr
1967 ging de
overste A. C.
van Gorkum met
pensioen. Hij
was ingedeeld
bij de Staf van
de algemene in-
spectie en in het
bijzonder belast
met zaken huisvesting, kleding en
uitrusting, bewapening en materieel
betreffende. Op 16 december 1905
werd hij geboren te Utrecht, waar
hij ook het diploma van de Rijks-
H.B.S. behaalde. Hij was nog geen
twintig jaar toen hij reeds in het
bezit was van het inspecteursdi-
ploma. Op 1 mei 1928 trad hij in
politiedienst bij de gemeente Har-
derwijk als onbezoldigd inspecteur.
Op 12 mei 1930 werd hij benoemd
tot klerk bij de gemeentepolitie
Amersfoort en werd daar achter-
eenvolgens bevorderd tot adjunct-
inspecteur, inspecteur en inspecteur
l e klasse. Op 16 januari 1944 werd
hij benoemd bij de recherche van
de gemeentepolitie te Utrecht. Na
de bevrijding heeft de overste Van
Gorkum een groot aantal functies
bekleed. Als commissaris yan rijks-
politie is hij tewerkgesteld bij het
direktoraat-generaal voor bijzondere
rechtspleging.
Op 1 februari 1949 werd hij aan-
gesteld als majoor der rijkspolitie.
Hij nam daarna de districten Dord-
recht, Amsterdam en Leiden waar,
was ingedeeld bij de staf van het
geweol te 's-Gravenhage, fungeerde
als districtscommandant Alkmaar
en was van 1953 tot 1957 hcofri
bureau verkeerszaken van de al-
gemene inspectie. Op 1 januari
1954 werd hij bevorderd tot zijn
huidige rang. De overste Van
Gorkum was districtscommandant
Dordrecht van 1 maart 1958 tot
16 december 1964. Nadat hij eervol
ontheven was van zijn dis tri cts-
commando, werd hij ingedeeld bij
de algemene inspectie.

Gerechtelijke geneeskunde

Als deel 9 in de Nederlandse Bibli o-
theek der Geneeskunde verscheen
"Gerechtelijke geneeskunde" van de
hand van Dl' J. Zeldenrust, hoofd
van het Gerechtelijk Geneeskundig
Laboratorium van het Ministerie
van Justitie. In de inleiding lezen
We dat de opzet is vooral datgene
naar voren te brengen wat uit
gerechtelijk oogpunt belangwekkend
is. De reden waarom minder uit-
voerig wordt ingegaan op zuiver
medische facetten ligt in het feit
dat deze ui t eigen ervaring genoeg-
zaam bekend geacht mogen worden:
dit boek werd in de eerste plaats
geschreven voor artsen. Het me-
disch vakjargon geeft daar ook
duidelijk blijk van. Niettemin is
hier sprake van een uitgave die oOK
voor de -po litieman belangrijk is.

~ Een voordeel van dit boek is dat
het in een zeventiental hoofdstuk-
ken een systematische behandeling
van de stof geeft, waardoor het be-
halve als studieboek ook uitstekend

geschikt is als naslagwerk: het is
mogelijk zich zeer snel te oriënte-
ren over een speciaal onderwerp
als b.v. schotverwondingen of abor-
tus criminalis.
Verder is aantrekkelijk het feit dat
"Gerechtelijke Geneeskunde" be-
paald een wetenschappelijk boek is,
maar toch dusdanig vlot is geschre-
ven dat het lezen de politieman
geen bijzondere moeite zal kosten.
Waarschijnlijk zelfs zal hij het niet
meer zo makkelijk uit handen leg-
gen!
Een uitgave die de belangstelling
van de politiële lezers volledig ver-
dient, door Stafleu's Wetenschap-
pelijke Uitgeversmaatschapij N.V. te
Leiden op aantrekkelijke wijze ver-
zorgd. Jammer dat de hoge prijs
van f 35.- door de geringe oplage
welke wetenschappelijke uitgaven
hebben, voor een brede verspreiding
in politiekringen een beletsel zal
blijken te zijn.

Mr A. J. Dek

;
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In het Korps Rijkspolitie, dat met
een groot bedrijf kan worden ver-
geleken, zijn veel dingen belangrijk,
als opleiding of motorisering, maar
ook bijvoorbeeld de invoering van
het nieuwe uniform. Door het do-
gen van het uniform onderscheidt
de politie-ambtenaar zich van de
burger; daarin presenteert hij zich
aan het publiek en daarin is hij
zowel gezien als gevreesd.
Ongetwijfeld is dus het uniform
een zeer belangrijk stuk represen-
tatie van het gehele korps. Het
oordeel van het publiek over het
optreden van de rijkspolitie wordt
mede bepaald door de samenstel-
ling van het uniform en de wijze

De kleren maken de man
Maar wat moet de R.P.-man precies .um"?

door de districtsadjudant P. BLOM en
de administratief ambtenaar H. VAN DER WEY te Heerenveen

waarop de politie-ambtenaar het
draagt.
Op 1 januari 1966 is het nieuwe
uni form voor de rijkspolitie inge-
voerd. aangepast aan nieuwe nor-
men. In het Korpsblad van septem-
ber 1965 trof u reeds een overzicht
aan onder de titel "De nieuwe
mode van het Korps Rijkspolitie".
Het blijkt dat intussen reeds velen
in het bezit zijn van dit nieuwe

~model uniform en wij menen te
mogen vaststellen, dat dit uniform
bij de rijkspolitie-ambtenaar "in
goede aarde is gevallen".
Tengevolge van de wijzigingen tus-
Sen de "oude"- en de "nieuwe" uni-
formkledingstaat bestaat echter de

mogelijkheid, dat de verschillen voor
u niet meer duidelijk naar voren
komen.
Daarom geven wij hier een over-
zicht waarin de verschillen worden
aangegeven. Voor wat betreft het
in dit overzicht genoemde perso-
neel, vallend onder kolom I1, wor-
den hiermede bedoeld de technische
rechercheurs, de districtsrecher-
cheurs, de speurhondgeleiders en
het personeel van de speurhonden-
school. Het overige personeel dient
in bet bezit te zijn van de onder
kolom I genoemde kledingstukken,
Genoemde kolommen I en II ko-
men op de uniformkledingstaten
voor.

Artjkel Oude kledingstoot Nieuwe kledingstoot

Pet

Veldmuts

geen wijzigingen

geen wijzigingen

geen wijzigingenBontmuts - Wintermuts

Uniformjas ceremoniëel

Ceintuur voor uniform-
jas en regenjas

gewoon model
geen wijzigingen

niet vermeld facultatief voor adsp.-officieren en hoger.

voor cdjudonten en hoger
verpl icht; voor lager personeel
facultatief wordt niet vermeld.

Uniformjas

Uniformbroek;

ballonbroek; geen wijzigingen

rijbroek met of zonder
bezetsel geen wijzigingen

longe pantalon,
nassau-blauw

bijvoeging met of zonder bezetsel wordt op nieuwe staat niet meer vermeld.

personeellandgroepen 1 stuks.
R.P. te Wate" voor pers.
kolom I 2 st. kolom II 1 ex.

personeellandgroepen : kolom I 2 st.; kolom II 1 st.
(Pers. Verkeersgroepen, Sektie B. V. en Verkeersschool moeten 1 longe pan-
talon in hun bezit hebben).
bereden groepen: 1 longe broek verplicht.
R.P. te Wate" geen aantal genoemd.

Voor personeel land- en bereden groep niet vermeld.
Voor R.P. te Water voor pers. kolom I 2 st. en kolom 111 ex. verplicht.

longe pantalon,
blauw-zwart
(geklede pantalon)

Ceremoniële broek

Overhemd, grijs

1 pantalon voor adjudanten
en hoger verplicht, voor lager
personeel facultatief.

Niet vermeld

Wordt niet meer verstrekt, mag
tot nader te bepalen datum ge-
dragen worden bij oud-model
uniform.

facultatief voor adsp.-officieren en hoger.
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Overhemd: wit

Uniformoverhemd wit

Dos (zelfbinder)

Trui

Overjas

Winterjas

Jekker: stoffen

Jekker: kunstlederen

Regenjas

Voering regenjas

Halsdoek:
witte stoffen
witte rijden
blauw stoffen
blauw gebreid
blauw gebreid lang

Handschoenen:
wit leder
wit stoffen
bruin leder ongevoerd

bruin leder gevoerd

Sokken: effen zwart

Schoe~en:
Hoge zwarte rijgschoe-
nen. Beenstukken. Laar-
zen zwarte di.

Schoenen: lage zwo rte
rijgschoenen

Schoenen:

Zwarte vetlederen :

bottines:

Lijfriem

Rubber knielaarzen
zwart

Bretels

Sportshirts. Sportbroek,
Zwembroek, Sport-
schoenen

Trcininqspok

Sporen riem en hak-
sporen

Vangsnoer

Schouderbedekking
uniform overhemd

Petovertrek wit

Ceremon iële koppel
Ceremoniële sabel
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Voor adj. en hoger verplicht.
Voor lager pers. facultatief.
Voor R.P. te Water dragen van
wit overhemd verplicht.

Niet vermeld

aantallen ongewijzigd

Voor pers. land-, verkeers-,
bereden groepen en Jacht-
detachement facultatief.
R.P. te Water 1 trui verplicht.

Voor alle pers. kolom I 4 stuks.
Voor alle pers. kolom II 2 stuks.

Voor allen facultatief.

Trui met uitgesneden hals facultatief; uitgezonderd R.P. te Water. Voor dit
personeel is 1 trui met dubbele boord verplicht gesteld.

Voor alle personeel 1 overjas verplicht.

Pers. land- en bereden groepen Voor allen facultatief gesteld.
kolom II nihil.
R.P. te Water facultatief.

facultatief voor land- en
bereden groepen.
R.P. te Water 1 jekker verpl.

Wordt niet genoemd.

Voor land- en bereden groe-
pen 1 stuks verplicht; voor
pers. R.P. te Water facultatief.

Voor pers. landgroepen fac.tief.

Voor adj. en hoger 1 ex.
Niet vermeld
Voor allen 1 stuks verplicht.
Niet vermeld
Niet genoemd

Alleen voor adj. en hoger
kolom I 2 pro kolom II 1 pro
Niet vermeld
pers. kolom I 1 pro
pers. kolom II 1 pro
pers. kolom I 1 pro
pers. kolom II nihil
(indien geen prijs wordt gesteld
op gevoerde handschoenen zijn
2 paar ongevoerde verplicht.)

pers. adj. en hoger Kolom
2 paar
pers. adj. en hoger kolom II
1 paar
Voor lager pers. facultatief.
Pers. R.P. te Water kolom I
4 paar
Pers. R.P. te Water kolom 11
2 paar

blijft ongewijzigd:

blijven ongewijzid.

niet vermeld

ongewijzigd

Voor pers. landgroepen
facultatief gesteld.

facultatief gesteld.

Alleen facultatief voor
sporti nstructeurs.

blijft ongewijzigd
(alleen voor officieren)

Alleen voor adjudanten en
hoger 1 stuks.

Voor allen 1 stel

nihil

niet genoemd

facultatief voor personeellandgroepen en R.P. te Water.
Bereden groepen niets vermeld.

Voor personeel vallend onder kolom I landgroepen en R.P. te Water 1 jekker
verplicht, doch facultatief voor officieren boven de rang officier le kl. en
personeel verder genoemd onder fAC mits in het bezit van een 2e overjas of
winterjas, stoffen jekker of voering voor regenjas.
Personeel kolom 11 facultatief. Voor pers. bereden groepen wordt niets vermeld.

Voor personeellandgroepen en R.P. te Water 1 regenjas verplicht.
Personeel bereden groepen: kolom I 2 stuks, waarvan 1 vervangen mag WOr-
den door een (2e) overjas. Voor personeel kolom 111 regenjas verplicht.

Voor allen facultatief gesteld.

Wordt niet meer vermeld.
Voor alle personeel 1 stuks verplicht.
Niet meer genoemd.
Verplicht voor alle personeel 1 stuks.
facultatief voor alle personeel.

Alleen voor adjudanten en hoger 1 paar.

Voor personeel opperwachtmeesters en lager 1 paar.
Aantallen gelijk gebleven alsmede ook de opmerking betreffende de ge-
voerde handschoenen.

Alle personeel kolom I 2 paar.
Alle personeel kolom 111 paar.

Naar keuze personeel kolom I 2 paar laarzen of 2 paar hoge zwarte rijg-
schoenen met 2 paar beenstukken of 1 paar laarzen en 1 paar hoge r'lg-
schoenen en 1 paar beenstukken. Voor personeel kolom II wordt dit van elk
1 paar naar keuze.
Voor personeel R.P. te Woter adjudanten en hoger 1 paar; opperwachtmees-
ters en lager 2 paar (dit mog~ ook lage schoenen zijn).

Voor alle personeel 1 paar verplicht; personeel R.P. te Water, kolom I (ad-
judanten en hoger) 2 paar; overig personeel 1 paar).

Hierbij wordt nog opgemerkt, dat voor M.E.-Ieden 1 paar hoge rijgschoenen
met 1 paar beenstukken verplicht zijn i.v.m. het detachementstenue.

facultatief gesteld.

facultatief voor adsp.-officieren en hoger.

Worden niet meer vermeld.

Niet meer genoemd.

Blijft ongewijzigd. Voor alle sportplichtig personeel en sportinstructeurs ver-
plicht. Van elk kledingstuk 1 stuks. Voor het overige personeel facultatief.

Voor alle personeel facultatief.

Voor alle personeel 1 vangsnoer verplicht.

facultatief gesteld.

Voor personeel R.P. te Water kolom I 2 stuks. Kolom 111 st. Voor overig
personeel niet vermeld (personeel verkeersgroepen blijft echter de dienst
verrichten met witte petovertrek).

facultatief voor adsp.-officieren en hoger.
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Oplossing spiraalraadsel
Ob j ecti envou diggelij kma kenm erk baa rda app elrnoes teri Iiserenad erh and
Iieh tingeroes trad el00 stenrij ksaca demi erene terughoudend eren tel oos
taran tellan dm an iF esta ti egel dsan eri ngrij denn epijIstaartro g10dieti stemm ing

L Objectie 13. handlichting 25. landman
2. tienvoudig 14. ingeroest ~6. manifestatie
3. diggel 15. estrade 27. statiegeld
4. gelijk maken 16. radeloos 28. geldsanering
5. kenmerk 17. costenrijk 29. ringrijden
6. merkbaar 18. rijksacademie 30. dennepijlstaart
7. baardaap 19. miereneter 31. staartrog
8. appelmoes 20. terughoudend 32. troglodiet
9. oester 21. denderen ss. dietist

10. steriliseren 22. renteloos 34. stemming
11. serenade 23. ostara
12. naderhand 24. tarantella

De prijswinnaars zijn:

le prijs W. Veenstra, Rikkerdaweg 11, Lutjegast (Gr.).
2e prijs J. C. van Bunder-Becht, Beatrixstraat 46, Terneuzen.
3e prijs ]. R. Hoogkamer, Julianalaan 19, Paterswelde.

Oplossing kinderpuzzel
De 12 prijswinnaars van een jeugdboek zijn:

1. Frans Bergervoet (8 jaar), Secr. Bruintjesstraat 1, Coevorden.
2. Oda Hermsen (9 jaar), Lieven de Keystraat 18, Nijmegen.
3. Pius van den Elshout (11 jaar), IJsselsingel 26, 's-Hertogenbosch.
4. Cecil Wassens (8 jaar), Pemtinckweg 25, Diemen.
5. Jonny Stofmeel (7 jaar), Helwigstraat 17, Cuyk.
6. Hermie Penninkh of (10 jaar), Trekvaart 103, IJsselmuiden.
7. Bob de Boer (9 jaar), Nijlandlaan 34, Veldhoven.
8. Geert Stofmeel (8 jaar), Helwigstraat 17, Cuyk.
9. Wim Vleeshouwers (9 jaar), Beatrixlaan 1, Obbicht.

10. Henk Evers (9 jaar), Fledderusstraat 7, Dalen.
11. Willie Bergervoet (7 jaar), Secr, Bruintjesstraat 1, Coevorden.
12. Gert van der Sluis (8 jaar), Prinses Beatrixstraat 9, Dordrecht.

Alhoewel dit niet werd gevraagd, wisten jullie haast allemaal toch van
de eerste letters van de puzzel (voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar)
te maken waar jullie nu al naar uit zullen kijken ...

G r oot
Rood
Oud
T a art
Ez e I
V ast
A n s (of A d a)
Kor t
Allemaal
Nat
Ta n t e
lep
Ei

Voor de kinderpuzzel voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar waren meer-
dere oplossingen mogelijk, b.v.:
Paardestal - Dieren - Dierentuin - Kip - Kippekooi - (kooi voor 1 kip) -
Kat - Kattebak - Leeuwen - Leeuwenval - Leeuwenkooi - Muizen - Mui-
zenval - Vogel - Vogelkooi - Duiven - Duiventil - Geiten - Geitenvel -
Geitenhok - Geitenkooi - Hondehok.

De prijswinnaars van deze puzzel staan onder de 12 winnaars vermeld.
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De Dorusshow

Op zaterdag 21 januari a.s.

zal m.m.v. de Rijkspolitie-

kapel en de surveillancegroep

autosnelwegen in de Dorus-

show het nieuwe R.V.V. op

indringende wijze worden

toegelicht.

( Voor Moeder

Appeltjes
van oranje
De appeltjes van oranje, die ons
zo vertrouwd voorkomen en ons
vooral gedurende de wintermaanden
zonnig toelachen, hebben eigenlijk
niets met het Huis van Oranje te
maken, behalve dat ze oranje zijn
en zo bijzonder goed in Nederland
passen. En, het is alleen .naar sym-
bolisch, dat het Huis Oranje Nas-
sau het meest bekende koningshuis
ter wereld is, terwijl de "appeltj es
van oranje" de meest verbreide
vrucht op onze aardbol zijn. Hoe-
wel daarmee elk aanrakingspunt
uitputtend is beschreven, kwam ik
dezer dagen door een nieuwe hoog-
tijdag met het Koninklijk Huis
waarbij onwillekeurig enkele feiten
uit de historie van het Oranjehuis
naar voren kwamen, op de - wel-
licht merkwaardige gedachte - om
eens na te gaan hoe dat eigenlijk
zit met de appeltjes van oranje,
die op diezeIrde - weerkundig be-
zien, nogal mistroostige dag, overal
te pronk lagen. Want, wat weten
we daarvan meer dan dat die vita-
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minenrijke weerstandbiedende ap-
peltjes even heilzaam zijn voor de
mens als een vorstenhuis in deze
tij d voor een na tie.
Maar ik raakte ten opzichte van
de appeltjes direct over de grenzen,
aangezien enige legenden duidelijk
maken dat de sinaasappel al dui-
zend jaar en langer geleden, be-
kendheid had en afkomstig is uit
China. Met de oud zeevaarders
belandden de sinaasappels in het
Middellandsezeegebied. Lange tijd
werd gedacht dat de Arabieren de
sinaasappel hebben ingevoerd in
Spanje, waar nu 80 % van de si-
naasappels op de Nederlandse markt
vandaankomt, maar waarschijnlijker
is, dat de Romeinen daarvoor heb-
ben gezorgd, die speciaal aan de
oostkust van het Iberi sch schierei-
land vele nederzettingen hadden,
als bijvoorbeeld Emporio, de tegen-
woordige (opgegraven) ruïnes van
Ampurias.
Zeker is wel, dat Columbus de
eerste sinaasappelbomen in Ameri-
kaanse bodem heeft geplant. Dat

de zeevaarders zoveel mogelijk si-
naasappels meenamen komt niet
omdat zij de kleur van de vrucht
zo mooi vonden, maar omdat de
sinaasappel, evenals de cranberries,
de zeelieden beschermde tegen aan-
tasting door de gevreesde scheur-
buik, die zonder meer een gevolg
was van vitaminengebrek, wat men
echter toen nog niet wist. Vitami-
nen zijn pas in onze tijd belangrijk
geworden en zelfs is vastgesteld,
dat de Spaanse sinaasappels de
grootste hoeveelheid vitamine C be-
vatten, namelijk 60 milligram per
100 gram sap, tegen 46 milligram
op eenzelfde hoeveelheid sap uit
zuid Afrikaanse en S8 milligram in
sap uit Israëlische sinaasappels. In
Spanje, waar de Romeinen de si-
naasappel invoerden, hebben de
Arabieren de vrucht in elk geval
wel verbreid, al moet gezegd, dat
aanvankelijk dikwijls het voornaam-
ste doel was landerijen te markeren

~met de boom, die vlot groeide en
f bovendien nog vrucht gaf; er is

veel gebeurd om de sinaasappel te

veredelen en ook om tot het kwe-
ken van andere citrusvruchten te
komen als de mandarijn, de clérnen-
tine, de cadenera, de vernia of de
bloedsinaasappel. Pas tegen het
eind van de achttiende eeuw is in
Spanje een systematische aanplant
van de sinaasappel begonnen en
kijk nu eens, wat er alleen al in
Nederland aan Spaanse sinaasappels
op de markt komt of nog beter:
kijk als het kan eens in de sinaas-
appeltuinen, ergens bij Valencia.
En toch, lieve lezeres, nu ik nog-
eens naar een stuk of wat van die
vriendelijke China-appels kijk, die
als sinaasappels op mijn fruitschaal
liggen, nu geloof ik toch dat het
niet toevallig is, dat die vruchten
zo goed in Nederland passen, dat
ze voor ons de vertrouwde appel-
tjes van Oranje zijn geworden.
Want, de oude wijzere Chinezen
noemden in oude tijden de sinaas-
appel al de vrucht van de geluks-
boom

MARIANNE

NILLMIJ FINANCIERING N.V. vlh €~c,,!ima

~

J
GEZINSKREDIET 1

1Geen kosten vooruit
(na kredietverlening f 3,- inhouding).

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611

Verzoeke inlichtingen over gezinskrediet.

NAAM: _

ADRES: _

WOONPLAATS: _
KR
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.De adjudant J. Barendrecht
groepscommandant Haastrecht

Met ingang van
16 december '66
is de adjudant
J. Barendrech t
aangewezen als
groepscomman-
dant te Haas-
trecht. Hij werd
op 2 september
1915 geboren te

Rotterdam en trad op 7 oktober
1936 in dienst bij het Wapen der
Koninkijke Marechaussee. In de
bezettingstijd ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester l e kJ. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Koewacht. Op 11 maart 1946
werd hij verplaatst naar Kats, o!)
22 januari 1952 naar Yerseke, op
14 februari 1956 als po stcomman-
dant naar 's-Gravendeel, op 1 janu-
ari 1958 in gelijke functie naar
Alblasserdam en op 1 augustus
1960 in de functie van plaatsver-
vangend groepscommandant naar
Hendrik Ido Ambacht. Op 1 janu-
ari 1954 werd hij bevorderd tot
opperwachtmeester en op 16 de-
cember 1966 tot adjudant.

De adjudant H. J. van Putten
groepscomrnandant Oldebroek

De adjudant H.
J. van Putten is
met ingang van
16 december '66
aangewezen als
groepscomman-
dant te Ol de-
broek. Hij werd
op 23 juli 1916
te Kampen ge·

boren en trad op 12 augustus 1940
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee. In de bezettingsjaren deed
hij dienst bij de Staatspolitie (Ma-
rechaussee) en werd op I janua-i
1946 in de rang van wachtmeester
l e k1. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Ave r-
eest. Op 15 augustus 1949 werd hij
verplaatst naar Dedemsvaart, op 1
juni 1954 in de functie van post-
commandant naar U rk en op 1 april
1958 aangewezen als plaatsvervan-
gend groepscommandant, tevens
rayoncernmandant. Op 1 januari

~o

1957 werd hij bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 16 december
1966 tot adjudant.

De adjudant N. Vertregt
groepscommandant Breskens

Met ingang van
1 december 1966
is de adjudant N.
Vertregt aange-
wezen als groeps·
commandant t.e
Breskens.
Hij werd op 8
februari 1911 te
Middelburg ge-

boren en trad op 5 januari 1932
in dienst bij het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee. Van 15 ok-
tober 1938 tot 26 oktober 1940 was
hij agent van politie te Amsterdam
en diende in de bezettingstijd bij
de Staatspolitie (Marechaussee). Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le k1. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Boxmeer. Op 4 mei 1946
werd hij verplaatst naar Heusden,

. op 1 juni 1946 naar Dussen, op
1 juli 1947 naar Udenhout, op 1
mei 1948 naar 's-Hertogenbosch en
op I september 1953 in de functie
van pcstcommandant naar Someren.
Op 15 februari 1963 werd hij aan-
gewezen als groepscommandant te
Westerschouwen. Hij werd op I
januari 1954 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 15 februari
1963 tot adjudant.

De adjudant K. Slik
groepscommandant Beilen

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
K. Slik aange-

wezen als groeps·
commandant te
Beilen. Hij werd
op 20 december
1914 geboren te
Bellingwolde en

trad op 8 oktober 1937 in dienst
bij het Wapen der Koninklijke Ma-

. rechaussee. In de bezettingsjaren
diende hij bij de Staatspolitie
(Marechaussee) en op 1 januari
1946 werd hij in de rang van wacht-
meester le kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Slem. Hier werd hij op 1 februari

1958 aangewezen als plaatsvervan-
gend - groepscommandant, tevens
rayoncommandant. Op 15 januari
1962 werd hij aangewezen als
groepscommandant Marum. Hij
werd op 1 januari 1954 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 15
januari 1962 tot adjudant.

De adjudant T. Holwerda
groepscommandant te 's-Graveland

De adjudant T.
Holwera is met
ingang van 1
januari 1967
aangewezen als
groepscomman-
dant te 's-Gra-
veland. Hij werd
op 13 april 1909
geboren te Oost-

dongeradeel en trad op 1 november
1936 als gemeenteveldwachter in
dierist té Maartensdijk. In de be-
zettingsjaren ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Maarterisdijk Op 1 novem-
ber 1946 werd hij verplaatst naar
Westbroek en op 1 augustus 1948
in de functie van postcommandant
naar Doorn. Hier werd hij met in-
gang van 1 februari 1960 aange-
wezen als plaatsvervangend groeps-
commandant. Op 1 september 1960
werd hij aangewezen als groeps-
commandant te Ten Boer. Hij werd
op I augustus 1953 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 1 sep-
tember 1960 tot adjudant.

De adjudant A. H. van Beers
groepscommandant Hontenisse

De adjudant A.
H. van Beers is
met ingang van
1 januari 1967
aangewezen als
groepscomman-
dant te Honte-
nisse. Hij werd
op 18 juni 1919
geboren te Arn-

hem en trad op 12 augustus 1940
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee. In d~ bezettingstijd diende
hij hij de Staatspolitie (Marechaus-
see) en wcrd op 1 januari 1946
in de rang van wachtmeester 1e kJ.
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aangesteld bij het Korps Rijkspo -
litie, ter standplaats Buchten. Op
1 augustus 1946 werd hij verplaatst
naar Gulpen, op 1 februari 1949
naar Schimmert, op 1 juli 1953
naar Meerssen en op 9 september
1958 naar Vaals, waar hij m.i.v. 1
april 1962 werd aangewezen als
plaatsvervangend - groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant. Hij
werd op 1 jun i 1958 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 1 janu-
ari 1967 tot adjudant.

De adjudant P. C. Groeneweg
groepscommandant Maartensdijk

De adjudant P.
C. Groeneweg is
met ingang van
1 februari 1967
aangewezen als
groepscomman-
dant te Maar-
tensdijk Hij werd
op 12 april 1914
geboren te Nu-

mansdorp en trad op 7 februari
1936 in dienst bij het toenmalig
Korps Politietroepen. Op 15 augus-
tus 1940 ging hij over naar het
Korps Rijksveldwacht en vervol-
gens naar de Staatspolitie (Mare-
caussee). Op I januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Krim-
pen aan de IJsse!. Op 15 oktober
1948 werd hij verplaatst naar 's-Gra-
venzande, op 15 rnaart 1951 naar
Nootdorp. in de functie van post-
commandant. Op I juni 1958 weed
hij postcommandant te Pij~acker en
op I oktober 1958 werd hij aange-
wezen als groepscommandant L~
Boskoop. Op 1 juni 1952 werd hij
bevorderd tot opperwachtmeester
en op I oktober 1959 tot adjudant.

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
H. H. Assen
Driebergen

Sectie Bijz. Verk.* 30-10-1935
t 12-11-1966

Wmr. 1e kl.
W. H. Viejou

Rotterdam
reS$. '!;- Gr,..""" •.•'<oqe*: 8- 4-1913

t 27-11-1966

Wmr. 1e kl.
H. de Kier

Eefde
ressort Arnhem*: 6-10-1913
t 29-11-1966

Personalia

Verplaatsingen
STAF Al.GEMENE INSPECTIE
Per 15-11-'66: Chr. Verbeke, wmr. le
kl., van Alg. Insp. Staf naar Drieber-
gen (S.B.V.).
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 16-11-'66: H. F. Bekker, wmr. le
kl., van Driebergen naar Nijmegen.
I:I:SSOwr /\~ISTEH f}/\!\I
Per 1-11-'66: L. J. C. v. Leeuwen,
wmr. le kl., van Uithoorn naar Bilt-
hoven.
Per 3-11-'66: A. Ekelmans, wmr. le kl.
van Westzaan naar Driebergen.
Per 11-11-'66: J. W. Brummelkamp,
wrn r., van Muiden naar Bilthoven;
R. de Klerk, wmr. le kl., van Krom-
menie naar lVIiddelburg; C. Snip, wmr.
le k l., van Aalsmeer-dorp naar West-
zaan.
Per 16-11-'ö6: W. B. Burger, wmr., van
Muiden naar Waalre; A. W. Biervliet,
wrn r., van Ca str icu rn naar Heemskerk.
Per 1-12-'66: W. Sas, wrnr. le kl., van
Utrecht naar Ams ter darn : H. J. Nij-
huis, owmr., van Venhuizen naar
Haaksbergen; A. H. Hu lsken , owrn r.,
van Loenersloot naar Loosd re cht : Tj.
J'a ger, wmr. le kl., van Slootdorp naar
Marssum; A. C. Bak ke r. wmr., van
Vinkeveen en Wa ve rve en naar Mui-
derberg.

llESSOHT 's-GnAVE~I1AGE
Per 11-11-'66: A. Batenburg, wmr., van
Barendrecht naar Leiden; M. Wals-
weer, '\TmT. le kl., van Poortugaal
naar Leeuwa rden ; J. Hamels, wmr.,
van Spijl<:eni3se naar Driebergen; M.
Strijdhorst, wrn r., van BO-koop naar
Driebergen; N. P. B. v. Rijn, wrn r.,

GEZINSKREDIET
Geld nodig? Wij zijn uw bankiers. Al meer dan
40 jaar zijn wij de bankiers van het gezin. Aan
ruim 300.000 relaties verstrekten wij passende ge-
zinskredieten voor huisinrichting, kleding, vakantie,
auto enz., variërend van f 300,- tot f 4800,-. Snel
en tegen wettelijke tarieven. En vanzelfsprekend
blijven geldzaken bij ons binnenskamers. Bent u
ambtenaar of heeft u een vaste werkkring dan bent
u ook welkom in onze grote kring van gewaar-
deerde relaties. Bel of schrijf even om vrijblijvende
inlichtingen .
• Kwijtschelding schuld bij overlijden.

NVB NY. NATIONALE VOLKSBANK
Amsterdam Westeinde JO tel. 237271
Den Haag Rivier",'ismarkt 4 tel. 639586

I :G~EZ:::'N~':!'!CR~'O~"~T~'''~II~~u~~~mKIE~a~~I~w~g:5 GE~:iJ35743

VARIA

Service stations
geheel

door
Nederland
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van 's-Gravenhage naar Driebergen;
C. J. Kooijmans, wmr., van Spijke-
nisse naar Driebergen; M. Quist, wmr.
le kJ., van Voorschoten naar Breda.
Per 15-11-'66: J. 1. H. v. Lare, wmr.,
van Haastrecht naar Stolwijk.
Per 18-11-'66: J. J. Voerman, wmr. le
kJ., van Waddinxveen naar Olst.
Per 1-12-'66: J. Koenraadt, owmr., van
St. Maartensdijk naar Halsteren; J. de
Ridder, owmr., van Lisse naar Oister-
wijk; A. de Roon, owmr., van Zoe-
termeer naar 's-Gravenhage; N. Ver-
tregt, adjudant, van Brouwershaven
naar Breskens.

ItESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 11-11-'65: W. H. Beerens, wmr.,
van Helden Panningen naar Roer-
mond; H. G. Bevers, wmr. le kl., van
Oirschot naar Apeldoorn; J. C. Goos,
wm r., van Rosmalen naar Driebergen;
A. Hunze, wrnr., van Goirle naar
Driebergen; H. G. Damveld, wmr.,
van Oudenbosch naar Driebergen; J.
Bennink, wmr., van Gennep naar
Driebergen.
Per 16-11-'66: B. Bras, owmr., van
's-Gravenmoer naar Baarle Nassau;
B. Evegaars, wmr. re kl., van Etten
naar 's-Gravenmoer.
Per 18-11-'66: W. Dom bu rg, wmr. le
kJ., van Veldhoven naar Wijk bij
Duurstede.
Per 28-11-'66: H. J. Mosk, wmr. le kJ.,
van Kruisland naar Grootebroek.
Per 1-12-'66: P. L. A. Palit, schrijver
A, van 's-Hertogenbosch naar Grave;
L. D. N. v. Egmond, owmr., van Til-
burg naar Breda.

ItESSOIl T A UNlIEi\I

Per 3-11-'66: H. J. Eisenga, wmr. le
k l., van Olst naar Rouveen.
Per 8-11-'66: J. K. Wevers, wmr. 1e
kJ., van Dijkerhoek naar Haaksber-
gen.
Per 11-11-'66: G. R. Heij, wmr., van
Opheusden naar Driebergen (S.B.V.);
H. B. Gelen, wmr., van Haaksbergen
naar Driebergen (S.B.V.); A. B. M.
Karnebeek, wmr., van Varsseveld
naar Nijmegen; H. J. ter Schure, wmr.
van RaaIte naar Driebergen (S.B.V.);
J. G. Waanders en J. A. Kroes, wmrs.
van Dalfsen naar Driebergen (S.B.V.);
G. S. Rensink, wmr., van Vorden naar
Maastricht.
Per 16-11-'66: E. W. D. Bouw, wmr.,
van Gorssel naar Twello.
Per 23-11-'66: Q. Flipphi, wmr. le kJ.,
van 's-Heerenberg naar Lisse.
Per 25-11-'66: J. K. Sc heers, wmr. 1e
kJ., van Duiven naar Westervoort.

RESSOUT GUONINGEN
Per 7-11-'66: L. Steensma, wmr. 1e kJ.,
van Makkinga naar Oosterwolde.
Per 11-11-'66: J. J. Keurring, wmr. 1e
kJ., van Zuidhorn naar Hoogkerk; J.
Hakkeling, wmr. 1e kl., van Beilen
naar Winschoten; H. W. Baron, wrnr.,
van Eelde naar Bilthoven; A. Goo-

dijk, wmr., van Dokkum naar Drie-
bergen (S.B.V.); W. J. Biesma, wmr.,
van Leeuwarden naar Driebergen (S.
B.V.); S. Zijlstra, wmr., van Bols-
ward naar 's-Hertogenbosch; H. W. J.
Jonker, wmr., van Scharmer naar
Driebergen (S.B.V.).
Per 15-11-'66: K. C. Mulder, wmr. re
kJ., van Langweer naar Roordahui-
zum.
Per 24-11-'66: D. Smit, wmr. re kJ.,
van Lemmer naar Langweer.
Per 1-12-'66: A. Hiemstra, owmr., van
Ternaard naar Leeuwarden; L. Anje-
ma, wmr. le kl., van Garijp naar
Soestdijk (Vaste-De t.) ; H. Weijer, wmr.
van Marrum naar Soestdijk (Vaste
Det.); H. P. Stuive, wmr. re kJ., van
Wagen borgen naar Zwaagwesteinde.
RIJKSPOLITIE TE \VATEU
Per 1-12-'66: P. Hartog, wmr. re kJ.,
van Vreeswijk naar Nijmegen.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'66: Adjudant J. de Ridder
tot groepscommandant te Oisterwijk.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'66: A. C. Bakker te Muider-
berg.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-6-'66: R. F. v. Dijk te Leusden.
Per 1-7-'66: J. W. Maas te Hoogwoud.
Per 31-8-'66: P. Koreen te Haarlem.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 16-9-'66: J. S. Berhitoe te Maar-
tensdijk.

ItESSOUT 's-GRA VENIlAGE
tot opperwachtmeester:.
Per 16-6-'66: A. de Roon te Zoetermeer.

ltESSORT 's-liERTOGENBOSCn
tot Officier der Rijkspolitie re 1<1.:
Per 1-8-'66: J. J. Jorritsma te Roer-
mond; W. A. de Kraker te 's-He rto-
genbosch.
tot adjudant:
Per 1-12-'66: J. de Ridder te Oister-
wijk.
tot opperwachtmeester:
Per 16-11-'65: B. Evegaars te 's-Grave-
moer. 4
tot wachtmeester:
Per 3-10-'66: B. G. H. v. d. Burg te
Amstenrade.
tot adm. ambt. C 2:
Per 1-8-'66: M. C. Vermeulen te St.
Oedenrode.

AMBTSJUBILEA

Wmr. l e kl.
E. Montizaan
's-Grovenhoge

ress. 's-Grovenhcqe
25 jaar op 17-11-1966

Adjudant C. A. J.
von Heijnsbergen

Eindhoven
ress. .s-Hert. bosch

40 jaar op 7-2-1967

.32

Wmr. 1e k l.
H. W. Reugebrink

Arnhem
ressort Arnhem

25 jaar op 6-2-1967

tot adm. ambt. C 3:

Per 1-12-'66: P. L. A. Palit te Grave.

ItESSORT GRONINGEN

lot opperwacntrnccst.er i

Per 1-12-'66: T. Jager te Marssum; H.
P. sruive te zwaagwesteinoe.

Lot adm. ambt. C ze ltl.:

Per 1-11-'65: G. E. Simon te Vries.

In dienst getreden
STAF ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-12-'66: T. 1. Djie, SChrijver te
Den daag.

l(.1:..::tSOH,'l A:\!STEItUAi\1

Per 1-12-'66: C. E. Bijpost, Rijksamb-
tenaar E (nurpmonreur) te Ancmaar.

ItESSOltT 's-UEltTOGENBOSCll

Per 1-12-'66: J. W. H. v. d. Linden,
senrijver A te 's-r+ertogeriboscn.

ItESSOltT ARNHEM
Per 14-11-'66: W. W. Piepers, rijkS-
ambtenaar F te Arnhem (mat. ben.).

ItESSOUT GRONL "GEN
Per 1-12-'66: A. Eizema, wachtmeester
le kJ. te .Makkum.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 23-11-'66: A. J. Vermeer, rijks-
ambtenaar j<' te Arnhem.

RESERVE RIJI\:SPOLITIE

Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-12-'66: A. Keijzer, Leiden; J. D.
van Biemen, C. J. Goedegebuure en
C. J. van der Veer, Dordrecht; W. H.
van Ham, Breda; C. A. M. van den
Dries, G. M. J. Beerens en C. P. J.
Ligtenber g, Tilburg; W. J. M. Hobus,
Roermond; W. S. Korhorn, J. Ham-
stra en D. J. Ronda, Groningen; H.
B. Angerrnan, Winschoten.
Per 1-1-'67: J. C. van den Broek, Eind-
hoven; J. G. M. Reulen en J. J. M.
Tubée, Roermond; J. Melis, Winscho-
ten.

De dienst verlaten
STAF ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-1-'67: Mej. Sniphout, schrijver
te Den Haag.

P.ESSOUT Al\ISTEUDAM
Per 1-12-'66: H. J. L. Versteijnen, par-
ketwachter te Haarlem.

ItESSOItT 's-GUAVENHAGE
Per 1-12-'66: J. Goedbloed, hoofd van
adm. te 's-Gravenhage; P. v. Dijk,
adjudant te Roelofarendsveen; J. D.
Buijs, rijksambtenaar F te 's-Graven-
hage.

ltESSOHT 's-HEItTOGENDOSClI
Per 1-12-'66: G. van Leerzem, adm.
ambt. C 2 te Ubach over Worms; G.
H. Pe ater s, opperw. te Venray; C. A.
J. Alde Weireldt, SChrijver te Grave.

RESSORT ARNlIEi\I
Per 1-12-'66: J. A. Geltink, opperw. te
Lochem; J. W. Peterse, wmr. 1e kJ.
te Arnhem.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-12-'66: F. Hoekstra, owmr. te
Leeuwarden.

VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-1-'67: C. v. d. Werken, adjudant
te Bilthoven .
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lnterpolz ender Bilthoven

P.V.D.
onmisbaar

voor
snel en
effectief
optreden

*

bankovervallen versnellen uitbouw

!r
:;~

tj

De omslagfoto geeft een indruk
van de P. V. D. - reparatiewerk-
plaats in Bilthoven, waar vele
technische problemen worden
opgelost, zij het - zoals de fata
hierboven laat zien - niet z-on-
der inspanning, vanwege de
compacte bouw van de tele-
comrnunicctie-oppcroten.

• van telecommunicatie

Bij de gehele Nederlandse politie
zijn momenteel 3000 mobilofoons en
ruim 600 portofoons in gebruik,
die ,.de sterke arm" steeds langer
maken door het bieden van grote
moglijkheden voor een snel en ef-
fectief optreden. waartoe overigens
ook het pol itietel exnet en een tele-
fonisch poli tiewaarsch uwingssys-
teem bijdragen. De bankovervallen
en andere ernstige misdrijven van
de laatste tijd hebben er evenwel
toe bijgedragen, dat momenteel in
versneld tempo wordt gewerkt aan
de uitbreiding en vervolmaking van
het net van politieverbindingen.
Want het is bewezen dat de mo-
derne misdaad, waarbij inbrekers
zich bedienen van afluisterappara-
tuur, stropers van walkie-talkie's,
slechts met de modernste middelen
te bestrijden is. Een politie-ambte-
naar-op-surveillance, die per mobi-
lofoon of portofoon à la minute
alarm ka-i slaan, telt voor mee.
dan twee: een met de modernste
hulpmiddelen opgezet systeem van
po liticvcrbindingen is het enige
juiste antwoord op de moderne
bedreigingen van orde en veiligheid.
Als men daar ergens van door-

Tekst en foto's: Bas den Oudsten, Leeuwerden

eh ong en is, dan is dat bij de Politie
Verbindings Dienst, die 25 jaar
geleden tot stand kwam en onder
leiding van ir E. Kroeze een tijd-
perk van ongekende mogelijkheden
is ingegaan: het tijdperk waarin
reeds binnenkort elke Nederlandse
politieman "en surveillance" direct
in staat zal zijn elk gewenst po litie-
contact tot stand te brenjen. Hel
hart van alle politieverbindingen
klopt in een nogal onopvallend pand
aan de Maliebaan in Utrecht met
een filiaal in nog onopvallender
gebouwen op het terrein van "De
Varenkarnp" te Bilthoven, waar ook
de Verkeersschool der Rijkspolitie
rrevestigd is.
De telexen in veertig steden in
Nederland ratelen een bericht op
papier over een vermiste auto; over
een minderjarige jongeling die op
een rose bromfiets vermoedelijk
naar Parijs is vertrokken, in elk
geval zoek is en voor het gemak
z'n spaarbankboekje heeft meege-
nomen; over een diefstal van post-
zegels tot een waarde van f 46.000,-;
een vrouw, die met een Marokkaan
is verdwenen en bewogen moet
worden naar haar .kinderen terug

1

Rp.org_KB1967_02_feb_Nr,06 29



Oif iciee l orgaan voor het Korps
~'I,(spolitie onder verantwoordelijk-
heid van de door de Algemeen
Inspecteur samengestelde redactie.

*
8e JAARGANG

No. 6 - februari 1967

VERSCHIJNT 1 x PER MAAND

*
Redcctie :

Kolonet P. Oom te Arnhem

Maioor mr A. J. Dek
le Heerenveen

I~):)ilein W. F. K. J. F. Fraekers
le Arnhem

J. f\\. A. Kosprowicz te 's-Gravenhage

Adiudoru J. Ranselaw

le 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Red uel icsceroto ri oot:

Dislr ielsbureau Rijkspolitie te Water
Bureau-ark Waalhoven - Niimegen

Telefoon 08800-332 44

*
Eindredactie:

BJS den Oudslen, [ournolist

Bonkeweg 29
lekkum post leeuwarden
Telefoon (05100) 2 33 61

*
Advertenties:

J. Duyker - Groningen
v .m Ketwich Verschuurlaan 25

tlal 205 - Tel. (05900) 240Y3

*
Uit]ove: Schaafsma en Brouwer

PoslJUS 10 - Dokkum

Teref. (05190) 2321 - Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 7.50 per [oor
bij voaruitbeta!ing

losse nummers: f 0.75 per sluk

*

PLICHTSGETROUW

STEEDS PARAAT

2

te keren, of over een "bankkraak"
met krapaan f 28.000,- als buit.

1000 berichten per dag

Die berichten gaan via eigen lijnen
van de Politie Verbindings Dienst
uit de telexcentrale aan de Malie-
baan het land in. Die lijnen worden
"bespeeld" door twaalf telexistes-
in-drie-ploegendienst, die per dag
meer dan duizend berichten ver-
werken. Al die activiteit is natuur-
lijk niet alleen voor die veertig
telexen in de districtsbureaus van
de rijkspolitie of bij de gemeente-
politie in de grote steden

Ook per ponsband mei 400 aanslagen per
minuut

Ook per stencil

Een verlengstuk van de telexcentrale ~
is de eigen stencildienst, die dage-
lijks de berichten nogeens verspreidt
over 700 niet op het telexnet aan-
gesloten pol itiebureaus. Daarvoor
komt de PTT elke dag twee volle
postzakken afhalen op de Malie-
baan. Het vervaardigen van al die
afschriften gaat vlot genoeg, want
een van de telexmachines is inge-
richt op het afleveren van stencils.
Niettemin gaat met de verspreiding
per post bij dringende zaken teveel
tij d verloren.

Per telefoon

Op de belangrijke telexberichten
staat dan ook aangegeven "dringend,
telefonische verspreiding". De vaste
telexposten gaan dan per telefoon
aan de slag om, volgens een be-
paald schema. zo'n bericht telefo-
nisch door te geven aan andere

plaatsen, die op hun he r 00 weer
voor verdere telefonisc e melding
zorgdragen. Dat zijn de berichten
over ernstige misdrij ren, ·aarvan
bij dit systeem de p litieman tot
in de kleinste plaat nel op de
hoogte raakt. Eventueel ijdver lies
ontstaat in elk geval niet bij de
telexcentrale in Utrecht. Al bij-
voorbeeld Groningen een telex
doorgeeft naar de Maliebaan. taat
dat binnen een paar minuten op
een ponsband, die het automatisch
doorgeeft over het hele net met een
snelheid van 400 aanslagen per
minuut.

Selectie nodig

it de baaierd van dagelijkse be-
richten i 'oor de poli tie-ambte-
naar-waar-ook-in-het-land de nood-
zaak voortgekomen. dat hij zich
vóór hij een berich doorzeeft goed
moet reali eren. of zijn melding
belangrijk" genoe is om er he hele
land voor te alarmeren. Als er een
moord is gepleegd. wordt dat als
..algo" oftewel ..algemene oproep"
gemeld. Maar het is natuurlijk on-
zin hetzelfde te doen voor een kleine
diefstal, waarbij de buit geringer
is dan de kosten van zon ..algo"
bedragen. Er kan daarom voor de
alarmering een keuze worden ge-
daan voor melding aan bepaalde
gebieden: aan de .elexcornbinaties
noord, zuid, oost. we . gren en
centrum, waarmee veel overbodig
werk wordt voorkomen.

•

Interpol

Het zou een bedenkelijke zaak zijn,
wanneer de activiteiten van de
Politie Verbinding Dien t beperkt
bleven tot die telexberichten. Er is
dan ook veel meer aan verbindingen
ten dienste van de politie. onder
meer een directe verbinding met de
Directie Politie van het Ministerie
Van Justitie aan de Raamweg te
Den Haag, waar ook het Bureau
Interpol i ondergebracht, dat per
telex berichten voor internationale
verspreiding doorgeeft naar de Ma-
liebaan in Utrecht. Want in U-
trecht zijn ook vier radiotelegrafisten
in continuedienst bezig met de in-
ternationale politiecontacten. Via
een automatische kortegolfzender
op "De Varenkamp" gaan de be-
richten naar de hoofdsteden van
Europa en voorts naar Tel Aviv,
Damascus en Algiers, die allemaal
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van tijd tot tijd PDB2 oproepen of
eenvoudiger gezegd "de Maliebaan",
voor het doorgeven van berichten,
die dan prompt per telex naar In-
terpol Den Haag gaan. De zender
van 1 kilowatt, met vier verschil-
lende golflengten en bijbehorende
ontvangapparatuur is de modernste
van Interpol in Europa. Dat is
trouwens nog maar ruim twee jaar
zo. Want van 1946, toen het Inter-
pol-net tot stand kwam, tot 1964,
heeft de PVD gewerkt met eigen-
gebouwde zenders, waarover nog
altijd mooie verhalen in omloop
zijn. "Die dingen stonden eerst in
een houten keetje en als er bezoe-
kers kwamen, maakten we toch no.;;
een beetje indruk met een oude
t.I.-buis aan een stuk rubber. Die
lieten we oplichten door het ding
naast de zender te houden," aldus
het plaatsvervangend hoofd van de

PVD, de heer
R. van der Poel.
"De zenders wa-
ren op een
koopje gebouwd
en boden niet
meer bedrijfs-
zekerheid dan
redelijkerwijs
kon worden ver-

wacht. In de zomer vielen ze meer-
malen uit, wanneer een doodgewone
vlieg kortsluiting veroorzaakte door
tussen de platen te kruipen van
een condensator met .3000 volt span-
ning, of wanneer bij onweer de
vlammen van een ontlading op de
antenne vlogen.

R. van der Poel

Inbouw van mabilofoonapparaÎuur in een G.S.A.

De telexcentrale con de Malieboan in Utrecht.

Vroeger ...

In die eerste jaren was het echt
" pionieren bij de Politie Verbindings

Dienst, die per 1 oktober 1941 werd
opgericht. Politiëel gezien werd het
de hoogste tijd. Wanneer er bij-
voorbeeld vóór de oorlog in Den
Haag een auto werd gestolen, moes-
ten eerst acht sectiebureaus worden
opgebeld en vervolgens een stuk of
wat omliggende gemeenten. De in-
terlocale gesprekken moesten wor-
den aangevraagd. Voordat het be-
richt was verspreid, waren er al
enige uren verlopen. Het gebeurde,
dat een gestolen auto inmiddels.
alweer was gevonden. El' dan volgde

eenzelfde serie telefoongesprekken
om de gevraagde activiteit weer af
te zeggen. Wie overigens heel erg
op z'n auto gesteld was, kon voor
twee rijksdaalders de vermissing
per radio laten omroepen in de
vijf minuten politieberichten van
12 en 19 uur.

Granaten in telexen

Hoe dan ook: de nieuwe Politie
Verbindings Dienst bouwde vijfen-
twintig jaar geleden het eerste po-
litietelexnet met een centrale in
Den Haag. Later werd de hele
affaire overgeplaatst naar Utrecht.
Maar het telexnet werd niet hele-
maal wat de Duitsers ervan ver-
wachtten. In 1944 smeten zij hand-
granaten in de telexen, aangezien
er ook berichten werden doorgege-
ven, die van belang waren voor de
illegaliteit. En, na de oorlog werd
de centraalpost teruggevonden in
een kolenopslagplaats in Zwolle en
moest het hele net opnieuw wor-
den opgebouwd. Dat is gebeurd en
dat niet alleen!

Mobilofoon

Mobilofoons en portofoons hebben
inmiddels gezorgd voor een revolu-
tionnaire ontwikkeling op het ge-
bied van de politieverbindingen.
De Politie Verbindings Dienst was
de eerste instantie, die de mobilo-
foon invoerde. De Rijkspolitie te
Water in Amsterdam en de gemeen-
tepolitie Den Haag trokken er het
eerst profijt van. "Men stond er

3.
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P D B 2, dagelijks contact met de hoofdsteden van Europa.

dikwijls afwachtend, soms zelfs af-v- "mobilofoons in en
wijzend tegenover," zo herinnert dam: er was geen
men zich bij de PVD.
Nu hebben de rijkspolitie en alle
ruim honderd twintig gemeentelijke
politiekorpsen mobilofoons in ge-
bruik. Over de neg jongere porto-
foons bestaat nauwelijks verschil
van mening: de politieman met een
onopvallend verbindingsmiddel kan
bijna elke situatie aan omdat hij
nooit alleen is. . De portofoon
hoefde zijn bestaansrecht met te
bewijzen omdat de mobilofoon reeds
lang onmisbaar is gebleken. Mobi-
lofoons in auto's of op motoren
maken een fli tsend contact moge-
lijk via vaste relaisstations, maar
ook via mobiele stations en lQ~se".lt·
mob ilofo onunits, waarmee tijdelijke
netten kunnen worden ingericht
voor bijz ondere evenementen. Dat
materieel IS beschikbaar bij de
Sectie Bijzondere Verkeerstaken
van de rijkspolitie te Den Haag en
wordt ter beschikking gesteld voor
bijvoorbeeld de TT in Assen of
andere gebeurtenissen, waarbij het
komen, vertoeven en gaan van
massa's mensen en voertuigen ge-
regeld dient te worden. De service
voor al deze apparatuur is in han-
den van de PVD, die derhalve ette-
lijke malen per jaar hele verbin-
dingsnetten installeert voor slechts
één dag. Bijvoorbeeld bij het huwe-
lijk van Prinses Beatr ix werden zes
verschillende netten ingericht voor
het verkeer van meer dan honderd

4

bui ten Amster-
enkele storing.

Research

N ou weet de PVD natuurlijk ook
van wanten: van mogelijkheden en
ontwikkelingen. In de tuin achter
het pand aan de Maliebaan is een
afdeling research gehuisvest. Spe-
cialisten op het gebied van elec-
tronica en communicatie testen daar
elk nieuw apparaat. Die afdeling
verschaft de politie ook adviezen.

De toekomst

Ir Kroeze, afkomstig uit het be-
drijfsleven en sinds een half jaar
hoofd van de PVD, deed voor ons

zijn verwachtin-
gen aangaande
de ontwikkeling
111 de naaste
toekomst uit de
doeken. .,Voor
de rijkspolitie-
verbindingen is
al enige jaren
geleden een ba-

sisplan gemaakt, dat nu volop in
uitvoering is," aldus Ir Kroeze.
"Het is de bedoeling dat elk dis-
trict zodanige mobilofoonverbin-
dingen krijgt, dat binnen de
grenzen van het district alle voer-
tuigen en vaste stations onderling
contact kunnen hebben via een
automatisch relaisstation. Dit sys-
teem is nu reeds verwezenlijkt in
ongeveer de helft van de 23 dis-

Ir E. Kroeze

trieten. Voor de _ en-di trieten in
het zuiden van ec and is in de
afgelopen maanden de uitvoering
van het plan ve eld, De toe-
nemende activi ei van ..mobiele
misdadigers" al bankovervallers
en botersmokkelaars. heeft daartoe
bijgedragen. Vol ens de nieuwe
opzet kan binnenkort elke groeps-
commandant zonder tu en chakei
met zijn eigen surveillancewa en,
spreken, evenals met alle andere
mobilofoons in de omgeving en -
uiteraard - met het districtsbureau."
De relaisstations worden ingericht,
op hoge punten, als televisie- of
watertorens, silo's en dergelijke. De
researchafdeling van de PVD zoekt
in elk district het gunstigste punt.
Met dit alles zijn de plannen en
mogelijkheden nog niet uitgeput.

Contact naar buiten

"De contacten naar buiten zijn nog
toekomstmuz iek,' aldus ir Kroeze.
"Daarbij moet niet alleen gedacht
worden aan het contact tussen
rijkspolitie en gemeentepolitie, maar
ook met bijvoorbeeld brandweer,
GGD, BB en Procureurs-Generaal.
Daarvoor kunnen overkoepelende
netten dienen. Vanzelfsprekend is
nu reeds altijd contact mogelijk
met de gewone telefoon of via de
politietelex. Maar bij ernstige voor-
vallen als grote branden. bankover-
vallen, rampen en dergelijke, schie-
ten de openbare middelen tekort en
zelfs een geperfectioneerd telexsys-
teem zal niet onder alle omstandig-

~ heden bruikbaar zijn. Het is om te
beginnen al niet mobiel. Daarom
moet er een andere methode ge-
vonden worden om al deze min of
meer gesloten netten, die op zich-
zelf voortreffelijk kunnen f unctio-
neren, in groter verband aan elkaar
te knopen .Wij denken hierbij aan
commandonetten, waarvan het ge-
bruik gelimiteerd wordt tot ernstige
situaties en waarmee hogere auto-
riteiten - ook als ze mobiel zijn -
onderling contact kunnen opnemen."
Intussen groeit het aantal mobilo-
foons en in de 80 megacycles wordt
het al eerr-heel gedrang. Die golf-
lengte kan bovendien afgeluisterd
worden. Het is daarom de bedoeling
ook van andere golflengten gebruik
te gaan maken, bijvoorbeeld voor
de commandonetten en voor stad-
of streeksurveillance van de 450
megacycles.
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Ook de mobilofoon op een BMW-surveillancemotor heeft voor de PVD-specialisten geen
geheimen.

Andere zorgen

De PVD heeft overigens ook nog
andere zorgen. Er is een buiten-
dienst met zes regionale werkplaat-
sen: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Groningen, Arnhem en
's-Hertogenbosch. Daar is men da-
gelijks in touw voor het normale
onderhoud en om bij het uitvallen
van apparatuur met reservematerieel
uit te rukken. Die werkplaatsen
verzorgen ook de inbouw van mo-
bilofoons, Traffipax-apparaten of
radar in auto's, op motoren, sche-
pen of in de vliegtuigen van de
Dienst Luchtvaart van de rijkspo-
litie. Bovendien heeft de PVD nog
het onderhoud van de "praatpalen"
langs rijkswegen. Alles samen ge-
nomen, mèt nog de commerciële
afdeling waarbij vier rayonadvi-
seurs-specialisten op het gebied van
de telecommunicatiè ook de poli-
tie-Instanties voorliêhten omtrent
de mogelijkheden, is de PVD

een omvangrijk bedrijf. Het onop-
vallende gebouw aan de Maliebaan
in Utrecht is een soort spin in een
steeds dichter net van verbindingen.
Dat net maakt het nu al mogelijk,
dat in een surveillancewagen van
de rijkspolitie plotseling een stem
klinkt van een bemanningslid in
het rijkspolitievliegtuig RP 200, met
de boodschap: "Hier RP 200. Even
over die ontsnapte delinquent. We
zien een man hardlopen door de
weilanden. We gaan cirkels boven
hem draaien en dan wijzen we jul-
lie met de vleugel wel aan waar'ie
zit . _ ."
Dat kan allemaal na 25 jaar Politie
Verbindings Dienst. En straks kan
er nog veel meer! Ir Kroeze zegt:
"We zitten in een geweldige stroom-
versnelling als gevolg van de on-
voorstelbaar snelle ontwikkeling
van de electronica. En dat is weer
een gevolg van de moderne ruimte-
vaart, waarvoor een geheel nieuwe
communicatietechniek moest wor-

den ontwikkeld. Di: peelt op alle
gebieden van de te:"rommunicatie.
En de tijd zal komen. dat het ge-
bruik van comp:.J.er _ foto-over-
dracht en televisie - om maar een
paar dingen te noemen - ter on-
dersteuning en verlich ing van po-
litietaken, gemeengoed zal zijn."

Moord en wederwoord
Deze Nederlandse titel kreeg de
vertaling van het door Jürgen Thor-
wald geschreven boek _, Das Jahr-
hundert der Detektive". Het wil
zijn een alles omvattende historie
van de criminalistiek en is verdeeld
lil vier hoofdstukken: avonturen
van de identificatie, mijlpalen van
de gerechtelijke geneeskunde, wegen
of dwaalwegen van de gerechtelijke
toxicologie en de weg naar de ge-
rechtelijke. ballistiek.
Honderd foto's en afbeeldingen ma-
ken de 553 pagina's en tekst nog
levendiger. De .V. Koninklijke
Uitgeverij Erven J. J. Tijl te Zwolle
heeft er een fraaie uitgave van
gemaakt. De prijs is f 17,90. Een
boek geheel gebaseerd op authen-
tieke feiten, zeer interessant voor
de politieman, inzicht in politiële
methoden verschaffend aan het pu-
bliek en instructief voor de aan-
komende delinquent.
U moet vaker naar de dienstsport
voor uw ademhalingstechniek als
u dit boek niet in één adem uit-

~ leest: Moord en Wederwoord vraagt
er wel om!
Het is naar onze mening een uit-
stekend cadeau ter gelegenheid van
het afscheid van de opper of een
gewaardeerde prijs voor de schiet-
wedstrijden van de reservisten.
Dr ]. Zeldenrust schreef het voor-
woord.

Mr A. J. Dek
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Het personeel van de groep Ouder-Arnstel . v.Ln.r-. op le rij, wmr. J. Verkuijl , opperw.
J. H. Beiier , cd]. Ä. v. d. Heuvel; opperw. P. Snel; wmr. L. Ramakers; op de 2e ri]:
wmr. H. J. Wielinga; wmrs. le kl. D. Stam en H. J. Honig; wmrs. R. Klooster, J. L. M.
van Dijk en H. Ä. P. van Sambeek; in burgerkleding, de administrateur J. H. M. Smits.

Groep Ouder-Amstel en districtsrecherche
door gemeentebestuur gehuldigd

door de opperwachtmeester J. H. Beijer te Ouder-Ämstel

In het Jagershuis te Ouderkerk aan
de Amstel heeft het gemeentebe-
stuur van Ouder-Amstel het perso-
neel van de greep Ouder-Amstel
van de rijkspolitie en van de dis-
trictsrecherche hulde en waardering
betuigd voor het vele werk ten
dienste van de gemeenschap ver-
richt, maar vooral voor de behaalde
successen met betrekking tot onder
meer de oplossing van een roof-
overval op het postkantoor te Dui-
vendrecht en een inbraak in het
postkantoor te Ouderkerk. Burge-
meester drs J. ]. M. Visser vervatte
de waardering van het gemeente-
bestuur in een hartelijke toespraak
tot de adjudant A. van den Heuvel

en het personeel van de groep. De
commandant van het district Am-
sterdam, de majoor C. H. Honcoop
zei het op hoge prijs te stellen dat
de burgemeester deze bijeenkomst
arrangeerde, waaruit tevens de
goede verstandhouding blijkt tussen
de burgemeester en de groepscom-
mandant en personeel van de rijks-
politie. Ook de adjudant Van den ~
Heuvel verklaarde het bijzonder te
waarderen dat de hele groep en de
districtsrecherche werden betrokken
in deze bijeenkomst, die ongetwij-
feld een stimulans voor de toe-
komst zal zijn.
De plechtigheid werd voorts bijge-
woond door de wethouder D. S.

Gorter, de officieren-toegevoegd
van het district m terdam ]. ]. de
Kat Angelino en j. A. H. Stok reef,
de officier-toegevoe d voor jeugd-
zaken mej. S. A. van Kamp, de
districtsadjudanten ]. L. Breetvelt
en D. Tilstra en de districtsrecher-
cheurs de adjudant ]. Bentem en
de opperwachtmeester J. ]. Geels.

Mejuffrouw Van Bruggen:
officier Jeugdzaken

Leiden en 's-Gravenhage

Met ingang van
15 september '66
is mejuffrouw
D. F. van Brug-
gen benoemd tot
officier bij het
Korps in de rang
van officier der
rijkspolitie 2de
klasse, ingedeeld

bij de inspectie van het korps in
het ressort 's-Gravenhage, ter stand-
plaats 's-Gravenhage, belast met de
functie van officier voor jeugdza-
ken in de districten 's-Gravenhag e
en Leiden.
Mejuffrouw Van Bruggen werd op
6 oktober 1930 te Enschede gebo-
ren. Zij doorliep de RB.S. in die-
zelfde plaats en ging vervolgens
studeren aan de sociale akademie
"Twenthe" te Hengelo. In decem-
ber 1956 behaalde zij het diploma,
richting arbeidszaken. Als bedrijfs-
maatschappelijk werkster was zij
daarna werkzaam bij verschillende
bedrijven, het laatst bij C. ]. van
Houten en Zoon N.V. te Weesp.
Na 15 september 1966 deed ze ver-
schillende stages, waarna ze op 5
februari 1967 haar werkzaamheden
is aangevangen.

NI LLM IJ FINANCIERING N.V. vlh €dc,,!ima

GEZINSKREDIET 1
1Geen kosten vooruit

(na kredietverlening f 3,- inhouding).

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611 t>
8
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"Ich bin ein Berliner" zijn histo- •
rische woorden van wijlen de grote
Amerikaanse president, John F.
Kennedy. ,,Ik ben een collega" was
het parool voor de bij het huwelijk
van H.K.H. Prinses Margriet en mr
Pieter van Vollenhoven in burger-
kleding gestoken assisterende, niet-
Haagse politieambtenaren, wanneer
zij bij eventueel gebakkelij, onver-
hoopt in het gedrang zouden raken.
Gelukkig is het zover niet geko-
men. Met uitzondering van een en-
kel - te verwaarlozen - rook-
bommetje en wat getreiter van een
aantal onvolwassen "hervormers",
is de bruiloftsplechtigheid van
"Pieter en Pietie" (vrij naar Prins
Bernard) rustig verlopen.
Benauwd heeft de politie het geen
moment gehad, of het zouden de
twaalf forse marechaussee's moeten
zijn, die 's morgens om zeven uur
de "briefing" misten, omdat zij
ruim een half uur in een defecte
lift van het Haagse hoofdbureau
zaten opgesloten. We waren er toe-
vallig getuige van, toen we op de
afdeling voorlichting onze "pers-
bescheiden" in ontvangst gingen
nemen. Het zweet droop de twaalf
van het gelaat, toen ze door een
inderhaast gewaarschuwde monteur
eindelijk werden bevrijd. Zelf zijn we
toen maar verder tevoet naar de
viert' ~ verdieping geklauterd. Even-
als de wachtmeester, die 'hartgron-
dig verklaarde, dat men hem voor-
lopig geen lift meer inkreeg, hadden
we eerlijk gezegd op dat moment
ook weinig vertrouwen meer in de
Haagse politieliften, daar inmiddels
ook lift nummer twee het had laten
afweten.
Temeer vertrouwen kregen we
daarentegen in het Haagse politie-
korps zelf, dat - voor zavel wij

/ ..

Geen problemen voor politie
bij[huwelijk Prinses Margriet
door de opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen tc Nijmegen

hebben kunnen nagaan - alles tot
in de puntjes had geregeld. Zowel
de ordemaatregelen als de verzor-
ging van enkele duizenden orde-
bewakers leken ons weldoordacht
en met grote kennis van zaken
getroffen. Toegegeven, en we schre-
ven het reeds, het verliep nogal
rustig, maar we zijn ervan over-
tuigd, dat ingeval raddraaiers on-
verhoopt grootscheeps voor de dag
waren gekomen, zij een niet minder
grootscheepse en doeltreffend ge-
organiseerde politiemacht tegenover
zich hadden gevonden. Een politie-
macht overigens, die - en we
willen dat hier op deze plaats nog
eens uitdrukkelijk vaststellen - al-
leen maar tot taak heeft de demo-
cratische vrij beden van i ede r e
N ederandse staatsburger te waar-
borgen. En tot deze vrijheden be-
hoort toch zeker ook het ongestoord
kijken naar en het ongestoord ver-
loop van een Koninklijke bruilofts-
stoet.

Achteraf kun je je dan gemakkelijk
afvragen: "Moest dat nu wel zo-
nodig?", als je ziet, dat hier en
daar politie en pers hei aantal
toeschouwers overtrof. Ook wij
hebben ons dat wel eens afgevraagd.
maar wie dan de zaken nog eens
nuchter (figuurlijk gesproken) gaat
bekijken en zich realiseert, wat er
allemaal wèl had kunnen gebeuren,
dan zijn de getroffen maatregelen
best te billijken en te begrijpen.
Het maakt wel enig verschil, of
men de ver a n t w oor cl e I i jok-
hei d voor iets draagt, of alleen
maar van buitenaf behoeft te be-
kijken, of "men" het allemaal wel
goed gedaan heeft. Als u begrijpt,
wat wij bedoelen ... Daarom hulde
aan het Haagse politiekorps en de
ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee en ons eigen Korps
Rijkspolitie voor de wijze waarop
in eendrachtige samenwerking, de
opdracht tot een goed einde is
gebracht.

9
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Van W.V.R. naar R.V.V.
i I,' :11.'

Geen gezoek meer naar belangrijke gedragsregels
door de adjudant H. J. Dontje te Groningen

Korte omschrijving van het feit
Nieuw
art. R.V.V.

Afstand houden
Autoweg - voetganger
Autoweg - keren e.a.
Bijzondere verrichting

(o.a. achteruitrijden)
Bromfietser (ingeschakeld)
op rijwielpad

twee naast elkaar
laten trekken
losse handen
te veel personen
niet op rijwielpad

Contactsleutel verwijderen
Fietser - niet op rijwielpad

laten trekken
losse handen
meer dan één dier
te veel personen

Inhalen
Motorvoertuigen - te veel per-
sonen
Parkeren - verboden
Rechts houden
Van richting veranderen
Snelheid - max. Motorvoertuigen
Snelheid - max. Bromfietsen
Stilstaan - verboden
Vee e.a. los laten lopen
Verlichting - motorvoert. - rijden

motorvoert. - stilstaan
- niet motorvoert. - rijden
- niet motorvoert. - stilstaan

Voetgangers - waar lopen
Voorrang
\toorsorteren
Zeisen e.a. vervoeren

Oud
art. W.V.R.

53
9-2
56

33

51a-3a

47
47
80a-3 en 4
49

49
47a
47b
47e
79-3 en 4
23

72-la en b
32
20
28
61a
51a-2d
32
45
tabel 84; 13-3
tabel 84; 13-3
tabel 84; 13-3
tabel 84; 13-3
40
27
28-3
37

25; 49-2
87-2
88

16

27-2
27-3
93a
93b
94
27-1
14-1
27-1
91a
91b
91d
92
33 t.m. 37

95
82 en 83
22
44; 45; 46
51
54
80 en 81
19-3
61 t.m. 65
66; 67 en 68-3
70,71,72 en 73
74 en 75
28
40 t.m. 43
44-2; 45 en 48
19-2

R.P. kalender 1967
De commissie - rijk politiekalender
heeft voor de lie maal een kalen-
der samengesteld, welke naar wij
hopen bij vele rijkspolitie-ambte-
naren en bij evenzo vele niet-korps-
leden een plaatsje aan de wand
heeft gekregen. Reeds het initiatief
- inmiddels uitgegroeid tot een
goede traditie - is alle steun
waard. Door het verschijnen van
de rijkspolitiekalender in 1951 werd
een daad gesteld van binding in
het korps en representatie naar bui-
ten. Wanneer een initiatief tot
werkelijkheid is gebracht, blijft kri-
tiek niet uit. Aan de moeizame
pogingen om iets nieuws als een
eigen kalender ingang te doen vin-
den en de problemen om deze zo'n
17 jaar lang telkens - en op tijd
- weer te doen verschijnen, wordt
gauw voorbij gegaan. Daarom reeds
zijn we verheugd dat de kalender
er weer is, maar ook dat de com-
missie - onder leiding van de
territoriaal-inspecteur ' s-Hertogen-
bosch, de kolonel M. C. Ruigrok,
bestaande uit de adjudanten M.
van Asperen en F. A. Mulders -
openstaat voor opbouwende kritiek
en na de minder geslaagde uitgave
van 1966, weer is teruggekeerd naar
foto's over en van het werk van
het korps rijkspolitie.
De foto's beschouwende, vragen wij
ons af of het drukprocedé oorzaak
is van de onscherpte, zowel bij de

~ kleurenomslag als bij verschillende
foto's. Uiteraard hebben wij er be-
grip voor dat ook hier de kwaliteit
in belangrijke mate afhankelijk is
van het financieel mogelijke.

,

R.

saDlpennans
voor autobanden
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"doet 't beter draaien"

Gulf Oil (Nederland) n.v.
Blaak 32 - Rotterdam - Tel. 111600

Rp.org_KB1967_02_feb_Nr,06 36



••

District Assen nam afscheid van de overste Mackay

••

Het district Assen heeft op bijzon-
der hartelijke wijze afscheid geno-
men van de overste E. A. Mackay,
die 15 jaar commandant is geweest
van dit district en zich gedurende
die periode als commandant en als
mens grote waardering verwierf.
Daarvan is tijdens de afscheidsbij-
eenkomst duidelijk getuigd. De
overste had tevoren verklaard onder
geen voorwaarde .ets van het per-
soneel te willen accepteren, alleen
dan een afscheidssamenkomst. De
kapitein ]. Schouten deed uit de
doeken dat daarvoor zelfs nog lang
gepraat moest worden. Hij zei dat
de overste het district op "prettige
wijze" heeft gecommandeerd en uok
grote belangsteIl ing heeff getoond
voor de huiselijke omstandigheden
van het personeel, waarbij hij bij
ziekte of overlijden een trooster en
helper van de eerste orde was. De
kapitein Schouten gaf mevrouw
Mackay, onder andere hiermee, een
beeld van haar echtgenoot als com-
mandant en zei tenslotte alleen
haar een geschenk te willen aan-
bieden namens het hele personeel
van het district, de oprechte toorn
van de overste riskerend en onder
het beding, dat de overste wel toe-
gestaan wordt ernaar te kijken
wanneer hij wil. Het geschenk was
een fraai schilderij van de schilder
Jan Hendrik Kiewit de Jonge
(1838-1875). r
De overste dankte tenslotte namens
zijn echtgenote. Hij noemde het

schilderij verrukkelijk en sprak van
"een handigheidje" van de kapi-r tein. De R.P.S.D. bood de overste
de complete memoires van ChurchilJ
aan.

Alle korpsleden uit het district
kregen een versierd zakje bonbons
aangeboden, zulks eveneens voor de
echtgenotes, waarmee de overste
ook afscheid nam van de poli.tie-
vrouwen.

De adjudant W. A. J. van den
Wijngaard commandant

Parketgroep Arnhem

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
W. A. ]. van
den Wijngaard
aangewezen als
commandant van
de Parketgroep
Arnhem. Hij
werd op 30 ja-
nuari 1917 te Utrecht geboren en
trad op 1 augustus 1940 in dienst
bij de toenmalige Marechaussee. In
de bezettingstijd ging hij over naar
de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester le kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Breukelen. Op 1 maart 1947
werd hij geplaatst bij de Staf van
het District Utrecht en op '1 mei
1955 werd hij plaatsvervangend-
bureauchef te Dordrecht, waar hij
enkele maanden later werd aange-
wezen als bureauchef. Op 1 febru-
ari 1960 werd hij aangewezen als
bureauchef bij de Territoriaal In-
specteur te 's-Gravenhage. Op 1
oktober 1955 werd hij bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1 fe-
bruari 1960 tot adjudant.

kaart korps Rijkspolitie

voor het gehele laar

De representatietie correspondentiekaart voor het Korps Rijks-
politie, die eind verleden jaar van de pers kwam bij de uitgever
van het Korpsblad Rijkspolitie Schaaisma & Brouwer te Dokkum.
blijkt in een grote behoefte te voorzien. Dat wordt duidelijk uit hel
feit dat er tot dusver ruim 6000 ::ijn besteld en afgeleverd. Een en
ander verheugt de redactie van het Korpsblad. die het initiatief
nam tot de uitgave van deze kaart. in hoge mate. Hier en daar
blijkt evenwel het misverstand te zijn ontstaan. dat de uitgave -
die na lange en ior guuldige wijze van voorbereiding een apart,
stijlvol cachet kreeg - alleen bedoeld was voor het vastleggen van
goede wensen en dergelijke, zoals tegen het eind van het jaar ge-
bruikelijk. Dat is niet juist: representatie en stijl zijn geen kwestie
voor alleen eind december. maar voor het gehele jaar. De kaart
met enoelop à 30 cent kan doorlopend worden besteld door de ver-
schuldigde kosten te storten op postrekening 8331 11 ten name van
Uitgeverij Schaaisma & Brouwer te Dokkum, onder vennelding
van het gewenste aantal.
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de kapitein Hylkema
commissans van
rijkspolitie

Bij koninklijk
besluit van 9
december 1966
no. 29 IS met
ingang van 1
januari 1967 be-
noemd tot bijz.
ambtenaar van
rijkspolitie, in de
rang van com-

missaris van rijkspolitie, toegevoegd
aan de procureur-generaal, fgd.
directeur van politie te Arnhem,
de officier der rijkspolitie le klasse
F. Hylkema. Commissaris Hylkema
werd op 3 juli 1917 te Ooststel-
lingwerf geboren. Na een middel-
bare en onderwijzersopleiding ving
hij in 1938 zijn politiële loopbaan
aan. Hij diende achtereenvolgens
bij het Korps Politietroepen (Am-
sterdam), het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee (Zwolle) en
het Korps Rijkspolitie. Hij heeft
alle onderofficiersrangen bekleed en
is in verschillende functies en stand-
plaatsen werkzaam geweest.
Na de bevrijding werd hij in 1945
door het militair gezag aangesteld
als commandant van de nieuwe
groep Noordoostpolder. Als jongste
groepscommandant van een der
grootste groepen was hij daar he-
hulpzaam bij de opbouw van het
bestuursapparaat. In 1950 behaalde
hij het diploma voor candidaat in-
specteur van politie. Hij werd in
1958 benoemd tot officier der rijks-
politie in de rang van officier 2e
klasse en - als officier toegevoegd
- ingedeeld bij de staf van het dis-
trict Alkmaar. Hier werkte hij mee
aan de totstandkoming van het
methodisch toezicht. Na in 1963
bevorderd te zijn tot officier l e
klasse, werd hij in 1964 belast met
de dagelijkse leiding van de kader-
opleidingsschool van het korps rijks-
politie te Arnhem. Hij is daar thans
nog docent. In 1965 werd hij inge-
deeld bij de staf van de algemeen
inspecteur te 's-Gravenhage en be-
last met de uitvoerende werkzaam-
heden van de bij ministerieel beslui t
ingestelde begeleidingscommissie
methodisch toezicht korps rijkspoli-
tie. Als Fries is commissaris Hyl-

12

kema een liefhebber van de vrije
natuur, van water- en ijssport.
Populair wetenschappelijke lectuur
heeft zijn belangstelling. Hij dankt
voor de vele goede contacten in het
Korps en hoopt die te behouden.

de kapitein Nelissen
wnd. commandant
district Leeuwarden
R.P. te Water

Met ingang van
1 januari 1967
is de kapitein
Th. P. Nelissen

reeds sinds
20-12-1965 in
Leeuwarden ge-
detacheerd en de
functie van dis-
trictscomman-

dant waarnemend - officieel be-
last met de waarneming van het
commando over het district Leeu-
warden van de Rijkspolitie te Water.
De kapitein Nelissen werd op 29
mei 1929 te Rotterdam geboren.
Na de diploma's van de Mulo en
vijf-jarige H.B.S. te hebben behaald,
vervulde hij zijn militaire dienst-
plicht bij de Koninklijke Marine
en verbleef ter gelegenheid daarvan
van 1948 tot 1951 in Indonesië.
Van 1952 tot 1954 was hij leerling
van het Rijksinstituut tot opleidinga
van hogere politieambtenaren te
Hilversum. In september 1954 werd
hij als adjunct-inspecteur aangesteld
bij de gemeentepolitie te Rotter-
dam. Hij deed toen dienst bij de
geuniformeerde dienst aan het San-
delingplein. In september 1955
werd hij benoemd tot inspecteur,
ambtenaar 3e kl, Na nog werkzaam
te zijn geweest op het hoofdbureau
en bij de centrale recherche, werd
hij in april 1959 voor een periode
van vijf jaar op nonactiviteit ge-
steld en gedurende die tijd tewerk-
gesteld bij het Korps Politie in de
Nederlandse Antillen. Zijn eerste
functie was de leiding van de jus-
titiële dienst op Curaçao. In de-
cember 1961 werd hij als chef
justitiële- en vreemdelingendienst
op Aruba geplaatst. Hij werd ge-
durende het buitenlands verlof van

de commissaris van oktober 1962
tot mei 1963 belast met de waar-
neming van het commissariaat op
Aruba. Op 1 januari 1963 was hij
inmiddels bevorderd tot hoofd-in-
specteur. Hij keerde in april 1964
terug naar Nederland en werd als
inspecteur van politie, ambtenaar
2e klasse in activiteit hersteld in
Rotterdam.
Met ingang van 1 oktober 1964
werd hij benoemd tot officier der
rijkspolitie in de rang van officier
l e klasse. Op die datum werd hij
ingedeeld bij de Staf van de com-
mandant van het district Alkmaar.
Op 20 december 1965 werd hij ver-
volgens gedetacheerd in Leeuwarden.

kleren maken
de man

Wat deze zomer .ian"?

In het Korpsblad van januari 1967
mochten wij u een overzicht geven
van de verschillen tussen de "oude"
en de "nieuwe" Uniformkleding-
staat. Een intussen afgekomen schrij-
ven over een aar.vulling betreffende
het uniformoverhemd mag volledig-
heidshalve niet ontbreken.
Zoals vermeld is het uniformover-
hemd facultatief gesteld m.a.w. aan-
schaffing hiervan is niet meer ver-
plioht. Dit houdt dus in dat ons
"zomertenue" - uniformoverhemd
met lange pantalon - van de baan
is en dus niet meer bestaat. Dit
tenue is nu in 't vervolg: de lange
pantalon met de uniformjas. De-
gene, die nu in het bezit is van een
"lichtgewicht" uniformjas, is nog
het beste uit. De uniformcommissie,
die werkt aan een tenueén-voor-
schrift, zal zich ook bezig houden
met het "zomertenue".
Het uniformoverhemd zal alleen
nog bij sportieve evenementen, zo-
als de 4-daagse afstandsmarsen e.d.,
gedragen mogen worden. Voor de
Technisch Controleurs en de Par-
ketwach ters bestaat geen uniform-
overhemd. Zij krijgen voortaan de
gewone witte overhemden.
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door de opperwachtmeester Tj. Visser te Gennep.

foto's: J. J. H. van Aerssen, Nijmegen.

"INBRAAK" IN GROEPSBUI!EAU

Het bericht van de radionieuws·
dienst in de ochtend van 2 januari
1967, dat een adjudant der rijks-
politie twee personen had betrapt,
terwijl die bezig waren in te bre-
ken in het groeps- annex rayon-
bureau te Gennep, heeft weer-
schijnlijk menig rijkspolitie-oor tol
luisleren gezel. Bij hel horen van
zo'n bericht probeer je je even een
voorstelling van zaken te maken
en hel gros van de rijkspolitie·
luisteraars zal begrepen hebben,
dat aan die ninbroak" wel iets is
voorafgegaan. Wat precies, dat
wordt beschreven in bijgaand ar-
tikel.

huzarenstukken van
Limburgse stropers ten einde

bewakingsgebied van groepen Bergen en Gennep
De bewakingsgebieden van de rijkspolitiegroepen Bergen en Gennep vor-
men samen ongeveer de "Kop van Noordlimburg" ; naar het zuiden sluit
daarop de groep Arcen aan. De oostgrens van die groepen, evenals de
noordgrens van de groep Gennep, vallen samen met de Nederlands-Duitse
landsgrens. Op Duits gebied strekt zich langs de grens het bekende Reichs-
wald uit; de naam zegt het al: daar komen van oudsher uitgestrektel
bossen voor. Uitlopers daarvan vinden we op Nederlands gebied o.m. in~
Noordlimburg. In dat Reichswald huist allerlei wild. Bij het intreden van
de duisternis pleegt wild, zoals hazen, konijnen, reeën en wilde zwijnen
uit het "Wald" te voorschijn te komen en zich op de bouw- en weilanden
in de omgeving te goed te doen. Dat wild stoort zich niet aan lands-
grenzen en penetreert ook op Nederlands gebied. In de gemeenten Otter-
surn, Gennep en Bergen liggen zodoende verschillende terreinen die als
jachtveld in een goede reuk staan bij erkende jagers en bij wildstropers.
Beide categorieën zijn bijzonder waakzaam: de wildstropers proberen snel
en onopgemerkt hun slag te slaan; de erkende jagers alarmeren de politie
zodra zij vermoeden dat wildstropers hun jachtterreinen belagen. Een ter
plaatse onbekende treft daar langs de landsgrens (o.a. in de gemeenten
Bergen en Ottersum) een ware doolhof van wegen en paden aan, waarvan
verschillende in jacht-technische zin deel uitmaken van tot jachtbedrijf
geschikt terrein. De dorpen Otters urn en Siebengewald hebben een directe
wegverbinding onder de naam van Siebengewaldseweg. Die weg geeft
langs vele paden toegang tot de Heyense bossen. In de gemeente Ottersum
ligt o.m. de Grensweg, een onverharde weg die over een lengte van ruim
6 kilometer op en langs de landsgrens voert. Bij die Grensweg worden
de bouw- en weilanden doorsneden door vele wegen en paden, waaronder
de smalle Ringbaan, Koningsvenweg, Hondsiepsebaan en Speksestraat.
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Het was in de nacht van 8 op 9
december 191>6 dat de GSA-com-
bi natie, bestaande uit de wacht-
meester l e kJ. Smeets (rayoncom-
mandant te Milsbeek) en de wacht-
meester Nijenhuis (behorend tot de
groep Arcen), tijdens de surveillance
tegen kwart over één op de Grens-
weg, in de gemeente Ottersurn, een
auto waarnam. De aanwezigheió
en de gedragingen van de autobe-
stuurder daar aan de zoom van het
Reichswald wekten in de weers-
omstandigheden en de duisternis
argwaan op bij de patrouillecom-
mandant Smcets. Bij onderzoek
bleek die bestuurder - de 18-jarige
E., wonende te Gennep - geen
rijbevoegdheid te hebben en de
auto, een Ford Consul 1700, enige
malen onverlicht op die Grensweg
te hebben laten stilstaan. Het ken-
teken van die auto stond ten name
van zekere W., een als wildstroper
bekend' staande inwoner van Gen-
nep. Uit de verklaring van E. viel
af te leiden, dat hij zich die nacht
met die auto aan joy-riding schul-
dig maakte.
De rijkspolitiepatrouille deed alsof
geloof werd gehecht aan die ver-
klaring; in werkelijkheid vermoed-
den de beide surveillanten dat W.
zich in de nabijheid van de Ford
Consul in de duisternis schuil hield
en met E. aan het wildstropen was
geweest. De feiten en omstandig-
heden met betrekking tot een jacht-
wetovertreding waren echter heel
vaag; een onderzoek in en bij de
aangetroffen auto bracht geen ver-
dere opheldering. Smeets nam het
contactsleuteltje van de Ford Con-
sul in bewaring.
Doordat de GSA kort nadien
"strandde" in de losse grond van
de wegberm en per mobilofoon een
bergingsexpeditie moest vragen,
bleef het mobiele rijkspolitiebureau
betrekkelijk dicht bij de Ford Con-
sul steken. Tegen vier uur in de
nanacht was de duisternis nog even
hardnekkig en zat de GSA nog
even vast in de modder. Plotseling
klonk het starten van een autorno-
tor. Een snelle draf naar de Ford
Consul leverde de surveillanten de
verrassende ontdekking op, dat de
stroper W. zich daarin bevond,
met een reserve contactsleutel, de
motor had gestart en op het punt
stond weg te rijden. W. begroette
de leden van Hermandad met de

J
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opmerking: "Je ziet dat onze in-
lichtingendienst prima werkt!" Op
die opmerking werd niet gereageerd
- later in de maand werd daaraan
teruggedacht. Aan W. werd ver-
zocht, een verklaring te geven hoe
diens auto daar kwam en wat de
aanwezigheid van die auto daar
nodig maakte. Hij betichtte E. van
joy-riding en zei daarvan aangifte
te zullen doen; hij zou - de auto
vermissend - die zelf teruggezocht
hebben in het jachtveld! (Op 15
december d.a.v. zag hij af van de
aangifte.) De wachtmeester l e kl.
Smeets dacht er het zijne van en
overhandigde W. het eerder in be-
waring genomen contactsleuteltje ..
In de avond vau 13 december .1966
- 't zal ongeveer kwart over acht
zijn geweest - rinkelde bij de
rayoncommandant te Milsbeek de
telefoon. De plantondienst in het
groepsbureau deelde mede, dat hem
zojuist telefonisch was gemeld dat
onder Milsbeek, ter hoogte van de ~
Grensweg, "gdichtbakt" werd. Om-
dat overigens niemand van de groep
bij de hand was trok Smeets er in
zijn eigen auto op uit, vergezeld
van zijn surveil!ancehond. Op de
Grensweg, tussen Milsbeek en Ven-
Zelderheide, zag hij aan twee kop-
lichten dat hem een auto over die
weg tegemoet kwam gereden. Om
de een of andere reden keerde de
auto en verdween in tegenover-
gestelde richting. De wachtmeester
doofde de lichten van zijn Volks-
wagen en bleef de andere auto
observeren. Hij zag dat uit die auto,
toen die zich op de vrijwel parallel
met de Grensweg lopende Konings-
venweg bevond, met helder schij-
nend kunstlicht het veld werd af-
gelicht in de richting naar de
Grensweg. Daarna reed die auto in
de richting van de Hondsiepsebaan
en daarbij bleef het kunstlicht op
het veld gericht.
Door met gedoofde lichten te rijden
probeerde wmr l e kJ. Smeets onop-
gemerkt achter de "lichtbakkende
auto" te komen en dat gelukte hem.
Van een inhaalmanoeuvre op de
smalle weg met glibberige grasber-
men zag hij af. (Waarschijnlijk was
hij de recente "GSA-stranding"
nog niet vergeten.) Op een afstand
van circa 8 meter achter de voor
hem rijdende auto gekomen ontstak
hij plotseling zijn koplichten. Wat
hii vermoedde bleek juist: dit was

dezelfde Ford Consul 1700 van 8
op 9 december, nu zat W. achter
het stuur. Door de auto te blijven
volgen hoopte Smeets de bestuurder
daarvan ergens staande te houden.
Bij het volgen zag hij achter in de
Ford Consul een persoon wegdui-
ken, alsof hij niet gezien wenste te
worden. Kort daarop voerde Vvo de
snelheid van zijn auto hoog op en
koos het haz epad. Bij de Heyense
bossen verloor Smeets de auto en
de inzittenden uit het oog. Smeets
riep assistentie in van collega's uit

*
geweer met

kijkervizier
en geluiddemperj

een hypermoderne
lichtbak

en een walkie-talkie
vormden de

stropersuitrusti n9
in Gennep

*

Ottersurn, Sicbengewald en Bergen.
Tot tweemaal toe ontglipte hem
die nacht de ForJ Consul.
Omdat bekend was dat W. die per-
sonenauto overdag gebruikte voor
het vervoeren van Nederlandse ar-
beiders naar en van de Bondsrepu-
bliek trad Smeets des morgens in
overleg met het O.M. te Roermond
en deed verslag van zijn bevin-
dingen in de afgelopen nacht. Be-
sloten werd, alsnog' tot inbeslag-
neming van de Ford Consul over

te gaan. Toen W. des namiddags
als bestuurder daarvan uit Duits-
land terugkeerde en te Jiegengewald
de grensovergang passeerde, werd
de personenauto inbeslaggenomen
in verband me'( de geconstateerde
j achtwetovertreding. W. weigerde
de contactsleutels af te geven. Hij,
zowel als de overige inzittenden
van de Ford Consul, werden per
GSA naar hun woonplaats gebracht.
Daarna zou de GSA terugkeren
naar Siebengewald om het inbeslag-
genomen voertuig naar Gennep te

verslepen. Eer de GSA echter te
Siebengewald terug was, verscheen
daar W. vergezeld door twee kor-
nuiten bij zijn auto. W. haalde een
grote bijl te voorschijn en sloeg
daarmede als een woesteling de
Ford Consul 1700 caduc. Bij ver-
hoor des avonds noemde de 27-
jarige W. de personen H. en J. als
mede-inzittenden van de auto, die
hij in de afgelopen nacht op de
ontsteking zou hebben getest door
op de Grensweg en andere wegen
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door de daarop staande plassen
water te gaan rijden. Evenals H.
en ]. ontkende hij, "de lichtbak te
hebben gebruikt" . . .
Opperwachtmeester Van der Stap,
postcommandant te Ottersurn, blijft
af en toe een groot deel van de
nacht op om eens rustig zijn schrijf-
werk te kunnen afmaken. Zo zat
hij op 29 december 1966 's nachts
tegen half vier te typen toen de
telefoon hem stourde en hem werd
medegedeeld door een tipgever, dat
in het veld nabij de Grensweg, met
kunstlicht op wild werd gestroopt.
Hij trof maatregeien ter verkrijging
van assistentie en bepaalde een
rendez-vous. Bij de plaats van sa-
menkomst werd met een verrekijker
het veld afgezocht; een "Iichtbak"
werd niet ontdekt. Het groepje,
bestaande uit de wachtmeesters 1e
kJ. De Kunder (rayoncommandant
te Middelaar) en Ter Haar (rayon-
commandant te Heyen) met de
wachtmeesters Gerritsen en Rikken
van het rayon Gennep - van wie
de laatste vrijwillig zijn vrije dag
offerde - besloot op aanwijzing
van de opper elders waarnemingen
te gaan doen. Op weg naar de
nieuwe observatiepost zagen de vijf
"nachtuilen" plotseling ongeveer
350 meter voor zich driemaal kort
achter elkaar twee koplichten stra-
len en doven. Terwijl het team
beraadslaagde over de toe te pas-
sen tactiek, werd het genaderd door
een personenauto, waarvan de be-
stuurder stil hield bij de geünifor-
meerde politie. Die auto was met
gedoofde verlichting genaderd. De
bestuurder, de 26- jarige]. uit Mils-
beek - hierboven reeds bedoeld -
bleek in het bezit te zijn van een
radiotelefoon, die met riemen op
zijn buik was bevestigd. Een micro-
foontje stak met een klem op zijn
trui ter hoogte van de borst en in
een van zijn oren stak een luid-
sprekertje. Het verhaal van de on-
gunstig bekend staande ]., dat hij
die radiotelefoon had gevonden en
"juist" van plan was het toestel
bij de politie te brengen, klonk te
eerlijk uit diens mond. Zijn ver-
klaring, dat hij de lichtknop in de
auto niet had kunnen vinden en
zodoende met gedoofde lichten had
gereden, deed het evenmin, terneer
omdat de door hem bestuurde

.S.U. Prinz aan W. zou toebe-
horen. Bij de vordering, rijbewijs
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en kentekenbewijs te tonen, bleef
]. in gebreke. Betrekkelijk snel
werden ]. en de auto afgevoerd
naar het groepsbureau te Gennep.
Tot ongeveer vijf uur werd scherp
op het donkere veld gelet. Toen
zag Van der Stap twee personen
lopen op de Hondsiepsebaan; zij
kwamen hem tegemoet. Het bleken
H. en W. te zijn. Beiden verklaar-
den, aan het wandelen te zijn. W.
toonde zich wel benieuwd, wat de
wegrijdende auto de N.S.U.
Prinz - te betekenen had. Op de
hem verschafte tekst en uitleg rea-
geerde hij, dat hij geen wildstroperij
had bedreven en dat het leveren
van bewijs daarvoor aan de rijks-
politie was. Omdat H. zich al even
onschuldig hield en tegen de ver-
klaring van beiden op dat moment
weinig was in te brengen, werd
hen listig een lift naar Gennep
aangeboden. H. en W. werden vor-
stelijk naar huis gebracht.
Op vermoeden dat de duisternis in
het jachtveld iets verborg dat dien-
stig zou zijn in verband met hetgeen
tot zover was geconstateerd, werd
de wachtmeester l e kJ. Thissen,
rijksspeurhondgeleider te Horst, met
de hond Benno ontboden. Posten
werden uitgezet ter bewaking van
het terrein. Hoewel Thissen en
Benno reeds tegen half zeven ver-
schenen, een zacht regent je mee-
brengend, kon eerst bij het intreden
van het .daglicht met het afzoeken
van het terrein worden begonnen.
Tegen negen uur regende het pijpe-
stelen.
Ongeveer om tien uur "sloeg" ].
"door" op het groepsbureau en
tegen kwart voor elf rook Benno
lont. In een wal van laag hout en
dorre braamstruiken werden, onder
gras verstopt. aangetroffen: een
accu met draagtasje, een schijnwer-
per, een verrekijker, een doosje
flobertmunitie, een doekje met flo-
bertpatronen, een tweede radiotele-
foon, een flobertgeweer voorzien
van kijker en geluiddemper (later
bleken zich in het magazijn daarvan
elf patronen en in de kamer één
patroon te bevinden), op het geweer
lag een gedode haas. Een eindje
verderop werden twee spijkerplan-
ken gevonden. Haastig reed de
GSA met een druipnatte last terug
naar het groepsgebouw, waar de
wachtmeester l e kJ. Thissen zich
verder ontfermde over de aange-

troffen en inbeslaggenomen goede-
ren. H. zowel als W. werden aan
het groepsbureau ontboden en Benno
werd in de gelegenheid gesteld nog
eens proeve van zijn bekwaamheid
af te leggen. Tot drie keer toe
wees het gedrag van de hond bij
sorteerproeven uit, dat W. iets uit-
uitstaande had met het gevonden
jachtgeweer. W. verklaarde, het
geweer niet in handen te hebben
gehad. De gevonden radiotelefoon
wees hij als zijn eigendom aan. Hij
zei, die ergens weggegooid te heb-
ben en niet te begrijpen hoe dat
ding tussen de andere spullen was
terech tgekomen Het van deze af-
faire opgemaakte proces-verbaal
bevatte tenslotte de volledige be-
kentenis van ]., een algehele ont-
kenning van de 26- jarige H. en
van W. alleen de erkenning, dat hij
zich aan overtreding van de Tele-
graaf- en Telefoonwet had schuldig
gemaakt. .
Het drietal werd heengezonden; een
verzameling wild stroperij-artikelen
(om van te watertanden) bleef
achter bij de politie en W. was,
voorlopig althans, ook de beschik-
king kwijt over zijn tweede auto.
Het jaar 1966 liep ten einde; poli-
tieel gezien betekende het voren-
vermeide een interessante afsluiting
voor de groep Gennep der rijks-
politie. Op Oudejaarsdag verscheen
W. aan het groepsbureau. Hij toonde
zorg te hebben over zijn "Wal kie-
Talkies" en bracht twee dozen mee,
waarin - naar zijn zeggen - de

4 dure apparaten waren verpakt, toen
hij die kocht. Om beschadiging van
de toestellen te voorkomen bood
hij de dozen als verpakkingsmiddel
aan ...
Zijn zorg over de inbeslaggenomen
voorwerpen werd gedeeld door de
commandant van de groep, de ad-
judant Ophelders. Toen hij die
avond met wachtmeester l e kl. Van
Heumen per GSA op pad moest,
bleef het groeps- annex rayonbu-
reau onbewaakt achter. "De adju-
dant maakt zich zorgen over de
inbeslaggenomen spullen", vertelde
Van Heumen diezelfde avond aan
zijn collega Ter Haar te Heyen.
"Hij is blijkbaar bang, dat ze die
dingen uit het bureau zullen halen,
want ik moest "de ouwe" al vlug
afzetten aan het groepsbureau !"
Met het gebruikelijke tarn-tarn werd
het nieuwe jaar te Gennep inge-
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luid. Na elkaar een "zalig nieuw-
jaar" te hebben toegewenst toefde
het gezin Ophelders in de woning
boven het groepsbureau nog een
poosje gezellig bijeen. Tegen twee
uur in de nacht legden de leden
van het gezin zich ter rus te. Man
en vrouw zullen zich misschien nog
even hebben afgevraagd, wat 1967
hen zou brengen, en toen kwam -Ie
slaap.
Omstreeks half vier hoorde me-
vrouw Ophelders een geluid; zoals
de meeste rijkspolitie-dames "rook"
zij onraad en wekte haar man, die
toen niet "zalig nieuwjaar" zei,
maar de oren spitste. Beiden hoor-
den gestommel bij de deur van het
rayon bureau, twee verdiepingen la-
ger. In een oogwenk was de adju-
dant zich zelf, of beter: voelde hij
zich bewaarder van belangrijk be-
wijsmateriaal in enige delicten. In
pyama, en zonder licht te maken,
sloop hij twee trappen af naar
beneden en hoorde breken aan de
buitendeur van het rayon bureau.
Voorzichtig opende hij een binnen-
deur van de bureauruimte en ont-
stak licht. Door de ruiten zag hij
nog net twee personen de tuin in-
lopen en zich uit de voeten maken.
In één van de ongenode bezoekers
herkende hij dadelijk H.
Mevrouw Ophelders had uil het
slaapkamerraam gezien, dat twee
personen door de achtertuin van
het groepsbureau in de tuin van
een buurman draafden en daarna
door de duisternis werden opge-
slokt. Bij een onderzoek constateerde
de adjudant, dat de achterdeur
(met spanjoletsluiting) uit de schar-

nieren was getild. Snel waal schuwde
hij enige personeelsleden en om
kwart voor zes werd H. aangehou-
den; W. onttrok zich toen door te
vluchten aan de aanhouding. Om
kwart voor zeven verscheen de
wachtmeester l e kJ. Jansen, tech-
nisch rechercheur te Roermond. Hij
verzemelde de sporen, die hij deels
op de gevoelige plaat vastlegde.
Ook Benno verscheen met zijn mees-
ter, wederom de wachtmeester l e kJ.
Thissen, ten tonele. In de loop van
de dag wees het schrandere dier
zonder aarzeling H. bij sorteerproe-
ven aan als de persoon die twee,
op de vluchtweg teruggevonden
pantoffels beter thuis had kunnen
laten. Uit de sporen aangetroffen
in de (derde) auto van W. rees het
vermoeden, dat die bij de vlucht
was gebruikt.
Aanvankelijk ontkende H., maar
spoedig legde hij een bekentenis af.
Over het aandeel van W. wenste
hij zich niet uit te laten; wel gaf
hij toe met W. op pad te zijn ge-
weest, maar voor het overige was
hij van mening dat W. zich zelf
maar moest verantwoorden. Op 2
januari 1967 vulde H. zijn beken-
tenis aan; W. was ondertussen ook
aangehouden. Van W. zou het plan
zijn uitgegaan, de zich in het ge-
bouw der rijkspolitie te Gennep
bevindende inbeslaggenomen jacht-
attributen weg te halen en H., die
onder invloed van "oud- en nieuw-
jaarbier" verkeerd zou hebben, had
als uitkijk gefungeerd. W. ontkende i

halsstarrig; bij de rechter-commisaris ,
bekende hij de "poging tot inbraak",
welke toen echter reeds was omge-
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Mevrouw Ophelders zag twee personen wegvluchten.

zet in overtreding van de artt. 198,
200 en 202 i.v.m. 45 en 48 Str.)
Zeer kort nadien bekenden zij in
feite alles.

De adjudant J. Ranselaar
districtsadjudant
te 's-Gravenhage

Met ingang van
15 januari 1967
is de adjudant
J. Ranselaar
eervol ontheven
van zijn tewerk-
stelling bij de
Algemene In-
spectie van het
Korps Rijkspo-

politie en wederom als districts-
adjudant ter beschikking gesteld
van de districtseemmandant 's-Gra-
venhage. Hij werd op 26 januari
1914 te Leiden geboren, diende als
bereden-wachtmeester vrijwillig bij
het 2e Regiment Veldartillerie en
werd op 19 februari 1937 aange-
steld bij de 3e Divisie van het Wa-
pen der Koninklijke Marechaussee.
In de bezettingstijd ging hij over
naar de Staatspolitie (Marechaus-
see) en werd op 1 januari 1946 in
de rang van opperwachtmeester
aangesteld bij het Korps Rijkspolitie,
ter standplaats Amsterdam (staf
gewestcommandant). Op 15 januari
1951, werd hij bureauchef bij de
Staf van het district Alkmaar en
op 1 november 1953 werd hij bu-
reauchef bij de gewestcommandant
's-Gravenhage.
Op 15 januari 1960 werd hij aan-
gewezen als 2e districtsadjudant bij
het district 's-Gravenhage, met te-
werkstelling bij de Algemene In-
spectie, waar hij in het bijzonder
werd belast met de voorbereiding
en dagelijkse leiding van de vor-
mingscursussen voor groepscom-
mandanten. Na enige tijd ter be-
schikking te zijn geweest van het
Hoofd Bureau Verkeerszaken, werd
hij van 1 augustus 1962 tot 15
januari 1967 toegevoegd aan het
Hoofd van het Bureau Werving.
Hij werd op 1 februari 1957 be-
vorderd tot adjudant. De adjudant
Ranselaar is één van de oprichters
van het Korpsblad en nog altijd
een zeer actief en gewaardeerd lid
van de redactie.
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realistische
oefening

In Limburg

twee wachtmeesters van de rijkspolitie
(met portofoon) in het verzet

"Low approach" onder dekking van
deze vliegersterm, die in feite "laag
binnenkomen" betekent, werd een
militaire oefening gehouden die zich
gedurende drie dagen in en om
Roermond afspeelde. Low approach
was niet zomaar een veldoefening
met veel vallen en opstaan, neen
het was een realistische training
voor vliegers die boven vijandelijk
gebied waren neergeschoten en
moesten proberen om met eigen
middelen te trachten een vluchtroute
te vinden om weer veilig op hun ba-
sis te kunnen .Janden''. Ongeveer
100 vliegers, de meeste van het 298e,
29ge en 300e squadron van de vlieg-
basis Deelen, namen aan deze oefe-
ning deel. Alle vliegers en waarne-
mers waren gekleed in een nu niet
bepaald modieuze groene overall.
Om te voorkomen dat een misvatting
zou kunnen ontstaan bij de herken-
ning had men met witte verf op de
overalls de letters POW (prisoner
of war) aangebracht, een getal van
twee of meer cijfers en daarbij nog
een ronde witte bal. Het had niets
met pop art uit te staan maar het
was zeker zo opvallend. Om de
vluchtelingen de illusie van een leuke
dagtocht te ontnemen werden zij
gefouilleerd voor de aanvang van de
oefening zodat zij niet in bezit warm

"
door de wmrs. le kl. A. J. WILLEMS en A. J. JORNA te Roermond

van geld, sigaretten of voedsel. Het
werd een afmattende proef met
ontberingen en ervaringen die de
werkelijkheid sterk benaderden en
waarbij alle Facetten van een der-
gelijke vluchttocht konden worden
beoefend. Tijdens de oefening had-
den de vliegers alleen maar te
kampen met nadelen en de moeilijk-
heden stapelden zich op. Het enige
lichtpunt voor hen was, dat zij er-
gens in contact zouden komen met
de ondergrondse die hen dan de
helpende hand zou reiken, zij het een
kleine hand, die een afstand van
hemelsbreed 6 kilometer door een
stad zou overbruggen. Overigens
wemelde het van spionnen en vijan-
den. Het "verzet" werd in deze
oefening gesteund door twee wacht-
meesters van het Korps Rijkspolitie.
De vijand werd gevormd door de
326 man sterke UNO-compagnie
van het Korps Mariniers, gelegerd
te Doorn. Deze compagnie, die bin-
nen 24 uur overal ter wereld kan
worden ingezet, toonde zich een
waardige tegenspeler van de vlie-
gers. De Compagnie stond onder
commando van de majoor der Mari-
niers Eikeboom. Een sectie MP onder
commando van de adjudant der
mariniers W. Jobse vormde de
"vijand" in de stad Roermond. Het

moet gezegd zijn, dat de adjudant
Jobse met zijn mannen de tactiek
van het inlichtingen inwinnen, het
patrouilleren en het opsporen van
ontvluchten goed beheerste en daar-
door een lastige tegenspeler werd
voor de "ondergrondse" van Roer-
mond. De mariniers hadden de op-
dracht om zoveel mogelijk van de
vluchtelingen te pakken te krijgen.
Het verhoor van krijgsgevangenen
en het toedienen van een Z.g. her-
senspoeling zijn ook aspecten die de
aandacht kregen, zowel voor de
"vijand" als voor de "escapers".
De vliegers, die niet wisten wat hen
boven het hoofd hing, waren 's mor-
gens in een geforceerd tempo van
het vliegveld Deelen naar het spoor-
wegemplacement W olfheze vertrok-
ken. Daar werden zij in twee goe-
derenwagens gestopt. Ontsnappen
tijdens het oncomfortabel transport
was uitgesloten; de spoorwagens
waren degelijk afgesloten. In elke
wagon bevonden zich ongeveer 50
personen. Via Nijmegen en Roer-
mond kwam deze "goederentrein"
tot stilstand in het landelijk en zeer
bosrijk gelegen stationnetje van
Herkenbosch.
Daar brandde na een uur de hel los,
want de vliegers die Z.g. "gevangen"
waren, werden door hun eigen men-
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Een fabrikant, een journalist, een student, een zckonmon en twee wachtmeesters.

sen onder een moordend vuur be-
vrijd en overgebracht naar enkele
in de omgeving gelegen bospercelen,
om daar de nacht en de volgende
dag door te brengen. Hoewel het
die nacht en de daarop volgende
dag niet regende, was er voordien
zoveel uit de lucht gevallen dat voor
brandgevaar geen angst behoefde te
bestaan. Na 24 uur, waarin de vlie-
gers volkomen passief waren en de
tijd hun ergste vijand was, hetgeen
hun moreel zwaar op de proef
stelde, begon de oefening pas goed.
Vanuit de bossen begon in de vol-
gende nacht een voettocht van la
kilometer naar de aan de rand van
Roermond gelegen "aanloopadres-
sen". Verdeeld in groepjes van twee
tot vier moesten de vliegers, slechts
voo rzren van een kompas en een
kaartje, de adressen vinden. Dat
was een moeilijke zaak, want tus-
sen de bossen en de aanloopadressen
wemelde het van goed getrainde
speurende mariniers.
Er waren meer meespelenden, want
vanaf de aanloopadressen kwam de
ondergrondse van Roermond in actie.
Uit de bevolking van Roermond
was - voornamelijk gerecruteerd
uit de Karnavalsvereniging - een
groep van ongeveer 25 burgers ge-
vormd die officieel als verzetsgroep
aan de oefening deelnamen. Onder
hen waren een arts, een r.k.-gees-
telijke, een vijftal huisvrouwen, onder
wie een moeder van negen kinderen.
Het was voor het eerst dat bij zo'n
oefening leden van de Rijkspolitie
meespeelden. De groep waartoe wij
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behoorden bestond uit twee huis-
vrouwen, een zakenman en een
journalist. Overeenkomstig de rang-
lijst van het Korps Rijkspolitie en in
de geest van de nieuwe I.K.R.
werd de wachtmeester le kl. A. J.
Willems commandant van de boven
omschreven groep. We hadden er
een A.T.V. dag voor genomen, maar
de opdracht die wij hadden was
verre van gemakkelijk. Zodra een
of meer der piloten het aanloop-
adres hadden hereikt, moesten zij
dwars door de bebouwde kom van'
Roermond, middenin de stad naar
een passeerad res, vervolgens weer
-door de stad naar de Maas. Van
daaruit werden de vliegers door de
leden van de plaatselijke watersport- ~
vereniging Nautulus, die eveneens

bij de "partizanen" waren ingedeeld,
met jachten en motorbootjes over
de rivier gezet. Om het spel spor-
tief en de kansen voor alle partijen
ZIJ gelijk mogelijk te houden, mocht
in geen geval van een voertuig ge-
bruik worden gemaakt en dienden
de vliegers onder alle omstandig-
heden hun eigen kleding met witte
letters en cijfers zichtbaar te dra-
gen. De mariniers mochten wel van
voertuigen gebruik maken, hetgeen
ons weldra duidelijk werd. De Jeeps
doorkruisten de stad en ook waren
door de adjudant J obse looppa-
trouilles ingezet. Dat zij deze zaak
ernstig namen bleek achteraf uit het
aantal "krijgsgevangenen" dat ge-
maakt werd. In totaal werden van
de honderd vliegers er 24 gepakt
in de stad Roermond. Onze groep
had dagen voordien de stad Roer-
mond en de mogelijk te volgen route
terdege verkend. Zowel bij dag als
bij nacht· werden de afstanden ge-
lopen. Het moest onopvallend ge-
schieden om verraad zoveel mogelijk
uit te sluiten. Dat verraad ook bij
deze oefening weer meesprak blijkt
uit het rapport van de adjudant
Jobse. Tijdens een controleronde in
de stad de avond voor de oefening
werden in een cafe, waar een Mari-
nierspatrouille in "vol ornaat" even
uitblies, gegevens verkregen van een
burger die verklaarde, dat van
24.00 tot 04.00 uur de bemanningen
van de bootjes in de jachthaven
vliegers over de Maas zouden zetten.
Zeer terecht werd een patrouille
naar de jachthaven gestuurd waar
ook enkele vliegers krijgsgevangen

Testen van de portofoons door de wachtmeesters Jorno en Willems.
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werden gemaakt. Wachtmeester l e
kl. Joma, woonachtig aan de ach-
terzijde van het spoorwegemplace-
ment te Roermond, had zich een weg
uitgekiend via de rails en enkele
langs de spoorweg staande gebouw-
tjes. De chef van de Ned. Spoor-
wegen te Roermond, de heer Vl. van
Rheenen had daarbij een handje
geholpen. Om voIJedig te zijn: deze
spoorwegchef was leider van de
hele verzetsgroep.

De oefening was nog maar riauwe-
lijks aan de gang of Joma moest
al terug keren tot de politietaak
Terwijl hij nauwkeurig het aldaar
zeer brede spoorwegemplacement in
het oog hield teneinde de mogelijk-
heid te onderscheppen dat mariniers
zich in de vele tientaIJen goederen-
wagens zouden verstoppen, ontdekte
hij een exhibitionist, in actieve
dienst. De man stond in de rij mans-.
hoge struiken langs het emplacement
en pleegde overtreding van art. 239
van het wetboek van strafrècht,
tegen elke voorbijgangster.
Deze oefening moest hier even wor-
den onderbroken, de verdachte werd
aangehouden en aan de gemeente-
poli tie van Roermond overgegeven.
Ook de M.P. van de mariniers
en wel de korporaal der mariniers
L. Hoogeboom (34 jaar), boekte een
echte verdachte. Hij ontdekte bij de
"Steelhaven" een persoon die bij zijn
komst de benen nam met achterla-
ting van een partij goederen. Ook
zag hij vernielingen aan een loods.
Na de gemeentepolitie van Roer-
mond in kennis te hebben gesteld
gelukte het de korporaal de vol-
gende dag de dader in samenwerking
met de gemeentepolitie op te sporen.
Op ons verzoek werden wij in de
gelegenheid gesteld bij deze oefe-
ning gebruik te maken van twee
portofoons. Deze uitstekende com-
municatiemiddelen stelden ons in
een zeer voordelige positie. Om-
streeks 10.00 uur 's avonds kwamen
de eerste vliegers vuil en hongerig
aan het aanloopadres. Bij nadere
kennismaking bleken het te zijn de
sergeant-waarnemer De Kort en de
luitenant-vlieger Langeveld. Kort
daarna verschenen de kapitein-vlie-
ger J. Miehielsen en vlieger Kievit,
zodat de wachtmeester Willems met
dit ploegje zou proberen uit te
breken en via het passeeradres de
vliegers veilig af te geven aan de
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overzetbootjes. Over de afstand van
6 km werd 3 uur gelopen. Om het
geheel realistisch te houden kregen
de vliegers tijdens de tocht geen
voedsel. Zo'n tocht, die vaIJend
kruipend en sluipend of rennend
moet worden afgelegd, is niet van
gevaar ontbloot. Het oversteken van
een hel verlicht spoorwegemplace-
ment of een snelverkeersweg eist
kalmte en moed.
Tijdens de tocht was de groep
Willerns genoodzaakt een uur in
dekking te blijven liggen langs de
spoorlijn Roermond-Sittard. De
Mariniers patrouiIJeerden over de
rails soms kort langs de politieman
en zijn gevolg. De deor het Rijk
verstrekte portofoons bewezen hun
gewicht in goud waard te zijn. De
hele route werd via de portofoons
doorgegeven wat tot gevolg had dat
mevrouw Belt jens, echtgenote van
een fabrikant uit Roermond en
moeder van vijf kinderen, met haar
.,gevolg" en de groep WiIJems de
spoorlijn konden nemen. Tijdens de
oversteek van de spoorlijn ontstond
verwarring doordat drie losgeraakte
vliegers van een andere verzets-
groep tussen de groepen van me-
vrouw Belt jens en WiIJems in kwa-
men. Het bleek dat voor ons poli-
tiemannen de verdekt opgestelde
patrouiIJes de meeste zorgen ople-
verden. De met de jeep rijdende
patrouiIJes konden aan het gebrom
van de motor ook in het donker
vlug worden herkend. Enige keren
konden we ons met een list redden.

. •• door verraad gesnapt ...

Van alle groepen verzetslieden had
de groep waarin de rijkspolitieman-
nen meespeelden de minste verlie-
zen.
"Low approach" bleek een succes
te zijn voor alle partijen. Voor de
luchtmacht, voor de mariniers, maar
eveneens voor de "Illegalen". De
spanning was groot. Een boerin
vertelde later: "Ik had zo'n mede-
lijden met de vuile hongerige jon-
gens dat ik later de zenuwen kreeg
toen die woeste mariniers kwamen.
Het was net echt oorlog".
Twee dagen later volgde in de
officiersmess van de Ernst Casimir-
kazerne te Roermond een party voor
alle deelnemers. Daar zagen we
onze vieze vuile vliegers terug. Nu
keurig geschoren, gewassen en ge-

kleed in service-
dress. De kapi-
tein-vlieger J.
Miehielsen van
de vliegbasis
Deelen, gehuwd
en vader van
drie kinderen
zei : "Het was

Kapitein-vlieger
J. Michielsen een enorme sti-

mulans voor ons om opgevangen
te worden door de ondergrondse.
Door de wijze waarop het werd
gedaan kregen wij vertrouwen,
waardoor een hoop van de angst
om gegrepen te worden werd weg-
genomen. Dat leden van de rijkspo-
litie met portofoons uitgerust mee-
speelden overtrof onze stoutste
verwachtingen".
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In 1966
slaagden

73 leden

korps rijkspolitie

voor

N.S.F.-diploma

De adjudant S. R. Smit
aangewezen als

groepscommandant Sneek

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
S. R. Smit
aangewezen als
groepscomman-
dant rijkspolitie
te Water te
Sneek Hij werd
op 26 maart 1917

te Hoofddorp geboren en trad op
1 augustus 19-1.0 in dienst bij het
Korps Rijksveldwacht. Gedurende
de bezettingstijd diende hij bij de
Staatspolitie (Marechaussee) en werd
op 1 januari 1946 in de rang van

'wachtmeester le kJ. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Sneek. Op 1 januari 1947
werd hij postcommandant te Sta-
veren en op 8 december 1954 ging
hij in gelijke functie naar Aalsmeer.
Hij werd op 1 december 1956 be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op I januari 1967 tot adjudant.
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groepsstandplaats conto malen

RESSORT AMSTERDAM
W. Kristelijn, adjudant

District ALKMAAR
A. A. Koenis, wmr.
A. H. v. d. Doorn, wmr. le kJ.
J. Blonk, wmr. le kJ.
A. A. Köhler, wmr. le kJ.
D. E. Nicolai, wmr. 1e kJ.
M. Lastdrager, adjudant
W. H. Kwant, wmr. le kJ.
]. de Boer, owmr.
]. H. Tellegen. wmr. le kJ.
J. de Jong, adjudant
H. ]. Mosk, wmr. 1e kJ.
P. van Wakeren, wmr. le kJ.
H. van Gent, owmr.
M. de Bakker, wmr. le kJ.
S. de Jong, wmr. le kl.
J. Schoonoord, adjudant

District AMSTERDAM
J. Christiaans, owmr.
P. van der Kamp, owmr.
W. Dekker, wmr. le kJ.
K. Bakker, wmr. le kJ.
]. Rook, wmr. le kJ.
1. M. Quist, wrnr.
]. A. van Ringelenstein, wmr. le kJ.
G. ]. van Limbeek, wmr. le kJ.
P. C. Kooijman, owmr.
E. Harmelink. owmr.
Chr. Noortman, adjudant

District UTRECHT
Th. Koer, owmr.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
M. Oudeman, adjudant

District DORDRECHT
C. ]. Groenesteijn, wmr.
H. v. d. Laan, owmr.
W. P. 'Visse. owmr.

District 's-GRA VENHAGE
]. van Loon, wmr.
A. A. Contant wmr.
A. S. van der Oost, wmr. le kJ.
W. P. van Zijl, wmr. le k!.

District LEIDEN
B. Kreft, wmr. Ie kJ.
W. G. v. d. ·VkH:ert, wmr. l e ki.
F. Engelage. wmr.
B. ]. Beelcn wmr.
]. Q'Jèak, wmr. le kJ.
T. J. Zwerner, wmr. le kJ.
G. Zijlstra, wmr. le kJ.
M. Groen, owmr.
]. Splinter, owmr.
A. C. Meijer, owmr.
W. van Atten, wmr. l e kJ.

Staf T.I. Amsterdam

Enkhuizen
Wieringermeer
Schagen
Bergen (bereden groep)
Hoogwoud
Wieringermeer
Alkmaar (verkeersgroep)
Heilo
Langedijk
Staf District
Grootebroek
Hoogwoud
Hoogwoud
Hoogwoud
Schagen
Staf District

Wormer
Edam
Beemster
Westzaan
Edam
Beemster
Landsmeer
Uitgeest
Ouder-Amstel
Beemster
Koog aan de Zaan

Montfoort

Staf T.I. Den Haag

Poortugaal
Den Briel
Hellevoetsluis

Leidschendam
Berkel en Rodenrijs
Den Haag (verkeersgroep)
Staf D.C. Den Haag

Leiden (verkeersgroep)
Sassenheim
Sassenheim
Lisse
Oudewater
Leiden (verkeersgroep)
Leiden (verkeersgroep)
Staf D.C. Leiden
Hazerswoude
Leiden (verkeersgroep)
Boskoop

8

I
I
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
7

3
3
3
3
.5

3
3
3
4
6

12

3

9

2
6

1
1
~
~

o

"
3
4
4
:;
5
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District BREDA
H. G. Sollie, wmr.
J. Meijer, owmr.
W. F. J. Schutte, owmr.
J. H. Fijnenberg, owmr.
P. ]. Beckers, owmr.

District EINDHOVEN
H. Bos, wmr. le kl.

District APELDOORN
A. C. Rensen, wmr. le kl.
H. B. Groothuis, wmr. le kl.
H. J. J ansen, wmr. le kl.
J. van de Starre, adjudant

District ASSEN
G. 'Kamps, wmr. le kl.

District GRONINGEN
E. Pegels, adjudant

District HEERENVEEN
S. Paulusma, wmr.
H. A. Tiesinga, wmr. le kl.
P. de Jong, wmr.
J. Harkema, wmr. le kJ.
J. van Nieuwenhoven, adjudant
G. ]. Tragter, owmr.
Mr A. J. Dek, majoor

District LEEUWARDEN
B. Reitsma, owmr.
F. Schedeler, wmr.
H. Woppenkamp, wrnr. l e kJ.

District WINSCHOTEN
]. J. Raspe, wmr.
J. J. Bos, wmr.
D. Smit, wmr. le kJ.

Etten
Raamsdonk
Nw. Ginneken
Staf D.C. Breda
Zundert

Adjudant J. H. Veldmeijer
I
II
12
1.3
13

naar Kruiningen

Staf D.C. Eindhoven

Roden :2

Met ingang van
I januari 1967
is de adjudant
J. H. Veldmeijer

t aangewezen als
groepscomman-
dant te Krui-
ningen. Hij werd
op 8 augustus
1917 te West-

stellingwerf geboren en trad op 19
augustus 1940 in dienst bij de toen-
malige Marechaussee. In de bezet-
tingstijd diende hij bij de Staats-
politie (Marechaussee) en werd op
I januari 1946 in de rang van
wachtmeester l e kJ. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Rhoon. Op 16 maart 1952
werd hij aangewezen als postcom-
mandant te Rhoon en op I januari
1961 werd hij rayoncommandant te
De Lier waar hij enkele maanden
later werd aangewezen als plaats-
vervangend groepscommandant. Op
I april 1958 werd hij bevorderd
tot opperwachtmeester en op I ja-
nuari 1967 tot adjudant.

Harderwijk
Apeldoorn
Harderwijk
Staf D.C. Apeldoorn

2
5
6
9

Wehe 2

Heme/umer Oldeferd
Wymbritseradeel
Idaarderadeel
Heerenveen (verkeersgroep)
Idaarderadeel
Staf D.C. Heerenveen

.Heerenveen

3

3
10

Menaldum
Murrnerwoude
Staf D.C. Leeuwarden

2
3

Nieuwe Pekel a
Bellingwolde
Staf D.C. Winschoten

I
I
8

NI LLM IJ FINANCIERING N. V. vlh €6colima

1
J

GEZINSKREDIET 1
Geen kosten vooruit I
(na kredietverlening f 3,- inhouding). I

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611

Verzoeke inlichtingen over gezinskrediet.

NAAM: _

ADRES: _

WOONPLAATS: _
KR
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folo: A. Lëbke, Brielle

Adjudant Klinkhamer door Brielle uitgewuifd

Op 30 januari heeft de adjudant
Klinkhamer, groepscommandant te
Brielle, afscheid genomen van de
velen met wie hij binnen en bui-
ten de wallen van deze nog steeds
sfeervolle oude vestingstad, meer
dar! 10 jaar heeft samengewerkt.
Op de afscheidsreceptie die door de
burgemeester H. van Es in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis was
georganiseerd, hadden talrijke ge-
nodigden acte d c présence gegeven.
In deze gezellige bijeenkomst wer-
den waarderende woorden gespro-
ken door de vroede vaderen van
Brielle en Oostvoorne, die mede
namens hun ambtgenoten van Vier-
polders en Zwartewaal, het accent
legden op de uitstekende verhoudin-
gen. De districtscommandant Dord-
recht vergeleek het personeelstekort
in de Groep Brielle met het slappe
koord waarop de adjudant Klink-
hamer al balancerende steeds had
moeten trachten zonder te vallen
de politiedienst zo goed mogelijk
staande le houden.
De waarnemend groepscommandant
Brielle sprak namens het personeel

waarderende woorden tot de adju-
dant, diens echtgenote en kinderen.
De groepscommandant Spijkenisse
dankte namens de groepscomman-
danten voor de collegiale samen-
werking. De reserve Rijkspolitie,
de Middenstand en de Horecabe-
drijven gaven eveneens blijk waar-
dering te hebben voor de brede
belangstelling van de scheidende
groepscommandant V. d. Hilst

;lbats in een vergaderlokaal van
een restaurant te Didarn in aanwe-
zigheid van de districtscommandant
der rijkspolitie te Doetinchem, de
overste W. C. Bijl de Vroe. de bur-
gemeesters der gemeenten Didam
en Angerlo en de groepscomman-
danten in het district Doetinchem.
Op uitdrukkelijk verzoek van de
scheidende adjudant werden geen
toespraken gehouden. aast de ge-
bruikelijke gratificatie werd de ad-
j udan t Dahlhaus door de groeps-
commandantenkring een tuinstoel
en aan zijn echtgenote een bloem-
stuk aangeboden. Na een gezellig
samenzijn dankte de adjudant Dahl-
haus met een enkel woord de dis-
trictscommandant, de burgemeesters
en de groepscommandanten voor de
prettige wijze van samenwerking,
gedurende zijn diensttijd onder-
vonden.

Adjudant Dahlhaus ~
met pensioen

Op 27 januari
1967 werd in het
district Doetin-
chem afscheid
genomen van de
adjudant
H. Th. Dahlhaus,
groepscomman-
dant der rijks-
politie te Di-

dam, In verband met verleend
eervol ontslag. met ingang van 1
februari 1967. Het afscheid vond

De adjudant H. C. Timmer
districtsadjudant Leeuwarden

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
H. C. Timmer

aangewezen als
distr.-adjudant
te Leeuwarden.
Hij werd op 9
otkober 1917 te
Rotterdam ge-

boren en trad op 19 augustus 1940
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee. In de bezettingstijd ging
hij over naar de staatspolitie (Ma-
rechaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
1e kJ. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Fer-
werd. Op 1 maart 1946 werd hij
aangewezen al> postcommandant
Bergum en vervolgens bekleedde
hij deze functie op 19 februari
1952 te Schiermonnikoog en op 18
oktober 1956 te Grouw. Hij werd
op 1 februari 1061 aangewezen als
groepscommandant te Baarderadeel.
Op 1 januari 1954 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester en op
1 februari 1961 tot adjudant.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort
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Personalia
Verplaatsingen
SECTIE BIJZ, VEUl\.EEUSTAI{EN
Per 1-11-'66: P. J. Boer, techno con-
troleur, van 's-Gravenhage (Sectie B.
V.T.) naar 's-Graverihage (ve rk.groep).
Per 7-1-'67: G. R. Heij, wmr., van
Driebergen naar Bilthoven.

I~L!SSOI~T AM!STEIUlAlIl

Per 1-1-'67: T. Tas, owmr., van Wie-
ringen naar Anna Paulowna; Th. P.
Net isseri, officier le kl., van Alkmaar
naar Leeuwarden; P. Cornpaan, offi-
cier 2e kl., van Amsterdam naar As-
sen; P. A. V. d. Doel, wmr. i e kl. ,
van-vKo rten hoef naar Broek in Wa-
terland; D. Be rgsrna, wrnr., van Groo-
tebroek naar Roden; C. N. M. Er-
kamp, parketwachter, van Amsterdam
naar Alkmaar.
Per 7-1-'67: B. H. Vijge, wmr. 1e kl.,
van Bilthoven naar Driebe rgen.

ltESSUltT 'tI-GH1\. \"EN !lAGE

Per 1-11-'66: D. Vonk, owmr., van
Groede naar Kruiningen.
Per 1-12-'63: P. J. de Kam, wmr. i e kl.
van Oostburg naar Groede.
Per 16-12-'66: J. v . Loon, wmr., van
Leidschendam naar De Lier; J. V. d.
Giessen, wm r. le kl., van Baren-
drecht naar Maasland; J. Barendrecht,
owmr., van H. 1. Ambacht naar Haas-
trecht.
Per 1-1-'67: J. H. Veldmeijer, owmr.,
van De Lier naar Kruiningen; W. A.
J. V. d. Wijngaard, adjudant, van
's-Gravenhage naar Arnhem; A. Pip-
ping, adjudant, van Bruinisse naar
Middelburg; P. Fredrikze, owmr., van
Ter Aar naar Boskoop.
Per 3-1-'67: A. E. V. Veen, wmr. 1e kl.
van 's-Gravenhage naar Krimpen a.d.
IJssel.
Per 6-1-'67: A. F. Versluis, wmr. ie
kl., van Rhoon naar Meerkerk.

HE,;SOI: T ·,-I!EltTOGE:-.iI!O!SCII

Per 6-12-'66: P. P. Hanegraaf, wmr.
i.e kl. , van Horst naar Grubbenvorst.
Per 15-12-'66: H. 1. Altena, wmr. 1e kl.
van St. Michielsgestel naar Helvoirt;
A. B. N. V. d. sangen, wmr. 1e kl.,
van Mill naar Ulvenhout; A. Poel-
man, wmr., van Berlicum naar St.
Michielsgestel.
Per 16-12-'66: G. J. Thijssen, wmr. 1e
kl., van Stein naar Bocholtz; D. J. M.
Jansen, wmr., van Valken burg naar
Vriezenveen.
Per 28-12-'66: J. Hamers, wmr. 1e kl. ,
van Nieuwenhagen naar Munsterge-
leen.
Per 1-1-'67: J. A. Minnaar, owmr., van
Dinteloord naar Oud Gastel; C. C.
Helmons, owmr., van Halsteren naar
Ossendrecht; F. A. Koopman, owmr.,
van Grevenbicht naar Meerssen; J. R.
Cosse, wmr. 1e kl., van Ulvenhout
naar Hoeven; A. J. Versteegen, ad-
judant, van Heer naar Maastricht; J.
A. Groot, wmr.· 1e kl., van Ouden-
bosch naar Breda; A. H. van Beers,
owmr., van Vaals naar Hontenisse.

RESSORT ARNHEM
Per 16-12-'66: H. J. V.d. Putten, owmr,
van Vriezen veen naar Oldebroek.
Per 20-12-'66: H. de Jonge, wmr., van
Haaksbergen naar Borculo; A. Borst,
wmr. 1e kl., van Ittersum naar IJs-
selmuiden; A. A. Götz, wmr. le kl.,
van Borculo naar 's-Heerenbreg.
Per 28-12-'66: J. Brunt, wmr. 1e kl.,
van IJsselmuiden naar Rijssen.
Per 1-1-'67: P. J. v. d. Hoogen, wmr.
1e kl., van Ubbergen naar Overasselt;
H. W. G. Beerlage, owmr., van Am-
merzoden naar Zetten; S. J. Kingma,
wmr., van Tuk naar Da lfr en ,

RESSORT GRONINGEN
Per 16-12-'66: D. H. Scholtens, wmr.
i e kl. , van Appingedarri naar Sidde-
buren.
Per 21-12-'66: H. de Jong, wmr. 1e kl.,

van Leeuwarden naar Hardegal'ijp.
Per 30-12-'66: J. Koster, wmr. 1e kl.,
van Sloten naar Joure.
Per 1-1-'67: T. Holwerda, adjudant,
van Ten Boer naar Kortenhoef ; H.
Keijzer, owrn r., van Niekerk naar
Groningen; J. Luttel', wmr. 1e kl.,
van Assen naar Winschoten; H. C.
Timmer, adjudant, van Mantgum naar
Leeuwarden; K. Slik, adjudant van
Marum naar Beilen; E. A. Mackaij,
dir. officier 2e kl., van Assen naar
's-Gravenhage; J. Schouten, officier
le kl., van Assen naar Groningen; J.
W. Nortier, adm. ambt. C 3e kl., van
Roden naar Westerbork.
llIJl,SPOLITIE TE \V ATEll
Per 1-1-'67: S. R. Smit, adjudant, van
Aalsmeer naar Sneek; A. Kooiman,
owmr., van Dordrecht naar Willem-
stad.
Per 16-1-'67: H. Cornelissen, owrnr.,
van Sliedrecht naar Vreeswijk.
Per 1-2-'67: D. H. van Gooi, wmr. 1e
kl., van Sliedrecht naar Dordrecht;
S. Boomstra, wmr. 1e kl., van Vlaar-
dingen naar Ridderkerk.

Aanwijzing voor functie
nESSOlt1' 's-Gn/\ YE:-:I1A(;rr
Per 16-12-'66: Adjudant J. Barendrecht

\0 tot groepscommandant te Haastrecht.
Per 1-1-'67: Adjudant J. H. Veld-
meiier tot groepscommandant te Krui-
ningen, adjudant A. Pipping tot dis-
trictsadjudant te Middelburg.
ltESSOUT GnONINGEN
Per 1-1-'67: Adjudant H. C. Timmer
tot districtsadjudant te Leeuwarden;
adjudant K. Slik tot groepscomman-
dant te Beilen.

Bevorderingen
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
tnt wachtmeester t e ld.:
Per 1-1-'67: H. W. de Landmeter te
Driebergen.
Per 11-1-'67: H. Gerhardus te Drie-
bergen.

nESSOltT Al\IS1'rrnDAi\1
Int adjudant:
Per 1-1-'67: T. Tas te Anna Paulowna.
tot adm. ambt, C 3:
Per 1-10-'66: W. Ramakers te Wormer.
t.ot wachtmeester le 1<1.:
Per 1-12-'66: J. v. Dijken te Amster-
dam.
Per 1-1-'67: T. Meinema te Volendam.
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'67: P. A. V. d. Doel te Broek
in Waterland.

JtFSSOUT 's-GItA YEl'.'llAGF:
tnt wnchtm eest.er ;
Per 11-11-'66: A. van 't Hof te Noord-
wijkerhout.
tot op pe r wach trn e est.cr-:
Per 1-12-'66: P. J. de Kam te Groede.
Per 16-12-'66: J. V. d. Giess en te Maas-
land.
tnt adjudant:
Per 16-12-'66: J. Barendrecht te Haas-
trecht.
Per 1-1-'67: J. H. Veldmeijer te Krui-
ningen; A. H. V. Beers te Klooster-
zande.

ltESSOltT 's-HEltTOGENnOSCII
tot wachtmeester:
Per 11-11-'66: B. J. V. d. Linde te
Nieuwenhagen; J. M. H. G. Smulders
te Grave; J. L. Lutgens te Schaes-
berg.

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
H. L. Pulles

Esbeek
ress. 's-Hert.bosch'* 10-10-1922

t 29-12-1966

Owmr. Wmr. 1e kl.
C. Staal J. Hanenburg

Groningen Arnhem
ressort Groningen Ool.school Arnhem'* 26- 5-1918 '* 7- 3-1918t 16-12-1966 t 19-12-1966

tot adm. ambt, C 3:
Per 1-9-'66: R. H. Martherus te Wou-
drichem.
Per 16-8-'66: M. W. V. d. Brand te
Sp rang Capelle.
tot. onu e rwru-h tm ccst.e r :
Per 16-12-'66: G. J. Thijssen te Bocholtz.
Per 1-4-'66: C. C. Helmons te Ossen-
drecht.
Per 1-1-'67: J. R. Cosse te Hoeven.

HESSOIlT AIt;\.'lIEi\1
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-9-'63: .T. C. Feldkamp te Haaks-
bergen.
tot arüunant:
Per 16-12-'66: H. J. V. Putten te Olde-
broek.
Per 1-1-'67: H. W. G. Beerlage te Zet-
ten.
tot oppe rwa cb tmcest.er :
Per 1-1-'67: P. J. V.d. Hoogen te Over-
asselt.
lIESSORT GIlONINGEN
tot npperwachtmecster:

Per 16-12-'66: D. H. Scholtens te Sin-
deburen.
Per 1-1-'67: J. Luttel' te Winschoten.
tot wacntm ecsrr-r ;
Per 11-11-'66: R. B. v. d. Molen te
Tolbert.
tot wacntme ester t e kl.:
Per 1-1-'67: H. J. Muller te Menaldurn.
tot adm. ambt, C 2e kl.:
Per 1-3-'66: J. Lubacht te Slochteren.

ItUKSI'OLITIE TE W i\ TElt
tot adjudant:
Per 1-1-'67: S. R. Smit te Sneek.
r ot op-:'H'r\Vachtrnp~stl'r:

Per 1-1-'67: A. Kooiman te Willem-
stad.
lot wachtmeester Je k l.:
Per 1-1-'67 M. Danel te Dordrecht.
Per 3-1-'67 N. Zuiderna te Terneuzen.
Per 8-1-'67 A. A. Meijer te Venlo.
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OPLEIDINGSSCIlOOL ARNHEM
tot rijksambtenaar E:
Per 6-7-'66: W. J. Schimmel te Arn-
hem.

In dienst getreden
STAF ALGEMENE INSPECTIE
Per 2-1-'67: Mej. C. Arons, serveerster
te 's-Gravenhage.
RESSORT Ai\ISTEIlDAM
Per 1-1-'67: P. J. v. Oostrum, veld-
dienstass.-(schrijver) te De Bilt.
':ESSOI:T 's-GltA VENIIAGI'
Per 16-1-'67: W. Schepers, parket-
wachter te 's-Gravenhage.
RESSORT 's-IlEltTOGENBOSCIl
Per 1-1-'67: A. v. d. Dussen, adm.
ambt. C 3 te Helvoin.
ItESSORT AHl\'HEi\l
Per 1-1-'67: C. A. E. Oomen, schrijver
te Groesbeek; W. M. A. Valenteijn,
fotolaborant te Arnhem; H. Kaminski
en H. Meijer, wmrs. le kJ. te Apel-
doorn.
OPLEIDINGSSCHOOL AIlNHEl\I
Per 9-12-'66: B. Staal, rijksambtenaar
G te Arnhem.
VERKEERSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-1-'67: Mej. G. Langez aal, schrij-
ver te Bilthoven.
RESERVE IlIJKSI'OLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-1-67: N. Niele, Alkmaar; M. H.
van Deursen en Th. M. Verhaegen,
Roermond; J. Meijdam, Utrecht; J.
Prins, Almelo; W. Scheringa (als res.-
wmr. le kl.), Leeuwarden.
'Per 1-2-'67: J. Borst, Amsterdam; J.
C. van Gastel en J. W. Smit, Dor-
drecht; H. Velthuizen en J. Stoffel-
sen te Apeldoorn.

De dienst verlaten
I:ESSOI:T AlIlS'l'EltJ)A~l
Per 1-1-'67: J. L. Breetveld, adjudant
te Amsterdam; A. v. Ast, wmr. le kJ.
te Muiden; H. de Groot, adjudant te
Santpoort; A. C. Polderman, wmr. re
kl te Amsterdam; B. Bolks, owmr. te
Broek in Waterland; J. J. Pauw, ad-
judant te De Bilt; D. Poelstra, adju-
dant te Anna Paulowna.

RESSORT 's-GIlA VENHAGE
Per 15-12-'66: Mej. E. Klaij, adm. ambt.
C 3 te Hazerswoude.
Per 1-1-'67: A. J. Punt, adjudant te
Aardenburg; M. 't Jong, adjudant te
Kruiningen; C. P. A. Gerdingh,
owmr. te Rotterdam; H. Madern,
owmr. te Boskoop; W. Louisse, owmr.
te Kloetinge; C. P. J. Frankevijle
wmr. re kl te Kloosterzande: .Ih r. W.
A. Gevers Deynoot, urr. oH. 2e kJ. te
's-Gravenhage; mej. L. J. M. Kleijn,
dir. off. 3e kl te 's-Gravenhage; J.
Kooman. adm. ambt. C 3 te Middel-
burg; F. Kortenoever, schrijver te
Vianen.

r:ESSOIlT 's-ImnTOGFxr'OSCIl
Per 1-1-'67: P. Brok, owmr. te Haa-
ren; E. L. Bruggeman, adjudant te
Made en Drimmelen; A. H. Herberghs,
wmr. le kJ. te Maastricht; A. M. de
Jong, adjudant te Veldhoven; L. P.
v. d. Meer, adjudant te Hilvarenbeek;
C. H. Pruijsers, adjudant te Breda;
C. Schults, adjudant te 's-Hertogen-
boseh; L. J. A. Simonis, adjudant te
Maastricht; H. Toebak, owmr. te Os-
sendrecht; A. v. d. Dussen, wmr. le
kJ. te Drunen; J. P. v. d. Leeuw,
wmr. le kJ. te IJsselstein.

ItESSOIlT AI:!'</I:!::'!
Per 1-1-'67: H. Bentsink, wmr. le kJ.
te Zuna; K. Be rgsm a, adjudant te
Arnhem; A. J. Diender, wmr. le kJ.
te Arnhem; C. Duine, wrnr. le kl. te

Wachtmeester werd "ereburger"
De M. O. P. (Makkingaaster Oudejaars Ploeg) benoemde oud-rayoncomman-
dant wachtmeester le klasse L. Steensma tot ,ereburger" van Makk.nga
(groep Ooststel lingwz rf).

(Foto: Friese K:)cricr)

Zwolle; A. J. de Haan, owmr. te Ne-
derasselt; H. G. Haverkotte, owmr.
te Zenderen; S. W. de Heer, adjudant
te Zetten; J. H. Lovink, adjudant te
Nijkerk; J. Vroege, adjudant te Apel-
doorn; P. Wan net, adjudant te Eist;
H. G. J. Schel, schr iiver te Gendrin-
gen ; S. A. Botterhoek, schrijver te
Arnhem.
Per 18-12-'66: P. West ra, wmr. le kJ.
te Ruurio.
IIESSOHT GI:{):>iI:-'GEX
Per 1-1-'67: G. Reinders, adjudant te
Be ileri ; F. Gelling, owmr. te Assen;
W. Baas, wmr. le kJ. te Groningen;
T. Bleeker, adjudant te Leeuwarden;
W. Sterenborg, owmr. te Nieuwolda;
? Dijkstra, wmr. le kJ. te Wilder-
"ank; R. Spiekstra, wmr. le kJ. te
Leeuwarden; D. J. Swarts, wmr. le
kJ. te Slochteren; W. Westers, adm.
ambt. C 2e kJ. te Nieuwe Pekela.
r:I.]i'SPOI.f'n:, TE \VATEn

Per 1-1-'67: J. C. A. Zwaag, adjudant
te Sneek.
()PLEIDINGSSC!iOOL Alt:\'lIEM
Per 1-1-'67: K. Kooi, adspirant te Arn-
hem; IJ. Roders, adspirant te Arn-
hem.
VERKEF.RSSCHOOL EILTHOVEN
Per 16-1-'67: Mej. W. P. van den Berg,
schrijver A te Bilthoven.

Ambtsjubilea

Owmr.
J. H. Vleeshouwers
Obb. en Popen hoven

ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 13-4-1967

Wmr. 1e kl.
J. Peters
Susteren

ress. 's-Her+.bosch
25 jaar op 6-4-1967
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Het dertig-jarig huwelijk van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins
Bernhard, was aanleiding eens na te gaan wat 30 jaar geleden
bij de Nederlandse politie aan de orde was. Hierbij bleek dat
het jaar 1937 niet los gezien kon worden van de periode 1930-
[!)40. Omdat de verkregen stof te omvangrijk is voor één afle-
vering, zijn de voornaamste gegevens in nevenstaand artikel
samengevat. Het is interessant te lezen dat veel waarover toen
werd gedacht en geschreven ook nu nog - of weer - actueel is.

iet minder valt te constateren de vooruitgang die geboekt is
t.a.v. organisatie, uniform, salariëring, motorisering en verbin-
dingen. Aangezien in het mei-nummer 1965 van het Korpsblad
Rijkspolitie uitvoerig is geschreven over de organisatie van de
politie op het platte land, is hieraan nu slechts in beperkte mate
aandacht besteed.
De redactie is erkentelijk voor de foto's welke door bemiddeling
van de correspondenten zijn verkregen en voor de repoducties,
vervaardigd door de Technische Recherche te 's-Gravenhage.

door
de adjudant
J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Politieproblemen in de jaren 1930-1940

De personeelsvoorziening leverde
weinig moeilijkheden op. Het plaat-
sen van een aankondiging in ver-
schillende vak tij dschriften van vaca-
tures, werd in de meeste gevallen
na een maand gevolgd door de
mededeling dat in de vacature is
voorzien, soms met de naam van de
benoemde erbij.
De voorkeur werd gegeven aan hen
die reeds in politiedienst waren of
op de lijst van "capitulanten" wa-
ren geplaatst, d.w.z., zij die 6 jaar
vrijwillig in werkelijke militaire
dienst waren geweest of vrijwillig
dienende beroepsmilitairen, na een
bepaald aantal dienstjaren.
In de bekendmaking van de vaca-
tures treffen ons de volgende ver-
meldenswaardige gegevens.
Bij de gecombineerde functie van
veldwachter - concierge lag het
zwaartepunt blijkbaar in de functie
van concierge, aangezien het salaris
van de veldwachtersfunctie werd

Foto omslag: Ook in de dertiger
jaren werd door de politie al gelet
op gladde banden, getuige deze
ergens in Gelderland gemaakte
foto van een controle door de
Koninklijke Marechaussee.

~

v .• J ••• .ll gevraagd een agent van politie
,,111 In tijdelijken dienst te worden aangesteld.

Elschen van benoembaarheid:
a. Nederlander;
b. op het tijdstip van de indiensttreding den

leeftijd van 21 jaren hebben bereikt;
c. geneeskundig onderzocht en lichamelijk en

geestelijk geschikt bevonden zijn;
d. in het bezit van een door den burgemeester

erkend vakdiploma.
Salaris f 26.16-f 35.04 per week; verqoedinq

voor politiediploma f 0.48 per week, voor politie-
diploma met aanteekening .f 0.96 per week.

Kindertoelage f 60 per jaar per kind beneden 18
jaar; aftrek voor ongehuwden 3 pct.

Aan hen, die in het bezit zijn van het diploma
m.u.l.o. en muzikaal zijn ontwikkeld, kan voorkeur
worden gegeven.

De ho ••...• ·-·

gesteld op f 500,- tot f 600,- per
jaar en voor de concierge-functie
f 625,- tot f 825,-.
Voor het bezit van een politie-di-
ploma werd f 25,- en voor het
politiediploma met de aantekening
"met lof" (zowel voor alle schrif-
telijke- als voor alle mondelinge
vakken minimum-cijfer 8 vereist!)
werd f 50,- per jaar vergoed. Na-
drukkelijk werd vermeld dat slechts
één diploma voor vergoeding in
aanmerking kwam. Er waren nl.
niet alleen vorengenoemde 2 diplo-

ma's, maar bovendien waren er 4
vakorganisaties, die eigen examens
hielden en eigen diploma's afgaven.
Aan het eind van de dertiger jaren
is dit veranderd.
De examens voor het politiediploma
(zonder of met de aantekening "met
lof") werden gehouden door de
vakorganisaties gezamenlijk.
Het huisvestingsprobleem was on-
bekend, er was meestal een ge-
meentewoning ter beschikking, die
men verplicht was te betrekken.
De aanstellingsleeftijd varieerde

1
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PLICHTSGETROUW

STEEDS PARAAT

2

van 24 tot 40 jaar, de lichaams-
lengte van 1.68 m tot 1.80 m.
In vele gevallen werd kleding en
bewapening voor de eerste maal
gratis van gemeentewege verstrekt,
terwijl daarna hiervoor een ver-
goeding van f 125,- per jaar werd
toegekend.
Verschillende gemeenten stelden een
politie-ambtenaar aan uitsluitend
voor de nachtdiensten, of een tijde-
lijk politie-ambtenaar voor het zo-
merseizoen.
Deze laatsten ontvingen vrije uni-
formkleding, maar het gebruik van
een eigen rijwiel werd zonder
extra vergoeding - verplicht ge-
steld.

f 30,- per cursi t per jaar en wer-
den betaald door de oemeente
waartoe de politieman behoorde.

Rijkspolitie

In 1933 verscheen het boekwerk
van de Amsterdamse commissaris
van politie J. W. Haarman "Ge-
schiedenis en inrichting der politie
in Nederland".
Daarin werd o.m. opgemerkt dat
de verhouding tussen rijks- en ge-
meentepolitie nog steeds werd be-
heerst door een Koninklijk Besluit
van 1851. Voorts gaf de schrijver
als zijn oordeel o.rn. dat er te
weinig hogere ambtenaren waren

", __"'dn 30
. _~H val). ten .mh]ste"1.80

2'>.sollicitanten naar de betrekking van tijde-
lijk agent van politie voor' het zomerseizoen op'
een weekloon van f 25; uniformkleéaing wordt
verstrekt: gebruik van eigen rijwiel is verplicht.

Vereischten zijn: goed zedelijk gedrag. niet
ouder dan 35 jaren. lichamelijk geschikt. pelitie-
diploma met aanteekening. alsmede eenige
talenkennis strekken tot aanbeveling', E-enl1tE'
minstens 1.75 meter.

Eigenhandio {>o--'

,,~J

Opleiding

Naast de cursussen aan de oplei-
dingsscholen, werden sinds 1932 op
initiatief van de Commissaris van'
de Koningin in Friesland, in die
provincie regelmatig cursussen ge-
houden voor gemeenteveldwachters
en dienaren van politie. Deze cur-
sussen - welke gegeven werden
door een commissaris en enkele
inspecteurs van politie - betroffen
niet het opleiden voor een politie-
diploma, maar uitsluitend het bij-
brengen van praktische kennis van
wetten, verkeersregelen, zelfverde-
diging, auto- en motortechniek en
dactyloscopie. De kosten bedroegen

bij de - toenmalige - rijkspolitie
en dat de sterkte van het lagere
personeel daarbij onvoldoende was.
In 1931 werd een taa commis ie
ingesteld voor de verlaging van de
rijksuitgaven. Ten aanzien van de
politie op het platte land. wilde
deze commissie één enkel korps,
waarbij de gedachten uit in en naar
een korps gewestelijke politie. on-
der gezag van de Cornmi ari der
Koningin.
Hoewel in 1935 het Rijkspolitiebe-
sluit verscheen, waarin o.m, werd
bepaald dat de rijkspolitie zou be-
staan uit het Wapen der Koninklijke
Marechaussee en de Rijksveldwacht,
nam dit de onrust bij de leden van

Vereisenten zijn: teettijd tusscnen 1:1. enzö jaar, lengte
minstens 1.78 meter. flinke en krachtige lichaamsbouw,
gezond sterk gestel, politiediploma met aanteekeninq.

Zij. die goed kunnen paardrijden. motorrijden, eenigen
tak van sport beoefenen alsmede eenige technische kennis
hebben van motoren. genieten de voorkeur.

Geëischt wordt voorts voldoende beschaving en vlotheid
in den omgang met het publiek en goed handschrift.

Schriftelijke solllcitattes vóór I Juni 1937 bij den com-
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Opleiding beredenen depot Apeldoorn Koninklijke Marechaussee

deze korpsen niet weg. De spanning
van een komende reorganisatie bleef:
zou het worden dislocatie - de
Koninklijke Marechaussee aan de
grenzen en de Rijksveldwacht in
het binnenland - of één korps en
indien dit laatste het geval was,
werd het dan Koninklijke Mare-
chaussee of Rijksveldwacht?
Om deze reden en ook door de
zorgelijke tijdsomstandigheden (ma-
laise en later mobilisatie) werd in
1933 aan het 75-jarig bestaan van
de Rijksveldwacht en in 1939 aan
het 125-jarig bestaan van de Ko-
ninklijke Marechaussee, sÎechts op
sobere wijze aandacht besteed. Toch
maakten beide korpsen in de jaren
1930-1940 nog enkele hoogtepunten
mee.
Zo werd op 28 oktober 1931 door
H.M. Koningin Wilhelmina aan het
Wapen der Koninklijke Marechaus-
see de standaard uitgereikt en sprak
deze vorstin op 28 juni 1935 het
op het Depot te Apeldoorn verza-
melde personeel van de brigade
Oss toe in verband met het succes-
volle optreden van dit personeel
tegen brandstichters en moordenaars
te Oss en omgeving. Twee leden
van het personeel ontvingen bij die
gelegenheid een koninklijke onder-
scheiding.
Voor wat betreft de Rijksveldwacht,
werden de 9 afzonderlijke distric-

T
ten in 1937 verenigd tot één Korps
Rijksveldwacht en gesteld onder
een Inspecteur. Op 1 maart 1941
werd dit korps opgenomen in de
toenmalige Marechaussee.

Jaarboekje voor de politie

In 1937 verscheen de 40e jaargang
van het jaarboekje voor de politie
in Nederland, uitgave Schaafsma
& Brouwer te Dokkum. Begrijpelijk
werd aan deze jubileumuitgave ex-
tra aandacht besteed. Het is type-
rend voor de tijdsomstandigheden,
dat in verband hiermede een arti-
kel werd opgenomen over geheime
agenten van buitenlandse mogend-
heden. De internationale politieke
hemel was bewolkt en Nederland
beschikte niet over een instantie
die met de naam "contra-spionage-
dienst" zou kunnen worden aange-
duid. Op slechts zeer sobere wijze
was hierin voorzien, hetgeen de
clandistiene vestiging van geheime
agenten van buitenlandse mogend-
heden in ons land, bevorderde.

Jeugdproblemen

In woord en geschrift werd van
politiezijde geklaagd over de aan
bandeloosheid grenzende baldadig-
heid van de jeugd en er werd her-
haalde malen geweze» op de verder

gaande verwildering van de jeugd.
De jongens en meisjes van 8 t.m.
15 jaar werden genoemd het uiterst
lastige goedje tussen servet en
tafellaken.
Ter bestrijding van de jeugdbalda-
digheid werden de jeugdige daders
in overleg met de schoolhoofden,
op vrije middagen op de politie-
bureaus ontboden, waar strafwerk
werd gemaakt, meestal in de vorm
van het overschrijven van een 10-tal
bladzijden uit een boekje over vei-
lig verkeer.
In het in 1936 verschenen werk "De
zedelijke taak van de politie", van
de heer Jac. van Waning, oud-
burgemeester van Ouderkerk al d
IJ ssel en destijds een bekend pu-
blicist op het terrein van de politie,
was onder meer te lezen: "Ontzag
voor hoger geplaatsten en voor de
gestelde machten, ontzag voor le-
raren en onderwijzers, ontzag voor
ouders, wie ze nog waarnemen,
moge zich gelukkig prijzen!"
Kortom: men was algemeen van
oordeel, dat het respect voor het
gezag bezig was te verdwijnen, zo-
wel in gezin als op school, op werk
en op straat. Men verwachtte van
de opgroeiende jeugd niet veel
goeds en als wij de jeugdproblemen
en het aantasten van het gezag van
nu, vergelijken met de dertiger ja-
ren, dan zien we wel een versehui-

3
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ving in leeftijden en zijn de feiten
van ernstiger aard, maar in de kern
van de zaak is er niets nieuws
onder de zon.

Communicatie
In 1934 waren er In Amsterdam
wanordelijkheden In verschillende
delen van de stad: de Jordaan, de
Eilanden, de Spaarndammerbuurt,
de Indische buurt en in Amster-
dam- oord. Als communicatiemid-
del voor het surveillerend personeel,
werd beschikt over een optisch- en
accoustisch-signaal. Over de stad
verspreid waren meld-inrichtingen
geplaatst, die waren voorzien van
een rode lamp en een claxon.
Vanuit het hoofdbureau van poli-
tie kon men deze signalen in wer-
king stellen; de lamp trok dan door
een flikkerlicht de aandacht van
het surveillerend personeel. In het
algemeen vond men dit een bevre-
digende oplossing, maar het werd
als een groot nadeel aangemerkt,
dat gebruik moest worden gemaakt
van het telefoonnet. Viel dit uit,
dan was ook de communicatie van
de politie weggevallen. De hoge
kosten verhinderden de aanleg van
een eigen net.
Dit communicatiemiddel werd ook
gebruikt voor controle op het per-
soneel. Meldde de surveillerende
agent zich na het inwerkingstellen
van de rode lamp, dan wist men
dat hij op zijn post was. Door -dit
gebruik kreeg de rode lamp bij het
personeel de toepasselijke naam
van de "rooie brigadier".

Bijstand voor Amsterdam
Bij een gehouden proef bleek dat
binnen 2 uur nadat het sein "alarm
voor Amsterdam" was gegeven, 50
marechaussees uit de in het bijzon-
der ten behoeve van bijstand om

Amsterdam gelegen brigades, per
motor, per rijwiel of te paard bin-
nen de hoofdstad aanwezig konden
zijn. Uiteraard kwam de proef on-
verwacht, zodat" de manschappen
eerst van hun patrouilles terug
moesten worden geroepen en hun
uitrusting moesten ophalen, waarna
zij naar de concentratieplaats kon-
den vertrekken.
In 1935 werd voor Amsterdam een
stormbrigade, bestaande uit 100-
man gemeentepolitie, door een kapi-
tein van het Korps Politietroepen
opgeleid. Deze stormbrigade trad
op onder leiding van een hoofd-
inspecteur en was uitgerust met
helm en karabijn.
In "s-Gravenhage was men nog niet
zover; wel was in de ontwerpbe-
groting een krediet opgenomen voor
de uitrusting en bewapening van
een karabijnbrigade.

Politie radio-omroep
Op basis van geheel vrijwillige sa-
menwerking van en subsidies door
gemeenten, was er een mogelijkheid
op vastgestelde tijden door middel
van de politie-omroep, via de radio
opsporing te verzoeken van misda-
digers, vermiste personen en van
minderjarigen. In dringende geval-
len werden buiten de vastgestelde
tijden zgn. "extra politieberichten"
uitgezonden.
In het jaarverslag over 1936 klaagde
de Commissie Politie-radio-omroep
dat de inkomsten ontoereikend wa-
ren en deed een beroep op de ge- ~
meenten die nog geen financiële
steun gaven, een subsidie te ver-
lenen.
Het euvel werd gesignaleerd dat
vervallen opsporingsverzoeken niet
werden opgegeven. In 1936 vonden
in totaal 528 uitzendingen plaats,
waarvan 89 extra uitzendingen. Er
waren 208 verzoeken om opsporing

In 1930 herdacht de Amsterdamse hondenbrigade zijn 10-jarig bestaan.

van misdadigers, 214 betroff n ver-
miste personen, 159 minderjarigen
en 70 vermiste auto's.

Politie laboratoria

Deze waren op eigen initiatief, par-
ticulier opgericht door criminologen
te Amsterdam, Arnhem, Maassluis
en Maastricht. Zij experimenteer-
den ieder op eigen terrein. Er werd
gepleit voor een van rijkswege in-
gesteld j ustitie-politielaboratorium,
onder bekwame deskundige leiding
van een rijksambtenaar, aan welk
laboratorium elk nodig justitieel
deskundig onderzoek, door het
openbaar ministerie kon worden op-
gedragen.

Zigeuners
Zowel aan de oost- als aan de
zuidgrens nam de grensoverschrij-
ding door zigeuners naar i eder-
land toe. Extra diensten werden
verricht om hieraan paal en perk
te stellen. In pakkende artikelen
werd hierover in kranten en tijd-
schriften geschreven. Omdat veel
aandacht werd geschonken aan
spanningen en vindingrijkheid van
beide partijen - zigeuners en po-
litie - maar de tragi che zijde niet
of nauwelijks werd belicht, werd
van politiezijde de aandacht geves-
tigd op het leed en de grote ont-
beringen van de zigeuner.
Uit menselijk oogpunt bezien was
het over de grenzen heen en weer
opjagen van zigeuners een ontoe-
laatbare zaak en vergde bovendien
van de gemeenschap grote kosten.
Daarom werd aangedrongen op een
internationale regeling van het zi-
geunervraagstuk.

Wetgeving
Medio 1937 verviel de In artikel

4
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29 van het Wétl:îoek van Strafvor-
dering opgenomen bepaling, dat de
verdachte voor het verhoor door de
verbalisant moest worden medege-
deeld - "dat hij niet tot antwoor-
den was verplicht" en dat het doen
van deze mededeling moest worden
opgenomen in het terzake op te
maken proces-verbaal.
De toenmalige Minister van Justitie
stelde in de memorie van antwoord
aan de Tweede Kamer o.m. "dat
een verdachte in elk stadium van
het onderzoek, zedelijk verplicht is,
de organen van de overheid naar
waarheid te antwoorden, daarom
diende bedoelde clausule in artikel
29 van het Wetboek van Strafvor-
dering te vervallen. Omgekeerd
wilde hij niet zover gaan, een wet-
telijke verplichting tot antwoorden
te bevorderen". Hierdoor kwam
voor de politie een einde aan de
onpraktische situatie, bij bekeurin-
gen' de eerder genoemde mededeling
aan de overtreders te doen.
Teneinde provocerende politiek op
straat en de daaruit voortvloeiende
ordeverstoring zoveel mogelijk te-
gen te gaan, werd in 1933 in artikel
435a het zgn. "uniformverbod" in

Agent van gemeentepolitie van Rotterdam
in 1935.

6

De vloot van de Rijksveldwacht in de dertiger jaren, in de haven van Sliedrecht.

het Wetboek van Strafrecht opge-
nomen. Hierbij werd verboden het
in het. openbaar dragen of voeren
van opzichtige kledingstukken of
opzichtige onderscheidingstekens,
welke uitdrukking zijn van een be-
paald staatkundig streven.
Nu deed zich in 1937 de strijdvraag
voor of een "negatieve" tekst - het
ging om de woorden "afweerfront
tegen oorlog of facisme" - aange-
bracht in wi tte letters op een rood
vlaggetje, een "positieve" uiting
was van een bepaald staatkundig
streven. Voor kantongerecht en
rechtbank, kwam het tot een ver-
oordelend vonnis. De Hoge Raad
echter besliste dat "anti_faciSme"
wel een bepaald, zij het negatief
standpunt t.a.v. staatknndige ver-
houdingen is. maar dat tevens moest
bewezen worden, dat het vlaggetje ~
met deze woorden kan worden aan-
gemerkt als een "symbool van een
staatkundig streven". De Hoge Raad
concludeerde dat dit laatste niet
het geval was.
In 1937 kwam het nieuwe Motor-
en Rijwielreglement gereed en trad
op 1 jannari 1938 in werking.
Terwijl de politie in tijdschriften
en op theorieën met de gewijzigde
bepalingen vertrouwd werd gemaakt,
was reeds bekend dat de Motor- en
Rijwielwet zou worden vervangen
door de Wegenverkeerswet, waar-
van de uitvoeringsvoorschriften
(Wegenverkeersreglement en We-
genverkeersbeschikkjng) in de loop
van 1938 konden worden tegemoet-
ge.rien !
Het Reglement Autovervoerperso-
nen werd van kracht op 15 februari
1937 en ter vervanging van de ver-

ouderde wettelijke bepalingen van
1912, trad op 1 oktober 1937 de
(toen) nieuwe Volgelwet in werking.
Deze stroom van nieuwe wetgeving
deed in politiekringen de verzuch-
ting slaken: "bij de overvloed van
wetten en voorschriften van de
laatste jaren ontbreekt nog maar
steeds die ene, waarover nu toch
al ruim 80 jaar geleden werd ge-
sproken: "de Politiewet". Blijkbaar.
is dit toch wel een materie die zich
niet zo gemakkelijk laat kneden."
Anders dacht hierover de opper-
wachtmeester - brigadecommandant
der Koninklijke Marechaussee, A.
Basting, in zijn boek over de Ne-
derlandse Politie, dat in 1930 ver-
scheen. Hij steit daarin dat de
politie het terrein bestrijkt van de
uitvoerende macht, welke krachtens
de Grondwet, met uitsluiting van
anderen, aan de Koning toekomt,
zij het dat de Minister verantwoor-
delijk blijft.
Hel ging volgens hem om een wet-
telijke regeling van de uitoefening
van de dienst in het belang van
openbare orde en veiligheid en ter
voorkoming van strafbare feiten.
Wat nà het plegen van het straf-
baar feit moet gebeuren, schreef
Basting, is een daad van rechtsple-
ging; de daarvoor nodige bevoegd-
heden zijn - volgens een grond-
wettelijke eis - omschreven in het
Wetboek van Strafvordering. Alles
wat daaraan vóórafgaat, kan iu
dienstvoorschriften worden geregeiJ
en aangezien dit reeds bij de pnlitie
het geval was, kwam volgens Bas-
ting het verlangen naar een Politie-
wet neer op het zoeken van iets
wat nimmer verloren is geweest.
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Het verkeer

Het aantal motorrijtuigen moge in
de dertiger jaren een fractie zijn
van het huidige aantal, daar tegen-
over staat dat het wegennet in die
jaren ook heel wat geringer van
omvang was maar ... de mentali-
teit van de weggebruiker gaf ook
reeds toen reden tot klachten.
Men sprak van verkeerskannihalen,
die het leven van de weggebruiker
bij voortduring in gevaar brachten,
gezien het ontstellend aantal slacht-
offers van wat men toen noemde
"het moderne verkeer". Men wees
er op dat de politie zich tussen de
verkeersgolven moest begeven en
daardoor meer dan een ander ge-
vaar liep, onder de wielen te ko-
men. Men vond het toezicht te
gering, de strafmaxima te laag en
constateerde een groot gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel bij de
weggebruikers. Men stelde dat het
snelverkeer de behoefte aan gevan-
genissen, ziekenhuizen en kerkhoven
deed toenemen en bovendien ver-
minkten en een groeiend aantal
zenuwzieken veroorzaakte.
Het grootste percentage verkeers-
ongevallen schreef men tOe aan te
grote snelheid, vooral op wegen
met vele scherpe en onoverzichte-
lijke bochten. Omdat de politie niet
over voldoende motorrijtuigen be-
schikte werd hier en daar een
vrijwiJ.lige verkeersdienst opgericht.
Particulieren stelden hun auto met
bestuurder ter beschikking van de
politie ten behoeve van het ver-
keerstoezicht. •
Het Verbond voor Veilig Verkeer
drong er bij de Minister van Onder-
wijs met klem op aan, het verkeers-
onderricht op de scholen, algemeen
in te voeren. Men signaleerde 3 o's
als doodzonden: ongeduld, onop-
lettendheid en onhoffelijkheid.
Bij de gemeentepolitie te 's-Gra-
venhage werd in 1930 de Waltman-
Sirks snelheidsmeter ingevoerd. De
heer Waltman, een inspecteur van
politie, ontwierp met de heer Sirk s,
een instrumentenmaker, een appa-
raat waarmee het mogelijk was
nauwkeurig de snelheid van een
motorrijtuig te bepalen. Het prin-
cipe is dat door een kijker, een
dubbel beeld van het te controleren
motorvoertuig wordt gezien. Op
130 meter .afstand van de waarne-
mer, raken deze beelden elkaar,

De Waltman-Sirks snelheidsmeter in praktijk bi] de gemeentepolitie 's-Gravenhage.

daarna gaan de beelden weer uit
elkaar, om na een afstand van 100
meter weer samen te vallen. Door
een op de kijker aangebrachte chro-
nometer, kan het tijdverloop worden
berekend en derhalve ook de snel-
heid van de auto.
Om overbodig geluid te weren werd
op bepaalde plaatsen een bord ge-
plaatst, waarop een zwarte hoorn
op een wit veld, omgeven door een

rode rand was aangebracht, het-
geen betekende: volledig toeterver-
bod.
Teneinde het aantal aanrijdingen
door te grote snelheid te vermin-
deren, werd gepleit om. naast de
geldende snelheidsbeperking binnen
bebouwde kommen, ook wettelijk
de snelheidsbeperking buiten be-
bouwde kommen, mogelijk te ma-
ken. Gedacht werd aan maximum-

7
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Het gebruik van de loodometer.

snelheden van 60, 80, 110, 120 en
130 km, afhankelijk van wegsituaties
en verkeersintensiteit.
Ter verbetering van het verkeers-
toezicht werd voorgesteld de con-
trole op de grote verkeerswegen te
doen houden door daartoe speciaal
opgeleid personeel van de gemeen-
tepolitie. Zelfs werd de idee naar

voren gebracht van een zelfstandig
korps "wegenpolitie" (hiervoor was
overigens reeds in 1928 gepleit).
Als argument voor dit laatste werd ~
er op gewezen dat naast beter ver-
keerstoezicht men bovendien zou
bereiken dat door het aanstellen
van nieuw personeel de toen
heersende werkloosheid zou ver-

minderen. Deze voor tellen werden
echter met klem bestreden door de
toenmalige rijkspolitie (Koninklijke
Marechaussee en Rijksveldwacht).
Men achtte het toezicht op de grote
verkeerswegen voldoende gewaar-
borgd met het materieel en het
personeel waarover werd beschikt
nl. de Koninklijke Marechaussee
over 12 verkeersauto's en 20 mo-
toren met zijspan en de Rijksveld-
wacht over 13 verkeersauto's. In
het gehele land waren dus 45 mo-
torrijtuigen, elk bemand met 2 man,
derhalve 90 man in totaal beschik-
baar voor dag- en nachtcontrole ap
het verkeer.

De volledige uitrusting van een
verkeersauto bestond in de dertiger
jaren uit: tapley-rneter, 5-tons hy-
draulische crick, laadometer, ban-
denspanningsmeter, chronometer,
stopbord (met elektrische transpa-
rant-verli·chting "halt politie" en
werd door de mede-inzittende daar
het portierraam gestoken), licht-
controle-schijf, metermaat, schiet-
lood, metalen meetband, buiten- en
binnenpasser, duimstok, fototoestel,
verbandkist met spalken en een
mariollamp (rood flikkerlicht).
De uitrusting van de motoren met
zijspan was, met uitzondering van
de - te zware - laadometer, on-
geveer gelijk aan die van de ver-
keersauto's. De verkeersauto's en
motoren met zijspan van de Ko-
ninklijke Marechaussee bleven tot
het einde van de dertiger jaren
ingedeeld op de brigades van de
standplaats van de districtseemman-
dant. Bij de Rijksveldwacht werd
overgegaan tot het formeren van
verkeersbrigades, terwijl ook moto-
ren met zijspan werden aangeschaft.

Instructie bij het Korps Motordienst van het leger voor personeel
van de Rijksveldwccht.

Surveillancewagen en solomotor van de Riiksveldwacht.
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Zo nam het eerste district van de Rijksveldwacht
onder leiding van de heer Diekman,
in 1934 afscheid van de procureur-generaal in
Den Bosch, de heer mr Th. W. F. A. Mathan. de politie buiten Nederland

Duitsland

... diplomo's waren er in soorten

De opleiding en vorming werd ge-
heel gebaseerd op de Nationaal-
Socialistische wereldbeschouwing.
Uitgangspunt was dat de politie
diende om het streven van de
staatsleiding te verwezenlijken. Het
optreden van de politie werd afge-
stemd op het heersende rechtsbe-
wustzijn. Volgens de nationaal so-
cialistische leer ging het algemeen
belang boven dat van de enkeling.
Derhalve diende de politie niet in
de eerste plaats de belangen van
de individu, maar die van de Staat.
Hierbij gold dat de politie ook
zonder wettelijke regeling moest
kunnen optreden: in die gevallen
werd een beroep gedaan op de
wil van de Führer.
Als voorbeelden werden gegeven
dat:

- hij die opzettelijk naliet de Hit-
lergroet te brengen wanneer het
Horst-Wessellied werd gespeeld,
zich tegen de staat keerde;

~ __ ~" geplaatst,
r: ~cH proêftijd van één jaar.

ue eischen voor deze betrekking zijn: Neder-
landerschap, onbesproken gedrag, lengte min-
stens 1.80 meter, leeftijd minstens 23 jaar, ge-
zond en sterk gestel, beschaafde manieren, dui-
delijk handschrift, het bezit van het politie-
diploma met aanteekeninq van één der volgen-
de bonden: Algemeene Nedcrlandsche Politie-
bond, Bond van Christelijke Politieambtenaren
in Nederland, Nederlandsche Roomsch-Katho-
Iieke Politiebond ..St. Micbael" , Algemeene
Bond van Politiepersoneel in Nederland, of één
der vorenbedoelde diploma's zonder aanteeke-
ning, in welk geval een m.u.l.o.ediploma ver-
eischt wordt. Verder strekt tot aanbeveling
eenige technische kennis van motorrjit,,;~-

Een agent op prc",r _. W

.••..aD -f ''''''~
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zwartkijkers en zeurpieten blijk
gaven van een afwijzende hou-
ding t.o.v, de staat;

als een arisch meisje met een
jood in een openbaar lokaal
zat, inbreuk werd gemaakt op
het volksgevoel.

Bepaald werd dat geen enkele voor-
ziening in rechte open stond tegen
maatregelen genomen door de ge-
heime staatspolitie (gestapo).
Burgers, verenigd in het Natio-
nal-Socialistisch Kraftfahrt Korps
(N.S.K.K.) kregen bevoegdheid om
op te treden tegen verkeersovertre-
ders en betaalde waarschuwingen
uit te reiken.
Uit deze enkele gegevens kan men
afleiden hoe het in een politiestaat
toegaat!

België

Hier werd gezocht naar mogelijk-
heden de politie op een hoger plan ~
te brengen. Algemeen werd gesteld .I

dat de politiedienst een speciaal
karakter draagt en daarom recht
heeft op een afzonderlijke behan-
deling.
Er deden zich moeilijkheden voor
met het dragen van wapens buiten
dienst, door politie-ambtenaren in
burger. De politie-ambtenaar werd
geacht in dienst te zijn, als de om-
standigheden zijn optreden zouden
verplichten. Ernstig werd echter be-
twist of hij, die in burger buiten
dienst zijnde optrad, wettelijk be-
schermd werd als hij in dat geval
van zijn wapens gebruik. maakte.

Engeland
Door de autoriteiten werd het als
een gebiedende eis beschouwd, dat
een hoofdbureau van politie direct
contact heeft met de surveillerende
politie-agenten. Men wilde gebruik
maken van het morse-alphabet in
code.
De politie te Aberdeen rustte de
rijwielagenten uit met een radio-
ontvangstapparaat, waardoor de
surveillerende agent kon worden
opgeroepen.
Men is tot de overtuiging gekomen
dat politiedienst het werk is van
specialisten, zodat voor de opleiding
van politie-ambtenaren evenzeer op-
leidingsscholen nodig zijn als voor
beroepsmili tairen.

Een korpschef opperde het denk-
beeld veelvuldig voorkomende in-
braken tegen te gaan door het
verdekt opstellen van geluidsfilm-
opname-apparatuur. Omdat "blitz-
licht" de aanwezigheid van de ca-
mera zou verraden, moest gebruik
worden gemaakt van infra-rode
stralen. Vanwege de hoge kosten
moest voorlopig van dit plan wor-
den afgezien.
In Manchester ging' men het par-
keerprobleem oplossen door het
aanleggen van ondergrondse par-
keerterreinen.
In verband met de kroning van de

Engelse koning werden de woningen
langs de route van de kroningsstoet
"uitgekamd". De bewoners moesten
nauwkeurig opgeven welke perso-
nen op de dag van de kroning in
het betreffende huis aanwezig zou-
den zijn. Uit alle delen van het
land werd politieversterking naar
Londen gezonden waar op de kro-
ningsdag 30.000 politie-ambtenaren
aanwezig waren.
Voor vrouwelijke agenten zag men
o.m, als taak:

surveilleren in parken en op
pleinen;

Over geheime agenten gesproken: Een Duitse toerist maakte in 1935 deze foto van twee
agenten op de kade bij de Maasbruggen in Rotterdam, waar in 1940 Duitse watervlieg-
tuigen landden. Hij zond een afdrukje aan "Dem heeren politie-agent tot andenken".

~"

Zigeuners aan de grens
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toezicht op
jeugd;
verzamelen van bewijzen in ge-
vallen waarbij vrouwen of kin-
deren zijn aangerand, dan wel
bij een misdrijf zijn betrokken;
het transporteren van gearres-
teerde vrouwen of kinderen;
hulpverlening bij kinderverwaar-
lozing;
onderzoeken betreffende dieren-
mishandeling of verwaarlozing
van dieren.

straatschendende

Frankrijk

Ter beteugeling van onlusten heeft
de Parijse politie een nieuw model
pantserauto in gebruik genomen.
Om de betogers wél buiten gevecht
te stellen, maar zo weinig mogelijk
te verwonden, is dit voertuig uitge-
rust met een zandspuit-inrichting
en voorzien van mitrailleurs, waar-
mede celluloid-kogeltjes werden af-
geschoten. Tevens was apparatuur
aangebracht voor het verspreiden
van traangas.
De opvatting werd gehuldigd dat
politie-ambtenaren die onder de
bevelen van meerderen stonden,
niet mochten schieten zonder daar-
toe nadrukkelijk bevel te hebben
ontvangen, zelfs wanneer zij zich
in wettige staat van zelfverdediging
zouden bevinden.
In Parijs besloot men in elk arron-
dissement burgers aan te wijzen, op

335

WIe in tijd van nood een beroep
kon worden gedaan om op te tre-
den als politiereserve.
Tevens ging men in Parijs over tot
het - als proef, zonder salaris -
aanstellen van 2 vrouwelijke agen-
ten. Zij kregen tot taak o.m. toe-
zicht op kinderen, onderzoeken
betreffende verwaarloosde of slecht
behandelde kinderen, toezicht in
stations. Blijkbaar maakten zij in
hun uniform - marineblauw met
padvindstershoed - een stevige in-
druk, want in één der rapporten
was vermeld dat "reeds het zien
van hun uniform voldoende was om
bepaalde individuen ervan af te
houden in stations meisjes aan te
spreken."

De Verenigde Staten

Het National Crime Prevention
Institute gaf voorlichting t. a. v.
maatregelen ter voorkoming van
misdrijven.
In enige grote steden beschikte de
politie over een radio-politie-dienst,
welke gebruik maakte van enkele
korte-golfbanden waardoor regel-
matig contact met patrouillerende
auto's over en weer mogelijk was.
Veel profijt had men van dit radio-
contact, bij de bestrijding van veel-
vuldig voorkomende bankovervallen.
Er werd gestreefd naar uitbreiding
van de radioverbindingen, door
voor de politiedistricten afzonder-
lijke radio-zones in te stellen.

NADRUK VERBODEN.

Wenken voor de Politie
van

WILLEM VAN GENT.

Geheime Agenten.
Indien men, bovenstaand opschrift lezende, zou

meenen, dat wij in de volgende regelen willen be-
spreken "geheime agenten der politie", dan vergist
men zich.

Geheime agenten der politie bestaan niet! De z.g.
-t.ille agenten, rechercheurs of agenten belast met

.'L''',llen dienst, hebben weinig geheims.
"-h;;.nliikhun dienst verrichten zon-

--~""nten kent
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Mejuffrouw M. P. Baars
eerste vrouwelijke

redactielid

De voorzitter
van de tot nu
toe geheel uit
mannelijke leden
bestaande re-
dactie van het
korpsblad rijks-
politie heeft op
21 februari mej.
M. P. Baars
welkom geheten, die voortaan van
die redactie deel uit zal gaan ma-
ken. Sinds ongeveer twee jaar is
mej. Baars in de rang van officier
2de klasse ingedeeld bij de terri to-
riale inspectie Arnhem ter stand-
plaats Nijmegen. Mej. Baars werd
op 17 april 1937 te Poortugaal
geboren en behaalde aan het St.
Montfortcollege te Rotterdam in
1955 het diploma 5-jarige H.B.S.
In 1958 bekroonde zij haar studie
aan de Katholieke Sociale Acade-
mie te 's-Gravenhage door een suc-
cesvol examen, waarna zij in 1963
zich met goed gevolg onderwierp
aan het examen voor hogere poli-
tieambtenaar te Hilversum, voor-
zover dit het wettengedeelte (A)
betreft. Zij heeft al diverse func-
ties bij de politie bekleed. Van 1
januari 1959 was zij werkzaam bij
de Gemeentepolitie Maastricht, één
jaar in de rang van agente, daarna
in de rang van hoofdagente, in de
functie van assistente van de kin-
derpolitie. Op 1 december 1961 ging
zij over naar de Gemeentepolitie
's-Gravenhage waar zij bij het bureau
kinderzaken diende, tot 1 augustus
1963 in de rang van adjunct-in-
spectrice en vervolgens in die van
inspectrice ambtenaar 3e klasse.
Mej. Baars is bijzonder in de pu-
bliciteit geïnteresseerd en volgt aan
het - aan de R.K. Universiteit
gelieerde - R.K. Instituut voor de
journalistiek te Nijmegen een twee-
jarige cursus. De redactie verwacht
dat door de inbreng van haar
vrouwelijke collega-redactielid het
rijkspolitiefamiliebad, wat het Korps-
blad poogt te iijn, nog meer aan
uw wensen zal beantwoorden.
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"Dames en heren, dit is een politie-
inval. Vanaf dit moment bent u
aangehouden. Blijft u allemaal rus-
tig op uw plaatsen, dan zal u niets
gebeuren". Deze woorden, uit de
mond van de luitenant P. v . d.
Molen, betekenden voor de "Socië-
teit Ootmarsurn" het begin van het
einde in haar bestaan als "gezellig-
heidsvereniging". In een langdurig
bestaan had trouwens de adjudant
A. Jonkman, groepscommandant te
Denekarnp, vanaf de eerste dag dat
deze vereniging zich binnen zijn
territoir, in hotel ,,'t Bosch" te
Klein-Agele vestigde, nooit geloofd.
Het "bestuur" van de vereniging
waarschijnlijk zelf ook niet, want
ofschoon men er zeker op uit is
geweest het zijn "leden" gezellig te
maken: tot een spelletje ganze-
borden of domino is het in hotel
,,'t Bosch" nooit gekomen ... Al
moet één der spelers op de avond
van de .inval, tot de buiten het
hotel verzamelde verslaggevers, met
een soort galgenhumor hebben ge-
zegd, dat men nog wel eens terug
zou komen, om een partijtje te
kegelen of te sjoelen. Dit goede
voornemen kwam echter te laat.
De lezer herinnert zich uit krante-
verslagen wellicht deze enigszins
geruchtmakende zaak, temeer om-
dat een eertijds "bekend sportman"
er zijdelings bij betrokken was.
Overigens is komen vast te staan,
dat deze sportman min of meer de
dupe is geworden van goed ver-
trouwen. De "sociëteit Ootrnarsum"

I ~ was in feite een voortzetting van
!-------------------------------, het casino in Gildehaus (Dld), dat

op last van de Duitse autoriteiten
zijn poorten moest sluiten, daar
men ook bij onze Oosterburen de
rouletteballetjes niet mag laten
rollen.
Ter voorkoming van misverstand
dient te worden vastgesteld, dat het
hier ging om een (verboden)kans-
spel en niet om een zogenaamd
- al of niet vermeend - behen-
digheidsspel, waarover in het ver-
leden in ons land ook al zo het
een en ander te doen is geweest.
Het kansspel staat hier dus onom-
stotelijk vast. En kansspelen zijn
in Nederland bij de "Wet op de
kansspelen" ten enenmale verboden,
tenzij men het doet in besloten
kring en zonder dat een en ander
bedrijfsmatig is opgezet (artikel 2).
De groepscommandant in Denekamp

In Ootmarsum
draaide

de roulette
door de opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen

te Nijmegen
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stond dus voor de opgave, aan te
tonen, dal in de "Sociëteit Oot-
marsum" niet in besloten kring
werd gespeeld en of deze vereni-
ging al dan niet bedrijfsmatig was
opgezet. Dat de adjudant Jonkman
hierbij de assistentie van de dis-
stricts-recherche inriep en dat de
terzake .competente officier van
justitie, mr W. L. de Walle, hoofd
van het arrondissementsparket te
Almelo, van het begin af aan met
de algehele leiding van het onder-
zoek was belast, zal (voor inge-
wijden) zonder meer duidelijk zijn.

Vooronderzoek
Nadat uit kranteberichten en "tips"
bekend was geworden, dat in hotel
,,'t Bosch" roulette-36 zou worden
gespeeld, ging het voor-onderzoek
van start, dat drie volle weken in
beslag zou nemen. Hierbij kon
worden gebruik gemaakt van waar-
devolle adviezen, verstrekt door de ~
gemeentepolitie te Zandvoort, die
al eerder met het roulettebijltje had
gehakt. De adviezen werden met
grote openhartigheid verstrekt, ook
waar het gemaakte fouten betrof.
Zo hadden de collega's uit Zand-
voort de rijkspolitieambtenaren uit-
drukkelijk op het hart gedrukt:
"loop niet te hard van stapel; tracht
eerst ter plaatse voldoende gege-
vens te verzamelen en ga vooral
niet overijld tewerk". Men heeft
daar in Zand voort niet tegen dove-
mansoren gesproken.
Terwijl de adjudant Jonkman met
zijn personeel zoveel mogelijk ge-
gevens buiten de sociëteit verza-
melde en coördineerde, werd tege-
lijkertijd getracht ook binnen de
"gezelligheidsvereninging" vaste
voet te krijgen. Men deed dit met
open vizier, zoals dat heet. Op
geregelde tijden betraden politie-
functionarissen openlijk de speel-
zaal, maakten praatjes met de
bankhouder, croupiers, spelers en
speelsters, controleerden lidmaat-
schapskaarten en gaven er verder
hun ogen en oren goed de kost.
Het doel van deze bezoeken was
tweeledig. Enerzijds wilde men aldus
een zo volledig mogelijk inzicht
krijgen in de structuur van de ver-
eniging en anderzijds moesten "be-
stuur en lenen" met de aanwezigheid
van de po lit.e in de speelzaal
vertrouwd worden gemaakt. Van

alle bezoeken werd proces-verbaal
opgemaakt, waarin naast alle be-
vindingen, ook de aanwezigen op
die avond werden vermeld. Op die
manier werd voorkomen, dat de
toevallig op de avond van de ko-
mende inval niet aanwezige spelers
en speelsters buiten schot zouden
blijven. Gelijke monniken, gelijke
kappen!
Nu wil het geval, dat in geen enkel
woordenboek de exacte betekenis
van de begrippen "besloten kring"
en "bedrijfsmatig" te vinden is,
terwijl ook de "Wet op de kans-
spelen" er geen definitie van geeft.
Maar, ofschoon de uiteindelijke
beslissing over de betekenis van
deze begrippen aan het oordeel van
de rechter moet worden overgela-
ten, stond na enkele weken, zowel
voor de officier van justitie, als
voor de onderzoekende politie-
ambtenaren, vast, dat de gezellig-
heidsvereniging de "Sociëteit Oot-
marsum" een "niet-besloten kring"
was, die "bedrijfsmatig" was opge-
zet. Mr De Walle besloot dan ook,
dat tot definitieve actie kon wor-
den overgegaan.

uur "U"
Het "uur D" werd vastgesteld op
zondagavond 11 uur. In onderling
overleg werd hiervoor een tot in
details uitgewerkt plan de campagne
opgesteld. Om g-een argwaan te
wekken, waren de luitenant Van
der Molen en de adjudanten Jonk-
man en G. H. R. Brunekreef (dis-
tri cts-rechercheur), op de avond van
de inval voor hun "normale con-
trole" in de speelzaal aanwezig.
Met dit verschil echter, dat ditmaal
niet alleen de lidmaatschapskaarten
werden gecontroleerd, maar dat
tevens nauwkeurig de plaatsen van
de spelers en speelsters om de
ingebruik zijnde speeltafel (14)
werden vastgelegd, zonder dat ui-
teraard de aanwezigen er zelf lucht
van kregen. Deze taak was toebe-
deeld aan de adjudant ] onkman.
De gehele inval, die nadien door
één der speelsters een aflevering
van een J ames Bond-film werd
genoemd, speelde zich in drie fasen
af. De hierna in extenso volgende
"richtlijnen bij optreden op zondag
23 oktober 1966", geven hiervan
een duidelijk beeld:

22.45 uur:
Fase I: luitenant Van der Molen,

adj udanten Jonkman en Brune-
kreef (in burger gekleed "nor-
male controle").

Kaarten innemen van:
1e. bankhouders/croupiers adj. Bru-

nekreef;
2e. spelers(sters) adj. Jonkman;
Se. niet spelers(sters) adjudant Bru-

nekreef.
Adjudant Jonkman legt de
plaatsen vast van de spelers-
(sters) .

Fase Ir: Om 23.00 uur komen binnen:
a. (fotograaf) owmr. G. ten Brug-

gencate;

b. wmr. 1e kl. Hesselink (uniform).
Fotograaf maakt zo mogelijk
foto's van de spelers aan de
roulettetafel. Hesselink stelt zich
op achter in de zaal bij brand-
deur.
Mr W. L. de Walle en majoor
J. Zijp.

c, owmr. Hoedeman (burger).
d. owmr. Peters (burger);
e. wmr. 1e kl. Veldhuis + wmr.

j.e. (burger);
f. wmr. 1e kl. Huisman + wmr.

j.c. (burger):
g. wmr. 1e kJ. Ter EIst (burger);
h. owmr. Gerard (uniform);
i. wmr. l e kl. Nijhuie (uniform);

15
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j. wmr. l e kl. Kottink (uniform);
Owmr. Gerard stelt zich bij ingang

zaal op. Laat niemand uit zon-
der politie-begeleiding. Laat
leden op vertoon kaart e.v. toe.
(Neemt dan kaart in).

Wmr. 1e kl. Kottink houdt zich
beneden in de gang op en over-
legt met de hotelhouder welke
2 of 3 vertrekken voor de ver-
horen kunnen worden gebruikt.
Meldt dit - zo gauw hij dit
weet - aan adj. Jonkman in
de zaal. Blijft daarna beneden
en haalt steeds "nieuwe" ver-
dachten voor verhoor.

Wmr. le kl. Nijhuis stelt zich bui-
ten op (vóór). Spreekt nieuwe
bezoekers aan. Zo dit leden zijn
neemt hij kaart( en) in, noteert
namen en kenteken auto.

Owmr. Hoedeman neemt (van ... )
alle administratieve bescheiden
en geld (kas) in beslag, te weten:
boekhouding + kas met geld,
ledenlijst,
blanco lidm. kaarten,
statuten + huish. reglement,
introductie-l ijst,
circulaires voor aanmelding.
Levert alles in bij adj. J onk-
man. Geeft bewijs van ontvangst
aan . . . en afschrift bij goe-
deren en geld aan adj. Jonkman.

Owmr. Peters, wmrs. I e kl. Veldhuis,
Huisman en Ter EIst nemen
per speler(ster) het op de rou-
lette-tafel aanwezige geld en
fiches in bcalag. Vragen ook de
fiches die de spelers(sters) in
kleding en tasjes hebben. Alles

per speler in één envelop. Be-
wijs van ontvangst aan speler-
(ster) doorslag in envelop. Ge-
heel inleveren bij adj. Jonkman.

Adj. Brunekreef: Neemt alle geld-
(kistjes) en fiches van de bank!
croupier In beslag en geeft
eveneens bewijs van ontvangst
af aan . . . Inbeslaggenomene
bij adj. Jonkman.

Adj. Jonkman: Zit aan het hoofd
van de roulette-tafel nabij de
roulette. Denk ook aan roulette-
tafels!

Fase nr. Verhoren. (Zie punten op
formulieren A, B en C.).
Adj. Brtmekreef leidt de verhoren.
Verhoren worden afgenomen door:
Owmr. Hoedeman en Peters (Op

plaatsen door Kottink aan te
wijzen) ;

de wmrs. l e kl. Huisman, Veldhuis
en Ter EIst (Eerst niet-spelers,
dan echtparen/spelers, dan da-
mes alleen. vervolgens res.-spe-
Iers, croupier, bestuur en ... ).

N a verhoor: spelers en niet-spelers
heenzenden. Bij verhoor mannen
fouilleren op fiches en dames-
tasjes laten leegmaken.

Na verhoor: bestuur en croupier(s)
deze terug laten komen (Kot-
tink) naar speelzaal. Hier wordt
nader met officier van justitie
bezien wat met hen zal gebeuren.

Inbeslaggenomen voorwerpen wor-
den op aanwijzing van adj.
Jonkman (met assistentie G.S.A.
Tubbergen) overgebracht naar
groepsbureau Denekamp. ~

16

Geknipt
U kunt zich de stomme verbazing
van croupiers en spelers voorstel-
len, toen zij, tegelijk met het vrien-
delijk verzoek van de luitenant
Van der Molen, waarvan we in de
aanhef melding maakten, zich plot-
seling omringd zagen door een
eveneens vriendelijk maar vastbe-
raden gezelschap politie-ambtenaren.
ZÓ groot was de verbazing en ver-
rassing, dat de fotograaf zijn eerste
plaatje al had geknipt, voor men
besefte, dat het spelletje letterlijk
en figuurlijk uit was, maar dat bet
balletje nu pas goed zou gaan
rollen.
Zoals in de "richtlijnen" vermeld,
werd bij de terstond aanvangende
verhoren gebruik gemaakt van te-
voren vastgestelde formulieren. Hoe-
wel de verhorende ambtenaren niet
stringent aan de vragen-schema's
waren gebonden, kwam het nut
ervan al vlug vast te staan. Niet
alleen werd er een vlotte afwerking
door bevorderd, ook de "gerichte
vorm van vraagstellen" bleek een
succes. Dat ook het Openbaar Mi-
nisterie voor de gevolgde methode
waardering had, blijkt uit hetgeen
de Procureur-Generaal bij het Ge-
rechtshof te Arnhem hierover liet
weten. Hij schreef ondermeer: "Het
tevoren opstellen van de richtlijnen
van het optreden en het daarbij
uitdiepen van de aan de verschil-
lende groepen betrokkenen te stellen
vragen waardeer ik zeer als voor-
beeld van kundig voorbereid en
goed gericht politie-optreden".
Ook mr De Walle liet niet na, zijn
grote tevredenheid over het pol itie-
optreden bij deze actie tot uit-
drukking te brengen.
Zei de luitenant Van der Molen:
"Weet u, wat mij persoonlijk het
meest van deze actie is bijgebleven
en waarover ik mij bijzonder ver-
heug? Dat is het grote enthousiasme
waarmede iedereen, die bij het on-
derzoek was betrokken, zich inzette
en de bereidheid, om in groeps-
verband samen te werken. De per-
soonlijke inbreng van ieder afzon-
derlijk-en de wil en de bereidheid
de ander in zijn waarde te laten,
hebben naar mijn mening voor een
groot deel er aan meegewerkt, dat
de actie "roulette 36" als een
geslaagde actie mag worden be-
schouwd."
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Cees Smouter prolongeerde
schaatstitel

tekst en foto's, Opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Twee dagen nadat op de Deventer
kunstijsbaan "onze" Stien Kaiser op
magistrale wijze haar wereldtitel
greep, organiseerde de sportvereni-
ging van de Parate Marechaussee
er de nationale schaatskampioen-
schappen van de NPSB. Ditmaal
weliswaar niet voor volle tribunes
en TV -carnera's, maar zeker met
evenveel strijdlust van de deelne-
mers, die elkaar elke meter ijs fel
betwistten, de stormachtige wind
en de regen ten spij t.
Zoals te verwachten was, spitste de
strijd om de hoogste eer zich 111

hoofdzaak toe tussen de beide "erf-
vijanden": Smouter van de Rijks-
politie Drente en ukoop van APGS
Amsterdam. Achter dit tweetal
vocht Kuiper van de SPM zeker
voor wat hij waard was, haalde
daarbij alle beschikbare Wapen-
titels binnen, maar kon toch in feite
(nog) geen bedreiging vormen voor
de "grote twee", waarop hij in de
totale eind-rangschikking volle tien
punten achterbleef.
Op de sprint, voor stayers altijd
een riskant onderdeel, moest Smou-
ter de eer aan de Amsterdammer
laten. Nukoop zegevierde op deze
afstand in 54,9 sec. Smouter reikte

De gedetailleerde uitslag van de schaatskampioenschappen 1967 luidt:

500 m 1500 m 3000 m pnt.
1. C. Smouter RP Drenthe 56.1 ( 4) 2.55.4 ( 1) 5.19.8 ( 1) 167.867
2 C. H. Nukoop APGS 54.9 ( 1) 3.01.8 ( 2) 5.23.3 ( 2) 169.383
3. S. Kuiper SPM 55.2 ( 3) 3.13.7 ( 3) 5.59.5 ( 3) 179.684
4. G. K. Nijholt APGS 56.8 ( 5) 3.18.0 ( 4) 6.12.1 ( 4) 184.817
5. D. R. v. Wijk SDKM 55.2 ( 2) 3.32.0 (11) 6.28.5 ( 7) 190.617
6. J. W. Jonkers RP Schijndel 57.6 ( 6) 3.34.8 (14) 6.21.2 ( 6) 192.733
7. D. ter Meulen SPM 1.02.6 (16) 3.21.9 ( 6) 6.19.1 ( 5) 193.083
8. M. A. Blaaksma GP Noordwijk 1.01.6 (12) 3.20.9 ( 5) 6.33.0 ( 9) 194.067
9. M. A. Beuving RIO HPA 1.03.9 (19) 3.24.2 ( 7) 6.30.0 ( 8) 196.967

10. H. Bosch RP Rijssen 1.00.9 (10) 3.28.1 ( 9) 6.44.0 (11) 197.600

met zijn 56,1 niet verder dan de
vierde plaats achter Van Wijk en
Kuiper (beiden 55.2), maar de 1.2
seconde winst bleek voor ukoop
toch niet voldoende, om ook in het
eind-klassement op de eerste plaats
te eindigen. De sterke klassements-
rijder uit Sleen zegevierde zowel op
de 1500 als 3000 meter over zijn
Amsterdamse rivaal, waarmede hij
op schi tterende wijze zijn schaats-
titel prolongeerde.
Vooral de strijd op de 3000 meter
tussen beide rivalen, was bijzonder
fraai. Nukoop startte in een hoog
tempo en wist tot in de laatste ronde
Smouter op enige afstand te hou]
den. Toen echter gaf het groter~
uithoudingsvermogen van de oude
én nieuwe kampioen de doorslag

Het winnende drietal, midden NPSB-kampiaen C. Smouter, links nummer twee C. H. Nu-
koop en rechts S. Kuiper, die derde werd, neemt de prijzen in ontvangst van inspecteur
H. F. H. Pijl.

18

voorsprong als overwinnaar over
de eindstreep. Kuiper werd goede
derde en zal, gelet op zijn nog vrij
jeugdige leeftijd, In de toekomst
zeker nog wel meer van zich laten
horen.

Prijsuitreiking

In de kantine werden na afloop
van de wedstrijden de prijzen uit-
gereikt. Dit gebeurde door de kolo-
nel der Kon. Marechaussee, H. F.
Onderwater, commandant van het
depot Koninklijke Marechaussee,
voor zover het de Wapen-kam-
pioenschappen betrof. De inspecteur
van politie, H. F. H. Pijl, voorzitter
van het district Oost van de NPSB,
reikte de prijzen aan de NPSB-
kampioenen uit. De heer Pijl richtte
daarbij woorden van lof aan het
adres van de sportvereniging van
de Parate Marechaussee, voor de
uitstekende organisatie. Ook de
steun en medewerking van verschil-
lende K SB-officials werd bijzon-
der op prijs gesteld.

Ceremonie protocolaire?

Wij van onze kant hebben ons hij
de prijsuitreiking afgevraagd, 'J[

wellicht de bij officiële KNSB-
wedstrijden gevolgde "ceremonie
protocolaire", waarbij de winnaars
op het "schavotje" de prijzen in
ontvangst nemen, wat meer cachet
aan de zaak zou kunnen geven?
Misschien ecn volgend keer?
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Rijkspolitie op Ameland was betrokken
bij grootse happening tekst en foto's: Bas den Oudsten

Op Ameland is de rijkspolitie in de
afgelopen weken betrokken geweest
bij een merkwaardige happening;
bij een gevecht van eilandbewoners
tegen de zee, waarbij gemeenschaps-
zin en naastenliefde de voornaamste
kenmerken waren. Reeds sinds ver-
leden jaar stond het strandhotel
Schelterna (40 bedden en zalen voor
500 personen) op de rand van een
meters diepe afgrond boven het
afkalvende duin en al in de zomer
van 1966 werd verwacht dat de
eerste de beste noordwester storm
het einde van het hotel zou bete-
kenen; dat het verder ondermijnd
zou worden en van het duin zou
glijden en door de zee besprongen.
Niettemin overleefde het hotel de
winter, maar in de eerste voorjaars- t
storm scheen het pleit te worden
beslecht. De zee werd hoog tegen
de duinvoet opgezweept en de ser-
res van het hotel werden onder-
mijnd.
Tegen hoog water stonden de op-
perwachtmeester E. Kalverda en
VVV -voorzitter Jac. Klaassen in de
geselende storm naar het kolkende
water te kijken waarvan de juiste
hoogte zich in de duisternis slechts
liet gissen, maar waarvan de uit-
werking geen twijfel overliet. Het
duin kalfde in snel tempo af. "Er
moet wat gebeuren," hebben die
twee mannen tegen elkaar' gezegd en
het gemeentebestuur bleek het daar
volledig mee eens te zijn. Een dag
later reed al een geluidswagen rond
om de bevolking op te roepen in
actie te komen voor het behoud
van hotel Schelterna. Ameland kwam
in verzet tegen de zee: tachtig ei-
landers verschenen met schoppen
en spaden gewapend op het strand.
Tien boeren kwamen met tractoren
en aanhangwagens, er werden een
bulldozer, een kraan en zeven kip-
wagens ter Leschikking gesteld.
Op het strand aan de voet van het
hotel werd met honderden palen,
3000 bossen dennetakken, 700 ku-
bieke meter zand en een hoeveelheid
puin een borstwering gemaakt, die
bij de volgende storm enige dagen
daarna, het hotel redde. De borst-

wering zelf werd echter voor een
deel vernield en de volgende zater-
dag zijn de Amelanders opnieuw in
het geweer gekomen om het nog
deugdelijker te doen. In nieuwe be-
sprekingen waren gemeentebestuur,
het personeel van de rijkspolitie en
de VVV het er roerend over eens,
dat los gestort duinzand te weinig
weerstand heeft. Postcommandant
en VVV-voorzitter waren al voor
het begin van de tweede actie bij
de postboot, want zij hadden een
paar duizend lege plastic veevoer-
zakken van het vasteland laten ko-

men, die op het strand werden
gevuld. De hele operatie werd een
verkwikkende happening waarbij
ook de jeugd zich niet onbetuigd
liet.
Mevrouw C. C. Scheltema-Gorter,
eigenaresse van het hotel was door
zoveel gemeenscha pszin ontroerd.
.,Het is geweldig," zei ze, "wat de
mensen voor ons doen. Tenslotte
hoeven ze niet. Nu kan ik tenminste
weer rustig slapen, want tot Je
herfst is het hotel wel behouden."
Dat is dan de enige zekerheid,
die mevrouw Scheltema momenteel
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heeft. Want, de Haagse Onderlinge
Verzekeringsmaatschappij O. O. M.
heeft verleden jaar, toen de situatie
al kritiek was, de afdeling over-
stromingsverzekering opgeheven en
Rijkswaterstaat was tot dusver niet
van plan in te grijpen, aangezien
deugdelijke voorzieningen ter plaatse
alleen betrekking zouden hebben op
het behoud van het hotel maar nog
niet nodig geacht werden voor de
veiligheid van het eiland. Die VOOi'-

zieningen zouden miljoenen guldens
hebben gevraagd.
Inmiddels is bij de jongste stormen
de kustlijn ten oosten van het hotel
sterk teruggedrongen en gehoopt
wordt, dat de Rijkswaterstaat het
nu we! nodig begint te vinden iets
te doen, hoewel het daarbij de
vraag is in hoeverre daarmee de
toekomst van hotel Scheltema ver-
zekerd kan worden. Voorlopig heeft
de bevolking van Ameland in een
voorbeeldige happening gezorgd dat
de zee de slag heeft verloren.
In die actie had de postcomman-
dant Kalverda een belangrijk aan-
deel voor wat betreft de organisatie
en de Land Rover, bemand met de
wach tmeester 1e kJ. B. de Jong,
bewees goede diensten voor het
verzorgen van verbindingen en cIe
coördinatie. Het hulp verlenen aan
wie hulp behoeft is hier op bijzon-
dere wijze in praktijk gebracht.

Adjudant H. W. G. Beerlage
naar Valburg

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
H. W. G. Beer-
lage aangewezen
als groepscom-
mandant te Val-
burg. Hij werd
op 1 februari
1914 te Olden-

zaal geboren en trad op 8 april
1937 in dienst bij het Wapen der
Koninklijke Marechaussee. In de
bezettingstijd ging hij over naar de

Staatspolitie (Marechaussee) en werd
op 1 januari 1946 in de rang van
wachtmeester le kl. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Didam. Hij is geplaatst ge-
weest te Lobith, Vroomshoop en
als postcommandant te Slagharen.
Op 31 december 1957 ging hij naar
de Staf van het District Almelo.
Op 17 maart 1958 werd hij post-
commandant te Druten, waar hij
later tevens plaatsvervangend groeps-
commandant werd. Op 8 september
1959 werd hij postcommandant te
Ammerzoden en op 16 september
1964 plaatsvervangend groepscom-
mandant te Hedel. Op 1 augustus
1955 werd hij bevorderd tot opper-
wachtmeester en l'P 1 januari 1967
tot adjudant.

De adjudant A. Pipping
districtsadjudant
te Middelburg

Met ingang van
1 januari 1957
is de adjudant
A. Pipping aan-
gewezen als dis-
trictsadjudant
te Middelburg.
Hij werd op 7
januari 1919 ge-
boren te Oud-

Vossemeer en trad op 5 juli 1940
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee. Op 1 januari 1946 wer~
hij in de rang van wachtmeester
1e kJ. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Zierikzee. Hij
ging op 9 april 1947 over naar de
gemeentepolitie Zierikzee, waar hij
op 1 juni 1950 werd bevorderd tot
brigadier. Op 1 januari 1958 ging
hij in de rang van opperwacht-
meester weer terug naar het Korps
Rijkspolitie, in de functie van plaats-
vervangend-groepscommandant te
Zierikzee. Op 1 september 1959
werd hij aangewezen als groep5-
commandant te Bruinisse. Hij werd
op 1 januari 1960 bevorderd tot
adjudant.

Adjudant J. M. Timmermans
groepscommandant Grathem

Met ingang van
1 februari 1967
is de adj udant J.
M. Timmermans
aangewezen als
groepscomman-
dant te Grathem.
Hij werd op 17
september 1917
geboren te Am-

by en trad op 15 augustus 1940 in'
dienst bij de toenmalige Marc-
chaussee. Op 1 januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester Ie
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Nuth. Na
geplaatst te zijn te Vlodrop en
Stramproy, werd hij op 1 aprrl
1951 aangewezen als postcomman-
dant te Vlodrop en op 15 januari
1956 te Belfeld. Hij werd op 1 ja-
nuari 1957 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 1 februari 1967
tot adjudant.

De adjudant J. H. G. Jansen
groepscommandant te Kessel

Met ingang van
1 februari 1967
is de adjudant
J. H. G. Jansen
aangewezen als
groepscomman-
dan t te Kessel.
Hij werd op 15
maart 1916 ge-
boren te Suste-

ren en trad op 1 augustus 1940 in
dienst bij het Korps Rijksveldwacht.
In de bezetting ging hij over naar
de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, in ce rang
van wachtmeester le kl., ter stand-
plaats 's-Heerenberg. Op 16 augus-
tus 1946 werd hij overgeplaatst naar
SIenaken, op 1 juli 1949 werd hij
postcommandant te Obbicht en op
15 juni 1960 te Mook. Hij werd op
1 januari 1957 bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 1 februari
1967 tot adjudant.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N GIJ te Amersfoort

20

Rp.org_KB1967_03_mrt_Nr.07 67



De adjudant W. Vlam
naar Bruinisse

Met ingang van
1 februari 1967
is de adjudant
W. Vlam
aangewezen als
groepscomman-
dant te Brui-
nis se. Hij werd
op 23 novem-
ber 1913 gebo-

ren te Andijk en trad op 2 augustus
1934 in dienst bij het Korps Poli-
tietroepen, ging op 14 oktober 1936
naar het Wapen der Koninklijke
Marechaussee en diende in de be-
zettingstijd bij de Staatspolitie (Ma-
rechaussee). Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester le kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Chaam. Op 1 december 1953 werd
hij postcommandant te Fijnaart,
waar hij op 1 mei 1958 werd aange-
wezen als plaatsvervangend groeps-
commandant. Hij werd op 1 juni
1957 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 februari 1967 tot
adjudant.

,...

De adjudant W. Vermeer
groepscommandant Udenhout

Met ingang van
1 februari 1967
is de adjudant
W. Vermeer
aangewezen als
groepscomman-
dant te Uden-
hout. Hij werd
op 22 augustus
1918 te Veenen-

daal geboren en trad op 1 december
1939 in dienst bij het Korps Poli-
tietroepen, waarna hij in de bezet-
tingstijd diende bij de Staatspolitie
(Marechaussee). Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester le kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Moerdijk. Op 23 augustus 1947
werd hij postcommandant te Lage
Zwaluwe en op 1 april 1958 werd
hij aangewezen als plaatsvervan-
gend groepscommandant, tevens
rayoncommandant te Etten. Hij
werd op 1 september 1956 bevor-
derd tot opperwachtmeester en op
1 februari 1967 tot adjudant.

)1
;'...t"*

De adjudant J. van Nieuwen-
hoven naar Idaarderadeel

Met ingang van
1 februari 1967
is de adjudant
]. v. Nieuwen-
hoven aangewe-
zen als groeps-
commandant te
I daarderadeel.
Hij werd op 23
mei 1918 gebo-

ren te Noordwolde en trad op 3
oktober 1939 in dienst bij het Korps
Politietroepen. In de bezettingstijd
ging hij over naar de Staatspolitie
(Marechaussee) en werd op 1 ja-
nuari 1946 in de rang van wacht-
meester 1e kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Drachtstercompagnie. Op 1 januari
1947 ging hij over naar de gemeen-
tepolitie Bolsward en kwam op 1
januari 1958 in de rang van opper-
wachtmeester, terug bij het Korps

• Rijkspolitie. Hij werd op 1 februari
1967 bevorderd tot adjudant. De
adjudant van Nieuwenhoven is in
het bezit van de eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Hij legde driemaal
de N.S.F.-vaardigheidsproeven af
en is judoka-groene-band.

De adjudant R. Klinkhamer
naar EIst

Met ingang van
1 februari 1967
is de adjudant
R. Klinkhamer
aangewezen als
groepscomman-
dant te EIst. Hij
werd op 24 au-
gustus 1915 ge-
boren te Spij-

kerboor en trad op 6 december
1935 in dienst bij het Korps Poli-
tietroepen. Op 1 augustus 1940 ging
hij over naar het Korps Rijksveld-
wacht en gedurende de bezettings-
tijd deed hij dienst bij de Staats-
politie (Marechaussee). Op 1 januari
1946 werd hij in de rang van
wachtmeester le kJ. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Koewacht. Op 1 juni 1946
werd hij postcommandant te Lek-
kerkerk, op 15 september 1956 ging
hij in gelijke functie naar Oostvoorne
en op 1 april 1959 werd hij aange-

wezen als groepscommandant te
Brielle. Op 1 mei 1952 werd hij
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 1 januari 1960 tot adjudant.

De adjudant A. J. Broens
groepscommandant Slochteren
I Met ingang van

1 februari 1967
is de adjudant
A. J. Broens
aangewezen als
groepscomman-
dant te Slechte-
ren. Hij werd
op 4 juni 1915
te Hoogeveen

geboren en trad op 3 juli 1939 in
dienst bij het Korps Rijksveldwacht.
In de bezettingstijd ging hij over
naar de Staatspolitie (Marechaus-
see) en op 1 januari 1946 werd hij
in de rang van wachtmeester l e kJ.
aangesteld bij het Korps Rijkspo-
litie, ter standplaats Sauwerd, waar
hij op 1 maart 1949 werd aange-
wezen als postcommandant. Op 2
september 1957 ging hij in gelijke
functie naar Wehe en op 1 februari.
1964 werd hij aangewezen als
plaatsvervangend groepscomman-
dant, tevens rayoncomrnandant te
Bedum. Hij werd op 1 januari 1956
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 1 februari 1967 tot adjudant.

Rijkspolitie Haskerland
heeft semi-verkeersauto

,,'s Zondags is 'ie voor de
commandant . . "

Friesche Koerier
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Overste De Ruiter neemt commando
van district Amsterdam te water waar

In verband met
langdurige ziekte
van de dirige-
rend officier ~e
klasse A. K.
Holthuis, is met
ingang van 15
februari 1967 oe
dirigerend offi-
cier 2e klasse

M. de Ruiter op eervolle wijze ont-
heven uit de functie Hoofd Bureau
Personeelszaken van de Staf van
de Algemeen Inspecteur en belast
met de waarneming van het com-
mando over het district Amsterdam
der Rijkspolitie te Water.
De overste De Ruiter werd op 16
september 1917 te Giessendam ge-
boren. Zijn middelbare schoolop-
leiding ontving hij grotendeels in
Nijmegen. Omdat zijn belangstelling
uitging naar de zeevaart, volgde
hij aan de Hogere Zeevaartschool
te Vlissingen de opleiding voor
koopvaardijofficieren. Na enkele
jaren gevaren te hebben, was hij
met het plan om na de oorlog weer
te gaan varen, tijdens de bezetting
lil bescheiden functies werkzaam
bij de gemeentepolitie te Nijmegen

en de latere Staatspolitie. Na de
bevrijding leek het aantrekkelijker
om als officier in dienst te treden
bij het korps Rijkspolitie. Op I de-
cember 1946 werd hij benoemd tot
officier 2e klasse en ingedeeld bij
de Staf van de Commandant Noord
van de Rijkspolitie te Water. Zijn
bevordering tot officier le klasse
volgde op 1 juni 1950. Na de re-
organisatie van de Rijkspolitie te
Water in 1953 was hij tot zijn be-
noeming tot commandant van het
district Eindhoven (te land) in mei
1960, ingedeeld bij de Staf van de
commandant van de Rijkspolitie te
Water. Op 1 januari 1958 werd hij
bevorderd tot dirigerend officier
3e klasse. Zijn huidige rang ver-
wierf hij op 1 mei 1966. Hij werd
op 1 augustus 1966 eervol onthe-
ven van het commando over het
district· Eindhoven, nader ingedeeld
bij de Algemene Inspectie van het
Korps en belast met de functie van
Hoofd van het Bureau Personeels-
zaken. De overste De Ruiter had
vele jaren zitting in de examen-
commissies voor de diverse politie-
diploma's en van de vroegere ka-
deropleiding te Bilthoven.

De adjudant B. Henstra nam afscheid
Wegens functioneel leeftijdsontslag nam de commandant van de Verkecrs-
groep Heerenveen, de adjudant B. Henstra op 28 februari 1967 afscheid.
Tijdens een druk bezochte receptie waar o.a. aanwezig waren de substituut-
officier van justitie mr H. Niemeyer, de collega's groepscommandanten en
de leden van de staf district en verkeersgroep met hun dames, werd naast
andere attenties een fraaie oorkonde aangeboden.

[foto : H. Hiemslra, adm. ambt.)
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A hoofd

Van de intendance vernamen wij
dat de chef-staf van de algemene
inspectie een ruimere pet heeft be-
steld vanwege het punthoofd dat hij
heeft gekregen door het schrijven
van de uitleg op de nieuwe over-
werk- en verschuivingsregeling.

De adjudant H. J. v. d. Pol
groepscommandant Landsmeer

Met ingang van V··--
1 februari 1967
is de adjudant
A. H. J. v. d. Pol
aangewezen als
groepscomman-
dant te Lands-
meer. Hij werd
op 6 juni 19I1
te 's-Hertogen-
bosch geboren en trad op 16 ja-
nuari 1933 in dienst bij het Korps
Politietroepen. Op I augustus 1940
werd hij aangesteld bij het Korps
Rijksveldwacht en diende lil de
bezettingstijd bij de Staatspolitie
(Marechaussee). Op I januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester le k1. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Bellingwolde. Op 1 april 1947 werd
hij postcommandant te Strijen, op
1 april 1949 ging hij in gelijke
functie naar Rockanje en op 15
september 1960 ging hij de 2e op-
perwachtmeesterplaats vervullen te
Alblasserdam. Met ingang van 1
oktober 1964 werd hij aangewezen
als plaatsvervangend groepscom-
mandant tevens rayoncommandant
te Alblasserdam. Op 1 januari 1956
werd hij bevorderd tot opperwacht-
meester en op I februari 1967 tot
adjudant.
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· .. lekker bakkie koffie ...

Zo, dat was dat en nu zullen we
eerst maar eens een kop koffie in-
schenken en het er eens over heb-
ben: over dat bakje koffie. Dat is
namelijk niet alleen een dagelijkse
verademing, maar ook een boeiend
onderwerp van gesprek. Je kunt er
heel lang over praten, al was het
alleen maar omdat niemand precies
weet wanneer de mens met koffie-
drinken is begonnen. Daar bestaan
allerlei legenden over, maar het
meest waarschijnlijke verhaal is dat
de Arabische geitenhoeder Kadi op
een dag rrerkte, dat zijn :;clt~n zeer
dartel waren en meer opgewonden
werden naarmate zij meer aten van
kleine vruchten, die aan enkele
struiken groeiden. De geitenhoeder
proefde er zelf ook van: ze smaak-
ten bitter, maar waren toch wel
verfrissend. Kaldi vertelde zijn ont-
dekking aan een Mohammedaanse
priester, die de bessen ook ging
proeven in de hoop dat de vruch-
ten, die de geiten extra levendig
maakten in staat zouden blijken
hem van zijn voortdurende neiging
tot slapen af te helpen. Hij droogde
de bessen, kookte ze in water en
dronk van zijn medicijn dat wel-
licht het eerste "bakkie koffie"
was.
De Arabieren begonnen koffie te
drinken en de eerste koffiehuizen
werden gesticht, waarin de gasten
ook muziek wilden horen en schone
danseressen zien. Daar kwamen
moeilijkheden uit voort, want de
"versiering" van de kopjes koffie
was in strijd met de Mohamme-
daanse leer. Daarom gelastte Kair

Bey in 1511 de sluiting van de
koffiehuizen van Mekka. De sultan
van Caïro, zelf een groot koffie-
drinker, was daar bijzonder boos
over, liet Kair Bey doden en de
koffiehuizen open. Uit Noord Afrika
kwam de koffie in Italië terecht.
De Turken waren trouwens ook al
aan de koffie en zorgden er onge-
wild voor dat ook de Oostenrijkers
de koffie leerden drinken.
Toen zij tegen het eind van de
zeventiende eeuw Wenen beleger-
den en het er naar uitzag dat de
stad zou vallen, glipte de soldaat
Kolschitsky door de Turkse linies
om hulptroepen te halen, die het
pleit voor de Oostenrijkers beslecht-
ten. Kolschitsky kreeg als beloning
enkele honderden zakken koffie, op
de Turken buitgemaakt en hij be-
gon er het eerste Weense koffie-
huis mee, dat in snel tempo werd
gevolgd door koffiehuizen in de
steden op het Europese vasteland.
Engeland had intussen de koffie al
gekregen door kooplieden op het
Midden Oosten. Oxford kreeg in
1650 het eerste Engelse koffiehuis,
een emigrant uit Dalmatië, Pasque
Rosee, begon in 1652 in Londen,
waar een halve eeuw later al hon-
derden koffiehuizen waren. De
koffie kreeg een belangrijke functie
want in de kofiehuizen en speciale,
koffieclubs kwam men ook om~
nieuws uit te wisselen en zaken te
doen.
Koning Karel II vond zelfs dat er
in die lokalen "al te vrij" werd ge-
sproken en dat het broeinesten
waren, waar valse, boosaardige en

schandalige verhalen werden ver-
teld die hem en zijn regering schade
deden. Het besluit riep echter zo-
veel verzet op, dat het na een week
al werd ingetrokken. Het merk-
waardigste koffiehuis in Londen
was dat van Lloyd's, waar in de
achttiende eeuw de vertegenwoor-
digers van banken en de assuran-
tiemakelaars bijeenkwamen. In dat
koffiehuis ontstond de grootste ver-
zekeringsorganisatie ter wereld
"Lloyd's of London".

( Voor Moeder

Het was inmiddels reeds lang dui-
delijk dat er op een of andere
manier in de behoefte aan koffie-
bonen moest worden voorzien. De in
het wild' groeiende struiken leverden
niet genoeg op. Zo werd al in het
begin van de achttiende eeuw in
Nederlands Indië begonnen met de
aanleg van koffieplantages, later op
Martinique, in West Indië, Haïti
en in Zuid Amerika, waar nu de
meeste koffie vandaan komt. In
Brazilië, nu de belangrijkste koffie-
producent, werden de eerste kof-
fiebonen omstreeks 1765 geoogst
door enige capucijner monniken.
Columbia, Costa Rica en sedert het
einde van de vorige eeuw ook Oost
Afrika zijn verder de voornaamste
landen, die ervoor zorgen dat er in
de wereld dagelijks naar schatting
honderd miljoen liter koffie kan
worden gedronken. Dat is duizend
miljoen kopjes. Wat u doet weet
ik niet, maar ik neem nog een
bakje ...

MARIANNE

NILLMIJ FINANCIERING N.V. vlhe~c"iima
GEZINSKREDIET 1
Geen kosten vooruit f
(na kredietverlening f 3,- inhouding). 1

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611 ".
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Twee vrienden
Jan en Joost waren al jaren twee
onafscheidelijke vrienden. Eigenlijk
vanaf het ogenblik, dat ze voor de
eerste dag op de kleuterschool el-
kaar zowat de haren uit het hoofd
getrokken hadden. Sinds die tijd
was het zo gebleven. Ze speelden
of ze vochten, maar samen wáren
ze.

en Kind)

Tot kort geleden. Toen vonden ze
ergens. langs een weg die door de
velden liep, een zieke hond. Het
beest was zo mager, dat alle rib-
ben te zien waren en hij rilde van
de kou. Jan en Joost knielden bij
de hond neer en het dier kroop
naar hen toe om wat warmte en
beschutting te zoeken.
"Och," zeiden de jongens, "een
zwervertje, wat zielig, die moeten
Allebei de jongens dachten er ach-
we mee naar huis nemen natuurlijk."
teraan: "en dan mogen we hem
misschien wel houden als hij beter
is," want dat was hun vurige wens.
"Maar", bedacht Jan, "wie van
ons tweetjes mag hem?"
"We kunnen het beste eerst eens
aan onze moeders vragen of we hem
wel mogen," vond Joost verstandig.
Goed, dat zouden ze doen. Om
beurten droegen ze de hond naar
huis. Ze hielden hem zoveel moge-
lijk onder hun jas, zodat het beestje
tenminste wat warmer zou worden.
Het eerst waren zij bij Joost.
"Wat brengen jullie nu weer mee",
zei diens moeder meteen, toen ze
binnenstapten. "Een zieke hond?
Vijf kinderen en ook nog een zieke
hond, hoe bedenk je het Joost?"
"Ik kon dat beest toch niet ziek
buiten laten liggen," verdedigde
J oost zich. Nee, daar moest moe-
der hun gelijk in geven. "Maar
houden wil ik hem niet," zei ze,
"zodra hij beter is, moet hij weer
weg. Het wordt hier veel te druk
in huis. Mag Jan hem niet? Die
is maar alleen thuis."
De jongens vertelden, dat ze nog
niet bij Jan geweest waren.

"Nu, daar dan maar eerst heen,"
vond Joost's moeder.
Spijtig bedacht Joost, dat het niets
werd bij hem thuis. Zijn moeder
begreep helemaal niet hoe ver-
schrikkelijk graag hij een hond
wilde hebben. Bij Jan thuis ging
het vlotter. "Och, wat een ziek
beest," zei J an's moeder meteen,
"ik heb boven nog een mandje
staan, waar hij vast precies in past,"
en ze was de zolder opgegaan en
was teruggekomen met een mandje
en allerlei woEen lappen om de
hond toe te dekken.
"As hij beter wordt, bof jij," zei
J an's moeder met een knipoogje
tegen haar zoon, "dan heb je ein-
delijk je zin."
J oost schoten de tranen in zijn
ogen. Hij draaide zich om en liep

• de deur uit. Jan merkte het niet
eens, zo druk was hij met zijn hond
bezig.
J oost was woedend, woedend!!
Op Jan, die nu alleen nog maar
aan zijn hond dacht; op zijn moe-
der, waarvan hij nooit iets mocht

Joost dacht er op dat moment
niet aan, dat zijn moeder het veel
drukker had dan de moeder van
Jan, nee, hij was woedend en ja-
loers. Z'n moeder hoefde niet te
denken, dat hij nog ooit kolen voor
haar zou scheppen en Jan -- bah,
Jan -- daar wou hij helemaal geen
vriend meer mee zijn.
De volgende morgen op school,
kwam Jan meteen naar hem toe
om te vertellen, dat de hond al
een heel stuk beter was, dat hij al
gegeten had en nog veel meer. Maar
Joost draaide Jan z'n rug toe. Wat
konden hem al die verhalen sche-
len. Jan zei nog: "toe Joost, doe
niet zo flauw," maar Joost liep
weg. Daar kon Jan niet veel tegen
beginnen. Hij haalde zijn schouders
op en dacht: "Joost wordt wel
weer goed."
Maar Joost werd niet goed. Een
week later, was er een dikke laag
sneeuw gevallen. Het dorpje waar
Jan en Joost woonden, lag aan een
dijk en niets was heerlijker, dan
liggend op de slee, de dijk af te
roetsen. Jan en Joost waren er na-
tuurlijk ook. Niet vlak bij elkaar,
maar ze zagen elkaar wél.

J oost zag, dat Jan een nieuwe slee
had. Hij wist, dat Jan daar een
hele tijd voor gespaard had en als
ze nog vrienden waren geweest, dan
was hij met Jan meegeweest om
hem te kopen. J oost wist, hoe Jan
naar een slee had verlangd. Zulk
soort dingen gingen bij hem thuis
gemakkelijker. Je ging naar zolder
en daar stond van alles op. Schaar-
sen, er waren er altijd wel die je
pasten, of een slee. Als je geen
broers hebt, is dat anders. Vroeger
zou Joost die slee erg aan Jan ge-
gund hebben, nu dacht hij: "eerst
een hond en nu ook nog een nieuwe
slee! Bah, gemeen!"
Toen Joost even later weer in de
richting van Jan keek, want dat
kon hij niet laten, zag hij, dat Jan
zijn slee boven op de dijk had ge-
zet en dat hijzelf met zijn hond
aan het spelen was. Jan dacht op
dat ogenblik helemaal niet aan zijn
slee, maar Joost zag het gebeuren.
Een kind scharrelde met een slee
de dijk over. Ze wilde langs de
slee van Jan en omdat die haar in
de weg stond, gaf ze er een flinke
duw tegen. Meteen ging J an's slee
aan het glijden . . . naar de kant
van het water ...
"Pas op!" schreeuwde Joost, "pas
op Jan, je slee."
Hij wist niet meer, dat hij ooit
kwaad op Jan was geweest. Hij
wist alleen maar, dat die prachtige
nieuwe slee het water in ging. Jan
holde op het geroep van Joost ook
toe, maar ze waren te laat. De slee
vloog naar beneden en verdween
in het water. Even hoopten de
jongens, dat de slee weer boven
zou komen drijven, maar er kwam
niets.

N u was het de beurt van Jan om
tranen in zijn ogen te krijgen.
J oost vond het heel naar voor Jan.
Hij sloeg zijn arm om Jan's schou-
ders en zei: "we kunnen toch wel
weer samen met mijn slee doen,
net als vroeger."
Hoewel Jan het heel erg vond, dat
hij zijn slee kwijt was, was hij toch
blij, dat het nu weer goed was met
zijn vriendje. Hij kon nu eindelijk
ook zeggen, wat hij al die tijd van
plan was geweest: "de hond is toch
ook van ons samen!"
Het is dus geen wonder, dat ze
sindsdien weer de trouwste vrien-
den zijn.
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Politiële solidariteit in Groningen

Groningen is een stad van goede
verhoudingen. Dat is opnieuw be-
wezen bij het bezoek van een depu-
tatie van het in deze metropool van
het noorden werkzame rijkspoli-
tiepersoneel aan de hoofdagent
Dijkhuizen van de Groninger ge-
meentepolitie. In dat bezoek school
een verkwikkend stuk politiële so-
lidari tei t en menselijk medeleven.

De rijkspolitiedeputatie, bestaande
uit de districtsadjudant Van Ulsen,
opperwachtmeester Gruben van de
Verkeersgroep en de parketwachter
Goedhart, kwam namens al het
rijkspolitiepersoneel in de Martini-
stad een fruitmand en een rijks-
politiekalender aanbieden aan de

Iata: Gem. Pol itic Groningen

collega van de gemeentepolitie, die
in de oudejaarsnacht ernstig werd
gewond bij relletjes. Opgeschoten
brooddronken jongelieden verstoor-
den de orde en beantwoordden de
lankmoedigheid waarmee de politie
optrad met het gooien van grote
keien. De hoofdagent Dijkhuizen
werd getroffen en een van zijn
ogen werd zeer ernstig beschadigd.
Bij zijn terugkeer uit het zieken-
huis kreeg de hoofdagent de rijks-
politie op bezoek. Even verheugend.{
als dit blijk van collegialiteit is
stellig, dat de hoofdagent ook van
de zijde van het publiek in Gro-
ningen en andere plaatsen van het
land vele blijken van medeleven
heeft ontvangen.

Kleren maken de man

Wat doen Parketwachters en
Techn. Controteurs straks "an"?

U heeft al enkele malen in het
Korpsblad iets over de kleding van
het Korps Rijkspolitie kunnen lezen.
De Parketwachters en de Techni-
sche Controleurs zijn nu aan de
beurt. Deze beide groepen zullen
nu van Rijkswege in een uniform
worden gestoken. Voor hen is een
Uniformvoorschrift en een Vakkle-
dingstaat - althans een voorlopige
- afgekomen. Dit houdt in, dat
deze groepen in het vervolg ook in
de bekende blauw-zwarte uniform
zullen verschijnen. Alleen de kleur
van de uitmonstering is verschillend.
Voor de Parketwachters is de kleur
der uitmonstering paars, . bij de
Technische Controleurs maisgeel.
De oude uniformkleding mag tot

januari 1968 afgedragen worden.

Vakkleding.taat voor beide groepen

Unilormkleding
Parket-

wachter
Techn.
Contr.

PM 2
Uniformjas 2
Lange broek 2
Kunstlederen jekker 1
Regenjas . 1
Regenjasvoering 1
Overhemd wit 4
Das zwarte 2
Halsdoek effen zw. gebr. 2
Handschoenen gevoerd

bruin leder paar
Handschoenen ongevoerd

bruin leder paar
Sokken dikke of

dunne zwarte
Lage schoenen

zwart rijg- paar
Lijfriem
Sporthemd nassaubl./

witte kraag
Sportbroek zwart .
Sportschoenen wit
Zwembroek blauw
Petovertrekken

witJmaisgele bies

2
2
2
1
1
1
4
2
2

4

NI LL/tIIIJ .FINANCIERING N. v.: vlh e~colimà

GEZINSKREDIET ~
~

Geen kosten vooruit
(na kredietverlening f 3,- inhouding).

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611 {~
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Onze"
" Stien Kaiser keizerin op de schaats

"Ik vind, dat ze over sportpresta-
ties niet zo'n ophef moeten maken.
Het is iets wat je graag doet en
dan is het toch geen opoffering.
Laat ze mensen, die op maatschap-
pelijk of sociaal terrein grote din-
gen doen maar eens wat meer In
het zonnetje zetten. Die doen ten-
slotte iets voor anderen."
Stien Kaiser, onze nationale schaats-
kampioene en derde op de wereld-
kampioenschappen in Finland, zegt
het zonder enige pathos of stem-
verheffing. Zij meent het zonder
meer, hetgeen toch ook weer niet
wil zeggen, dat ze zelf ongevoelig
zou zijn voor een schouderklopje
of een waarderend woord na een
sportprestatie.
Dit schreven we in het december-
nummer 1965 van het Korpsblad,
naar aanleiding van een interview,
dat we met onze huidige wereld-
kampioene en wereldrecordhoudster
op de schaats hadden, op de afde-
ling "registratie en ass~rantie" van
de Politie Technische Dienst, waar
Stien Kaiser toen werkte en nu nog
steeds werkzaam is. Voor zover ze
tenminste niet buitens lands is, om
er het een of andere record naar
de andere wereld te helpen. Aan
het slot van dat artikel, waarin we
de sportieve loopbaan van "onze"
wereldkampioene volgden, schreven
we toen:
..Stien Kaiser is een nuchtere, Hoi-
landse jonge vrouw, wars van
sportverdwazing en heldenverering,
zij weet niettemin wat zij wil. En
dat is - zoal; ze zelf zegt - nog
enige jaren op het hoogste plan
blijven meedraaien. Wij twijfelen
er niet aan, dat de collega's op de
afdeling "registratie en assurantie"
haar daarbij moreel zullen blijven
steunen en alle succes toewensen
en dat ook alle schaatsliefhebbers
in het hele korps daarbij niet wil-
len achterblijven. Want, feitelijk is
Stien Kaiser er toch ook een van
"ons", Duimen dus ... "
Stien Kaiser heeft woord gehouden
en ons duimen is niet vergeefs ge-
weest. Niet alleen is de struise
Delftse "OP het hoogste plan blij-
ven meedraaien", maar zij heeft

door opperwochtmeester J. J. H. V A N A E R S SEN te Nijmegen

foto, Technische Recherche 's-Grovenhoge

zelfs de allerhoogste trede van de
schaatsladder bereikt. Dankzij, en
dat mag hier toch wel even gezegd
worden, haar onverzettelijk door-
zettingsvermogen.
Wereldkampioene, wereldrecord-
houdster op de 3000 meter in 4 min.
56.8 sec. en wereldrecordhoudster
puntentotaal over vier afstanden in
één wedstrijd (188.634); Stien Kaiser
heeft de allerhoogste top bereikt.
Na het behalen van de wereldtitel
hadden we graag nog een perSOOll-
lijk onderhoud met de nieuwe we-
reldkampioene gehad, maar nadat
het rumoer in Deventer enigszins
was verstomd, was Stien al op weg
naar Inzeil, om er nieuwe lauweren
te oogsten. Met haar vader hadden
we reeds een afspraak gemaakt.

• voor een onderhoud met zijn zo
succesvolle doch ter in de ouderlijke

':4-=~""A~

woning. Maar na de niet erkende
record-prestatie, kreeg Stien geluk-
kig de gelegenheid haar poging tot
verbetering van het record te her-
halen. Zoals bekend, slaagde zij
cum laude. Dat ons interview daar-
mee spaak liep (het maart-nummer
moest op de pers), nemen we graag
op de koop toe. Wellicht, dat zich
hiervoor nog eens de gelegenheid
voordoet.
"Glorieuze Stien Kaiser snelste
vrouw op de schaats", schreef Sport
en Sportwereld na haar jongste
successen.
Onder het aanbieden van de harte-
lijke gelukwensen aan "onze" Stien
Kaiser, spreken wij tevens de hoop
uit, dat Stien Kaiser nog enkele
jaren niet alleen de snelste vrouw,
maar tevens ook de snelste "politie-
vrouw" op de schaats mag blijven.

_rr-~, ~\W
""h.,,,,>-.;;;".,,,,,,,,,, . ~;:;~~ .:;':",~, - '. _~,;,~~J

"Gouden plakken-Stien" gehuldigd
In de feestelijk versierde kantine
van de Politie Technische Dienst,
te Delft, werd de wereldkampi-
oene schaatsenrijden Stien Kaiser
met haar ouders en sehaatsvriendin
Carry Geyssen ingehaald. Hierbij
waren o.a. tegenwoordig het Hoofd
van de Politie Technische Dienst
de heer J. Swartjes en de heer
mr A. M. van Liere, plv. Hoofd
van de Directie Politie en het vol-

tallig personeel, werkzaam te Delft.
Nadat iedereen had plaats genomen
nam de heer Swartjes het woord.
Hij kenschetste mejuffrouw Kaiser,
voor ons, aldus de heer Swartj es,
beter bekend als Stien, als een
meisje met doorzettingsvermogen
niet alleen op het ijs maar ook <lp
kantoor en het is dan ook vooral
mede aan deze eigenschap te dan-
ken, dat het wereldkampioenschap
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werd bereikt. "Wij zijn trots op u
en zijn blij u nu in ons midden je
mogen hebben". Namens het lande-
lijk personeel bood hij een bloem-
stuk en vier fotoalbums aan.
Hierna nam mr van Liere het
woord. Hij sprak namens de Di-
recteur-Generaal van Politie, die
door bijzondere omstandigheden niet
aanwezig kon zijn, en het gehele
personeel van de Directie Politie.
Men had het geweldig fijn gevon-
den dat zij deze prestatie had kun-
nen leveren, mede door de vrije
tijd, welke hiervoor beschikbaar
was gesteld. Ook mej. Geyssen feli-
citeerde hij met het door haar
bereikte resultaat. Vervolgens werd
het woord gevoerd door de Chef
van de afdeling Registratie en
Assurantie de heer W. van de
Wiel, van welke afdeling mejuf-
frouw Kaiser deel uitmaakt. Hij
maakte een vergelijking tussen de
Delftse studenten en Stien: "De
eerste mogen ir aan hun namen
toevoegen en waarom," zo zei hij,
"zoudt gij er niet W.K. achter zet-
ten!" Hij memoreerde hoe velen
van haar coilega's, doordrenkt van
de regen, haar in actie gezien had-

28

den en hoe het dol-enthousiaste
publiek haar had toegejuicht. Met
een driewerf "Heya Stien", beéin-
digde hij zijn toespraak.
De heer Tamerus, hoofd van de afd.
Inkoop sprak namens het natte co-

mité (Deventer) en na enige humor-
volle woorden bood hij een plaid aan.
Tenslotte dankte mejuffrouw Kai-
ser de sprekers voor de vriende-
lijke woorden en wensen.

************** **********
Langs de weg gehoord

/./

-

-

Uniform
Een hoge justitiele autoriteit zat gedurende de huwelijksplechtigheid var!
prinses Beatrix naast een hoogwaardigheidsbekleder die een uniform
droeg, waarvan de betekenis hem evenzeer intrigeerde als mysterieus
bleef. Het had een historische stijl en was bijzonder martiaal. Het leek
dan ook een goede overweging om na afloop gedurende de korte wande-
ling naar de geparkeerde auto's in de buurt van deze gezag inboezemende
genodigde te blijven, zulks niet in het minst vanwege de acties van de
provo's. Een van deze laatsten reageerde echter ogenblikkelijk door te
roepen: "Hé, heb je nog bij Waterloo gevochten?"
De hoge bezoeker bleef volkomen zichzelf en antwoordde: ,,] a, en we
hebben nog gewonnen ook!"
De verdere wandeling naar de auto's bood geen probleem meer en de
betekenis van het uniform bleef onopgelost.

******
Tweehoofdige patrouille
Commentaar van een Amsterdammer op de inzet van tweehoofdige pa-
trouilles gedurende de bijstand van de gemeentepolitie Amsterdam:
"De een ken leze en de ander schrijve!"
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Een marechaussee en een rijkspolitieman samen op ronde in Am-
sterdam bevinden zich op het Weteringcircuit en ontdekken dat
er een dood paard op de weg ligt. Ze besluiten dit voor verdere
maatregelen ogenblikkelijk te melden aan het hoofdbureau waarop
de een tegen de ander zegt: "Weet jij waar we hier zijn?"
"Nee", zegt de ander, "maar weet je wat? We slepen hem naar
de Dam!"

~ ~
c? -=

f
~~

/4!f!!~ ~
~

B. P.
Een districtsrechercheur was VOOI' een bespreking op
een bureau van een gemeentelijk korps. Hij trof daar
een dame uit Amsterdam, waar hij een praatje mee
maakte. Zo informeerde hij ook naar de toestand in de
binnenstad.
"Nou mijnheer", sprak de Amsterdamse, "we hebben
veel last gehad van de provo's, maar sinds de boeren-
politie naar Amsterdam is gekomen gaat het veel beter!"

******
Paardemop

c:»
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Continental Radial Comfort
Het neusje van de zalm!

De voordelen van
deze nieuwe
Radialbanden t.o.v.
de conventionele
koordbanden
zijn o.m.:

* Benzinebesparing van ± 5 tot ± 8 "l«* Verkorting van de remweg met ± 12 "l«.* Verbeterde sporing van de band.* Een aanmerkelijke verbetering van het
rij comfort.* Een zéér hoge kilometerprestatie.

CONTINENTAL RUBBER N.V.
Amsterdamseweg 45-47
Amersfoort
Tel.: 03490 - 1 2934·

Taalboek
ten dienste van politie-cursussen

t 3,90

UITGAVE

SCHAAFSMA & BROUWER
DOKKUM

f--S
--C
o®L 'twordt

pas
goed
met
Coca-Cola

~~~~~~~~~~***********
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filatelie

Paasweldadigheidszegels
Suriname 1967

Dl_GE MMAAlTMN

.sU~NAME
Dl WJoIIWJ1Gf SAMARITAAN

.su~NAME

Evenals in 1966 zal de postadmini-
stratie van Suriname ook dit jaar
een serie Paasweldadigheidszegels
uitgeven. Deze bijzondere frankeer-
zegels met toeslag zullen van 22
maart 1967 t.m. 31 mei 1967 worden
verkocht en hebben de volgende
waarden en kleuren:
10 + 5 cent, zwart en geel
15 + 8 cent, zwart en grijsblauw
20 + 10 cent, zwart en beige
25 + 12 cent, zwart en rose
30 + 15 cent, zwart en groen.
De afbeelding op alle zegels is een
symbolische voorstelling van de
Barmhartige Samaritaan. De ont-
werper is de heer N. C. Loning te
Paramaribo.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 21.135 x 35 mm; Zegelfor·
maat: 24.135 x 38 mm; Tanding: 12,5 : 13;
Papiersoort: zonder watermerk; Gomming :
synthetische gom; Velindeling : 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Johan Enschedé & Zonen N.V., Haarlem.

De prijs van de serie is in Neder-
landse munt f 3,-.

10 jaar
Centrale Bank Suriname

Ter gelegenheid van het l O-jarig
bestaan van de Centrale Bank van
Suriname zal de postadministratie
van dat land op 1 april 1967 een
serie van twee bijzondere frankeer-
zegels zonder toeslag uitgeven. Deze
postzegels, die ontworpen zijn door
de heer 1- L. Volders te Utrecht,
hebben de volgende waarden en
kleuren:

30

10 cent, zwart en okergeel;
25 cent, zwart en paars.
Op beide postzegels is een front-
aanzicht van het Centrale Bankge-
bouw te Paramaribo afgebeeld. Als
bijzondere tekst is op de postzegels
vermeld: "Tien jaar Centrale Bank
van Suriname". De prijs van de
serie bedraagt in Nederlandse munt
f 0,70.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 21.135 x 35 mm; Zeqelfor-
maat: 24.135 x 38 mm; Tanding: 12,5 : 13;
Papiersoort : zonder watermerk i Gomming :
synthetische gom; Velindeling : 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Johan Enschedé & Zonen NV., Haarlem.

De postzegels zullen worden ver-
kocht t.m. 31 mei 1967.

Zomerzegels 1967

Vanaf 11 april 1967 zullen op alle
postinrichtingen in Nederland de ~
Zomerzegels verkrijgbaar zijn. Deze
bijzondere frankeerzegels met toe-
slag, die dit jaar zijn ontworpen
door de graficus Auke de Vries te
's-Gravenhage, hebben de volgende
waarden, voorstellingen (ontleend
aan strandvondsten) en kleuren:

12 + 8 ct: wulkeieren groen en beige
15 + 10 ct: wulk lichtblauw,

don kerbl a uw
en zwart

20 + 10 ct: mosselschelp lichtgrijs,
met zeepokken donkergrijs,

rood en zwo rt
25 + 10 ct: kwal rose, donker-

rood en bruin
45 + 20 ct: krab beige, oranje,

rood en bruin
Technische gegevens:
Beeldformaat : 33 x 22 mm; Zegelformaat :
36 x 25 mm; Tanding: 14 : 12,75; Pepier-
soort: zonder watermerk; Gomming : syn-
thetische gom; Velindeling : 10 x 10 = 100
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Johan Enschedé & Zonen N.V., Haarlem

De zegels zullen verkrijgbaar zijn
tot en met 27 mei 1967.

Raak geslagen ...

Sedert enige tijd kwam het meer-
dere malen voor, dat zowel binnen
als _uiten een groep, diefstallen
met braak werden gepleegd in een-
zame schuurtjes staande op tuinders-
bedrijven. Menige tuinder die nes
morgens vol werklust op zijn ar-
beidsterrein verscheen, kwam tot de
onaangename ontdekking, dat gedu-
rende de afgelopen nacht door een
ongewenst bezoek, waardevol tuin-
dersmateriaal- en gereedschap was
weggehaald.
Een wachtmeester l e kl. werd met
het onderzoek belast. Hij stak,
evenals de speurhond "Robby" iu
dit geval zonder succes had gedaan,
ook zijn neus in de wind. Zijn reuk-
organen voerden hem voor deze
keer niet naar Den Haag maar naar
de naburige stad Leiden. Hij ging
eens "neuzen", natuurlijk in samen-
werking met de plaatselijke recher-
che, bij enkele" daarvoor in aan-
merking komende opkopers. De
wachtmeester le kl. kon spoedig
aan zijn groepscommandant melden,
dat hij had "raak geslagen". Een
groot gedeelte van het gestolene
werd bij één der opkopers aange-
troffen. De opkoper had in zijn
boeken de meldingen gedaan, zoals
deze in art. 437 e.v. van het Wet-
boek van Strafrecht zijn voorge-
schreven. Dit leidde tot arrestatie
van de man, die het ontvreemde te
koop had aangeboden. De onder-
zoekende politieambtenaar, arres-
teerde de man en diens beide zoons.
Spoedig werd Het groepsbureau,
waar de arrestanten waren heenge-
voerd, het middelpunt van belang-
stelling voor de omliggende ge-
meenten en al spoedig konden zeven
inbraken worden opgehelderd. Een
volledige bekentenis van de vader
kon niet uitblijven. De beide zoons
werden voorlopig op vrije voeten
gesteld, maar zij konden zich nog
niet op de borst slaan, aangezien
het nog wel eens zou kunnen ge-
beuren, dat zij terzake van mede-
plichtigheid verantwoording moesten
afleggen.
Zo had weer de aanhoudende poli-
tieman de oplossing gebracht in 8
in braken, waardoor onrust en on-
veiligheid in het tuindersbedrijf was
gebracht.
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Personalia
Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 2-1-'67. J. F. Talens, wmr. re kl.,
van Bovenkarspel naar Bunschoten.
Per 7-1-'67: B. H. Vijge, wrnr. te kl. ,
van Utrecht naar Driebergen.
Per 10-1-'67: N. J. v. Baar, wmr. le
kl., van Grootebroek naar Limmen.
Per 16-1-'67: J. Worp, owmr., van Alk-
maar naar Wormerveer; P. v. Kassel,
wmr. le kl. , van Muiderberg naar
Purmerend; H. C. C. Herbel', wmr. re
kl., van Landsmeer naar Schiphol.
Per 17-1-'67: S. v. d. Waardt, wmr. re
kl., van Bilthoven naar Hoogeveen.
Per 1-2-'67: H. Hubregtsen, otrtcter 2e
kl., van Utrecht naar Amsterdam.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 3-1-'67: H. Smits, wmr. 1e kl., van
Lissc naar Valkcnburg.
Per 12-1-'67: T. A. Scheurwater, wmr.
i e kl., van Strijen naar Rhoon.
Per 16-1-'67: G. G. M. Bergsma, wmr.,
van Alblasserdam naar Strijen.
Per 1-2-'67: De de Labije, owmr., van
Puttershoek naar H. I. Ambacht; P. C.
Groeneweg, adjudant, van Boskoop
naar Maartensdijk; A. de Jager, owmr.
van Zaamslag naar Hippolytushoef;
J. Slot, owmr., van St. Annaland
naar Gorssel; R. Klinkhamer, adju-
dant, van Brielle naar Eist; D. Dek-
ker, wmr. 1e kl., van Barendrecht
naar Mijnsheerenland; A. H. J. v. d.
Pol, owmr., van Alblasserdam naar
Landsmeer.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 5-1-'67: C. B. Ruygrok, wmr. le
kl., van Horst naar Maasbracht.

Per 16-1-'67: J. H. C. Brouwerens,
wmr. 1e kl. , van Vlijmen naar Enge-
len.
Per 19-1-'67: J. M. A. Klaus, wmr.,
van Nederweert naar Horst.
Per 1-2-'67: H. v. Komen, tech contr.,
van Breda naar Driebergen; owmr.
W. Vermeer, van Etten naar Uden-
hout; J. M. Timmermans, owm r., van
Belfeld naar Grathem; J. H. G. Jans-
sens, owmr., van Maak naar Kessel;
H. J. Thewissen, wmr. te kl. , van
Swalmen naar Montfort; W. H. van
Keulen, wmr. 1e kl., van Lage zwa-
luwe naar Ulestraten; W. Vlam, owmr.
van Fijnaart naar Bruinisse.

RESSORT ARNHEM

Per 12-1-'67: J. Hubers, wmr. le kl.,
van Dreumel naar Didam.
Per 16-1-'67: W. Erkelens, adjudant,
van Apeldoorn naar Zwolle.
Per 1-2-'67: J. G. W. Bär, officier 2e
ld., van Zwolle naar Nijmegen; W.
Eljzenga, owmr., van Rekken naar
Ruurio.

RESSORT GRONINGEN

Per 1-1-'67: P. Nanninga, wmr., van
Arum naar Witmarsum; H. Kampen,
wmr. 1e kl., van Oude Pekela naar
Hilversum.
Per 2-1-'67: E. Zondag, wmr. 1e kl.,
van Eelde naar Beilen; G. v. d. Laan,
wmr. le kl. , van Nieuwe Pekel a naar
Wagenborgen.
Per 16-1-'67: R. Westra, owmr., van
Staveren naar Ternaard; K. Stoel,
owmr., van Nieuweroord naar Sleen.
Per 27-1-'67: H. J. Kuiper, wmr. le kl.
van Warffum naar Leek; J. Kolen-

brander, wmr., van Leek naar Wa rf-
fum.
Per 1-2-'67: A. J. Broens, owmr., van
Bedum naar Slochteren; B. W. Rol,
owmr., van Leeuwarden naar Alk-
maar; J. v. Nieuwenhoven, owmr.,
van Bolsward naar Grouw.

Aanwijzing voor functie
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'67: Adjudant P. C. Groene-
weg tot groepscommandant te Maar-
tensdijk.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'67: Adjudant W. Vlam tot
groepscommandant te Brulnisse.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'67: Adjudant W. Vermeer tot
groepscommandant te Udenhout; ad-
judant J. M. TImmermans tot groeps-
commandant te Grathem; adjudant J.
H. G. Janssen tot groepscommandant
te Kessel.

RESSORT ARNHEM
Per 1-2-'67: Adjudant R. Klinkhamer
tot groepscommandant te Elst-G.;
owmr. J. Slot tot rayoncommandant
te Gorssel; owmr. W. Eijzenga tot
postcommandant te Ruurio.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-2-'67: Adjudant A. J. Broens
tot groepscommandant te Slochteren;
adjudant J. v. Nieuwenhoven tot
groepscommandant te Grouw.

NI LLM IJ FINANCIERING N.V. vlh e~c,,~ima

GEZINSKREDIET ~
~

Geen kosten vooruit
(na kredietverlening f 3,- inhouding).

Groot Hertoginnelaan 83 's-Gravenhage Telefoon (070) 514611

WOONPLAATS:
KR

Verzoeke inlichtingen over gezinskrediet.

NAAM: _

ADRES:

3J
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RESERVE RIJKSPOLITIERESSORT ARNHEM
tot wachtmeester re kl.:
Per 4-1-'67: G. Drent te Doesburg.
Per 6-1-'67: Th. H. Everts te Diepen-
veen.
Per 9-1-'67: P. Gouderjaan te Urk.
Per 10-1-'67: L. J. Baltes te Urk.
Per 11-1-'67: J. F. Leene te Raaite.
Per 12-1-'67: G. W. v. Mourik te Apel-
doorn.
RESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-2-'67: A. J. Broens te Slochte-
ren; J. v. Nieuwenhoven te Grouw.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 6-1-'67: J. Aarnoutse te Apptnge-
dam.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'67: C. Overgaauw te Aalsmeer.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot wachtmeester 1e kl.:

Per 2-1-'67: H. M. Bakker te Bilthoven.
Per 4-1-'67: L. Visser te Uitgeest.
Per 8-1-'67: S. G. Piersma te Uithoorn.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-12-'67: F. 1. Hengst te Castricum.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot adjudant:
Per 1-2-'67: W. Vlam te Bruinisse.
tot I'pperwachtmeester:
Per 1-2-'67: D. Dekker te Mijsheeren-
land.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'67: M. v. Deventer te Leiden.
Per 2-1-'67: C. Bouwman te Leidschen-
dam.
Per 7-1-'67: A. de Boer te Hillegom.
Per 9-1-'67: W. Herder te Waddinx-
veen.
Per 13-1-'67: H. J. Evers te Bergschen-
hoek.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-2-'67: W. Vermeer te Udenhout;
J. M. Timmermans te Grathem; J. H.
G. Janssen te KesseJ.
tot opperwachtmeester:
Per 16-1-'67: J. H. C. Brouwerens te
Engelen.
Per 1-2-'67: H. J. Thewissen te Mont-
fort.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 2-1-'67: H. J. de Man te BoxteJ.
Per 3-1-'67: K. de Leeuw te Berkel-
Enschot.
Per 4-1-'67: J. A. G. M. Melis te Hoo-
gerheide.
Per 5-1-'67: P. J. Hettema te Fijnaart;
A. van Leusen te Zevenbergen.
Per 6-1-'67: A. B. M. Nieuwkamp te
Gulpen; J. A. A. Somers te Rijen.
Per 8-1-'67: J. G. Theunissen te Ra-
venstein.
Per 10-1-'67: G. P. van de Griek te So-
meren.
Per 13-1-'67: H. M. J. Donker te BudeJ.
Per 28-2-'67: H. Smink te Uden.

Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-2-'67: J. P. Mulder, Alkmaar;
E. van Bolhuis en L. Winters, Assen.
Per 1-3-'67: C. Mierop, Dordrecht; J.
W. M. de Jong, Tilburg; W. J. A.
Denderen, Roermond; F. J. van den
Berg, Nijmegen; W. Brand, J. Schuur-
mans, Assen.

De dienst verlaten
ALG. INSPECTIE (Wagenpark)
Per 1-2-'67: L. Buitendijk, rijksambte-
naar E te 's-Gravenhage.
ALG. INSPECTIE (Motormaterieel)
Per 1-1-'67: Mej. J. M. F. van Muijen,
senrtfver te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'67: A. H. B. Trijber, owmr.
te Utrecht.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'67: J. H. Schoonbeek, adju-
dant te 's-Gravenhage; A. Hitzert,
wmr. le kJ. te Koudekerke; J. J. W.
Bijl, wmr. re kJ. te Mijnsheerenland.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'67: A. Holdermans, adjudant
te Gilze en Rijen; M. A. C. M. van
Woensel, adm. ambt. C 3 te 's-Her to-
genbosch; A. Ramaekers, owmr. te
Schinnen.

Benoeming
RESSORT AMSTERDAM
tot scnrüver Lv.d.:
Per 1-1-'67: J. de Groot te Amster-
dam.

In dienst getreden
INSPECTIE MOTORMATERIEEL
Per 23-1-'67: K. L. de PriëJ:e, schrij-
ver te 's-Gravenhage.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-2-'67: Mej. G. A. Odinot, adm.
ambt. C 3e kJ. te Bilthoven.
RESSORT 's-GRA VENH.J\GE
Per 1-2-'67: J. P. Ton, schrijver A te
's-Gravenhage.
Per 2-2-'67: J. B. Hendriks, adm. ambt.
C 3e kJ. te Meerkerk.
RESSORT ARNHEM
Per 16-1-'67: A. M. ten Heuvel, schrij-
ver te Almelo.
RESSORT GRONINGEN
Per 1_1-'67: W. Baas, adm. ambt. C 3e
kJ. te Groningen.
Per 1-2-'67: A. J. H. Bos, adm. ambt.
C 3e kJ. te Scheemda.
Per 13-1-'67: A. Smit, adm. ambt. C 3e
kJ. te Nieuwe Pekela.

RESSORT ARNHEM
Per 2-1-'67: P. Bouwen,
Almelo.
Per 1-2-'67:
te Didam;
Nijmegen;
Weerselo.

adjudärrt te

A. Th. Dahlhaus, adjudant
J. Ruiter, wmr. re kJ. te
D. de Vries, owmr. te

RESSORT GRONINGEN
Per 15-1-'67: H. Koops, senrttver te
Muntendam.
Per 1-2-'67: A. J. H. Bos, wmr. le kJ.
te Scheemda; L. Redeker, owmr. te
Ruinerwold; B. M. Voolstra, wmr. te
Hoogeveen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-3-'67: A. C. J. M. van der Maat,
adspirant te Arnhem.

Amhtsjubilea

Wmr. 1e kl.
K. C. Visser

Bilthoven
ressort Amsterdam

25 j00 r op 23-3-1967

Wmr. 1e kl.
A. Kempen
de Kwakel

ressort Amsterdam
25 jaar op 23-3-1967

Adjudant
l. de Vries
Middelburg

ress. 's-Grcvenhcqc
40 jaar op 11-3·1967

Wmr. 1e kl.
G. J. Kolteman

Schoonhoven
ress. 's-Grovenhagc
25 jaar op 20-1-1967

Wmr. 1e kl.
J. M. Bos

Gorssel
ressort Arnhem

25 jaar op 23-3-1967

Wmr. 1e kl.
J. Forsten
Franeker

ressort Groningen
25 jaar op 2-3-1967

Wmr. 1e kl.
H. B. Groothuis

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 jaar op 73-3-1967

Owmr.
J. D. Reuser

Kuinre en Blankenh.
ressort Arnhem

25 jaar op 23-3-1967

Owmr.
l. M. H. Huijser

Leeuwarden
ressort Groninqen

25 j00 r op 23-3·1967

Wmr. le kl.
D. G. de Paepe

Gorinchem
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 19-1-1967

32
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Proef met motorsurveillance op
verkeersweg Aalsmeer- Hilversum
Motorsurveillant straks vertrouwde figuur op provinciale wegen?

BIJ DE OMSLAGFOTO:

Op de van 10 I.m. 19 maart in de
R.A.1. te Amsterdam gehouden, 12e
internationale Watersport- en kam-
peertenfoonstelling, Hiswa, was ook
de rijkspolitie te water met een
stand vertegenwoordigd, niet om
te trachten er schepen aan de man
te brengen of reclame te maken
voor de scheepsbouwers, zelfs niet
uit wervingsoogpunt.
De expositie, waarvan de omslag-
foto een indruk geeft, had enkel
tot doel het publiek voor te lichten
over het verkeer en de verkeers-
voorschriften te water, in de ruimste
zin van het woord en door per-
soonlijk contact- in een ongedwon-
gen sfeer, de goede verhoudingen
tussen politie en publiek te be-
vorderen.
Stond nummer 71, de stond van de
rijkspolitie te water, mocht zich in
een enorme belangstelling van de
zijde der bezoekers verheugen. Men
was duidelijk verbaasd en verrast
over deze wijze van voorlichting en
introductie, die kennelijk goed in
de smook viel.
De opperwachtmeester D. Lub en
de wachtmeesters 1e kl. J. E. de
Jong en P. J. Bakker hebben tal-
loze vragen op velerlei gebied
moeten beantwoorden. Het gebrek
aan kennis van de vaarvoorschrif-
ten en -reglementen bleek ontstel-
lend groot te zijn. Vele waterspor-
ters bleken nauwelijks op de
hoogte met het bestaan ervan. De
folder IJWenken voor de water-
sport", die aan de "balie" werd
uitgereikt, vond gretig aftrek. Deze
folder is samengesteld door het
Bureau voor Watertoerisme ANWB,
KVNWV en NKB, in samenwerking
met de Rijkspolitie te Water. In de
folder wordt aandacht besteed aan
de voornaamste bepalingen van het
Vaarreglement, waar het zool ver-
krijgbaar is, geluidsseinen, maxi-
mum snelheid, etc., terwijl er ook
enkele algemene veiligheidsadvie-
zen in staan aangegeven.
De door de wachtmeester 1e kl. H.
M. Vlug ontworpen "balie", was
ondermeer voorzien van een stuur-
wiel en scheepsdashbord. Vooral
op de jeugdige kijkers oefende dit
laatste grote aantrekkingskracht uit.
Het was voor de 5e maal, dot de
rijkspolitie te water met een stond
op de Hiswa verscheen.

J. van Aerssen.

door de opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

Foto's: Sectie Bijzondere Verkeerstoken, Fotodienst

Twee jaar nadat in de. Tweede Kamer de heer Baeten de toenmalige mi-
nister van justitie interpelleerde over de wenselijkheid tot invoering van
motorsurveillance op de provinciale wegen, werd dezer dagen tijdens een
persconferentie op het groepsbureau te Aalsmeer, waarbij ook radio en tele-
visie vertegenwoordigd waren. door de kolonel H. A. Van Steenis, territori-
aal inspecteur in het ressort Amsterdam, bekendgemaakt, dat op dezelfde
dag een begin zou worden gemaakt met een proef motorsurveillance op de
provinciale weg Aals meer-Hilversum.
De minister van justitie heeft namelijk, naar aanleiding van de vragen van
de heer Baeten, de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie verzocht
te doen nagaan in hoeverre motorsurveillance op de Nederlandse wegen (in
België komt deze veelvuldig voor) wenselijk en uitvoerbaar zou zijn.

. De proef staat onder supervisie van de territoriaal inspecteur in het ressort
10 Amsterdam en wordt technisch uitgevoerd door de Sectie Bijzondere Ver-
keerstaken van het Korps Rijkspolitie.

Onder commando van de opper-
wachtmeester Van Tuyl is een ploeg
van 10 motorrijders geformeerd, die
voor hun nieuwe taak, na een gron-
dige opleiding ontvangen te hebben
aan de Verkeersschool van de
Rijkspolitie te Bilthoven, gedurende
een periode van 3 maanden in
teamverband op de sectie nader
werden voorbereid. Bij de opleiding
en vorming van het personeel werd
gebruik gemaakt van de ervaringen,
die in de afgelopen jaren op de au-
tosnelwegen met de S.A.S. werden
opgedaan.
Waarom het traject Aalsmeer
Hilversum? Door de kolonel Van
Steenis werd uiteengezet, dat dit
traject is gekozen in verband met
de grote verkeersintensiteit op deze
weg. Een verkeerstelling over hel
jaar 1965 heeft uitgewezen, dat ge-
middeld 10.759 motorvoertuigen
per dag van de weg gebruik maken.
Op de 2e Pinksterdag bedroeg dit
aantal niet minder dan 22.439. In
1966 vonden er 475 aanrijdingen
plaats, waarbij 850 motorvoertui-
gen, 97 bromfietsen, 16 rijwielen
en ... 1 kat, waren betrokken. Er
vielen, als gevolg van deze aan rij-

dingen 6 doden, 138 gewonden
en ... de kat.
De kolonel maakte ook bekend, dat
gebruik zal worden gemaakt van
BMW-motoren voorzien van mobi-
lofoon. Of deze motoren, bij slagen
van de proef, ook definitief zullen
worden ingevoerd, staat nog niet
vast. Uit een mededeling van de
kapitein Vogel bleek, dat momen-
teel, op verzoek van het Korps
Rijkspolitie, bij de BMW -fabriek in
Duitsland de "ideale'" surveillance-
motor wordt getest. Pas als het
resultaat hiervan bekend is, kan
een beslissing worden genomen.

Nieuwe kleding

Voor de berijders is geheel nieuwe
motorkleding ontworpen. Die (S

enerzijds ingesteld op de weersge-
steldheid (men zal er 2 à 21/2 uur
mee in weer en wind moeten ver-
keren) en anderzijds op de beweeg-
lijkheid van de berijder.
Tijdens de proef blijft het normale
verkeerstoezicht van de landgroe-
pen en de verkeersgroepen gehand-
haafd. Alle processen-verbaal (het
personeel zal niet alleen waarschu-

1
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Het uniform van de
motorsurveillant:

2

Wattex-averall over
gewoon uniform
(in winter)

Wattex-vest over
uniform in zomer

Motorbroek
van arapele,
waterafstotende stof

Waterdichte
korte witte jas

Met witte, aan praktijk
aangepaste helm,
die binnenkort
waarschijnlijk ook
van ingebouwde
koptelefoons wordt
voorzien

wend, maar vooral ook verbalise-
rend optreden), opgemaakt door de
leden van de "proefgroep", worden
via de betrokken groepscommandant
ingediend, terwijl er uiteraard nauw
contact zal zijn tussen de motor-
groep en de groeps- en districts-
commandanten. Het te besurveil-
leren traject heeft een lengte van
ongeveer .35 kilometer. Het ligt
binn~n het ambtsgebied van de
groepen Aalsmeer, Uithoorn en
Kortenhoef van het district Amster- .
dam en Mijdrecht, Vinkeveen en
Waverveen en Breukelen van het
district Utrecht.
Kolonel Van Steenis gaf nog te
kennen, gaarne naar suggesties te
willen luisteren. "De buitenstaan-
der," zo zei hij, "ziet ons werk vaak
anders en beter dan wijzelf, die
erop doodgekeken raken."

Overlappende surveillance

Door de kapitein A. C. Vogel, com-
mandant van de Sectie Bijzondere
Verkeerstaken, werd tijdens de bij-
eenkomst een uiteenzetting gegeven
over intensiteit op en het ongeval-
lenbeeld van de weg en de werk-
wijze van de nieuwe motorgroep.
Aan de hand van enige grafieken
gaf de kapitein zijn gehoor, waar-
onder ook de burgemeesters van de
betrokken gemeenten, een indruk
van de verkeerssituatie op het proef-
traject. "De grafieken tonen duide-
lijk aan, waar zich de "ongevals-
pieken" bevinden. Om deze pieken,"
zo zei hij, "gaat het in feite. Die
moeten naar beneden. Vrij van on-
gevallen zal men een weg wel
nimmer krijgen, omdat ook bij de
beste verkeersvoorzieningen een be-
paald "bedrijfsrisico" aanwez ra

blijft."

Hij zette vervolgens uiteen, hoe
men - na uitgebreide studie - tot
het thans te beproeven systeem is
gekomen. Daarbij is komen vast te
staan, dat op eenbaanswegen, met
een dergelijke hoge verkeersintensi-
teit, de zogenaamde inhaalsurveil-
lance met vierwielige motorvoer-
tuigen, zoals die op de autosnelwegen
plaats vindt, niet doeltreffend is.
De auto-surveillant is o,P deze een-
baanswegen in vele gevallenf5e-
doemd, zich door het verkeer te
laten "meezuigen".
Het systeem moet in de eerste plaats

"grillig" zijn; er
variatie in zitten, zo
bruiker in feite niet
veel politiemensen hij te
Hij moet ze als het ware 0

zich heen voelen. Dit wil be-
reiken via een zogenaamde OH:r-
lappende surveillance, terwij ook
de uniforme kleding aan dit ..fata
morgana" moet meewerken. De
motorrijders werken in koppel van
twee. Terwijl de één post, op één
van de plaatsen met de hoogste
ongevals-pieken, s u r vei 11 eer t
de ander naar een tevoren afge-
sproken punt, ook zo'n piek. De
nadruk wordt gelegd op liet gericht
urveilleren. dus geen regelend op-

treden. Op de afgesproken post
aangekomen. telt de man zich dui-
delijk zichtbaar op. Dit uit een
oogpunt van preventie. Hij blijft
posten, tot zijn colle a hem is <Te-
passeerd. In deze rondre el van
overlapping zijn talrijke variaties
te brengen. Men kan enkele po ten
overslaan, terugwerken. zijdelings
de weg benaderen. enzovoort, ,,- ordt
op een gegeven moment de man,
die post heeft evat op een bepaald
punt, niet door zijn colleaa voorbij-
gereden, dan urvei'lleert hij terug
en kijkt wat er aan de hand is.
Op de spitsuren kan de patrouille
tot drie à vier man worden uitgc-
breid. Ook dan wordt dezelfde
werkwijze aan ehouden. Lang het
traj ect is een container op esteld.
Hierin vinden de motorrijders niet
alleen twee chrijfmachines. maar
ook het een en ander voor de ver-
zorging van de inwendi e mens.

Vragen

Op de persconferentie kwamen en-
kele vragen los. De meest "intelli-
gente" vonden wij die van de
districtscommandant Utrecht, de
majoor mr J. W. Buitendijk. Hij
wilde namelijk graag weten, wan-
neer de proef nu als geslaagd werd'
beschouwd. De kapitein Vogel,
kennelijk wat verrast door deze
"meestervraag", meende, dat het
wegwerken van de "pieken" in elk
geval als een bewijs van slagen
moest worden gezien. Overigens
vond hij, dat, met het oog op mo-
gelijke structuur-problemen te zijner
tijd wellicht een wetenschappelijke
benadering van het probleem nodig
zal zijn. In verband hiermee zal
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Nu nog op één provinciale weg, maar straks?

De kapitein A. C. Vogel zette tijdens een persconferentie doel en noodzaak uiteen.

~~f:.;.~~~~;:~·i+-;·t ~%~li..;t;;~;WW}$jt!lè;f:..~~~

ook wanneer zul -- wen elijk
wordt geacht rappo aan de
Provinciale Water taar vorden uit-
gebracht en zullen de be rokken
burgemeesters regelmatig worden
geïnformeerd.
Een vraag van een per vertegen-
woordiger, of de rijkspolitie met
deze proef nu ook werkelijk ..ge-
lukkig" is, of dat ze alleen maar
tot stand was gebracht, om de heer
Baeten tevreden te stellen, werd
door de kolonel van Steenis beant-
woord. Hij zei, dat de proef moe t
slagen, daarmee te kennen gevende,
dat de rijkspolitie heil ziet in mo-
torsurveillance op eenbaanswegen.
In welke vorm dit moet gebeuren
en of de huidige personeelsbezetting
van het korps (motorrijders moeten
bij voorkeur niet oud zijn) voor
invoering op grote(re) schaal mo-
gelijkheden biedt. zal de tijd moeten
leren. Maar daarom i het ook een
"proef" ..
Op een desbetreffende vraag deelde
de kapitein Vogel no mee. dat
als meest voorkomende engevals-
oorzaken bij het voorbereidend on-
derzoek naar voren zijn gekomen:
l. het achter op een tilstaand
voertuig rijden; 2. het geen voor-
rang verlenen; 3. het geen vrije
doorgang verlenen door afslaand
verkeer aan rechtdoorgaand verkeer
en het op snelheid-verminderende
voertuigen rijden.
De basis van het verkeerstoezicht
op het proef traject, zoals nelheids-
controle, blijft overigens gericht op
de groepen. De motorgroep zal zich
in hoofdzaak bezighonden met een
stringente controle op de gedrags-
regels en het nemen van de eerste
maatregelen bij ongevallen, toezicht
en verkeersregeling binnen de be-
bouwde kommen e.d.

4
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en zo zit dat
nu met de
"twenners"
door de adjudant H. J. Dontje te Groningen

6

De 20-km autootjes mogen sinds
1 januari 1967 niet meer op de weg
verschijnen. Dit vindt zijn grond in
artikel 66 onder p van het Wegen-
verkeersreglement, dat zegt, dat
met ingang van 1 januari 1967
motorrijtuigen sneller moeten kun-
nen rijden dan 20 km per uur.
Hiervan zijn enkele groepen motor-
rijtuigen vrijgesteld doch niet de
gewone 20 km - personenauto; wél
zijn o.m. uitgezonderd:

1. Bestelautootjes (dus ingericht
voor het vervoer van goederen,
met verbrandingsmotor van max .
.300 cc of elektromotor).

2. Motorvoertuigen, kennelijk In-
gericht voor een invalide, met
verbrandingsmotor van max.
250 cc of elektromotor. En ook
gebruikt door een invalide.

~ Een en ander geldt alleen binnen
de bebouwde kom.
Op grond van het bepaalde in ar-
tikel 101 lid 1 sub a van het
Wegenverkeersreglement is voor het
besturen van bovenomschreven mo-
torrijtuigen geen rijbewijs vereist
(motorrijtuigen, welke niet sneller
kunnen rijden dan 20 km per uur).
Indien men dUS nu nog een echte
"ouderwetse" personen-twenner aan-
treft (dus óók afgesteld op 20
km/u) dan zal de bestuurder artikel
1.3 eerste lid, aanhef onder c naar
aanleiding van het gestelde in ar-
tikel 66 onder p van het Wegen-
verkeersreglement overtreden.
Zou de "twenner" sneller kunnen
rijden dan komen, evenals voorheen,
het rijbewijs, kentekenbewijs en de
kentekenplaten om de hoek kijken.
Men mag met vorenomschreven au-
tootjes alleen binnen de bebouwde
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De kapitein Bergsma commandant district Assen

Met ingang van
1 januari 1967
is de kapitein
L. P. Bergsma
aangewezen als
commandant van
het district As-
sen. Hij nam dit
commando reeds
waar sinds de-
zelfde datum. De kapitein Bergsma

kom rijden maar in het bijzon-
der de mensen, die voor hun brood-
winning bij de weg moeten zijn, op
het platteland zullen ook buiten
de bebouwde kom hun werkzaam-
heden moeten uitoefenen, evenals
vóór 1 januari 1967. Hiervoor zal
dan, evenals door de invaliden, een
ontheffing moeten worden aange-
vraagd. Ingevolge het bepaalde in
artikel 123 lid 1 W.V.R. is dit mo-
gelijk alleen wat de beperking tot
bebouwde kommen betreft, dus niet
wat het aantal cc's betreft.
Deze ontheffing moet worden aan-
gevraagd:
a. voor Rijkswegen bij de Minister

van Verkeer en Waterstaat.
b. voor andere wegen bij- Gedepu-

teerde Staten.

werd te Joure (gemeente Hasker-
land) geboren op 14 maart J 923.
Hij behaalde het einddiploma van
de Rijks H.B.S. te Heerenveen en
was van 1948 tot 1950 in militaire
dienst. In die jaren volgde hij een
opleiding tot reserve-officier van
de S.R.O.I. te Ermelo - kreeg aïs
een der laatsten nog een militaire
rijwielopleiding - en was verder
belast met de functie van motor-
transportofficier bij een bataljon.
Van september 1950 tot september
1952 volgde hij een opleiding aan
het rijksinstituut tot opleiding van

~hogere politieambtenaren te Hilver-
sum. Na van 1 september 1952 tot
1 januari 1954 bij de gemeentepo-
litie 's-Gravenhage eerst als ad-
junct-inspecteur en sinds 1 septem-
ber 1953 als inspecteur ambtenaar
3e klasse werkzaam te zijn geweest,
werd hij op 1 januari 1954 aange-
steld bij het korps rijkspolitie in
de rang van officier 2e klasse. Van
die datum tot 1 mei 1960 was hij
werkzaam als officier toegevoegd
aan de districtscommandant Assen.
Vervolgens was hij van 1 mei 1950
tot 1 mei 1964 ingedeeld bij de staf
van de territoriaal inspecteur in het
ressort 's-Gravenhage. Op 1 sep-
tember 1960 werd hij bevorderd tot
officier le klasse. Van 1 mei 1964
tot 1 januari 1966 was hij ing sdeeld
bij de staf van de territoriaal in-
specteur in het ressort Groningen.

In de loop der tijd hef ft de kapi-
tein Bergsma verschi.: ende neven-
f uncties gehad. Hij ve Izorgde l'en
aantal jaren de begel· :0 ingen van
vorstelijke personen el hoge func-
tionarissen, maakte h l;e tijd deel
uit van de werkgroep Mobiele Een-
heden, eerst als lid, later als voor-
zitter en had zitting in verschillende
examencommissies. De kapitein
Bergsma is in het bezit van ver-
schillende buitenlandse onderschei-
dingen. Hij is gehuwd en vader
van twee dochters.

'.'::I{ORlJl5lllAD
!lUl6Jl(fJIlH1JE

Officieel orgaan voor het Korps
Rijkspolitie ander verantwoordelijk-
heid van de door de Algemeen
Inspeeleur samengestelde redactie.

*8e JAARGANG

No. 8 - april 1967

VERSCHIJNT 1 x PER MAAND

*
Redactie:

Kolonel P. Oom te Arnhem

Majoor mr A. J. Dek
te Heerenveen

Kapitein W. F. K. J. F. Frackers
te Arnhem

Mejuffrouw M. P. Baars
Officier v. [euqdzcker- te Nijmegen

J. M. A. Kasprowicz te 's-Gravenhage
Hoofd. bureau reserve-rijkspolitie

Adjudant J. Ronselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
1. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Wachtmeester le kl.
J. A. Schuurmans te Valkenburg

Wachtmeester
H. S. Freen te Sint WiJlebrord

*Redactiesecretariaal:

Districtsbureau Rijkspolitie te Water
Bureau-ark Waalhaven - Nijmegen

Teleloon 08800-3 32 44

*
I:indredactie:

Bos den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29

lekkum post leeuwarden
Teleloon (05100) 23361

*
Advertenties:

1. Duyker - Groningen
Van Ketwich Verschuurloon 25

flat 205 - Tel. (05900) 24093

*Uitgave: Schaafsma en Brouwer
Postbus 10 - Dokkum

Telel. (05190) 2321 - Giro 8331 11

Abonnementsprijs 17.50 per jaar
bij vooruitbetaling

losse nummers: 10.75 per stuk

*

PLICHTSGETROUW

STEEDS PARAAT

7

Rp.org_KB1967_04_apr_Nr.08 84



Van rechts naar links: de procureur-qenerco l
te 's-Hertogenbosch mr A. J. M. Overvcldt,
de generaal W. de Gast en de overste
G. L. J. J. Bekker.

"raad
en

daad"
nu In het Brabantse land
door de opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

Foto's: Technische Recherche 's-Hertogenbosch

Na in 1961 in het ressort Den Haag
te zijn gestart en achtereenvolgens
de ressorts Arnhem en Groningen
te hebben bezocht, is op 21 maart
1967 de rijkspolitietentoonstelling
"raad en daad", met als vertrek-
punt het gebouw "De Kentering"
te Rosmalen, zijn "tournee" door
de provincies Noord-Brabant en
Limburg begonnen. Met woorden
van aanbeveling en dank van de
territoriaal inspecteur in het res-
sort Groningen, de kolonel J. R.
Hoogkamer, heeft zijn collega in
Den Bosch, de kolonel M. C. Ruig-
rok, het geesteskind van de huidige
Algemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie, de generaal W. de
Gast, overgenomen.
In tegenwoordigheid van de gene-
raal, burgemeester J. C. Molenaar
van Rosmalen en tal van andere
burgerlijke, justitiële en militaire
autoriteiten, heeft de procureur-
generaal, fungerend directeur van
politie te 's-Hertogenbosch, mr
A. J. M. van Overveldt, de ope-
nings-ceremonie verricht. De pro-
cureur-generaal hield daarbij een
toespraak, waarop we nader nog
uitvoerig terugkomen.
De woorden van aanbeveling, door
kolonel Hoogkamer uitgesproken,
sproten voort uit goede ervaringen.
Van 14 april 1965 tot 19 november
1966", zo zei de kolonel, "hebben
wij in de drie noordelijke provin-
cies over "raad en daad" mogen
beschikken, De ervaring heeft ons

8

geleerd, hoe waardevol de tentoon-
stelling is. Waardevol, vanwege het
contact tussen publiek en politie,
instructief voor de belangstellenden,
leerzaam ook voor de politieman,
die zich door deze tentoonstelling
zo geheel anders kan presenteren.
De belangstelling en waardering
van vele tienduizenden bezoekers,
schoolklassen. gezinnen en vereni-
gingen, die op 45 plaatsen in de
noordelijke provincies kennismaak-
ten met de opperwachtmeester P. A_
Raat en zijn werk, waren steeds
een aansporing."
De dank van de territoriaal inspec-
teur ging uit naar de talloze rijks- ~
politiemensen van laag tot hoog,
die met enthousiasme hebben mee-
gewerkt, om in hun groep het eve-
nement tot een succes te maken,
gegrepen als zij waren door de
bezielende gedachte, die erachter
zit. De kolonel Hoogkamer wilde,
om niemand tekort te doen geen
namen noemen, maar hij wilde toch
een uitzondering maken voor twee
mannen, die meer dan enig ander
"vergroeid" zijn met "raad en daad".
Het zijn de "explicateurs", de wacht-
meesters le kJ. ]. J. den Dekker
en J. van Maastricht. Zij zijn iden-
tiek aan "raad en raad". Een kleine
tastbare herinnering, als dank voor
hun belangrijk werk in het noor-
den van het land, onderstreepte
de woorden van de kolonel, die
vervolgens ook de ontwerper Ralph
Prins, die met groot vakmanschap

"raad en' daad" gestalte gaf, niet
onvermeld wilde laten.
"Overigens", zo zei de kolonel
Hoogkamer tenslotte, -"zonder de
toenmalige territoriaal inspecteur
in Den Haag, zou "raad en daad"
een droombeeld zijn gebleven". Hij
was de initiator en daarom werd
de huidige generaal verrast met
een herinneringsalbum. Het album
brengt op indringende en ook gees-
tige wijze het verblijf van "raad en
daad" in het noorden tot uiting.

Houdgreep

Burgemeester Molenaar deelde mede,
dat het gemeentebestuur van Ros-
malen bijzonder is ingenomen met
de start van "raad en daad" in
deze gemeente en dan ook con
amore medewerking heeft verleend,
ook al was hij door de overste Of-
fermans min of meer in de "houd-
greep" genomen. Het feit, dat van
de gemeente ook op "financieel-
economisch" gebied wat werd ver-
wacht, had de overste namelijk
bewaard tot het moment, dat de
zaak reeds beklonken was . . _ De
hartelijke medewerking van het ge-
meentebestuur was er echter niet
door beninvloed.
Werden hij het begin van de ope-
ning door de kolonel M. C, Ruigrok
woorden van welkom gesproken, de
slotrede was voorbehouden aan de
geestelijke vader van cie tentoon-
stelling, de generaal W. de Gast.
Nadat hij had medegedeeld, dat de
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woorden van de Bossche procureur-
generaal hem uit het hart waren
gegrepen en hij dank had gebracht
aan de kolonel Ruigrok en zijn me-
dewerkers voor de introductie, wees
hij nog eens op het grote belang
van deze voorlichtings-tentoonstel-
ling, die zeker niet als een wer-
vingsactiviteit mag worden gezien.
De tentoonstelling levert door het
leggen van contacten een goede
bij drage tot verbetering van de
verhoudingen politie-burgerij. Het
succes van de tentoonstelling schreef
de generaal toe aan hen, die er da-
gelijks mee op pad gaan en aan de
talloze plaatselijke korpsleden, die
hen in hun arbeid bijstaan. Belangstelling bij de start ...
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Generaal De Gast lil Korpsblad vergadering:

,Het is nodig het korps Rijkspolitie te presenteren'

In Zwolle is eind maart een wel
zeer belangrijke vergadering van de
redactie van het Korpsblad Rijks-
politie gehouden. De betekenis daar-
van werd niet in de eerste plaats
gemaakt door het feit dat de re-
dactie voor het eerst sinds maan-
den geen vacatures heeft en geheel
voltallig bijeen was, of door de
onderwerpen die aan de orde kwa-
men, maar vooral door Je aanwe-
zigheid van de generaal W. de Gast.
Het is genoegzaam bekend, dat de
generaal een open oog heeft voor
nut en noodzaak van voorlichting
- in het korps en ook daar bui-
ten - en voor de betekenis van het
beoefenen van de public relations.
Zijn bezoek aan de korpsblad-ver-
gadering gaf daaraan nogeens extra
uitdrukking en gaf de redactie grote
voldoening, waaraan door de voor-
zitter, de kolonel P. Oom uitdruk-
king werd gegeven door de aan-
bieding van de jongste ingebonden
jaargang en een ingelijst foto-over-
zicht van de gebeurtenissen in en
om het Korps Rijkspolitie in het
afgelopen jaar.
De kolonel Oom belichtte bij deze
gelegenheid om te beginnen nog-
eens de doelstellingen van het
Korpsblad Rijkspolitie: het doen
verschijnen van een goed familie-
blad voor de binding en voorlichting
van het korps en dus met de nood-
zaak zoveel mogelijk van wat in en
om het korps gebeurt te belichten.
"Dat kan natuurlijk altijd nog beter
en het is daarom destemeer ver-
blijdend dat het Korpsblad u na
aan het hart ligt", aldus de kolonel.
"Daaruit kan een wisselwerking
ontstaan tussen de Algemene In-
spectie en de redactie aangaande
allerlei informaties, die het Korps-
blad in nog sterker mate een graag
gezien en gelezen blad maken,
waaraan ieder graag z'n steentje
bijdraagt."
De generaal zei zich graag op de
hoogte te stellen van wat de re-
dactie iedere maand weer doet om
een nieuw nummer van het Korps-
blad te laten verschijnen. De gene-
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raaI verklaarde ervan overtuigd te
zijn dat het veel zorg en werk ver-
eist steeds weer een blad met niveau
samen te stellen. "Ik ben," zo zei
hij, "van het begin af abonnee ell

ik ben van mening dat wij met hel
Korpsblad in de Nederlandse po-
litiewereld uitstekend tevoorschijn
komen en dat het Korpsblad de
toets der kritiek ook in vergelijking
met buitenlandse bladen zeker kan

doorstaan. Het Korpsblad is even-
zeer een stuk public relations als
een rijkspolitiekapel of -zanggroep.
En het is in deze tijd noodzakelijk
om aan public relations te doen al
was het alleen maar bij wijze van
tegenhanger tegenover bepaalde
misverstanden. Het is," aldus de
generaal, "nodig het Korps Rijks-
politie te presenteren".

B. den O.

Langs de •eg gezien

...... Verkeersgroep te Water ..... (foto: wmr. le kl. W. Leeman, De Bilt)
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"Methodisch toezicht" wordt nu officieel
ingevoerd in het gehele Korps

Ofschoon er zo langzaam aan in
het Korps Rijkspolitie wel niemand
meer te vinden zal zijn, die nog
nooit van "methodisch toezicht" of
"gerichte surveillance" heeft ge-
haard, is deze wijze van dienst doen
in het Korps nog zeker geen begrip
geworden. Hieraan zal echter bin-
nen afzienbare tijd een einde ko-
men. omdat dit systeem na een
periode van proefnemingen en ob-
servatie, thans in het stadium van
definitieve invoering is gekomen.
Hetgeen ook weer niet wil zeggen,
dat van vandaag op morgen elke
rijkspolitieambtenaar "gericht" gaat
surveilleren.
Het stadium van definitieve invoe-
ring werd ingeluid met de officiële
overhandiging van de hulpmiddelen
en de regeling, die tezamen het
"Methodisch Toezicht" vormen, aan
de Algemeen Inspecteur van het
Korps, de generaal W. de Gast.
De overdracht geschiedde dezer da-
gen aan de Algemene Inspectie van
het Korps, door de kolonel ]. R.
Hoogkamer, territoriaal inspecteur
in het ressort Groningen, zulks in
het bijzijn van de Begeleidings-
commissie Methodisch Toezicht.
Het in druk gereedkomen van het
sluitstuk van het systeem, de
"Surveillanceregeling Landgroepen
Korps Rijkspolitie", vormde daartoe
een welkome aanleiding. Vermeld
zij nogeens. dat de "hulpmiddelen"
bestaan uit een rapportenboek, een
rapporten-register en een documen-
tatie-register. Zoals reeds aange-
haald, vormen deze boekwerken,
samen met de "regeling", het Me-
thodisch Toezicht.

Nieuwe wegen

In een toespraak zei de kolonel
Hoogkamer onder meer, dat de be-
geleidingscommissie zich verheugt
over het feit, de hoogste korpslei-
ding een exemplaar van de hulp-
middelen en de regeling te mogen
overhandigen. " Het Korps Rijks-
politie", aldus de kolonel, "is jong,
maar heeft niettemin reeds een

door de opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

eigen houding en traditie, samen-
gesteld uit het beste van houding
en traditie, door de korpsleden uit
hun diverse Korpsen ingebracht.
Daarnaast staat het' Korps open
voor al die uitingen van heden-
daagse wetenschap en techniek, die
de politietaak - de dienst aan -le
gemeenschap - kunnen verbeteren.
Het schroomt daarom niet, platge-
treden paden te verlaten, wanneer
betere wegen gevonden kunnen
worden. Het personeel kent zijn
taak, wanneer van buiten optre-
dende omstandigheden handelend
optreden vereisen. Kennis van wet-
ten en van voorschriften, instructie
en ervaring, zijn de hoekstenen
waarop dit deel van ons optreden
berust. Hoe meer het besef groeide
voor deze taak berekend te zijn.
des te duidelijke, sprak het verlan-
gen naar een heter inzicht, een
juiste en systematische groepering
van al die andere delen van onze
taak, die samengevat kunnen wor-
den onder de benaming surveillance.
Meerdere pogingen, om in eigen
kring een oplossing voor dit pro-
bleem te vinden, mislukten. Eerst
met de actieve hulp van het bureau

Organisatie en Efficiëncy van het
Ministerie van Justitie, kon een
duidelijke taakinventaris worden
opgesteld en werden de hulpmid-
delen ontwikkeld, die daarbij nodig
waren. De "Surveillanceregeli ng
Landgroepen Korps Rijkspolitie"
was van dit geheel het sluitstuk.
Van meet af aan". zo vervolgde
spreker, "heeit de leiding van ons
Korps met welwillende belangstel-
ling dit streven gadegeslagen. Na
een ruime periode van proefnemin-
gen kon de Algemeen Inspecteur
geadviseerd worden, tot invoering
over te gaan. De Minister van J us-
titie bewilligde van harte in dit
voorstel, stelde de Begeleidings-
commissie in en wees tevens func-
tionarissen aan voor de daadwer-
kelijke invoering. Vele onderdelen
hebben thans met· het Methodisch
Toezicht kennis gemaakt, al is het
nog niet in alle facetten overal 111

gebruik, een situatie, die tegen het
einde van het volgende jaar wordt
nagestreefd."
De kolonel Hoogkamer betoogde
verder, dat ook dan echter ver-
moedelijk de taak van de Begcler-
dingscommissie nog niet ten eináe

V. I. n. r.: de heer J. Polleboom, de generaal W. de Gast, drs P. Allewijn, de majoor
C. W. Bloemers, de kapitein H. van laar, de commissoris F. Hylkema, de heer A. Muller,
de kolonel J. R. Hoogkamer en de heer P. l. G. J. Brouwer.
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zal zijn. De cornnussie staat voor
ogen, het samenstellen van een
handleiding voor het middenkader
in het Korps en hoopt te gelegener
tijd daarvoor de nodige aanbeve-
lingen te doen. De mijlpaal van de
aanbieding van de hulpmiddelen
werd daarom niet gezien als een
rustpunt, maar als aanmoediging.
"Bij gelegenheden als deze", zo zei
spreker tenslctte, "is de verleiding
groot om namen te noemen van
hen, die zich bijzonder verdienstehjz
hebben gemaakt. Hij wilde dat
echter niet doen, daar .dan wellicht
tekort zou worden gedaan aan al
diegenen die meewerkten aan de
opzet, de proefnemingen en de in-
voering. Het enthousiasme van al-
len, van laag tot hoog, die erbij
betrokken waren was hartverwar-
mend en daarvoor zij hen dank
gebracht". Md het uitspreken van
de wens, dat zij de ideale dienst-
vervulling naderbij zullen brengen,
bood de kolonel Hoogkamer daarna
de hulpmiddelen aan.

Waardering

De generaal W. de Gast getuigde
daarna van zijn grote waardering
voor de uitstekende arbeid, die op
dit terrein in het belang van de
uitoefening van de politiedienst is
verricht. Hij meende, dat vergelij-
king van deze methode met de tot
dusver gevolgde, ongetwijfeld ten
gunste van de thans ontwikkelde
werkwijze moet uitvallen. Wellicht,
dat men er hier en daar in de prak-
tijk aanvankelijk wat sceptisch te-
genover zal staan, maar de generaal
zei er zeker van te zijn, dat naar-
mate men de gezonde opvattingen
die aan de methode ten grondslag
liggen beter leert kennen, men tot
het inzicht zal komen, dat deze
methode bijdraagt tot een meer
dan voorheen gerichte - doch geen
verstarde - politiedienst en dat
dan de methode zal worden aan-
vaard als een onmisbaar hulpmid-
del voor een zo goed mogelijke
dienstvervulling.
Spreker vond het instellen van de
begeleidingscommissie een gelukkige
gedachte. Hij wilde echter niet na-
laten, naast de waardering voor de
onmisbare hulp van het bureau
Organisatie en Efficiëncy, zijn bij-
zondere erkentelijkheid t~t uitdruk-
king te brengen aan het adres van
de kolonel Hoogkamer en de com-

/
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vervuld als zeemiliciën bij de Ko-
ninklijke Marine, trad hij op laatst-
genoemde. datum in dien t bij de
Koninklijke Marechaussee. Op 1
april 1941 volgde hij zijn ,.oude
roeping", met zijn tewerkstelling bi~
de toenmalige Verkeers- en Rivier-
dienst. Bij de oprichting van het
Korps Rijkspolitie is hij, na op di-
verse standplaatsen dienst te heb-
ben verricht, geplaatst te Medem-
blik. Hij bekleedde toen de rang
van opperwachtmeester der rijks-
politie. Op 1 maart 1950 volgde
zijn benoeming tot groepscomman-
dant te Zaandam en op 1 oktober
1956 te Enkhuizen. Op 1 januari
1957 werd hij bevorderd tot adju-
dant, wa~ hij op 1 juni 1960
wordt aangewezen als districts-ad-
judant Vlaardinz De adjudant
Van der Lippe is in het bezit van
het diploma kandidaat-inspecteur
van politie. Van zijn hand versche-
nen in de loop der jaren, in diverse
vakbladen, talrijke publicaties over
strafrechtelijk-juridische aangele-
genheden. De thans tot inspecteur
bevorderde adjudant is in het bezit
van de eremedaille in zilver, ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau en "The gold medal cf
the republic of Liberia".
Bij een kort gesprek met de nieuw
benoemde korpschef op het dis-
trictsbureau in Vlaardingen blijkt,
dat, hoe eervol hij de benoeming
ook vindt, hij toch met pijn in het
hart de dienst der rijkspolitie te
water verlaat. Het feit echter, dat
Harlingen een zeehaven is met on-
der meer een eigen visafslag, doet
de weemoed bij het afscheid wat
verzachten. "Veel van wat ik hier
achterlaat", zo zegt hij zelf, "vind
ik daar terug. Bovendien ben ik er
ook ambtenaar van aanmonstering.
Voor mij," zo vervolgt hij, "is de
benoeming niet alleen een ere-kwee-
tie, ik vind ook, dat mijn nieuwe
functie er een is met inhoud".
Wij menen, dat het Korps Rijkspo-
litie trots mag zijn op de benoeming
van één van zijn onder-officieren
tot deze functie bij de gemeente-
politie en wensen daarom de in-
specteur P. van der Lippe van harte
veel succes toe.

De adjudant P. van der Lippe korpschef Harlingen

Met ingang van
1 mei 1967 is de
adjudant P. v. d.
Lippe, districts-
adjudant der
rijkspolitie te
water te Vlaar-
dingen, benoemd
tot inspecteur-
korpschef te

Harlingen, 1D de rang van ambtc-
naar 3e klasse. De thans 53-jarige
adjudant Van der Lippe is Noord-
wijker van geboorte. a van eind
februari 1934 tot begin april 1935
zijn militaire dienstplicht te hebben

missa ris (ex-kapitein) Hylkema, aan
wier bijzondere belangstelling voor
dit vraagstuk. deze surveillance-
methode te danken is. "Goed sa-
menspel tussen praktijkervaring en
wetenschappelijke benadering van
het vraagstuk, hebben tot een ge-
lukkige oplo sing geleid", aldus de
generaal.
Voortgaande zei de Algemeen In-
specteur, dat de nieuwe methode
een uitstekende bijdrage levert in
de ontwikkeling van de politiedienst
van het Korps Rijkspolitie, dat lil

dit opzicht bepaald niet meer m
de achterste gelederen loopt.
Inhakende op hetgeen hierover door~
de kolonel Hoogkamer was gezegd,
oordeelde ook hij, dat met de in-
voering van de methode de taak
van de begeleidingscommissie geens-
zins een einde heeft genomen. De
methode zal thans in het gehele
Korps dienen te worden ingevoerd.
Hiervoor is, begrijpelijk, tijd nodig.
De taak van de begeleidingscom-
missie in de toekomst zal onder
meer bestaan in het op rustige wijze
introduceren en invoeren van de
methode in het Korps.
De generaal bleek onder de indruk
te zijn gekomen van het denkwerk,
dat door de commissie is verricht
en het enthousiasme waarmede
werd gewerkt. Hij besloot zijn toe-
spraak met de mededeling, dat hij
met belangstelling de verdere acti-
viteiten van de begeleidingscom-
missie tegemoet ziet. J. van Aerssen
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Mammoet brengt
nieuw geluid
in oude school
Sinds jeugdige bezitters van het
Mula-diplama bij ans Karps kunnen
solliciteren, zijn het niet alleen de
cantacten met de jeugd waarom
het onderwijs één van die rand-
gebieden is waarvan we als politie-
mensen enige kennis dienen te
hebben. "Panta rhei", zeiden de
Grieken reed St I/alles is in bewe-
ging".
De opper H. Smit te Heerenveen
vertelt u van M.A.V.O. en andere
evoluties op dit gebied. Bij uw
wervingsaktiviteiten kunt u er ple-
zier van hebben!

MAVO (4) wordt eis voor aanstelling bij de politie

Wanneer we de naam Cals horen,
denken we direct aan de laatste
kabinetscrisis, maar die naam is
ook onverbrekelijk verbonden aan
de zogenaamde mammoetwet of de
wet op het Voortgezet Onderwijs
van februari 1963. Op 1 september
1968 zal de wet geheel zijn beslag
krijgen. Thans zijn verschillende
scholen in ons land met de uitvoe-
ring aan het experimenteren en het
wordt tijd te weten wat deze wet
inhoudt
De doelstelling van deze wet is,
dat elke leerling onderwijs kan
krijgen aangepast aan zijn begaafd-
heden, zijn belangstellingsfeer en
zijn maatschappelijke bestemming.
Hieruit volgt, dat er een goede
selectie van de leerlingen moet wor-
den toegepast.
Voorts spreekt deze Wet van "al-
gemeen onderwijs" en "beroepson-
derwijs".
Algemeen onderwijs is onderwijs
bedoeld om aan ieder - afhankelijk
van de intelligentie en toekomst-
bestemming van de leerling - de
grondslag en de uitgangspunten te
bieden voor verder onderwij .
Beroepsonderwijs is onderwijs ter
"voorbereiding" op het beroep en
reikt niet verder dan het leggen
van de basis, waarop in de praktijk
de verdere opleiding en specialisatie
van het gekozen beroep kan steu-
nen.

14

door opperwachtmeester H. 'smit te Heerenveen

Foto: H. Hiemstro, adm. ambte~eerenveen

Ook krijgen de huidige onderwijs- rniddenstandsonderwij
inrichtingen andere namen. landbouw onderwijs '-......-
1. Basis onderwijs, thans de lagere uitgebreide technisch- school en

scholen. zeevaart onderwijs.
c. HOGER beroepsonderwijs:

huishoud onderwijs
sociaal pedagogisch onderwijs
economisch administratief on-
derwijs
middenstandsonderwijs
landbouw onderwijs
hogere technische school en
zeevaart onderwijs.

Welke weg moet nu door de leer-
ling worden bewandeld?
Na het basis onderwijs komt de
leerling in de brugklas van de
HAVO, MAVO, l.A VO of één van
de scholen voor net lager beroeps-
onderwijs.
Het doel van
1. de leerling

wegwijs te
situatie;

2. L(ager) A(lgemeen) Vï ormend)
O(nderwijs) te vergelijken met
het huidige V.G.L.O.

3. M(iddelbaar) A(lgemeen) Vf or-
mend) O(nderwijs) de tegen-
woordige (M.)U.L.O. scholen
(3- en 4- jarig onderwijs).

4. H(oger) Af lgerneen) V(ormend)
O(nderwijs), komt ongeveer over-
een met de tegenwoordige mid- ~
delbare meisjesscholen, doch bij
HA VO ook voor jongens. (5-
jarig onderwijs)

5. V(oortgezet) W(etenschappelijk)
O(nderwijs) een samenvatting
voor lyceum, gymnasium en
atheneum. (alle 6-jarig)

Het beroepsonderwijs omvat:
a. LAGER beroepsonderwijs:

huishoud onderwijs
economisch administratief
derwijs
middenstandsonderwijs
landbouwonderwijs en
lagere technische school

b. MIDDELBAAR
beroepsonderwijs:
huishoud onderwijs
sociaal pedagogisch onderwijs
economisch administratief on-
der v./ijs

dit brugjaar is:
te crienteren en hem
rnaken in de rueuwe

on-

2. hem te iaten
studie;

3. tot een bepali ~g van zijn moge-
lijkheden '.e komen en

4. hem te helpen aan het einde
van -dat jaar de juiste weg te
kiezen.
Uit het onder le tot en met 4e
vermelde volgt, dat er een
goede selectie van de leerlingen
moet worden toegepast, zoals 111

de aanhef reeds is vermeld.

wennen aan de
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Na het brugjaar komt de leerling
dus bijvoorbecl d in:
de 2e klas van de MAVO 3; of
de 2e klas van dl: MAVO 4; of
de 2e klas van de HAVO; of
de 2e klas van het atheneum, of
2e klas gymnasium.
Laten we ons nu uitsluitend bepa-
len tot het MAVO onderwijs, daar
één der aanstellingsei sen voor de
politie is, het bezit van een
(M.)U.L.O.-diploma voor 17 t.m.
25 jarigen. Op de MAVO scholen
zowel 3- als 4-jarig wordt onder-
wijs gegeven in Nederlands, Frans,
Duits, Engels, geschiedenis en staats-
inrichting, aardrijkskunde, wiskunde,
natuur- en scheikunde, biologie en
handelskennis. Totaal dus 10 leer-
vakken. Bij het eindexamen MAVO
4 moet examen worden gedaan in
6 vakken naar keuze, me: in ieder
geval Nederlands en 1 vreemde
taal (deze kan afhankelijk zijn van
:lc. school, doch zal in de meeste
gevallen Engels zijn).
Bij het eindexamen MAVO 3 moet
examen gedaan worden in 5 vak-
ken naar keuze, met in ieder geval
Nederlands en 1 vreemde taal.
Door de keuze vakken kan het
MAVO-examen gesplitst worden iu :
ecu examen literaire kant, dus talen;
een examen wiskunde kant; en
een examen handelskennis kant.
De keuze vakken bepalen alzo de
waarde van het diploma. Daar
examen wordt gedaan in 6 c.q. .5
vakken wordt de cijferlijst van het
eindexamen voor wat betreft de
vakken waarin geen examen is af-
gelegd aangevuld met .de cijfers
,lie voor die vakken op het school-

('rapport voorkomen.
Welke ~aarde moet nu worden
fu~d aan de nieuwe diploma's?
Een MAVO 4 diploma kan gelijk
gesteld worden met het huidige
ULO-diploma. De wiskunde kant
met ULO-B.
Het MAVO 3 diploma heeft onge-
veer de waarde van het tegen-
woordige ULO-A diploma. Er wordt
echter in minder vakken geëxami-
neerd.
Voor wat betreft de keuze vakken,
kan gezegd worden, dat de literaire
kant van MAVO 3, dus de talen,
ongeveer gelijk zijn met ULO-A;
de wiskunde kant kan gelijk gesteld
worden met de wiskunde van ULO-A
en de handelskennis kant met de
handelskennis van ULO-A, maar

i

hel diplcrnn van :\~.A'VO 3 in zijn
geheel komt niet toe aan de eisen
die thans gesteld worden aan het
ULO-A .Iiploma
De leerling van een MAVO 3 school
is niet zo "all round" als een leer-
ing van een (M.)U.L.O.-A diploma,
Een MAVO '3 diploma zal dan ook
niet kunnen gelden als één v..n d,~
aanstellingsersen voor toelating tot
de politie, waar nog bij komt, dat
een MAVO S leerling op zijn vlugst
op 14-ja,:ig~ leeftijd. in elk geval
op 15-jarige leeftijd in het bezit
kan zijn van het einddiploma.
Wat kan deze leerling dan?
Hij kan met een MAVO 3 diploma
geplaatst worden in de 3e klas van
de MAVO -4 o? 15-jarige leeftijd
en op 17-jarige leeftijd dan in het
bezit zijn van het MAVO 4 di-
ploma.
Tot besluit onderstaande schets,
welke de weg aangeeft van basis-
onderwijs tot en met universitaire
opleiding.

De adjudant ]. W. Booy

commandant parketgroep Breda

Met ingang van
1 maart 1967 is
de adjudant J.
W. Booy aange-
wezen als com-
mandant van de
parketgroep Bre-
da. Hij werd op
23 augustus 1913
te Dordrecht g'e-

boren en trad op 15 augustus 1940
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee! In de bezettingstijd ging
hij over naar de Staatspolitie (Ma-
rechaussee) en trad op 1 januari 1946
in de rang van wachtmeester le kJ.
in dienst bij het Korps Rijkspolitie,
bij de parketgroep Breda. Hier werd
hij op 1 mei 1958 aangewezen als
plvv.-groepscommandant. Hij werd
op 1 mei 1957 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 1 maart 1967 tot
adjudant.
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Opmerkingen:

Aan een school voor V.W.O.kan een H.A.V.O.• fd. verbonden zijn.

Aan een school voor M.A.V.O. kan een H,A.V.O. afd. verbonden zijn.

Aan de onderwijzersopleiding {kweekschooll zijn d. eer s t e twee j ar en

H.A.V.O. onderwijs. thans genoemd eerst. leerkring.

15

Rp.org_KB1967_04_apr_Nr.08 91



SPEURHONDEN SCHOOL

RIJKSP UTiE

De modernste telecommunicatie-
middelen, snelle surveillancewagens
en -motoren, vliegtuigen, radarcon-
trole en talrijke andere zaken zor-
gen dat het Korps Rijkspolitie bij
de tijd blijft en hebben grote ver-
anderingen in de uitoefening van
de politietaak tot gevolg gehad.
Maar, alle technische hulpmiddelen
ten spijt is de speurhond een on-
misbare figuur in het Korps Rijks-
politie gebleven, wiens kwaliteiten
nog door geen enkel wonder der
moderne techniek worden geëven-
aard. Tussen de 2500 en 3000 maal
per jaar wordt de assistentie inge-
roepen van de 26 speurhondgelr-i-
ders met hun trouwe viervoeter',
die in omstreeks 300 gevallen VOOi'

positieve resultaten bij het onder-
. zoek zorgen.
Terwijl de telecommunicatieverbin-
dingen in snel tempo worden uit-
gebouwd, een befaamde motoren-
fabriek in samenwerking met hei
Korps Rijkspolitie doktert aan de
produktie van de ideale surveillan-
cemotor en op allerlei terrein wordt
gewerkt aan de aanpassing van de
politiële hulpmiddelen aan de eisen
en mogelijkheden van deze tijd.
floreert aan de Oude Waalsdorper-
weg in Den Haag de Speurhonden-
school der Rijkspolitie. Het is een
van de merkwaardigste scholen in
Nederland, waarvan de naam enige

16

komische gedachtenassociaties kan
opwekken en tegelijk een tikje mis-
leidend is, want de speurhonden-
school is geen instituut waar alleen
maar honden speuren wordt geleerd;
het is ook een school voor mensen,
voor de speurhondgeleiders, die
met hun hond een team moeten
vormen.
De Speurhondenschool der Rijks-
politie is in de Benelux een unieke
instelling. De oprichting in augus-
tus 1919 door wijlen adjudant ].
Harms van de Rijksveldwacht en ~
ook de stichting van de gebouwen
aan de Waalsdorperweg in 1935
getuigen van een breed inzicht in
de kwaliteiten van de hond-in-
politiedienst. Want, terwijl de
Speurhondenschool z'n gouden ju-
bileum tegemoet gaat, bestaan er
momenteel in België plannen om
een dergelijke school te stichten.
Momenteel zijn enige leden van de
Rijkswacht gedetacheerd op de
school aan de Waalsdorperweg. Zij
worden de instructeurs in België.
En lil de kleine hondenwereld,
waar de adjudant P. Driesprong,
sinds 1 juli 1946 instructeur-speur-
hondgeleider en sinds 1961 com-
mandant van deze school, de scepter
zwaait, zullen ook hen in menig
opzicht de ogen opengaan. Want,
de adjudant en zijn medewerkers,
de wachtmeesters l e kl. R. Molen-

maker, C. Beyen en A. ter Hoest
en de kennelkneeht A. ]. Ouborg
maken onaantastbaar duidelijk, dat
de politieman met een speurhond
een paar zintuigen extra heeft.
Evenmin als alle hout timmerhout
is, kan elke hond een speurhond
worden. "Speurhonden worden niet
gemaakt, ze worden geboren," zegt
de adjudant Driesprong, "het is
alleen de kunst om te weten waar."
De adjudant reist geregeld door
het land, niet alleen voor bezoeken
aan de speurhondgeleiders, die voor
wat het "honds-technische" gedeelte
onder de school ressorteren, maar
ook om honden te kopen.
De speurtocht richt zich vooral op
herders en kruisingen daarvan en
het is eigenlijk een merkwaardige
coïncidentie de adjudant de lof van
de speurhond te horen bezingen,
terwijl een teckel aan z'n voeten
ligt, waarvan hij de aanwezigheir:l
lachend verklaart met te zeggen:
"Ja, die is van mij, da's een afge-
sleten speurhond."
Honden met voldoende kwaliteiten
voor de politiedienst zijn schaars.
"Van de honderd aangeboden hon-
den blijven er hoogstens vijf over
en dat zijn dikwijls niet de dieren
waar de eigenaars zelf een speur-
hond in zien, maar wel de honden
van mensen die zelf niet weten dat
hun hond geschikt is. Wij kijken
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niet naar ras. Van de 26 speurhon-
den in het Korps Rijkspolitie zijn
er drie of vier raszuiver. Wij nemen
bij voorkeur herders of kruisingen
daarvan en ik ga altijd in het land
kijken of een aangeboden hond aan-
leg heeft. Dan komt zo'n hond op
proef. Hij wordt gekeurd en hij
mag om te beginnen niet bang zijn
voor de explosies van kanonnen die
in het kamp Waalsdorp worden
beproefd. Een speurhond moet vrij
en levendig zijn. Hij mag nergens
bang voor zijn en moet achtervol-
gingsdrang hebben. De hond moet
ook zijn neus willen gebruiken en
dar kun je een hond niet leren. Wij
temmen geen honden, zoals dikwijls
wordt gedacht. Wij richten ze ei-
genlijk nieteens af, maar ontwikke-
len alleen z'n eigenschappen. Een
hond waar de eigenaar zelf al mee
bezig is geweest om hem het een
of ander te leren, is meestal be-
dorven. Daar zitten dan al fouten
in en daar leggen wij geen geld
voor op tafel."

Tekst en foto's:

Bas den Oudsten

Zo worden de geschikte honden
aangekocht, voor prijzen tot max.
f 150,-, maar even belangrijk a13
de hond is de man, die ermee moet
werken. Een rijkspolitie-ambtenaar
met vijf dienstjaren kan solliciteren
als speurhondgeleider en. de man
wordt tegelijk met zijn hond opge-

De adjudant Driesprong, commandant van
de Speurhondenschool.
J n.

leid. Hij leert dan het dier kennen.
Man en hond worden een combina-
tie, een team. "Mensen opleiden is
eigenlijk moeilijker", aldus de ad-
judant Driesprong. "De man moet
zich namelijk bij de hond aanpas-
sen. Dat moet wennen zoals de
hond moet wennen aan zijn nieuwe
omgeving en aan de man. Sommige
honden kennen na drie weken hun
oude baas en zelfs diens kinderen
niet meer. Dan gaan hond en man
een paar uur per dag aan het werk.
Dat begint met gehoorzaamheids-
oefeningen. De hond komt bijvoor-
beeld aan de lijn en moet leren
volgen. Om het simpel te zeggen:
het moet zo zijn dat de baas de
hond uitlaat en niet de hond zijn
baas ... "
De ene hond is veel inte lligenter
dan de andere en dat blijkt meteen.
Er is eigenlijk geen hond gelijk. Er
zijn honden, die een geweldige
werklust hebben, maar geen goede
neus. Zo'n hond is ongeschikt en
daar wordt een goede baas voor
gezocht. Dat is geen moeite," zegt
de adjudant. "Ze staan ervoor in
de rij, ook al moet ervoor worden
betaald."
Een bepaalde voorkeur voor reu of
teef bestaat niet, hoewel de geleiders
soms liever een reu hebben. Elke
hond eist begrip, gevoel voor de
psychologie van de hond, de oplei-
ding van elk dier eist ettelijke we-
ken. "AlIeen al met het sorteren kun
je weken werk hebben om de hond
te leren dat hij eerst het hele rijtje
buisjes moet langslopen om het
goede te vinden - waarvan lucht
gegeven is -, maar sommige hon-
den begrijpen dat na een keer of
wat. Je hebt nu eenmaal te doen met
een levend wezen. Daarom zeg ik
weleens: als je de pest in hebt, laat
die hond dan, want je kunt in een
uur meer bederven dan je in weken
goedmaakt. Als je een hond bestraft
tijdens z'n werk, brengt 'ie dat op
z'n werk terug, terwijl hij niet weet
wat 'ie fout doet. Een hond denkt
niet, geloof ik. Hij handelt bij intu-
itie en gaat door het vele doen be-
grijpen."
Dag in, dag uit wordt er aan de
Waalsdorperweg met de honden ge-
werkt. Ze leren sorteren, ze leren
een voorwerp terug te vinden, een
spoor te volgen. En wanneer de hon-
den zijn "afgestudeerd" krijgen ze
allemaal hetzelfde "proefwerk": een
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De speurhond krijgt lucht.

Sorteren eist weken.

spoor van 1 kilometer en van onge-
veer 4 uur oud volgen, sorteren, ge-
hoorzaamheidsoefeningen, voorwer-
pen opzoeken, terrein afzoeken en
een man zoeken. De speurhonden
werken aangelijnd en zijn echte
speurhonden wanneer ze echt in
politiedienst zijn gekomen. De eisen,
die aan politiehonden worden ge-
steld, zijn in vele landen verschil-
lend.
Zwitserland bijvoorbeeld werkt met
rashonden. "Maar," zegt de adju-
dant, "een Zwitserse politieman, die
hier kwam kijken kende het sorteren

17
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het water was overgestoken. De
hond werd opnieuw ingezet op de
plaats waar de stropers gezien W'iJ.-

ren en nam een ander spoor op, dat
hij weer over grote afstand volgde
tot een perceel in Oostelbeers. Daar
werden lege patroondozen, een volle
huls (kaliber 16), natte kleren,
laarzen waarvan het zoolprofiel
overeen kwam met dat van een
spoor in het jachtveld en een aantal
strikken en klemmen gevonden. Er
was maar een bewoner van het
pand aanwezig en hij verklaarde
samen met zijn broer en een land-
bouwer, woonachtig in een perceel
waar de speurhond even tevoren
ook was geweest, te hebben ge-
stroopt. De broer was zoek, maar
werd bij zijn terugkeer aangehou-
den. Hij ontkende, maar de speur-
hond vond bij het (doodlopende)
spoor dat hij eerst had gevolgd een
staaflantaarn. Bij dreggen in het
riviertje werd een dubbelloops
jachtgeweer gevonden: kaliber 16 ..
Nee, de commandant van de Speur-
hondenschool der Rijkspolitie raakt
over het wonder van de speurhond
nooit uitgepraat. Dat geldt trou-
wens niet voor hem alleen. Op de
speurhondenschool weet men waar-
voor wordt gewerkt en is iedereen
ervan overtuigd dat de speurhond
eigenschappen heeft, waar geen
wonder van de moderne techniek
tegenop kan . . .

De heer I. B. Sleeboom hoofd

bureau personeelszaken

Algemene Inspectie

Met ingang van
15 maart El67
is de heer
I. B. Sleeboorr.,
na een ongeveer
dertig-jarige mi-
li taire carrière
als luitenant-ko-
lonel met eervol
ontslag uit het
leger, aangewezen als hoofd van
het bureau personeelszaken van de
algemene inspectie. De overste b.d.
Sleeboom werd op 13 juli 1914 te
Bandoeng geboren. a zijn vijfja-
rige H.B.S.-opleiding voltooid te
hebben, deed hij met succes kandi-
daatsexamen Indisch recht en volgde
daarna een officiersopleiding te
Kampen. Op 1 januari 1937 werd
hij tweede luitenant. Dit was het
begin van een zeer gevarieerde
loopbaan. In 1938 trad hij in vaste
militaire dienst bij het wapen der

•ft
"

Langere levensduur daar beier vervoer.
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infanterie van de koninklijke land-
macht. Van 1938 tot 1940 was hij
pelotonscommandant en luitenani-
adjudant. In maart 1942 week hij
via Zwitserland en Spanje naar
Engeland uit dat hij in mei 1943
bereikte. Na per 1 januari 1943 tot
eerste luitenant bevorderd te zijn
werd hij uitgezonden naar Suriname
waar hij tot 1945 dienst deed als
compagniescommandant. In dat jaar
ging hij als commandant van een
detachement oorlogsvrijwilligers via
Amerika en de Philippijnen naar
Australië. Hij fungeerde daarna als
commandant van het Victory Camp
Nieuw Zuid Wales. Na in 1945
reeds de tijdelijke rang van kapi-
tein verworven te hebben is hij
definitief in die rang in 1947 werk-
zaam op de afdeling personeelsza-
ken van het Ministerie van Oorlog
te Batavia. Van 1947 tot 1950 is
hij compagniescommandant op We3t
Borneo, repatrieert in 1950, wordt
in datzelfde jaar uitgezonden naar
Suriname en is daar tot 1954 com-
pagniescommandant en chef staf.
Hij keert in 1954 definitief naar
Nederland terug.
Dan volgen werkzaamheden op een
afdeling personeelszaken, (op 1 fe-
bruari 1955 is hij bevorderd tot
majoor) hij is commandant van Ge
school voor reserve-officieren te
Utrecht, commandant van een ree ru-
tendepot, hoofd van een afdeling
opleiding, operatiën en inlichtin-
gen bij een inspectie en waarnemend
hoofd van een stafsectie logistiek.
Zijn bevordering tot luitenant-ko-
lonel heeft plaats op 1 februari
1960. Op 1 juni 1966 gaat hij met
eervol ontslag. De overste Slee-
boom heeft verschillende onder-
scheidingen waaronder het kruis
van verdienste en de gouden me-
daille van de Nederlandse Sport
Federatie.
In zijn huidige functie
personeelszaken is de
boom hoofdambtenaar
"burgerrang" .

van hoofd
heer Slee-

met een
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Sectie
In zee
met sex
of: mooie zus tegen zwarte zes

__ "I

De hoofdcommissaris van Arnhem mr J.
Hopman, voorzitter van de c.P.V.c., reikte
aan de wachtmeester 1e kl. A. G. Meyer
de sleutels van een Porsche uit, waarmee
de actie daadwerkelijk kon starten.

Na een half jaar van voorbereiding
door een werkgroep van vertegen-
woordigers van het Korps Rijks-
politie, korpsen gemeentepolitie en
het Verbond voor Veilig Verkeer is
begin april - opgefleurd door de
Rijkspolitiekapel- opnieuw een actie
gestart tegen de zogenaamde zwarte
zes, een half dozijn van de ernstigste
verkeersfouten. die op de autosnel-
wegen worden gemaakt. In deze actie
werkt de Surveillancegroep Auto-
snelwegen onder meer samen met
zes charmante ambassadrices van
het Verbond, die - gekleed in
oranjekleurige pakjes - rondrijden
in groene Triumph sportwagens en
de weggebruikers in motels en res-
taurants zullen attenderen op de ge-
vaarlijke fouten. Men zou - ruim
genomen kunnen zeggen dat de Sec-
tie met de Sex optrekt tegen ver-
keerszondaars of voor de verkeers-
veiligheid; de weggebruiker zal wel-
licht zeggen: met mooie zus tegen
zwarte zes.
De herhaling van de actie zwarte
zes, die voor het eerst in 1964 werd
gehouden, is geen luxe. Dat blijkt
alleen al uit de ongevallencijfers. Er
zijn recente ongevallencijfers verza-
meld, een activiteit, die wellicht het
begin kan zijn van een continue on-
gevallenstatistiek, waaruit blijkt dat
in 1966 op de autosnelwegen 2862
ongevallen werden geregistreerd.
Daarbij vielen 84 doden en 434
zwaar gewonden. Uit analyses is ge-
bleken, dat het onvoldoende afstand
houden de voornaamste oorzaak van
ongevallen is. Veertig procent van

de ongelukken is een gevolg van te
weinig afstand bewaren, van onder-
schatting van de remweg die nodig
is om tot stilstand te komen, te wei-
nig rekening houden met de toestand
van het wegdek, verkeerde schattin-
gen in de schemer en dergelijke. Uit
het te weinig afstand bewaren ont-
staan dikwijls noodsituaties, die de
inleiding vormen van een slippartij.
En omstreeks 20 % van de ongeluk-
ken begint met slippen. Een andere
belangrijke oorzaak is het onjuist in-
voegen op de snelwegen, waardoor
6,2 OIo van de ongelukken ontstaat.
En dat zijn dan nog maar drie van
de voornaamste fouten, die politie
en ambassadrices gaan bestrijden in
deze actie, die tot 1 juli duurt.
De andere drie zijn fouten bij in-
halen, stoppen en te langzaam rijden.
De pinksterdagen zijn welbewust in
de actie opgenomen om door pre-
ventieve voorlichting de ongevallen-
cijfers op de feestdagen - wanneer
veel onervaren rijders op stap zijn-
gunstig te beïnvloeden.
De actie wordt ondersteund door
televisiespots, voorlichting in radio-
verkeersrubrieken, affiches, wand-
kranten voor kantines e.d. en zelfs
een Duitstalig vlugschrift. Maar de
mannen van de rijkspolitie, de door
de politie opgeleide verkeersambas-
sadrices zullen het moeten doen.
Aan de actie is een stuk wetenschap-
pelijke begeleiding gekoppeld waar-
uit naar voren zal komen of de weg-
gebruikers er ook iets van leren ...

Bas den Oudsten.
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Nieuwe mode voor "Schutzpolizei

•

De "Schutzpolizei" van het land Nordrhein- Westfalen kreeg kort geleden een uniform van nieuwe snit. Ook
hier voert men de vernieuwing geleidelijk door. Naar onze mening is men er in geslaagd een smaakvol represen-
tatief geheel te bereiken. Het ontbreken van een koppel draagt ten zeerste bij aan de fraaie ononderbroken verticale
lijn en geeft ook een grote bewegingsvrijheid. Een sportief uniform voor de moderne gezagsdrager.

Foto's: Ministerie van binnenlandse zaken Nordrhein-Westlalen

Twee nieuwe gezichten bij Korpsbladredactie

Met ingang van 1 april 1967 is de
redactie weer compleet, door toe-
treding van de wachtmeester l e kJ.
J. A. Schuurmans en van de wacht-
meester H. S. Freen.
De wachtmeester l e kJ. J. A. Schuur-

J. A. Schuurmans H. S. Freen

mans werd op 13 juni 1926 geboren
te Gemert en trad op 5 november
1951 te Nistelrode als adspirant in
dienst bij het Korps Rijkspolitie. Op
1 januari 1952 werd hij in de rang
van wachtmeester geplaatst te Ze-
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venbergen. Op 1 juni 1953 ging hij
naar Tudderen en op 1 augustus 1963
kwam hij op zijn huidige standplaats J,
Valkenburg.

De wachtmeester H. S. Freen werd
op 22 oktober 1940 geboren te
's-Gravenhage en trad op 1 januari
1963 als adspirant in dienst op de
Opleidingsschool te Arnhem. Op 1
december 1963 werd hij in de rang
van wachtmeester geplaatst op de
post St. Willebrord van de groep
Rucphen.

In tegenwoordigheid van de Alge-
meen Inspecteur, de generaal W. de
Gast werden de nieuwe redactie-
leden op de redactievergadering van
29 maart 1967 welkom geheten. Mede
door hun inbreng - waar zij vooral
de jongeren van ons Korps vertegen-
woordigen - wordt verwacht dat
het Korpsblad Rijkspolitie in alle ge-
ledingen van het Korps, nog meer
aan doel en opzet zal beantwoorden.

De adjudant A. J. Verstee~en
districtsadjudant te Maastricht

Met ingang van
1 januari 1967
is de adjudant
A. J . Versteegen
aangewezen als
districtsadjudant
te Maastricht.
Hij werd op 21
maart 1917 ge-
boren te Hoens-

broek en trad op 31 mei 1938 in
dienst bij het Wapen der Konink-
lijke Marechaussee. In de bezetting
ging hij over naar de Staatspolitie
(Marechaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
le kJ. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie, ter standplaats Ittervoort. Op
1 sept. 1947 werd hij verplaatst naar
Kessel en op 1 oktober 1950 werd
hij aangewezen als postcommandant
te Herten. Op 1 september 1954 ging
hij in gelijke functie naar Maas-
bracht en op 15 januari 1961 werd
hij aangewezen als groepscomman-
dant te Heer. Hij werd op 1 januari
1954 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 15 januari 1961 tot adju-
dant.
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Doortastend optreden redt jongen het leven
door de opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijrneqen

Kordaat en doortastend optreden
van de wachtmeester j.c. Raimond
J. P. van der Burgt, Van de groep
Zevenaar, redde op 29 maart j.l.
in het sportfondsenbad te Apel-
doorn, het leven van een 12-jarige
jongen uit Klarenbeek.
De wachtmeester Van der Burgt,
toen - in verband met een hem
overkomen dienstongeval, waardoor
hij niet in staat was het sportexa-
men af te leggen - feitelijk nog
adspirant, nam op die dag deel aan
de verplichte dienst sport, waarvan
het zwemmen een onderdeel uit-
maakt. Juist onder de douche van-
daan, stond hij langs de kant van
het bad nog even rond te kijken,
toen hij op de bodem van het diepe
bassin iets zag ronddrijven. Of-
schoon aanvankelijk nog niet gea-
larmeerd, kwam hij bij nadere be-
schouwing al vlug tot de conclusie,
dat er iets niet klopte. Het "voor-
werp" bleek een kind, dat blijkbaar
bewusteloos over de bodem dreef.
"Hier moet ik helpen", was zijn
gedachte en de daad bij het woord
voegende, dook hij in het water.
"Daar ik met open ogen dook," zo
vertelt hij ons rustig en zonder op-
smuk op het groepsbureau in Zeve-
naar, "zag ik onder water, dat het
een jongetje was. Zijn gezicht zag
zo wit als een doek. Ik heb het
kind boven water gebracht, waarop
de sportinstructeur, de adjudant
J. v. d. Starre, direct mond-op-
mond-beademing toepaste. De j on-
gen kwam spoedig bij en kon daarna
naar huis worden gebracht. Dat is
alles."

Ja, dat is alles, maar inmiddels
hebben de districtscommandanten
te Almelo, Doetinchem en Apel-
doorn, de majoor J. Zijp, de
overste W. C. Bijl de Vroe en de
overste jhr B. W. F. de Beauforl,
de redders hun tevredenheid over
het doortastende optreden betuigd
en ook de vader van het slachrof-
fertje heeft zijn dank, bewondering
en waardering voor het optreden
van de politieambtenaren niet on-
der stoelen of banken gestoken.
Van de directie van het sportfond-
senbad werd een schrijven entvan-

gen, waarin deze haar grote waar- .
dering uitspreekt over het snelle
en correcte optreden van de wacht-
meester Van de Burgt, waaraan -
zo zegt zij zelf - ongetwijfeld een
mensenleven te danken is.

De adjudant J. W. Steen

groepscommcndant Nieuwkoop

D~ adjudant J.
W. Steen is met
ingang van 16
februari '67 aan-
gewezen als
groepscomman-
dant te Nieuw-
koop. Hij werd
op 12 mei 1911
geboren te Zand-
voort en was van 10 oktober 1934
tot 12 juni 1937 gemeenteveldwach-
ter te Bennebroek, waarna hij in
dienst trad bij het Korps Rijksveld-
wacht. In de bezettingstijd ging hij
over naar de Staatspolitie (Mare-
chaussee) en werd op 1 januari 1946
in de rang van wachtmeester le kl.
aangesteld bij het Korps Rijkspolitie,
ter standplaats Egmond a.d. Hoef.
Op 1 april 1946 werd hij geplaatst
bij de staf van het district Utrecht,
vervolgens diende hij op 1 april 1948
te Amerongen, op 22 februari 1954
te Westbroek en op 1 juni 1960 werd
hij plaatsvervangend-groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant te
Mijdrecht. Hij werd op 1 januari
1956 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 16 februari 1967 tot adju-
dant.

Adjudant Ringelesteijn met pensioen
In de sfeervolle raadszaal van het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessen-
dam is een door b. en w. georganiseerde afscheidsbijeenkornst gehouden voor
de adjudant-groepscommandant W. van Ringelesteijn. De samenkomst werd
bijgewoond door de commandant van het district Dordrecht, de majoor S. de
Vries, diens twee officieren toegevoegd, burgemeesters en korpschefs van
omliggende gemeenten en vele collega's. De scheidende adjudant kreeg veel
lof toegezwaaid en geschenken aangeboden. 's Avonds namen personeel,
reservisten en veel inwoners van Hardinxveld-Giessendam afscheid in een
aparte bijeenkomst.
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Van verbaal naar reisverhaal

Zomerprijsvraag
Korpsblad Rijkspolitie

Dit jaar 1967 is het jaar van het toerisme, niet van het reizen in het
kader van een omvangrijke business, maar van het toerisme in dienst
van de vrede door meer onderling contact tussen mensen en meer
begriP tussen de volken die elkaar op hun tour ontmoeten.
Met deze gedachten op de achtergrond schrijft de redactie van het
Korpsblad Rijkspolitie een zomer prijsuraag uit voor het beste vakantie-
verhaal. al dan niet geïllustreerd. en voor de beste vakantiefoto.
De inzenders zijn volkomen vrij in de keu:e van hun onderwerpen,
de uitwerking of de schrijftrant. Evenmin is het nood::akelijk dat
wordt uitgegaan van het feit dat 1967 het jaar van het toerisme is,
want elke reis heeft in dit verband zonder meer al ::ijn betekenis.
Er zijn slechts drie voorwaarden, waaraan inzenders moeten voldoen:
de penneoruchten mogen niet langer zÜn dan twee (eenzijdig) getypte
kantjes, de foto's dienen een formaat te hebben van tenminste 13x 18
centimeter, inzendingen moeten uiterlijk 20 september binnen ::ijn bij
het secretariaat van de redactie Korpsblad Rijkspolitie, p.a. Bureau-
ark Rijkspolitie te Water, Waalhaven, Nijmegen. Er zijn twee jJrij::en
beschikbaar van f 25.- elk en de beste inzendingen worden in het
Korpsblad gepubliceerd.

De adjudant Bukviel verliet de dienst
Op 1 maart 1967 verliet de adjudant J. J. Bukviel, groepscommandant te
's-Heer Arendskerke, de dienst wegens leeftijdsontslag. In verband hiermee
werd, in tegenwoordigheid van familie, de burgemeesters van de tot de
?"roep behorende gemeenten, het voltallige personeel en vele andere geno-
digden, in de moderne raadzaal, als gast van het gemeentebestuur, afscheid
van hem genomen. Burgemeester D. M. Verrnet sprak, mede namens 6
ambtgenoten uit de "zak van Zuid-Beveland", waarderende woorden en
bood een kleinbeeldcamera aan. Ook andere sprekers wezen op de goede
samenwerking en deden hun woorden vergezeld gaan van cadeaus.
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Nieuwe correspondenten
Korpsblad

Per 1 april 1967 heet de redactie
welkom als nieuwe correspondenten:
de opperwachtmeester C. L. Kooter
van de staf van de territoriale in-
specteur te 's-Gravenhage; de opper-
wachtmeester A. van Zuilichem, van
de staf van het district Amsterdam
en de adjudant H. C. Timmer, van
de staf van het district Leeuwarden.

C. L. Kooier A. v. Zuilichem

H. C. Timmer

W. J. Peliel Tj. Bleeker

Zij vervangen respectievelijk de ad-
judant W. A. H. van den Wijngaard,
die vanaf de oprichting van het
Korpsblad correspondent is geweest,
aanvankelijk voor het district Dor-
drecht en later bij de staf van de
territoriaal inspecteur te 's-Graven-
hage; de opperwachtmeester W. J.
Petiet, die vanaf 1961 correspondent
was en nu om gezondheidsredenen
heeft moeten bedanken en de adju-
dant Tj. Bleeker, ook vanaf het eer-
ste uur correspondent, die de dienst
met leeftijdsontslag heeft verlaten.
Van eerstgenoemden verwachten wij
alle steun en medewerking en de
scheidende correspondenten brengen
wij dank voor alles wat zij in het
belang van het Korpsblad Rijkspolitie
hebben gedaan. In het bijzonder de
opperwachtmeester Petiet wensen wij
met zijn gezondheid het beste toe.
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Leringe of vermaak

ederlands moet wel een bijzonder
moeilijke taal zijn om er gedachten
en gevoelens of feiten in uit te
drukken, zogezeid een gebrekkig
communicatiemiddel. Met de spreek-
taal heeft men doorgaans - zo hier
en daar te horen - weinig moeite,
al is het algemeen beschaafd Ne-
derlands soms nogal ver op stap.
Met de taalbeheersing op papier 1S

het evenwel dikwijls nogal droevig
gesteld. Meer tot vermaak dan tot
leringe, bij wijze van kleine vreug-
den tegenover de grote schoonmaak,
biedt ik u deze maand enige citaten
aan uit brieven, die werden gezon-
den aan de woningcommissie van
een middelgrote stad in ons goede
vaderland. Ik heb er (met de hand
op het hart) geen woord aan ver-
anderd en bij zoveel fantasie lijkt
mij ook commentaar overbodig.

Edelachtbare Heren. Hiermede wil
ik u vragen, of u het eens in han-
den nemen wilt van onze afwate-
ring.

Tot mijn verbazing deel ik u mede,
dat ik op 12 december met een
hersenschudding in de ongevallen-
wet ben gaan lope en daar ik va-
der ben van een vrouwen twee
kinderen, zitten wij automaties om
centen verlegen. Ik moet toch ook
betalen mijn huishuur en verdere
levensstanden. Maar ik weet wel
dat de mannen met dikke beurzen
maling hebben aan Jan Grijpstui ..
ver. Ik wil u mondeling wel eens
bezoeken, maar als ik er niks van
hoor, neem ik mijn beweging in
handen, want mijn vrouw verwacht
iedere tien minuten een babbie.
Geef dus uitkering anders kom ik
lil geldelijke omstandigheden te
verkeren. In blijde verwachting die
zich noemt ...

Verzoeke meer gas daar ik op 15

?

april een zoon erbij heb geboren
wat me door de drukte door het
hoofd is geschoten.

Mijn moeder werd door de tand
des tijds gedwongen bij mij te ko-
men inwonen.

Mijn gezin telt vier ledematen.

Daar mijn vrouw een zoon ter
aarde heeft geschonken verzoek ik
u ...

Mijn vrouw moet hete zitbaden ge-
bruiken. Als de kachel brandde
kon ze het daar op doen.

Bij een bombardement heeft mijn
zuster haar echtgenoot en haar ge··
hele inboedel verloren.

Wegens ziekte van mijn vrouw heb
ik tijdelijk een ander gehad.

Ik ben niet iemand die zomaar gas
laat vliegen.

Mijnheer, toen ik een kachel had,
dee ik vaak een hoop op de kachel,
maar nu moet ik alles op het gas-
fornuis doen.

Wij zitten zo krap dat de mensen
naast ons die de griep hebben ons
door de muren heen aansteken. Als
u eens polshoogte kwam nemen ~
kon u zelf de koorts krijgen.

Wij hebben reumatiek en een kind
van vijf jaar. Dit komt allemaal
door het vocht, u moet hier iets
aan doen.

Mijn vijf dochters liggen zo maar
blood op zolder. Edelachtbare he-
ren komt u toch eens kijken.

Ik gebruik wekelijks zowat 90 mun-
tjes per maand.

Ik zit van alles zonder, zoals u

weet is mijn schoonmoeder pas
dood, die Gok al geen inkomen had,
en nu moet u me nog meer krengen
terwijl ik spring van ellende, mijn
schoonmoeder van wijlen kost me
ook al f 1,50 per week.

Verzoeke meer gas daar mijn vrouw
in een kinderbed ligt.

Ondergetekende gebruikte tot voor
kort gas en petroleum maar heeft
nu bovendien nog zijn schoonmoe-
der in huis.

Tot voor kort bereidde mijn vrouw
alle spijzen met petroleum.

( Voor Moeder

Ik ben een staande vrouw alleen.
Ik heb me laten krabben met vast-
recht.

En daarmee moet ik vijf grote
mensen bckoken en bestrijken en
bewassen. Wat ons koken betreft
staan we op een zeer laag stand-
punt.

Wij zijn zo benauwd behuisd dat
mijn man de pot mee naar de gang
moet nemen.

En de moraal, beste vriendinnen, is
eigenlijk dat wij ons hebben ver-
maakt om andermans gebrekkige
taalkennis, hetgeen niet helemaal
netjes is, maar dat wij in elk geval
in deze laatste spannende dagen
van het schooljaar onze spruiten
kunnen voorhouden dat een paar
diploma's toch niet helemaal van
nul en gener waarde zijn. Dus ging
het deze maand toch misschien nog
meer om de leringe, dan om het
vermaak, dat u desalniettemin hebt
gehad en dat u werd gegund door

MARIANNE

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort
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De wonderspiegels

Er heerste een drukte van belang
in de hoofdstad van Dwergenland,
want het was marktdag. Op het
plein van het koninklijk paleis,
waar de markt gehouden werd,
zag het zwart van de dwergen, die
in het gezellig geroezemoes langs
de kraampjes liepen, waar handige
kooplui uit alle windstreken hun
waren luidruchtig aanprezen. Hier
stond een handelaar in kleedjes,

en Kind)

daar een in stoffen en verderop
een dwerg, die eieren en kaas
verkocht. Overal vond men koop-
lui die de meest uiteenlopende
waren probeerden te verkopen.
Op één plekje was het verschrik-
kelijk druk. Dat was bij een
vreemde koopman, die spiegeltjes
verkocht. Hij had ze in alle ma-
ten, grote en kleine en de dwergen
verdrongen zich om deze vreemde
koopman heen en luisterden naar
zijn schelle stem, die hun vertelde,
dat dit wonderspiegels waren, die
de bezitter of bezitster het beeld
toonde, zoals zij werkelijk waren.
"Alle andere spiegels geven u een
verwrongen, verkeerd bèeld, al-
leen in mijn spiegels ziet u zich,
zoals u werkelijk bent!"
Kwistig deelde de man spiegels
uit om de mensen er in te laten
kijken en iedereen was verheugd,
want wanneer zij in de spiegel
keken, zagen zij zich zelf zo knap
en mooi, als ze zich nog nooit
gezien hadden. "Ben ik zo wer-
kelijk?", vroegen de dwergen zich
af. De koopman ging voort met
zijn betoog en legde er nogrnaals
de nadruk op, dat de dwergen tot
nu toe zich zelf niet gekend had-
den. Alleen zijn spiegels toonden
hun hoe zij werkelijk waren. Na-
tuurlijk wilden de omstanders zo'n
spiegeltje hebben en het duurde
niet lang of de koopman was zijn
grote voorraad kwijt.

Trots als pauwen

Angstvallig hielden de kopers hun
geheim voor zich. De dwerg die
zo'n spiegel had, wist nu dat hij
mooi en knap was en het duurde
niet lang of velen liepen trots als
pauwen door de straten te stap-
pen, want er was niemand zo
mooi en knap als zij. In het besef
van hun schoonheid keken ze neer
op andere dwergen die ze ont-
moetten en waarvan ze zagen, dat
ze niet zo mooi waren. Manlijke
en vrouwelijke dwergen liepen de
hele dag in hun mooiste zondagse
kleren rond en waren te trots om
iemand een woord waardig te
keuren. Die anderen waren alle-
maal minder mooi en liepen ook

-trots rond, hoe durfden ze.
Vanuit het raam van zijn paleis
had koning Kri-Bul lIl, vorst van
Dwergenland gezien, hoe op de
marktdag de handige koopman
spiegeltjes verkocht, maar hij had
niet geweten, wat er precies mee
aan de hand was. De trotse hou-
ding van zijn volk in de volgende
dagen viel de koning op en hij
begreep er niet veel van.
Hij maakte zich zorgen. Wat was
er met zijn onderdanen aan de
hand? Zelfs enkele van zijn hove-
lingen liepen als trotse pauwen
rond te stappen en gaven de ko-
ning brutale antwoorden. Voor-
zichtig informeerde de koning bij
enkele van zijn vertrouwde dienaren
en hoorde wat er gebeurd was.
Huilend kwam de koningin even
later bij hem binnenstormen en
vertelde hem, dat één van haar
liefste hofdames haar al in geen
dagen aangekeken had en toen zij
vroeg wat er aan de hand was,
had zij geantwoord, dat zij, de
mooie knappe hofdame, niet lan-
ger van plan was de gedienstige
te spelen van een lelijke koningin.

Er moest iets gebeuren

De vorst begreep dat zijn onder-
danen het slachtoffer waren gewor-
den van een handige koopman,
die met wonderspiegels werkte.

Nachten lag hij wakker en vroeg
zich af, hoe hij alles goed kon
krijgen en zijn brave volk kon
genezen van deze ijdelheidswaan,
die de gehele staat ondermijnde.
Deze ijdelheid bleek de oorzaak
van hevige ruzies en zelfs van
vechtpartijen tussen dwergen die
anders heel goed met elkaar kon-
den opschieten, maar die nu be-
weerden dat ze de mooisten en
knapsten van het land waren, iets
dat de anderen niet namen, want
zij meenden op hun beurt dat zij
de mooisten waren.
Teneinde raad ging koning Kri-
Bul op een morgen op stap en
wandelde diep het bos in, waar
hij wist dat de goede fee woonde.
Bij haar gekomen vertelde hij haar
van de ramp die zijn land en volk
had getroffen.
De goede fee lachte zachtjes VOO!

zich heen en sprak: "Beste koning
Kri-Bul, ik wist dit alles reeds en
het verwondert mij niets, dat u
ten einde raad mijn hulp komt
inroepen. Er is slechts één moge-
lijkheid om deze gevaarlijke spie-
gels onschadelijk te maken."
"En hoe dan?", vroeg koning Kri-
Bul gretig.
"Wanneer één van de spiegel!
breekt, zullen alle andere spiegels
dadelijk hun toverkracht kwijt ra-
ken en gewone spieges worden,
waarin iedereen zich ziet, zoals
hij werkelijk is, heel gewoon."

Op zoek

Koning Kri-Bul nam afscheid van
de goede fee en diep in gedachten
verzonken liep hij terug naar de
stad. Hoe kon hij zo'n spiegeltje
bemachtigen om het te breken?
Zélf had hij er geen.
Tot diep in de nacht piekerde de
koning over een oplossing. Plotse-
ling kreeg hij een goed idee. Het
was al laat en iedereen sliep. De
vorst trok zijn schoenen uit en op
kousevoeten sloop hij door de
gangen. Hij bleef staan voor de
deur van de slaapkamer van een
van zijn hovelingen, van wie hij
vermoedde dat hij een spiegeltje
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had, want de man was de laatste
tijd verschrikkelijk trots geweest.
Heel zachtjes opende de koning
de deur. Doodstil bleef hij staan
en luisterde naar de regelmatige
ademhaling van de dwerg in het
bed. Op zijn tenen sloop hij naar
binnen. VI' aar moest hij het spie-
geltje zoeken? Bij het flauwe
maanlicht dat door het venster
naar binnen VIel, keek Kri-Bul
rond. Dat was een bofje! Op bet
nachtkastje van de man stond een
mooie spiegel. Zou dit de wonder-
spiegel zijn?

Een knappe koning

Voorzichtig pakte de vorst de
spiegel en keek er In. Hij stond
als aan de grond genageld. Vanuit
het glas keek hem een mooie,
knappe, leuke koning aan. "Ben ik
dat?", fluisterde hij.
Zo snel mogelijk verdween koning
Kri-Bul uit de slaapkamer met het
spiegeltje stijf onder zijn arm ge-
klemd. In zijn eigen kamer geko-
men, kon hij niet nalaten nog eens
op zijn gemak in de spiegel te
kijken. Ja hoor, hij was het, maar
héél erg knap en mooi. Zou hij
de spiegel zelf houden? Het was
toch eigenlijk zonde om zo'n won-
derspiegel stuk te maken! De ko-
ning verkeerde in hevige tweestrijd.
Eindelijk besloot hij om zijn plan
te volvoeren en de spiegel kapot
te gooien en daarmede zijn volk
te redden. Hij had toch niet voor
niets het risico gelopen, betrapt te
worden als een gewone dief. Als
koning kon je zoiets alleen doen,
wanneer het niet voor eigen baat
was en slechts diende om het volk
uit de klauwen van de ijdelheids-
waan te redden. Resoluut maakte
koning Kri-Bul het venster open,
keek nog een keer in de wonder-
spiegel en wierp toen met een
boos gebaar het onding het raam
uit. Kletterend viel het op het
plein in scherven. Toen ging de
koning rustig naar bed.
De volgende morgen zat hij voo I

het raam en keek naar zijn onder-
danen, die plotseling. hun trotse
houding hadden laten varen en
met verwonderde, niet begrijpende
gezichten door de straten stapten.
Hun wonderspiegels hadden hun
deze morgen een heel gewone
dwerg getoond.
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De adjudant H. L. Meesters
groepscommandant

Made en Drimmelen

De adjudant H.
L. Meesters is
met ingang van
16 februari 1967
aangewezen als
groepscomman-
dant te Made en
Drimmelen. Hij
werd op 20 au-
gustus 1915 ge-

boren te Bergen op Zoom en trad op
26 oktober 1940 in dienst bij de
toenmalige Marechaussee. Op 1 ja-
nuari 1946 werd hij in de rang van
wachtmeester le kl. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Putte. Op 15 januari 1951
werd hij als postcommandant ge-
plaatst te Sprundel. Op 3 november
1954 ging hij in gelijke functie naar
Zevenbergen. waar hij op 1 mei 1958
werd aangewezen als plaatsver-
vangend - groepscommandant, tevens
rayoncommandant. Hij werd op 1
januari 1957 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 16 februari 1967
tot adjudant.

De adjudant J. A. van der Wijk
groepscommandant Marum

De adjudant J.
A. van der Wijk
is met ingang
van 16 februari
1967 aangewe-
zen als groeps"""
commandant te
Marum. Hij werd
op 7 juni 1917
geboren te Idaar-

deradeel en trad op 1 augustus 1940
In dienst bij de Rijksveldwacht. In
de beze ttingstijd ging hij over naar
de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester le kl., aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Putten. Hij werd op 1 april
1949 als postcommandant verplaatst
naar Wapenveld en op 15 december
1954 ging hij in gelijke functie naar
Giethoorn. Op 29 januari 1960 werd
hij plaatsvervangend-groepscomman-
dant, tevens rayon commandant te
Steenwijkerwold. Hij werd op 1 april
1958 bevorderd tot opperwach tmees-
ter en op 16 februari 1967 tot ad-
judant.

De adjudant J. Hoekstra
groepscommandant Baarderadeel

Met ingang van
1 maart 1967 is
de adjudant J.
Hoekstra aange-
wezen als gHleps-
commandant te
Baarderadeel.
Hij werd {lP 14
september 1916
te Snikzwaag ge-

boren en trad op 25 juni 1940 in
dienst bij de toenmalige Marechaus-
see. Op 1 januari 1946 werd hij in
de rang van wachtmeester le kl.
aangesteld bij het Korps Rijkspolitie
ter standplaats Balk. Op 2 november
1955 werd hij postcommandant te
Sneek en op 1 juni 1965 ging hij in
gelijke functie naar Tzum. Op 1 april
1958 werd hij plaatsvervangend-
groepscommandant, tevens rayon-
commandant te Wymbritseradeel. Hij
werd op 1 april 1958 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 1 maart
1967 tot adjudant.

De adjudant H. C. J. Cornelisse
groepscommandant Alkemade

Met ingang van
16 februari 1967
IS de adjudant
H. C. J. Corne-
lisse aangewezen
als groepscom-
mandant te Al-
kernade. Hij werd
op 22 februari
1917 geboren te

Zevenhoven en trad op 1 augustus
1940 in dienst bij de toenmalige Ma-
rechaussee. Op I januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester l e
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie, ter standplaats Purmerend.
Op 1 juni 1947 werd hij gedeta-
cheerd bij de Dir. Gen. voor de Prij-
zen, ter standplaats Bloemendaal; op
25 oktober 1948 werd hij geplaatst
bij de parketgroep Haarlem en op
1 oktober 1950 ging hij naar Egmond
aan Zee. Op 1 januari 1959 werd hij
postcommandant te Eemnes en op 20
januari 1956 plaatsverv.-groepscom-
mandant, tevens rayoncommandant
te Oudewater. Op I juni 1965 ging
hij in gelijke functie naar Alkemade.
Hij werd op I januari 1957 bevor-
derd tot opperwachtmeester en op
16 februari 1967 tot adjudant.

..•

Rp.org_KB1967_04_apr_Nr.08 101



De adjudant P. van Lee
groepscommandant Gemert

Met ingang van
1 maart 1967
is de adjudant
P. van Lee
aangewezen als
groepscomman-
dant te Gemert.
Hij werd op 16
februari 1915 te
Amsterdam ge-

boren en diende van 28 juli 1937
tot 1 juli 1940 bij het Korps Politie-
troepen. Op 18 augustus 1940 gmg
hij over naar de toenmalige Mare-
chaussee en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Hooge
Mierde. Hij werd op 1 Februar i
1947 verplaatst naar Rosmalen en
op 15 maart 1954 naar Heesch. Op
1 januari 1959 werd hij aangewezen
als plaatsvervangend - groepscom-
mandant, tevens rayoncommandant
te Heesch. Hij werd op 1 november
1957 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 maart 1967 tot
adjudant.

De adjudant H. Selders comman-
dant Verkeersgroep Heerenveen

Met ingang van
1 maart 1967
is de adjudant
H. Selders
aangewezen als
commandant van
de verkeersgroep
Heerenveen. Hij
werd op 4 janu-
ari 1915 gebo-

ren te Musselkanaal en trad op 8
april 1937 in dienst bij het Wapen
der Koninklijke Marechaussee. In
de bezettingstijd ging hij over naar
de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de ran:s-
van wachtmeester le kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Broek op Langendijk. Hij
werd op 1 oktober 1948 verplaatst
naar Bergen-Binnen en op 15 au-
gustus 1949 naar de verkeersgroep
Alkmaar, waar hij op 1 oktober
1958 werd aangewezen als plaats-
vervangend-groepscommàndant. Hij
werd op 1 augustus 1955 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1
maart 1967 tot adjudant.

De adjudant W. Hensbroek
groepscommandant Hilvarenbeek

Met ingang van
1 maart 1967
is de adjudant
W. Hensbroek
aangewezen ais
groepscomman-
dant te Hil-
varenbeek. Hij
werd op 4 juli
1916 geboren te

Utrecht en trad op 24 juni 1940 in
dienst bij de Rijksveldwacht. In de
bezetting ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester l e kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Stein. Op 1 april 1958 werd
hij aangewezen als plaatsvervan-
gend - groepscommandant, tevens
rayoncommandant. Hij werd op 1
januari 1957 bevorderd tot opper-

t wachtmeester en op 1 maart 1967
tot adjudant.

De adjudant C. F. M. Selten
groepscommandant Didam

Met ingang van
1 maart 1967
is de adjudant
C. F. M. Selten
aangewezen als
groepscomman-
dant te Didam.
Hij werd op .,!
juli 1915 gebo-
ren te Lobith

en trad op 7 april 1937 in dienst
bij het Wapen der Koninklijke Ma-
rechaussee. In de bezetting ging hij
over naar de Staatspolitie (Mare·
chaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
1e kl, aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Baaric
Nassau. Hij werd op 3 juli 1947
verplaatst naar Geertruidenberg, oJ)

.15 januari 1950 naar Steenbergen
en op 27 mei 1953 werd hij post-
commandant te Ossendrecht. Op 15
april 1958 ging hij in gelijke functie
naar Ulvenhout. Op 1 mei 1958
werd hij plaatsvervangend-groeps-
commandant te Nieuw-Ginneken.
Hij werd op 1 juni 1956 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1
maart 1967 tot adjudant.

De adjudant J. van Gelder
groepscommandant Boskoop

Met ingang van
1 maart 1967
is de adjudant
]. van Gelder
aangewezen als
groepscomman-
dant te Boskoop.
Hij werd op 20
december 1917
te Nijkerk ge-

boren en trad op 1 juli 1940 in
dienst bij het 'Korps Rijksveldwacht.
In de bezetting ging hij over naar
de Marechaussee en werd op 1 ja-
nuari 1946 in de rang van wacht-
meester le kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Amsterdam. Op 1 juli 1947 werd
hij verplaatst naar Westzaan en
op 16 augustus 1948 naar Ouderkerk
aan de Amstel. Op 15 juli 1955
werd hij postcommandant te Aker-
sloot en op 15 september 1960
plaatsvervangend - groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant te
Nijkerk. Hij werd op 1 april 195ti
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 1 maart 1967 tot adjudant.

De adjudant A. T. Blanken

groepscommandant
Hardinxveld-Giessendam

Met ingang van
16 maart 1967
is de adjudant
A. T. Blanken
aangewezen als
groepscomman-
dant te Har-
dinxveld-Gies-
sen dam. Hij werd
op 25 december

1914 te Arkel geboren en diende
van 14 februari 1935 tot 15 juli
1940 bij het Korps Politietroepen.
Van 2 september 1940 tot 1 januari
1946 diende hij bij de Staatspolitie
(gemeentepolitie Zwolle), waarna
hij in de rang van wachtmeester
le kJ. werd aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie. Hij was gedetacheerd
bij de Dir. Gen. voor de Prijzen en
kreeg op 27 maart 1946 standplaats
Gorinchem en op 16 februari 1948
's-Hertogenbosch. Op 1 november
1948 ging hij naar de post Woud-
richem, waar hij op '1 mei 1958
werd aangewezen als plaatsvervan-
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gend-groepscommandant. Op 1 de-
cember 1964 ging hij in gelijke
functie naar Dubbeldam. Hij wen!
op 1 januari 1957 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 16 maart
1967 tot adjudant.

De adjudant H. G. Westhof
groepscommandant Westerschouwen

Met ingang van
16 maart 1967
is de adjudant
H. G. Westhof
aangewezen als
groepscomman-
dant te Wester-
sehouwen. Hij
werd op 23 fe-
bruari 1918 te

Apeldoorn geboren en trad op 9
juli 1940 in dienst bij de toenma-
lige Marechaussee. Op 1 januari
1946 werd hij in de rang van wa cht-
meester 1e kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Susteren. Op 1 juli 1946 werd hij
verplaatst naar Beek (L.) en OP 1
oktober 1948 naar het bereden p::-
loton te 's-Hertogenbosch. Op 5
april 1951 werd hij verplaatst naar
de bereden groep Boxtel en op 15
oktober 1955 naar de verkeersgroep
Eindhoven. Op 16 maart 1964 ging
hij naar de verkeersgroep Maas-
tricht. Hij werd op 1 juli 1958. be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 16 maart 1967 tot adjudant.

De adjudant J. H. Koert
groepscommandant Aardenburg

Met ingang van
16 maart 1967
is de adjudant
J. H. Koert
aangewezen ah
groepscomman-
dant te Aarden-
burg. Hij werd
op 12 december
1920 te Eij sden

geboren en trad op 19 augustus
1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee. Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester 1e kl, aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Wessem. Op 15 februari 1949 werd
hij verplaatst naar Heijthuizen, op
10 oktober 1951 naar Grathem en
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op 1 juni 1953 naar Susterseel,
waar hij op 1 juni 1958 werd aan-
gewezen als postcommandant. Op
1 oktober 1960 werd hij aangewezen
als plaatsvervangend - groepscom-
mandant, tevens rayon commandant
te Susteren. Hij werd op 1 juni
1958 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 16 maart 1967 tot
adjudant.

De adjudant W. Hanekamp
groepscommandant Raamsdonkveer

Met ingang van
1 april 1967
is de adjudant
W. Hanekamp
aangewezen als
groepscomman-
dan t te Raarns-
donkveer. Hij
werd op 10 ok-
tober 1916 te

Zwolle geboren en trad op 16 au-
gustus 1938 in dienst bij het Wapen
der Koninklijke Marechaussee. Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester 1e kJ. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Alphen ~NB). Hij werd ver-
plaatst naar Dongen op 1 december
1947, naar Almkerk op 15 septem-
ber 1957, waar hij werd aangewezen
als postcommandant. Op 8 apnl
1958 ging hij in gelijke functie naar
Westzaan en op 1 april 1963 wed
hij aangewezen als plaatsvervan-
gend - groepscommandant te Enk-
huizen. Hij werd op 1 juli 1957~
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 1 april 1967 tot adjudant.

De adjudant G. A. Gerards
groepscommandant Cuyk

Met ingang van
1 april 1967
is de adjudant
G. A. Gerards
aangewezen als
groepscomman-
dant te Cuyk.
Hij werd op 16
januari 1917 te
Venlo geboren

en trad op 12 augustus 1940 in
dienst bij de toenmalige Marechaus-
see. Op 1 januari 1946 werd hij in
de rang van wachtmeester 1e kl.
aangesteld bij het Korps Rijkspo-
litie, ter standplaats Meerssen. Op

15 mei 1946 werd hij verplaatst
naar Itteren, op 1 oktober 1950
naar Nuth en up 1 oktober 1954
werd hij postcommandant te Hön-
gen Heilder. Op 16 december 1957
ging hij in gelijke functie naar
Mechelen .en op 16 december 1959
naar Gronsveld. Op 1 augustus
1964 werd hij aangewezen als plaats-
vervangend - groepscommandant te
Eysden. Hij werd op 1 december
1957 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 april 1967 tot ad-
judant.

De adjudant P. J. H. Ruiters

groepscommandant Heer

Met ingang van
16 februari 1967
is de adjudant
P. J. H. Rutters
aangewezen als
groepscomman-
dant te Heer.
Hij werd op 13
mei 1917 gebo-
ren te Simpel-

veld en trad op 3 juli 1940 in dienst
bij de toenmalige Marechaussee. In
de bezetting ging hij over naar de
StaatspoIitie (Marechaussee) en
werd op I januari 1946 in de rang
van wachtmeester l e kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Gronsveld. Op 15 mei 1949
werd hij verplaatst naar de ver-
keersgroep Maastricht en op 1 ja-
nuan 1959 werd hij postcomman-
dant te Beek waar hij eveneens
werd aangewezen als plaatsvervan-
gend - 'groepscommandant, tevens
rayoncommandant. Hij werd op 1
januari 1957 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 16 februari
1967 tot adjudant.

GEZINSKREDIET
Huis inrichten, kleding kopen, auto
aanschaffen, vakantie? Doe 't met
contant geld. Kredieten voor ambte-
naren en andere vaste werknemers.
Zonder borg. Snel en discreet. Desge-
wenst schriftelijk. Kwijtschelding bij
overlijden. Wettelijke voorwaarden.
Vraag inlichtingen bij
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Filatelie

Bijzondere frankeerzegel
Nederlandse Antillen

Ter gedachtenis aan de Curaçaose
verzetsstrijder Manuel Carlos Piar,
die 150 jaar geleden stierf, zal de
postadministratie van de Neder-
landse Antillen op 26 april 1967
een bijzondere frankeerzegel in de
waarde van f 0,20 zonder toeslag
in omloop brengen. Deze zegel, die
ontworpen is door de heer M. H. N.
de Crasto, is uitgevoerd in de kleu-
ren zwart en vermiljoen. Op de
zegel is de verzetsstrijder in borst-
beeld voorgesteld. Als bijzondere
tekst is op de zegel vermeld: "M3-
nuel Carlos Piar" en de jaartallen
,,1iï7-1817".
De prijs van de zegel bedraagt in
Nederlandse munt f 0,40.
De postzegel zal worden' verkocht
t.e.m. 25 april 1968.

Technische gegevens:

Beeldforrncot . 33 x 25.125 mm; Zeqelforrncot :
36 x 28.125 mm; Tanding 14 , 12.75; Popier-
soort: zonder watermerk i Gomming : syn-
thetische gom; Vel indeling , 10 x 10 = 100
zegels; Druktechnieb rasterdiepdruk 2 kl.;
Drukkerij Johan Enschedé & Zonen N.V.,
Haarlem.

nederlandse ~
\1

~ 18071"'

~
-;ntillen 6c

nederlandse •

'- ~ _\1_-~..A",,-
~
antille~IOe

ned~rlandse ~
,...... \i.""....,

-.........!J* -

- llen '-Oe

nederlandse 9
p~ • 11O~1II7

*~--~ 25c

Onze "vloot"
Ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de Koninklijke Ver-
eniging "Onze Vloot" zal de post-
administratie van de Nederlandse
Antillen op 29 maart 1967 een serie
van 4 frankeerzegels' zonder toe-
slag uitgeven. Deze zegels, die ont-
worpen zijn door de heer Oscar
Ravelo Nadal te Willemstad, Cu-
raçao, hebben de volgende waarden,
voorstellingen en kleuren:

Waar·
den,
6 cent

10 cent
20 cent
25 cent

Voorstelling en
bijzondere tekst,
Pantserschip

Zeilschip
Tanker
Possag iersschi p

Kleuren,

groen en don-
kergroen
oker en bruin
bruin en lichtbr.
blauwgriis en
blauw

De prij van de serie bedraagt lil

Nederlandse munt f 1,22.
Technische gegevens:
Beeldforrnoot . 25 x 33,3 mm; Zeqelfo rmcct .
28 x 36,388 mm; Tanding, 13,25 , 14,25;
Papiersoort : zonder watermerk; Gomming :
synthetische gom; Velindeling , 5 x 10 =
50 zegels; Druktechniek, offset; Drukkerij:
Johan Enschedé & Zonen, N.V., Haarlem.

De zegels zullen worden verkocht
t.m. 2 maart 1968.

Europa-zegels 1967

Vanaf 2 mei t.m. 2 juni 1967 - of
zoveel langer als de voorraad strekt
- zullen cp alle [ederlandse post-
inrichtingen de ederlandse Euro-
pazegels 1967 verkrijgbaar zijn in
de waarden van 20 en 45 cent zon-
der toesla . De zegels zullen zowel
op papier zonder watermerk als op
fosforescerend papier met water-
merk worden aangemaakt; de foa-
foreseerende zegels zullen uitsluitend
op postinrichtingen in de districten
Rotterdam en 's-Gravenhage wor-
den verkocht en voorts aan alle
filatelistenloketten in den lande.
Als voorstelling werd voor dit jaar
door de postadministraties van de
bij de CEPT (Conférence Euro-

péenne des administrations des
Postes et des Télécommunications)
aangesloten landen het ontwerp
gekozen van de heer Oscar Bonne-
valle uit Gent, Bclgié. De afbeel-
ding op de zegels, die uitgevoerd
zijn in kleuren blauwen paarsbruin,
toont 2 grote tandwielen die Je
industriële kracht van Europa sym-
boliseren. Zij draaien dank zij het
centrale wiel, dat de samenwerking
van de CEPT-landen wil uitbeel-
den.
De prijs van elk van de series is
in Nederlandse munt f 0,65.

Technische gegevens:
Beeldforrnco+: 22 x 33 mm; Zeqelforrncot
25 x 36 mm; Tanding, 12,75 , 14; Gom·
rninq . normaal; Vei indel inq : 10 x 10 = 100
zegels; Druktechniek, rasterdiepdruk; Druk-
keri] , Joh. Enschedé & Zonen N.V., Haarlem

De zegels blijven voor frankering
geldig t.m. 31 december 1968.

Personalia
Verplaatsingen
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 1-3-'67: S. Roorda, wmr. le kl. ,
van Driebergen naar Heerenveen.
RESSORT AMSTERDAM
Per 16-2-'67: D. v. Beek, wmr. le kl.,
van Castricum naar Kortenhoef; J.
Spaan, owmr., van Amsterdam naar
Alkmaar; J. W. Steen, owmr., van
Mijdrecht naar Nieuwkoop.
Per 1-3-'67: G. Hoefakker, wmr. le kl.
van Benschop naar Leusden; H. Sel-
ders, owmr., van Alkmaar naar Hee-
renveen; J. Bouman, wmr. le kl., van
Breezand naar St. Maartensdijk.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-3-'67: B. J. Wisse, adjudant, van
Oude Tonge naar 's-Heer Arends-
kerke; G. den Boon, wmr. le kl., van
Capelle-Schenkel naar Nieuwland; B.
Dolman, owmr., van Molenaarsgraaf
naar Vianen.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-2-'67: J. Siersema, owmr., van
St. Willebrord naar Venhuizen.
Per 16-2-'67: M. J. SChmitz, owmr., van
Maarheeze naar Wijlre; P. J. H. Rut-

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
J. A. van Rossum

Middelburg
ress. 's-Grcvenhoqe'* 28-10-1915

t 24- 2-1967

Owmr.
B. J. Brummel
Scherpenzeel

ressort Arnhem'* 24-8-1913t 6-2-1967
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ters, owmr., van Beek naar Heer; G.
A. J. Konings, wmr. 1e kl., van Heer
naar Schinnen; H. L. Meesters,owmr.
van Zevenbergen naar Made en Drim-
melen.
Per 1-3-'67: J. J. Jorritsma, officier 1e
kl., van Roermond naar Arnhem; J.
M. M. A. van Bokhoven, wm r., van
Grathem naar Venray; M. L. H. Jans-
sen, wmr. 1e kl., van De Rips naar
Venray; H. Martens, owmr., van Se-
venum naar Arcen; P. v. Lee, owm r.,
van Heesch naar Gemert; K. Nie-
meijer, wmr., van Heijen naar Ven-
ray; H. Peters, owmr., van Alphen
naar Haaren; C. F. M. Selten, owmr.,
van Nieuw Ginneken naar Didam; H.
W. M. Willens, wmr., van Herken-
bosch naar Grathem.
RESSORT ARNHEM
Per 15-2-'67: M. Eekma, wmr. 1e kl.,
van Eefde naar Epse.
Per 16-2-'67: F. Bos, wmr., van Beek
naar Ubbergen; G. W. Peters, owmr.,
van Beesd naar Vriezenveen; J. A. v.
d. Wijk, owmr., van Tuk naar Marum.
Per 24-2-'67: M. Bouwman, wmr. 1e
kl. , van Voorst naar Eefde.
Per 1-3-'67: Th. H. Kock, wmr. 1e kl.,
van Lichtenvoorde naar Raaite; J. v.
Gelder, owmr., van Nijkerk naar Bos-
koop; G. J. A. Hüsken, owmr., van
Huissen naar Weerselo.
RESSORT GRONINGEN
Per 16-2-'67: A. Lever, wmr. 1e kl. ,
van Zuidbroek naar Vries; A. v. Es-
veld, owmr., van Sauwerd naar Be-
dum.
Per 1-3-'67: S. Zwart, owmr., van Leek
naar Groningen; J. Hoekstra, owrnr.,
van Tzum naar Mantgum.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 16-2-'67: Adjudant J. W. Steen tot
groepscommandant te Nieuwkoop; ad-
judant H. C. J. Cornelisse tot groeps-
commandant te Alkemade.
Per 1-3-'67: Adjudant J. v. Gelder tot
groepscommandant te Boskoop ; adju-
dant B. J. Wisse tot groepscomman-
dant te 's-Heer Arendskerke.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-2-'67: Adjudant P. J. H. Rut-
ters tot groepscommandant te Heer;
adjudant H. L. Meesters tot groeps-
commandant te Made en Drimmelen.
Per 1-3-'67: Adjudant J. W. Booij tot
groepscommandant te Breda; adju-
dant W. Hensbroek tot groepscom-
mandant te Hilvarenbeek; adjudant
P. van Lee tot groepscommandant te
Gemert.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'67: Adjudant C. F. M. Selten
tot groepscommandant te Didam.
RESSORT GRONINGEN
Per 16-2-'67: Adjudant J. A. v. d. Wijk

tot groepscommandant te Marum.
Per 1-3-'67: Adjudant J. Hoekstra tot
groepscommandant te Mantgum ; ad-
judant H. Selders tot groepscomman-
dant te Heerenveen.

Bevorderingen
RESSORT 's-GRA VENH_AGE
tot adjudant:
Per 16-2-'67: H. C. J. Cornelisse te
Roelofarendsveen.
Per 1-3-'67: J. van Gelder te Boskoop.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'67: J. Bouman te St. Maar-
tensdijk; G. den Boon te Nieuwland.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 16-2-'67: P. J. H. Rutters te Heer;
H. L. Meesters te Made en Drimme-
len.
Per 1-3-'67: J. W. Booij te Breda; W.
Hensbroek te Hilvarenbeek; P. van
Lee te Gemert.
tot opperwachtmeester:
Per 16-2-'67: G. A. J. Konings te Schin-
nen.
tot adm. ambt. C 2:
Per 1-8-'66: V. H. Essel te Tilburg.
RESSORT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'67: Th. H. Kock te RaaIte.
RESSORT GRONINGEN
tot Dir. Officier der Rijkspolitie ze kl.:
Per 1-5-'66: J. Rodenhuis te Leeuwar-
den.
tot adjudant:
Per 16-2-'67: J. A. v. d. Wijk te Ma-
rum.
Per 1-3-'67: J. Hoekstra te Mantgum;
H. Selders te Heerenveen.

In dienst getr-eden
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'67: D. Pasterkamp, wmr. 1e
kl. te Amsterdam.
Per 1-3-'67: als parketwachter (C 2)
met standplaats Amsterdam:
G. Bomas; D. v. d. Brink; E. Eggers;
H. L. Hamers; C. J. M. Heermans;
G. W. v. Hengel; H. C. Rond; L. Slu-
rink; J. C. R. Vink; F. H. Vos; K.
Wiersma: C. R. F. Deken en T. J.
Wokke.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-3-'67: G. P. H. Plomp, schrijver J
te 's-Gravenhage; S. He.;t, adm. ambt. ~
C 3 te Middelburg; B. van Twist,
schrijver te Klaaswaal.
Per 1-3-'67: als parketwachter met
standplaats 's-Gravenhage:
W. A. Anker; H. v. Haasteren; H. G.
de Jong; W. Kuilman; F. J. J. Lefe-

rink; P. Noordanus; H. Pol; G. H. v.
d. Riet; J. Slabbekoorn; H. J. Staf;
J. W. Swart en A. P. Vader.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCII
Per 1-3-'67: F. C. Schenkenberg, adm.
ambt. C 2 te Hoogerheide; A. L. J.
v. d. Vleuten, wmr. 1e kl. te Goirle;
R. A. van Bavel en L. J. de Louw,
wmrs. ie kl. te 's-Hertogenbosch.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-3-'67: A. de Boer, schrijver te
Muntendam.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEl\I
Per 1-3-'67: Mej. C. W. Clement, adm.
ambt. C 3 te Arnhem.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 1-3-'67: T. vtjverberg, Leeuwar-
den.
Per 15-3-'67: G. Eising, Tilburg; H. F.
M. Bax, Eindhoven; K. Doornbos,
Groningen; L. Postma, Leeuwarden.
Per 1-4-'67: A. J. Manders, Tilburg;
M. G. Winters, Eindhoven; W. H. F.
Hendriks, Nijmegen; J. B. Wevers,
Doetinchem.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-3-'67: H. T. Collignon, owmr. te
Schalkwijk; A. Muller, wmr. re kl. te
Amsterdam; M. J. oosttng, adjudant
te Amsterdam.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-3-'67: J. J. de Bukviel, adjudant
te 's-Heer Arendskerke; W. v. Ringele-
steijn, adjudant te Hardinxveld-Gies-
sendam; M. Wielinga, wmr. 1e kl. te
Veere; J. Kooijman, adm. ambt. C 3e
kl. te Papendrecht.
RESSORT 's-I1ERTOGENBOSCH
Per 1-3-'67: F. V. d. Kruijssen, wmr.
1e kl. te Breda; A. R. v. d. Mooren,
adjudant te Raamsdonk; H. M. Hagen,
wmr. 1e kl. te Maastricht; P. L. Au-
gustus, adm. ambt. C 3 te Swalmen.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'67: R. v. d. Bunt, owmr. te
Arnhem.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-3-'67: B. Henstra, adjudant te
Heerenveen; G. A. de Boer, adm.
ambt. C 3e kl. te Ten Boer.
OPLEIDINGSSCIIOOL ARNIIEM
Van Opleidingsschool onderstaande
adspiranten:
Per 1-3-'67: Ch. J. M. Jansen.
Per 8-3-'67: A. J. Bruggeling; W. J.
Pols; J. H. Spee.
Per 13-3-'67: K. Roos.
Per 1-4-'67: J. F. G. Herle; H. Rab.
Per 8-4-'67: A. A. Wemmers.

Owmr.
A. J. Britstra

Ursem
ressort Amsterdam

25 jaar op 17-3-1967

Owmr.
A. den Dunnen

Hansweert
ress. 's-G raven ha ge
25 jaar op 21-2-1967

32

Ambtsjubilea

Owmr.
J. P. v. d. Vrede

Zaamslag
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 22-4-1967

Owmr.
B. Evegaars

's-Gravenmoer
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 1-6-1967

Wmr. 1e kl,
J. F. A. Sweebroek

's-Hertagenbasch
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 17-5-1967

Wmr. 1e kl.
B. J. Bokdam
Haaksbergen

ressort Arnhem
25 jaar op 18-4-1967
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mr Van Eijkern

per 1 juli Directeur Generaal
Hoofd Directie Politie

•r

Als opvolger van jhr mr F. A. Groeninx van Zoelen, de aftredende Direc-

teur-Gene raal, Hoofd van de Directie Politie bij het Ministerie van Justitie,

is met ingang van 1 juli 1967 benoemd mr W. J. van Eijkern.

Mr Van Eijkern is thans raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Pu-
bliekrecht van het Ministerie. Hij werd geboren in De Bilt op 16 november
1919, haalde het dip.oma H.B.S.-B in 1936 en het diploma Staatsexamen

Gymnasium-B jJ1 1937 en de.ed in 1941 doctoraal examen rechten aan de

Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. In 1941 trad hij in dienst bij het

Ministerie van Economische Zaken (toen nog Departement van Handel,

Nijverheid en Scheepvaart geheten). Hij was daar verbonden aan de Juri-

disch e Afdeling. Op 1 november 1950 kwam hij als adjunct-secretaris bij

de Sociaal-Economische Raad. In 1952 werd hij een der secretarissen van

die Raad. In 1961 ging hij over naar het Ministerie van Justitie, in de rang

van raadadviseur. Hij was in die functie voornamelijk belast met werkzaam-

heden op het gebied van de wetgeving. Mr Van Eijkern heeft gepubliceerd

onder meer over de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op het gebied van het

sociaal-economisch recht. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift .,Soci-

aal-Economische Wetgeving". In 1963 bracht hij voor de Vereniging voor

vergelijkende studie van het recht van België en Nederland een pre-advies

uit over delegatie van wetgevende bevoegdheid in Ned zrland. Hij zal in

1967 optreden als pre-adviseur voor de Nederlandse Juristenvereniging over

h zt horen van belanghebbenden bij de voorbereiding van wetgeving.

Bij de omslag/oto: G.S.A. wordt "semi-verkeersauto" (zie pag. 7)
foto: Bas den Oudsten
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politie
op de bodem
van de zee

Oostelijk Flevoland heeft nu
eigen groep Rijkspolitie

De snelle ontwikkeling van de
nieuwe polder Oostelijk Flevoland
heeft het noodzakelijk gemaakt dat
sinds 1 januari 1967 in deze 54000
ha grote polder een afzonderlijke
groep van het Korps Rijkspolitie is
gevestigd. Het inwonertal van de
gehele polder bedroeg op 1 januari
1961: 990 en op 1 januari 1967
reeds omstreeks 9000. Verwacht mag
worden dat dit aantal op 1 januari
1970 tenminste 12000 zal bedragen.
Het wegennet in deze polder had op
1 januari 1961 een lengte van 249
km. Thans is ongeveer 500 km aan-
gelegd.
Uiteraard brengt deze ontwikkeling
een sterke toeneming van de politie-
zorg met zich mee, afgezien nog

I

•

door de cdjudont B. BOL te Apeldoorn

van de nodige activiteiten door de
reeds gestichte recreatiegelegenhe-
den langs het 2 km lange Veluwe-
meer. Een aantal van 50.000 dag-
bezoekers aan de stranden van dat
meer behoort in de zomer niet tot
de uitzonderingen. Alleen reeds de
regeling van het verkeer op de
Veluwemeerdijk vormt dan een nau-
welijks op te lossen probleem. Zo
kan deze nieuwe groep meteen van
start gaan met vele politiële werk-
zaamheden. Voorshands wordt alles
nog opgeknapt door het huidige zes
man sterke personeel, dat reeds
enige j aren in deze polder is ges ta
tioneerd, namelijk 3 man in Dronten,
2 man te Biddinghuizen en 1 man
te Lelystad. Dat zij hun handen vol

2

In het tijdelijke Lelystad, oan alle kanten
nog omgeven door water, begon in 1955 de
wachtmeester 1e kl. J. Dijkstro (nu opper)
het politiewerk.

(foto, KLM Aerocarto n.v.)

J. Dijkstro ... werker van het eerste uur.

hebben staat als een paal boven
water en uitbreiding van de sterkte
zal zeer welkom zijn. Dit laatste,
alsmede de aanwijzing van een
groepscommandant en de bouw van
een groepsbureau heeft thans op
hoog niveau de nodige aandacht.

u dus deze polder een zelfstandige
eenheid vormt in het Korps Rijks-
politie, gaan de gedachten nog even
terug naar de bijna onmogelijke om-
standigheden waarin de eerste rijks-
politieambtenaar die in deze polder
werd geplaatst, de wachtmeester 1e
kJ. (thans owmr.) J. Dijkstra, hier

Dronten, de nieuwe groepsstandplaats.
(foto, Rijksdienst lJsse lmeerpolders Zwolle)
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Den Haag continueerde tafeltennistitel
na felle strijd met Arnhem

De troebelen in Amsterdam stonden
verleden jaar de uitreiking van de
"Kampioen generaal-beker" voor de
Korps-tafeltennistitel in de weg.
Daarom werd besloten, dit jaar het
wedstrijdschema aan te houden van
1966. Het ressort Den Haag was
daarbij de organisatie van de tafel-
tenniskampioenschappen toegewezen,
die weer te Berkel zijn gehouden.
Dankzij het goede wedstrijdschema
van de wachtmeester le kl. I. M.
Potman en de niet minder prima
wedstrijdleiding van de opperwacht-
meester Sj. Visser, hadden de wed-
strijden een uitstekend verloop. Zo-
als te verwachten was ging de grote
strijd wederom tussen Den Haag en

woonde en werkte. Met recht kan
van hem worden gezegd dat hij een
werker van het eerste uur is geweest.
Toen hij op 1 mei 1955 in Lelystad
werd geplaatst, was er alleen nog
maar een barakkenkamp en een
bouwput. De Knardijk was nog niet
gereed en er bestond slechts een
verbinding per vlet met het op 30
kilometer afstand gelegen Harder-
wijk. De bevolking van Lelystad
werd toen gevormd door enige hon-
derden arbeiders, die vrijdagsavonds
naar huis gingen en maandagsmor-
gens in hun barakken terugkeerden.
De politieman Dijkstra moest ge-
durende die weekeinden echter op
zijn post blijven, want vele dieven
lagen op de loer bij zoveel kostbaar
materieel.
Dank zij de inspanning van de pio-
niers en niet in de laatste plaats
van degenen die leiding gaven aan
de drooglegging en ontginning van
de polder is een stuk land ontstaan,
dat bij allen die er een kijkje nemen
ontzag inboezemt. Het is van de
korpsleiding zeer juist gezien om
nu reeds in deze nieuwe polder een
zelfstandige groep te vestigen. Im-
mers ook de rijkspolitie dient te
zorgen dat zij in de pas blijft met
de ontwikkeling in dit uitgestrekte
gebied.

door J. VAN WEES te 's-Grcvenhoqe

Arnhem. Beide teams begonnen met
een 5-1 overwinning, respectievelijk
op Groningen en Amsterdam. Ver-
volgens gaf vóór de pauze Den
Haag geen kans aan Den Bosch
(5-2) en liet Arnhem, ook alweer
met dezelfde cijfers, Groningen ach-
ter zich.
Hetzelfde spelletje zette zich na de
gezamenlijke lunch onverminderd
voort. Amsterdam moest er met 5-2
aan geloven tegen Den Haag en
Arnhem wilde niet achterblijven,
dus 5-2 tegen Den Bosch. De be-
slissende partij tussen Den Haag en
Arnhem was daarna rijk aan dra-
matische spanning. Het begin leek
erop,' dat Arnhem zou gaan zege-

\, vieren, daar de oostelijken een 3-1
voorsprong wisten te veroveren. Den
Haag bleek echter over een juiste
wedstrijdmentaliteit te beschikken.
Het liep niet alleen de achterstand

in, maar zette deze zelfs om in een
4-3 voorsprong. Alles hing toen af
van de laatste twee partijen. De de-
finitieve beslissing kwam pas in de
laatste partij tussen mevrouw Van
Orden-Pijper en de gerenommeerde
De Boer uit Arnhem. Deze partij
werd dramatisch toen mevr. Van
Orden haar enkel verzwikte en zij
nog slechts hinkend op één been
kon verder spelen. De stand was
toen 20-15 in haar voordeel in .le
derde game. Uitvallen betekende
verlies van het kampioenschap. Met
uiterste krachtsinspanning en steu-
nend op haar uitstekende techniek,
wist mevrouw Van Orden de partij
en het hernieuwde kampioenschap
veilig te. stellen. Proficiat.
Het winnende Haagse team bestond
uit: mevr. Van Orden-Pijper, M.
Potman, W. Vlot en reserve J. v.
Wees.
De einduitslag luidt: 1. Den Haag,
2. Arnhem; 3. Den Bosch; 4. Gr:J-
ningen; 5. Amsterdam.
Luctor's voorzitter, de adjudant M.
Oudeman, reikte de prijzes. uit, ten
overstaan van een slechts luttel aan-
tal toeschouwers.

Van verbaal naar reisverhaal

Zomerprijsvraag
Korpsblad Rijkspolitie

Dit jaar 1967 is het jaar van het toerisme, niet van het reizen in het
kader van een omvangrijke business, maar van het toerisme in dienst
van de vrede door meer onderling contact tussen mensen en meer
begrip tussen de volken die elkaar op hun tour ontmoeten.
Met deze gedachten op de achtergrond schrijft de redactie van het
Korpsblad Rijkspolitie een zomerprijsvraag uit voor het beste vakantie-
verhaal, al dan niet geïllustreerd, en voor de beste vakantiefoto.
De inzenders zijn volkomen vrij in de keuze van hun onderwerpen,
de uitwerking of de schrijftrant. Evenmin is het noodzakelijk dat
wordt uitgegaan van het feit dat 1967 het jaar van het toerisme is,
want elke reis heeft in dit verband zonder meer al zijn betekenis.
Er zijn slechts drie voorwaarden, waaraan inzenders moeten voldoen:
de penneoruchtea mogen niet langer zijn dan twee (eenzijdig) getypte
kantjes, de foto's dienen een formaat te hebben van tenminste 13 x 18
centimeter, inzendingen moeten uiterlijk 20 september binnen zijn bij
het secretariaat van de redactie Korpsblad Rijkspolitie, p.a. Bureau-
ark Rijkspolitie te Water, Waalhaven, Nijmegen. Er zijn twee prijzen
beschikbaar van f 25,- elk en de beste inzendingen worden in het
Korpsblad gepubliceerd.

3
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Overste Rehorst

districtscommandant

's-Gravenhage

Met ingang van
1 april 1967 is de
dirigerend offi-
cier 2e k1. W.
M. Rehorst aan-
gewezen als com-
mandant van het
district 's-Gra-
venhage.
De overste Re-

horst werd op 24 december 1916 te
's-Gravenhage geboren. Hij deed
eindexamen H.B.S. te Delft en
volgde de toenmalige model-politie-
vakschool te Hilversum van 1935
tot 1937. Deze opleiding sloot hij af
met de diploma's kandidaat-inspec-
teur van politie en adspirant-inspec-
teu r van poli tie.
Gedurende de vervulling van zijn
dienstplicht volgde hij de S.R.O.I.
te Kampen en bereikte de rang van
reserve-kapitein ,~r.r infanterie. Na
enige maanden bureau-ambtenaar
geweest te zijn bij de gemeentepolitie
Hengelo werd hij in juli 1939 in
verband met voormobilisatie van de
inspecteurs, adjunct-inspecteur van
politie in tij del !jkc dienst, waarna
hij nog in de loop van dat jaar zelf
Gemobiliseerd werd. Na de oorlogs-
dagen werd hij weer klerk bij de
gemeentepolitie te Hengelo tot 1
maart 1941 toen hij aangesteld werd
tot inspecteur van politie te Gro-
ningen. In die tijd volgde hij het
avondlyceum en haalde in 1948 het
diploma gymnasium. Dit' examen
liet hij in 1951 volgen door het kan-
didaatsexamen rechten aan de rijks-
universiteit aldaar.
Op 15 januari 1954 werd hij offi-
cier der rijkspolitie in de rang van
officier le kl. Als hoofd van het
nationaal bureau interpol en hoofd
van de onderafdeling opsporingsbij-
stand werd hij tewerkgesteld bij de
directie politie van het Ministerie
van Justitie. In deze functie werd
hij op 1 januari 1955 bevorderd tot
dirigerend officier 3e klasse en op
1 februari 1964 tot dirigerend offi-
cier 2e klasse.

4

Eerste "D.C.-installatie" door
generaal W. de .Gast

Op 2 mei 195ï installeerde de gene-
raal W. de Gast de overste W. M.
Rehorst als districtscommandant
's-Gravenhage. Voor de overste Re-
horst was dit niet a lle en een bijzon-
dere gebeurtenis omdat hij op die
dag het commando over het district
's-Gravenhage aanvaardde, maar ook
omdat hem de eer te beurt viel de
eerste districtscommandant te zijn,
die door de generaal W. de Gast in
zijn functie werd bevestigd. Hierbij
waren aanwezig de kolonel mr J. P.
van der Steur, de overste A. J. van
Thiel, de kapitein J. Vermeulen, de
groepscommanda:lten en personeel
van de districtsstaf. In zijn installa-
tierede wenste de generaal de nieuwe
districtscommandant geluk en veel
voldoening in zijn werk. Hij schetste
uitvoerig de moeilijkheden, maar
ook de mogelijkheden van het dis-
trictscommando. Een woord van
waardering en dank richtte de ge-
neraal tot de kapitein J Vermeulen,
die onder moeilijke omstandigheden
- de districtsadjudant was al eer-
der met leef tijdsor.tslag gegaan -
het commando over het district
's-Gravenhag e, met een incompleet
van ruim 30 % heeft waargenomen.
De overste Rehor.it dankte de gene-
raal voor de wijze waarop deze hem
in zijn functie heeft willen inleiden
en zei met enthousiasme en ver-
trouwen zijn taak te aanvaarden.

De reizende tentoonstelling "raad en
daad" van het Korps Rijkspolitie is
binnenkort te zien in de volgende
plaatsen:

Haaren-N.B.: 30 mei t.rn. 1 juni
1967 dag eijks van 8.30-21.00 uur,
Sporthal, Kerkstraat 15a, Haaren,
tel. 04107-473.

Berghem: 6 t.rn. 8 juni 1967, dage-
lijks van 8.30-21.00 uur, Café van
Loon, Burg. van Erpstraat 8
Berghem, tel. 04123-295.

Schijndel: 13 t.m. 15 juni 1967, da-
gelijks van 8.30-21.00 uur, Café
M. Persons. Boschwz g 61, Schijn-
del, tel. 04104-24 ï2.
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Organisatie
Korps Rijkspolitie
in studie
De Minister van Justitie heeft en
werkgroep ingesteld onder leiding
van de raadadviseur mr M. J. van
Eijkern (inmiddels per 1 juli a.s. be-
noemd tot opvolger van de huidige
Directeur-Generaal, Hoofd van de
Directie Politie), welke werkgroep
tot taak heeft een studie te maken
van de organisatie van het Korps
Rijkspolitie gezien tegen de achter-
grond van gewijzigde inzichten. In
het kader van deze studie wordt o.rn.
nagegaan of het aantal districten-te-
land niet dient te worden vermin-
derd en bijvoorbeeld teruggebracht
tot één district per provincie, terwijl
tevens de territoriale inspecties en
de algemene inspectie aan een kri-
tisch onderzoek zullen worden on-
derworpen.

GSA wordt
Semi-verkeers-auto
De snelle maatschappij-evolutie in
het algemeen en de verkeers-evolutie
in het bijzonder nopen tot voort-
durende bezinning en (her)oriënte-
r:ng op het stuk van de taakuit-
oefening en de daarbij te bezigen
systemen en hulpmiddelen. "Vat
voor enkele jaren nog als deugdelijk
en efficiënt kon worden gekwalifi-
ceerd, kan nu verouderd zijn.
Zo is ook het TPW -kringensys teem
op de helling komen te staan. Dit
systeem stamt uit de jaren 1960-1961.
Zoals bekend, bestaat de taak van
de TPW-bemanning in hoofdzaak
uit het instellen van tech~ische on-
derzoeken (T.O.) en technische con-
troles (T.C.). Uit de beschikbare ge-
gevens is gebleken, dat bij meer dan
90 % van de verkeersongevallen de
oorzaak te wijten is aan het niet juist
naleven van de gedragsregels, ter-
wijl bij minder dan 10 OIo van de on-
gevallen de oorsprong in technische
gebreken van de voertuigen ligt.
Voorts heeft de voortschrijdende
motorisering van de land groepen (ca.
360 GSA's, 200 motorzijspan combi-
naties en 2000 ULM's, elk met een
zekere verkeersuitrusting) deze in
staat gesteld sneller de plaats van
een verkeersongeval te bereiken en
het ongeval te behandelen.
Ook de per 1 januari 1967 ingevoer-
de "blikschade-regeling" zal leiden
tot een (aanzienlijk) minder aantal

T.O.-verzoeken aan de verkeersgroe-
pen. Na enkele proefnemingen op
kleinere schaal heeft de minister van
justitie er in beginsel mee ingestemd,
dat het aantal TPW's per district
zal worden teruggebracht tot maxi-
maal 2. Het principe van het krin-
gensysteem komt daarbij te verval-
len. De bij de verkeersgro ep inge-
deelde TPW zal door de districts-
commandant naar be.ieven kunnen
worden ingezet bij zwaardere ver-
keersongevallen, terwijl de GSA tot
"semi-verkeers-auto" wordt "verhe-
ven". Het district Nijmegen zal als
proefgebied fungeren. Daar wordt nu
met spoed de uitrusting van alle

Studie bureau voor
bestrijding van criminaliteit

Niet alleen het verkeer vereist de
voortdurende aandacht van de po-
litie, ook de criminaliteit - beter
gezegd, de bestrijd.ng ervan - noopt
de politie tot een niet aflatende be-
zinning op haar taak.
Enkele geruchtmakende bankover-
vallen hebben duidelijk aangetoond,
dat de "Europese gedachte" ook het
misdadigersgilde niet onberoerd heeft
gelaten. Of - om in de trant van
een bekende filmstrip te spreken -
"crime has no frontiers". Dat dit
ook van de zijde van de politie bij-

Uit zeer betrouwbare bron
~

GSA's aangepast aan de nieuwe
taak. Aan de standaard-uitrusting
zoals deze tot nu toe gold, zal onder
meer fotografisch materiaal en con-
trole- en meetapparatuur worden
toegevoegd.
De bemanningen zullen een korte -
aangepaste - cursus aan de Ver-
keersschool te Bilthoven volgen. Ge-
dacht wordt 'ook aan vervanging van
de huidige - wat luie - Citroën.
door een snellere auto.

Aankoop paarden
in Benelux-verband?
Zoals men reeds in het april-num-
mer van het Korpsblad heeft kun-
nen lezen, is aan de Speurhonden-
school van het Korps Rijkspolitie
een aantal Belgische rijkswachters
gedetacheerd om er de kneepjes van
het vak te leren. Een en ander is het
gevolg van een nauw kontakt tussen
de Algemeen Inspecteur van het
Korps Rijkspolitie en de Comman-
dant van de Belgische Rijkswacht.
Dit kontakt heeft er nu ook toe ge-
leid, dat mogelijk in de toekomst de
aankoop van paarden bestemd voor
de bereden groepen in samenwerking
met de aankoopcommissie van de
Rijkswacht zal plaats vinden. Zo
werkt de Benelux-gedachte ook bij
de Rijkspoli ti e door.

zondere maatregelen vereist, is dui-
delijk. In verband hiermede over-
weegt het Ministerie van Justitie de
instelling van een studiebureau aan
de Algemene Inspectie van het
Korps, welk bureau zich speciaal zal
bezighouden met de bestudering van
de huidige organisatie en werkwijze
bij het Korps ten aanzier: van de
bestrijding van de criminaln.cit.
Vraagstukken van selectie, opleiding,
efficiency en samenwerking zullen
daarbij aan een diepgaand onderzoek
worden onderworpen.

Voortgezette
portofoonproeven
bij landgroepen
Een leger zonder verbindingen, is als
een schip zonder roer. Van de poli-
tie kan hetzelfde gezegd worden.
Een goede taakuitvoering zonder
radio en mobilofoon kan men zich
nauwelijks meer indenken. De laatste
tijd neemt ook het gebruik van de
kleine portofoon ..hand over hand"
toe. Het Korps Rijkspolitie startte in
1966 in de groep Doorn een proef
met portofoon-verbinding, nadat te-
voren reeds bij vele grote evenemen-
ten het nut van dit communicatie-
middel was beproefd. Het succes
was zodanig, dat nu achtereenvol-
gens op diverse typen landgroepen

7
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een voortgezette proef met een "por-
tofoon-net" zal worden genomen.
Gedacht wordt daarbij aan groepen
in gebieden van gevarieerde terrein-
gesteldheden. Met de portofoon zal
speciaal de per rijwiel of tevoet sur-
veillerende politieman gebaat zijn.
Door middel van dit instrument kan
hij contact onderhouden zowel met
het groepsbureau, als met surveil-
lerende collega's. Een .,relais-net" in
het klein dus.

R.P .-salarissen
uit computer ...

Het kon niet uitblijven. Ook het
Korp Rijkspolitie is niet aan de
computer ontsnapt. De steeds inge-
wikkelder salarisberekeningen zullen
in de toekomst via het electronisch
denkbrein plaatsvinden en de -
misschien niet zo ingewikkelde, maar
toch zeer omslachtige - wijze van
uitbetaling zal niet meer ,.cash",
doch per giro of bank gebeuren. Op
het hoe en waarom van de salaris-
uitbetaling "nieuwe stijl" hopen we
in het volgende nummer van het
Korpsblad uitvoerig terug te komen.

De adjudant S. J. Stet
groepscommandant Heesch

Met ingang van
16 april 1967
i~ de adjudant
S. J. tet
aangewezen als
groepscomman-
dant te Heeseh.
Hij werd op 5
oktober 1915 ge-
boren te Heer-

hugowaard en trad op 8 april 1937
in dienst bij het Wapen der Konink-
lijke Marechaussee. In de bezet-
tingstijd ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en werd
op 1 januari 1946 in de rang van
wachtmeester 1e kt. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Egmond aan de Hoef. Hij is
geplaatst geweest te Wognum en
Heiloo, ging op 1 november 1953
naar Schagen, waar hij op 1 januari
1958 werd aangewezen als plaats-
verv. - groepscommandant, waarna
hij in .gelijke functie op 15 juli 1960
werd overgeplaatst naar Didam. Op
1 juni 1957 werd i.ij bevorderd tot
opperwachtmeester en op 16 april
1967 tot adjudant.

8

mr A. J. M. van Overveld t:

Public relations
achtergebleven gebied

"De ederlandse politie laat zich bij het uitoefenen van zijn taak leiden
door hoge opvattingen van plicht, eer en trouw. Er wordt gewerkt met
deskundigheid, doortastendheid en - waar nodig - hard. Gewetensvol
en dienstvaardig vervult de politie in onze - niet eenvoudige - samen-
leving zijn omvangrijke en weinig eenvoudige taak. De Nederlandse politie
h.andhaaft daadwerkelijk de rechtsorde en treedt daardoor in de openbaar-
heid. Meer in het verborgene en daardoor ook minder opvallend, verleent
de politie hulp aan hen, die deze behoeven. Het zijn twee aspecten van de
politie-functie, die wel onderscheiden, maar niet tegengesteld zijn. Voor
beide echter is dienstbetoon aan de gemeenschap de basis. Zo verdient het
Nederlandse politieapparaat aller waardering en erkentelijkheid."

Met deze inleiding begon de Bossche
procureur-generaal, mr A. J. M.
van Overveldt, zijn rede ter gelegen-
heid van de opening van de ten-
toonstelling Raad en Daad in het
.essort Den Boseh. ,.Toch is de Ne-
derlandse politie". zo vervolgde mr
Van Overveldt, "daarmede niet
klaar. In de samenleving van van-
daag, kan zij daarmede niet tevre-
den zijn. Het is namelijk een feit
- men moet het betreuren, maar
daarom is het niet minder waar -
dat de politie waardering niet zeJ<
algemeen ondervindt, als wenselijk
is. Het is zelfs zo, dat een deel van
het publiek de politieambtenaar niet
al te hoog, ja zelfs laag, aanslaat."
De vraag dringt zich dan ook op,
wat er nu feitelijk mis is? "Ik ge-
loof niet", aldus de procureur-gene-
raal, "dat het ederlandse publiek
in brede lagen uitgesproken nega-
tief ten opzichte van de politie is
ingesteld. We missen overigens een
uitgebreid en breed opgezet onder-
zoek naar de verhouding publiek-
politie. Toch zouden we de ogen
sluiten voor de werkelijkheid, door
te doen, alsof er niets aan de hand
is. Vooral de laatste tijd staat de
politie in de publiciteit. Het optre-
den en doen en laten (vooral het
doen) van de politie en daardoor de
verhouding tot de burgerij, zijn voor-
werp van soms harde kritiek, die in

ruime kring wordt uitgedragen. Die
kritiek behoort niet slechts tot we-
derwoord maar ook tot bezinning
te prikkelen, bezinning op wat er
nu feitelijk mis is. De politie zal
het ernstig moeten nemen, dat er
iets ontbreekt in de verhouding tot
het publiek. Zij zal het risico niet
mogen nemen in een isolement te
geraken, ook niet als - hoezeer
begrijpelijk - een groot deel van
het politiepersoneel zich persoonlijk
gekwetst gevoeld door de voor een
zeer groot deel terecht als onver-
diende en onheus ervaren kritiek.
Voor haar onmisbaar werk kan de
poli tie het vertrouwen, de steun en
de hulp der burgerij niet missen. Zij
zal zich daarom moeten bezinnen
op eigen onvolkomenheden. En als
gebrek aan begrip, misverstand en
zelfs wanbegrip de verhoudingen tot
nadeel zijn, dan ligt het op haar
weg, omwille van de eigen taakver-
vulling, door informatie opening
van zaken te geven. Voor zover dit
mogelijk is."
Mr Van Overveldt stelde vervolgens,
dat het manco aan waardering niet
alleen in het gepubliceerde tot uit-
drukking komt, maar eveneens in
individuele getuigenissen van mede-
burgers. En dan niet slechts van
hen, die zich ernstig misdroegen,
maar ook van hen, die op minder
ernstige wijze de wet lieten voor
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wat zij is en zelfs van hen, die in
het geheel niet met de politie in
aanraking kwamen.
De vrijheidszin van de op zijn Jll-

dividuele vrijheden zo gestelde Ne-
derlandse burger is aan dit gebrek
aan harmonie niet vreemd. De Ne-
derlandse burger is bovendien niet
gebrand op gezagsuitoefening . in
uniform. Daardoor is verklaarbaar
de afweer tegen bekeurend optreden
door de politie. Een afweer, die
steevast vraagt "waarom ik en niet
al die anderen?" Een afweer ook,
die de politie te verstaan geeft, dat
zij beter doet op ernstiger zaken te
letten. En dan is de verdenking ge-
boren van dienstklopperij, of erger:
willekeur. Het vertrouwen gaat ont-
breken.
Waar insiders nog aarzelen, spreekt
de "buitenstaander" met een opval-
lend gemak een definitief oordeel
uit over de politie en de wijze
waarop zij haar taak vervult. Het
lijkt duidelijk, dat het publiek vol-
doende kennis van zaken mist, dat"
het de taken der politie niet kent,
noch haar mogelijkheden en moei-
lijkheden. Eenzijdig houdt het pu-
bliek de aandacht gevestigd op cor-
rigerend optreden van de politie,
dat niet aangenaam is. Het gaat
praktisch voorbij aan de preventieve
taak van de politie en de hulpver-
lening.
Daar komt vandaag de dag nog bij,
dat zeker de politie de moderne
kritiek op het gezilg en zijn dragers
niet ontloopt. Een kritiek die - wel
terecht - gezag niet meer accepteert
louter op grond van de formele au-
toriteit, die met de benoeming is
verkregen, maar gezag slechts aan-
vaardt, erkent en respecteert, als
het in democratische openheid en
duidelijkheid en met een zekere
voorkomendheid ook, in haar han-
delen zinvolle, redelijke dingen weet
te zeggen.
Mr Van Overveidt kwam in zijn
eindconclusie tot het oordeel, dat
het geboden lijkt op korte termijn
de problematiek van de verhouding
politie-burgerij in een diepgaand
onderzoek te bezien. Niet slechts in
Nederland, doch ook in het buiten-
land wordt zo'n onderzoek voorge-
staan, dat ongetwijfeld belangwek-
kende gegevens zal opleveren.
Grote zorg wordt besteed aan se-
lectie, opleiding en vorming van de
politieambtenaar. Het lijkt noodza-

kelijk, dat ook bi j voo r t dur i n g
grote aandacht moet worden gege-
ven aan maatschappelijke en psycho-
logische vorming. De politieambte-
naar, die op straat, temidden van
het publiek zijn werk heeft te doen,
moet begrip hebben voor en zich be-
wust zijn van de verschijnselen in
onze maatschappij, die soms door
schokken worden gekenmerkt. Die
politieambtenaar zal in staat moeten
zijn op een psychologisch verant-
woorde wijze zijn optreden en hou-
ding te bepalen.

"Onontbeerlijk is", aldus nog steeds
de procureur-generaal, "dat de po-
litie in het op gang brengen van
public-relations (een moeilijk in goed
Nederlands te vertalen begrip), het
publiek in ruime opzet voorlicht
over de werkelijkheid van het po-
litiebedrijf." Spreker vroeg zich in
dit verband af, of wellicht aanstel-
ling van een voorlichtingsambtenaar
bij de korpsen de betrekkingen po-
litie-burgerij en ook die tussen poli-
tie en pers, in positieve zin zou
kunnen bevorderen. Hij vond overi-
gens, dat de politie en zij niet alleen,
op dit terrein nog een "achtergeble-
ven gebied" is.

Komende tot de tentoonstelling Raad
en Daad, zei mr Van Overveldt, dat
de rijkspolitie op het gelukkig initia-
tief van haar huidige chef, de gene-
raal De Gast, op pad gaat, om het
publiek in brede lagen door middel
van deze instructieve tentoonstelling
op te zoeken. D,: rijkspolitie wil
daarbij op sprekende wijze uitslui-
tend van voorlichting dienen en
daardoor uiting gelen aan haar
streven naar een betere verstand-
houding tussen politie en burgerij.
Van het publiek mag dan worden
gevraagd, dat het aan deze uitnodi-
ging gevolg geeft en de gelegenheid
benut, hierdoor betere kennis en
beter begrip van de politie en de
politiezorg te verkrijgen.
Zoals rèeds in een vorige aflevering
van het Korpsblad vermeld, zei de
generaal W. de Gast, dat de woor-
den van de Bossche procureur-gene-
raal hem uit het hart waren gegre-
pen. Ook hij is van mening, dat de
politie reeds veel eerder aan "P.-R."
had moeten doen. Hoe nuttig voor-
lichting is, is duidelijk naar voren
gekomen bij het grote succes, dat
met de tentoonstel lii.g Raad en Daad
tot nu toe is bereikt.

".

J. van Aerssen

Korps Rijkspolitie krijgt
tweede opleidingsschool in Limburg

Het Korps Rijkspolitie krijgt een tweede opleidingsschool die wordt geves-
tigd in de gebouwencomplexen van Exaten te Baexem in Limburg.
Exaten, gelegen op terreinen in totaal 14 ha, bestaat ten dele uit een oud
kasteel. De bijgebouwen zijn van later datum en omvatten o.m. leslokalen
en een filmzaal. Lange tijd was hier een klooster gevestigd. Op 1 oktober

van dit jaar zullen er ca. 100 adspiranten van het korps rijkspolitie hun
opleiding beginnen. De totale capaciteit van de school is 150 man en er zijn
mogelijkheden voor uitbreiding. Het is de bedoeling dat de cursussen er
steeds in oktober en februari zullen starten. De school krijgt een eigen
commandant onder de overste A. B. ]. Proot, commandant van de Oplei-
dingsschool der Rijkspolitie te Arnhem. Nijpend ruimtegebrek in Arnhem
heeft de Ministeries van Justitie en Financiën doen besluiten tot aankoop
van Exaten.
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Moedig optreden van wachtmeester 1e kl. bij brand In
Ambonees woonoord bij Westerbork

..Maak er geen ophef van. Wat ik
heb gedaan is precies wat iedere
rijkspolitie-ambtenaar in dit geval
gedaan zou hebben. hulp bieden
aan wie hulp behoeft. en het heeft
bovendien niet gebaat ook." Dat zei
de wachtmeester le kt. P. Frieling
van de groep Gieten, post Rolde,
kort nadat hij tweemaal met gevaar
voor eigen leven een als een fakkel
brandende houten barak in het Am-
bonezenwoonoord Schattenberg bij
Westerbork was binnengedrongen
in een moedige poging om twee
kinderen te redden. Daarmee bewees
de wachtmeester in elk geval voor
een groot aantal toekijkende en druk
pratende bewoners van het woon-
oord, dat de leden van het Korps
Rijkspolitie een ruimer taakopvatting
hebben dan de Ambonezen van
Schattenberg .ooit hebben kunnen
vermoeden bij de herhaalde malen,
dat versterkingen en zelfs M.E.-pe-

door de opperwachtmeester D. N. W. T lTS te Assen

De wachtmeester le kj. P. Frieling

lotons de kamppoorl binnengingen
voor het verlenen van as istentie
voor de handhaving van het gezag.
Voor de poort van het woonoord,
dat bestaat uit een groot aantal ver-
spreid liggende houten barakken, is

De uitgebrande woonkamer waarin de deur naar een gangetje dat tevens toegang gaf
tot de overige slaapvertrekken.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E LA N G" te Amersfoort

(folo: Technische Recherche Groningen)

sinds jaar en dag een vast detache-
ment van twee rijkspolitiemensen
gevestigd. Alles wat de poort in of
uitgaat, pas eert die post, waar ook
het geloei doordrong van de brand-
sirene, dat de wachtmeester Frieling
activeerde om het kamp binnen te
snellen. Een grote woon barak stond
in lichtelaaie. Enkele mensen waren
bezig brandslangen uit te rollen en
een gat te kappen in het dak, waar-
door de vuurhaard beter te benade-
ren zou zijn. Anderen brachten hun
bezittingen naar buiten en een groep
Ambonezen stond in rad rnaleis te
roepen en te gebaren.
De wachtmeester Frieling begreep
dat er nog kinderen in de barak
moesten zijn. Met een zakdoek voor
neus en mond drong hij een gang
binnen waar een verstikkende rook
hing. Hij ging er deur in, deur uit
en kwam tenslotte in een slaapver-
trek, waarvan het plafond al in
brand stond. Op de tast onderzocht
hij de bedden, voelde een been en
trok een kind tevoorschijn dat hij
buiten aan omstanders gaf. Toen
ging hij andermaal naar binnen met
een burger en er werd een tweede
kind gevonden. De wachtmeester
Frieling waarschuwde dokter en een
ambulance, maar helaas bleek, dat
beide kinderen (een jongetje van 4
en een meisje van 21/2 jaar) door
de rook waren gestikt.

Daar is de wachtmeester le kt. Frie-
ling eigenlijk kapot van. Hij zegt
"Ambonezenkinderen zijn bijzonder
lief en afgezien daarvan, waarom
hebben ze niet om hulp geroepen,
waarom blafte de hond niet, die bij
de kinderen was." Maar dat zijn
vragen waarop geen antwoord zal
komen en die - hoe tragisch de
achtergronden zijn - niets afdoen
aan het moedig optreden van een
lid van het Korps Rijkspolitie.

J
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De tewaterlating
van de

.Jsaac Sweers"

Dat Nederland een land van
scheepsbouwers is, het bezit van
'5 werelds grootste zeehaven waor-
dig, bleek ons weer eens bij het
doorlezen van de "Werfbode" , no.
3 van maart 1967, uitgave van de
Nederlan'dsche Dok en Scheeps-
bouw Maatschappij te Amsterdam.
Niet alleen omdat daarin werd
aangekondigd dat binnenkort de
bouw zal aanvangen van drie
210000 tons tankers, maar vooral
ook uit het verslag van de tewater-
lating van het laatste van de serie
van 6 fregalten, die bij de Konink-
Iijke Maatschappij De Schelde en
bovengenoemde maatschappij, in
opdracht zijn gegeven.
Zowel de frisse wind die uit het
levendig verslag toewaait, de zilte
humor van de zee, verweven in de
puntige toespraken, als de piëteit,
waarmede in de jongste wereld-
oorlog gevallen marinemannen wer-
den herdacht, doen ons bijzonder
erkentelijk zijn jegens de redactie
van de "Werfbode", voor de ver-
leende ,toestemming, in ons nummer
van mei - de zo herdenkingsvolle
maand - het verslag van de te-
waterlating verkort te mogen weer-
geven. De welwillend beschikbaar
gestelde fraaie foto's zijn vervaar-
digd door de heren A. J. L. Weijde
en J. de Jong van de foto-afdeling
van de N.D.S.M.

R.

Waren de weersomstandigheden op
die lOe maart 1967 des middags een
voorbode van hetgeen het laatste,
bij de N.D.S.M. in aanbouw zijnde,
fregat van de Van Speyk-klasse in
zijn verdere leven te wachten staat
... het zal dan stormachtig toe-
gaan! Het vele IJ -water klotste on-
rustig in zijn grote, door steenmas-
sa's omsloten tobbe en de wolken
jakkerden voort langs het grijze
zwerk. Onrust aan de waterkant,
onrust ook aan de noordzijde van
de werf, zij het van een ander ka-
rakter. Dáár, bij de ingang van de
werf "Oost", en verder de werf op,
die drukke en tevens beheerste be-
drijvigheid welke menige tewaterla-
ting zo een aparte omlijsting geven.
Een van lieverlede steeds groter
worden de stroom van, ditmaal met
goud gegaloneerdc, gasten, welke
langs de aangegeven wegen naar
het centrum der feestelijkheden werd
geleid. Middelpunt van dit gedruis,
grijs en nog onbewogen op de hel-
ling, de slanke contouren van het
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aanstaande oorlogsvaartuig, door
vaardige handen klaargemaakt voor
zijn 200 meter lange reis naar het
water.
Buiten bij het Hoofdkantoor, temid-
den van een niets eerbiedigende
wind, stond Margrect de Dood met
haal' ouders te wachten op het ogen»
blik van aankomst van de doopster
mevrouw L. W. van den Wall Bakc.
Bonaam, ecntgenote van de Vlagof-
ficier Materieel der Koninklijke
Marine. Margreet zou even later de
doopster als welkom een fraai boe-
ket bloernen aanbieden. Een taak,
welke zij heel goed bleek te ver-
staan.
Even over half vier werd het sein
gegeven om zich naar de tribune te
begeven. Enigszins beschut en op-
geluisterd door de vrolijke klanken
van het "Harmoniekorps Tuindorp",
vonden velen hier, aan de kop van
helling 5, een goede plaats. Hierna
was het nog een kwestie van minu-
ten aleer de "Isaac Sweers", aldus ~
gedoopt, om precies 4 uur het sop
zou kiezen, vaardig opgevangen door
de sleepboten van Reederij Goed-
koop en vanuit de lucht gegroet
door een overvliegende marine-heli-
copter.

Tijdens de hierna gehouden maal-
tijd, sprak ir C. Scherpenhuijsen,
namens Commissarissen en Directie
van de N.D.S.M. en de Directie van
de Nederlandse Verenigde Scheeps-
bouw Bureaux, onder meer het vol-
gende: "Ten aanzien van dit fregat,
dat u, mevrouw Van den Wall Bake,
op een zo sierlijke wijze zo juist zijn
element heeft doen kiezen, deelde
de Minister van Defensie bij be-
schikking van 10 augustus 1964
mede, dat het Hare Majesteit de
Koningin behaagd heeft aan dit fre-
gat de naam "Isaac Sweers" toe te
kennen. Over deze naam licht de
beschikking nader toe, dat de "Isaac
Sweers" is genoemd naar de Vice-
Admiraal van Holland en Westfries-
land bij de Admiraliteit van Am-
sterdam, geboren 1 januari 1622 en
gesneuveld op 23 augustus 1673 in
de slag bij Kijkduin en mede ter
herinnering aan de torpedobootjager
Hr. Ms. Isaac Sweers, die ten 05.15
uur op 13 november 1942 in de
Middellandse Zee ten noordwesten
Van Algiers ten onder ging, waarbij
vele opvarenden het leven verloren.
Van de overlevenden is hier onder

meer aanwezig, haar Commandant,
de toenmalige Kapitein-Luitenant
ter Zee Harmsen."

Spreker ging hierna in op hetgeen
het hele denken van scheepsbou-
wers, reders en velen uit financiële
en economische kringen heeft beïn-
vloed en toont uit recente publica-
ties aan, dat Amerika ruwweg ~wee-
maal zoveel produceert per inwoner
als Engeland, Frankrijk, Duitsland,
België, Noorwegen en Nederland
en per inwoner in de industrie werk-
zaam, zelfs driemaal de prestatie
levert. Spreker is van mening dat
de houding "lai:;sez faire - laissez
aller", die weer eens zo mooi onder-
streept is met: "Waar we heen gaan
Jelle zal wel zien", niet de juiste
weg aangeeft en eir.digt met: "Moei-
lijkheden zijn er om overwonnen te
worden en een strijdvaardige beze-
tenheid, een gezonde vorm van
agressie overigens, in ons Nederlan-
ders altijd eigen geweest. Onze
roemruchte voorvader Isaac Sweers
heeft daar tijdens zijn leven blijk
van gegeven". Hierna overhandigde
spreker mevrouw Van den Wall
Bake een fraai aandenken.
In haar dankwoord zei mevrouw
Van den Wali Bake het volgende:
••Graag zou ik willen beginnen met
mijn dank uit te spreken voor het
feit dat ik de "Isaac Sweers" heb
mogen dopen. Een schip is voor mij
een levend wezen met een eigen
ziel en een eigen karakter - ik ver-
wonder mij er altijd weer over hoe
mensenhanden uit dood materiaal
iets zo levends als een schip weten
te bouwen. Voor mij is het dopen
van een schip dan ook echt niet een
lege ceremonie en ik ben dan ook
trots en dankbaar dat ik dit heb
mogen doen. Ik heb alleen wel het
gevoel dat het min of meer de om-
gekeerde wereld is dat ik uit dank
voor het verrichten van de doop, nu
ook nog zo'n ongelooflijk mooi ca-
deau heb gekregen. Ik voel mij meer
in de stemming om uit dank zélf
een cadeau te gaan geven. Overi-
gens heb ik bij deze doop wel veel
moeten denken aan diegenen onder
u, voor wie de naam "Isaac Sweers"
zo'n verdrietige klank heeft, omdat
u met het ten onder gaan van de
vorige Isaac Sweers iemand verlo-
ren hebt - een man of een zoon.-
die u zo heel erg dierbaar was. Voor
u moet, bij alle feestelijkheid, dit

"""

Tegen een oud decor met moderne uitschieters
koos de Isaac Sweers op traditionele wijze het sop.

toch ook een dag zijn van weemoed.
En dan ben ik - zodra ik werd
uitgenodigd om deze doop te ver-
richten - me af gaan vragen hoe
lang deze gewoonte om een schip
te dopen eigenlijk al wel hestond.
Het zal voor velen van u (want ik
ben maar een leek op schepengebied)
wel oud nieuws zijn, als ik u vertel,
dat het tewaterlaten van schepen al
zo'n vierduizend jaar geleden met
een hele ceremonie gepaard ging.
Meestal werden er dan dieren (en
in sommige streken zelfs mensen!)
bij geofferd om de goden gunstig te
stemmen. Gelukkig nam de bloed-
dorstigheid van het godendom ge-
leidelijk aan blijkbaar af, want na
verloop van eeuwen begonnen ze
ook met wijn i.p.v, bloed genoegen
te nemen. Hoewel, geloof ik, geen
enkele werf de proef zou willen ne-
men of de goden ook met leiding-
water tevreden zouden zijn . . . !

amen kregen de schepen ook pas
in de loop der tijden. In de 13e eeuw
was het algemeen de gewoonte een
schip een naam te geven. Maar er
moesten nog zo'n zes eeuwen daarna

13
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verstrijken voor men het dopen aan
ons, vrouwen, durfde toe te ver-
trouwen. Misschien met de gedachte
"Je weet het nooit bij vrouwen" ...
en "Als ze het in vredesnaam maar
goed doen". Wat eigenlijk wel een
beetje te begrijpen is, als je er zo
de literatuur over het dopen van
schepen op na kij kt.
Het Amerikaanse slagschip "New
york" ging er door zenuwachtigheid
van de doopster, bijna. vandoor zon-
der gedoopt te zjn. Soms gebeurde
het ook dat de fles niet brak (die
mogelijkheid wordt tegenwoordig
door mannelijk vernuft vrijwel uit-
gesloten). Dan waren er vrouwen
- in de tijd dat de doopster de fles
zelf naar het schip moest mikken -
die een toeschouwer doopte in plaats
van het schip. En dan is er bijvoor-
beeld ook nog de doopster van een
klein jacht, die alsmaar vergeefs
trachtte de fles te breken, achter
het wegglijdende jacht aanholde en
uiteindelijk de fles kapot wist te
slaan. Later werd haar verteld dat
de eigenlijke naam, die ze het jacht
had gegeven, luidde: "Mijn hemel,
dat ding wil niet breken"!
Het Amerikaanse marineschip "Hol-
land" werd ook met een .ietwat
eigenaardige naam bedacht. De
doopster was een alleraardigst jong
meisje, Betty, genaamd, erg popu-
lair bij alle jonge marine-officieren,

die ook in groten getale bij de te-
waterlating aanwezig waren. Het
was nog in de tijd van de enorme
hoeden en de wijde hoepelrokken. Op
het grote ogenblik hief Betty de
fles op, riep: "Ik doop u ... " en
op dat moment greep een ontact-
volIe windvlaag Bettv's wijde rok en
blies die tot over haar hoofd. "Ha,
Betty", juichten Bettv's jonge be-
wonderaars. Betty duwde wanhopig
haar rokken terug, hief opnieuw de
fles op en zei nogmaals: "Ik doop
u ... " Wéér een windvlaag, weer
een Betty die wanhopig probeerde
haar rok omlaag te duwen met één
hand aan haar hoed en één aan de
doop fles en weer het koor der be-
wonderaars. Toen vonden de hoog-
geplaatste genodigden, die tot toen
tactvol geprobeerd hadden de onge-
lukkige gebeurtenisgen te negeren
- afgezien dan van de strenge
blikken naar de jubelende schare -
dat er ingegrepen moest worden.
De diohtstbijzijnde kolonel knielde
neer, sloeg z'n armen om Betty's
hele rokken vracht heen en zo kon
Betty tenslotte veilig het schip do-
pen. Ze hief de fles, gooide deze
met een boze zwaai stuk en riep uit:
"Ik doop U Holland - verdorie"!
Zo ziet u dat wij dcopsters ons toch
altijd ietwat in het ongewisse stor-
ten als wij zeggen dat we gaarne de
uitnodiging aanvaarden. Gelukkig

Mevrouw Van den Wall 8ake, ir C. Scherpenhuysen en vice-cdmircol H. M. van den Wall~
8ake.
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kan ik zelf dankbaar terugkijken op
een geslaagde doop. Voor mij was
het een plechtig en gelukkig ogen-
blik om de jonggeboren- zo te mo-
gen dopen. En mag ik dan eindigen
met twee wensen, die ik dit jonge
schip op de levensweg zou willen
meegeven: ten eerste dat deze Isaac
Sweers alleen in vrede haar taak
zal mogen verrichten en ten tweede
dat de Isaac Sweers een gelukkig
schip mag worden voor allen die op
haar varen."
De Vice-admiraal H. M. van den
Wall Bake, richtte zich tenslotte
onder meer als volgt - na een
zwierig compliment tot zijn echtge-
note voor de wijze waarop zij de
doop verrichtte - tot de aanwezi-
gen: "De hier aanwezige overleven-
den van de voormalige Hr. Ms.
"Isaac Sweers" zullen ongetwijfeld
in gedachten 25 jaar zijn terugge-
gaan naar het moment, dat de roem-
ruchte voorganger van dit nieuwe
fregat verloren ging, waarbij meer
dan de helft van hun medeopvaren-
den het leven liet. In dezelfde geest
als hun gróte voorganger, vochten
zij tijdens de Tweede Wereldoorlog,
ditmaal echter aan de zijde van de
Engelsen. Hun schip werd op 11 mei
1940 door de sleepboot Zwarte Zee
vanuit Vlissingen naar Engeland ge-
bracht voor verdere afbouw. Op 29
mei 1941 volgde de indienststelling
en al spoedig werd Hr. Ms. "Isaac
Sweers" ingezet in het Middellandse
Zee-gebied, meer in het bijzonder
voor convooibeschcrrning. Tijdens
de uitvoering van deze taak nam zij
op 13 december 1.941 deel aan een
actie bij Kaap Bonn, waarbij, teza-
men met drie Britse torpedojagers,
twee Italiaanse kruisers tot zinken
werden gebracht en een torpedoboot
zwaar werd beschadigd door het
vuur van Hf. Ms. Isaac Sweers.
Kort daarop kreeg het schip verschil-
lende "near misses" te verduren tij-
dens aanvallen door Duitse bom-
menwerpers. Enige tijd later nam zij
240 opvarenden aan boord, afkom-
stig van de Britse jager Gurkha,
welke door een Duitse onderzeeboot
aangevallen was en in brand stond.
Helaas zou Hf. Ms Isaac Sweers,
teruggekeerd in de Middellandse
Zee, na een afwez igheid van iets
minder dan een jaar, in verband
met een onderbroken reis naar het
Verre Oosten en een reparatie in
Engeland, hetzelfde lot ondergaan.

Rp.org_KB1967_05_mei_Nr.09 117



Op 13 december 1942 werd zij door
een Duitse U - 431 getorpedeerd.
Van de 190 opvarenden werden de
84 overlevenden opgepikt door een
Britse trawler, die zich in het te
beschermen convooi bevond en later
overgegeven aan de Britse jager
HMS "Farndale" Gedurende onge-
veer 4 weken werd een aantal van
hen, voornamelijk zwaar gewonden,
verpleegd aan boord van het hospi-
taalschip "Oxfordshire".
Tijdens de korte ~e\'ensduur van hun
schip, bewezen de opvarenden van
hetzelfde kaliber te zijn als de man,
die in 167.3 nabij Den Helder sneu-
velde. Voor hen, evenals voor de
nakomelingen van Isaac Sweers,
moet het een voldoening zijn dat
wederom een eenheid van de Ko-
ninklijke Marine de naam zal voe-
ren van deze admiraal van Holland
en Friesland bij de Admiraliteit van
Amsterdam.

Anders dan vele van zijn collega's, ••
was Isaac Sweers niet geboren in
een havenplaats en ook zijn intrede
in de marine als adelborst, mogelijk
op aandringen van zijn broer, ge-
schiedde eerst laat, namelijk op 27-
jarige leeftijd. Vóórdien had hij
vanaf zijn 16e jaar, op een enkele
onderbreking na, in het buitenland
vertoefd. Vermoeddijk zou hij zelfs
nimmer het dek van een oorlogsschip
hebben betreden en zouden wij nim-
mer van een vice-admiraal Sweers
hebben gehoord, indien niet in 1645
in Brazilië een opstand was uitge-
broken onder Portugezen tegen de
West Indische Cempagnie. Daar
werkzaam als koopman,' notaris en
procureur, kwam hij al spoedig te-
recht "in 't hoeckje daer de slagen
vielen".
Dat hij nadien in de marine zijn
ware bestemming had gevonden, ge-
tuige het feit, dat wij hem een plaats
moeten inruimen in de rijen van
aanvoerders van eskaders, die De
Ruijter, vaak onder de moeilijkste
omstandigheden, krachtig hebben
gesteund en deze in staat stelde zijn
wonderbaarlijke owerwinningen te
behalen. Er is een opvallende pa-
rallel te bespeur-en tussen deze vloot-
voogd en zijn huidige naamdraag-
ster. Zoals ik al zei, kwam Isaac
Sweers laat, bijna té laat, bij de
marine. Ook in professor Warn-
sinek's boek "Twaalf doorluchtige
zeehelden", haalt Isaac Sweers nog

De adjudant C. de Lang
disrrictsadjudant rijkspolitie te water

Nijmegen

Met ingang van
1 juni 1967 is
de adjudant C.
de Lang aange-
wezen als dis-
triltsadjudant
rijkspolitie te
water te Nijme-
gen. Hij werd

P 6 april 1910
geboren te Utrecht en begon zijn
politieloopbaan op 1 januari 1938
bij het Korps Rijksveldwacht. Bij de
opheffing van dit Korps op 1 maart
1941, ging hij over naar de toen-
malige Marechaussee. Bij de oprich-
ting van het Korps Rijkspolitie werd
hij daarbij op 1 januari 1946 aange-
steld in de rang van wachtmeester
le kJ., ter standplaats Bergurn. Op
1 april 1947 werd hij postcomman-
dant rijkspolitie 'te water te Zutphen
en op 1 februari 1955 ging hij in
gelijke functie naar Arnhem. Op 12
september 1956 werd hij verplaatst
naar Zaandam, waar hij op 1 okto-
ber 1956 werd aangewezen als
groepscommandant. Vervolgens werd
hij op 1 maart 1960 groepscomman-
dant rijkspoli tie te water te Aals-
meer. Hij was een verdienstelijk
voetballer en is voorzitter van de
sportvereniging rijkspolitie te water.
Op 1 januari 1954 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester en op
1 maart 1958 tot adjudant.

nét het laatste hoofdstuk. Bij de
aanbouw der Van Speyk-klasse, is
de Isaac Sweers, als laatste schip,
er wederom juist hij. Er zouden im-
mers in eerste instantie slechts 4
schepen van dit type worden ge-
bouwd. Tenslotte is dit fregat een
"nakomertje". Het werd 6 maanden
te laat op stapel gezet en ook de
proef tocht zal later vallen dan, ver-
geleken met de vijf zusterschepen,
zou mogen worden verwacht.
Ik wil besluiten met het vertrouwen
uit te spreken dat, mocht dit ooit
nodig zijn, de toekomstige beman-
ning zal tonen uit hetzelfde hout
gesneden te zijn, niet alleen als dat
van Isaac Sweers, doch ook als dat
van hun meer recente voorganger."

De adjudant G .. F. v. d, Berg
groepscommandant Rosmalen

Met ingang van
29 april 1967
is de adjudant
C.•. F. v. d. Berg
aangewezen als
groepscomman-
dant te Rosma-
len. Hij werd op
19 juli 1916 te
Weert geboren

en trad op 19 juli 1940 in dienst bij
de gemeentepolitie te Weert. In de
bezettingstijd deed hij dienst bij de
Staatspolitie en op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wachtmees-
ter 1e kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Weert.
Hij heeft dienst geàaan te Stamproy
en Enkhuizen, als postcommandant
te 's-Graveland en Bunnik. In zijn
laatste standplaats heeft hij met
succes de opleiding georganiseerd
van de verkeersbrigadiertjes en cur-
sussen op verkeersgebied. Hij werd
op 1 april 1958 bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 29 april 1967
tot adjudant.

De adjudant P. A. Heikens
groepscommandant Beemster

Met ingang van
29 april 1967
is de adjudant
P. A Heikens
aangewezen als
groepscomman-
dant te Beem-
ster. Hij werd
op 13 augustus
1917 geboren te

Scheemda en trad op 1 augustus
1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee. Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wachtmees-
ter le kJ. aangenteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Breuke-
len, waar hij op 1:) april 1958 werd
aangewezen als postcommandant en
op 1 oktober 1959 als plaatsvervan-
gend-groepscommandant. Hij werd
op 26 augustus 1946 opgeroepen in
militaire dienst, waarna hij op 8
oktober 1946 naar Indonesië vertrok.
Op 29 november 1949 kwam hij weer
in Nederland terug en ging op 11
januari 1950 met groot verlof. Hij
werd op 1 april 1948 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 29 april
1967 tot adjudant.
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Koninklijke onderscheidingen voor leden van Korps Rijkspolitie

Officier in de orde van Oranje Nassau

Op het districtsbureau der rijkspolitie te water te Nijmegen reikte de generaal W.
de Gast de onderscheiding uit aan de dir. officier der rijkspolitie 2e kl. L. P. H. de
Jong. De overste De Jong werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Ere-medaille in GOUD aan de adjudanten:

P. van der Lippe
Horl ingen

(bij bevordering)

P. Jansen
Loog Keppel

D. J. Stoel
Winschoten

16

Chr. J. Verduin
Bergen-N.H.

(bij bevordering)

P. van Doorn
Witmarsum

C. West.veer
-Wes+kopatle

D. W. v. Amerongen
Leiden

J. Hindriks
Sexbierum

J. Wiering
Nijmegen

T. Gerritsen
oud-adjudant

Doorn

J. P. H. Post
oud-adjudant
Maartensdijk

W. v. Ringelesteijn
oud-adjudant

Ho rdi nxv.-Giessend.

zie foto
op pag. 17

M. G. Remijn
Pijnacker

J. H. Verhoegen
Kessel

(bij bevordering)

W. Vierboom
Vlijmen

Ere-medaille in ZILVER
aan de opperwachtmeesters:

J. G. J. Huisman
Gorssel

J. Zweed
Amsterdam

B. C. Bouwman
Tilburg

zie foto op pag. 17

D. de Gast
Eethen

A. Kramer
Zwollerkerspel

N. van Velzen
Wemeldinge
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vervolg opperwachtmeesters

".......,

W. Vlijm
Apeldoorn

A. Wegewijs
Sint Jansteen

Ere-medaille in BRONS
aan de wachtmeesters le kl.:

D. J. Arends
Mijdrecht

L. Gorter
Amsterdam

J. Keltenes
's-Gravenhage

A. G. Bresser
Arnhem

J. Poepe
Kolham

A. Muller
oud-wachtm. 1e kl.

Amsterdam

Adjudant M. G. Remijn te Pijnacker kreeg goud

"Een slimme vos verschalkt" zei de kapitein J. Vermeulen van het district
r 's-Gravenhage onder meer bij zijn toespraak, voordat hij de adjudant M. G.

Remijn de eremedaille in goud, op spelde. "Onder valse voorwendsels naar
het gemeentehuis gelokt", zo vertelde burgemeester J. Vader van Pijn-
acker en gaf uiting aan zijn grote waardering, voor de wijze waarop de
adjudant Remijn leiding gaf aan de groep, de gemeenschap van Pijnacker
ten goede. "In de eerste plaats wil ik de mij verleende koninklijke onder-
scheiding zien, als waardering voor het werk van de gehele groep", was
de mening van de - in burgerkleding - verraste adjudant.

De kolonel M. C. Ruigrok rijkte tweemaal goud
en tweemaal zilver uit

Van links naar rechts: adj. J. H. Verhaegen, adj. W. Vierboom, owmr.
B. C. Bouman en owmr. D. de Gast. Op de achtergrond het rijkspolitie-
koor van het district Roermond, dat de plechtigheid te 's-Hertogenbosch
op stijlvolle wijze opluisterde.
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Een detachement om nooit te vergeten
tekst en foto's, opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

De verwarring en opwinding voltrok
zich juist achter onze rug. auwe-
lijks hadden we narnelijk in Lage
Vuursche de hielen gelicht, of de
verzamelde persmeute kwam in rep
en roer door het simpele bericht dat
de Prinses naar de kliniek van pro-
fessor Plate in Utrecht was overge-
bracht. Hadden ze me daar drie
volle weken waakzaam voor de
poorten van kasteel Drakensteyn ge-
legen, om op het laatste moment te
ervaren, dat de grote gebeurtenis
zich toch nog in Utrecht zou vol-
trekken. Jawel, iedereen wist dat
die mogelijkheid erin zat, maar -
en dat was op een zwerftocht rond
Drakensteyn duidelijk vast te stellen
- niemand hield er feitelijk nog
rekening mee. De journalisten in de
Kastanjehof niet, de politiemannen
binnen en buiten de hekken niet, de
telexistes en de mannen van de land-
macht in de twee grote legertenten,
waar het perscentrun- was onderge-
brach t niet, en eerlijk gezegd, wij-
zelf ook niet.

Potsierlijk
"De rechercheurs met hun honden
in de bossen rondom Drakensteyn
zagen er plotseling potsierlijk uit",
schreef een dagblad nadien. Met

In restaurant Hakstege was het goed toeven ...

deze "rechercheurs". in werkelijkheid
geen rechercheurs, maar rasechte
"gewone" rijkspolitiemannen in bur-
ger met hun (eigen) surveillance-
honden, hadden we enkele uren
tevoren een gezellig praatje ge-
maakt. Bij de zusters van O. L.
Vrouw op "huize Elisabeth", een
sanatorium temidden van de Lage
Vuursche-bossen, hadden de "re-
chercheurs" een ,.kosthuis" gevond-
den, zoals nooit tevoren.
Op Drakensteyn waren ze belast met
de "binnen-bewaking". Op het
"hoofdkwartier" mochten we voor
het Korpsblad een kijkje nemen.
Oiteraard onder beding van het in
acht nemen der nodige discretie.
Het was er rustig. Af en toe meldde
zich een "rechercheur met hond".
Geen bijzonderheden. Zo die er wel
waren, zou de wachtcommandant ze
trouwens al geweten hebben via de
draagbare portofoons waarmede de
surveillanten kontakt konden onder-
houden zowel met het wachtlokaal
als onderling met de collega's.
Het vaste detachement, onder com-
mando van de adjudant R. Plaatje,
was voor deze g-elegenheid aange-
vuld met 12 man, waarvan zes "re-
chercheurs met hond". Dat waren
de wachtmeesters] e kJ. A. P. Schoorl
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. . .het wachten was op de echte ...

(Schijndel), H. G. Olthof (Ter
Walde), F. J. v. d. Poel (BoekeI),
Th. Eilander (Kessel), D. van Dorp
(Mal den) en de opperwachtmeester
J. Stroo (Wolphaartsdijk).
Op "Klein Drakensteyn" zetelde het
veertien man sterke detachement uit
het district Alkmaar. Daar zwaaide
de adjudant A. Marskamp de scep-
ter. Wij werden er te woord gestaan
door de opperwachtmeester ]. de
Boer, nu plaatsvervangend detache-
mentscommandant, maar in het "da-
gelijks leven" rayoncommandant te
Heiloo. Voor het gesprek hadden
we in de recreatieruimte een kopje
koffie met gebak genuttigd op de
gezondheid (en rekening uiteraard)
van de wachtmeester W. G. Castri-
cum uit de Wieringermeer. Hij had
zich juist de dag tevoren verloofd.
Het detachement was toegevoegd
aan de gemeentepolitie Baarn. Op
de dag of de nacht van de geboorte
zou het nog met 20 man worden
uitgebreid. Zover is het nooit geko-
men. Dit personeel patrouilleerde
dag en nacht in de bossen rond
Drakensteyn. "Moeilijkheden zijn er
maar weinig geweest," zei opper De
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Zo werden te nieuwsgierige kijkers op afstand gehouden. Daarvoor zorgden rechercheurs-
met-hond die hier overigens een demonstratie geven.

Boer. "Eens hebben we een 15-ja-
rige jongen, die van school had ge-
spijbeld, uit de bessen achter het
kasteel gehaald en aan de ouders
teruggegeven. Hij was bijzonder ge-
interesseerd in persfotografen en
meende dat hij re daar wel zou
kunnen aantreffen ... "
Een reegeit moest jammer genoeg
de verhoogde politie-activiteit met
de dood bekopen. Het dier schrok
zo van een patrouille, dat het zich
in de haast om weg te komen dus-
danig verwondde, dat het ter plaatse

moest worden afgemaakt. Dit ge-
beurde in overleg en samenwerking
met een jachtopziener.
Op de zondagen werd hulp verleend
aan de NTS-ploeg, ten behoeve van
het programma Monitor. De ver-
houding met de pers was over het
algemeen uitstekend. De enkele
kleine incidentjes zijn terug te voe-
ren tot een verkeerde interpretatie
van sommige persfotografen ten
aanzien van de politietaak.
Ook "Klein Drakensteyn" stond in
voortdurend mobilofoon-contact met

Het detachement uit Alkmaar had op Klein Drakensteyn een goed onderkomen.
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de surveillerende ambtenaren en de
wacht op Drakensteyn zelf. Slechts
zelden behoefde verbaliserend te
worden opgetreden. "Als we het
"met praten" afkonden," zei opper
De Boer, "gebeurde dat. We wilden
het uiteraard prettig houden. De
enkele malen, dat het niet anders
kon, werd het sportief genomen. We
hebben een leuk team," zo zei hij,
"en de geest onder de mensen is
voortreffelijk." Dit is niet op de
laatste plaats te danken aan de uit-
stekende verzorging. Zowel de huis-
vesting op "Klein Drakensteyn" als
het eten in restaurant Hakstege wa-
ren In een woord áf. "Een detache-
ment om nooit te vergeten," zo
luidde het eendrachtig oordeel van
de gedetacheerden, ondanks de een-
tonigheid in de dienstverrichtingen.
Letterlijk en figuurlijk een konink-
lijk detachement.

De adjudant C. de Ruiter
groepscommandant Nijkerk

Met ingang van
16 mei 1967
is de adjudant
C. de Ruiter
aangewezen als
groepscorn.nan-
dant te Nijkerk.
Hij werd op 16
augustus 1913
te Frederiksoord

geboren en trad op 15 april 1935 in
dienst bij het Wapen der Koninklijke
Marechaussee. In de bezetting ging
hij over naar de Staatspolitie (Ma-
rechaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van opperwacht-
meester aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, als groepscommandant
ter standplaats Aardenburg. Op 1
mei 1953 werd hij groepscomman-
dant te Spijkenisse. Op 29 april
1966 ontving hij ter gelegenheid van
de verjaardag van H. M. de Ko-
ningin, de eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau, in
goud. In zijn standplaats Spijkenisse
organiseerde hij jaarlijks schietwed-
strijden waaraan met veel animo
werd deelgenomen door de gemeen-
tepolitie en burgers uit de omgeving
van Spijkenisse. Tuinieren is zijn
hobby en menigeen ontving van hem
op dit gebied raad en daad.

.., .
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De adjudant A. Beekmans
groepscommandant Gilze en Rijen

Met ingang van
16 april 1967
is de adjudant
A. Beekmans
aangewezen als
groepscomman-
dant te Gilze en
Rijen. Hij werd
op 24 maart
1918 geboren te

's-Hertogenbosch en trad op 1 au-
gustus 1940 in dienst bij het Korps
Rijksveldwacht. In de bezetting ging
hij over naar de Staatspolitie (Ma-
rechaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie, ter standplaats Stiphout. Op
1 juni 1946 ging hij naar Deurne en
op 15 oktober 1956 werd hij post-
commandant te Best, waar hij op
1 mei 1958 werd aangewezen als
plaatsvervangend - groepscomman-
dant. Voor zijn verdiensten in de
bezettingstijd ontving hij van de
Amerikaanse en Engelse regering
een oorkonde. Hij werd op 1 april
1958 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 16 april 1967 tot adjudant.

De adjudant H. Ynema
commandant verkeersgroep Nijmegen

Met ingang van
1 juli 1967 is
de adjudant H.
Ynema aange-
wezen als com-
mandant van de
verkeersgroep
Nijmegen. Hij
werd op 13 fe-
bruari 1915 te

Günningfeld (Dld) geboren en trad
op 1 maart 1941 in "dienst bij het
Korps Rijksveldwacht en vervolgens
bij de Marechaussee. Op 1 januari
1946 werd hij in de rang van wacht-
meester le kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Apeldoorn (districtsstaf). Op 1 au-
gustus 1946 ging hii naar de ver-
keersgroep Apeldoorn en op 1 mei
1958 werd hij commandant van de
verkeerspost Harderwijk. Op 1 ok-
tober 1964 werd hij aangewezen als
groepscommandant te Haaften. Hij
werd op 1 februari 1955 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1 ok-
tober 1964 tot adjudant.
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Afscheid districtsadjudant C. J. van Burg
Een groot aantal leden van het district Middelburg was op 31 maart j.l.
te Middelburg bijeen gekomen om afscheid te nemen van de districtsadju-
dant C. J. van Burg, die de volgende dag ambteloos burger werd daar hij
de leeftijd van 60 jaar had bereikt. De districtscommandant, overste A. J.
van Thiel, sprak Van Burg in hartelijke bewoordingen toe en dankte hem
voor alles wat hij gedaan heeft voor de politie. Opperwachtmeester
A. L. C. van Hove uit Axel overhandigde hem namens het gehele district
een fraaie Zaanse klok. Mevrouw Van Burg ontving bloemen. Verder
voerden nog enige sprekers het woord. Alle kinderen van de adjudant
Van Burg woonden het afscheid bij.

Afscheid adjudant J. K. Hariot
in het gemeentehuis van Oostburg nam op 31 maart de adjudant J. K.
Hariot, groepscommandant te Oostburg, afscheid i.v.m. het bereikt hebben
van de 60-jarige leeftijd. Toespraken en geschenken vertolkten de waar-
dering die er in brede kring bestond voor de taakopvatting van de adju-
dant. Daarvan gewaagden de districtscornmandant, overste A. J. van Thiel
en de burgemeester van Oostburg, de heer J. L. van Leeuwen. Mede na-
mens de andere burgemeesters van de gemeenten in de groep Oostburg,
bood de heer Van Leeuwen een fraai schilderij aan. Vertegenwoordigers
van het personeel, andere overheidsdiensten en verenigingen spraken har-
telijke woorden en boden adjudant Hariot en zijn echtgenote geschenken
aan. Het was een hartelijk afscheid.
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De ll-tallen van Veiligheidsdienst en Pers
(foto: Ad. Kon, De Bilt)

;

Bij spanning rond Drakensteyn
goede verhouding tussen veiligheidsdienst

politie - pers en publiek

Niet belangrijk maar toch wel in-
teressant waren de meeste voorval-
len op en om kasteel "Drakensteyn".

eem nu bijvoorbeeld de belang-
stelling. Uit alle lagen van de be-
volking kwamen mensen naar het
plaatsje Lage Vuursche waar het
achthoekig romantisch gelegen kas-
teel Drakensteyn staat. Om toch
maar een glimp op te vangen van
de Prinses of de Prins stonden zij
soms uren te wachten. Ook brachten
zij vele geschenken, vaak met veel
toewijding door hun zelf vervaardigd.
Zoals mevrouw Laurent uit Amster-
dam die keurig in een do'os verpakt
een door haar zelf vervaardigd ba-
by-jasje kwam aanbieden. Zij toonde
ons een brief, zijnde een dankbetui-
ging, die zij had ontvangen na de
geboorte van Prinses Beatrix, want
ook toen had zij een zelf gebreid
baby-jasje aangeboden. Ook de fa-
milie uit Rotterdam die eveneens
een presentje komt aanbieden en
een afvaardiging van het bejaarden-
centrum uit Hilversum die een
keurig gehaakt kleedje brengt, be-
hoorden tot het leger bezoekers aan
de Lage Vuursche.
Uit al deze blijken van belangstel-
ling komt het beeld naar voren van
de verbondenheid met het Oranje-
huis. Alles stond in het teken van
.,de blijde incomste" en met het
verstrijken van de tijd neemt natuur-

1
lijk de spanning toe, die zowel bin-
nen als buiten de kasteelpoorten
merkbaar was. Binnen de kasteel-
poorten, waar de Veiligheidsdienst
van het Koninklijk huis niet over
werk had te klagen. evenmin als de
Kon. Marechaussee aan de toegangs-
hekken. Om deze menselijke uitin-
gen van spontaniteit waarbij natuur-
lijk een portie nieuwsgierigheid kwam
binnen redelijke perken te houden,
werd zeer veel tact vereist.
Buiten de hekken had een grote
schare verslaggevers en fotografen
uit binnen- en buitenland zijn ten-
ten opgeslagen. Natuurlijk waren
zij op jacht naar nieuws, want dat
is het wat de lezers willen, zoals zij
zeggen. Nu moet gezegd worden
dat de pers zich over het algemeen
goed heeft gehouden. Dankzij we-
derzijds begrip is de schade tot en-
kele schoonheidsfoutjes beperkt ge-
bleven. In een adem moet hier
genoemd worden de R.V.D. Deze
dienst heeft een zeer moeilijke taak.
Immers; het schaarse nieuws moet
op een goede wijze worden overge-
bracht en het moet publicabel zijn.
Neen, de R.V.D. had geen benijdens-
waardige taak ofschoon verscheidene
journalisten, met wie ik sprak vol
lof waren.
De Veiligheidsdienst van het Ko-
ninklijk Huis werd voor de geboorte
van het Prinsenkind versterkt met

een detachement Rijkspolitie be-
staande uit twaalf rijkspolitie-amb-
tenaren en zes surveillance-honden.
In den beginne was het een hetero-
geen gezelschap, maar na een week
dienst doen in burger, binnen de
kasteelhekken, groeide dit gezelschap
naar een homogeen team en wat
vermeldenswaardig is: de stemming
en collegialiteit verdienden het pre-
dicaat "cum laude".
Stemming en collegialiteit zijn voor
een groot deel afhankelijk van het
beleven van de tijd. Immers men
moet waken voor de verveling, want
met de komst van de verveling zakt
de stemming en raakt de collegiali-
teit in een naar stadium, waardoor
de menselijke verhoudingen gespan-
nen worden. Spanning veroorzaakt
lichtgeraaktheid, maar niets van dat
alles. De Veiligheidsdienst en het
detachement werkten prachtig sa-
men. Ieder wist precies wat zijn taak
was en het doel daarvan. Vrije da-
gen konden niet worden genoten en
wanneer men geen dienst had op het
kasteelterrein, dan was men ter be-
schikking.
De "ligging" voor het detachement
was zonder meer af. Men was on-
dergebracht in het O.L.V.-klooster
te Lage Vuursche en verzekerd van
een uitstekende verzorging. Zelden
zal een detachement zo verwend
zijn (behoudens bij eigen haard na-
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Z. K. H. Prins Claus, r.r. P. J. Bleeker, wmr. 1e kl. B. Lageweg, de kapitein Koeneman
van de Kon. Marechaussee en de heer Noorderwier (ANP) na de wedstrijd in gesprek.

(foto: Ad. Kon, De Bilt)

tuurlijk). In de "tel beschikkingstijd"
ging men de verveling te lijf door
met de surveillancehonden te trai-
nen. Compleet met pakwerker zoals
dat in vakkringen heet. Wat na een
paar uren oefenen volgt is licht te
begrijpen. Er worden namelijk grote
"bomen" opgezet over het hoe en
waarom. Daarbij spreekt natuurlijk
het "ras" ook een woordje mee en
zal het wel een vraag blijven welke
hond nu wel de beste is of het meest
geschikt. Al deze onderlinge contac-
ten kwamen de stemming ten goede.
Voor stemming binnen en buiten de
kasteelpoorten zorgde ook het paard
"Davy". Niet alleen de Kon. Mare-
chaussee aan de poort werd verrast
maar ook de Veiligheidsdienst van
het Koninklijk Huis zag zich plot-
seling geplaatst voor een nogal
vreemde verovering. Een ijverige,
misschien te galante kelner genaamd
André Gorel (26) van het tegenover
de Slotlaan gelegen restaurant "de
Lage Vuursche" wilde een jeugdige
amazone, die zojuist het predicaat
"zandruiter" met lof had behaald,
tonen hoe met een onrustig paard
moet worden gereden. De kelner
compleet met zwart pak, zwarte das
en witte handdoek, klom met veel
bravour op het paard Davy, Met-
een begon het feest. Wat de kelner
precies gedaan of gezegd heeft zal
wel nooit duidelijk worden. Wat
wel duidelijk werd, was dat het
paard met een enorme sprong met-
een van stilstand in galop kwam.
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Het galoppeerde de Slotlaan in en
zonder zich te storen aan enige vei-
ligheidsmaatregel de poort door, de
op wacht staande Marechaussee
voorbij en ... het kasteel was in-
genomen. Gekomen bij de slotbrug
sloeg het paard plotseling links af
en hierbij vloog de berijder recht-
door. Na zijn minder geslaagde lan-
ding was de Marechaussee paraat en
pikte de verbaasde kelner bij de
kraag. Hij werd met een glas water
bijgebracht. Dat de Rijkspolitie ad
origine een bereden wapen is bleek
ook nu, want de wachtmeester le
lel. Lever bewees met paarden te

~

kunnen omgaan en ving het paard
zonder moeite. Ruiter en paard wer-
den weer buiten de hekken gebracht.
Deze verovering van kasteel Dra-
kensteyn was zo verrassend en werd
zo snel uitgevoerd dat zelfs de steeds
waakzame .fotografen - die perma-
nent hun stellingen bij de poorten
bezetten - geen kans zagen van de
inname een foto te maken. Wel
werden foto's genomen van de te-
rugtocht van het paard en inmiddels
weer toonbare kelner.
In tegenstelling tot de verslagen
gezichten van kelner en amazone
Diny Meeuwis zijn op bijgaande foto
de glunderende gezichten te zien van
prominente verslaggevers, o.a. Benno
Roos (N.T.S. journaal), Lammers
(Trouw), Gerard Bergers (Alg.
Dagblad), v. d. Poll (Gooi- en Eem-
lander), Ger Roos (regisseur N.T.S.),
Vief Drumpt (Telegraaf) en Her-
schel (fotograaf Utrecht).
Stemming en sfeer' was er ook bij
de unieke gebeurtenis, de voetbal-
wedstrijd van het jaar welke werd
gespeeld tussen de publiciteitsmen-
sen en de Veiligheidsdienst. De pers
bracht twee elftallen in het veld, te
weten een elftal vóór de rust en
een ná de rust. De Veiligheidsdienst
van het Koninklijk Huis kon zelf
geen elftal op de been brengen doch
riep de hulp in van o.a. mr Baron
H. J. van Asbeck (secretaris Z.K.H.
Prins Claus), luitenant ter zee le kl.
Rambonnet (adj. Z.K.H. Prins Bern-
hard), majoor Holthuis (adj. Z.K.H.
Prins Bernhard), luitenant Streef-
stra (staf Zwaluwenberg) en enige

Na de veroverinq-te paard van Drakensteyn. (foto: ANP-foto, Amsterdam)
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leden van de Kon. Marechaussee en
gemeentepolitie Baarn,
Het elftal van de Veiligheidsdienst
werd aangevoerd door de Rijksre-
chercheur P. J. Bleeker, het doel
werd verdedigd door de wmr. le kl.
B. Lageweg uit Dokkum en de twij-
felachtige eer van goalgetter werd
vertolkt door A. J. Willems.
De leiding was zeer tactvol in han-
den gelegd van de heer R. Matthijsse
van de Rijksvooriichtingsdienst; die
daarbij bijzonder goed werd geassi-
steerd door de heer W. P. van de
Berge (R.V.D.) en de heer R. de
Winter (N.R.U.). Het vertoonde
voetbal stond niet op een hoog peil,
wat wel op hoog niveau stond was
het enthousiasme waarmee werd ge-
speeld en de sportiviteit. Er was een
talrijk publiek waaronder we zagen
de burgemeester van Baarn, die de
aftrap voor de eerste helft verrichtte,
mr Van Beeck Calcoen en het hoofd
Veiligheidsdienst Koninklijk Huis,
de kolonel P. C. Silver, de inspec- "
teur der rijksrecherche L. K. Brou-
wer. En even voor rust arriveerde
Z.K.H. Prins Claus in gezelschap
van zijn ex-secretaris mr C. van
Schelle. Tevens was het medisch
team met name dr J. Drukker (kin-
derarts) en drs Nijhuis (narcotiseur)
aanwezig.
Z.K.H. Prins Claus deed de aftrap
voor de tweede helft en met verve.
Het publiek heeft kunnen genieten
van de hoge-, verre- en mistrappen
waarbij vrolijke situaties de boven-
toon voerden. Het elftal van de
Veiligheidsdienst won met 5 tegen 1
en was gestoken in oranje. Vermel-
denswaardig is nog dat de voetbal-
schoenen en -broeken ter beschik-
king gesteld werden door de Kon.
Marine. De oranje shirts en het
voetbalveld door K.P.S. Soestdijk.
Na afloop onderhield de Prins zich
lange tijd met de uitgeputte spelers.
Voor elk elftal had de Prins een
krat pils meegebracht, dat door de
spelers uitzonderlijk op prijs werd
gesteld. Ook aan dit verbroederings-
feest kwam een eind en konden de
initiatiefnemers te weten de heer
P. J. Bleeker (Veiligheidsdienst) en
de heer W. P. van de Berge (R.V.D.)
op een zeer geslaagde sportmiddag
terugzien. Zo waren in de spannende
weken rond Drakensteyn de verhou-
ding Veiligheidsdienst-politie en
pers uitstekend en dat is zeker de
nodige aandacht waard.

Nogmaals "Politieproblemen" in de jaren 1930-1940

Nadat bovengenoemd artikel reeds in het maartnummer was afgedrukt,
werden nog enkele foto's ontvangen van het detachement Rijksveldwacht
dat in de dertiger jaren dienst heeft gedaan te Noordwijk, toen daar de
beide Belgische Koningskinderen logeerden bij de burgemeester van Noord-
wijk, de heer Van den Mortel. Wij geven gaarne een plaatsje aan de vol-
gende foto's:

Het volledige detachement, met naast de detachementscommandant, de toenmalige inspec-
teur-korpschef von de gemeenlepolitie Noordwijk. Op de rechtervleugel 2 agenten van
de gemeentepolitie Noordwijk.

Het detachement met prinses Elisabeth, de toenmalige prins Boudewijn en de zoon van
burgemeester Van den Mortel.

BANDEN VOOR UW KORPSBLAD
kunt u nu bestellen à f 2.95 per stuk
op giro 83 31 11 ten name van

SCHAAFSMA & BROUWER DOKKUM
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Ressort Arnhem voetbalkampioen

Rijkspolitie te water zorgde voor grote verrassing
door de opperwachtmeester J. J. H. V A N A E R S SEN te Nijmegen

In Aalst (N.B.) waar de RPSV Zuid
het korpsvoetbaltoernooi onder een
stralend "zuidelijk" firmament orga-
niseerde, zorgde de Rijkspolitie te
Water bijna voor de "verrassing
van de eeuw", door op een haartje
na de verzamelde voetbalmachten
van de rijkspolitie een beentje te
lichten. Dat dit niet helemaal ge-
beurde ligt aan het feit, dat de
"waterkippen" na de tweede ronde,
toen zij tot ieders verbazing met 3
punten de leiding hadden, tegen het
ressort Den Bosch niet hun sterkste
team in het veld brachten, waardoor

deze wedstrijd (op het nippertje
met 1-0) werd verloren.
De sensatie begon al toen de water-
mannen, nadat Arnhem en Den
Bosch tegen elkaar hadden gelijk ge-
speeld, met 2-1 wonnen van Am-
sterdam dat tenslotte als tweede
eindigde en werd compleet toen de
nieuwe kampioen vervolgens met
een gelijkspel genoegen moest nemen.
Dit korpsvoetbaltoernooi kenmerkte
zicn niet alleen door een maximum
aan sportiviteit, maar zeker ook
door een zeer grote spanning. Bij
het ingaan van de laatste ronde no-

De aanvoerder van "Arnhem" ontvangt uit handen van de kolonel M. C. Ruigrok de
wisseltrofee en "blijvende" beker. (foto: wmr. le kt. A. f: K1evits te Nijmegen)
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teerden alle deelnemende teams na-
melijk 4 punten, zodat de laatste
wedstrijden de beslissing moesten
brengen. Arnhem, Amsterdam en
Den Haag wisten hun wedstrijd tot
een goed einde te brengen, zodat
deze teams op G punten finishten.
De Rijkspolitie te Water, Den Bosch
en Groningen bleven op 4 punten
staan, waarna op beide fronten het
doelgemiddelde de eindrangschik-
king moest bepalen. Met 0,6 punt
... voorsprong op Amsterdam legde
Arnhem beslag op de titel. Amster-
dam werd tweede, Den Haag derde,
de Rijkspolitie te Water vierde, Den
Bosch vijfde en Groningen zesde.
De kolonel M. C. Ruigrok, territo-
riaal inspecteur in het ressort Den
Bosch, verrichtte de prijsuitreiking.
Hij verontschuldigde de generaal.
die op het laatste moment, zeer tot
zijn spijt, vanwege een belangrijke
bespreking ten departemente niet
aanwezig kon zijn. De kolonel wees
op het grote nut van dergelijke sport-
evenementen voor de korpsgeest.
"Het zijn", zo zei hij, "prachtige
gelegenheden om' in een sportieve
sfeer elkaar beter te leren kennen".
Het verheugde hem, dat zoveel jon-
geren aanwezig waren en hij sprak
er daartegenover zijn spijt over uit
dat het personeelstekort een betere
voorbereiding in de weg stond.
Spreker hoopte van harte, dat de
personeelsuitbreiding daarin in de
toekomst wijziging zou brengen. Hij
toonde zich vervolgens bijzonder in-
genomen met de aanwezigheid van
een aantal dames en zou gaarne
zien, dat op deze wijze de korps-
toernooien ware "familiefeesten" zul-
len worden. Tenslotte bracht de ko-
lonel dank aan de adjudant Van Os
en al diens medewerkers voor de
uitstekende organisatie.
De adjudant Van Os, die de kolonel
Ruigrok inleidde, had tevoren op
zijn beurt alle spelers een compli-
ment gemaakt voor hun correct en
sportief optreden. Zijn dank ging

(vervolg op pag. 30)
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Weer maakt de Engelse politiek zich gereed om het
Europese bastion te Brussel te bestormen om toelating
tot de Europese gemeenschappen te krijgen. Dit is de
tweede poging. De eerste in de jaren 1961-1963 mislukte
en het is de vraag of de laatste een beter lot beschoren
zal zijn.
Van Engelse zijde is opgemerkt dat de verdragen van
Rome voor wat Engeland betreft g~en hindernis voor
de toelating zijn. Uit de preambule vàn het verdrag van
Rome blijkt dat de verdragstaten zich als eerste doel
hadden gesteld "de grondslagen te leggen voor een steeds
nauwere eenheid tussen de Europese volken". De Ge-
meenschappelijke Markt had ambities dit' niet tot eko-
nomisch terrein beperkt waren en haar grondleggers
wilden deze gemeenschappelijke markt gebruiken voor
politieke oogmerken. Twee jaar na de mislukking van
de Europese Defensie Gemeenschap trachten zij op deze
manier weer een aktie van wezenlijk federalistische sig-
natuur op gang te brengen. Het EEG-verdrag schiep
als instellingen naast de Raad van Ministers, een Com-
missie die spoedig de "executive" werd genoemd, voorts
een Algemene Vergadering, die weldra verheven werd
tot de waardigheid van "Europees Parlement" en een
Hof van Justitie. M.a.v. de scheiding der machten zoals
die in onze Nederlandse staatshuishouding ook voor-
komt. Nu de stoutmoedige en militaire concepties waren
mislukt wilde men zich beperken tot een funktionele
methode om tot hetzelfde doel te komen, nl. de Ver-
enigde Staten van Europa, maar nu veel voorzichtiger.
Men zou deze doelstelling misschien hebben bereikt, als
in het jaar van de ondertekening van het EEG-verdrag
het Algerijnse konflikt in Frankrijk niet een man aan
de macht had gebracht, die een diepe afkeer had van
de supra-nationale idee.
In de loop der EEG-ontwikkelingen heeft men kunnen
vaststellen dat de Fransen tot een versnelling van de
uitvoering van de verdragen van Rome geneigd zijn
voor zover die betrekking hadden op de ekonomische
zijden daarvan. Op politiek gebied echter zijn alle po-
gingen tot dusver gestruikeld over een strijd tussen
verschillende denkscholen. Generaal De Gaulle staat
nog steeds vijandig tegenover elke overdracht van sou-
vereiniteit aan de Europese organen te Brussel. Over-
tuigd van de superioriteit van zijn opvattingen, verwacht
hij van de andere partners in het Europese overleg,

Duitsland, Italië en de Beneluxlanden instemming met
zijn denkbeelden. Maar sommige partners hebben verzet
aangetekend tegen elke formule die niet uitgaat van de
gedachte van het federatieve Europa. De bemiddelings-
pogingen van Italië en de Duitse Bondsrepubliek zijn

. vruchteloos geweest en het Franse veto tegen het eerder
geuite Britse verlangen te mogen toetreden tot de Euro-
pese Gemeenschappen en vervolgens Frankrijks terug-
trekking uit de Navo hebben ongetwijfeld de hervatting
van de onderhandelingen, die sinds vijf jaar zijn onder-
broken alleen maar bemoeilijkt.
"Maar," schrijft het gezaghebbende Franse blad Le
Monde, "het klimaat is thans evenwel veel rustiger ge-
worden. De Gemeenschappelijke Markt heeft de meest
dreigende klippen omzeild." Is dit werkelijk de meest
juiste typering van de toestand waarin de Europese Ge-
meenschap zich bevindt?
Weer zal de toetreding van Engeland tot de Gemeen-
schappelijke Markt aan de orde gesteld worden. Nu zal
dan, na het voorspel van vijf jaar geleden, het grote
debat over Engelands positie in Europa werkelijk in
ernst beginnen. Volgens sommige ervaren waarnemers
staat Wilson met één voet reeds op het Europese kon-
tinent. Het honderden bladzijden tellende rapport over
de reis van Wilson en Brown onlangs naar de Europese
hoofdsteden, dat aan het Britse kabinet is uitgebracht,
moet naast een menigte technische details onder bepaalde
voorwaarden de konklusie inhouden dat de beide reizi-
gers in Europa geen onoverkomelijke hindernissen voor
de toetreding van Engeland tot de EEG hebben ontmoet.
Dit zou zelfs voor De Gaulle gelden. Hij heeft althans,
zo zegt men in Londen, geen beslist neen laten horen.
Al heeft hij zoals te verwachten viel Engeland ook geen
hartelijk welkom toegeroepen.

Het Nederlandse standpunt inzake het Engelse verlan-
gen tot toetreding is nog steeds onveranderd. In de
regeringsverklaring van het kabinet De Jong wordt ver-
meld: "Op het terrein van de internationale betrekkingen
blijft de regering haar beleid afstemmen op de hoofd-
lijnen, die door voorgaande kabinetten in nauw overleg
met de Staten-Generaal zijn getrokken. Dit geldt met
name voor de zo belangrijke Europese ontwikkelingen".
En een van die belangrijke Europese ontwikkelingen is
met name de toetreding van Engeland tot de EEG.
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Af- en aanhankelijkheid

Wij, geëmancipeerde vrouwen, die
de strijd tegen de afhankelijkheid
via de vreedzame coéxistentie op
nogal prettige wijze hebben gewon-
nen, weten soms - laten we eerlijk
zijn - met onze or:afhankelijkheid
niet helemaal raad. Er zijn nu een-
maal omstandigheden waarin wij
het liefst een beetje afhankelijk
blijven.
De gelijke rechten hebben niet zel-
den zekere consequenties en er zijn
steeds weer omstandigheden waarin
wij het liefst toch maar een beetje
afhankelijk zouden zijn en waarin
een half woord in die richting hele-
maal niet begrepen wordt. Die om-
standigheden ligg'en vooral op het
terrein van de materie.
Ik geef graag toe: afhankelijk te
zijn op het punt van defecte appa-
raten, kleine doe-het-zelf-klusjes of
te versjouwen asemmers enzo, dat
zijn kleinigheden, maar de kleine
zaken maken het bestaan. Enfin,
als die dan over het hoofd gezien
worden, dan zijn er van die heer-
lijke verwijten als: jij begrijpt nooit
iets, jij doet nooit iets of jij leeft
alleen voor jezelf, kreten, waar nog
wel kwetsing, maar nog net geen
belediging inzit.
Het kan nog algemener gesteld wor-
den: jullie zijn allemaal gelijk,
jullie doen nooit wat voor ons,
platen die vele malen gedraaid kun-
nen worden, maar heel gauw bij-
zonder eentonig worden, waarbij
gezegd moet worden, dat de opzet
om ze te draaien eigenlijk altijd
ontbreekt. Vanmorgen had ik nog
zo'n onplezierige gedachtenwisseling,
die nuttig kan zijn om alleen in de
beslotenheid van de eigen gedach-
tenwereld even voort te zetten, ook
al blijft de opbouw dan niet altijd
even logisch.
Ik haalde bijvoorbeeld zojuist de
naaimachine uit de kast om machi-
naal enige verrichtingen op het ter-
rein van de nuttige handwerken tot
stand te brengen. Maar, toen ik de
stekker in het stopcontact deed ont-
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stond er alleen een zeer kortstondige
blauwe vlam tussen twee blanke
draadjes, waarop ik de heer des
hui zes reeds enige malen had ge-
wezen. Tenslotte heeft hij een zak-
mes en een schroevendraaier! Enfin,
toen zat ik - geérgerd naar die
stomme naaimachine kijkend - te
denken: hun auto's m ken ze waar-
achtig zo, dat je ze tenminste aan
kunt zwengelen, maar een naaima-
chine is meteen helemaal buiten
dienst. Waar komt die naaimachine
eigenlijk vandaan, dacht ik. 't Be-
staat natuurlijk niet dat een man
die gemaakt kan hebben om de
vrouw te plezieren.
En dat heb ik toen meteen maar
even uitgezocht: de eerste naaima-
chine moet al ruim 200 jaar geleden,
namelijk in 1755 zijn gemaakt door
een zekere Weissenthal, een naar
Engeland geëmigreerde Duitser. Dat
die vinding nog werd gedaan voor-
dat in 1785 Gartwright de mecha-
nische weefstoel construeerde en
zelfs nog voor de "vleugelspinma-
chine" van Arkwright in 1769 werd
gebouwd, pleit toch eigenlijk wel
voor de mannen, die blijkbaar toch
eerst aan de vrouwen hebben ge- '
dacht.
Dat deden ook Thomas Saint in
1790, die de naaimachine verbeterde
en in 1800 Balthasar Krems uit
Mayen in de Eifel, in 1830 de Oos-
tenrijker J osef Madersperger uit
Kufstein. Intussen had ook de Frans-
man Thimonier in 1829 een naai-
machine gemaakt, ondanks de ge-
ringe succesen van enige voorgangers
op dit gebied. Hij zag kans om er
dertig van te verkopen aan een mili-
taire kleermakerij, want de vrouw
had geen interesse. En hoewel deze
door menigeen als duivelsapparaten
beschouwde machines in 1831, ge-
lijktijdig met de opstand van de zij-
dewewers in Lyon werden vernield,
was het daarmee niet afgelopen.
Dat bewijst trouwens het ongeluks-
ding op mijn tafel.
Mannen weten soms niet van op-

houden en een meneer Elias Haw
zorgde omstreeks 1840 voor een re-
volutie in de ontwikkeling door de
doorboorde naald en de met twee
draden genaaide steek uit te vin-
den. Dat een gewone nabootsing van
het aloude -handwerk met naald en
draad niet mogelijk was, wist Weis-
senthal al; hij gebruikte een naald
met twee punten en een gat in het
midden van de schacht. Saint had
een voorsteekinrichting met een soort
haaknaald, maar Krems en Mader-
sperger gebruikten al een naald met
een gat in de punt en Krems kon
al 30 tot 50 steken per minuut ma-
ken. Het systeem van Haw met
spoel voor de onderdraad werd het
meest succesvolle. Sindsdien is er
een voortdurende ontwikkeling ge-
weest, onder meer van de scheepjes-
spoel tot de ronde spoel en inplaats
van dertig steken maakt de moderne
machine er 1800 per minuut.
De machines van vandaag maken

( Voor Moeder

de meest sierlijke steken en sierria-
den automatisch. Ze denken zelf en
doen het door een simpele druk van
onze voeten, tenminste wanneer dat
ellendige snoer in orde is. Het is
verder natuurlijk neg de vraag of
de mannen al die experimenten uit
idealisme hebben ondernomen om de
vrouw te helpen, dan wel uit kop-
pig winstbejag. En dat snoertje naar
het stopcontact hebben ze natuurlijk
weer niet doorzien. Daar zijn ze
zelf slaven van geworden of ze
hebben het zo kwetsbaar gemaakt
om ons van tijd tot tijd onze afhan-
kelijkheid te laten voelen in de geest
van: gelijke rechten best, maar redt
je dan ook met snoertjes enzo.
En dus zeg ik straks: "I.k heb het
je wel tien keer gezegd, dat dat
snoertje nagekeken moest worden,
maar jullie zijn altijd teveel met je-
zelf bezig. En wat krijg ik? Bijna
een blauwe vlam. Je had hier wel
een lijk kunnen vinden!"
Waarmee dan in elk geval de kwes-
tie van dat snoertje voorlopig uit
de wereld is en tot zekere aanhan-
kelijkheid verplicht .

MARIANNE
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Het monster van

Op een zonnige herfstmorgen hield
koning Kri-Bul TIl van Dwergen-
land audiëntie in de grote zaal van
zijn schitterend paleis in de hoofd-
stad van het land. Er kwamen
verschillende dwergen, die de ko-
ning een verzoek hadden te doen.
Het waren allemaal kleinigheden
en eerlijk gezegd zat koning Kri-
Bul zich een beetje te vervelen.
De verveling duurde echter niet
lang, want plotseling ontstond er
rumoer bij de deur. De schild-
wachten hadden ruzie gekregen
met een flinke stevige dwerg, die
dadelijk bij de koning wenste te
worden toegelaten. maar de schild-
wachten probeerden hem duidelijk
te maken dat hij op zijn beurt
moest wachten, iets dat de man
niet wilde. Terwijl hij probeerde

en Kind J
de soldaten opzij te duwen, brulde
hij: "Ik heb een belangrijke mede-
deling voor de koning. Het gaat
over een zaak van leven en dood!"
Dat klonk de vorst spannend in
de oren. Er viel iets te beleven,
dat hoorde je zo en direct stond
hij op en stapte op de deur toe.
Hij leidde de man binnen en bood
hem een paddestoel aan. "Vertel
eens wat er aan de hand is beste
dwerg" sprak de koning.

Een afschuwelijk monster
De man die er erg vermoeid, stof-
fig en vuil uitzag, begon zijn
verhaal. .,Ik kom uit Perawar
mijnheer de koning, u weet wel,
die landstreek in het uiterste noor-
delijke puntje van uw land, aan
de voet van de hoge bergen. Zo
lang als ik mij kan heugen, leefden
wij daar rustig en tevreden in onze
kleine dorpjes, maar sinds enkele
dagen is het verschrikkelijk."
"Wat is dan verschrikkelijk?",
drong koning Kri-Bul aan.
"Er is een monster verschenen, dat
in de bergen woont eri ons leven
onmogelijk maakt, koning."
"Een monster?", herhaalde de vorst.
"Ja", sprak de dwerg weer, "een

afschuwelijk monster. Loeiende
vlammen komen uit zijn neus en
bek en hij heeft ogen zo gemeen
en groot, dat ze iedereen die het
dier aankijkt, verlammen. Veel
dwergen in onze streek zijn al het
slachtoffer geworden van dit on-
dier en bovendien, als het dier
's avonds en 's nachts door onze
dorpen trekt, steekt het onze wo-
ningen in brand, Er is niemand,
die rustig naar bed durft te gaan.
Oh, grote koning van dwergen-
land, kunt u ons niet helpen? Ik
ben gekomen als afgezant van
onze streek en heb het hele stuk
hard gelopen, stel ons niet teleur."
Koning Kri-Bul streek zich eens
over zijn kin en antwoordde: "Na-
tuurlijk laat uw koning ti niet in

" de steek. Ik ga met u mee en zal
- persoonlijk het ondier doden!"

Afgesproken werd, dat de koning
de volgende dag de man zou
vergezellen.

Raadsheer Puck gaat mee
Daar zat koning Kri-Bul nu. Held-
haftig had hij de belofte gedaan,
die hij meende als koning van zijn
land verplicht te zijn, maar eerlijk
gezegd zag hij er wel een beetje
tegenop. Hoe moest hij dat ge-
vaarlijke monster verslaan? De
hele dag piekerde hij er zich suf
over en tegen de avond liet hij
raadsheer Puck roepen.
De kleine, jonge dwerg, die om
zijn verstand en vindingrijkheid als
eerste raadsheer van de koning was
aangesteld, lachte toen hij het ver-
haal hoorde. Hij wist ook niet pre-
cies wat hij de koning raden zou,
maar de jongen besloot met de ko-
ning mee te gaan om hem ter plaatse
van advies te kunnen dienen.
Twee dagen later bereikten zij de
landstreek Perawar. Er hing een
brandlucht en de dwergen lieten
zich niet zien, iedereen bleef bin-
nen. Het viel koning Kr i-Bul wel
een beetje tegen, want hij had ge-
dacht onder luid gejubel als de
bevrijder ontvangen te worden.
Met Puck nam hij zijn intrek in
het huisje van de dwerg, waarmee
ze gekomen waren. Toen het avond
werd, gingen ze gedrieën op stap.

I

Perawar

Het monster komt
Aan de rand van het dorp aan de
voet van de bergen verscholen ze
zich achter een groot rotsblok en
wachtten op de dingen die zouden
komen. Nu, lang duurde het niet,
want in de verte zagen zij reeds
de vlammen die opstegen uit de
bek en neus van het monster, dat
langzaam langs de helling naar
beneden kwam ['711 zijn strooptocht
in het dorp te ocg innen.
Koning Kri-Bul voelde de rillingen
over zijn rug kruiper. en zijn hand
zocht het koninklijk zwaard, dat
aan zijn zijde bungelde. Als hij
moest sterven voor zijn land en
volk, dan zou dat zijn als een vorst
met het zwaard in de hand.
Langzaam kwam het ondier na-
derbij. Raadsheer Puck keek scherp
toe en hij zag, dat het monster
moeilijk liep. Het nam hele kleine
stapjes en bewoog zich traag voort.
De jonge dwerg dacht diep na en
toen boog hij zich naar de koning
over en fluisterde hem een plan
in het oor. De vorst keek hem met
een bezorgd gezicht aan, maar
Puck fluisterde hem in zijn oor,
dat de koning het plan moest uit-
voeren, omdat hij zich anders be-
lachelijk zou maken tegenover zijn
volk, dat dappere daden van hem
verwachtte. Kri-Bul knikte en ang-
stig keek hij naar het steeds
dichterbij komende monster.

Er op af!
Ni'. een zetje van Puck te hebben
gekregen, sprong koning Kri-Bul
met het zwaard in de hand naar
voren, er angstvallig voor zorgend,
het dier niet in de ogen te kijken.
Het monster stootte een wild gebrul
uit en waggelde op de koning toe.
Deze wachtte niet langer, maar
zette het op een lopen met het
dier achter zich aan.
Puck had het goed gezien, het dier
kon niet hard lopen en koning
Kri-Bul bleef het dus gemakkelijk
voor. Puck zelf holde achter het
monster aan. Koning Kri-Bul rende
met het dier op zijn hielen naar
een brede rivier en met een prach-
tige duik plonsde hij in het water.
Het monster bleef briesend aan de
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oever staan. Met gerekte nek
trachtte hij de in het water rond-
zwemmende koning te pakken,
maar die zorgde er voor buiten
het bereik van de gevaarlijke vlam-
menspuwende bek te blijven. Raads-
heer Puck stond nu vlak achter
het ondier en met alle kracht die
in hem was, gaf hij het een duw.
Even wankelde het monster en toen
tuimelde het in het water. Een
oorverdovend gesis was nu te horen
en enorme stoomwolken stegen
hoog in de lucht. Het dier, dat
niet zwemmen kon, kreeg water
binnen en dit doofde het vuur.
Koning Kri-Bul zwom met een
grote boog naar de wal en klom
druipnat uit het water.
Toen de zon aan de horizon ver-
scheen, kwamen de mensen uit de
gehele streek naar de rivier om
het dode monster te zien. Vol
respect keken zij naar hun koning
die trots met het zwaard in de
hand aan de oever stond en met
een welwillende glimlach het ge-
juich van de dwergen aanhoorde.
Het verhaal over het gebeurde
verspreidde zich snel en toen ko-
ning Kri-Bul met raadsheer Puck
in de hoofdstad terugkwam, werd
de vorst op grootse wijze door
zijn volk ontvangen. Hij was de
held van het land.

Ressort Arnhem
voetbalkampioen
(vervolg van pag. 26)

mede uit naar de heer Schreurs van
de voetbalvereniging Aalst, voor het
beschikbaar stellen van velden en
accommodatie. Ook de scheidsrech-
ters, de heren Gorissen, 'Hendriks
en Bams werden in het dankwoord
van de voorzitter van RPSV -Zuid
betrokken.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
Arnhem-Den Bosch 2-2, Amsterdam-
RPTW 1-2, Groningen-Den Haag
1-1, Amsterdam-Den Haagl- 0, Arn-
hem-RPTW 1-1, Groningen-Den
Bosch 0-0, Arnhem-Den Haag 0-0,
Den Bosch-RPTW 1-0, Amsterdam-
Groningen 0-0, Arnhem-Amsterdam
0-0, Groningen-RPTW 0-0, Den
Boseh-Den Haag 1-2, Arnhem-Gro-
ningen 3-0, Amsterdam-Den Bosch
2-0, RPTW-Den Haag 1-2.
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worden vervangen door een tien
meter lang vaartuig, bestemd voor
de Amsterdamse grachten. De plan-
nen voor dit schip liggen klaar. In
de loop van 1968 ::<.:1ook de RP 10
worden vervangen, die vooral be-
kendheid kreeg door de wervings-
film "Hallo, RP 10". Dit schip was
tijdens de oorlog ook Rode Kruis-
schip in de Zeeuwse zeegaten en op
de Noordzee. Het werd voorts ge-
bruikt om jaarlijks ingeleverde par-
tijen munitie "naar zee te bren-
gen".
De plannen voor het vervangende
vaartuig zijn in vcorbereiding.

Vernieuwing van R.P. te Water-vloot
gaat gestaag door

De vernieuwing van de vloot van de
Rijkspolitie te Water gaat gestaag
door. De volg- en speedboten niet
meegerekend omvatte de rijkspolitie-
vloot aan het begin van dit jaar 65
schepen. Nog in de loop van dit jaar
zal de dertig jaar oude, te Enkhui-
zen gestationeerde RP 3 worden ver-
vangen door een nieuw schip van
22 meter lang en 5 meter breed, dat
momenteel in aanbouw is op de
werf Koopman te Dordrecht. De
RP 55, 43 jaar oud en daarmee de
oudste boot van de R.P. te Water,
zal dit jaar uit de vaart worden
genomen en binnen afzienbare tijd

Langs de weg gezien

"Niet nagegaan of dit bord in de sloot uit noodzaak is geplaatst. Evenmin
nagevraagd of dit op een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
gegrond is. Een procesverbaal werd door personeel van de groep Boskoop
nog niet opgemaakt." Aldus deelde de wmr. le kJ. W. van Atten, Goudse-
weg 202 te Boskoop ons mee, als kanttekening bij deze vreemde foto van
een verkeersbord dat de weggebruiker verbiedt in de sloot te rijden.
Soortgelijk is eigenlijk de tweede foto, die wij daarom tegelijkertijd in "Langs
de weg gezien" publiceren om aan te tonen dat men niet altijd op verkeers-
of naamborden af kan gaan. Want, als zo'n "Zijkanaal" de moeite waard is
er een naambord bij te zetten, dan IS het alleen maar verbazingwekkend, dat
er in Nederland niet veel meer borden staan. De A.N.W.B. zorgt blijkbaar,
dat zelfs het geringste onder de kanalen aan z'n trekken komt en de heer
N. v. d. Wel, bewaarder H. v. B. I te Haarlem, Celebesstraat 13, Beverwijk,
wist dat er een plaat in zat.
Beide foto's leveren de inzenders elk twee riksen op.
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Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 6-3-'67: N. W. Balder, owmr., van
Utrecht naar Bilthoven.
Per 16-3-'67: M. v. Barneveld, wmr.,
van Rhenen naar Lopik; G. Kuhlman,
wmr. le kl. , van Lopik naar Groene-
kan.
Per 1-4-'67: W. Hanekamp, owmr., van
Enkhuizen naar Raamsdonkveer.

RESSORT 's-GRAVENH_AGE
Per 23-2-'67: W. A. Boogerd, wmr. le
kl., van Colijnsplaat naar Tholen.
Per 16-3-'67: A. T. Blanken, owmr.,
van Dubbeldam naar Hardinxveld-
Giessendam.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-3-'67: L. P. van der norr, wmr.
van Arcen naar Weil.
Per 16-3-'67: W. Quaedvlieg, owmr.,
van Noorbeek naar Mechelen; J. H.
Koert, owrnr., van Suste ren naaf Aar-
deriburg ; H. G. Westhof, owmr., van
Maastricht naar Brouwershaven.
Per 31-3-'67: J. F. G. Douwes, wmr. le
kl., van Boxtel naar Hoogeveen.
Per 1-4-'67: A. Bakker, owmr., van
Maasbree naar Berghem ; G. A. Ge-
rar ds, owmr., van Gronsveld naar
Cuijk; M. J. Geeratz, wmr. le kl., van
Venraij naar 's-Hertogenbosch.
RESSORT ARNHEM
Per 15-3-'67: B. H. Lesterhuis, wmr.,
van Raalte naar Stad Delden.
Per 16-3-'67: H. Boer, owmr., van De
Lutte naar Borne.
Per 211-3-'67: W. A. G. Rutgers, wmr.
le kl., van Zutphen naar Twello.
Per 1-4-'67: G. J. A. Hüsken, owmr.,
van Huissen naar Weerselo; D. Draai-
[e r, owmr., van Varik naar Hutssen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-1-'67: L. P. Bergsma, officier le
kl., van Groningen naar Assen.
Per 6-3-'67: F. Zijlstra, owmr., van
Vlieland naar Ruinerwold.
Per 8-3-'67: G. H. de Jonge, wmr. re
kl., van Annerveenschekanaal naar
Roden.
Per 1-4-'67: A. Dijkstra, owmr., van
Balk naar Zaltbommel; J. Okken,
wmr. re kl., van Tiendeveen naar
Nieuweroord.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 16-3-'67: Adjudant A. T. Blanken tot
groepscommandant te Hardinxveld-
Giessendam; adjudant J. H. Koert tot
groepscommandant te Aardenburg ;
adjudant H. G. Westhof tot groeps-
commandant te Westersehouwen, stpl.
Brouwershaven.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCIJ
Per 1-4-'67: Adjudant W. Hanekamp
tot groepscommandant te Raamsdonk;
adjudant G. A. Gerards tot groeps-
commandant te Cuijk; wmr. le kl. M.
J. Geeratz tot assistent technische
recherche te 's-Hertogenbosch.
RESSORT GRONINGEN

Per 1-1-'67: Officier le kl. L. P. Berg-
sma tot' districts~ommandant te Assen.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'67: L. v. BaaIen te Vreeland.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 16-3-'67: A. T. Blanken te Har-
dinxveld-Giessendam; J. H. Koert te
Aardenburg; H. G. Westhof te Brou-
wershaven.
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tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 18-10-'66: W. L. Brtggernan te
Poortugaal.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH

tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl.:

Per 1-1-'67: H. M. J. Majoie te Maas-
tricht.

tot adjudant:

Per 1-4-'67: W. Hanekamp te Raams-
donk; G. A. Gerards te Cuijk.

tot adm. ambt. C 2:

Per 1-1-'67: C. J. M. Vissers te Raams-
donk.

tot adm. ambt. C 3:

Per 1-1-'66: G. P. J. Rovers te 's-Her-
togenbosch.
Per 1-7-'66: C. A. Rij boiz te Eethen.
Per 1-11-'66: W. A. G. Meulenberg te
Horn.
Per 1-1-'67: C. L. van Swieten te Am-
stenrade.

RESSORT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'67: J. Okken te Nieuweroord.

tot wachtmeester:
Per 31-1-'67: M. Claus te Coevorden.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'66: V. Smith te Bo rge r.

tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 16-5-'66: W. J. Dijkema te Gro-
ningen.

In dienst getreden
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 1-4-'67: W. A. B. Roest, rijksamb-
tenaar E te 's-Gravenhage; mej. W.
H. Ch. Kroon, schrijver A te 's-Gra-
venhage; W. H. Wervelman, adm.
ambt. C 3e kl. te 's-Gravenhage.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 16-3-'67: J. J. de Boer, adm. ambt.
C 3e kl. te Hazerswoude.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-3-'67: W. H. C. Anthonijsz,

. schrijver te Ulvenhout.
Per 1-4-'67: J. P. Wiegeraad, adm.
ambt. C 3 te Wouw; L. Hanssen, adm.
ambt. C 3 te Roermond.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-4-'67: 1. Hes, adm. ambt. C 2e kl.
te Assen.

ALG. INSPECTIE (Wagenpark)
Per 15-3-'67: L. Buitendijk, rijksamb-
tenaar E (herbenoeming) te 's-Graven-
hage.

RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-4-'67: F. Groeneveld, Leiden;
P. J. Kentin, Dordrecht; A. G. H. van
Hel voort, 's-Hertogen boseh.
Per 1-5-'67: G. L. Spaniks, E. C. Lig-
ten berg en J. J. M. Zwaans, Tilburg;
H. Dekker, Zwolle; F. C. Huttenga,
Groningen; G. A. te Nijenhuis, Assen.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-4-'67: J. Hobo, wmr. le kl. te
Leersum.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'67: C. J. van Burg, adjudant
te Middelburg; J. K. Hariot, adjudant
te Oostburg; J. Leijten, adjudant te
Vianen.

RESSORT 's-IIERTOGENBOSCH
Per 1-4-'67: J. G. Hesselmans, adju-
dant te Rosmalen; C. A. J. v. Heijns-
bergen, adjudant te Eindhoven; D.
Ravestein, adjudant te Cuijk; F. X. A.
van Swaaij, owmr. te Berghem; N. M.
Mimpen, wmr. le kl. te Grave; L.
Hanssen, wmr. le kl. te Grathem.
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'67: H. v. Koeveringe, adju-
dant te Brummen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-4-'67: H. G. du Fijn, wmr. te
Oude Pekela; A. Visser, wmr. te kl.
te Gasselte.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 14-4-'67: G. J. Stompbo rst, adspi-
rant te Arnhem.

Wij herdenken

Wmr. 1e kt.
P. M. Dieleman

Zierikzee
ress. 's-Grovenhage'* 25-10-1911t 27- 3-1967

Wmr. l e kl.
W. 8ekker

's-Her+oqenbosch
rcss. 's-Hert.bosch'* 22-3-1907t 22-3-1967

Owmr.
C.A.L. v. Veldhoven

Deurne
ress. 's-Hert.bosch'* 13-12-1911t 3- 4-1967
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Platteland gewild bij moderne
gemotoriseerde - misdaad

Reeksen misdrijven- door nonchalance
van publiek - opgehelderd door team

speurders van rijks- en gemeentepolitie

Sleutels van brandkasten liggen
overal in het land te wachten op
misdadigers, nachtwakers slaan bij
onraad op de vlucht en wanneer
het gaat om het tot klaarheid bren-
gen van reeksen misdrijven zijn
personeelsleden van rijks- en ge-
meentepolitie in staat tot het ver-
richten van een hecht stuk teamwork
in het belang van de gemeenschap.
Dat alles heeft de arrestatie geleerd
van een vier leden omvattende mis-
dadigersbende, die maandenlang in
het gehele land, van Winschoten tol
Goes opereerde. Grote brutaliteit
leverde bij tenminste 50 inbraken in
26 plaatsen een totale buit van meer
dan f 45.000,- op.
De gemeentepolitie te Haarlem, de
districtsrecherche en de groep Bols-
ward van de rijkspolitie in het
district Heerenveen arresteerden de
oud-zeeman K. A. van R. (45) en
de steigerbouwers T. ]. B. en H. K.
(beiden 23), alle drie te Haarlem en
de Amsterdamse los-werkman H. j.
A. D. (26), aanvoerder van de groep,
die werd aangehouden na een be-
zoek aan zijn verloofde in Lemmer.
De groep opereerde in ve;schillende
combinaties en met steeds weer an-
dere auto's. De betekenis van deze
arrestaties en van de eendrachtige
samenwerking bij het oplossen van
reeksen misdrijven bleek ongeveer
tezelfder tijd des te duidelijker door
de berechting van vier leden van een
andere bende door de Leeuwarder
rechtbank. Daarbij eiste de officier
van justitie mr G. R. Nubé zes jaar
met aftrek tegen de Sneker autohan-

Foto omslag: Vóór de start van Olympia's
Tour in Haaksbergen: begeleiders in ge·
sprek met Belgische reclame·madammekes
(zie ook pag. 18).

(foto: J. J. H. van Aerssen)

delaar Theunis B. (30), vijf jaar met
aftrek tegen diens voornaamste me-
dewerker Rein R. (36) - eveneens
uit Sneek - met wie hij onder meer
in 1965 f 146.101,- roofde uit de
brandkast van de zuivelfabriek te
Grouw en f 220.000,- uit de zuivel-
fabriek in Tolbert. De twee andere
leden van de groep, die ertoe bijdroe-

gen dat de totale buit van reeksen
inbraken op bijna een half miljoen
kwam, de 28-jarige los-werkman
Minne Auke E. uit Sneek en de 31-
jarige autosloper Gerrit de V. uit
Espel, hoorden ieder twee jaar en
zes maanden tegen zich eisen.
Ook deze groep was voortdurend op
zoek naar sleutels van brandkasten,
die overal werden gevonden. Zij
beschikten, behalve over het stan-
daardwerk "Sleutels en sloten door
de eeuwen heen" en apparatuur om
duplicaten van sleutels te maken,
ook over afluisterapparaten (gekocht
van Pistolen Paultje), terwijl er
zelfs een plan was om in Italië een
"Laser-straal" te kopen.
De officier stelde beide reeksen in-
braken in het juiste licht van de
realiteit met te zeggen: "Men meent,
dat tegenwoordig met betrekkelijk
weinig risico het platteland kan
worden afgestroopt. Er is nu net
weer een groep inbrekers gearres-
teerd voor zeker 50 inbraken. Het
is zaak dat dit kwaad met gevoelige

straffen de kop wordt ingedrukt."
En tegelijkertijd uitte hij grote waar-
dering voor de samenwerking in
deze zaak tussen dis tri ctsrecherche
Heerenveen, gemeentepolitie Sneek
en rijksrecherche.

. . . belastingvrij •••

Met de jongste serie ontsluierde

misdrijven begon het allemaal in
november van het afgelopen jaar met
een aantal inbraken in Harderwijk
en Emmeloord. Na bezoeken aan
bedrijven en scholen in onder meer
W olvega, Winschoten, Goes, Ruur-
10, Amsterdam, Rotterdam, Hooge-
veen, Alkemade en een reeks andere
plaatsen, eindigde het spel met een
inbraak in het Coornhert-gymna-
sium te Haarlem.
Aanvoerder H. ]. A. D. had steeds
gezegd: "Geen geintjes in eigen
plaats", maar T. ]. B. en H. K. had-
den geldgebrek en werkten af en
toe voor eigen rekening. De gemeen-
tepolitie had hen op de korrel om-
dat zij op. te grote voet leefden en
in de buurt van het Coornhert-
gymnasium werd gepost bij een van
hun auto's. De gezochten bespeur-
den onraad en namen de benen. In
de auto werd een linnen zakje ge-
vonden met onder meer enkele rol-
len guldens, gewikkeld in papier
van een kalender en een jaarverslag
van een bank. T. ]. B. werd gear-

1
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resteerd en sloeg door. "Ik werkte
een beetje belastingvrij", verklaarde
hij.

. . . Sleutels lagen klaar

Het spoor leidde naar Bolsward en
vandaar verder, onder meer naar
De Wijk waar f 26.900,- was ge-
roofd uit het gemeentehuis. Het
bleek dat de kassier van de Nuts-
spaarbank guldens had gewikkeld
in papier van kalender en jaarver-
slag. Op grond van nagelaten spo-
ren en eenzelfde werkwijze bij vele
inbraken in het land, werden vele
puzzels aan elkaar gepast. Het bleek,
dat het viertal bijna altijd op goed
geluk het land introk. Door het
wegnemen van sponninglatten en
het verwijderen van ruiten "namen"
zij elk gebouw, waarin zij dan op
zoek gingen naar sleutels van klui-
zen en brandkasten. In het raadhuis
van De Wijk werd de sleutel van
de kluis met daaraan de sleutel van
de brandkast gevonden in het bureau
van de burgemeester.
De nonchalance op andere plaatsen
bleek soms verbijsterend, maar de
bende werd slachtoffer van een-
zelfde soort slordigheid van een van

de leden. T. J B. had voor R. het
zakje met geld moeten opbergen,
maar liet het slingeren in de auto.

... Nachtwakers vluchtten ...

Merkwaardig bleek bij het onder-
zoek de houding van enige nacht-
wakers. Bij een inbraak in Haarlem
ontdekte de nachtwaker onraad. Hij
verliet het gebouw om de politie te
bellen, maar toen die verscheen wa-
ren de vogels gevlogen. In de zui-
velfabriek van Heerhugowaard ston-
den de nachtwaker en een van de
rovers plotseling tegenover elkaar.
Beide partijen schrokken en vlucht-
ten in tegengestelde richting ..

... Nieuwsberichten afwachten ...

De bende maakte geregeld gebruik
van gestolen auto's, waarvan som-
mige gedeeltelijk werden gedemon-
teerd uit gebrek aan onderdelen
voor reparatie van andere wagens.
Brandkasten werden geopend, dan
wel meegenomen en ergens in het
water gegooid. Onthuld werd, dat
misdadigers momenteel na het ro-
ven van een brandkast eerst de
berichten van de radionieuws-

2

dienst afwachten. Wanneer wordt
vermeld dat de brandkast een be-
langrijk bedrag aan geld bevat,
wordt pas de moeite genomen de
deur te openen. Zijn er daarentegen
alleen bijvoorbeeld papieren in, dan
gaat de kluis zonder meer te water.
Opvallend is ook in deze zaak de
betekenis van de mobiliteit van de
misdaad. De leden van deze groep
opereerden gemiddeld maar één
nacht per week, maar zetten dan
bijvoorbeeld ook in diezelfde nacht
een kraak in Balk, Wolvega en De
Wijk. Alleen R. bezat twee auto's,
waarvan hij er overigens maar een
voor de deur had staan omdat zijn
vrouw niet van de andere mocht
weten. Daarom moest B. ook het
geldzakje voor hem opbergen. Door
het gebruik van auto's konden ook
brandkasten worden meegenomen.
In Meppel bleek overigens een kast
van duizend kilo toch te zwaar.

. teamgeest nodig .

Tijdens een persconferentie, na de
opheldering van de misdrijven ge-
houden in het districtsbureau te
Heerenveen, zei de majoor mr A. J
Dek onder meer: "De politie-orga-
nisatie is steeds weer in het nieuws
en groeit naar grotere eenheden. De
huidige organisatie geeft nadelen,
die alleen door team-spirit kunnen
worden overbrugd, waarvan de sa-
menwerking bij dit onderzoek een
voorbeeld is. Deze misdrijven heb-
ben opnieuw aangetoond dat ook
het publiek een taak heeft ten aan-
zien van de crime prevention en dat
men te slordig is met sleutels. Daarop
was de hele werkwijze van deze
groep gebaseerd. "Overigens," aldus
mr Dek "is het knap dat de vier
arrestanten nog precies weten waar
ze geweest zijn. Het is tenslotte
allemaal 's nachts gebeurd ... "

Tekst en foto: Bas den Oudsten

V.l.n.r., de opperwochtmeester-districtsrechercheur J. Miedema,
de hoofdagent-rechercheur H. J. van Noort, de hoofdogent-
rechercheur L. Kromkamp, de brigadier C. P. L. Neuteboom en
de wochtmeester 1e kl. J. F. Akkerhof.
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PLICHTSGETROUW

STEEDS PARAAT

De naam "zigeuners" heeft van-
ouds tot de verbeelding der men-
sen gesproken, eenvoudig alleen al
omdat de zigeuners anders dan
anderen zijn.
De mannen zwierven rond als ketel-
lappers of scharenslijpers. De vrou-
wen bedelden, handlezend of toe-
komstvoorspellend. Aan de olijf-
kleurige tint, gitzwarte haren, don-
kere ogen en hagelwitte tanden laat
zich aflezen dat Europa niet de

10 bakermat van deze zwervers is ge-
weest. Er wordt algemeen aange-
nomen, dat de zigeuners uit India
afkomstig zijn. Over de afkomst
van dit volk en de geschiedenis van
zijn verspreiding over Europa is
onlangs van de hand van de Franse
Tziganoloog J. P. Clébert een le-
zenswaardige pocket verschenen
(Phoenix-reeks no. 97).
De naam zigeuners is bij ons pas
in de vorige eeuw in gebruik ge-
komen. Voordien sprak men van
"Egyptiërs" of "heidens". Zij ver-
haalden bij hun komst in Europa
omstreeks 1417 nl. dat ze Egypte-
naren waren en om hun geloof
verdreven. Ook wel dat ze moes-
ten omzwerven, daar ze geweigerd
hadden Maria, Jozef en het kind
Jezus te ontvangen. Zulke verhalen
vielen in goede aarde en de zwer-
vers vonden lange tijd goed ont-
haal.
,,'t Is niet te seggen - aldus
Picardt in zijn Chronijck des Land-
schaps Drenthe - hoe dit volkxen
gekoesterd wierd, als 't hier eerst
te lande quam. Doch daer den Eist
in de zack is, daer wilse uyt. Zij
hebben betoont datse wa eren een
hoop boeven, wiekers en waerseg-
gers, nergens beter in geoeffend als
in 't behendiglijk stelen."
Weldra bleek, dat de zigeuners niet
tevreden waren met de gaven wel-
ke men hun schonk. Ze begonnen,

Platteland was
In vroeger tijd

nog minder veilig

indien men niet genoeg gaf, te
dreigen met brandstichting. Ze
maakten zich ook meer en meer
schuldig aan diefstal en roof. Het
duurde niet lang of de rechterlijke
macht had de handen vol met het
bestraffen van hun misdaden. Van
die tijd af voegde zich allerhande
geboefte en dievenpak bij de zi-
geuners en deelde in hun roof en

door
G. de Vries te Groningen

misdrijven. Maar van
werden ze dan ook
verdreven en vervolgd.

die tijd af
verbannen,

Sterke bedelaars

Bij dit geboefte bevonden zich veel
"sterke bedelaars". Dit waren ge-
deserteerde of afgedankte huursol-
daten. "De helft van het Staten-
leger - schrijft Fruin - sprak de
taal niet van het land, waarvoor
het zijn leven waagde. De arme be-
volking van Duitsland was te allen
tijd bereid te vechten voor wie
maar betaalde". Een plaag voor de
landbevolking was de gewoonte
van het vrijbuiten in kleine groep-
jes. Trots alle bedreigingen tegen
deze "moescoppers of kaasjagers"
was dit euvel nooit helemaal uit te
roeien. Ondanks bijvoorbeeld de
strengheid van Prins Maurits, die
de baldadigheid der zijnen met de
dood strafte, bleef het leger een
schrik der bevolking. Nog erger
was het na 1648 - vrede van Mun-
ster - en 1713 - vrede van Ut-
recht. Honderden soldaten werden

3
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het snijden van een snippe in den neuse .

afgedankt. Er waren voor hen geen
sociale maatregelen getroffen en zo
vervielen ze tot roven en brand-
schatten.

Bestraffing van
"heidenen" en dieven

In 1473 viel een burger uit Deventer
In de handen van zigeunerinnen
"Des vrijdags na den zondag judi-
ca toen een deel heidenen in de stad
gekomen waren, kregen de wijven
zekeren burger Yelys Wittappel, in
de toren voor de Lieve- Vrouwe-Kerk
onder de voet en ontnamen hem
XV ryng. De burgers, die in de
Misse waren, schoten op zijn om
hulp roepen toe en de schout maak-
te een einde aan 't getier".
Omstreeks 1526 vaardigt Karel V
een plakkaat tegen zigeuners uit.
Hun omzwervingen worden verbo-
den op straf van geseling, en het
snijden van een snippe in den
neuse. Tien jaar later wordt deze
straf door het Hof van Holland
ten uitvoer gebracht. Guillaume
Dorcijn, Pieter Dumiter en Guil-
laume Calo worden "gecondemp-
neert mits dezen geleit te worden
op 't schavot, staande op die plaetse

4

alhier in den Hage, ende die mans-
personen wel strengelick gegeesselt
ende alle 't samen elck een split in
haere nocsen gesneden te worden
dat men se kennen mag etc".

Hand afgehouwen
Hun is diefstal van kippen, eenden

wie vrouwen en kinderen, van de
ene plaats naar de andere getrok-
ken. Hij was in 't bezit van valse
papieren, dat hem dit was toege-
staan.

Inbrekers werden gehangen
De gehele 16e en 17e eeuw door
volgen plakkaten. De 5e Juni 1577
hing men te Kolrnschate vier hei-
denen op, die bekend hadden "hui-
zen met inbraak te hebben bestolen"
en van tin vals geld te hebben ge-
maakt. De losse benden - die
ieder op zichzelf rondzwierven -
verenigden zich van tijd tot tijd.
Driehonderd met geweren gewa-
pende "heidens" zwierven rovend in
Holland rond, vandaar verdreven
trokken ze Gelderland binnen, waar
ze bij resolutie van de 23e Januari
1695 vogelvrij werden verklaard.

Jacht op heidens in 18e eeuw
Het jaar 1725 was een heidenjaar
par excellence. De Ambtman van
de Neder Betuwe, Bernhard van
Welderen. hield - geholpen door
vijf dorpsschouten en soldaten -
een jacht op zigeuners. Een vierta!
gevangenen werd onmiddellijk ter
dood door de strop veroordeeld.
Nog veel wreder handelden de sche-
penen van .,Zalt Bommel" met een
vijftigtal "heidens" door de ambt-
man van de Tie!er- en Bommeler-
waarden gevangen genomen. Twaalf
zigeunerinnen werden gegeseld, ge-

Langdurige strijd tegen "heidens, zigeuners,
stercke bedelaers, vagabonden en

heerlose soldaeten"

en ganzen te laste gelegd "ende
dat sij die luyden in die handen
gesien en veel dingen wijs hebben
wil maken". Een wrede straf wacht
in 1540 te Leeuwarden een zekere
Miehiel van Ceulen. Hij wordt door
de scherprechter gegeseld, dat er
bloed op volgt en daarna zijn rech-
terhand afgehouwen. De gevangene
is met 18 andere zigeuners onder

brandmerkt en met roeden om de
hals ten toon gesteld. Een tiental
mannen werd op een wrede manier
om het leven gebracht. "Eerst half
geworgd, daarna van onderen op
geradbraakt en hun hoofden op pa-
len gezet."
In Noord-Brabant werd een colonne
van 500 man, zowel cavalerie als
infanterie ingezet. 's Nachts werd
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uit 's-Hertogenbosch opgetrokken.
Zestig heidens werden in hun hut-
ten bij verrassing gevangen genomen.
Vijf heidens staken de 14e okt. 1728
het huis van Willem van Rese-rode
roede van Hardenberg (dat was de
veldwachter) in het holst van de
nacht in brand, waar kort tevoren
een bende door soldaten verjaagd
was. In Overijssel graasden ze als
sprinkhanen het platteland af.
Ze worden vogelvrij verklaard "sulx
dat een ieder vrijstaat deselve van
het leven te beroven". In Drenthe
werd de zigeuners bij aanhouding
een oor afgesneden. Rode roeden
werden in dienst genomen om de
zwervers, "de heerlose soldaeten,
uytheemsche, stercke bedelaers en
andere vagabonden" te bestrijden.

18e eeuwse BB
Drost en Staten gelasten "zonodig
om de klokken te laten kleppen,
waarop de huislieden, manspersonen
die boven 16 en onder 60 jaren oud
zijn, gehouden zullen wezen tot hulp
van elkander en eigen bescherming
met haar beste geweer te verschij-
nen en de orders te volgen die de
schuiten zullen geven."
De "heidens" trekken af naar Bunde
in Oost-Friesland, van hieruit teis-
teren ze het Groninger Oldambt en
Westerwolde. Soldaten van de gar-
nizoenen Bourtange en Nieuweschans
worden ingezet. Als de zigeuners

worden aangevallen, trekken ze snel
op Oost-Fries gebied terug. En een
scherpe neus hadden ze!

Criminele protocollen

Ik heb de criminele protocolien van
Groningen en Drenthe uit die jaren
doorgenomen en ben onder de in-
druk gekomen van de zee van leed
en ellende, die "heidens" en "sterke
bedelaars" ons platteland hebben
berokkend.
Dan denk ik aan een eerbiedwaar-
dige grijsaard - een schipper uit
Hoogeveen - algemeen bekend on-
der de naam vader Lucas. Op een
avond dringen vijf vagebonden, om
en nabij de 20 jaar, zijn scheepje
binnen, binden de oude man aan de
stoei vast en blakeren hem met een
brandende kaars, zodat hij na vre-
selijke folteringen overlijdt.
Toen ik de details van deze zaak
las, ben ik dagenlang onpasselijk ge-
weest. Het wemelt in die oude fo-
lianten van moord, brandstichting,
inbraak, diefstal etc. etc.
De strenge maatregelen hebben ten-
slotte hun uitwerking niet .gemist.
Na twee eeuwen wetteloosheid won
de wet het van terreur en geweld.
De "heideninvasie" ebde weg. Het
platteland kon weer rustig leven
zonder angst voor "heidens" of
,.sterke bedelaars". Maar de "goeie
ouwe tijd" is beslist een fabeltje ...

Adjudant J. L. J. Marcusse
groepscommandant Oostburg

Met ingang van
29 april 1967
is de adjudant
J. L. J. Mar-
cusse aangewe-
zen als groeps-
commandant te
Oostburg. Hij
werd op 23 sep-
tember 1918 te

Zierikzee geboren ·en trad op 12 au-
gustus 1940 in dienst bij de Mare-
chaussee, waarna hij overging naar
de Staatspolitie (Marechaussee) Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le kJ. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Hoogeloon. Op 1 september
1950 werd hij verplaatst naar Erp,
waar hij op 1 januari 1960 werd
aangewezen als postcommandant.
Op 1 april 1958 werd hij bevorderd
tot opperwachtmeester en op 29
april 1967 tot adjudant. Geboren
in Zeeland, heeft hij carrière ge-
maakt in Brabant, om als groeps-
commandant in Zeeland terug te
keren. Van het politievak had het
rechercheren altijd zijn grote be-
langstelling.

Adjudant G. Schrier
groepscommandant Wouw

Met ingang van
1 mei 1967
is de adjudant
G. Schrier
aangewezen als
groepscomman-
dant te Wouw.
Hij werd op 12
februari 1917 te
Kortgene gebo-

ren en trad op 15 augustus 1940 in
dienst bij de Marechaussee en ging
vervolgens over naar de Staatspo-
litie (Marechaussee). Op 1 januari
1946 werd hij in de rang van wacht-
meester le kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie, ter standplaats
Baarle-Nassau, waar hij op 1 mei
1958 werd aangewezen als plaatsver-
vangend - groepscommandant. Deze
functie heeft hij met ingang van 1
juli 1960 vervuld te Rijen en vanaf
15 juli 1963 te Wouw. Hij werd op
1 april 1958 bevorderd tot opper-
wachtmeester en op 1 mei 1967 tot
adjudant .

6

. . . ik zie ... ik zie
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Nederlandse Politie Academie bij Apeldoorn
is geen retraitehuis

Er kan wellicht enig verschil van
mening bestaan over de vraag of
politie-officieren worden gemaakt
dan wel geboren, maar niet over
het feit dat zij degelijk worden op-
geleid. Dat gebeurt sinds 1 april
van dit jaar in de modernste poli-
tieschool van Nederland, die begin
mei door Koningin Juliana werd
geopend. In het Orderbos ten zuid-
westen van Apeldoorn, staan op
een terrein van bijna vijf hectare
de gloednieuwe gebouwen van de
Nederlandse Politie Academie. Daar
is, behalve een bedrag van vier mil-
joen gulden, bijzonder veel zorg aan
besteed. Zelfs is geprobeerd, zo staat
in van officiële zijde verstrekte ge-
gevens, "een uiterlijk aspect te ver-
krijgen, dat uitdrukking geeft aan
het karakter van orde en regelmaat,
dat de opleiding van de academie
kenmerkt."
Dat is gelukt en de bouwmeesters
hebben daarbij de gevaren dat een
steriel gebouwencomplex zou ont-
staan overwonnen door niet alleen
de opleiding, maar ook de "leef-
baarheid" in het oog te houden. Er
is ijverig gewerkt met houtbetim-
meringen, die een aparte sfeer ge-
ven, maar het feit dat de gebouwen
zijn gesierd met enige ·tientallen
kunstvoorwerpen, schilderijen, goua-
ches, plastieken, grafieken en kera-
miek van voornamelijk nederlandse
kunstenaars, bewijst tevens dat de
opleiding van de nederlandse poli-
tie-ambtenaar niet wordt gezien als
die van gezagsdragers, maar ook als
een breed opgezette, afgeronde vor-
ming van mannen, die door hun
kennis en persoonlijkheid, de ge-
meenschap in deze moderne tijd
kunnen dienen.
Deze modernste politieschool van
Nederland wekt ook grote verwach-
tingen ten aanzien van de vernieu-
wing en uitbreiding van andere
politie-opleidingsinstituten in Neder-
land. Overigens: de academie heeft
geen overcapaciteit. De 104 zit-
slaapkamers van hel internaat zijn

... en jongens, hoe is hel gegaan?

allemaal bezet. Er zijn zelfs 105
leerlingen.

In zijn fraaie werkkamer met uit-
zicht op de ingang en de wacht en
met in de boekenkasten werken
variërend van Van Dale, 20.000 ei-
taten, het Handboek voor sprekers,
Het juiste woord, Strafrecht en
Bestuursrecht, of Paokard's Status-
zoekers tot en mel de Criminele
Ordonnantiën en politiebladen uit
de vorige eeuw, hadeen wij een ge-
sprek met de directeur mr ]. Brink,
een rustige spreker met het postuur
van De Gaulle. Hij zegt over de
huidige capaciteit van zijn instituut:
"De school is gebouwd volgens de
planning dat per jaar bij gemeente-
politie en rijkspolitie dertig à vijf-
endertig officieren nodig zijn, inclu-
sief enkele voor Suriname en de
Nederlandse Antillen. Want wij zijn
ook opleidingsschool voor de 'Vest,
waar alleen vormingsmogelijkheden
zijn voor de lagere rangen. De situ-
atie in Hilversum was sinds jaren

Vol

niet houdbaar en in 1960 kwam er
al een programma van eisen; in
1962 werd opdracht gegeven deze
school te ontwerpen. We hebben
een tijd wervingsmoeilijkheden ge-
had, totdat de leerlingen vrijgesteld
werden van militaire dienst. Nu
kunnen we aansluiten op het mo-
ment dat de jongelui na het examen
HBS of gymnasium een beroep kie-
zen. Dit jaar hebben we 37 eind-
examenkandidaten. De school i3
inderdaad vol, maar de gebouwen
zijn voor uitbreiding vatbaar."

Geen supermensen

De leerlingen van de school zijn in
doorsnee jongelui die wellicht ook
een loopbaan als beroeps-officier in
het leger, dan wel als leraar licha-
melijke opvoeding zouden kunnen
kiezen. Zij zijn geen supermensen,
zij hebben evenals leerlingen van
andere opleidingsscholen controle
en leiding nodig, maar anderzijds I.'

lang niet iedereen geschikt voor
"Apeldoorn". "Voor de omstreeks

7
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De bibliotheek is al behoorlijk voorzien

Verkeersmaquette met ruime mogelijkheden voor het scheppen van nieuwe situaties

Ook de eetzaal biedt een riant uitzicht

8

c

dertig plaatsen die er elk jaar vrij
komen, zijn ongeveer vierhonderd
sollicitanten, die voi~;;ns hun aard
en persoonlijkheid een overheids-
functie kiezen met een vorm van
gezagshandhaving," aldus mr Brink.
"Een deel van hen zal worden aan-
gelokt door een korte en grondige
opleiding voor een goede loopbaan,
een ander deel omdat het gaat om
een variabele, afwisselende functie.
Maar bij de strenge medische en
psychotechnische keuring door de
rijkspsychologische- en de rijks-
geneeskundige dienst, alsmede een
streng antecedentenonderzoek, valt
het grootste deel af."
Mr Brink stelt de zaken objectief
en hij kan niet anders. Hij begon
zijn loopbaan als advocaat en
procureur, werd later inspecteur
bij de Amsterdamse politie en na
de oorlog belast met de opleiding
van surnumerairs en groeide zo naar
zijn huidige functie toe. Sedert 1950
is hij verbonden aan de academie
waarvan hij sinds 1957 directeur is.
"De advocatuur is afwisselend ge-
noeg, maar het lag mij niet steeds
een partijstandpunt in te nemen",
verklaart hij. En over de opleiding
aan het instituut: "De opleiding is
nogal gericht op de praktijk. Vak-
bekwaamheid en technische vaar-
digheden zijn naar onze overtuiging
evenzeer nodig als oriëntatie over
maatschappelijke vragen. We laten
ook bijzondere onderwerpen behan-
delen, bijvoorbeeld de verhouding
publiek-pers en politie-pers en dan
van twee kanten. Er is veel belang-
stelling voor sociologie, psychologie,
criminologie."
Het lesprogramma omvat in feite
vier onderdelen: persoonlijkheids-
vorming, lichamelijke opvoeding,
wetenschappelijk onderwijs en prak-
tische voorbereiding op de taak. En
die onderdelen hebben vele facetten,
want de hogere politie-ambtenaar
behoort vakman, leider, ambtenaar
en korpslid te zijn. "Een belangrijk
deel van de opleiding is", aldus mr
Brink, "juridische vorming, licha-
melijke training en technische vaar-
digheden van schieten tot typen."
De directeur doet hier en daar een
greep: "Bij de ambtelijke vorming
behoren ook discussiëren, vergader ..
techniek, beroepsethiek, oriëntatie
op waarde en betekenis van de de-
mocratie, de dienende taak van de
politie-ambtenaar, zijn rechtspositie
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en de plaats van de politie in de
bestuurlijke verhoudingen. Het we-
tenschappelijk onderwijs omvat voor-
al wetskennis, maar er wordt aan
de academie ook les in talen gege-
ven: Frans, Duits, Engels en ook
Nederlands omdat de ervaring leert
dat er op het punt van stijlverbete-
ring en taalbeheersing wel iets te
doen is."

Veranderingen

Wat er gedurende de 17 jaar die
mr Brink nu aan de academie ver-
bonden is veranderde, is wel, dat
elke leerling die het instituut nu
verlaat, ook een basis heeft voor
specialisatie, bijvoorbeeld in een
verkeersfunctie, want er wordt niet
alleen verkeersrecht, maar ook ver-
keerskunde gedoceerd. Daarnaast is
er onderwijs in criminalistiek. Dat
was vroeger niet zo. Doordat de
opleiding werd uitgebreid van twee
tot drie jaar, werd het mogelijk ook

Mr J. Brink ... we hebben een eerlijke
en betrouwbare ploeg . '..

deze facetten te verwerken. Er is
trouwens meer veranderd: "Zeven-
tien jaar geleden hadde~ we leer-
lingen, die in militaire dienst waren
geweest. Sommigen hadden zelfs de
acties in Indië meegemaakt en be-
keken de problemen van de maat-
schappij met meer ervaring. Nu zijn
de leerlingen jonger. Maar", aldus
mr Brink, "we hebben een eerlijke
en betrouwbare ploeg. Er zijn trou-
wens veranderingen op til. In een
rapport wordt de wenselijkheid uit-

10

gesproken van een vierjarige oplei-
ding waarin een jaar stage bij
verschillende politiekorpsen is opge-
nomen."

Mèt "schietbio"

Bij een wandeling door de honder-
den meters lange gangen, door
dienstruimten, leslokalen waarin 3
stafdocenten en omstreeks dertig do-
centen les geven, een bibliotheek,
een donkere kamer, modellengang
met uitzicht op een binnentuin, door
een eetzaal met uitzicht op sport-
velden of een zeer moderne gym-
nastiekzaal, wijst mr Brink steeds
weer op de talrijke bijzonderheden
van deze gebouwen, bijvoorbeeld op
de aparte senaatskamer, muz iekka-
mer, commissiekamer, de zit-schrijf-
kamer en ook op unieke vergezichten
over een ruim stuk Veluwe.
In de kelders is de "atoomvrije"
schietbioscoop. waarin door een vin-
ding van de Amsterdamse politie
met scherp kan worden geschoten.
In die kelders ligt ook het poets-
lokaal, waar wij op een bord ge-
schreven lazen: "Wij balen van

sportdag en van verplicht dia's kij-
ken en van verplicht gezellig zijn.
We willen handballen, geen sport-
week, slecht voor onze studie."
Waarmee wordt bewezen dat ook
de toekomstige hogere politie ..amb-
tenaar de .kans wordt gelaten een
gewoon mens te zijn. "Kijk". zegt
mr Brink, "en als ik nu straks vraag
wie dat geschreven heeft, komen ze
daar rond voor uit."
Maar hij vroeg het helemaal niet.
Op het bordes ontmoetten wij enige
leerlingen, die terugkeerden van een
tweekamp op de schietbaan.
"En", informeerde mr Brink, "hoe
is het gegaan?"
"Och", zeiden de toekomstige offi-
cieren, "het kon wel beter, maar
we moesten erg aan de schietbaan
wennen."
Aan de gebouwen van de nieuwe
academie zijn ze al gewend en daar
in het Orderbos waar orde en order
heersen, is het nieuwe, eenzaam ge-
legen instituut stellig niet op weg
een soort retraitehuis te worden.

Tekst en foto's: Bas den Oudsten

Van verbaal naar reisverhaal

Zomerprijsvraag
Korpsblad ~Rijkspolitie

Dit jaar 1967 is het jaar van het toerisme, niet van het reizen in het
kader van een omvangrijke business, maar van het toerisme in dienst
van de vrede door meer onderling contact tussen mensen en meer
begrip tussen de volken die elkaar op hun tour ontmoeten.
Met deze gedachten op de achtergrond schrijft de redactie van het
Korpsblad Rijkspolitie een zomerprijsvraag uit voor het beste vakantie-
verhaal. al dan niet geïllustreerd, en voor de beste vakantiefoto.
De inzenders zijn volkomen vrij in de keuze van hun onderwerpen,
de uitwerking of de schrijftrant. Evenmin is het noodzakelijk dat
wordt uitgegaan van het feit dat 1967 het jaar van het toerisme is,
want elke reis heeft in dit verband zonder meer al zijn betekenis.
Er zijn slechts drie voorwaarden, waaraan inzenders moeten voldoen:
de penneuruchten mogen niet langer zijn dan twee (eenzijdig) getypte
kantjes, de foto's dienen een formaat te hebben van tenminste 13 x 18
centimeter, inzendingen moeten uiterlijk 20 september binnen zijn bij
het secretariaat van de redactie Korpsblad Rijkspolitie, p.a. Bureau-
ark Rijkspolitie te Water, Waalhaven, Nijmegen. Er zijn twee prijzen
beschikbaar van f 25,- elk en de beste inzendingen worden in het
Korpsblad gepubliceerd.
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De overste Proot overleden
Bij het ter perse gaan van de laatste vorm van
dit nummer bereikte ons het ontstellende be-
richt dat de Dirigerend Officier 2e klasse

A. B. J. PRaaT
Commandant Opleidingsschool van het Korps
Rijkspolitie en Commandant Kaderopleidings-
school van het Korps Rijkspolitie, op 15 juni
1967 na een kortstondige ziekte is overleden.
Hij bereikte de leeftijd van 51 jaar.

----------~--------------------------------------------------------------~

Wachtmeester le kl. A. 1. Kuiper
tijdens dienstuitoefening overleden

Bij het Politiemuziek-festival te Tilburg op 24 mei 1967, werd de wacht-
meester le kl. A. J. Kuiper tijdens het besturen van de muziekinstrumenten-
auto, onwel en overleed kort daarna. Op 29 mei 1967 werd op de Oosterbe-
graafplaats te Voorburg het stoffelijk overschot aan de aarde toevertrouwd.
De volledige Rijkspolitiekapel was aanwezig en speelde toepasselijke muziek.
In de aula bracht de Territoriaal Inspecteur 's-Gravenhage, de kolonel
mr J. P. van der Steur, de wachtmeester le kl. A. J. Kuiper in bewogen
woorden in herinnering, terwijl de voorzitter van de Rijkspolitiekapel, de
overste F. M. C. Offermans in de overledene de enthousiaste medewerker
van de Rijkspolitiekapel schetste, die door zijn altijd tot helpen bereid zijn,
maar vooral ook door zijn opgewekt dienstbetoon, een moeilijk vervulbare
plaats openlaat. De wachtmeester le kl. Kuiper maakte zich ook verdien-
stelijk door het assisteren bij jeugdverkeersexamens en de verzorging van
het daarbij behorende materieel. De grote belangstelling bij de begrafenis
- o.a. van gepensioneerden - gaf een weerspiegeling van de plaats welke
de overledene bij chefs en collega's innam.

Twee reservisten
district Roermond

overleden

In het district
Roermond zijn
twee reservisten
met een uitste-
kende staat van
dienst overle-
den. De reserve-
wachtmeester
P. A. H. Dries-
sen, behorende
tot de groep Horst, post Sevenum,
overleed op 56-jarige leeftijd ten
gevolge van een verkeersongeval.
De wachtmeester, die de reserve-
rijkspolitie diende vanaf 15 oktober
1948, laat een vrouwen vijf vol-
wassen kinderen achter, van wie
twee zoons eveneens bij de reserve-
rijkspolitie zijn.
De reserve-wachtmeester le klasse
G. J. J. van der
Zanden te Lot-
turn, behorende
tot de groep
Arcen en Vel-
den, bezweek op
58- jarige leef-
tijd aan een
ernstige ziekte.
Hij was reser-
vist sedert 1 mei 1949 en liet een
vrouwen zeven kinderen (van 13
tot 25 jaar) achter.
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Hele voorraden koperwerk hangen op straat
in V illedieu les Poêles

Aan de route naar Bretagne

Het is onnodig om voor een vakan-
tiereis naar Bretagne - via de
befaamde Mont Saint Michel -
een tijdschema te maken, want dat
gebied ligt betrekkelijk dichtbij.
Bovendien: tijdschema's plegen vele
geneugten uit te sluiten en op deze
reis zou u wellicht de koperstad
Villedieu les Poêles missen en dat
is jammer. Villedieu is namelijk
een prettige afwisseling in het vrij

• Oud ambacht. . .

12

eentonige, licht golvende en rustige
landschap in het gebied waar Nor-
mandië vastzit aan Frankrijk. Bo-
vendien staat de de vreemdeling -r
- zelfs ongewild - plotseling oog
in oog met de produkten van het
oude ambacht waaraan dit stadje
sinds oude tijden z'n bestaan ont-
leent en dat zich nu overeind weet
te houden door een herlevemie
belangstelling voor het ambacht en
bij het schaarser worden van antiek
koper, VOLlr nieuwe koperen voor-
werpen naar oude trant. Dies is het
toenemende vreemdelingenverkee r
van groot belang voor Villedieu en
daarom hangen aan de gevels van
ettelijke winkels grote collecties
koperen voorwerpen: er staan hele
voorraden op straat.
In het stadje van 3500 inwoner>
zijn nog zeventien koperslagerijen
en een klokkengieterij en meer dan
tweehonderd mannen bewerken da-
gelijks koper. Dat is voor Villedi eu
niets bijzonders, want er wordt at
koper verwerkt sinds de twaalfde
eeuw: sinds de tijd dat Richard
Leeuwenhart van Engeland met
Philips Augustus van Frankrijk op
kruistocht ging, tot vandaag, nu u
en ik op vreedzamer toeristische

kruistocht zijn om Bretagne te
"onderwerpen" .
Het beeld van monsieur Adolphe
Roblin en zijn mensen in de stoffige
werkplaats in de smalle Rue aux
Mezeaux, het oude gereedschap
hanterend en koper naar hun hand
zettend, is klassiek. Monsieur Roblin
heeft op zijn kaartje staan: "fa-
brique de chaudronnerie" en verder:
"Ancienne maison Roblin-Engerrau"
en hij noemt zich "spécialiste du
travail à la main". Vroeger werd
er in deze en andere werkplaatsen
vaatwerk gemaakt voor huisaoude-
lijk gebruik en vooral voor de
boerderijen tot in de verre omtrek.
Het emaille, de gegalvaniseerde
emmers en teilen en later het plastic
vormden een bedreiging, maar ge-
lukkig nam de belangstelling voor
koper en het toerisme toe, vooral
na de oorlog. Het zijn nu de vreem-
delingen, die potten en pannen en
koekepannen kopen, gemaakt met
vakmanschap en na enige tijd
nauwelijks te onderscheiden van
antiek. Er wordt in ons land zelfs
koperwerk uit Villedieu voor antiek
verkocht.

In het koperstadje zelf koopt de
vreemdeling ook andere zaken, dat
is aan de uitstallingen aan de gevels
en op straat te zien: cakevormen,
kandelaars en de afschuwelijkste
snuisterijen, die ook hier voor sou-
venir doorgaan als miniatuur em-
mertjes en zelfs een met koper
beslagen blaasbalg, uitgerust met
barometer of een beddepan met in-
gebouwde klok. En dat soort zaken
heeft ook weinig- met vakmanschap te
maken, want daar komt de pers aan
tepas. In de werkplaats van mon-
sieur RobIin worden nog dagelijks
de oude gereedschappen gebruikt.
Daar tikken hamers op koper en
daar hangt Jaques glunderend over
een raamkozijn naar binnen te kij-
ken om te zien wat die Nederlander
in die stoffige werkplaats moet. Nou
ja, die was gebracht door een
enthousiaste bewoner van Villedieu
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die het mooi vond dat een vreem-
deling precies wilde weten wat Vil-
ledieu ook vandaag nog tot "cîté de
cuivre" maakt. Ook monsieur RobIin
vond het mooi. Hij tikte mij op de
schouder en zei met een slordige
armzwaai op de oude vormen van
pannen in zijn werkplaats: lci Vil-
ledieu monsieur". Ze is Villedieu
op sommige punten nog als eeuwen
geleden en kan nog niet gezeg d
worden: "L'argent est le Dieu de
Villedieu", al geven vele prullen,
naarstig gepoetst door oude vrouw-
tjes, soms wel die indruk en al is het
produceren van die prullen niet :>:0

best, hoewel ze best aan de prijs
zijn. Ook een goed werkstuk is

;
De werkplaatsen en winkels liggen rond
de oude toren van Vi/ledieu.

*'
;.

1 •

... en 30 kilometer verder ligt de romantiek van St. Michel en het avontuur in het
Waddengebied daaromheen ••

trouwens niet goedkoop.
Het enige wat goedkoop

~ is in dit gebied, zijn de
kranten, elke avond door
een verkoper op pantof-
fels uitgevent op de carn-
plag bij Saint Michel,
40 kilometer verder, de
France Soir en de Daily
Herald, die de ontstane
kloof tussen oude tijden
en de wereld van van-
daag weer snel opvul-
len ...

Tekst en foto's:

Bas den Oudsten

De betere weg naar een veilig verkeer

-~
Kantoren en werkplaatsen te:

APELDOORN tel. (05760) 1 5745
EDE te I. (08380) 38 41
HARDERWIJK tel. (03410) 2747
VEENENDAAL tel. (08385) 33 22

B R U I L
Apeldoorn n.v.

'twordt
pas
goed
met
Coca-Cola

Wegenbouwbedrijf

GEZINSKREDIET
Huis inrichten, kleding kopen, auto
aanschaffen, vakantie? Doe 't met
contant geld. Kredieten voor ambte-
naren en andere vaste werknemers.
Zonder borg. Snel en discreet. Desge-
wenst schriftelijk. Kwijtschelding bij
overlijden. Wettelijke voorwaarden.
Vraag inlichtingen bij

NVB N.V. NATIONALE VQLKSBANK
.:J Amsterdam Westeinde 10 IeL 237271 t;.
~ Den Haag RI\Îe~\ismarkI4 teJ.639S86 r::

0;'-Z"';'.;;'5C-.:,-0'':''='':;28 ~~u~~':vmK1E~i!~~I~w~g~5GE~];J35743

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E LA N G"t te Amersfoort
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mr W. 1. van Eijkern

"er liggen stapels vraagstukken
ik ben geen theoreticus
je moest minstens tienjaar vooruit kunnen zien"

"Er liggen, daarmee zeg ik niets
nieuws, stapels zeer actuele vraag-
stukken, neem alleen die over de
organisatie, het verkeerstoezicht en
de praktijk van het politiebestel, om
slechts enkele te noemen. Ook ten
aanzien van de recherche zal de or-
ganisatie voortdurend bekeken moe-
ten worden. De criminaliteit stoort
zich nu eenmaal niet aan gemeente-
grenzen. Het is ook op dit moment
niet te zeggen wat de nasleep van
de rapporten Enschede zal zijn. De
verhouding politie-O.M. en politie-
bestuur zullen ongetwijfeld aan de

orde komen, maar wat daaruit te-
voorschijn komt is niet te voorzien."
mr W. ]. van Eijkern, per 1 juli
benoemd tot Directeur-Generaal,
hoofd van de Directie Politie, for-
muleert vlot en helder, met ::\uide-
lijke diplomatieke gaven. Sinds 1961
werkte hij op de tweede etage van
het Ministerie van Justitie aan het
Plein 2b als raadadviseur. Aan het
stalen bureau, in een sober ingericht
vertrek waar een non-figuratieve
olieverf van een leerlinge van Karel
Appel het levendigste element uit-
maakte en duidelijk privé bezit was,

14

kreeg mr Van Eijkern vele vraag-
stukken op het terrein van wet-
geving en politie onder ogen. Hij
bestudeerde die, met de rug gezeten
naar het raam en buiten de harp, de
bazuinen en de rode lichten van
Rex, maar duidelijk niet met de rug
naar de samenleving.
"Ik ben geen theoreticus, al zou
door mijn loopbaan die gedachte
kunnen ontstaan. Men zal wel mer-
ken dat die indruk verkeerd is. Ik
ben altijd zeer sterk op de praktijk
gericht geweest. Een theoretische con-
structie is heel aardig, maar tegelijk
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twijfelachtig als die geen indicatie
geeft voor het onmiddellijk hande-
len," verklaart hij verder.
"Overeenkomst tussen de raadadvi-
seur en de directeur-generaal is dat
beide functies creativiteit eisen, zij
het op verschillende wijze," meent
hij. "Het raadadviseurschap is wat
je er zelf van maakt. Het is geen
duidelijk afgebakend terrein. Het
gaat eigenlijk om de wetgeving,
maar er passeert ook een groot aan-
tal andere zaken. Het is alles samen
een nogal grillige portefeuille, een
onbepaald vak, een soort advocaten-
praktijk. Mijn nieuwe functie is lei-
ding geven aan de Directie Politie,
maar ook dat is zeer gedifferenti-
eerd. Het departementale beleid
wordt bepaald door de minister. De
leiding van het ministerie geeft wel
de lijn, niet de uitwerking en rekent
op een creatieve inbreng bij allerlei
beslissingen. Dit wordt ook van de
Directie Politie verwacht, natuurlijk
niet van de directeur-generaal al-
leen. De tijd dat één man een hele
sector runde is trouwens voorbij.
En zeker binnen een onderdeel van
het departement als de Directie
Politie, die ik ken als een goed
team, is er een voortdurend two-
way-traffic op en neer. Ik ben
trouwens blij, dat ik in de afgelopen
zes j aar ook erg veel politiezaken
heb gehad."

r

"Een van de eerste zaken waar u
vermoedelijk mee te maken krijgt,
is de organisatie van de politie en
wat denkt u van de recente opmer-
kingen van de voorzitter van de
Rijkspolitievereniging, de heer Nat-
tet, die heeft gewaarschuwd tegen
een mogelijke geruisloze likwidatie
van het korps Rijkspolitie, wanneer
de grens voor het verkrijgen van
gemeentepolitie niet wordt verlegd
naar 40.000 inwoners, waarbij ver-
legging van het rijkspolitietoezicht
naar grotere gemeenten effectiever
en economischer zal zijn," infor-
meerden wij.
"Ik waardeer het, dat de Rijks-
politievereniging zich deze proble-
matiek aantrekt en daarvan ook in
het openbaar uiting geeft," aldus
mr Van Eijkern, die daar glim-
lachend aan toevoegt: "Alleen, de
wereld ziet er niet zo zwart-wit uit
als weleens wordt gedacht, het is
meer een verzameling van grijzen.
Er ligt hier stellig een ernstig pro-

bleem doch een term als likwidatie
lijkt mij in dit verband toch on-
juist."
Ten aanzien van de bijstand, zoals
die reeds lang wordt verleend in
Amsterdam en de bijkomende as-
pecten daarvan, zegt mr Van Eijkern:
"Bijstand is bijstand of die van kor-
tere of van langere, duur. is. Een
gemeente met een eigen korps moet
dat in principe zelf in stand hou-
den en zodanig uitbreiden dat de
politietaak naar behoren vervuld
kan worden. Maar er kan bijstand
nodig zijn, een vraag naar politie-
zorg, die normaal niet zou bestaan,
voorziening in een piek van politie-
zorg, die kan doorlopen. Ik zie tegen
die bijstand geen enkel wettelijk
bezwaar. De bijstandregeling heeft
juist de strekking aan de politie een
stuk flexibiliteit te laten, dat be-
waard moet worden. Anders zou een
politiekorps te vergelijken zijn met
een trambedrijf dat IJ afgestemd op
de piekuren en dat daarom voor

10 normale omstandigheden te om-
vangrijk zou zijn. Deze bijstand,
welke dus een aspect van ons ge-
lede politiebestel is, leidt tot de wel
opgeroepen vraag, of één politie-
korps voor Nederland niet wense-
lijker zou zijn. Dit zou een heel
principiële en praktisch zeer ingrij-
pende verandering van ons bestel
zijn. Er zitten dan ook zoveel kan-
ten aan, dat een kort antwoord, dat
geen misverstanden wekt, niet te
geven is."
De verhouding politie-publiek is,
ook in een gesprek met mr Van
Eijkern, een onderwerp waaraan niet
voorbijgegaan kan worden en de
nieuwe directeur-ger.eraal zegt daar-
van: "Niet iedereen begrijpt of ac-
cepteert soms bepaalde dingen, die
de politie doet. De politieman is
ook eigenlijk een paradoxale figuur,
die aan de ene kant controleert en
corrigeert en aan de andere kant
helpt. Verder zijn de mensen
veranderd, ook meer critisch gewor-
den. Bij de rijkspolitie zijn ten op-
zichte van het publiek stellig weinig
spanningen. Het korps opereert
voornamelijk op het platteland en
dat is een andere wereld dan de
grote stad. Men kent daar persoonlijk
de wachtmeester en de adjudant.
In de grote stad is dat totaal anders.
In de overgrote: meerderheid van de
gevallen wordt het optreden van de
politie zonder meer gewaardeerd.

Denkt u maar eens aan recherche-
activiteiten en opheldering van
strafbare feiten in het algemeen.
Ook aan politie-optreden bij onge-
vallen en reddingen. Aan het ver-
keerstoezicht. Aan het optreden bij
evenementen.
Bij spanningen tussen politie en pu-
bliek wordt dan ook tegenwoordig
in de eerste plaats gedacht aan be-
paalde situaties van orde-handha-
ving, vooral als deze plaatsvindt bij
incidenten tijdens betogingen op
straat. Hier raken we aan een com-
plex, waarvan de ordehandhaving
een onderdeel is. De huidige figuur
van de betoging op straat is niet
alleen voor de politie, maar eigen-
lijk voor iedereen nieuw. Zij stelt
hoge eisen aan de verdraagzaamheid
van de mensen onder elkaar en be-
grip - zowel bij de betogers als bij
degenen, die in feite gedwongen
zijn op straat de betoging in ont-
vangst te nemen - voor de eer-
biediging van ieders rechten en ge-
rechtvaardigde belangen. Verder
echter ook voor het feit, dat zonder
orde op straat het leven haast niet
te leven valt. Ten slotte voor het
feit, dat handhaving van de orde
plicht van de politie is en dat de
politie ook niet in die situatie a.h.w.
als een partij mag worden gezien.
Erg belangrijk acht ik de waar-
dering in het eerste rapport van de
Commissie Enschede voor het tac-
tisch optreden van de politie op de
middag en de avond van 14 juni
1966. Dit was ook bewonderens-
waardig, een monument voor een
stuk moreel van mannen in een voor
hen nieuwe situatie, die zonder zelf-
beheersing veel brokken gemaakt
zouden hebben.
De kreukels in de verhouding politie-
burgerij zitten naar mijn mening
voor een belangrijk deel in onvol-
doende communicatie. Doeltreffende
voorlichting van én burgerij én po-
litie is nodig."
Over de toekomstige politietaak zegt
mr Van Eijkern: "Politiemensen heb-
ben zelf vaak de indruk dat hun
vak zich sterk onderscheidt van an-
dere beroepen. Dat is in bepaalde
opzichten niet waar. Verder geldt,
dat het politievak als alle andere
vakken groeit in de breedte en in
de diepte. Het wordt steeds moei-
lijker algemeenheden te beheersen
en anderzijds zijn specialismen steeds
dringender in een voortdurend ster-
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ker gedifferentieerde samenleving.
Ook een samenleving met meer ge-
varieerde contacten. Een halve eeuw
geleden kwam bijvoorbeeld een wel-
gestelde nauwelijks in contact met
de politie. Nu begaat iedereen wel
eens een overtreding. De politieman
heeft contact met de hoogste auto-
riteit en met de eenvoudigste staats-
burger, trouwens ook met veel meer
instanties. Hij moet veel meer be-
heersen dan zijn vak in enge zin.
Veel politiemensen moeten bijvoor-
beeld voortreffelijk auto kunnen
rijden en met allerlei apparatuur
kunnen omgaan. Het hele patroon
is ingewikkelder.
Dat betekent dat die ene universele
politieman wordt opgedeeld in vele
specialismen en ik zie daar voorlo-
pig geen einde aan. Het meest stra-
tegische punt voor de politie in de
toekomst is eigenlijk de opleiding.
Nu wordt de politie "aangemaakt",
die straks opereert. Je moest eigen-
lijk op z'n minst tien jaar vooruit
kunnen zien. Dat kan niemand,
maar toch proberen we het, want
als we over tien jaar zo werken als
vandaag zitten we fout, dat is in
elk geval zeker. Opleiding en vor-
ming van de politieman zullen mee
moeten groeien met de ontwikke-
lingen. Vakbekwaamheid zal een
eerste eis blijven, maar de politie-
ambtenaar zoals een beoefenaar van
zoveel andere beroepen zal steeds
meer moeten kennen en begrijpen,
dat niet onmiddellijk met die vak-
bekwaamheid verband houdt.
Het is allemaal een kleurrijk gamma
van zaken waarin de directeur-
generaal een stuk dagelijkse ver-
antwoordelijkheid heeft. "Een be-
langrijke taak is ook", zegt mr Van
Eijkern, "de zorg voor een goede
communicatie tussen de leiding van
het ministerie en het korps. De
directeur-generaal is een adviseur
van de minister, die duidelijk maakt
wat het korps voelt en die anderzijds
het beleid van de minister duidelijk
maakt aan het korps."
Het is de overtuiging van mr Van
Eijkern dat een groot aantal vraag-
stukken met betrekking tot de poli-
tie een deel zijn van de grote pro-
blematiek in de samenleving en
daarmee is hij met name door zijn
ervaring als secretaris van de S0-
ciaal-Economische Raad en zijn
raadadviseurschap vertrouwd.

Bas den Oudsten
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Jhr mr F. A. Groeninx van Zoelen:

"Als politiewet op de helling komt
zal hij er lang op staan"

"Op de lange duur zal de huidige
organisatie van de politie in Neder-
land niet houdbaar zijn. In de
kleine korpsen kan het specialisme
niet ver genoeg doorgevoerd worden,
de regeling van het verkeer zal na-
tionaal bekeken moeten worden. Als
er in het gebied van een klein korps
ernstige dingen gebeuren en bijvoor-
beeld het verkeer meet worden om-
gelegd, dan kan er meer personeel
nodig zijn dan er is. Juist die plaat-
sen met kleinere korpsen zouden
een soort reserve-areaal voor ver-
sterkingen kunnen zijn en op die
manier zou veel geld bespaard kun-
nen worden. Eerlijk gezegd is de
regeling van de politie hier politiek,
financieel, organisatorisch en eco-
nomisch bijzonder ingewikkeld. Eén
politiekorps is hier naar mijn me-
ning niet haalbaar en ook niet no-
dig, maar de heel kleine korpsen
zijn eigenlijk onpractisch."
Deze uitspraken noteerden wij uit
de mond van jhr mr F. A. Groeninx
van Zoelen, toen hij begin juni,
gebruind van vakantie teruggekeerd
uit Zwitserland, aan zijn laatste
maand als Directeur-Generaal, hoofd
van de Directie Politie was begon-
nen. Het gesprek was eigenlijk be-
gonnen om een terugblik over d~
afgelopen vijf jaar waarin jhr mr
Groeninx van Zoelen in deze func-
tie werkzaam is geweest, maar een
65-jarige is evenzeer in staat tot
het geven van een bedachtzame visie
op de toekomst als tot praten over
een periode die in zijn bestaan wordt
afgesloten.
"Het is een onrustige, maar uiter-
mate boeiende functie. Ik kwam uit
het openbaar ministerie en dit geeft
een veel bredere tijk," zei hij kort-
weg.

Organisatie
"Er gaan, aldus mr Groeninx,
"stemmen op en het leeft bij velen
om tot een reorganisatie van de
politie te komen. Er is een tendens
naar grotere eenheden. Dat is in
het buitenland -evenzo. In Engeland
is dit voorjaar het aantal korpsen

van rurrn honderd tot bijna vijftig
teruggebracht. Men kan natuurlijk
strijden over de vr:\ag hoe ,gmot.
een korps dan minimaal moet zijn
en het zou voor mij onjuist zijn nu
een minimumomvang te noemen.
Een concentratie is trouwens een te
moeilijk probleem dan dat één man
er over kan oordelen, maar er zou
wel iets gedaan moeten worden. De
plaatsen waar nu kleine korpsen
zijn kunnen natuurlijk zeer efficiente
concentratiepunten zijn."

De tekorten
Over de tekorten bij de politie zegt
mr Gro.eninx: "Er zijn tekorten -bij
de politie, maar met de 20.000 men-
sen die we hebben kom je ver. Ik
zou er natuurlijk nog wel 1000 bij
willen hebben, maar naar mijn me-
ning zijn de grote tekorten kunst-
matig." Overigens maakt mr Groe-
ninx voor Amsterdam wel een
ui tzondering. "In zekere zin," zegt
hij, "ben ik het er wel mee eens,
dat het Korps Rijkspolitie door de
langdurige detacheringen in Amster-
dam wordt misbruikt, al is dat een
groot woord. Inderdaad is de bij-
standsbepaling van de politiewet
niet voor permanente steun bedoeld,
niet voor voortdurende aanvulling
van een tekort. De organieke sterkte
van het Amsterdamse korps is om-
streeks 1960 vastgesteld en niet
verhoogd. Men komt daar op een
tekort van ongeveer 900 man en
dan is het de plicht te roeien met
de beschikbare riemen, al betreur
ik dat het zover is gekomen, ook al
omdat het Korps Rijkspolitie zelf
tekorten heeft op de sterkte van
1961. De toestand in Amsterdam kan
natuurlijk nog jaren zo blijven, maar
ik hoop dat geen permanente ver-
sterking nodig zal blijven. Dat is
ook onbillijk tegenover burgemees-
ters van kleinere gemeenten, die zelf
dikwijls met moeilijkheden of tekort
zitten."

Werving
"Gelukkig loopt de werving voor de
politie goed, zij het speciaal voor

Rp.org_KB1967_06_juni_Nr.10 147



de kleinere korpsen en het Korps
Rijkspolitie. Dat is," aldus mr Groe-
ninx, "ook - en vooral voor dc
rijkspolitie - nodig vanwege de on-
gunstige leeftijdsopbouw, waardoor
er in de komende jaren honderden
rijkspolitieambtenaren met pensioen
;;aan. Vooral 1972 is een acuut jaar.
DaJ1 loopt het aantal pensionerin-
~en op tot rond 500. Als de werving
zo blijft lopen als nu kunnen we dat
misschien net opvangen."

Lof
[hr mr Groeninx van Zoelen wil
geen beschouwing geven over de
gezagscrisis in Amsterdam. "Ik heb
er zo natuurlijk wel m'n gedachten
over," verklaart hij. "In elk geval
is het een minderheid die oproer
kraait en het is wel mijn overtui-
ging dat de Hollandse jeugd nog
door en door gezond is. Kijk naar
de adspiranten op het instituut in
Apeldoorn, op de Opleidingsschool
van de Rijkspolitie in Arnhem en
afgezien van de politie, je ziet toch
ook nog jonge en keurige PTT'ers
enzo. Nou is het wel zo, dat de po-
sitief ingestelde 17-jarigen niet op
straat staan tt: schreeuwen of z.e
erbij mogen. Maar een feit is dat
die 17-jarigen staan voor hun taal.
Ik zeg weleens tegen een burgernees-
ter: Heeft u ook zo'n jongen van
de opleidingsschool, en dan zeggen
ze altijd: meneer Groeninx, heeft u
er nog niet een stuk of drie, vier
voor me."
Nogeens terugkerend tot de kleine
gemeentelijke korpsen, zegt mr Groe-
ninx, dat hem van een plan om de
grens van 25.000 inwoners, waarop
een gemeente een eigen politiekorps
kan krijgen, te verleggen naar 40.000,
niets bekend is. Wel is ook hij van
mening dat er iets zal moeten ver-
anderen. "De zuigkracht van klei-
nere korpsen ten opzichte van bij-
voorbeeld Amsterdam moet ook niet
onderschat worden," zegt hij. "Men
zit liever bij een klein korps; met-
een een huis en een rustiger dienst
en zo."

Opleiding
Op het punt van de opleiding zullen
er nog vele voorzieningen nodig
zijn. "Het Korps Rijkspolitie krijgt
nu in Baexum een tweede Oplei-
dingsschool, maar," aldus mr Groe-
ninx, "de situatie op de Verkeers-
school De Varenkamp is ook beneden

Rijkspolitiekapel repeteert in congres-centrum

"De Brug" te 's-Gravenzande

Met enig ceremonieel heeft de Rijks-
"politiekapel zich op woensdag 29

maart gevestigd in het Congres-Cen-
trum "De Brug" te 's-Gravenzande.
Sinds 1956 repeteerde de Rijkspo-
litiekapel in het gebouw St. Willi-
brord te 's-Gravenhage. Per 1

alle critiek. Daar komt nu een
nieuwe gecombineerde school voor
in de Betuwe, waarop rijks, en ge-
meentepolitie samen de interne
diensten zullen organiseren, maar
natuurlijk met een verschillende ap-
leiding."

Op de helling

Terugkerend tot de reorganisatie
zegt hij, bedachtzaam de brand ste-
kend in een verse sigaar: "Ik weet
eigenlijk niet of er op korte termijn
zo heel vee] beweging zal komen.
Als de Politiewet op de helling
komt zal hij er wel een hele tijd op
blijven staan." En, nog even terug-
kerend tot zichzelf: "In zeken: zin
heb ik wel spijt dat ik wegga, maar
jongeren moeten ook aan bod ko-
men en daarom heb ik er vrede
mee. Ik ga niet in de tuin sigaren
zitten roken. Ik ga veel reizen en
veel lezen. Ik ben een liefhebber
van geschiedenis en door alle drukte
van de laatste jaren heb ik veel in
te halen."

Bas den Oudsten

door de wachtmeester 1e kl. B. Graeneveld

januari 1967 was dit gebouw niet
meer ter beschikking. Gelukkig kon
de Rijkspolitiekapel onderdak krij-
gen in "De Brug", een gebouw in
zeer moderne stijl en voorzien van
alle denkbare comfort.
Na een kleine mars door 's-Gra-
venzande presenteerde de kapel zich
op het marktplein aan de burge-
meester H. B. M. Mumsen van
's-Gravenzande. Hierbij waren te-
genwoordig de generaal W. de Gast,
de wnd. districtscommandant kapi-
tein J. Vermeulen, overste F. M. C.
Offermans en de wethouders der
gemeente 's-Gravenzande. De bur-
gemeester van 's-Gravenzande ver-
welkomde de kapel en vertelde iets
over de gemeente 's-Gravenzande,
die in 1246 stadrechten ontving. Hij
sprak de wens uit dat door de ves-
tiging van de kapel de verstand-
houding tussen burgerij en politie
nog meer zon worden versterkt.
Hierna volgde een kleine mars met
een muzikale wtop voor het bejaar-
dencentrum Sonnevanck. Bijzonder-
heid hierbij was, dat de moeder van
de wmr. l e kl. M. S. van Lenteren
in dit centrum verblijft.

Bij terugkeer bij "De Brug" werd
gedefileerd voor bovengenoemde au-
toriteiten en het stichtingsbestuur
van "De Brug". Hierna werd in de
foyer nog een ontvangst gehouden
en zijn verdere contacten gelegd
tussen gemeentebestuur, kapel en
stichtingsbestuur.
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"het
verkeersongeval"

medische en verkeerstechnische
aspecten door dr W. van der
Slikke, G. F. C. W. Meyboom,
dr Y. H. Aarts, H. M. van der

Hom en F. M. C. Offermans.

Het feit dat dit boek uitkomt als
deel 22 in de Nederlandse Biblio-
theek der Geneeskunde en Stafleu's
Wetenschappelijke Uitgeversmaat-
schappij .V. te Leiden, geeft reeds
aan dat deze publicatie in de eerste
plaats bestemd is voor artsen. In
het eerste hoofdstuk wordt de on-
gevalspreventie behandeld, voorzover
een arts hiermee te maken heeft.
Hij moet kunnen adviseren over het
al of niet deelnemen aan het ver-
keer van patiënten, die een bepaalde
ziekte hebben of bepaalde genees-
middelen gebruiken. De verwon-
dingspreventie wordt in het tweede
hoofdstuk behandeld, terwijl de
eerste hulp in het derde hoofdstuk
ter sprake komt. De laatste twee
hoofdstukken behandelen de ver-
keerstechnische aspecten die men in
het oog moet houden als men eerste
hulp verleent bij een ernstig ver-
keersongeval (van de hand van de
overste F. M. C. Offermans, toen-
malig hoofd bureau verkeerszaken
van de algemene inspectie) en de
verschillende problemen en moge-
lijkheden die zich voordoen als een
auto te water raakt.

Voor de politieman ingedeeld bij
een verkeersonderdeel of belast met
het geven van cursussen op ver-
keersgebied, biedt "Het Verkeers-
ongeval" veel nuttige kennis op een
overzichtelijke, vlot geschreven wijze.

De beperkte oplage vanwege het
wetenschappelijke staat het schap-
pelijke voorwat betreft de prijs wat
in de weg: f 13,25 voor dit zeer
verzorgd uitgegeven 96 pagina's
tellende boek.

mr A. ]. Dek
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IN OLYMPIA'S TOUR

Gouden speld voor opper K. Kortus
Grote waardering voor politie begeleiding

Tekst en foto's, Opperwachtmeester J. J. H. V A N A E R S SEN te Nijmegen

Een paar apart: dat was het zeker,
het duo waarmee we de laatste dag
van Olyrnpia's wielertour door N::-
derland van Haaksbergen naar Am-
sterdam hebben gevolgd. Bobby
Friedländer, de tour-fotograaf en
Rinus de Bruyn, zijn chauffeur. Een
kwikzilverig kereltje, die Bohby,
dat graag en gul lachte. 1

Van de politie-organisatie snapte hij
geen snars. Met geen mogelijkheid
konden we hem aan het verstand
brengen, dat de escorteren de "agen-
ten" dat allemaal "voor niks" deden.
Bij hoog en laag bleef hij volhou-
den, dat de tourorganisatie ;;edu-
rende de ronde hun salarissen be-
taalde. Misschien hield hij zich
alleen ook maar van de domme,
want hij mocht dan klein van stuk
zijn, dom was hij zeker niet. Ge-
durende de ruim vier uur dat we
opgevouwen tussen camera's, kle-
dingstukken en cola-flesjes achter

*
Foto boven: "Gouden" opperwachtmeester
K. Kortus, de technische assistenten en de
solo-rijders.

in de "Fiat 600" lagen, heeft hij
ons verschillende malen "ge!~ro-
beerd". Als hij merkte dat we hem
doorhadden schalde zijn vrolijke
lach door de enge ruimte. Steeds
opnieuw slaagde hij erin in de kortst
mogelijke tijd het interieur van de
Fiat, op zoek naar het draaiboek of
een of andere lens in een ware puin-
hoop te veranderen, waarin tenslotte
niets terug te vinden was. Maar
fotograferen kan'ie; en af en toe
geweldig te keer gaan. Daarvan werd
dan steeds onze brave Rinus het
slachtoff er.
Zoals die keer in de buurt van
Apeldoorn, toen Rinus de Fiat te ver
had weggezet. Bobby was er even
uitgewipt om op een onbewaakte
overweg de kopgroep te "schieten".
Slechts dankzij een geweldige sprint
kon hij nog juist de auto vóór de
aanstormende hoofdmacht bereiken,
Wie op zo'n smalle weg achter het
peloton raakt, komt er onmogelijk
meer langs en dat is voor een tour-
fotograaf niets minder dan een ca-
tastrofe. Zeker drie minuten lang
heeft Bobby zijn chauffeur in alle
toonaarden verteld, hoe hij over
hem dacht. De brave Rinus liet de
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De luitenant B. A. Lutken in gesprek met de TV-commentator Barend Barendse en een
cameraman

storm gelaten over zich heengaan,
terwijl hij onverstoord en met onge-
lofelijke handigheid en zekerheid
het wagentje door de bochten sleur-
de. Twee kilometer verder was de
vrede met een flesje Sinas echter
weer beklonken. Een paar apart ...

ker ook oud-achtervolgingskampiaen
Piet van Heusden. Telkenjare "as-
sisteert" hij op zijn gele scooter de
rijkspolitie bij de begeleiding. "Voor
zijn verdiensten is hij door het de-
tachement enkele jaren geleden
"aangesteld" tot wachtmeester-titu-
lair en vervolgens bevorderd tot
opperwachtmeester en adjudant.
Maar dit jaar hebben we hem weer

Adjudant-titulair

Bijzonder in Olympia's Tour is ze-

Klaar voor de laatste etappe. V.l.n.r. de opperwachtmeester Van Assen, de luitenant
Lutken en de luitenant P. van der Molen

teruggezet tot opperwachtmeester,"
zegt de (echte) opperwachtmeester
Kortus, "omdat hij de verkennings-
ronde niet heeft meegereden. Maar
Piet neemt het niet en gaat voor
het ambtenarengerecht .. ."
Overigens is de begeleiding van een
wielerronde geen grapje. Integen-
deel. Het is niet alleen een buiten-
gewoon verantwoordelijke, doch
ook een zeer vermoeiende taak.
Zeven dagen lang dagelijks zo'n
tweehonderd kilometer in volle con-
centratie op de motor of in de auto
is bepaald geen gemakkelijke op-
gave. Het lichamelijke welzijn van
renners, volgers, journalisten, het
wegverkeer en van het publiek ligt
uiteindelijk in handen van de politie.
En dan bedoelen we met politie, de
politie in de meest uitgebreide zin.
De luitenant P. v. d. Molen, com-
mandant van het begeleidingsdeta-
chement, zegt het met nadruk: "Niet
alleen wij, het begeJeidingsdetache-
ment, maar de gehele Nederlandse
politie knapt het op. De onderlinge
samenwerking, vooral ook met de
gemeentepolitie, is zonder meer
voo rtreff elij k."

Detachement en verbindingen

Het begeleidingsdetachement bij
Olympia's Tour bestond uit 2 offi-
cieren, 2 opperwachtmeesters, 10
wachtmeester le kl en 2 technisch
assistenten. Als commandant fun-
geerde de luitenant P. v. d. Molen.
De luitenant B. A. Lutken was aan
hem toegevoegd, om inzicht in deze
materie te verkrijgen en te zijner
tijd de "zaak" te kunnen overnemen.
De opperwachtmeester J. van Assen
dirigeerde de reclamekaravaan. Aan
dit team werden dagelijks drie zo-
genaamde etapperijders toegevoegd.
Dat zijn leden van verkeersgroepen
in de tour-route. Op de laatste dag
waren dit de wachtmeesters le kJ.
H. Mensink, H. Boosma en W.

vervolg op pag. 27

ca allero~~~:~:
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De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Rusk,
heeft de laatste maanden herhaaldelijk opgemerkt, dat
de wereld bezig is "de grote centrale kwestie van onze
tijd" uit het oog te verliezen. Hij bedoelt de kwestie
hoe een duurzame vrede te organiseren en een rationele
gedragslijn op te stellen voor de vreedzame regeling
van geschillen, en in het bijzonder hoe de oorlog als
middel tot het bereiken van politieke deeleinden af te
schaffen.

Rusk ziet de oprichting van de Verenigde Naties en de
bestaande Westelijke veiligheidsorganisaties en de slui-
ting der defensieverdragen met Japan, de Philippijnen,
Australië en Nieuw-Zeeland als onderàelen van een
mondiaal veiligheidssysteem. Dit zal uiteindelijk orde
scheppen in de internationale betrekkingen, indien het
wordt gehandhaafd, maar de wereld in chaos achter-
laten wanneer het wordt verloochend.
Nu hebben de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in-
middels onomstotelijk aangetoond dat een regeling tus-
sen Israël en zijn Arabische buren als "grote centrale
kwestie van onze tijd" de hoogste rangorde verdient.
De fout is geweest, zoals het Amerikaanse blad "Was-
hington Post" heeft opgemerkt, dat de geschiedenis in
het Midden-Oosten veronachtzaamd is. En een wapen-
stilstand biedt geen enkele oplossing indien die niets
meer inhoudt dan een herstel van de toestand van ge-
wapende vrede, die voor het uitbreken van de vijande-
lijkheden bestond. Een toestand die juist het uitbreken
van de oorlog in het Midden-Oosten heeft veroorzaakt.
De lessen van de geschiedenis houden in dat er in het
Midden-Oosten geen vrede kan zijn zonder een alge-
mene overeenkomst tussen de vijanden van dit ogenblik,
waarbij de belangen van Israël en de Arabische landen
in aanmerking worden genomen. Maar een dergelijke
overeenkomst impliceert spijkerhard dat de Arabische
landen voorgoed afstand doen van hun verlangen Israël
en de Israëlieten te vernietigen.

Indien de Israëlieten aan de andere kant nu alleen nog
maar de vernietiging van hun gevaarlijke opponent
Nasser op het oog hebben, wordt het evenzeer een ein-
deloze strijd die niet zonder verschrikkelijke internatio-
nale implicaties zou kunnen blijven.
Trouwens na de grote militaire nederlagen die vooral
het Egyptische leger heeft geleden blijft het toch de
vraag of het politieke lot van de Egyptische dictator

22

niet bezegeld is. De krachten die hij heeft opgeroepen
en gemobiliseerd voor de definitieve vernietiging van
de Israëlische staat doen zich politiek ongetwijfeld nog
wel gelden.
Het drijven van Nasser is niet alleen terug te voeren
tot de Arabische wens het probleem Israël nu eens
definitief op te lossen. Ook de Sowjet-Unie gaat in het
geval van de oorlog in het Midden-Oosten niet vrijuit.
De Russen zijn te sterk op een beheersing van het
Midden-Oosten uit geweest. Een beheersing die met be-
hulp van Arabische politieke en militaire machtsmidde-
len doorgevoerd zou moeten worden. Militair is dit
voorlopig een fiasco gebleken. Ondanks de miljarden
die Rusland besteedde aan de opleiding en de uitrusting
van de Arabische strijdkrachten - bedragen die de
ontwikkeling en het welzijn van de Arabische bevolking
heel wat beter van pas waren gekomen als ze voor
andere zaken waren besteed - is het rendement daar-
van nihil geweest. Wil Rusland op dit ogenblik een
militaire beslissing forceren ten gunste van de Arabische
en Russische politiek dan dienen de Russische strijd-
krachten regelrecht te worden ingezet. En zulks zou in
het gunstigste geval een vergroot Vietnam in het
Midden-Oosten betekenen, maar dan een Vietnam waar
Amerikanen en ~andere Westerse landen regelrechte
strijd voeren tegen de Russen.
De Russische interesse in het Midden-Oosten is het
gevolg van een strategie op lange termijn. Moskou wil
de rondom de Rode Zee levende volken pro-communis-
tisch zien te krijgen. Lukt dat dan is de weg vrij naar
de Indische Oceaan, dan is ook het Suezkanaal onder
invloed van de Sowjet-Unie en de met dat land sym-
pathiserende regeringen afhankelijk van de Sowjet-Unie.
Egypte speelt in dit geheel een belangrijke rol. Het
land van Nasser dient een bemiddelende rol te spelen
bij de verbreiding van de "vooruitstrevende" denkbeel-
den van Moskou.
De vraag is nu of deze rol van Egypte nog verder ge-
speeld kan worden na de nederlagen van Nasser op het
slagveld. Alle opinies hierover moeten voorlopig nog
speculaties blijven. Een van de speculaties zou echter
kunnen zijn dat Nasser nog meer dan voorheen aan de
politiek van de Sowjet-Unie gekluisterd wordt. Of zulks
de situatie in het Midden-Oosten moeilijker maakt moet
maar afgewacht worden. Voorlopig is de wereld gebaat
bij een wapenstilstand, maar een oplossing op lange
termijn is het geenszins.
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Een vorstelijke maaltijd
in 1672
door waohtmeester le kl. H A N S S E I DEL te Steendam

Plaats van handeling: 's-Gravenhage.
Van alle kanten stroomde het volk
naar de vergaderplaats van Hunne
Edel Groot Mogenden, Staten van
Holland. Het volk rook letterlijk en
figuurlijk, dat een grootse gebeur-
tenis op komst was. De menigte
groeide met de minuut en de aan-
wezigheid van die honderden was
tot in de verre omtrek hoorbaar.
De massa werd zó ontstellend groot,
dat in allerijl een compagnie der
Garde werd ontboden, ter bescher-
ming van het gebouwen van het-
geen zich daarbinnen bevond. De
oorzaak van de aanwezigheid van
de drommen mensen was niet hun
belangstelling voor een Statenver-
gadering, nee. Men kwam op de
maaltijd af, die in één der zalen en
in de keuken van het gebouw gereed
werd gemaakt: bedoeld als gastmaal
voor hunne Edel Groot Mogende
Heren Staten van Holland en West-
friesland, die kwamen op uitnodi-
ging van Zijne Hoogheid de Prins
van Oranje, ter gelegenheid van zijn
aanstelling en beëdiging als Stad-
houder, Kapitein en Admiraal-Ge-
neraal van Holland, op 24 februari
1672.
De Prins was zeer in zijn nopjes met
deze benoeming en hij uitte zijn gro-
te blijdschap, door aan 100 personen
der Staten van Holland en West-
friesland een gastmaaltijd aan te
bieden. die er op leek!
Ondanks het sedert reeds 24 jaar
vervaagde oorlogsgeweld van Philips
II en ondanks de hoge geldsommen,
welke de Oranjes besteedden om de
Spanjaard te bestrijden, werden kos-
ten noch moeite gespaard om de
maaltijd tot een groot festijn te ma-
ken. De bekendmaking van het gast-
maal geschiedde door de Raadspen-
sionaris Johan de Wit, op zaterdag
27 februari, toen hij het besluit van
de Prins aan de Staten kenbaar
maakte dat de gebeurtenis op de ko-
mende dinsdag zou plaatsvinden.
En de Heren Staten waren op hun
beurt met deze uitnodiging in hun

24

nopjes, want uit ervaring wisten zij
reeds, dat een dergelijke gebeurtenis
met grote feestelijkheden gepaard
ging; feestelijkheden met spijzen,
dranken en muziek.
Had men voor deze gelegenheid aan-
vankelijk het verblijf van de Hooge
Raad op het oog, op de morgen van
de 2ge februari werd toch besloten
om de vergaderzaal der Staten van
Holland voor dit doel in te richten.
De voorbereidingen waren kort doch
intensief. Door honderden mensen
werd hard gewerkt om het festijn tot
een onvergetelijk te maken. Er werd
geslacht, gebakken, gebraden. Er
werd versierd, getimmerd en geschil-
derd en overal werden kaarsen en
flambouwen geplaatst, om een luis-
terrijke sfeer te scheppen. In de zaal
plaatste men lange tafels in U-vorm.
De dag van het feestmaal brak aan.
Het was tijdens een vergadering der
Staten, die toen bijeenwaren in de
oude vergaderplaats, dat de Hof-
meester van de Prins binnenkwam,
vergezeld van enige pages en andere
dienaren. De Hofmeester bereidde
de komst van de P.rins voor en even
later schreed Zijne Hoogheid binnen.
"En Corps" begaf toen het gezel-ë
schap zich naar het verblijf waar de
maaltijd zou worden gehouden. Zij
namen plaats volgens hun rang, zo-
als dit ook in Staten vergaderingen
gebruikelijk was. adat allen bij hun
plaatsen stonden en de Prins van
Oranje was gaan zitten, zetten ook
de Heren der Ridderschap zich. Dit
waren o.a. de heren Van Odijk, Van
de Lek, Van Zuylestein en de graaf
Van Nassau.
Op tafel prijkte veel tafelzilver; al-
leen de schotels waren niet van zil-
ver. De servetten waren met grote
kunstzinnigheid gevouwen in vormen
van duiven, pauwen en ander ge-
vogelte.
Behalve een grote staf van bedie-
nend personeel, waren in de keuken
en elders achter de schermen nog
170 man aan het werk. Dit móest
ook wel, want het opdienen ge-

schiedde telkens in 130 grote en 69
kleinere schotels. De hoofdmaaltijd
bestond uit vlees. Veel vlees, van:

300 oude en 300 jonge duiven
100 kapoenen
140 Bredase kapoenen
50 grote kalkoenen en 60 kleine

kalkoenen
300 jonge hoenders en 500 kuikens
500 patrijzen en 168 fazanten
60 hazen en 100 konijnen

800 leeuwerikken
60 eenden
16 schapen
32 speenvarkens
30 wilde zwijntjes
40 zuiglammeren
16 kalveren
8 herten
4 wilde zwijnen
4 ossen

100 schapetongen
50 gerookte ossetongen en
40 Westfaalse hammen.

Voorts waren er 500 pond geconfijte
vruchten, 4 kisten appelen "De

( Voor Moeder

China", 4 kisten zoete citroenen, 600
peren "de la Crestien", 300 appels
"Renetten", 600 granaatappels, 200
kleine-, 20 middel-kleine- en 34
grote pasteien.
De gasten konden zich verder tegoed
doen aan diverse soorten Rijnwijn,
Canarische wijn, Vin de Chably, de
Ay, Italiaanse, Spaanse en vele an-
dere wijnen.
Het feest begon met een dronk van
Zijne Hoogheid, op de gezondheid
en het welzijn der Heren Staten.
Daarna hoorde men trompetgeschal,
begeleid door het geluid van ketel-
trommen, haupoken en andere instru-
menten, hetgeen het sein was voor
de kannoniers op de Vijverberg, die
een schot losten uit één van Ge 32
kanonnen die daar stonden opgesteld.
Oe tweede dronk werd uitgebracht
op de gezondheid van de Prins, en
wederom klonk een schot. Daarna
werd op ieder der aanwezigen af-
zonderlijk geklonken en iedere toast
werd door een kanonschot geaccen-
tueerd. Die dag vuurden de kanon-
nen elk 40 scheten af: 1280 schoten.
In de zaal speelde een orkest van 24
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Dieven in het paleis (1)

In een van de smalle straatjes van
de hoofdstad van Dwergenland
speelden Ukkie en Pukkie, twee
dwergenkinderen. Zij speelden net
als de mensenkinderen met knik-
kers. Het straatje waar ze speel-
den, stond hun niet aan, het potje
was te klein en de straat met haar
lelijke klinkers te oneffen. Ze wil-
den een beter plaatsje opzoeken
om hun spel voort te zetten, een
plaats waar ze bovendien minder
last hadden van de karren en wa-
gens, die passeerden. Samen zwier-
ven ze verder door de nauwe
straatjes, totdat ze in een dood-
lopend steegje kwamen, waar een
paar heel bouwvallige huisjes ston-
den. Er waren geen klinkers en in
het zand vlak achter een van de
huisjes maakten de dwergenkinde-

en Kind J
ren een kuiltje en hier konden ze
ongestoord spelen.
Ze waren al een poosje bezig,
toen Ukkie, die op zijn beurt
wachtte, stemmen hoorde achter
een open raam. Natuurlijk zou dit
niet belangrijk zijn geweest, indien
hij niet een paar zinnen opgevan-

gen had, die hem nieuwsgierig
maakten. Hij wenkte Pukkie en
samen kropen ze onder het raam.
Zij hoorden hoe twee dwergen
daar boze plannen zaten te maken
om een inbraak in het paleis van
koning Kri-Bul, vorst van Dwer-
genland. te plegen. Zij wilden in
de troonzaal de gouden kroon en
scepter stelen, om daarna het pa-
leis in brand te steken.
De jonge dwergjes hoorden nog
veel meer van de plannen van de
booswichten en toen zij genoeg
wisten, slopen ze zachtjes weg.
Eigenlijk wisten ze niet, wat ze
moesten doen. Ze waren bang, dat
wanneer ze naar de koning zouden
stappen deze hun verhaal niet zou
willen geloven, maar wat moesten

lo ze dan doen? De jongens besloten
de dieven zelf te vangen.

Er achteraan

De hele avond stonden ze in het
donker aan de achterkant van het
paleis verscholen achter een paar
struiken en wachtten op de dieven,
die zoals ze gehoord hadden, hier
over de tuinmuur zouden klimmen.
De stadsklok had juist twaalf ge-
slagen, toen de jongens zachte voet-
stappen hoorden. Ja hoor, daar
kwamen de boze dwergen aan.
Voorzichtig keken ze om zich heen
en klommen over de muur. Toen

Een vorstelijke maaltijd in 1672

leden en toen het donker werd en
500 waskaarsen ontstoken waren,
was de sfeer sprookjesachtig.
Doch óók buiten heerste die sfeer.
Vóór de vergaderplaats was een vij-
ver. Daar middenin stond met grote
verlichte letters: "H.C.W.H.", het-
geen betekende: "Hollandia, Con-
cordia, Willem Hendrik". Er boven
prijkte een kroon.
Aan de ene zijde van de vijver had
men een prachtige pyramide ge-
bouwd, terwijl aan de andere zijde
een fraai kasteel met vijf torens was
opgericht, van waaruit allerlei soor-
ten vuurwerk werden ontstoken. Het

gehele park was verder nog verlicht
door 14 staken en 300 flambouwen.
Het volk genoot van de feestverlich-
ting en het werd op afstand gehou-
den door de soldaten der Garde, die
stonden opgesteld tot aan de keuken.
Tot 4 uur in de morgen duurde het
feest. Toen de Prins en zijn disge-
noten waren vertrokken, bleef een
grote hoeveelheid spijzen over. Die
zijn op 2 maart geschonken aan een
menigte armen in het Wees- en Arm-
huis van Den Haag.
Het stadhouderloze tijdperk was ten
einde. Het tijdperk van de nieuwe
stadhouder begon met een maaltijd.

de inbrekers er overheen waren,
hielpen de kleine jongens elkaar
omhoog. Voorzichtig in de schaduw
van de muur blijvende, slopen zij
achter de boze dwergen aan.
Door een raam kropen ze en toen
stonden ze in de troonzaal. Ukkie
besloot achter de dieven aan te
gaan, terwijl Pukkie de paleiswacht
ZOB waarschuwen. Snel verdween
die en de andere jongen klom ook
door het raam, maar hij was klein
en het raam was hoog. Toen hij
zich met veel moeite op de ven-
sterbank had gehesen, raakte hij
zijn evenwicht kwijt en tuimelde
hals over kop de troonzaal binnen.
Natuurlijk hoorden de dieven dat
en meteen sprongen ze op hem toe
en voor 'Ukkie een kik kon geven,
duwden ze hem een prop in zijn
mond en bonden hem stevig vast.
Daar lag het dappere dwergen-
jongetje, vastgebonden onder het
raam en de dieven stapten op de
grote kist af, die naast de troon
stond en probeerden het slot open
te maken. Dat viel niet mee.

Wat nu?

Pukkie holde zo hard hij kon de
tuin door, 'lp zoek naar iemand
van de paleiswacht, maar hij kon
niemand vinden. Eerst moest hij
weer over de tuinmuur, maar al-
leen kon hij dat niet, daar was de
muur te hoog voor. Radeloos stond
hij daar en dat duurde een hele
tijd. Plotseling vond hij er iets op.
Wanneer hij in die grote appel-
boom klom, kon hij over de muur
komen. Zo gezegd, zo gedaan.
Koning Kri-Bul had een slechte
nacht. Een hele tijd had hij in zijn
bed liggen woelen, maar hij kon
de slaap niet vatten. Toen de klok
twaalf sloeg, stond hij ten einde
raad op en ging een poosje voor
het raam staan. Wat hij toen zag,
deed hem zijn slapeloosheid ver-
geten. Twee zwarte schaduwen kro-
pen over de tuinmuur en even later
volgden er nog twee. Dat was het
toppunt! Dadelijk schoot koning
Kri-Bul zijn kleren aan en rende
naar buiten. Waar waren ze nu
gebleven. Voorzichtig sloop hij door
de tuin en toen . . . zag hij het
open raam van de troonzaal. Er
klonk geluid van een hamer.

Hoe het aLlemaal afliep lezen
jullie de volgende keer.
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Tweede adjudant De Leeuw verliet de dienst

Onder geweldige belangstelling heeft
de-adjudant ]. C. de Leeuw, dis-
trictsadjudant der rijkspolitie te
water te Nijmegen, afscheid geno-
men van de dienst waarbij hij 34
jaar heeft doorgebracht. Zowel de

Adjudant J. de Jong
met pensioen

In Alkmaar ver-
liet de adjudant
J. de Jong, chef
de bureau van
de staf van het
district na een
diensttijd van
bijna 40 jaar
de rijkspolitie-
dienst, wegens

functioneelleeftijdsontslag. In te-
genwoordigheid van de officier toe-
gevoegd jeugdzaken mejuffrouw
Zwaan, personeel staf en alle groeps-
commandanten van het district, als-
mede vertegenwoordigers van de staf
van de T.I. Amsterdam en dis tri cts-
staven Amsterdam en Utrecht uitte
de districtscommandant de overste
Cammaert veel waardering voor de
adjudant De Jong. Namens al het
personeel van het district Alkmaar
bood hij de adjudant een telelens aan.

26

commandant der rijkspolitie te wa-
ter, de kolonel H. E. Overbeek, de
districtscommandant Nijmegen, over-
verste L. P. H. de Jong, als tal van
andere sprekers, hebben de grote
verdiensten van de adjudant De

In het midden de scheidende adjudant
J. C. de Leeuw, links van hem de kolonel
H. E. Overbeek en de oud-adjudant
A. de Leeuw, rechts de adjudant C. P. de
Leeuwen de overste L. P. H. de Jong.

(fata, wmr. le kl. A. F. Kievits te Nijmegen)

Leeuw onder woorden gebracht. Hij
genoot niet alleen bekendheid om
zijn grote politiële kennis en be-
langstelling, maar evenzeer om zijn
grote sociale bewogenheid.
"Als districts-adjudant," zo zei de
overste De Jong onderrneer, "hebt
u uw stempel op dit district gedrukt.
Uw stimulerende invloed is hoop-
gevend voor de toekomst. U bent
gedurende de acht jaren, dat u in
dit district uw taak hebt vervuld,
niet alleen voor mij doch ook voor
het personeel een grote ruggesteun
geweest."
Adjudant De Leeuw is de tweede
van de ,;drie musketiers", die. thans
is heengegaan. Broer A. de Leeuw,
voormalig districts-adjudant der
rijkspolitie te water te Leeuwarden,
nam zes jaar geleden afscheid. De
jongste, C. P. de Leeuw, is thans
nog groepscommandant te Enkhui-
zen.

Afscheid adjudant N. C. van Slooten
In de fraaie raadszaal van het 17e eeuw se stadhuis nam de groepscomman-
dant Bolsward, de adjudant N. C. van Slooten, afscheid in verband met het
bereiken van de 60-jarige leeftijd. In aanwezigheid van burgemeester, dis-
trictscommandant, de collega's groepscommandanten, leden van de Staf
district Heerenveen en het personeel van de groep werden hem geschenken
en een oorkonde overhandigd.

(fata, adm. ambt. H. Hiemstra, Heerenveen)
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Nepalese onderscheidingen voor
leden korps rijkspolitie

In opdracht van de Minister van
Justitie is namens de Algemeen In-
specteur der Rijkspolitie door de
commandant begeleidingsploeg, de
Officier der Rijkspolitie l e kl.
]. A. H. Stok reef, aan vier leden
van de begeleidingsploeg een Nepa-

uitgereikt na
de Koning van

Jese onderscheiding
het Staatsbezoek van
Nepal.
Deze plechtigheid, die ten overstaan
van de ingedeelde leden van het
motorescorte, op de parkeerplaats
van de verkeersgroep Amsterdam

OLYMPIA's TOUR
vervolg van pag. 20

Markus, van de verkeersgroep Apel-
doorn.
Deze rijders zijn volkomen bekend
met het af te leggen dag-traject.
Eén van hen rijdt voorop als "ver-
kenner", de tweede rijdt. aan de
staart van het peloton en de derde
is ingedeeld bij de reclamekaravaan,
die de renners een half uur vooraf
gaat.

Het materiaal bestond uit: 1 Tau-
nus 17 M personenauto/commando-
wagen met Storno-mobilofoon +
apart relais-net (Philips) voor in-
terne verbinding met het begelei-
dingsdetachernent: 1 VW-Variant
met mobilofoon voor commandant
reclamekaravaan; 1 TPW met mo-
bilofoon, tevens materiaalwagen en
9 (+ 3) solo-motoren met mobilo-
foon. Voor de eerste maal was er
ook een "Tour-radio" aanwezig, zo-
dat politie en volgers onmiddellijk
met elke bijzonderheid in het ren-
nersveld op de hoogte konden wor-
den gesteld.

Gouden speld en waardering

J a, wie kent hem feitelijk niet, de
opperwachtmeester K. Kortus uit
Den Haag. Dit jaar ging hij voor
de tiende maal, schrijlings op zijn
motor gezeten, aan het hoofd van
de rennerskaravaan. De tour-orga-
nisatie heeft dit weten te waarderen
en hem voor zijn prestatie de "gou-
den tour-speld" ui tgereikt. Een ver-
diende beloning voor het vele goede
werk, dat de opperwachtmeester
Kortus in tien jaar Olypia's Tour
heeft verricht.
Grote dank had ook de speaker aan
het einde van de ronde in de Am-
sterdamse 1e Van Swindenstraat
voor de "geweldige hulp" van de
Rijkspolitie. Zei toch de upper-
wachtmeester Van Assen aan de
eindstreep met een zucht van ver-
lichting: "Het is mooi werk, maar
ik ben blij dat het erop zit. Ik ben
zowat leeg." En daarmede vertolkte
hij ongetwijfeld de gevoelens van
alle begeleiders.

plaats vond, week af van de in dit
soort gevallen gevolgde gedrags-
wijze. Het is namelijk niet mogelijk
in een lederen motorjekker een speld
te prikken. Daarom werd de onder-
scheiding overgereikt aan de motor-
rijders opperwachtmeester H. van
de Vlekkert (Leiden), wachtmeester
l e kJ. G. ]. Heising (Bilthoven) en
wachtmeester l e kl. ]. G. van Zijl
Cs-Gravenhage). De wachtmeester
l e kJ. A. Jagt (Amsterdam), die als
chauffeur bij de begeleidingsploeg
is ingedeeld, kreeg de onderschei-
ding wel op de tuniek bevestigd.
Dezelfde onderscheiding werd door
de Commandant Dienst Luchtvaart
van het Korps Rijkspolitie, de kapi-
tein E. Gerritsen uitgereikt aan de
opperwachtmeester-vlieger ]. H.
Verdellen. Voordien had de alge-
meen commandant begeleidingen,
de dirigerend Officier der Rijkspo-
litie 3e kJ. C. H. Honcoop, uit
handen van de eerste stalmeester
van Koningin J uliana ook een on-
derscheiding van de Koning van
Nepal in ontvangst mogen nemen.
Het behoeft geen betoog, dat de
waardering voor het werk van de
begeleidingsploeg, uitgedrukt in deze
onderscheidingen, door alle leden
daarvan op hoge prijs wordt gesteld.

Personalia
Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 28-3-'67: H. Kampen, wmr. 1e kl.,
M. H. Croese, owmr. en J. B. de Jong,
owmr., allen van Hilversum naar
Apeldoorn.
Per 10-4-'67: C. Binsma, wmr. 1e kl.,
van Amsterdam naar Heerenveen.
Per 14-4-'67: J. de Jong, wmr., 1e kl.,
van Den IIp naar Oostzaan.
Per 16-4-'67: J. Bark, wmr. 1e kl., van
Diemen naar De Koog.
Per 17-4-'67: P. Koenhein, wmr. 1e kl.
van Utrecht naar Amsterdam.
Per 22-4-'67: A. A. C. Quist, wmr. re
kl., van Muiden naar Den IIp.
Per 29-4-'67: J. v. Maare, wmr. 1e kl.,
van Uithoorn naar Amsterdam; G. F.
v. d. Berg, owmr., van Bunnik naar
Rosmalen; P. A. Heikens, owmr., van
Breukelen naar Beemster.
ItESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 15-4-'67: T. Fennema, wmr. 1e kl.,
van Spijkenisse naar Gasselternijveen.
Per 16-4-'67: D. Plomp, owmr., van
Nieuwe Tonge naar 't Harde.
Per 29-4-'67: C. V. d. Graaf, wmr. ie
kl., van Maasdam naar Puttershoek;
H. P. Miltenburg, wmr. 1e kl., van
Schoonhoven naar Zoeterwoude.
ImSSORT 's-HERTOGENBOSCJI
Per 16-4-'67: A. Beekmans, owmr., van
Best naar Gilze en Rijen.
Per 18-4-'67: H. J. Seip, wmr. 1e kl.,
van Schaesberg naar Leersum.
Per 24-4-'67: W. ter Haar, wmr. 1e kl.,
van Schijn del naar Grave.
Per 29-4-'67: H. J. Groenhout, owmr.,
van Aarle-Rixtel naar Eindhoven; J.
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Nijsten, owmr., van Vijlen naar Vaals;
L. G. Warnier, owmr., van Leur naar
Etten; P. C. A. Versijp, wmr. 1e kl.,
van Posterholt naar Valkenburg; J.
P. J. Verheijden, wmr. ie kl., van
Urmond naar Grevenbicht; W. Cal-
jouw, wmr. 1e kl. , van Steenbergen
naar Nieuw Vossemeer; H. Burgertng,
owmr., van Munstergeleen naar Beek-
L.; H. van Burgel, owmr., van Andel
naar Dubbeldam; J. L. J. Marcusse,
owmr., van Erp naar Oostburg.
Per 1-5-'67: W. M. Franssen, wmr. 1e
kl., van Horn naar Roermond; J. P.
van Balkurn, owm r., van Peij naar
Roermond.
RESSORT ARNHEM
Per 7-4-'67: A. M. Engelbertink, wmr.
1e kl., van Ambt-Delden-Z. naar Nun-
speet.
Per 16-4-'67: M. Stegeman, wmr. 1e kl.
van Doesburg naar Zaamslag; S. J.
Stet, owmr., van Didam naar Heeseh;
A. Beumer, wmr. 1e kl. , van Berg-
haren naar Wijchen; G. Si man, wmr.
1e kl., van Wijhe naar Varik.
Per 17-4-'67: M. P. Blinde, owmr., van
't Harde naar Wezep.
Per 1-5-'67: J. Volkers, owmr., van
Gramsbergen naar Almelo.
RESSORT GRONINGEN
Per 4-4-'67: J. Timmermans, wmr. 1e
kl. , van Minnertsga naar Garijp.
Per 16-4-'67: W. Veenstra, wmr. 1e kl. ,
Stroabos naar Niekerk; J. K. Froma,
wmr. 1e kl., van Zuidlaren naar Vlie-
land.
Per 29-4-'67: B. v. d. Werff, wmr. 1e
kl. , van Haulerwijk naar Sloten; R.
Dijkstra, owmr., van Koudum naar
Sneek; W. G. Leerink, owmr., van
Hindeloopen naar Tuk; J. Frederiks,
owmr., van Heerenveen naar Mij-
drecht.
Per 1-5-'67: J. v. d. Veen, wmr. 1e kl. ,
van Gieten naar Assen.

Aanwijzing voor functie
RESSORT AMSTERDAM
Per 29-4-'67: Adjudant P. A. Heikens
tot groepscommandant te Beemster.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 29-4-'67: Adjudant J. L. J. Mar-
cusse tot groepscommandant te Oost-
burg.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-4-'67: Adjudant S. J. Stet tot
groepscommandant te Heeseh; adju-
dant A. Beekmans tot groepscomman-
dant te Gilze en Rijen.
Per 29-4-'67: Adjudant G. F. v. d. Berg
tot groepscommandant te Rosmalen.
Per 1-5-'67: Adjudant G. Schrier tot
groepscommandant te Wouw.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 21j-4-'67: P. A. Heikens te Beem-
ster.

tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'67: J. Bark te De Koog.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot adjudant:
Per 29-4-'67: J. L. J. Marcusse te Oost-
burg.
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'67: M. Stegeman te Zaam-
slag.
Per 29-4-'G7: C. v. d. Graaf te Putters-
hoek; H. P. Miltenburg te Zoeter-
woude.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 16-4-'67: S. J. Stet te Heeseh; A.
Beekmans te Gilze en Rijen.
Per 29-4-'67: G. F. van den Berg te
Rosmalen.
Per 1-5-'67: G. Schrier te Wouw.
tot opperwachtmeester:
Per 29-4-'67: J. P. J. Verheijden te
Grevenbricht; W. Caljouw te Nieuw
Vossemeer.
RESSORT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'67: G. Simon te Varik.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'67: W. Veenstra te Niekerk;
J. K. Froma te Vlieland.
Per 29-4-'67: B. v. d. Werff te Sloten.

In dienst getreden
STAF ALGEMENE INSPECTIE
Per 17-4-'67: Mej. G. S. Pellicaan,
schrijver te 's-Gravenhage.
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 1-4-'67: W. H. Wervelman, adm.
ambt. C 3 te 's-Gravenhage.
Per 17-4-'67: Mevr. J. L. H. Peer-Mook,
telex-telefoniste te Driebergen.
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-5-'67: D. Baars, SChrijver i.t.d. te
Rhenen; P. Swier, adm. ambt. C 3 te
Alkmaar.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 17-4-'67: J. J. A. M. Royakkers,
adm. ambt. C 3 te Kessel-L.
Per 1-5-'67: J. J. Cox, adm. ambt. C 3
te Swalmen.
VERKEERSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-5-'67: R. Knol, A. J. de Krijger,
H. J. Leene, J. W. Meemelink, J. 0'-
de, H. Overeem, L. L. Ruffelse, C. H.
A. van Thiel en H. Siersma, allen als.\
techno controleur te 's-Gravenhage.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-5-'67: J. P. F. Keiren, Roer-
mond; H. H. J. DemolIin, Maastricht;
W. G. Awater, Nijmegen.
Per 1-6-'67: H. Stam, Amsterdam; K.
W. Scholten, Utrecht; J. Scheepma-
ker, Leiden; J. van Berkel, Tilburg;

Wij herdenken

Adjudant
E. Polak

.s-He rtagen basch
ress. 's-Hert.bosch'* 4-6-1907t 1-5-1967

J. P. F. V. d. Leeuw, J. H. E. Vinken
en T. G. M. C. Vourter, Roermond;
J. van der Lei, Leeuwarden.

De dienst verlaten
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 24-4-'67: Mej. F. Winkel, telex-
telefoniste te 's-Gravenhage.
WAGENPARK ALGEM. INSP.
Per 1-3-'67: P. Noordanus, rijksamb-
tenaar E te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Adjudant J. de Jong te Alkmaar.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-5-'67: P. V. Nieuwenhuijzen, ad-
judant te Wassenaar; J. de Wilde,
wmr. 1e kl. te Middelburg; J. W. J.
Scheren, adm. ambt. C 2 te 's-Gra-
venhage.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'67: A. L. A. Dekkers, adju-
dant te Roermond; A. M. Effting, ad-
judant te Echt; A. A. J. van de Leij-
graaf te Wauw; L. H. Verhaegen, ad-
judant te Roermond.

RESSORT GRONINGEN
Per 16-4-'67: A. C. J. v, d. Gaast, adm.
ambt. C III te Menaldum.
Per 1-5-'67: L. Schothorst, adjudant te
Vries; N. C. V. Slooten, adjudant te
Bolsward; A. Mulder, adm. ambt. C
III te Assen; T. S. Halma, adm. ambt.
C III te St. Anna Parochie.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'67: P. v . d. Lippe, adjudant
te Vlaardingen; E. A. Keizer, wmr. 1e
kt. te Groningen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-5-'67: W. H. Thönissen, adspi-
rant te Arnhem.

Ambts-
jubilea

Wmr. 1e kl.
B. J. D. Hansier

's-Gravenhage
Staf Alg. Insp.

25 jaar op 1-7-1967
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Wmr. 1e kl.
M. Broos
Leersum

ressort Amsterdam
25 jaar op 27-4-1967

Wmr. 1e kl.
G. H. Peeters

Weil
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 15-7-1967

Owmr.
T. Dijkema
Groningen

ressort Groningen
25 jaar op 18-5-1967

Wmr. 1e kl.
R. Veersma

Lemmer
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 1-7-1967
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dr. J. Zeldenrust:

onderzoeker

in het spoor

van de dood

patholoog-anatoom vindt zijnwerk
boeiend maat,,doodgewoon,,

teksi en foto's: BAS DEN OUDSTEN

ln een pand aan de Haagse
Van Kijfhoeklaan woont een der
meest door onregelmatige diensten
geplaagde figuur van het ganse
land: de patholoog-anatoom dr
Jan Zeldenrust (59), directeur van
het Gerechtelijk Geneeskundig La_
boratorium te 's Gravenhage. Voor
zijn deur verschrint op zeer on-
regelmatige tijdstippen bij nacht
en ontij, een met de letters
MJ gemerkte zra,arte wagen met
chauffeur, waarin de gerechtelijk
geneeskundige dan weer een nieuwe
reis begint tot in de verste uithoe-
ken van het land. Die tochten kun-
nen op alle dagen of nachten van dc
week beginnen, wallt de dood houdt
geen r"ekening met zon- en feestda-
gen en dr Jan Zeldenrust reist bijna
altild in het spoor '.,an de dood. Met
een grote mate van onregelmatigheirl,
maar met een evengrote frequentic
verschijnt zijn naam in de krànten-

kolommen, attijd in berichten over
misdrijven, waarbij slachtoffers zijn
gevallen: de sectie werd verricht
door dr J. Zeldenrust, die geen
commentaar wenste te geven. Dat
zijn twee regels in de krant, maar
elk onderzoek levert een rapport
vol commentaar ten dienste van jus_
titie en politie en - al is dat bij_
komstig 

- ook gegevens die voor de
wetenschap van betekenis kunnen
zijn, doch waarvan de buitenwacht
eveneens verstoken blijft. Waarmee
diezelfde dokter Zeldenrust voor de
outsider een soort mysterieuze Íiguur
is met een bar griezelig beroep, een
lijkensnijder of in elk geval een man,
die leeft van de dood.
Wie de woning binnengaat, waar
dr Zeldenrust woont met zijn vroulv,
zijn dochtertje Ankc en de grote
New Foundlander Olaf, zou aan-
vankelijk bijna geloven dat van die
image wel iets juist zal zijn, wan-

ncer dr Zeldenr"ust over de vreed_
zaam de gasten besnuffelende hond
zegt: ,,Er zit niets van agressie in
Olaf. Wanneer alle r,rensen zo,n ka-
rakter bezaten, had ik niets te doen.,,
Maar onmiddeliilk daarna ontdekt
de bezoeker de mens en de weten_
schapsman Zeldenrust, die eigenlijk
twee andere figuren ziln dan de pa_
tholoog-anatoum bezig met dc mur-
fologie van een onbekende dode,
met een autopsie en de beschouwir:g
van rle borstholte na het doorknip_
pen van de ribben, onrlerzoek van
de bekkenorganen of sectie van de
hersenen.

Jan Zeldenrust werd in lg07 in
Groningen geboren als zoon van
cen verzekeringsinspecteur, maar de
sterftc-oorzaken interesseerden hem
meer dan de sterftetafels en in de
aanvang en later secundair ook het
voorkömen van de sterfte. Op 25_
jarige leeftijd was hij arts en hij as_

t
Rp.org_KB1967_07_juli_Nr.11 158



K@MWilD
rutremwmE

Officieel orgoon yoor het Korps
Rilt<spolitie onder veronlwoordelilk-
heid von de door de Algemeen
lnspecieur somengeslelde redoctie.

*
8e JAARGANG

no. 11 - juli'19ó7

VERSCHIJNTIxPERMAAND

*
Redqctie:

l(olonel P. Oom te Arnhem

Mo joor mr A. J. Dek
ie Heerenveen

l(opiiein W. F. K. J. F. Frockers
te Driebergen

MeiuÍfrouw M. P. Boors
Officier v. leugdzoken te Niimegen

J. M. A. Kosprowicz te 's-Grovenhoqe
Hoofd bureou reserve-riikspolitie

Adiudont J. Ronseloor
le's-Grovenhoge

Opperwochtmeesle r
J. J. H. vqn Aerssen le Niimegen

Wochtrneester le kl.
J. A. Schuurmqns le Volkenburg

Wochtmeester
H. S. Freen le Sint Willebrord

*
Rodocliesecreloriool:

Districisbureou Riikspolitie lo Woler
Bureou.ork Woolhoven - Niimegen

Telefoon 08800-3 32 44

Bos den Oudsten, iournolist
Bonkeweg 29

Lel<l<um posl Leeuworden
Telefoon (05100) 2 33 ól

*
Advertenlies:

J. Duyker - Groningen
Von Kelwich Verschuurloon 25

flot 205 - Tel. (05900) 24093

*
Uilgove: Schqoísmo en Brouwer

Postbus l0 - Dol<kum

Ielef. (05190) 2321 - Giro 8331 Il
Abonnemenlspriis f 7.50 per joor

bil vooruitbetoling

Losse nummers: f0.75 per stuk

sisteercle in velsciriller,dc praktijken
om tc ontdckken dai het helpen van

l)atienten cn het rretenschappeiiili
bcheersen van hun krvalen twee ver-
schillcndc dingen zijn, waarbii een

sl)cciai;satic als Patholoog anatoom
bclangrijlie cliensten zou kunnen bc-
rvijzcn. Hij ging teruq naar de uni-
versitcit. wcl'cl assistent van plofcs-
s{)r Declmíril. werkte jarenlarrg in
Gloningcn cn i-eiden. vestigde zich
in Enscl.rcrlc van waaruit hij als

..ziektekundig- ontlccdkundigc" ac-
ticf was ir-r ziekenhuizen in Turente
en de Achtcihock. H1j leerde zo ook
een paal markante v/erkers van het
cerste uur- 0p het punt van de ge-
rechtelil'ke geneeskunde kennen. als
de ar-ts C. W. G. Mieremet in Gro-
ningen of de reeds bij zijn leven tot
legendarische figuur geworden lang-
gebaarde dohter Jcan Pielre Louis
Hu1st, pioniers op het telrein van
de gerechteliike geneeskunde in Ne-
clerland, die als free iances optraden
wanneer r1e Justitie daaraan bc-
hocftc had en hun plaats en de be-
tekenis van het S'cnecskundis onder-
zock mocsten waar makcn cn dat
ook cle clcn. Vóór die tiid welil
hct verrichten van scctic opgedra-

.qcn aan plaatse lijke altsen, clie uit
hoofclc van hun gcrichtheid al mir-r-

der rneticuleus waren en bovendicn
veclal dc ervaring loor een juistc
inierprctatie van allellei feiten mis-
tcn. Dc uit Alkrnaar alkomstige, nls
patholoog-anatoom vermaard gc-
\,vol'clen medicus, psychiater, publi-

cist, criminoloog en docent J P. L.
Hulst bcgon zijn activitciten als
politie-rleskundige omstreeks het uit-
brcken van de eerstc \vcreldool'loq.
Hij drong cr voor-tclurend op aan
de gerer:htcliil<c gcneeskunde me,:r
ollicieel gestaltc tc gcven cloor cle

stichting v.r.n ccn gerechtelijk gr:-

nccskundie' Iabulato,'iurn, waarbii trij
(lc noo(lzaak <laar''zar-r stccds wcer'
alantoondc <lool clc lesultaten van
zijn ondcrzocken, clic sorns sensatii)-
r)ecl waren. Bijvoorbcelcl in de I{i-rt-
le r rlamse :n,'trlrlzeak Lans. waalirr
het hclc patroon van misdaad en
stlaf gekript en genaaid leek tg zijn,
kwam de patholoog-anatoorn Hulst
rnet feiten riie aantoonden dat de
bloedspolen op het vÉjst van de ver-
dachte niet afkomstig waren van
het slachtolfer lraal varr een neus-
bloeding van cen van de kinderen
van de velclachtc. clie prompt werJ
vriigesproken.
In 1920 viei een leidekker van een
toren. Hii was velzekcrd door zijn
werkgevcr, die clc vct'ze keringspen-
ningen clankbaar incle. Toen hii later
wcer een pcl'soucclslid wilde vcrze-
keren gaf dat delmatc te denken,
clat het stollelijk overschot r,an de
leidckkel werd opgcgraven voor
scctie . Dr Hulst tor-»-rde aan dat
's rnans schedel wils ingeslagen voor-
<lat hij viel en indcrdaad \,vcrclen
op rle omloop van de toren bloed-
sporen gcvonclen
Scnsationecl was ooh de striid tus-
scn dr Ilulst cn de engelse deskun-

V..'

Microscopisch onderzoek door de lqboront A. G. Jongen.
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dige clr William Bentley Purchase
in de eerste zaak tegen cle Berkelse
arts. Purchase, medicus, julist, toxi-
coloog en hoogleraar', die in ziin
Ioopbran scctie uÍ schouwing ver-
richtte op omstreeks zeventigduizend
liikcn, verklaarde dat kleine niet-
veronrlcrstelde tumors in cle helse-
nen, (lie bij microscopisch onderzoek
pas aan het licht komen, de dood
kunnen veloorzaken en dat de her-
scnen van mevrourv O. gepreser-
veerd haclden moeten worden voor
een zorgvuldig microscopisch oncler-
zock naar eventuele tumors. Maar
clr Hulst was voorbereid. temecr
omdat aanvankelijk een hersentumor
als doodsoorzaak was opgegeven.
Hii had de hersenen onclelzocht en

verklaarde: .,Ik vond geen tumor,
clie ook maar enigszins de dood kan
hebben veroorzaakt en een eventu-
ee1 microscopisch aantoonbare tu-
mor had nooit een doodsoorzaak
kunnen zijn." §
Dat was in 1951 en enkele jaren
later zou in een nieuwe zaak tegen
clezelf c1e Berkelse arts, dr J. Zel-
denrust overwinnaar ziin in een an-
der meclisch geschil. Hij was - door
toedoen van dr Hulst - al sinds
19411 actief als,,medisch geweten
van cle gerechtigheid", aanvankeliik
vooral in Oost- en Noord-Neder'-
land. En toen in 1951 het Gerechte-
liik Geneeskundig laL.oratorium ge-
stalte kreeg, werd dr Zeldenrust
daar directeur van. Doctor Hulst,
toen 76, wilde het rvat kalmer aan
gaan doen en in 1958 - op 85-
jarige leeftijd dus - vond hij dat
het mooi genoeg was geweest. Dr
Zeldenrust had slechts één laborant
ter beschikking en hij kreeg het dus-
danig druk, dat hij die eerste vijf
jaar zelfs geen tijd had om met va-
kantie te gaan. Hij maakte krank-
zinnig lange dagen, waarvan. hem
enkele voorbeelden zijn bijgebleven:
op één dag sectie in Leeuwarden en
in Schagen, de volgende dag in
Emmeloold en Goes, vervolgens in
Amersfoort, Den Haag, Amsterdam
en nogeens in Den Haag, of op één
dag secties in Dordrecht, Roermond
en Assen, dan wel in Leiden, Apei-
doorn, Amersfoort en Dirksland. Er
was soms zelfs nauwelijks tijd orn
te eten.
Nu omvat het Gerechtelijk Genees-
kundig Laboratoriuir nog twee pa-
tholoog-anatomen, de artsen B.
Makkink en M. Voortman. een ad-

Het orchief onnex oídeling curioso vqn het gerechteliik
geneeskundig loborotorium.

junct-commies, twee laboranten en
een secretaressc. Maar altijd staat
in de hal van het huis aan tle Van
Kijfhoeklaan het koffertje met in-
strumenten, handschoenen en witte

rjas klaar. Elke dag brengt in ze-
kere zin een nieuw myster.ie en
vooral nieuwe verantwoordelijkheid.
Dr Zeldenrust is ondanks alles als
medicus en als mens de rust zelf.
Deze lange, kalme man met vrien-
delijke Iichtblauwe ogen achter de
giazen van een doodgewoon bril-
montuur keert van zijn werk in het
laboratorium, in het kille mortua-
rium ergens rn het iand, of uit de
koele sfeer van een politiebureau
terug in zijn genoegelijk ingerichte
woning, waarin massa's boeken -meest vakliteratuur 

- domineren.
Daar is de man, die dagelijks feiten
aangaande het meestal onder gruwe-
lijke omstandigheden sterven van
mensen navolst, een mild huisvader,
een enthousiast postzegelverzame-
laar, voor zover de dood hem daar
tijd voor laat. Want, elk ogenblik

kan de telefoon .qaan en kan een
officier van justitie, een rechter-
commissaris of namens hen een

Sroeps- of postcommandant zijn hulp
inroepen.

,,Wanneer er bijvoor-beeld een moord
is en geen dader, dan ben ik direct
weg, want dan is het zaak dat er zo
snel mogelijk gegevens voor het on-
delzoek beschikbaar komen. Als er
iemand is doodgestoken en men
heeft de dader én het mes, dan is
er geen haast, maar het gaat dik-
wijls om gevallen waarvan niets
bekend is. En onr.lerweg zit ik dan
altld te berekenen hoe laat ik er
ben."
Het gaat niet alleen om de sectie
ter plaatse. ,,Ik neem altijd stukjes
van alle organen mce voor micros-
copisch onderzoek. Ik wil niet vol-
staan met wat ik met het blote oog
zag," zegt dr Zeldenrust, die kalm
in een gemakkelijke stoel over zijn
welk vertelt in eenvoudige bewoor-
dingen, maat zorgyvldig f ormule-
rend.,,Dat microscopisch onderzoek

§l
:.§
.N
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is vaak alleen een bevestiging van
wat je al weet, maar het levert toch
dikwijls r.errassingcn op, die bclang-
rijk kunnen zijn om algumenten van
advocaten die je soms aanvallen te

ontze nuwen. Ik doe dikwijls wat
rneer rlan clirect nodig is om latere
mocilijkheden te voorkomen. Je moet
bij zo'n sectie nuchter redeneren,
zrrndcr emoties. Suggcstic en voor-
ir-rgenomenhcid of zelfgenoegzaam-
hcic[ zijn gevaarlijk. Ik verricht ook
gce n scctie omclat ik beslist wil
vaststclle n rlat er cen misdrijf is

gepleegd. Ik ben niet een soolt
pscuclo-rechercheur en het medisch
aspcct is voor mij bcslist belangrij-
ker dan het cr-iminele. Dikwiils toont
c1e sectie aan dat er sprake is van
een natuurlijke dood en in andere
gevallen dat een arts soms met te
grote lichtvaardigheid een natuur'-
lUlrc,loo,l aanneeml. Een paar jaar'
geleden gaf een arts tot tweemaal
toe cen natuurliike doodsc,orzaak olr
als verhlaring voor het ovellijden
van een baby, maar beide kinderen
war-cn clool opzetteiiike verstikkio;3
cmqcblacht. Ecn ancicre arts vel'-

Eén onderzoek duurt soms weken.

klaarde dat een patiënt was over-
leden doorhartspierontsteking, maar
in feite had dc arts hem per onge-
luk vergiftigd. In hct geval van cle

Berkclsc arts gaI cen anderq arl.s

z,rrrdcr mccl op dat -au.,,,i* O.
<loor een hersentumor was overle-
tlen. Artsen hebben ook op dit punt
rlc I>licht zorgvuldig tewerk te gaan
cn bij twii[cl aan,:[L' doodsoorzaak
geen verklaring van c'verliiden aI tc
gevcn. Hct I'eit dat cr soms na tijden
tr--evallig blijkt dat niensen door ge-
rvclclmisclrijven zijn omgekomen, be-
rvijst nict alleen dat de velklaring
van overlijden dikwijls niet klopt,
inaar ook dat ei' geweldmisdriiven
met dodelijke afloop - vooral ver-
giftiging. wurging of verstikking -
onoi-rtdckt blijven. Een aardig voor-
beeld in dit verband beleefde ik in
Drente. In een AmbonezenwoonoorC
lvls een vrouw overleden aan dy-
senteric. El liepen evenwel geruchten
clat de vcr"houding rnet haar echt-
geilíiot zcer slecht was en 's avonds
lart ver-richttc ik r-rog sectie. Daar'
kwam uit clat de vrouw een heftige
t>rrlstckins had van de darm, als bii

dysenterie, maal die je ook aantreft
bij sublimaat-vergiftiging. En in de

maag vond ik twee geëtste plekken,
tlie niet bij dysenterie maar wel bij
sul>limaat pasten. Dc man werd nog'

dczelfdc nacht gealicsteerd. Dit is
ook een voorbeeld, dat jc na de

sectie al een conclusie klaar moet
hcbben."
Dr Zeldenrust wor"dt niet alleen ge-
locpen om doden te onderzoeken,
maar ook in gcvallen van ernstigt
mishandelingen of aanrandingen
moet hij het hoe, wa:1r en wanneel'
maar vertellen. Diku'ijls moe t hij
verdachten bekijken op leisels, na-
gelvuil en dergelijke. E1k onderzoeL
kan spectaculaire feiten opleveren,
in vele gevallen kan zelfs sectie ja-
ren na de begrafenis van het slacht-
offer nog bewijzen van een misdrijf
aan het licht brengen.

.,In 1954 viel in Rotteldam een man
uit het laam. Hij was dood en aan-
genomen wel'd dat er sprake was
yan een ongeluk. Zijn vrouw had
een kind van een kostganger met wirl
zij blecf leven, maar later ging zij
van hem af en het kincl ging naar'
plecgouders," aldus verhaalt il Zcl-
clenlust in sobele bewooldingen een

va.n de drama's rlie hij r-rp zijn pad
ontmoette.,,De vrouw hertrouwclc,
cistc het ltincl op, dat dool het Hol
wcrd toegewezen. Maar toen girrg
de moe det' van c1c vrouw l)ratcn
omdat zij bar.rg was voor de toe-
komst van het kinci De vrouw en

de kostgarger werden aangehouden.
Het lijk van het slachtof f er werd
opgeglaven en ik rnoest de vraag
beantwoorden of d: man behalve
door de val ook nog ander 1etsel

had. Zijr schedel was wel in vijftig
stukken. Die hebben we gerecon-
strueerd en het bleek dat hij eerst
met een hamer was geslagen. Vrouw
en kostganger bekenoen en zelfs de
hamer kwam boven water. Skelet-
dclen l<unnen ook la jaren nog een

gifmoord aantonen als het gaat om

kwik, tallium of arsr:nicum, maar'
tegenwooldig zijn landbouwverdel-
gingsmiddelen als parathion meer
in de mode. Wij nloeten ons altijtl
aan feiten l.rouden. Ik heb een hekel
aan hypothesen en probeer altijd
vast te stellen oI mijn conclusies
:rok zwakke punten hebben."
De man, die in het voetspoor van
de dood door het land reist en zijn
beroep een ervaringsvak noemt, doet

\
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in meerdere opzichten positief werk.
Hij draagt ertoe bij, dat daders van
misdrijven worden gegrepen. Hij le-
vert ook een bijdrage tot een goede
verstandhouding in families en ge-
neenschappen, zelf s door bij een
sectie aan te tonen dat er geen
spralie is van misdrijf waaremtrent
het gonst van geruchten en hif,levert
biidragen tot de wetenschap.
In het Gerechtelijk Geneeskundig
Laboratorium staan lijkdelen, die
met honderden misdrijven te maken
hebben, maar er zijn ook vele curi-
osa. ,,Ik vind weleens heel belang-
wekkende afwijkingen, die voor de
zaak zelÍ geen betekenis hebben,
maar medisch gezien wel, bloedziek-
ten in zeldzame vormen, eenmaal
polio met een zeld.zaam verloop,
meerrnalen een beginnend kanker-
gezwel. Misschien dat ik die dingen
te zijner tijd nogeens vastleg".

Zo praat de man, die aan de wel
zeer realistische kant van het be-
staan zijn werk doet en daarbij de
nuchterheid van de Groninger niet
kan missen. Voor de buitenwacht
heeft hij het griezeligste baantje
van het land, zelf vindt hij het alle-
maal doodgewoon

. en voorzichtigheid is de moeder von
de zeer vreemde orchiefrekken.

6

Teneinde te bezien of met betrek-
king tot de politiële afdoening van
velkeersongevallen op autosnelwe-
gen (waar de rijkspolitie het toezicht
uitoefent) een meer efficiënte werk-
wijze kan worden bereikt en welke
personeelsbezetting zulk een werk-
wijze zou vergen, zal binnenkort op
het gedeelte van rijksweg t2 (auto-
snelweg Den Haag-Utrecht) tussen
Waddinxveen en het verkeersplein
Oudenrijn een proef worden geno-
men, waarbij de op dit traject voor-
komende verkeersongevallen volle-
dig behandeld zullen worden door
de Sectie voor Bijzondere Verkeers-
taken.

Deze Sectie is reeds belast met de
surveillance op de autosnelwegen.
Door haar ook de ongevalsbehande-
ling op die categorie wegen op te
dragen, is het wellicht mogelijk om
een aanzienlijk doelrnatiger afwik-
keling van die afdoening te be-
werkstelligen.
Het personeel van de landgroepen
dat normaliter de ongevallen op
dat weggedeelte afwikkelt (aI dan
niet met assistentie van de betrok-
ken verkeersgroepen) zal gedurende
deze proef-periode ontslagen zijn
van de werkzaamheden m.b.t. de
verkeersongevallen op het proef-
traj ect.

Dr J. P. L. Hulst
overleden

Bij het tel perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht
dat de gerechtelijk geneeskundige Jean Pierre Louis Hulst op
92-jarige leeftïd is over.leden in een rusthuis te Soestdijk. Met
hem ging niet alleen de grondlegger van de gerechtelijke
geneeskunde in ons land heen, die zestig jaar als arts in functie
is geweest maar vooral een persoonlijkheid, die grote bekendheid
kreeg als ,,de dokter uit de rechtzaal", d.ie een b6minnelijk mens
was, maar vlijmscherpe conclusies trok die hij fel kon verdedigen.
Hij deed zijn artsexamen in 1898, studeerde psychiatrie maar
stelde zijn wetenschap niet alleen in dienst van de mens doch
ook van het recht. Ofschoon dr Hulst zich in lg57 op g2-jarige
leeftijd terugtrok teeft hij voort in de herinnering van zeer velen
als de langgebaarde deskundige die in witte jas secties verrichtte,
maar als getuige voor de rechtbank in jacquet placht te ver_
schijnen. Hij was Officier. in de Orde van Oranje Nassau en
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Meerdere gege-
vens over de betekenis van dr Hulst komen naar voren uit een
artikel in dit nummer van het Korpsblad. over zijn opvolger, dr
J. Zeldenrust.
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In memoriam Overste A. B. J. Proot

Ik ken het mild verpozen niet,

de luwe lommerlanen niet,

doch ook de lauwe halfheid niet:
ik heb mijn naam voluit geschreven.

E. v. Maasdijk

Zij die de overste A. B. J. Proot,
commandant van de opleidingsschool
en kaderopleidingsschool van het
Korps Rijkspoiitie van nabij in zijn
werk gedurende een aantal jaren
konden gacleslaan, weten hoe hJ
met een buitengewone zelfdisciplinc,
ijver en nauwgezetheid zijn moei-
lijke taak het hoofd wist te bieden.
Hoe hij boordevol ener.qie en vitali-
teit was om zijn levensideaal - d.e

vorming van jonge mannen tot poli-
tieambtenaren die passen in hct
maatschappelijk patroon van ní -te realiseren. Hoe hij zichzell,
de officieren en instructeurs daarbij

niet spaarde en allen - uitelaard
met inbegrip van zichzelf - voort-
durend trachtte aan te zetten om
het inzicht in dit belangrijke welk
te verdiepen.
En nu - na de kortstondige ziektc
en het toch nog plotseling overLj-
den van de overste Proot - wetcrr
allen hoe hij zichzelf heeft laten
opbranden gelijk een kaars, die aan
beide kanten vlamt. Want in zijn
hart brandden twee heldere vlam-
men, één voor ziin gezin en éón
voor zijn school.
Het zij toegegeven dat de overste
geen gemakkelijk mens was voor

zijn omgeving, maat kon en mocht
dat van een inspirator 

- zoals h5
was - verwacht worden? Ftret is
jammer, dat juist zijn ongemakkc-
lijkheid het meeste was, dat va.r
hem bekend was bij velen die niet
in zijn omgeving werkten. Weini.qen
weten dat een persoonlijk gesprek

- of dat nu de officier, de instruc-
teur of de adspirant betrof - bij
hem een wezenlijke inhoud had,
want hij zei je dan niet alleen de
waarheid, maar gaÍ ook goede taad
en wist daardoor je vertrouwen te
winnen.
Weinigen weten ook hoe overste
Proot zichzelf voortdurend aanzett.e
om met zijn tijd mee te gaan. Hoe
hij niet schroomde, vooral in de
meer recente jaren, zijn pad te wij-
zigen als hij van de juistheid daar-
van overtuigd was gewcrden. Zo rs

bijvoorbeeld nauwelijks bekend dat
de verloofden van de adspiranten
tegenwoordig op een speciale dag
ontvangen worden op de school,
alwaar vrouwelijke officieren in een
gezellige bijeenkomst met hen pra-
ten over de taak van de echtgenote
van de lijkspolitieambtenaar-.
De overste bouwde - groot organi-
sator als hij was - eerst in Nistel-
rode, daarna in Arnhem aan een
school, waar in de loop der jaren
enkele duizenden wachtmeesters der
Rijkspolitie gevormd werden op een
wijze zoals voorheen niet gekend
werd. Nu deze opleiding al weer
gemeengoed wor.dt, is het goed te

No ofloop von elke opleiding overhondigde de overste proot oon
besfe odspironÍ oltijd een persoonliik geschenk.

de in olle opzichten
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beseffen hoe de opleidingsschool van
ons Korps proeftuin is geweest voor
de vernieuwing van het politie-on-
derwijs. FIoe daarbij de adspirant
centraal werd gesteld en diens vak-
technische, lichamelijke, maar vooral
mentale vorming werd aÍgestemd
op veranderlijke maatschappelijke
inzichten.
In het beroemde rapport van de

Directeur-Generaal, Hoofd 'zan de
Directie Politie, berichtte de overste
in 1957 dat de politieambtenaar niet
alleen heeft op te treden als verte-
genwoordiger van het overheidsge-
zag, maar ook dat hij zijn taak moet
'rervullen temidden van een samen-
leving, bestaande uit mensen van
veelal zeer verschillende geaardheid
en instelling: daarom dient hij op
zijn minst begrip te hebben voor de
problemen van die samenleving en
voor de instelling en de geaardheid
van de mensen in wier midden hij
als overheidsfunctionaris is gesteld.
De verwezenlijking van deze mo-
derne ideeën heeft de overste Proot
grote inspanning gekost en stelde
welhaast te zware eisen aan een man
die gewend was de waarheid hardop
te zeggen en niet de aard had diplo-
matiek te manoeuvreren. Na een ge-
slaagde proefneming werd de vor-
ming van de adspiranten volledig
gericht op de praktische Rijkspoli-
tiedienst, waar de zelfstandigheid
en de veelzijdigheid zulke belang-
rijke factoren zi'jn.
De komst van de wachtmeester
jongste categorie in 1963 - waar-
door het aantal leerlingen op de
school toenam van 80 tot 300

man -, de start van de kaderop-
leidingsschool en last but not least,
de voorbereidingen voor de nieuwe
school in Baexem, hebben wederom
het uiterste gevergd van de*, rnan,
die reeds door zijn inzichten en in-
tensieve wijze van werken de sloot
gaf tot vernieuwing van het gehele
Nederlandse politie-onderwijs.
De opvattingen, die de overste had
ten aanzien van de daadwerkelijk:
vorming van de jeugdige rijkspoli-
tieambtenaar stond bij dit alles cen-
traal. Het was voor hem een onbe-
twistbaar feit, dat de omgang met
jongeren de ouderen zelf jong houdt,
in die zin, dat hun aanstekelijke
vitaliteit, hun optimisme, hun ener-
gie, hun ongeschonden moed om
het leven open tegemoet te treden
een bron is waaruit men zelf voort-

B

durend krachten put om het tempo
van de jeugd bil te houden. Maar
diezelfde jeugd heeft leiding nodig.
Zij vraagt om een vaste houding en
een goed voorbeeld van de ouderen.
Het verwijt van slapheid, dat de
jongeren wordt gemaakt, is een ver-
wijt dat terugvalt op de ouderen. Het
is ook die vaste houding, die aan de
met de opvang van de jonge wacht-
meesters belaste groepscommandan-
ten en mentoren werd voorgehouden
in, op instigatie van de overste Proot,
aan de opleidingsschool gehouden
bijeenkomsten, als weer ,.een nieuwe
ploeg" stond te worden afgeleverd.
Die vaste houding - aangepast aan
de zich voortdurend wijzigende nor-
men - heeft de overste Proot niet
alleen kunnen handhaven, maar hii

wist bovenal elke toekomstige ge-
zagsdrager - hetzij als politieambte-
oaar, hetzij als chef - ervan te
doordringen.
De overste Proot laat het Korps
een kostbare erfenis na waaronder
hij zijn naam voluit heeft geschre-
ven.

Zijn nagedachtenis zal alleen dan
in ere gehouden worden wanneer
het Korps met die er'Íenis zal weten
te woekeren.

De gezamenlijke officieren die
in de periode 1955 - Ig67 wa-
ren toegevoegd aan de Overstc
A. B. J. Proot, Commandant
van de opleidingsschool irr
kaderopleidingsschool van het
Korps Rijkspolitie.

,,Niemand leeft

Onder overweldigende belang-
stelling van de Nederlandse
politie werd op dinsdag ?0
juni j.l. in het crematorium
Dieren afscheid genomen van
de Overste Proot. Namens het
Korps sprak Generaal W. de
Gast, die in een sobere toe-
spraak de grote verdienste
van de overledene op tref-
fende wijze memoreerde.
Voor het grote aandeel dat
de Overste Proot had in Ce
modernisering van het poli-
tievak-onderwijs is de gehele
nederlandse politie hem grote
dank verschuldigd. Een be-
scheiden hardwerkend man,
een goed collega, een uitstc-
kend officier is ons ontvallen,
aldus de Generaal.
Vervolgens sprak namens de
werk- en woongemeenschap
van de opleidingsschool de
Kapitein H. van Laar. Boven
het leven en het werk van de
Overste zou de schoolgemeen-
schap het liefst één zin willen
plaatsen: ,,Niemand leeft voor
zichzelf", want hij bouwde
aan de school, aan de mens
die daar leefde en werkte,
aan de adspirant. Hij leefde
voor zijn werk; met de hem
aangeboren elan, werkkracht
en kennis bleef hij de oplei-
ding verbeteren met als enig
doel het politie-ambt, waar-
van hij een hoge opvatting
had, de juiste plaats in de
maatschappij te verzekeren.
De Kapitein Van taar besloot
met het voorlezen van de

voor zichzelí"

brief die de Overste Proot
vanuit het ziekenhuis in Col-
mar zond aan de adspiranten
die op 26 mei j.1. beëdigd
werden:

,,Miin gedachten zijn de laat-
ste tijd meer de beschouwende
kant uitgegaan. Een terugblik
op je leven haalt er alle franje
af en laat je onmiddelliik
zien, wat werkelijk van be-
lang is. Voor mii waren het
oude, hechte vriendschappen,
op elkaar aan kunnen en ook
te weten, dat je in positieve
zin hebt kunnen werken zon-
der steeds uit te zlin op extra
materieel vooÍdeel. Ik wens
u toe, dat u de kracht zult
opbrengen uw werk naar eer
en geweten te doen. U allen
wens ik een heel succes-
volle loopbaan met een hoog
plichtshesef."

Op buitengewoon sympa-
thieke wijze sprak vervolgens
een hroer van de Overste,
waarna onder de indrukwek-
kende tonen van de door de
overledene zelf zo geliefde
en bij elke beëdiging van ad-
spiranten gespeeld6,,Retraite
Francaise" afscheid werd ge-
nomen van een markante fi-
guur die velen aan zich heeft
weten te verplichten.
De zoon van de Overste dankte
daarna op eenvoudige en tref-
fende wijze allen die op eni-
gerlei wijze van hun medele-
ven hadden doen blijken.
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Tevredenheidsbetuiging voor opperwachtmeester L. J. v. d. Aar
en zijn dochter Ineke voor stukje ,,teamwork"

ïeksl en foto's; Opperwochlmeesier J. Gruben te Groningcn

De districtscommandant te Gronin-
gen, de majoor J. H. G. C. Elzinga,
heeft dezer clagen vergezeld van de

commandant Verkeersgroep, de ad-
judant J. Spa en diens 1e vervanger
de opperwachtmeester J. Gruben
namens de Algemeen Inspecteur de

opperwachtmeester L. J. v. cl. Aar
en diens 16-jarige dochter Ineke
een tevredenheidsbetuiging uitge-
reikt, waarbij tevens voor Ineke
een boekenbon was gevoegd. De
majoor Elzinga zei onder meer dat
hij buitengewoon verheugd is, po-
litiemannen in zijn district te heb-
ben, die ook in hun vrije tijd en

zelfs in burgerkleding, onder welke
omstancligheden dan ook, politie-
ambtenaar ziln. Ook dochter Ineke
werd als dappere helpster van haar
vader in het zonnetje gezet. Het
was dubbel feest in huize v. d. Aar,
aangezien Ineke die dag geslaagd
was voor de Ulo. Aanleiding tot
het verlenen van de tevredenheids-
betuiging met boekenbon was het
optreden van de opper en diens
dochter op l4 maart j.l.
's Avonds zo tegen achten, was de
opperwachtmeester L. J. v. d. Aar
van de Verkeersgsoep Groningen
met zijn gezin, moeder en dochter
(16 jaar) (kleine Jackie lag vermoe-
delijk al in bed) in de huiskamer,
toen de telefoon ging en moeder
de honneurs waarnam. Door een
kennis werd haar medegedeeid dat
enkele fietsendieven daar in de
buurt met gestolen fietsen door de
tuintjes liepen. vermoedelijk van
plan zijnde hiermede te verdwijnen.
De opperwachtmeester, in burger
gekleed vanwege een vrije dog,
spoedcle zich onmiddellijk in de aan-
gegeven richting en trof in een gang
tussen de woningen drie knapen met
rijwielen aan. De f ietsen lagen op
de grond en één der knapen was
bezig met een schroevedraaier het
slot te forceren.

De moioor J. Elzingo overhondigt hel document von de Generool oon de
opperwochtmeesler Von der Aor.

Van der Aan vroeg wat zlj met de

lietsen van plan waren. maar zij
hadden met die burger niets te ma-
ken en gaven hem gewoon geen
antwoord. Nadat echter de opper
zich inclusief zijn beroep aan hen
had voorgesteld en hij de sloten-
kraker bij zijn kraag pakte om hem
voor een gesprekje mee te nemen,
begon het feest pas. In die tijd had
zijn flink uit de kluiten gewassen
dochter Ineke zich bij hem gevoegd
om hem zo nodig een handje te
helpen. De vastgegrepen knaap be-
gon met rukken en trekken, zodanig
clat de opper over de fietsen kwam
te vallen, zonder los te laten. De
eigenaar ontdeed zich echter van
zijn jas en sloeg met zijn gabbers
op de vlucht. Ineke, op dat moment
nog fris van de lever', zette de
vluchtelingen na door de tuintjes
en op het moment dat zij één der
knapen zou grijpen, bleef haar voet

in een prikkeldraad hangen, waar-
door zij viel en zich vrij ernstig
verwonddc. De achtervolging moest
toen worden gestaakt. In de door
de opper buitgemaakte colbertjas
zaten enkele kaartjes van een be-
kende bloemist uit de stad, hetgeen
de dadel noodlottig is geworden,
aangezien hij als loopjongen bij die
bloemist de kost moest verdienen.
De gemeentepolitie was inmiddels
ook ter plaatse verschenen en nam
de jas voor onderzoek, en Ineke
voor behandelin.g in het ziekenhuis
mee.

Van der Aar', lang niet rustig over
het magere resultaat van zijn onder-
neming, stapte in zijn auto en zocht
de omgeving af, toen nog zonder
resultaat. Op weg naar het zieken-
huis om Ineke weer af te halen.
meende hij in een straat twce van
de ontvluchte knapen te zien. Hij
parkeerde snel ziin auto - dat kan
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soms nog wel eens in Groningen -
en liep op de hoek van die straat
tegen de twee zwijntjesjagers op.

Toen was het weer van dik hout
zaagt men planken. De dichtstbij-
zijnde greep hij vast, maar de opper
wercl van achteren door de andere
besprongen, dic hem in de wurg-
greep de keel dichtkneep, zodanig
dat hij even buiten bewustzijn raakte,
doclr zonder los te laten. Zijn vin-
gers werden daalop achterover ge-

bogen zodat hij moest loslaten,
waarop de knapen wederom op de

vlucht sloegen.
Later bleek hem dat de knaap die
hem van achteren had aangevallen,
de eigenaar van de colbertjas was.

Nadat de gemeentepolitie nogmaals
werd ingeschakeld, was de zaak
snel bekeken en konden de daders
aan de hand van de bloemisten-
kaartjes err mede-herkenning van
Inelte wortlen ingesloten.
Tijdens het onderzoek is gebleken
dat de drie lijwieldieven (17 jaar)
zicir in de stad Groningen ook reeds

schuldig hadden gemaakt aan joy-
licling met auto's die zij uit garage's
hadden ,,geieend".
Behalve dat opper v. d. Aar enkele
dagen nadien wat moeilijkheden had
lnet het siikken, alsmede een pijn-
lijke knie, heeft Ineke die avond
geclwongen het ziekenhuis moeten
bezoeken en hechtingen in haar voet
gekregen, gelukkig zonder verdere
nadeiige gevolgen.

10

moeder aarde

door de wochtrreester

Over het rijwielpad van rijksrveg
nummer zoveel reed onlangs een

wielrijdster. Vroeger heette Cat in
ons jargon ,,een bestuurster van een

tweewielig rijwiel". Het enige dat
opviel was het f eit dat de ,,ster"
die daar reed, een zeer gepropottio-
neerde indruk maakte, kortom: !n
de zwaardere klassen viel. Zij was

een ietwat ouderwets type, com-

pleet met schort om en pantoffels
aan. Haar fiets had ooit betere
Cagen gekend en alleen al het ram-
melend achterspatbord verraaddc
dat in haar omgeving geen al te
denderende technici scholen.
Deze respectabele ,,mam" fietste
dus over dat rijwielpad en het zou

allemaal de moeite niet geloonct

hebben er iets van te schrijven,
ware het niet dat zij zondel licht
reed. Over het tijdstip waarop ge-

reden werd bestond niet de minste
twijfel want het was stikdonker.
Alles zou waarschijnlijk goed ge-
gaan zijn als niet onze ,,opper" op
surveillance geweest was. Hij zag
het delict. hlj zag het flitsen, kort-
om hij overzag een hele situatic.
Overeenkomstig de wettelijke be-
palingen had hij hier dus te doeir
met een verdachte. En omdat hier
iets ,,groots" verricht werd kreeg
de fietsende lady een stopteken
Later zou blijkèn dat dit teken ge-
heel overeenkomstig een bepaald
model van het w.v.r. geweest was . .

Nadat niet zonder enige moeite rle
fiets en kort daarop ook de berijd-
ster gestopt waren, kreeg de optre-
dende politieman in onvervalst
Limburgs te horen: ,,Wat ister loos?"
De opper die ,,B" had en in ziin
goede jaren foutloos een invuloefe-
ning ingeleverd scheen te hebben
antwoordde in onvervalst Neder-
lands: ,,U rijdt zonder licht".
Nu behoef je echt niet lang bij de

politie te zijn om een dergelijk de-
lict al eens onder handen gehad te

hebben. Het gezicht dat de flit-

le kl. A. J. JORNA te Roermond

sende-fietsende lady echter bij rlezc

meiledeiing tlok was uitermate
zeldzaam. Zó zeldzaam zelfs dat
de opper twijfelde of hij het wei
goed geconstateerd had.

,,Hub ich gen leech .?"
De vraag hield al twijfel ovcr de

mededeling van de politieman in.
.,Nee'' sprak hij enigszins aangc-
bonden, ,,anders behoefde u niet af
te stappen". Dit verband was nu
ook weel niet zo logisch, maar goed,

de feiten waren er, alleen ze wer-
den ontkend.
Na wat welles-nietes gercdencer,

stelde de opper voor: ,,Til uw ficts
maar eens op, dan zal ik het later:
zien." Het vooruriel ging de lucht
in en er werd gedraaid dat het cen

iust was. De dynamo maakte lvél
de gebruikelijke geluiden, maar licht
was er niet bii. Van voren en r/an

achteren niet. Daar stond de ,,ver-
dachte", zwaar hijgend, zenuwachtig
rret haar fiets manipulerend. ,,En
toch brandde 't wie ich thoes weg
ging ."
De opper de fiets in de handen
duwend stelde ze voor:.,Houw
zelf eens vast dan draai ik eens."
Voor dat de verbalisant wist wat
cr ging gebeuren stond hij m:t hct
voorwiel omhoog en draaide moe
rnet het ra.d alsof het leven er vanaf
hing. Nog steeds was er geen licht.
Vóór niet en achter niet.

Even was het stil. Met een blik die
het trouwste huisdier kan tonen
keek de schijnbaar geslagen moeder
de opper aan. Niet lang, want daar
scheen ze de corzaak te hebben ge-
vonden. Terwijl de politieman nog
steeds met de fiets in de hand stond
antwoordde ze eensklaps, met een

technisch inzicht dat leeriingen van
de Delftse T. H. versteld zou
doen staan: ,,Dat zal waal dat 't
neet brand. AIs ich dé fiets in de

locht mot houwe dan makter toch
auch gen aarde ,"
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Nieuw!!

Geschenken met Korps embleem

Bij dc Opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie,
Vclperweg l5S te Arnhcm (t.a.v. Hoofd Inwenrligr:
Dienst) kunnen voorwerpen met Korpsemblccm worder.r
bestclcl:

plcct vouwbeen, klein glad rrodel f 10.50

verzilverclc bionzen enkele manchetknopen. rond
irotlel ge mortcerd met a j our gezaagd I{ijks-
politie-embleem f 11,-

pleet lepeltje gemonteercl met ajour gezaagd
Rijkspolitie-embleem I i,? 5

pleet servctring f 15,-
pleet asbali f 13,-
imitaticlederen sigarettenkoker voor heren f IB,-
idem vool dames I 13.-
De íabrikant is de N.V. I(oninkiijke Begccr te Voor'-
scl.r oten.
Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwcrking van
de ledactie korpsblad mct rlc l<apitei:r B. van Twillei.t
en de rippcnvachtr.nccstci'.]. Th. Lenior.. Als aÍscheids-
cadcau ol bi.j cen jubilcum. als plijs bij schict- oÍ spor.t-
rvcrlsilijrlcn liur.rncn rleze voorwcrpen uitstckendc clicnstcn
bcwiizcrr. Vrocg-tijdig bestellcn is nooclzakelijl<.

(Foto's: wochimeesier le ki, A. P. Ooyen)

s*
N§

N
i§
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TELEMACHUS

en

MENTOOR

'foen in december 1963 de jeugd
zijn intrede deed in ons Korps en
de wachtmeester j.c., na een op-
leiding op de opleidingsschool te
Alnhem, een jaar van praktijk en
praktische opleiding tegemoet ging,
wercl tevens het instituut van men-
tors bij het Korps Rijkspolitie in-
gesteld. A1s mentor werden uitge-
zocht en aangewezen wachtmeesters
1e klasse met een goede staat van
dienst, geschikt en bekwaam om de
joni;e, onelvaren wachtmeester j.c.
te leiden naar een praktische ver.-
volmaking van zijn theoretische en
praktische kennis.
Wij hadden voor dit vreemde woord

De wochïmeester le kl. W. M. Er-
wich ondernom een speurlocht in
de hisiorie en spoorde Telemochus
en Mentoor op. De resultoten legde
hii vost in een ortikel voor De Zuid-
wesler, dot wii belongwekkend ge-
noeg ochien om het hierbii in
het Korpsblod Riikspolitie weer te
geven.

,,mentor" ook een goed NederlanCs
woor"d kunnen gebruiken de
Belgen hadden dit stellig gedaan -en kunnen spreken van leidsma,-r,
raaclgever of gids. Naar goed va-
deriands gebruik namen '$,/e dus
het vreemde woord mentor. Dit
woord is afgeleid van het Griekse
woord Mentoor. Om over dit woord
meer te \4/eten te komen moeten we
een duik nemen in de Griekse
mythologie.
Mentoor was een vriend van Odys-
seus. Deze, echtgenoot van Pene-
lope, had gedongen naar de hanC
van Helena, de om haar schoonheid
geroemde dochter van Zeus en
Leda, en was daarom verpliclrt
geworden naar Troje te gaan, waar
hij zich een dapper held toonde
maal bovenal uitmuntte door schran-
derheid; het houten paard van
Troje werd door hem uitgevonden.
Tijdens zijn jarenlange afwezigheid
groeit zijn zoon Telemachus op.
Als jongeling tracht hij zijn vader
op ts sporen en zijn moeder tc
steunen die omringd wordt door
wel honderd vrijers. Dezen trach-
ten haar wijs te maken dat Odys-

wachtmeester j.c.

Of en

wachtmeester 1e klasse mentor

seus dood is en het voor haar bet:r.
is met een van hen te trouwen.
Telemachus wordt bijgestaan door
de godin Athena in de gestalte vair
Mentoor, de vriend van Odysseus
en raadsman van zijn zoon.
Als Odysseus van het slagveld
terugkeert wordt hij voor zijn eigeu
veiligheid door de godin Athena
veranderd in een oude bedelaar:.
Nadat de vrijers bij een wedstrij4
vergeefs getracht hebben met rle

enorme boog van Odysseus te schie-
ten en zo de hand van Penelope
te verdienen, vraagt de bedelaar
of hij het ook eens mag prober.eu.
Ied:r is verwonderd als hem het
schicten lukt. maar onverwachts
richt hij de pijlen op de aanbidderr
van zijn vrouw, die op twee r1a

met de dood worden bestraÍt.
Odysseus, Penelope en Telemach.rs
werden verenigd en zij leefden nog
lange en gelukkige jaren tezamen,
dankbaar voor alle raad, hulp en

bijstand die hun aller vriend Men-
toor hen had gegeven.
De Italiaan Giovanni Battista Pic-
polo, die leefde van 1696 tot 1770,
heef t ee n schilderij gemaakt, voo r.-

stellende de jongeling Telemach,rs
en achter hem zijn raadgever en
leidsman Mentoor. Het schildeuj
hangt in een zaal van het Rijks-
museum te Amsterdam. Een kleu-
renreproductie kunt u vinden rn
Openbaar Kunstbezit, i0e jaargan.g.
september 1966.

Geheimzinnig en roerloos staan de
goden van de Olympos en de he1-
den van de mythen en sagen om
ons heen, tekenen vol mysterie,
bezield me t een oorspronkelijkc
ievenskracht die uitstraalt naar ecrl
ieder die zien wil. Moge veel van
deze levensklacht in deze moderne
t,jd uitstralen van de moder.ite
Mentoor', de wachtmeester Ie klasse
Mentor, naaf de moderne Tele-
rnachus, de wachtmeester j.c.

Folo r

Techn. recherche
's-Groven hoge

13
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De politieman en zijnïhobby

duizenden jaren spreken

fir garage van

wachtmeester le kl. Th. H. Bouts
te Roermond
leksl en foto's: opperwochlmeester J. J, H. von Aerssen

,,Hce word je amateur-archeoloog?"
De wachtmeester Ie kl. Th. H. Bouts
denkt even na en zegt dan: ,,Tja, in
cle eerste plaats is er - bij mij al-
thans - de belangstelling voor de
historie en daarnaast de liefde voor
cle streek waar je bent geboren en
getogen. En hoe gaat dat dan ver-
dcr? Je kijkt wat lond, yindt wat,
rnaakt er studie van en dan zit je
er vooÍ je het we:t middenin. Uit-
eindelijk beheerst zoiets dan je hele
leven. Zo is het mij tenminste ver-
g;-an."
Dat laatste is de bezoeker aan de
tr(euben I(ampstraat 29 te Roermond,
waar de op het drstrictsbureau te
Roermond werkzame wachtmeester
Bouts met zijn echtgenote en twee
zoons van 24 en 19 jaar woont, al
snel duidelijk. Bii het binnenkomen
van de woning wordt de aandacht
aanstonds gevangen door een aantal
fraaie dolken, die de gangwand ver-
sieren. Het heeft met archeologie
rzeinig te maken, maar het stempelt
lvel de ,,ras-verzamelaar", die de
r'vachtmeester Botrts is.
Er zijn er bij van het jaar 1870, maar
ook de wat sinistere ,,SS-dolk" met
inscriptie en ,,bloedgeul" en de dolk
ryaarmede de bezetter de officieren
van de Opbouwdienst ,,bewapende",
hangen er. In de .voonkamer is elk
vrij plekje en laatje volgepropt met
studiemateriaal. Hier bewaart de
wachtmeester Bouts ook een deei van
zijn kostbare verzameling edelstenen.
De bezoeker raakt echter pas echt

t4

onder dc indruk bij het betreden
van het ,,museum , dat is onclerge-
bracht in de naast dc woning ge-
legen garage. De zijwanden en ach-
terwand worden over hun vollc
lengte en hoogte in beslag genomen
door vitrines, die uitpuilen van
vondsten. Duizenden stenen en steen-
tjes, keurig naar ouderdom gerang-
schikt, scherven, bronzen voorwer-
pen, koralen en edelstenen. En ook
hier wederom oude wapens, vuurpot-
ten en andere histor.ische vondsten,
die de verzamelwoede van de wacht-
meester Bouts duicielijh demonstr.eren.
Zo op het eerste oog zeggen de
steentjes de bezoei<er niet veel, maar
wanneer de wachtrneester Bouts met
grote kennis van zaken de bezoeker
op de bijzonderheden wijst, ziet ook
hij aldra in het schijnbaar dode ma-
teriaal, de kunstig bewerkte boortjes,
messen, pijl- en speerpunten, klirgen,
schrabbers, strijdhamers en strijd-
bijlen. Men kan er in het door de
wachtmeester Bouts voor het Korps-
blad geschreven artikel alles over
lezen. De stenen vertegenwoordigen
tienduizenden jaren oude culturen.
,,Als archeoloog", zo zegt de wacht-
meester Bouts, ,,leer ie de betrekke-
lijkheid van het leven kennen . . ."
In 1925, dus nu ruim 40 jaar gele-
den, is hij met zijn hobby begonnen.
De beide zoons hebben het ,,onder-
zoeken" van hun vader meegekre-
gen. De één werkt als analist, de
ander is laborant. Beiden hebben
veel belangstelling voor de archeo-

logie. Dikwills trekken vader. en
zoons er met z'n drieën op uit. Het
,,graafwerk" laat <ie wachtmeester
Bouts, nu hij een jaartje ouder wordt
en geplaagd wordt door rheuma
(een aandenken uit de oorlogsjaren),
aan zijn zoons over. Het onderzoe-
ken kan hij echter niet laten. Naast
de liefde voor het vak, moet je er
toch ook wel een bepaalde feeling
voor hebben. Hij geeft hiervan een
treffend voorbeeld.
Met zijn vrouw in de bus op weg
naar een Carnavalsoptocht in Sit_
tard ziet hij in de buurt van Ëcht
een - voor hem - merkwaardige
terreinsgesteldheid. Daar moet ik
zaterdag, als het .goed weer is heen,
zegt hij tegen zijn vrouw. Die zater-
dag vindt hij er een stenen dolk en
andere prae-historische voolwer-
pen

Niet alle voorwerpen in de verza-
meling van de wachtmeester Bouts
zijn door hemzelf gevonden. Som-
mige zijn door ruiling verkregen,
andere werden hem door bevriende
lelaties geschonken. Zo treft men in
zijn verzameling ook stenen aan uit
de Tennessy-vàUei, Nieuw-Guinea
en de I(ongo. Er zijn erbij die een
merkwaardige overeenkomst verto-
nen met hier gevonden stenen.

Museum

Ofschoon de verzameling van de
wachtmeester Bouts niet direct de
pretentie van een lnuseum heeft, is
de bezoeker er toch van harte wel-
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kom. Velen hebben dan ook leeds

het receptieboek getekend. Onder
hen bevinden zich archeologen van
naam en ook de handtekening van
cle generaal J. Gerritsen b.d. treft
men elin aan.
De wachtmeester Ilouts is lid van
de alcheologische \4/erkgemeenschap
Limburg. Er wordt naar hem gt-
luistcrd. Op vergaderingen en hij-
eenkomsten houdt hij lezingen. De
opbrengsten ziin voor een liefdadig
doel. ,,Winst" heeft ziin hobby
hem niet gegeven. al is zijn zerza-

meling op zich he cl wat waar(I.
l\4aar dàar is het hem ook niet om

begonnen, want zegt hij niet ze1f,

dat ziin hobby hem de betrekkelijk-
heid van al1es heeft doen inzien!
A1s u echter eens toevallig in Roer-
mond l<omt, moel u niet verzuitnta
aan de Keuben Kampstraat 29 een

bezoek te brengen. U bent er wel-
kom en het loont de moeite.

,t/tÍi;ii:i:l
Íníi;::::

#.MH".*
ffi:- " + ;.;

De archeologie in l\{idden-Limburg
is de laatste jaren in het daglicht
getreden dool de veie vondsten en

de verschillende culiuren. Bii de on-
derzoekingen staal de archeoloog
heden ten dage de modernste mid-
rlelen ten dienste. Vooral de (l l4
bepaling, het radio-actief koolon-
derzoek en de polien analise moeten

daarbij genoemd rvorden. Deson-
danks blijft het zecr moeilijk en is

er heel wat kennis nociig, om te kun-
nen vaststellen uit welk tijdpelk be-

paalde vondsten clateten. Er zrin nl.
verschillende tijdpcrken zoals l-ret

oud palaeolithium, het jong palzreo-

lithicum, het mesolithicum en he t
neolithicum, welke alle echter wcer
ziin onder te verdelen in: achélien,
mousterien. praesolutreen, aurina-
cien en levalois. Dc laatste tijdper-

ken worden gekenmerkt door de

zogenaamde vuistbijlen en hand-
spitsen.
Wat betreft het cuci palaeolithicum
zijn in deze streken niet zo heei veel

vondslen gedaan. In de omgeving
van Ell zijn enkele voorwelpen ge-

vonden, o.a. enkeie handspitsen en

bewerkte afslagen met een mouste-

rien karakter, telwijl elders in Lim-
hurg enkele vuistbijlen ziin gevon-
den, ondermeer te Kerkrade, Echt,
Mesch bij Grondsveld en in het Len-
dal te Haelen. Hielbij niet te ver-
geten de vuursteenwerkplaatsen te

Riikholt en St. Geertruid, waar de

benodigde vuursteen tot het ver-
vaardigen van de stenen werktuigen
gedolven werd. Hicr treft men oolt
nu nog een grote hoeveelheid afslag
aan.

@7'41 :. -

In het jong palaeolithicum treffen
we de Hamburgcr cultuur (15000

v. Chr.) de Arensburger (10.000 v.

Chr.) en de Tjonger culturen (i1-
10.000 v. Chr.) aan. Van deze cul-
turen zijn de laatsLe jaren een -uroot
aantal voorwer"pen in deze stre ken

verzameld en bestudeerd. Vooral in
de vindplaatsen trVessum, Bude1, Ne-
delweert, Ell, Mor-rtf oort, Echt,
Horn-Haelen, Neer', Drunen. Verdel
ook in Noord-NederlaÀd te Donker-
broek, Makkinga, Rissen, Ureterp,
Havelte en Zeijen.
Van het jong palaeolithicum is veei

meer bekend ovet' de bewoners en

hun gebruiken. Aardewerk uit die

tijd is weinig ge.ronden. Het zijn
voornamelijk vuul'stenen, a"rtcfacten

zoals mesjes, schrabbers en stekers,

evenals een enkeie iingbybijl welke
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gevonclen werd tiidcns baggerwerk-
zaamheden in de Maas, nabij Roer-
moncl. In cle oorlogsjaren 1940-1945
is een groot aantal van rendiergewei
vervaardigde voolwerpen gevonden
bij het normaliseren van de Heyt-
huizerbeek. Deze voorwerpen wor-
clen toegeschreven aan de paalwo-
ningbouwers.
Door clr Biirsch van de Groningse
Rijksuniversiteit zijn hier verschil-
lende vocrr'werpen velzameld. De
vinclplaatsen zijn mij bekend. Zii
werden geregistreeid te Groningen.
Irersoonliik heb ik nog enkele houten
palen te Heythuizen kunnen bekij-
ken, maar die zijn later verloren
gegaan tijdens opruiming van een

erf.
De Tjonger curt uur is in deze

streken rijkelijk,,'er-tegenwoordigd
geweest, hetgeen hlijkt uit de vind-
plaatsen te Budel, Nederweelt.
Weert, Ell, Neer, Horn-Haelen en
Kessel. Op deze vindplaatsen wer-
clen in tr-rtaal enkelc ciuizenden voor-
werpen gevonden, die zich voor een
gloot gedeelte in particuliere ver-
zanelingen bevir-rclen. HieronCer is

ecn groot a:rntal gravettemesjes,
stekels, klingen en schrabbers. De
l>ewoners van deze cultuur (gena:'rmcl

naar het riviertje cie Kuincler, in
l'ret Fries Tjonger geheten) r,varen

lendierj agers.
Omstreeks 9000 tot E000 jaar voor
Chlistus treffen 'u.,e cle Aulignacien
cr:ltr:ur aan. Wanneei het veidon-
clerzoek langs dc oude Maasarmen
lian worden gesiimuleerd bestaat
ecn grote kans. dat in Limburg en
Blabar-rt meer van deze cultuur voor
cle dag zal komen.
Een tweede jong Palaeolitische cul-
tuul is hct Ahlcns-burgien in zijn
meer uitgebreide betekenis. De ver-
bleiding van de Ahrens-bulger-
groepen heef t voornamelijk in de
jonge dryas, omstreeks 9000 tot 8000

voor Christus plaa-ts gehad. Het v,as
een vrij koude periode, die vol.gde
op de warmere Allerhöttijd. De
Hamburginslag wordt gekenmelkt
cloor de glasachtige, voor Zuid-Ne-
rler'1and zeldzame, silex. Typischc
Alrrens-burgeraltelacten zijn dc
steelspitsen en de zonhovespitsen.
Deze cultulen worden veelal gevon-
clen bij zandvers'ruivingen op de
hoge randen nabil de zogenaamde
ijstijdvennen. De blootgewaaide voor-
werpen (vooral de micolithen) zr.;n

vlij gemakkelijk te vinden.

16

Omstreeks 6000 tot 4000 jaar voor
Christus komen we in de miCden-
steentijd (Taldenoicien). Deze wordt
cveneens aan de rand van de ven-
nen, voornamelijk in het loodzand
aangetrol'fen en bestaat hoofclzake-
lijk uit zeer kleine voorwerpen en

rverktuigjes. Deze steensoort is nogal
uiteenlopcnd van kleur, wit, bruin,
griis en gresquartsiet.
De Wommerson cultuur is genaamd
naar de vindplaats Wommerson in
België. Dubbelzijdig bewerkts spit-
sen, dubbelspitsen genaamd, boor-
tjes, pseudoborijns en sonhovenspit-
sen en de kleine microlithen voor Ce

jacht en de visserij, treft men in
deze cultuur aan.

De bekercultuur (plm. 200 v. Chr.)
is hier- rijk vertegenwoordigd ge-
weest. Bekercultuur lvil zcggen. dat
het aardewerk cle vorm heeft van
een kl<-rk (klokbeker), o1 versierd is

met banden ronrlom cle beker (touw-
beker). Deze banden rverden aange-
bracht door de beker tijdens het
vervaaldigcn te omwinden met een
touw en dit ir-r de r-rog natte ltlei te
drukke n, zodat war.ineer de beker
gedroogd was, deze indrukken ach-
terbleven als versieling. Van .ie

laatste trclt men ir) dc omgeving
van Hunsel velschillende vindplaat-
sen aan, vooral op de terreinen
tussen Ell, Hunsel en Grathem, waar
op de akkels dool mij e.jn groot

tl

tl
Í

Overzicht vqn een deel vqn het museum in

Geleidelijk komen we dan in d,:
culturen waarover meer bekerrrl rs.

zoals het Neolithicum, of jor-rge

steentijd. Dit is de laatste fase -zztn

de stenen werktuigen, welke echter'
weer is ondervertieelci in: de Hun-
r-rebeddencultuur, de bandceramiek
(plm. 4500 v. Chr'.). Verder dc be-
kercultuur, de blonstijd. de stlijd-
hamercultuur en urnenveldencultuur
(800 v. Chr.). Allengs raken we dan
in de ijzertijd (500 v. Chr.) en de
Romeinsc tiid (50 v. Chr. iot 450 na
Chr'.). Over deze cultulen is veel
bekend, vt.roral over de bekelcr.rltuur
en de blonstijd, waalbij we het
strijdhamervolk uit de Donaugebie-
den niet rnoeten vergeten.

de Roermondse goroge.

aantal voorwerpen gevonden is.
Bij deze cultuui' bevinden zich
prachtig bewelkte voorwerpen van
vuursteen velvaardigd, o.a. pijlpun-
ten, speelpunten, mesjes, schrabbers
en mooi gepolijste stenen bijlen.

De prjl- en spec_rpunten zijn duidelijk
te or-rderscheiden van de over.ige
culturen d,rol hun votm en wijzr
van bewerking, namelijk het zoge-
naamde afschubbcn. Ve rder zijn hier
verschillende stukken aardewer'l< met
diepsteek (aaldewelk hetwelk tijdens
de vervaardiging door middel van
cen stukje scherpe vuursteen weld
versierd rnet diepe kerven of liinen)
gevonden, alsmedc enkele stukjes

I
I

{
l
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van de Hilversumcultuur. Deze cul-
tuur is genaamd naar zijn eerste
vindplaats in Nederland.

De Èronstijtl
(plm. 1500 v. Chr.)

Dit tijdperk ontleent zijn naam aan
de invoering van het brons. Dat in
de bronstijd Midden-Limburg be-
woond was. blijkt uit de aanwezige
sporen van ringgraven. De graven
zelÍ zijn jammer genoeg geheel ver-
nield. Omtrekken van een drietal
graven zijn nog gedeeltelijk in het
terrein, nabij het Kapittei, zichtbaar.
Eén ervan bevindt zich in een moe-
rassig weiland. Uit dit graf kwam
enkele jaren geleden bij het graven
van een put, een vijltal stenen bijlen
tevoorschijn. De zich in het graf be-
vindende urn werd hierbij geheel
vernield. Deze voorwerpen zijn door
mij verzameld. Daaronder bevond
zich een donkergroen exemplaar van
jadit. Deze steensoort is afkomstig
uit de Tiroler alpen. De omtrek van
het graf is bij droog weer nog dui-
delijk waar te nemen.
Op een afstand van ongeveer 1000

meter van dit graf in zuidoosteliike
richting heeft een soortgelijk graf
gelegen. Dit werd bij het slechten
van het terrein geheel opgeruirnd.
In dit graf bevond zich een prach-
tige, gave strijdhamer met doorbo-
ring. Het derde graÍ 1ag or-rgeveer
300 meter van het tweede.
De strijdhamercultuur is afkomstig
uit de Donaugebieden en de meeste
voorwerpen zijn dan ook uit Oost-
Europa geïmporte erd. De vormen
van de strijdhamer en van de strijd-
bijl zijn nogal uiteenlopend, doch
beide zijn voorzien van een gat van
2 à 21/z cm door-snede. Hierdoor
kon gemakkelijk een steel worden
aangebracht, waardoor het voorwerp
als strijdhamer ol strijdbijl zeer ge-
schikt werd. In de gemeente Hunsel
zijn in de loop der jaren verschil-
lende van deze voorwerpen gevon-
den, o.a. te Hunsei zelf, Ell en
Ne e ritter.

De ijzertljd

Uit de ijzertijd is in deze streken
veel bewaard gebieven, o.a. een

groot aantal urnevelden. De bewo-
ners van die tijcl verbrandden hun

doden, waarna de overblijfseien in
een aarden pot werclen gedaan en
daarna in een grafheuvel of op een
begraafplaats beglaven. De urne-
velden dateren uit plm. 800 v. Chr.
en worden ook wel Latène genc,emd.
Het aardewerk ra,as niet versierd,
maar wel mooier afgewerkt dan in
het urneveldentijdperk. Ook zijn uit
de ijzertiid-periode urnen aangetr.of-
fen voorzien van een deksel. Te
Neeritter werd dool mij in de jaren
1946-1947 een begraafplaats ont-
dekt, die door de bezetter groten-
deels was vernield. Toch vond ik
nog een tiental .graven en urnen.
Het betlof hier waalschijnlijk een
familie-begraafplaats, daar een groot
aantal urnen rondom en op de heu-
vel waren bijgezet. Veel van deze
urnevelden zijn hier door ontgin-
ning van de grond vernield, telwijl
de urnen, welke rneestal tengevolge
van de weersomstandigheden in de
grond reeds in stukken waren ge-
barsten, geheel ra,-erden velwaar-
loosd. Veel urnresten zijn nu nog op
deze akkers te vinden. Zij kunnen
nog veel waarclevolle gegevens op-
leveren.
De stenen voorwerpen daarentegen
zijn vlij gaal'bewaard gebleven. Ook
deze worden in de omgeving van
zo'n urneveld in glote hoeveelheden
aangetrof[en. Bij nadere bestudering
hiervan blijkt, dat ook de primi-
tieve mens bii het velvaardigen van
zijn welktuigen groot vakmanschap
aan de dag legde, hetgeen duidelijk
valt a[ te leiden uit de mooie vorm
van de werktuigen, het slijpen van
de stenen bijlen en het uit een
sleensplinter vervaardigen van mooi
gevormde pijlpunten. Voolal deze
laatste voorwerpen bewijzen vaak
het grote vakmanschap. Het aarde-
werk uit de late ijzertijd was door
de toevoeging van meel mooier af-
gewerkt dan het aardewerk uit de
ulneveldencultuur', Het vertoont een
mooi glad opperviak.

De romeinse tijd

De Romeinse cultuur is hier rijk
vertegenwoordigd geweest. Dat blijkt
uit de velschillende begraaflpaat-
sen, o.a. te Hunsel, Haler, El1,
Baexem en Panheel. Deze vindplaat-
sen treft men alle aan binnen een
afstand van twee- tot vijfhonderd
meter van de Romeinse ,,heerbanen".

Op de laatste vindplaats te Panheel
is tijdens het bour,.;en van een wo-
ning nabij de liapel, een tweetal
Romeinse graven bloot gelegd, waar-
uit zeer mooi vaatwerk en glaswerk
tevoorschijn is gekornen. Door op-
Iettendheid van dc werklieden, die
waren belast met de uitvoering van
het grondwerk, werd vernieling van
deze voorwerpen voorkomen. De
begraafplaatsen te Hunsel, Grathem
en Baexem, werden bij het omploe-
gen van de grond geheel vernield.
De begraafplaats te Baexem mocht
ik, in samenwerking met professor
Storms uit Roermcnd, onderzoeken.
Hierbij werd in een vernield graf
een munt aangetroffen met als
beeldenaar Antonius Arg. PM.
138-16I na Chr. Ook deze begraaf-
plaats, die een lengte heeft va.n

omstreeks 300 meter, is geheel .rer-

nield. Op oÍrgeveel 300 meter van
deze begraafplaats in oostelijke rich-
tirre bevindt zich rrog een nooie.
vrij gave tumulus. Deze kon nog
niet worden onderzocht.
Ook irr Hunsel heb ik in glaven
enkele munten gevonden, waaronder
een munt welke geslagen is in Lyon.
Deze munt draagt een afbeelding
van het Augustus Altaar en als
slagstempel AUG. (plm. 105-115 na
Chr.). Het tweecle exemplaal is eerr

,,Trajanus", terwijl de delde munt
clool oxidering veel geledén heeft
en onleesbaar is geworden.
Uit deze muntvondsten kan met
glote zekerheid wor"den afgeleid uit
welke tijd de graven dateren, daar
de doden altijd een gangbare munt
in het graf werd rreegegeven. Be-
houdens een twiniigtal werden alle
graven tussen El1 en Hunsel door de
ploeg vernield. Uit één der graven
verzamelde ik enllrele gave schaal-
tjes en een jachtbeker'. Deze dateren
uit de tweede eeuly na Christus.
Uit de vele vinrlplaatsen in <ieze

omgeving blijkt, dat de Romeinen
hier lang hebben veltoefd. Dit valt
eveneens af te leidcn uit de ,,heer-
banen" Stramproy-Roe+mond, Ton-
geren-Blerick en Molenbeersel-Gra-
them. Uit al deze vondsten, welke
zo op het oog vool' de leek weinig
zeggen, kan door de archeoloog tie
geschiedenis van rle stleek en zijn
bewoners worden gereconstrueeld.
En al deze vondsten van tiendui-
zenden jaren oud iiggen om zrr te
zeggen iangs de weg waar de rijks-
politie-ambtenaar patrouilleert.

L7
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Adjudant A. B. Spa

groepscommandant

rijkspolitie te water Nijmegen

Met ingang vzru

1 juni 1967

is de acljuclant
A. B. Spa
aangewezen zrls

groepscomman-
dant rijkspolitie
te water te Nij-
megen. Hij werd
op 24 juli 1915

geboren te Coe-
vorden en trad op 19 augustus 1937

in dienst bij het Wapen der Koninii-
lijkg Marechaussee. In de bezet-
tingstijd ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en,a,erd
op 1 januari 1946 in de rang .,,nn

wachtmeester I e kl. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie, ter sta,nd-

plaats Balkbrug. Op 1 mei 1947

weld hij verplaatst naar de rijk-spo-
litie te water, waarbij hij zijn ve:<lere
loopbaan opboulvde. eerst te Am-
sterdam, daarna te Reeuwijk en

vanaf I juli 1950 te Groningen. Ter
gelegenheid van cle verjaardag van
H.M. de Koningin werd hem cp 30
april 1965 de ere-medaille verbon-
clen aan de orcle van Oranje-Nassau
in zilve r toegekencl. Op I juli i9:17

werd hij bevordeld tot opperwa.ht-
meester en op I juni 1967 tot ad-
judant.

Adjudant A. C. Meijer

groepscommandant Vianen

Met ingang -,'an

27 mei 1967

is de adj urlant
A. C. Meijer
aangewezen als
groepscomman-
dant te Viarren.
Hij werd op 14

oktober 19i3 te

Ouddorp aebo-
ren en trad op 1 augustus 1940 in
dienst bii de Marechaussee, waaina
hi'l <.rverging naar de Staatspolitie
(Marechaussee). Op I januari 1946
werd hii in cle rang van wachtnrees-
ter 1e kl. aangesteld bii het Korrrs
Rijkspolitie ter stanclplaats's-Gra-
venhage. Op 1 januari 1949 welcl
hij verplaatst naar cle verkeersgroep
Leiden. Hij werd op 1 april i95[l
bevorderd tot opperwachtmeester en
op 27 mei 1967 tot 

.adjudant. 
'Ier

18

gelegenheid van de verjaardag var-r

H.M. de Koningin werd hem op 50

april 1962 de ere-medaille verbon-
den aan de Orde l'an Oranje-Nassau
in zilver verleend.
Bij de verkeersgroep en in het dis-
trict Leiden was hij een markante
Iiguur', die ook buiten het K<-rlps

goerle contacten onderhielcl. o.a. rnet

wegbeheelders, in het bijzonde r wirar'
het betlof de uitvocring van weg-

werken. Hij is nict de man die plat-
getreclen paclen bewar-rdelt, maar
iemancl clie nieuwe vormen en we-
gen weet te vinden. Hij verstaat de

kunst om korte maar duidelijke ad-
viezen te geven, meestal voorzien
van sprekende tekeningen. Vele
jaren was hij detachementscom-
mandant van de in het voorjaar
door duizenden bezochte .,Keuken-
hof" te Lisse. Het woord ,,mentor"
mag voor hem met allemaal hoofd-
letters worden geschreven. Ongetlvij-
feld zal hij in zijn nieuwe Íunctie
deze reputatie voortzetten.

Adjudant G. Kingma

commandant

bereden gro€p'Wassenaar

Met ingang van
I juli 1967 is

de adjudalt G.
Kingma aar;ge-
wezen als com-

mandant van rlc
bereden gioep
Wassenaar. Hij
werd op 23 ia-
nuari 19li te

Dokkum geboren en trad op 12 au-
gustus 1940 in dienst bij de Male-
chaussee. waarna hij overging rra.ar

de Staatspolitie (Marechaussee). Op
I januari 1946 *'erd hij in de rang
van wachtmeester' 1e kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter sta-nd-

plaats Oosterwolde. Op 10 oktober
1946 wercl hij geplaatst bij het toen-
rnalige bereden peloton Assen, latcr
bereden gloep te Hoogeveen. Op I

oktober 1957 werd hii bevordei'd
tot opperwachtmeester en op I {e-
bluari 1958 aangewezen als plaats-
vervangend commandant van de

bereden groep Hoogeveen. O2 27

april 1966 werd hem de draegme-
daille, geslagen ter gelegenheid van
het huwelijk van plinses Beatrix en
prins Claus, toegekend.
De adjudant Kingma maakte car-
rière ,,te paard". Begonnen bij het

1e halflegiment cavalerie te Ariers-
foort, bleef hij ook nadat dit wapen
voor een groot deel werd gemotori-
seerd tot de beredenen behoren.
Van verschillende rijverenigingen
was hij instructeur, terwijl hii zich
ool< vcrdcr in hct verenigings-
leven bewoog. Zo was hij o.a.

lid van het stichtingsbestuur van cle

,,Ter Stegegroep" van de Neder-
landsc l)advindcls Velcniging en

jarenlar-rg voolzitter van de plaat-
selilke al'deling van cle Bond van
Chlistelijke Politieambtenaren.

Adjudant D. de Vries

groepscommandant Ommen

Met ingang van
16 mei 1967

is de adjudant
D. cir Vries
aangewezen a1s

Éiroepscomman-
dant te Ommen.
Hij werd op 9

mei 1909 te
Achtkarspelen

geboren en trad op 3 juni 1930 in
dienst bii het Korps Politietrcepen.
Op I noveurber 1937 werd hii ge-
meente velrlwachte l te Hardenberg,
waarna hii op i rnaart 1943 over'-
grng naar de Staatspolitie (Male-
chaussee). Op I januari 1946 werd
hij in de rang van opperwachtmees-
ter aangesteld bij het Korps Ri-iks-
politie. Op I september" 1947 werd
ht postcommandant te Om men,

waar hii op I Íebruari 1958 werd
aangewezen als plaatsvervangend-
gloepscommandant, tevens tayon-
commandant. Hij werd op 16 mei
1967 bevorderd tot adjudant. Deze
nieuwe groepscommandant begeeft
zich op velerlei verenigingsterlein:
zo is hij secretaris van de afdeling
Ommen van het Rode Kruis en van
Veilig Verkeer, hij is voorzittei van
de zwemvereniging Ommen en sec-

retaris van de afdeling Harden'nerg
van de Bond van Christelijke poli-
tieambtenalen. In de bezetting wist
hij daadwerkclijke steun aan onr.tcr'-

cluikers te verlenen en na de be-
vrijding trad hij c,p als hoofd P.O.D.
te Harclenberg. De omstandigheden
hebben ertoe geleid dat hij in de

plaats van zijrr verenigingsactivi-
teiten het groepscommando heelt
mogen aanvaarden, hetgeen de ver'-
houding politie-publiek ten goede
zal komen.

I
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Gemeentepolitie Hilversum won opnieuw zeildriekamp
op Loosdrechtse plassen
Rijkspolitie te water werd tweede

door de opperwochlmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Niimegen

Scdcrt 1!)61 wolcLt o1: cle Looscllecht-
sc plasscn jaarlijlis een zeilwcclstrijcl
gchouclen tussen rlc gemcentcpolitie
Hilvcrsum, dc landclienst (r'essort
Amsterdarn) en clc rijltspolitie te

water'. De inzct van cle clrickamp
vorrnt cle E. O. Dwarshuis-wisselbe-
Iter', genocmd naar de schenkcr var-r

rle b,rliaal. Del i:rilicrc hezittrr vrn
dc wisselbeker woldt het tcam. rlat
cle bekel driemaal achter elkaar oI
vijfmaal in totaal i,vint. Na dc jong-
ste wedstrijden heclt het er de schijn
van, dat de Hilvelsumse zeilers het
kleinood vuut gucd irr lrun prijzen-
kast kunnen zetten. lVanneer zij hei
volgend jaar opnieuw als eerstc

'.vcr Je..eintJstrcep" gaarr. ziin zij
namelijk niet alleen driemaai ach-
t,'reen winnaal', maal tevens vijf-
n aal in totaal. Tenzt, evenals in
l9Li5. de rijkspolitie te water cr
"-J.rorn een stokje vool steekt.

Tocn wonnen de watermaunen tle
beker', naclat Hilversum in 196I en
1962 als eerste was geëindigd. De
Hilvelsumels maakten tocn irou-
wens een ct'isis cloor, want in l9(i4
ging dc landdiensi met cie eer strij-
ken, terwiil het jaar claarna in 1!l6ir

wederom de rijkspolitie te water de
sterkste r.t,as. Hilversum kwam ech-
ter in 1966 tcrug en ook dit jaar liet

<te HPSV de concurlentie achtel zich.
Aan dc clriekarnp ncmen van -:lk
or-rtle rclecl vijÍ plocgen cleel. Die zci-
lcn twec werlstlij<len. óón ir.r .ic
ochtend- cn één in de rnicldagulen.
Aeolus had clit jaar voor de zeilcrs
rraar een rnatig bliesje ovcr. zorlat
in dc midrlagwedstrijd het trajcct
rnoest worden ir-rgekort.
In de ochtendwe dstrijd ging het
paar Bakker-Birkhofl van HPSV
a1s ccrste door dc finish, gevolgcl
cloor Bergsma-Breemer van de land-
clienst. Biilsma-Ruiter (HPSV). Hel-
lema-A1ma (HPSV) en Veenema-
Maliepaard van de RP te water. In
dc middagwedstrijd legde Deinun-
Veersma van de RP te water beslag
op cle eerste plaats. Dit duo werd
gevol.qd door Bijlsma-Ruiter en Hel-
lema-Alma van de HPSV, telwijl de
vijfde plaats wercl ingenomen ,loor
cle winnaals van de ochtendwedstrijd
Bakker- Birkhofí.
Dc totaal-uitslag werd:
l. HPSV Hilvelsurn;
l. Rijkspolitie tc watcr':
3. Landdienst.
De pkreg van de FIPSV, die nu dus
voor rle vierdc maal de fraaic wis-
selbeker wist te wirrnen, bestond uit:
Bakher-Birkhoff ; Vestering-Van IJ-
zendoorn; Hellema-Alma; Biilsma-
Ruiter en Van der Geld-Kuyer.

Adjudant P. van der Stoep

gÍoepscommandant Brielle

N{et ingang van
2i mci 196i
is de adiudant
I'. van der Str.rep

aangewczen als

sIoePscorÍilÍritlt-
dar-rt te Blielle.
Hij werd op I
.Ícbruari 191ti te

Berkel en Ro-
denlijs gcboren en tlad op 3 ;rugus-
tus 1938 in dienst bij het Korps
Politietroepen cn ging in de bezet-
tingstijd ovcr naar de Staatspolitie
(Marechaussec) Op t januari 1946

wer-d hij in ile rang van wachtmees-
ter' 1e kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Ossen-
drecht. Hij heef t als stanclplaatsen
gchad: Willemstad. Schalkwijk,
Maarssen, Lirrschotcn (postcomman-
rlant), Loosdlccht (postcommandant)
en Maartensrlijk (plaatsvervar-rgend-
groepscommanclant). In laatstge-
nocrndc star-rdplaats heef t hii zich
naast zijn politieambt, verdienstelijk
gcn'raakt als sccrctaris van de ker-
keraad van de gerclormeerde l<erk.

Hij werd op 1 aprii 19511 bevorderd
tot opperwachtmcester en op 27 mei
1Í)67 tt.rt adjudant.
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It{ietvoorbij...
door meiuffrouw M. P. BAARS

,,Dat is voorbii". Dit zou met een

zucht van verlichting gezegd kun-
nen worclen maar ook met een tik-
keltje weemoed. Dit laatste be-
luisterde.ik bij mevrouw De Heer
te Zetten. Zij is de echtgenote van de

oud-groepscommandant van de groep
Valburg in de Betuwe. Dat kleine
woordje - oud - staat er pas vóór
sedert l.januari 1967 Ik was bc-
nieuwd hoe een vrouw van een po-
Iitieman dat politieleven ervaart en

aan wie kon ik dit beter vragen dan
aan iemand die dat politielever-r
juist had afgesloten. Mevrouw De
Heer vertelde mij iets van haar
ervaringen.

,,In 1932 trouwde ik met miin mar-r

die toen reeds bij de politie was.
Hij werkte enige maanclen op her
parket in Utrecht en werd toen als
riiksveldwachter geplaatst in Oude-
water. Oudewater is een oud stadic
in Zdd Holland, waar we elf jaar
met plezier gewoond hebben. De
omstandigheden r.r,aaronder we leef-
den waren niet te vergelijken met
de tegenwoordige situatie. Mijn man
verdiende negentig gulden I)er
maand en de huur alleen al was
zes gulden per week. Rijk hadden
we het dus niet. Van een vijfdaagse
werkweek hadden we nooit gehoord.
Eén vrije da.q per maand en zeven
dagen verlof per jaar. Ondan[<s
deze niet zo gunstige omstandighe-
den had ik wel het gevoel dat het
beroep van politieman een zeker
aanzien genoot.

In 1939 in de mobilisatie moest
mijn man naar Utrecht voor de be-

waking van gebouwen. Op de dag
dat de oorlog uitbrak heb ik henr

nog even gesproken in Utrecht,
direct daarna moest ik met de twe:
kinderen, die inmiddels geboren wa-
ren, terug naar Oudewater omdal
het daal veiliger was. Ik dacht: ili
zie mijn man nooit meer. Niet lang
daarna echter klee.q ik inkwartie-
ring van een officier. Toen ik miirr
man een keer aan de telefoon harl
vertelde ik dit terloops. De vol-
gende dag stond hij op de stoep.
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Alhoewel ik natuurlijk heel blij was,
was ik ook wel erg verbaasd. Mijn
rn:ln was niet minder verbaasd toen
hij bemerkte dat de officier een

nedellander was. Hij had uit het
telefoongesprek begrepen dat het
een duitser was en er bestond een

vcorschrifl dat de mannen naar huis
mochten als hun vrouw duitse in-
kwartiering kreeg. Door dat mis-
verstand zag ik mijn man toch eer-
der terug dan ik verwacht had.
Alleen al over de oorlogstijd is een

boek te schrijven. Er zijn bii ons,

net als in ieder gezin van die kleine
voorvallen, die ons destijds de r-ro-

dige spanning maar nu plezier ver'-
schaffen. Zo moesten we eens voor
de duitsers een pakket samenstellen
van kleding, linnengoed e.d. In elli
pakket moest minstens één waarde-
vol stuk zitten. Nu hadden wij een

goede herenjas hangen, die miir-r

man te groot was, er was echter
iemand andels die die jas graae
wilde hebben. Hij zou ons een an-
dere jas bezorgen die wij als ,,het
grote stuk" in het pakket konderr
doen. Het bleek een oude slipjas
te zijn. Wij zaten hevig in spanning
of de duitsers dit zouden accepteren,
zo niet dan liep dat voor ons niet
prettig af. Zij vonden de jas echter
pràchtig.
Mijn man werd in 1943 overge-
plaatst naar Gouda, naar het dis-
trictsbureau. Ik geloof dat die ver-
huizing, van alle keren dat ik
verhuisd ben, ile moeilijkste was.
In mijn eentje heb ik ons huishou-
den in veilingkisten gepakt en dan
ging het met een vrachtwagen naar
Gouda. De chauffeul en ik zijn hcel
wat keertjes tussen Gouda en Oude-
water op en neer gereden, voor
alles er was. In de oorlogstijd moest
je toch veel dingen alleen doen; be-
slissen over het verbergen van een

buurman en het verstoppen van een

fiets met alle risico's van dien. In
Gouda heb ik me zes jaal een ,,ge-
woon burger" gevoeld, ik bemerkte
eigenlijk niets van het werk va;r
mijn man.

Dit veranderde gelukkig in 1949

toen wij naar Bergschenhoek ver-
huisden. Daar hadden we het bu-
reau weer aan huis. Ik heb dit bij
het werk betrokken zijn altijd prer-
tig gevonden. Vaak gebeurde het
dat de mensen de hulp van de po-
litie kwamen inroepen maar dat
mijn mar-r niet thuis was. Spontaan
vertelden zij dan toch aan mij in
het kort wat er aan de hand was
en op deze wijze kon ik latel mee-
denken met mijn man."
De oud-adjudant die deze laatste
opmerking van zijn vrouw hoort als
hij een kopje thee komt halen zegt:
..Ik praatte vaak met mijn vrourt
over moeiiijke zaken en zij heef t
mij beïnvloed bij de benadering van
zo'n probleem. Dit is steeds de zaak
ten goede gekomen."

Mevrouw De Heer vertelt verder
naat aanleiding van mi.jn vraa,g:
.,Ja, in cleze tiid merkte ik dat je
als vrouw van een politieman een

bepaalde plaats in een kleins ge-
meenschap inneemt. Ik was nameliji<
lid van de Christelijke Vrouwenboncl
en was over.qeschreven van Gouda
naal Rotterdam. Het plan kwam
toen op om in Bergschenhoek een

nieuws afdeling op te richten en

omdat ik iets van de organisatie
wist, heb ik dcel.genomen aan het
overleg met de echtgenotes van dr
,,notabe1en". Alhoewel ik het heb-
ben van een bepaalde status niet zo

belangrijk vind was het we1 prettig
dat -je op deze wiize echt kon mee-
helpen om iets tot stand te brenge;r.
Twee jaar later gingen wij al weer
weg en wel naar Middelharnis. ik
vond dat wel wat vlug maar mijrr
man kon daal opperwachtmeester
worden, dus dan doe je het toch.
Ook daar was het bureau aan huis.
Achteraf realiseer je je dat je als
vl'ouw een grote invloed kan heb-
l:en op de hele werksÍeer van de

manncn, dool heel eenvoudige din-
gen, zoals koffie zetten 's morgenr.
Ik zeg 's morgens, maar het kwam
er op neer dat er doorlopend koffie

Voor /Vloeder

(vervolg op pag. 26)
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Dieven in het paleis (stot)

Snel sprong hij er heen en keek
naar binnen. Het was pikdonker.
Met moeite hces de koning zijn
dikke lichaam door het raam, maar
toen schrok hij verschrikkelijk. Zijn
voeten stonclen op iets zachts, dat
gesmoorde g'r«rmmende geluiden
maakte en verschrikkelijk kronkelde.
Haastig stapie hij er af en pro-
beerde bij het bleke licht van de

maan iets te zien.

Bij de kist

Verwonderd bleef hij staan, daar
1ag een ltleinc dwelgenjongen ge-

boeid op de grond. De koning

bereep er niets van. Vlug maakte
hij hem los en heel zacht fluiste-
rend vertelde Ukkie wat er aan
de hand was. Op hun tenen liepen
de koning en de kieine jongen nu
naar de inbrekers toe, die diep
gcbogen over de kist bezig waren
met hamer en beitel de deksel
open te maken.
Eén van de booswichten meende
iets te horen en hief plotseling zijn
hoofd op. Snel sprongen koning
Kri-Bul en Ukkie achter de brede
rug van de troon. Hier stonden ze

veilig. De inbrekers timmerden
weer door. Eindelijk schoot het
deksel open en snel haalden ze de

kroon en de scepter er uit en stop-
ten die in een zak.
Nu sprong koning Kri-Bul naar
voren. ,,In naam van de wet van
Dwergenland en irr mljn naam
neem ik jullie gevangen. Leg die
zak maar neer en steken jullie je
armen maar omhoog!", schreeuwde
de koning.
Ukkie keek vol ontzag toe. Je kon
toch echt zien, dat het een koning
was, die dit zei. Zo flink en zelf-
verzekerd.

In gevecht!

Maar de dieven dachten er anders
over. Ze legden de zak neer en

sprongen dadelijk op de koning af.
In minder dan geen tijd lagen ze

met z'n drieën over de grond te

lollen en er wet'den rake klappen
uit.qedeeld.
Ukkie wist niet, wat hij doen moest.
Angstig begon hij te gillen en dit
deed de inbrekers zo schrikken, dat
zij overeincl sprongen en snel de

vlucht namen. Maar koning Kri-
Bul was vlugger dan ze dachten.
Meteen stond die op zijn benen en
greep de dieven bij hun jasjes.
Daar vloog rie deur open en vol
ijver renden de paleiswachten met
de hellebaarden in de hand de

troonzaal binnen. Pukkie holde
vooroP.
.,Daar", wees hij met een uitgestrekt
vingertje op schimmen wijzend. I»
blinde woede vielen de paleiswachten
aan en in het donker dachten ze met
drie dieven te doen te hebben. Ook
de verschrikkelijk tegenspartelende
Kri-Bul werd dus met ruw geweld
meegenomen.

Naar bed

Toen de hele groep na veel ge-
worstel eindeliik in het wachtlo-
kaaltje aankwam, zagen de ver-
schrikte paleiswachten dat ze met
de indringers hun eigen koning
hadden gevangen genomen. Ukkie
en Pukkie lachten zich krom en

daardoor zag ook koning Kri-Bul
het dwaze van het geval in en
hoewel hI eerst rood van drift te-
gen de commandant 'lvas uigevallen,
blak hij in een schaterlach uit en
kon haast niet meer tot bedaren
komen.
Toen de koning bijgekomen was,
bedankte hij de jongens hartelijk
en nodigde hen uit morgen bij hem
op visite te komen om de hele dag
zijn gast te zijn. Door een paar
wachten liet hij de dwergenkinde-
ren toen naar huis brengen en zelf
ging hij weer naar bed. De dieven
werden goed opgeborgen.
Nauwelijks lag de koning in bed
of hij viel als een blok in slaap
en het dlong nog net tot hem door.
dat hij voortaan misschien beter zou
kunnen slapen, wanneer hij eerst
's avonds wat gymnastiek deed.

N:|t

< t k-q|,, .-,1. -)b"{L

\Àl-' tlrl z>.* --: " ",i
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(vervolg van pag. 24)

was, ook voor diegene die in de

winterdag van de surveillance terug
kwam. Ze betaat,{en een kleinigheicl
voor de koffie en omdat ik het geld
voor de aankoop toch al had uitge-
geven deed ik dat koffiegeld in een

potje en ééns in de zoveel tijd kon
ik dan wat extra's kopen. Iedere
huisvrouw weet \t,at heerlijk dat rs.

Ik herinner me ook dat ik 's nachts
eens oliebollen heb staan bakken.
Mijn man had met een collega een

zware zaak; zij gingen de hele nacirt
door en ik kon het niet over mijn
hart krijgen om zomaar te gaan sla-
pen. De gezichten van die mannen
toen ik met een schaal oliebollen
binnenkwam, was een beloning."
De oud-adjudant, die zijn tweede
kopje thee komt halen, knikt en
zegt:,,Je hebt in een onderzoek
soms een duwtje nodig om enthou-
siast verder te kunnen gaan. Als ik
aan die bepaalde zaak denk - één

van de mooiste van mijn leven -
dan denk ik tegelijk aan oliebollen."
,,Vreemd is het", gaat mevrouw De
Heer verder,,,dat je steeds weer
in het verenigingsleven terecht komt.
In Middelharnis heb ik meegewerkt
aan de oprichting van een vrouwen-
vereniging uitgaande en ten behoeve
van de kerk. Ik ben daar zes jaar
voorzitster van geweest. \Me waren
met ongeveer vijftig dames en de

bedoeling was o.a. acties voor te
bereiden om de kerk aan financië..r
te helpen. Zoiets vergt veel vrije
tijd en ik heb er ook wel eens tegen

rL

op gezien maal anderzijds was het
dankbaar werk, want je zag ds re-
sultaten.
Wat voor mij onverbrekelijk met
Middelharnis verbonden is, dat is

de Watersnoodramp in I953. Mijn
man was met een collega op rIe

motor met zijspan onderweg, toen
de drjk doorbrak om één uur
's nachts. Ik kreeg al bericht dat
zij er onmogelijk levend doorheen
konden zijn gekomen maar latei'
bleek dat de zware motor als een

soort anker had gewerkt. Zij hal-
den hem stevig vastgehouden en

werden daardoor niet met de stroorn
meegesleurd.
In die tijd werden veel politiemen-
sen in het rampgebied gedetacheerd
en vele mensen ter plaatse waren
uit hun huizen verdreven. Wijzel{
ook en wij waren met vele anderen
opgenomen in het huis van de oud-
burgemeester. Daar moesten we eten
klaar maken voor veertig personen
en we leenden de kookpot van de
slager om zoveel mogelijk voedsel
tegelijk te kunnen koken. Ik mocht
wel evacueren, maar juist in zo'r
situatie wil je bhlven. Mijn doch-
ters heb ik wel naar familie ge-
bracht; de reis die we moesten
maken met alle mogelijke vervoer'-
middelen zal ik nooit vergeten.
Ruim twee maanden hebben we toen
in volkomen wanorde geleefd. Toen
we weer zonder gevaar bij onze
woning konden komen zagen we
hoe water en modder daar hadden
huisgehouden. We waren desondanks
wel dankbaar, wii konden tenminste
nog schoonmaken.

Zo zwervend door Nederland zijn
we in onze laatste standplaats Val-
burg terecht gekomen. We hadden
tegen elkaar gezegd dat we het een
beetje rustig aan zouden gaan doen;
geen verenigingen meer. Maar ie
woont een poosje in zo'n dorp en
je merkt dat er veel bejaarden zijn
voor wie niets wordt gedaan en je
komt daarover toevallig in gesprek
met de dominee en het vervolg is

dan wel te raden. Met een aantal
andere dames hebben we een soort
bejaarden-societeit opgericht. In het
winterseizoen is er regelmatig gele-
genheid voor mensen boven de vijf-
enzestig jaar en anderen, die door
omstandigheden aan huis zijn ge-
bonden, om bij elkaar te komen.
Zlj die slecht ter been zijn worden
opgehaald. Met eenvoudige midde-
len zoals een kopje thee met een
koekje, een spelletje, een verhaal,
oogst je de grootst mogelijke dank-
baarheid.
Het ,,politiewerk" is na de pen-
sionering van mijn man afgelopen.
We hopen ons echter toch nog wel
verdienstelijk te kunnen maken.
Mijn man en ik denken in deze

dingen gelukkig hetzelfde, we be-
praten alles samen en dan kun -ie

veel opbrengen."
Mevrouw De Heer kijkt me wat
verontschuldigend aan: ,IJ ziet dat
ik eigenlijk niets bijzonders te ver-
tellen heb; van iedere politievrouw.
zou u een dergelijke geschiedcnis
kunnen horen".

Ik wacht wel af

't wordt
pas
goed
met

GEZINSKREDIET
Niet genoeg contanten? Binrren vijf
tot tien dagen beschikt u over geld.
,A.1 40 jaar zijn wij gezinsbankier.
Voor ambtenaren en andere vaste
werknemers. Zortder borg. Uiterst
discreet. Desgewenst schriftelijk. Kwijt-
schelding bij overlijden. Wettelijke
voorrvaarden, Vraag inlichtingen. bij

N.V. NATIONALE VOLXSBANK
Ah«erded Wè{einde lO tel-217271
Den Haae Rivi.rvisnaÍtt 4 tè|. 619586
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tekst en Íoto's: opperwochlmeesler J. i. H,

In de fraaie Hengelose sporthal,
waar verleden jaar het volleybal-
toernooi vanwege de Amsterdamsc
troebelen een vroegtijdig einde vond,
werden andermaal de wedstrijden
gestreden voor het korpsvolleybal-
kampioenschap 1967. Ditmaal stond
niets een vlotte en sportieve ,,aI-
werking" in de weg. Dat het ressort
Groningen zijn titel zou prolonge-
ren, stond bij de ingewijden vante-
voren min of meer vast, al bleken
de noordelijken achtelaf aan kwali-
teit toch wel enigszins te hebben

ingeboet. Desondanks bleven zij rn

deze tak van sport toch wel een

klasse apart.
Een cn ander wil geenszins zeggcn,

dat de ovcrige teams zich bij voo:'-
baat reeds bij een onvermrjdelijkc
nederlaag hadden neergelegd. Inte-
gendeel; zij hebben de Groningers
het vuur na aar, de schenen gelegd.

Vooral het jeugdige Bossche team
dwong de kampioenen tot uiterste
krachtsinspanning. Uiteindelijk ze-

gevierde de betere techniek en de

grotere homogeniteit van de noor-
delijke volleyballers toch over' het
zuidelijk enthousiasme. Dat zij het
echter niet cadeau kregen blijkt
duidelijk uit de setstanden, l5-11,
9-15 en 10-15. In het toelnooi weld
het systeem ,,best of three" gevolgd,
waarbij voor elke gewonnen set I
punt werd toegekend. Den Bosch
eindigde zeer verdiend op de tweede
plaats, terwijl Den Haag op de derde
plaats beslag legde.
Ook onder de ,,lagere goden", Arn-
hem, politie te water en Amster'-
dam, weld fel doch zeer sportieÍ
om de punten gevochten. Bij iret
ingaan van de laatste ronde ston-
den deze drie teams gelijk op 2

punten. Arnhem en de politie te

water moesten in deze ronde onde:'-
ling de strijd aanbinden, terwiil
Amsterdam zich voor de onmoge-
lijke opgave zag geplaatst Gronin-
gen te weerstaan. Bij de politie te

water tegen Arnhem werd de strijd
,,op het scherp van de snede" ge-

streden waarbij de Arnhemmers -
onder de (dwingende) ogen van hun
commandant de watelmannen

blil<ken von
R. Tienstro, de

ziin medespelers neemt de Groninger qonvoerder, de

beker in onlvongst uit honden von de kolonel P. Oom.

t!-

Groningen weer onweerstaanbaar in volleybaltoernooi

Sportieve striid in Hengelose sporthol
von Aerssen te Niimegen

precies één neuslengte voolbleven,
waarmee zij op de vierde plaats
beslag konden leggen. Amsterdam
verdedigde zich tegen het superieui'e

Groningen met inzet van alle kracht,
maar kon de nederlaag toch niet
ontlopen,6-15 en 7-15.

De einduitslag werd tenslotte:
I en kampioen 1967 Groningen, l0
punten; 2 Den Bosch, 9 punten; 3

Den Haag, 6 punten; 4 Arnhem, 4

punten; 5 Politie te water, 3 pu:r-
ten; 6 Amsterdam, 2 punten.

prijsuitreiking

De kolonel P. Oom, territoriaal in-
specteur in het ressort Arnhem, dic
het toernooi met een toepassel:jk
woord opende en met een aantal
officieren de wedstrijden met be-

langstelling volgde, reikte na aflooi:
ook de prijzen uit. In een korte toe-
spraak wees hij op de sportieve
geest welke de wedstrijden had ge-

kenmerkt en hij bracirt dank aan

organisatoren, scheidsrechters en

deelnemers voor hun gezamenlijke
inspanningen om deze sportgebeut'-
tenis tot een succesvol einde te
brengen.
De kapitein A. C. van Dijk, voor-
zitter van S.R.G.A. richtte woorden
van dank tot het wedstrijdcomité,
de scheidsrechters en in l-ret bijzon-
der ook tot de Sportstichting Hen-
gelo voor het beschikbaar stellen
van de schitterende sporthal. Woor-
den van erkentelijkheid richtte l.rij

ooli aan het adres van de oud-adju-
dant A. van Weert, ere-voorzitter
en opt-ichter van de S.R.G.A., die
geen gelegenheid voorbij laat gaan

zijo onverflauwde belangstelling
voor de politiesport te fonen.

Het zegevierende volleybolteom mel officiols op hel terros von stodion Veldwiik.
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Tevredenheidsbetuiging voor wachtmeester le kl.
P. Frieling
door de opperwochtmeesler D. N. W. Tils le Assen

In de raadszaal van het gemeente-

huis van Rolde heeft de commandant
van het district Assen, de majoor'
L. P. Bergsma (toen nog net kapi-
tein) een tevredenheidsbetuiging van
de Algemeen Inspecteur uitgereikt
aan de wachtmeester le klasse P.
Frieling voor diens moedig optre-
den bij een brand in het woonoord
Schattenberg, waar hij twee jonge

kinderen uit een brandende barak
haalde. De plechtigheid in het raad-
huis werd bijgew,oond door burge-
meester J. van Huis, de of ficier
toegevoegd in het district Assen, de

luitenant L. Compaan, de comman-
clant van rie groep Gieten, de ad-
judant L. P. Steinfort, het voltallig
personeel van de post RolCe en

uiteraard door mevrouw Frieling.
De districtscommandant zei onder
meer eÍ trots op te zijn personeels-

leden als cle wachtmeester Frreling
in zijn district te hebben. De wacht-
meester zel.Í zei in zijn dankwoord
onder meer ietwat overrompeid te
zijn. Hij had alleen de boodschap
gekregen dat hij even op hei ge-

meentehuis moest komen. Burge-

28

meester Van Huis verklaarde onder
andere dat er toeschouwers genoeg
maar meestal helpers te weinig zijn.
Groeps- en postcommandant deden
uit de doeken dat de wachtmeester
I e kl. Frieling al vaker van zijn
vermogen om slagvaardig op te tre-
den blijk heeft gegeven.

door de odiudont K. de Boer te Amsierdom

van parketwachters. De eedsafname
geschiedde door de majoor C. H.
Honcoop, die vergezeld was van de

officier toegevoegd, de kapitein
J. A. H. Stokreef. De officier.van
justitie, mr H. G. van Everdingen
woonde de plechtigheid bij, waarin
de groepscommandant, de adjudant
K. de Boer, het personeel meldde
en de plaatsvervangend groeps-
commandant, de opperwachtmeester
P. A. Buisse de eedsformule voor-
las.

Deze beëdiging was niet alleen ver-
meldenswaard valrwege het aantal
parketwachters, maar met name om-
dat hier werd afgeweken van de
regel om hen ten burele van de

districtscommandant te beëdigen en

dat te docn in de sfcer en omgeving
waarin de parkeiwachter welkt.

De moioor
L. P. Bergsmo
reikte de levreden-
heidsbeluiging uii
oon de wmr.'le kl.
P. Frieling
wiens echlgenote
belongstel lend
loez iel.

Parketwachters beëdigd in Paleis van Justitie te Amsterdam

In een van de terechtzittingszalen
van het Paleis van Justitie te Am-
sterdam stonden dezer dagen niet
minder dan dertien parketwachters

aangetreden voor beëdiging. Zij wer-
den geflankeerd door acht wacht-
meesters le klasse en acht parket-
wachters van vroegere opleidingen
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Achtergebleven gebied in ontginning

G. H. R. Westera benoemd als voorlichtingsambtenaar
door de opperwochtmeester J. J. H. von Aerssen te Niimegen

,,Onontbeerlijk
is. dat rle po-
litie in hct op
gang brengen
van public-rela-
tions (een moei-
Ljk ir.r goed
Nederlands te
vertalen bcgrip),
het publiek in

ruime opzet voorlicht over .-le wer-
kelijkheid van het poiitiebedrijf.
Men kan zich afvragen, of wellicht
aanstelling van een voorlichtings-
ambtenaal bij de korpsen de be-
trekkingen politie-burgerij en ook
die tussen politie en pers, in posi-
tieve zin zou kunnen bevorderen.
Ik vind overigens, dat de politie en

zij niet alleen, op dit terrein een

,,achtergebleven gebied" is."
Deze woorclen sprak ml J. M. van
Overveldt, procureur-generaal, Igd.
clirecteur van politie te 's-Hertogen-
ht-rsch. onlangs hij de opening van
cle tentor:nstelling Raad en Daad in
het ressort Den Bosch (mei-nummer
1967). Weinig zal de Bossche pro-
cureur-generaal hebben kunnen ver-
moeden, dat zijn ,,wens" zo spoedig
in vervuliing zou gaan, al zal het
natuurlijli zijn tijd nodig hebben
het,,achtelgebleven gebied" geheel
en al tot ontwikkeling te blengen.
Zoals inmiddels als bekend mag
worden verondersteld, is de heer
G. H. R. Westera a1s voorlichtings-
ambtenaar bij het Ministerie van
justitie aangesteld. Hij is speciaal
belast met de voorlichting ten aan-
zien van het Korps Rijkspolitie. Wij
kunnen ons voorstellen, dat voor
vclen in het Korps deze Voorlich-
tingsdienst op zichzelf nog een heel
of half mysterie is.

En toch is hij er. In de onvol»rezen
Politie-Ahnanak kan men op blad-
ziicle 129, onder het hoofd Minis-
terie van Justitie, Iezen:
Hoofd van de voorlichtingsdienst,
mr W. FI. M. van Leeuwen, admi-
nistrateur; en plv. hoofd, mr C. M.
van Emmcrik, referendaris.
Maar wat is dan wel de taak van
deze voorlichtingsdienst?

In zijn bureau aan het Plein 2b in
Den Haag vertelt ml Van Leeuwen
er het volgende van:
De algemenc taak van de Voorlich-
tingsdienst bestaat uit vertellen,
verklaren en toelichten van het
Mir-ris'ieliële beleid. Daarvoor is des-
kundigheid op publiciteitsgebied en

een zo uitgebreid mogelijk kontakt
met de publiciteitsmedia noodzake-
lijk. Intern heeft de dienst een ad-
viserende taak, extern vanzelfspre-
kend een voorlichtende. Daarbij zal
men zich steeds hebben af te vra-
gen, wat de konsekwenties van het
tc publiceren nieuws kunncn zijn.
Reeds lang, zo zegt de heer Van
Leeuwen, bestonden er plannen de

externe voorlichtin.q t.a.v. het Korps
Rijkspolitie te stimuleren. Tot nu
toe kon geen voldoende aandacht
aan de politie en politiezaken wor-
den besteecl.

Om daarirr verandering te brengen
is de heer Westera aangetlokken.
Nu moet u het niet zo zien, dat de

heer Westera dé public-relations-
man van het Korps Rijkspolitie is.

Hij is en blijf t in de eerste plaats

,.departementsambtenaar". Zijt taak
zal in hoofdzaak bestaan uit het
samenballcn van de voorlichting
aan de publiciteitsmedia over za-
ken, die het Korps Rijkspolitie direct
of indirect raken.
Dat ook de ,,image-vorming" van
het Korps daarbij een rol kan spe-

len is duidelijk. Hierbij zal gebruik
worden gemaakt van de verschil-
lende voorlichtingstechnieken, zoals
o.a. radio en film. Sinds kort heeft
het Ministerie van justitie de be-
schikking gekregen over radio-zend-
tijd. Op 19 juli j.l. is inmiddels het
eerste programma, waarin aandacht
aan de rijkspolitie te water werd
besteed, de lucht ingegaan.
Men zou kunnen zeggen, zo zegt de
heer Van Leeuwen. dat de heer
Westera een soort ,,trait d'union"
vormt tussen het ministerie, de on-
derscheiden functionalissen en de

pers. Het is goed dat bij gebeurte-
nissen waarbij het Korps is betrok-
ken een duidelijke uiteenzetting van

zaken wordt gegeven. Daarvoor is

een zo uitgebreid mogelijk kontakt
met eigen Íunctionarissen alsook
met de publiciteitsmedia r-roodza-

kelijk.

Eigen verantwoordelijkheid

Op onze vlaag hoe het in de toe-
komst zal gaan met de voorlichting
bij geruchtmakende zaken, zoals
moord, over"vallen, etc., antwoordt
de heer Van Leeuwen, dat in deze

zaken in eerste instantie de verant-
woordelijkheid voor de vooliichting
berust bij de betrokken officier van
justitie. Slechts wanneer de minister
er persoonlijk rechtstreeks in wordt
betrokken, zal eventueel de voor-
lichtingsdienst worden ingeschakeld.
Ook aan de bevoegdheden van
districts- en groepscommandanten
m.b.t. mededelingen aan de pers
worclt niet getornd, al zuilen van-
zelfsplekend deze functionarissen
wel op de voorlichtingsdienst, i.c.
de heel Westera, kunnen terugval-
len voor deskundige bijstand.

Geen geheimzinnigheid,

wel samenwerking

Met al te grote geheimzinnigheid,
aldus de heel Van Leeuwen, is nie-
mand gebaat en meer openheid is

wenselijk, a1 zullen natuurlijk steeds

bij het geven van inlichtingen, zoals
we reeds eerder schreven, de moge-
lijke konsekwenties goed onder ogen
moeten worden gezien. Het hoofd
van de voorlichtingsdienst meent
tenslotte, dat een goede samenwer-
king tussen de Korpsblad-redactie
en de voorlichtingsdienst, inzonder-
heid met de heer Westera, alleen
maar velhelderend en in het belar-rg

van het Korps Rijkspolitie kan ziin.
lk zie, zo zegt hij, het Korpsblad
niet alleen als een uitstekend bin-
dingsmiddel, maar niet minder ook
als een uitstekend middel voor in-
terne zowel als (zij het wellicht in
iets mindere mate) extelne vool'-
lichting.
Met welke gedachte de redactie
gaarne instemt.
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Nederlandse Antillen
Ter ondersteuning van diverse in-
steliingen, werkzaam op sociaal en

cultureel gebied in de Nederlandse
Antillen, zal de postadministratie
aldaar van 4 juli t.m. 4 oktober
1967 een serie van 4 bijzondere ze-

gels met toeslag in omloop brengen.
Deze zegels, die ontworpen zijn door
de heer Oscar Ravelo Nadal te

Willemstad hebben de volgende
waarden en kleuren:

6 + 3 cent, blaulv en zwart
10 + 5 cent, rose en zwart
20 + 10 cent, paars
25 + ll cent, donkerbauw

Op alle zegels komt dezelfde aÍ-
beelding voor, n1. twee vrouwen-
hoofden die door twee handen
worden ondersteund. De prijs van
de serie is in Nederlandse munt
f 1,80.

Technische gegevens:
Beeldformoot, 22 x 33 mm; Zegelformool:
25x3ó mm; Tonding: 12.75:14; Gomming:
normool; Velindeling: l0 x 5 - 50 zegels;
Drukiechniek, Offset; Drukkerii: Johon En-
schedé & Zonen N.V., Hoorlem.

De geldigheidstermijn voor de fran-
kering eindigt op 31 december 1968.

Suriname
Ter herinnering aan het bezoek,
dat de Amerikaanse aviatrice Ame-
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lia Earhart op 3 en 4 juni 1937

bracht aan Suriname, zal de post-
administratie van dat land een serre

van twee bijzondere frankeerzegels
in de waarden van 20 en 25 cent
zonder toeslag uitgeven. Op beide
zegels, die van 3 juni t.m. 3t iuii
1967 zullen worden verkocht, is de

aviatrice afgebeeld, het vliegtuig
waarmee zij vloog en een luchtop-
name van Paramaribo. Voor het
ontwerp werd de lay-out verzorgd
door Joh. Enschedé & Zn., N.V. te
Haarlem. De zegels zijn uitgevoerd
in de volgende kleuren:

20 cent - geel en rood
25 cent - geel en groen

Als bijzondere tekst is op beide ze-
gels vermeld:,,Paramaribo 1937"
en ,,Amelia Earhart". De prijs van
de serie is in Nederlandse munt
f 0,90.

Technische gegevens:

Beeldformool: 34.1 x 21.135 mm; Zegelfor-
moot: 38 x 24.135 mm; Tonding; l3 : 12.50;
Popier: zonder wotermerk; Gomming : nor-
mool; Velindeling:5 x l0:50 2egels;
Druklechniek: Rosterdiepdruk; Drukkerii:
Johon Enschedé & Zonen N.V., Hoorlem.

De geldigheidstermijn voor de fran-
kering eindigt op 3l december 1967.

'n,:,1::::

ii;r-ad

SURTNAME §URTNAUE

Suriname

Ter gelegenheid van het vierde lus-
trum van de stichting Cultureei
Centrum van Suriname zal de post-
administratie aldaar van 2l juni
t.m. 21 augustus 1967 een serie van
twee bijzondere frankeerzegels zon-
der toeslag in de omloop brengen.
Deze zegels, die ontworpen zijn door
mevrouw Sibiene Ianszen-Waller
Zeper, hebben de riolgende waarden,
voorstellingen en kleuren:

Woorde Voorstelling Kleuren
l0 cenl God v. d. dons lichtgroen,

,,Sivo Notoroio" blouw en zwort
en Spitze von
bol leldonseres

25 cenl lrommelmqsker lichtgroen, bruin
,,Boshi-Lele" en en donkergriis
de krul v. e. viool

Als bijzondere tekst is op beide
zegels vermeld: ,,1947 Cultureel
Centrum 1967". De priis van de se-

rie is in Nederlandse munt f 0,70.

Technische gegevensr
Beeldformoot:21.135 x 35 mm; Zegelfor
moot: 24.'135 x 38 mm; Tonding: 12,50:13;
Popier: zonder wotermerk; Gomming, nor-
mool; Velindeling: 5 x'10 : 50 zegels;
Drukiechniek: offsei; Drukkerii, Johqn En-
schedé & Zonen N.V., Hqorlem.

De geldigheid voor de Írankering
eindigt op 31 december 1967.

Nederland
Ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van het Nederlandse
Roode Kruis zal C,it jaar van 8 au-
gustus t.m. 30 september een serie
van 5 bijzondere frankeerzegels met
toeslag op alle postinrichtingen in
Nederland worden verkocht. Deze
zegels, die ontworpen zijn door de
heer W. van Stek te Enschede, heb-
ben als voorstelling een rood kruis.
De waarden, kleuren en verdere
voorstellingen zijn:

Wqorden Kleuren Voorstel I ing'l;li lZ + 8 ct blouw en rood ioorlolle_!
i,i 1867-1967

15 * ]0 ct rood

20 * '10 ct oliifsroen
en rood

drie in het rode
fond uilgespoor-
de kruisen
viermool de let-
iers NRK in
kruisvorm

25 * l0 ct donkergroen twee in hel don.
en rood kergroene Íond

u itgespoorde
kruisen en een
Mollhezer kruis

45 * 20 ct griis en rood viermool de cii-
fers '100 in
k ru isvo rm

De prijs van de serie is in Neder-
landse munt f 1,75.

Technische biizonderheden:
Beeldformqol: 33 x 22 mm; Zegelformoolr
3ó x 25 mm; Tonding: 14 | 12;75i Popiet.
soorl: zonder wolermerk; Gomming: syn-
thetische som; Velindelinb, l0 x l0-: í00
zegels; Druktechniek: oÍÍset; Drukkerii:
Johon Enschedé & Zonen N.V., Hoorlem.

De geldigheid voor de frankering
eindigt op 31 december 1968.
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Suriname

Ter gele.genheid van de herdenking
van de driehonderdste verjaardag
van de Vlede van Breda zal de

Surinaamse postadministratie op 31

juli 1967 drie bijzondere frankeer-
ze.gels zonder toeslag uitgeven. De
zegels werden ontworpen door Ir
J. L. Volders te Utrecht en zijn ge-

baseerd op gravures uit de 17c eeuw.
De waarden, voorstellingen en kleu-
rij zijn de volgende:

Woord. Voorstellingen Kleuren
'10 cent Poromoribo mel gele oker,

Fort Zeelondio sepio en zworl
(omstreeks 1 ó70)

20 cent Nw Amsterdom gele oker,
(omsireeks 16ó0) rood en zwori

25 cent Kqsteel von gele oker,
Bredo (in'lóó7) groen en zwort

Behalve een aanduiding van de

voorstelling voeren de zegels de bij-
zondere tekst ,,Vrede van Breda"
benevens de jaartallen 1667 en 1967.

De prijs van de serie bedraagt in
Nederlandse munt Í 1,10.

PERSONALIA

Verplaatsingen
SECTIE BIJZ. \/EBI.EERSTAI{EN
Per 27-5-'67: K. Kampen, wmr. 1e kI.,
van Driebergen naar Dienst Lucht-
vaart SchiphoI.
RESSOET AMSTEEDAM
Per 27-5-'67: J. Dedden, wmr. 1e k1.,
van Maartensdijk naaÍ Oudemirdum;
P. v. d. Stoep, owmr., van Maartens-
dijk naar Brielle.
Per 1-6-'67: J. P. Klaasse, wmr. le k1.,
van Castricum naar Amsterdam; J.
Crezee, rilmr. le k1., van Uithoorn
naar Arnhem (Opl.school); A. J. van
Doorn, wmr., van Vinkeveen en Wa-
verveen naar Poortugaal; II. G. Por-
reij, wmr., van lleemskerk naar Spij-
kenisse; J. Waterham, wmr., van
'Weesp naar Alblasserdam; f'. A. Klijn-
sma, wmr., van Diemen naar Rosma-
Ien; L. J. Casius, wmr., van Vinke-
veen en waverveen naar Driebergen;
G. c. Jansen, wmr., van Bergen-Bin-
nen naar Bergen aan Zee; A. Lint-
meijer, wmr., van Bunschoten naar
Muiden; W. Nieuw€nhuijs, wmr., van
Bunschoten naar Loenen.
RESSOIiT's-GR,AITENIiAGD
Per 29-4-'67: W. v. Dalen, wmr. le kl.,
van's-Gravenzande naar Molenaars-
graaf.
Per 8-5-'67: A. W. Tolman, parketw.,
van Middelburg naar Leeuwarden.
Per 16-5-'67: C. de R.ulter, adjudant,
Spijkenisse naar Nijkerk; J. M, Tim-
lnermans, owmr., van Poortvliet naar
tr'ijnaart.
Per 2'l-5-'67: I{. H. C. Langenhein,
wmr. 1e kL, van Hillegom naar Schip-
hol; P. Menger, wmr. le kI., van StoI-
wijk naar Schiphol; P. Frederikze,
owmr., van Boskoop naar Alblasser-
dam; R. Davidis, wmr., van l{illegom
naar R,oelof arendsveen; C. M. A. A.
Kouwenhoven, wmr., van IIilIegom
naar Lisse; P. J. M. Vincenten, wmr.,
van Sassenheim naar Leideïdorp; J.
Quist, parketwachter, van's-Graven-
hage naar Middelburg.
Per 1-6-'67: J. de Koomen, wmr., van
Alblasserdam naar Hendrik-Ido-Am-
bacht; A. R. Aeilkema, wmï., van De
Lier naar Lekkerkerk; J. W. Jasper-
se, wmr., van Oegstgeest naar Voor-
hout; M. C. den Ouden, wmr., van
Lekkerkerk naar Leidschendam; A.
Troost, wmr., van Oud-Beijerland naar
IIellevoetsluis.
Per 5-6-'67: J. Kootstra, wmr. le kl.,
van Hendrik-Ido-Ambacht naar N.we
Tonge.
RESSORT'S-HERTOGENBOSCH
Per 26-5-'67: M. de Zwart, wmr. 1e kl.
van Sprundel naar Vlijmen.

Per 27-5-'6?: R. M. Laan, wmr., van
Dussen naar Dongen.
Per 1-6-'6?: M. P. M. Hendrickx, wmr.
van Oudenbosch naar Ej.jgelshoven;
P. M. J. M. Schutteiaar, wmr., van
Oirsbeek naar Amstenrade; C. A. Fox,
wmr., van Beek naar Eijsden.
R,ESSONT ARNIIEM
Per 16-5-'6?: C. v. d, I{oef, owmr., van
Malden naar zevenaar.
Per 2?-5-'67: I{. J. A. R,emers, wmr.,
van Elst naar Schiphol (Dienst Luvà).
Per 1-6-'67: J. II. Bolink, wmr., van
Aalten naar Dongen; P. C. Deijkers,
wmr., van Dalfsen naar Zundert; H.
L. IÍeres, wmr., van DaLfsen naar
Kaatsheuvel; M. J. M. Jansen, v/mÍ.,
van Groenlo naar Uden; J. M. J. Ji-
Iesen, wmr,, van Groesbeek naaï
Nieuwenhagen; .w. Marls, wm):,, van
Haaksbergen naar Horn; J. W. Neijs,
wmr., van Wiihe naar St, Michieis-
gestel; M. de Noo, wmr., van celdeï-
malsen naar Dinteloord; J. Schuitert,
wmr., van Gorssel naar Valkenburg;
I{. F. P. Postma, wmr., van Haaks-
bergen naar Echt; 8,. J. A. v. Ark,
wmr., van Nunspeet naar Ermelo; I{,
M. Roterdink, wmr., van Vorden naar
Hattem; M. J. Wiersma, wmr., van
Aalten naar Lichtenvoorde.
IiESSOET GIiONINGI'N
Per 23-5-'67: J. Koops, wmr. 1e kI.,
van Blijham naar Wedde.
Per 27-5-'67: D. Ber8sma, wmr. 1e k1.,
van Roden naar zuidlaren; J. Tlm-
mer, wmr. 1e k1., van Peize naar sau-
werd; M. v. Voorst, owmr., van Rau-
werd naar Bolsward; G. Veer, owmr.,
van Oudemirdum naar Twello; J. P.
A. Voorthuis, owmr., van Usquert
naar De Lier; H. E. Huizinga, owmr.,
van Termunten naar l§ieuwoldà.
Per 1-6-'6?: T. Geertsma, wmr., van
Joure naar Asten; M. B. Vast, wmr.,
van Slochteren naar Appingedam.
TI,IJIiSPOLITIE'I'E WAl'TiIi
Per 12-5-'6?: A. C. Nieuwland, wmr.
1e k1., van vlaardingen naar Terneu-
zen,
Per 1-6-'67: A. B. spa, adjudant, van
Groningen naar Nijmegen,
(}PLEIDINGSSCITOOL ARNHE]U
Per 5-6-'67: Onderstaande adspiranten
van de Opleidlngschool Arnhem naar:

ressort Amsterdam:
C. J. Bakker naar Ouder Amstel; P.
J. Benders naar Rhenen; P. c. G.
Donselaar naar IJsselstein; J. H. van
de Hoef naar Doorn; W. Kooistra naar
Purmerend; S. .W. Heugen naar Koog
aa\ de zaant J. M. A. Leideritz naar
Krommenie; J. Alkemade en M. .w. J,
Brienesse naar Alkmaar;R. I1ling naar
Amsterdam.

*
Technische gegevensr

Beeldformool: 39,2 x 27 mm; Zegelformool:
43,064 x 30 mm; Tonding: 13,5 x'13,25;
Popiersoorlr zonder wotermerk: Gomming:
synthelische gom; Vel-indeling:10 x 5:
50 zegels; Druklechniek: offset: Drukkeril:
Johon Enschedé & Zonen N.V., Hoorlem.

De termijn voor de verkoop eindigt
op 30 september 1967; de geldig-
heidstermijn voor de frankering op
30 juni 1968.

Wij herdenken
:i:t it::ti:ti5:r:r:::r::t::t-l:iii::ti f=..i{ii;:§.ÍÍilEgiËiÍÍ,ïffiEl

Wmr. le kl. Owmr. Wmr. le kl. Owmr.
A. J. Kuiper W. v. Diik M. C. de Mul A. H. Biesterbos
's-Grovenhoge Dordrechl Gr. en Longendom Zeelond

ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Grovenhoge ress, 's-Grovenhoge ress. 's.Hert,bosch
* 29-3"1918 * 18-7-19]2 * 1l-7.1907 * 8-',il-rgr4
I 24-5-1967 I 29-s-1967 t s-6-1967 t 16- 5-1967
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ressoft's-Gravenhage!
C. J. Bijdevaate en R. t'idder naar
Oud Beijerland; H. croeneveld naar
Alkemade: J. de Haan, L. Koot en J.H. de Gans naar's-G.ravenzande; L.
M. Hooijmans naar Leiderdorp; E. W.Klop en c. p. Vteugel naar Íianen;L. A. van der Meer en J. N, NodelijÉnaar Beneden-Hardinxveld; Vf. J. àe

tot aalm. ambt. C Be kl.:
Per 23-8-'66: A. J. v. Dommelen te
Hellevoetsluis.
Per 1-3-'67: A. Matser te Hendrik-Ialo-
Ambacht.
R,ESSOET'S-HERTOGENBO§CII

flnjlers, W. T. cerritsen, L. J. croen,II. Haandrikman, J. Haasnoot, J. Ii.
B. y", Haeften, C. J. M. Hendriks,
{:. G. J. Heuker of Hoek, II. M. f.:Hintzen, R. IIoekstra, C. 'A. M. vander Horst, P. }I. M. van Hout, W. r..
lrolthutse, N. J, van der 'Hoven,
.I. C. M. Jacobs, tr'. de Jager, F. J. T:
{an_s-sen, P. J. q. Jong, N.J. ile Jonge,R. Kamminga, p. J. c. I{ersjes, F. b.Keser, _P. A. Klompmaker,-p: Kok,J. _d_e Koning, J. van de Lagemaat,
J. W, de- LooÍÍ, J. r-uchtmeijerl W. rrlJ. van-.der Meer, II. C. Mènsink, G.

J. van de naar Zoetermeer;
R. van Vliet en D. L, de Wilde naaiLekkerkerk; p. L. Elias naar Leid_
schendam; L. A. Holkamp naar IIil-legomj_ B.- Jasper en M. Oudesluijsnaar Hendrik-Ido-Ambacht; A. KalÀ_beek naar Oudewater; G. Korsmannaar Westkapelle; A. B. peters en
4. 

.w. Timmermans naar Oude Tonge;
{. Spoelstra naar SpUkenisse; A. v-anStrien naar Meeuwenplaat; A. van rle'Wiel naar De Lier; W. B. J. Heens_l<erk naar Leiden.

ressort,s-Ilertogenbosch :
D. C. J. P. van Amelsvoort en W. M.Rijken naar coirle; J. M. II. c. Be_aard naar Oudenbosch; G. H. A. vanBers naar Grave; tr . M. W. Mouwen
en R. C. S. H. van Tintelen naar Oir_schot; B. T. J. peters naar Gennep;C. C. J, M. Rockx naar rytacle 6nDrimmelen; A. L. Schevers en I{. M.Harmsen naar Veghel; tr'. J. M. Boe_ren naar St. Willebrord; J. E. Bom_hof naar Schinveld; T. I{. Boumans
en H. IÍ. Steinen naar Nuth; E. Dijk_huis naar- Swalmen; W. T.-Goddingnaar Elsloo; R,. coldenbeld naaiSchaesberg; J. p. C. M. Hagemansnaar Etten; J. A. Ir. Hoefkens naarHilvarenbeek; A. W. Joosten naar Ur_mond; M. M. L. Kabo naar Voeren_daal; A. J, c. de Nobet naar »ussèn;B. M. Sibon naar Aarle-Rixtel; A. N:van_der Spek naar Son en Bieugel;M. A. A. Hoeben naar Eindhoven.

ressort arnhemS
4. yan Driel naar croesbeek; p. C.f'rederlks naar Oldebroek; A. j. Hart_h-oorn en E. post naar'Holten; 2.
Ilgisma.rl naar Dedemsvaart; W, L. À.Klootwijk naar Ermelo; W. L. M.Krabbenborg naar Terborg; IL à;Kruijf naar Nunspeet; .f. .f:'n. OuOèsanderink en H. A. Vaneker naaiHaaksbergen; s. A. J. wiuems nààiHuissen: B. A. Hey naar ADeldoorn :M. W. Jaarsveld naar NijmeÈen.

ressort Groningen:
K. Buist naar Schildwolde; J. c. Bui_tenga naar Oosterwoldei L. Eeftinpnaar Oude pekela; M. Kloetstra naaiAppingedam; J. Koster naar Beilen;II. Biek naar Nieuweschans; B. Hàtimingh naar Witmarsum; A. Seubersnaar Stiens; M. C. Duindam en A.Folkertsma naar Leeuv/arden.

Rijkspolitie te tvater;
I{. M. van Gelder naar Gorinchem;Y. Kammenga naar Amsterdam_f; É.C. van der Linden naar Amsterclim_II; J. c. II. C. van Ockenburg naarAmsterdam-Ifl; C. Netel naar "Vrees_
wijk.

Aanwijzing r,oor functie
IÈIJI(SPOLITIE TE WATEIi
ïgf 1-9-'6?: Adjudant c. de Lans totdistric.tsldjudant te Nijmegen; àa5u_dant A. B. Spa tot groepscommandànt
te Nijmegen.

Bevorderingen
§ECTIE BIJZ. VER,I(EER,STAKEN
tot opperweclrtmeester:
Per 1-2-'67: A. Bruggeman, A. J. Wil_lemse, J. Jansen en H. A. de Ruiterte Driebergen (S,B.V.).
IÈE§SOII,T AMSTER,DAM
tot adJualants
Per 1-2-,67: J. Dingemanse te De Bilt.
R,DSSORT'S.GEAVENHAGE
tot aatjudant:
Per 1-2-,6?: J. Boeije te Middelburg.
tot opperrvachtmeester:
Per 29-4-'67: .w. v. Daten te Mole-
naarsgraaf.

.32

MoI naar Rijnsburg; J. polderman enJ. van del Stroom naar -zoetermepr:
Per 1-2-'6?: J. M. M. M. de Kok te
's-IIertogenbosch,
tot aatm. ambt. C Be kl.:
Per l-12-'66: J. M. Spoorenberg te So-
meren.
Per 1-3-'6?: J. Verhaaren te Op1oo.
RESSOR,T AR'NIIEM
tot aaljudant:
Per 1-2-'67: W. Vlijm te Apeldoorn.
Per 16-5-'6?: D. de Vries te Ommen.
Ti,ESSOII,T GEONINGEN
iot adjudant:
Per 1-2-'6?: A. Koopman te Gronin-
gen.
tot opperwach.tmeester3
Per 27-5-'6?: J. Timmer te Sauwerd.J. Dedden te Oudemirdum.
II,IJI(SPOLITID TE WATEIè
tot aaljualant:
Per l-6-'67: A. B. Spa te Nijmegen.
OPLEIDINGSSCHOOL ATiNIIEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'67: M. v. d. Maas en Th, M.Boer te Arnhem.

In dienst getreden
SECTIE BIJZ. \IEEITEEESTAKEN
Per 27-5-'6?: K. Los, wrnr. te kl. te
Driebergen.
Per 12-6-'67: P. de craaf, rijksambte-
naar F te Driebergen (S.B.V.).
R,DS§OET AMSTEE,DAM
Per 1-6-'67: A. Blom schrijver op a.c.te Vinkeveen en Waverveen: n. f .Wols, adm. ambt. Ae kl. te Egmond
aan Zee.
NE§SOR,T'§-GEAVENIIAGE
Per 1-6-'67: L. Laceulle, adm. ambt.
C 3e kl. te Voorschoten.
EESSORT ARNHEM
Per 1-6-'67: J. D. Helmink, adm. ambt.
C III te Eibergen.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 15-5-'67: P. R', van der Kooij, adm.
ambt. C 3e kl. te Sneek.
EIJI(SPOLITIE TE 'ltrA'[EB,
Per 1-6-'67: II. A. M. Lonis, schrijverte Amsterdam.
IN§PECTIE IuOTORMATER,IEEL
Per .1-7-'67: Mej. A. H. van der Meer,
schrijver te,s-Gravenhage.
OPLEIDINGSSCIIOOL AR,NIIEIII
Per 1-6-'67: de volgende adspiranten:
H. Albers, J. W. Algra, J. C. van Al-ten, A. J. Analbers, M. p. Bagger-
man, c. T. Bartraij, L. de Beer, É. II.
Benes, R,. Bergman, f. van den Boo-gert, B. J. Brakke, J. L. M. Burtet.
C. W. Buscop, A. J. van Dam. A. M.Durieux, H. J. T. van den Elzen,W. T. tr'iévez, J. Ir. Foppen, J. M.

Meqpe_link, J. Meursing, fr. Ueijei,teursrng, II. Meijer,
H. Mol, H. E. Mooi-P. J. Moens, M. H. Mol, H. E. Móoij

I.o+,. +. Nabeï, K. lt. Oenema, H.B. Ooink, II. H. J. plass. J. E. s.
ururÀ, §. Nauer, h. H. oenema, I{.B. OoinE, II. H. J. Plass, J. E: s.Popma, R. A. van Raaij, ó. van F,a_

rra§§, J. D. È,Popma, R. A. van Raaij, i. van Ra_venhorst, _A. C. Rehe, H. J. Romijn,J. W. A. M. Rurjes, M. H. o. scËö"]ten, H. Schrap, c. Schutte, R. L. Ser_ne, J. Sikkema, c. B. Stoot. E. Sloor_stra, c. §m4, J. Steenbeek, L. Sijt_
lmq, J. H. M. Tazetaar, B. Timmèr,R. Venekamp, M. J. Vónrooij, J. C'.Verhoe{, B. M. c. Vermeuieri, C. i,Ver-voort (,44), c. J. Vervooït 1;SO;, É.
_e. Visser, c. F. ale Vreugd, M. W. .r.wachter, J-. waltinga, I(. àe weerd,
9-..-5. D. Wensma, J. Wever, N. rí/:
Willems, c. T. A. M. de WÍi, J. W.Witteveen, A. C. van Wijnen, p- ZDU1_
mond-

De dienst veÍlaten
ALGEM. INSPECTIE
Per 29-5-'6?: J. C. M. Jacobs, schrijverte's-cravenhage (Insp. fVfotórrrrat1.
NES§OIÈT AÀISTEn,DAIII
Per 1-6-'67: J. c. p. Westenbroek, ad_judant te Amsterdam.
TIES§OR,T's-GR,AVENEAGE
Per 1-6-'67: D. Noppen, J. v. Bovenen J. II. de Vries, wmrs. le kl. te's.-Grav-enhage; C. Bouwman, wmr. lekl. en J. Kramer, wmr. te Leidschen_
dam.
EE§SORT,s-HERTOGENBOSCrI
Per 3-11-'66: J. W. Kessing, adm.ambt.CgteBeek-L.
Per 1-6-'67: N. Vroon, wmr. le kl. enH. _Th, Larik, owmr. te Roermond;A. Weiss, wmr. te Zevenbergen.
IIESSOI'T AITNUEM
Per 1-6-'6?: II. F. A. v. Zelst, adju-
dant, te Herwen en Aerdt! .r. ó. uii-mink, wmr. le kl. te Lichtenvoorde.
IIESSOItl' GR,ONINGEN
Per 1-6-'67: IÈ. Bloembergen, owmr. teTwijzel.
RIJI{SPOLITIE TE WATEII
Per 1-6-'67: J. C. de Leeuw, adjudantte Nijmegen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
de navolgende adspiranten:
Per t-6-'67: J. van Dijk, te Arnhem.Per 9-6-'67: P. C. pruiksma 1e Arn_
hem.
Per 11-6-'67: L. Riksman te Arnhem.
Per 22-6-'67: J. J. p. Oomen te Arntrem.
Per ll-6-'67: E. Steenweg, H. Siersema,J. Jongedijk en A. Th. pettenburg te
Arnhem-

Ambts-

Owmr. Wmr. Ie kl.
K. Slel L. de Groqf

Schoonrewoerd Tzum
ress.'s-Grovenhoge ressorl Groningen
25 ioor op 22-7-19-67 25 ioor op 2-B-i967

Adm. ombi. C 2e kl.
B. N. Dinckgreve

Gron inoen
ressort Gràninoen

25 ioor op 28-8-i967

jubilea
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enquête naar

globale maten

rijkspolitieambtenaar

van

1. G. Eckhardt:

Intendance is tuighuis van politie
met I00 I artikelen en vele problemen

In de komende maanden wordt een
enquête ingesteld naar d~ globale
maten van de rijkspolitie-ambtenaar.
De gegevens moeten een soort her-
oriëntatie mogelijk maken op de
maatverhoudingen van verschillende
leeftijdsgroepen en een groter mate
van efficiëncy bij het verschaffen
van uniformkleding tot gevolg heb-
ben. De intrede van jonge wacht-
meesters in het korps heeft de in-
voering van een nieuwe serie maten
noodzakelijk gemaakt. Motorisering,
voeding en ook t.v.-kijken hebben
een verandering van maten veroor-
zaakt, min of meer los van het feit
dat lichaamsomvang ook verband
houdt met leeftijd. De enquête wordt

Omslagfoto: De RP 3, het [onqste schip
van de Riikspol itie te Water.

ingesteld door de Intendance der
Rijkspolitie te Apeldoorn, waar om
zo te zeggen maten en gewichten
een zeker evengrote aandacht vra-
gen van de intendant en zijn mede-
werkers als de maten en gewichten
in de zin van de ijkwet voor het
politiepersoneel overal in den lande.
De Intendance der Rijkspolitie, ge-
vestigd in een onaanzienlijk en veel
te klein gebouw aan het Kanaal
Noord te Apeldoorn, is in officiële
termen "belast met de aanschaffing,
opslag en verstrekking van dienst-
kleding, uitrusting en bewapening
ten behoeve van Rijks- en Gemeen-
tepolitie en voor de politieman als
zodanig. De bemoeiïngen strekken
zich ook uit tot goederen ten dienste
van de bijzondere ambtenaren van
Rijkspolitie en diensten en instel-
lingen ressorterende onder de Di-

rectie Politie van het Ministerie van
Justitie".
Dat is een vrij simpele aanduiding
voor wat in feite een van de groot-
ste kledingmagazijnen in het land
is, dat behalve kleding ook nog een
zeer groot aantal noodzakelijke ac-
cessoires levert. Niet alleen maten
en gewichten van politie-ambtena-
ren, maar ook nieuwe modellen,
handhaving van kwaliteit, een voort-
durende oriëntatie op nieuwe mate-
rialen en de toepassingsmogelijkhe-
den daarvan eisen een voortdurende
aandacht en leveren steeds weer
vraagstukken op, die het hoofd van
de Intendance, de heer ]. G. Eck-
hardt en zijn medewerkers dan maar
moeten oplossen.

Tuighuis
De heer Eckhardt (57), een besp ie-

1
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gelende figuur, die zijn vrijheidszin
uitleeft in het jachtveld, pleegt de
Intendance "het tuighuis van de
politie" te noemen. In zijn tuighuis
ligt de veelkleurige voorraad, die
varieert van tunieken tot distinc-
tieven, chevrons, knopen en schoen-
veters, van wapenstok tot karabijn
en van patroon tot traangas. Op de
achtergrond staat het leger van 6000
rijkspolitie-ambtenaren en omstreeks
4000 reservisten van de rijkspolitie,
12.000 gemeentepolitiemannen en
6000 reservisten van de korpsen ge-
meentepolitie.
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
hebben een eigen dienst voor kle-
ding, maar de Intendance der Rijks-
politie voorziet de hele Nederlandse
politie van wapens. Het gaat boven-
dien niet alleen om de leveranties.
Diverse instanties maken gebruik
van adviezen voor kleding en uit-
rusting en bewapening. Gesteld kan
worden dat de hele Nederlandse
politie, met inbegrip van die in de
Nederlandse Antillen, de bewakings-
dienst van het gevangeniswezen, de
mijnpolitie, bewakingsdienst van de
P.T.T., spoorwegrecherche, militaire
inlichtingendienst profijt trekken
van de Intendance.
Zo is het tuighuis een groot bedrijf.
Aan het hoofd zit een man, die na
een studie aan de Nederlandse Han-
delshogeschool het liefst in de bui-
tenlandse handel was gegaan, maar
wiens carriére door de vooroorlogse
economische crisis en de tweede
wereldoorlog in andere richting werd,
~bo~n. ~

Voor de oorlog werd hij secretaris-
propagandist van de Nationale
Landstormcommissie in Zeeland, in
1938 le luitenant van de grenadiers
en als zodanig zat hij op 10 mei
1940 in Den Haag. Hij onttrok
zich aan krijgsgevangenschap, werd
hoofdambtenaar van de Grondkamer
in Zeeland, kwam in het verzet en
trok in 1944 de wapenrok weer aan,
aanvankelijk als commandant bij de
Binnenlandse Strijdkrachten, later bij
het eerste onderdeel van het N eder-
landse leger in Brussel. De wapen-
rok in vreedzamer zin ging hem per
1 juni 1946 geheel bezighouden,
toen hij bij de Intendance der Rijks-
politie kwam, waarvan hij op 1
augustus 1950 plaatsvervangend-
hoofd en op I april 1956 hoofd
werd.

Theorie en praktijk

En daarmee begon een voortdurende
strijd om in de service aan de klant
elke gedachtenassociatie aan een
soort fourier die de recruut op het
oog taxeert en hem pas-of-niet-pas
enige uniformstukken op de balie
gooit, te voorkomen. "Wij werken
volgens een serie maatsysteem en
met een aantal van rond veertig
uniformmaten," aldus de heer Eck-
hardt. "Van alle uniformstukken is
een stammodel aanwezig plus tech-
nische beschrijving. Het materiaal
wordt allemaal op keur gekocht. Er
wordt gekeurd door de dienst van
het Rijksinkoopbureau. Elke baal
stof bijvoorbeeld is gecontroleerd op
samenstelling, kleur, trekkracht,
kortom op alles. In theorie zou ie-
dereen à la minute gekleed kunnen
worden, maar dan heb je in de eer-
ste plaats het feit van de verschil-
lende maten. Volgens het serie-
maatsysteem kunnen we 94 à 960/0

van het personeel direct kleden."
De heer Eckhardt is openhartig ten
aanzien van het feit dat er toch
steeds problemen zijn. Hij zegt: "Het
drama is nu dat we soms toch stuk-
ken hebben die niet passen. We
rijden met vier auto's met coupeurs
het land door, maar dat is te wei-
nig. Niettemin worden de groepen
normaal gesproken tweemaai per
jaar bezocht. wat niet altijd lukt.
En dan heb je voor iemand de juiste
maat schoenen niet of een van de
mensen blijkt intussen een buikje te
hebben gekregen.

Hoeveel klanten?

Het maken van een prognose aan-
gaande wat er nodig is. blijft bij-
zonder moeilijk. Daarom willen we
om te beginnen eenmaal per onge-
veer drie jaar een enquête instellen
naar de maatverhoudingen. Maar
een moeilijkheid blijft. dat ik nooit
precies weet hoeveel klanten de In-
tendance heeft. Als iedereen bij de
Intendance kocht zou er een goede
planning gemaakt kunnen worden.
Dan zou voor elke man een kleding-
kaart gemaakt kunnen worden, waar-
op aan de hand van de gemiddelde
draagtijd nagegaan kon worden wie
er aan een nieuw tuniek toe is. We
zijn nu nooit zeker en nemen het
gemiddelde van de afgelopen drie
of vijf jaar, maar zo kan het ge-
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beuren dat de goede maat schoenen
voor Pietersen er op zeker ogenblik
niet is."

Wijzigingen

Dat is niet het enige probleem.
Vroeger bestonden de uniformen
van rijks- en gemeentepolitie alle-
maal uit whipcord, nu heeft de ge-
meentepolitie een geheel ander uni-
form. Er wordt nu ook barathea ver-
werkt en er zijn tevens versch illende
kleuren, hetgeen weer moeilijkheden
geeft ten aanzien van het assortiment.
"We leven voor wat het uniform
betreft in een bewegelijke tijd. Er
zijn andere knopen, andere distinc-
tieven ingevoerd en een lange pan·
talon", verklaart de heer Eckhardt.
"En zodra in het korps bekend
wordt dat er een uniformwijziging
komt, stopt men met kopen en de
arme intendant blijft met de voor-
raad zitten. Dat noodzaakt al tot
een voorzichtige politiek me: als ge-
volg dat als er dan een wijziging
komt, we het ene niet meer in voor-
raad hebben en we het andere nog
niet leveren kunnen. Ik durf bij op
handen zijnde uniformwijzigingen
niet eerder te kopen voor bij wijze
van spreken de Koningin haar hand-
tekening heeft gezet."

Commissies

Niet voor niets heeft de intendant
zitting in de Rijkskledingcommissie,
de interdepartementale commissie
bewapening en uitrusting van rijks-
en gemeentepolitie, de contactcom-
missie arbeid in strafgestichten, de
commissie van advies inzake uit-
sluitingen, de uniformcommissie
rijkspolitie, de adviescommissie be-
wapening rijkspolitie. Het adjunct-
hoofd de heer ]. Poelert is voorts
lid van de contactcommissie uni-
Formkleding gemeentepolitie, de
t~xtieldeskundige van de Intendance,
de heer ]. ]. Aufderheijde in de
sub-commissies van de rijkskleding-
commissie, techniek en proefnemin-
gen. Maar daarmee zijn er nog geen
uniformen.
"Wanneer er een wijziging komt,
mag ik niet beginnen voor de be-
schikking er is en ik mag ook geen
al te grote voorraad hebben," aldus
de heer Eckhardt. "Pas als de zaak
in kannen en kruiken is kunnen we

4

bestellingen doen bij de spinner, de
verver enzovoort. Die moeten ook
tijd hebben en zo gaan er maanden
mee heen voor het eerste nieuwe
uniform op de stoep ligt. We maken
ook de aparte uniformen voor Por-
scherijders of voor de motorsurveil-
lance en dat geeft soms ook weer
problemen. Er zijn bepaalde fabri-
kanten, die voor ons werken. Die
maken een planning en dan moeten
er bijvoorbeeld ineens zoveel par-
ketwachters gekleed worden. Dat
gaat dan ten koste van de normale
produktie.

Samenspel nodig

Er moet een samenspel zijn tussen
het ministerie, het korps, de inten-
dance en de fabrikant en er is wel-
eens kortsluiting. En dan de kwestie
van de kwaliteit: ik gok op een
partij stof, die op een bepaalde tijd
afgeleverd moet worden en ook komt,
maar dan wordt afgekeurd. Prompt
komt dan de confectioneur in de
perikelen. I k heb eens een partij
munitie moeten afkeuren, maar het
gevolg was dat ik niet kon leveren.
De fabrikanten leveren doorgaans
volgens inschrijving - op uitnodi-
ging - bij het Rijksinkoopbureau.
Voor mij is kwaliteit belangrijker
dan prijs of levertijd. Die levertijd
komt dan weleens in het gedrang-
en dan krijgt de intendant natuurlijk
de schuld En alo bijvoorbeeld een
partij stoffen wordt afgekeurd dan
ben je er nog niet altijd helemaal
af. Wij zijn weleens beconcurreerJ
met stoffen, die wij zelf hadden af-
gekeurd."

Bijblijven

"Het .bijblijven' eist ook bij de in-
tendance steeds meer aandacht. En
dat geld zowel ten aanzien van kle-
ding als van bewapening. Wat van-
daag nog modern is, kan morgen
verouderd zijn. Leer wordt poly-
vinyl, katoen wordt polyester, wol
wordt kunstwol, metaal wijkt dik-
wijls voor plastic enzovoort. Dat
maakt het werk van de Intendance
inspannender maar ook boeiender,"
zegt de heer Eckhardt. "Er is in
zekere zin een revolutie gaande. Het
katoenen overhemd is nu een over-
hemd van kunstvezels, de katvenen
regenjas is er een van polyester ge-

worden, de leren jekker een van
kunstleer, waarvan elke rijkspolitie-
man er een moet hebben en waarvan
de leverantie nu is begonnen. Vroe-
ger hadden we een katoenen pet-
overtrek, nu een van perlon- of
nylonvezel, de pantalon moet nu
een permanente plooi hebben."

Wapens

En dan zijn er nog de wapens. "Dat
is een heel andere, maar zeker even
belangrijke winkel," zegt de heer
Eckhardt. "Neem alleen de keuring
van patronen. Te lage of te hoge
gasdruk, het kruitgehalte, het is al-
lemaal een ernstige zaak, waar men-
senlevens van af kunnen hangen.
Afgezien van de bewapening: alle
in beslaggenomen wapens en muni-
tie komen uit het hele land hier te-
recht. De zaken, die van belang
kunnen zijn voor opieidingsinstituten
of musea gaan eruit, wat geschikt
is voor verkoop wordt verkocht.
Waar het vandaan komt is altijd
weer een raadsel, maar elk jaar
komt er in totaal een partij van vier
of vijf ton, in 1966 zelfs tien ton.
Wat geen waarde heeft gaat de
smeltovens in, de munitie wordt in
zee gestort. Met die spullen hebben
we eigenlijk geen problemen, die
zitten vooral vast aan het streven
de politie-ambtenaar een uniform te
blijven verschaffen tegen een prijs
die hem in staat stelt met zijn kle-
dingtoelage uit te komen, maar te-
gelijkertijd van een dusdanige kwa-
liteit dat de draagtijd meer dan
redelijk is. En daar zijn we dagelijks
mee bezig."
Dat gebeurt in het gebouw aan de
Noord in Apeldoorn, waarvan de
heer Eckhardt hoopt dat het spoe-
dig overbodig zal worden. De on-
praktische indeling werkt bijzonder
belemmerend, maar inmiddels zijn
plannen voor nieuwbouw ingediend.
De heer Eckhardt kan uren over
zijn werk praten, over pistolen en
rijzadels, tunieken en al die 1001
zaken uit zijn tuighuis. Hij zegt: "Ik
praat graag over mijn werk, want
ik hou ervan". En dat is maar goed
ook, want uit de mond van diezelfde
intendant tekende ik op: "Je moet
iets met liefde doen of je moet 't
laten ... u

Tekst en foto: Bas den Oudsten
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Windhoos teistert Tricht

Politiehulp snel ter plaatse

op zondag 25 juni 1967 trof een
windhoos die vanuit Brabant, over
de BommeIerwaard, rotonde Waar-
denburg, Deil en Tricht trok, dit
laatste dorp in volle hevigheid. De
enorme zuigkracht in deze hoos
heeft helaas slachtoffers geëist en
zeer grote materiële schade aange-
richt. Over het verloop van de ge-
beurtenissen en de gevolgen heeft
men in de dagbladen kunnen lezen
en ik wil daarover dus niet verder
uitweiden. Wel wil ik iets vertellen
over de politiële maatregelen, over
de taak waarvoor de politie in ~
Tricht geplaatst werd. Tricht be- f

hoort tot de post Buurmalsen, groep
Geldermalsen, district Nijmegen.

zondag 25 juni 1967
De postcommandant Buurmalsen, de
opperwachtmeester J. van der BeId,
is op het groepsbureau te Gelder-
malsen, als te ongeveer 17.30 uur
zijn echtgenote uit hun woning te
Tricht, - welk huis overigens in
het geheel niet werd beschadigd

Leger en politie werkten nauw samen. Hier
de adspirant J. J. C. Willernsen van de
groep Huissen in gesprek met twee lucht-
machtsoldaten.

door de luitenant F. H. KONING te Nijmegen

foto's: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen

De windhoos liet een spoor van totale vernieling achter.

opbelt met de mededeling, dat zij
zojuist had doorgekregen dat door
de storm "enige huizen zouden zijn
beschadigd". De postcommandant
en een collega gaan daarop op on-
derzoek uit en zien dan de werke-
lijke situatie. Zij slaan meteen alarm
en al korte tijd daarna komt het
hulpverleningswerk op gang. Vanuit
het groepsbureau wordt al het be-
schikbare personeel naar het dorp
gedirigeerd en worden de comman-
danten van de omliggende groepen
verzocht meteen zoveel mogelijk
personeel te zenden.
In opdracht van de districtseem-
mandant, de majoor P. ]. Plattel,
die inmiddels ook ter plaatse is ge-
komen, wordt via het districtsbu-
reau door de districts-adjudant
nog meer personeel ter assistentie
opgeroepen. Deze regeling blijft ook
voor de komende dagen van kracht,
waarbij telkens, zoveel mogelijk van
te voren, de wensen ten aanzien van
het aantal vanuit de centrale post
in Tricht, worden kenbaar gemaakt.
De assistentie kon steeds uit het
eigen district worden geleverd,
dankzij de medewerking van de

groepscommandanten, zodat geen
bijstand behoefde te worden aange-
vraagd uit andere districten.
De centrale post wordt voorlopig
ingericht op de secretarie van het
gemeentehuis en zal daar blijven
tot de volgende ochtend. Bestaat
de taak voor de politie in het eer-
ste begin uit het meehelpen zoeken
naar door puin bedolven slacht-
offers en het bevrijden van hen, al
heel spoedig wordt dit werk over-
genomen door brandweer en B.B.
en gaat de politie ever tot het we-
ren van al te veel hulpvaardige
mensen, die de specialisten maar
voor de voeten lopen en meer last
veroorzaken dan lust. Geld en waar-
devolle voorwerpen liggen overal
voor het grijpen en nog steeds is er
groot gevaar voor instorting, zodat
zo snel mogelijk posten worden uit-
gezet ter afsluiting van het ramp-
terrein.

maandag 26 juni 1967
De politie krijgt de beschikking over
een lokaal in een niet meer gebruikte
school, waarnaar de centrale post
wordt overgebracht. De P.T.T.

5
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brengt meteen een telefoontoestel
en heeft voordat het middag is, een
noodlijn aangelegd. Indien nodig
kan eventueel snel een tweede lijn
worden ingeschakeld.
In dit lokaal worden nu de deta-
chementen van opdrachten voor-
zien, tevens wordt er het publiek
te woord gestaan, dat al heel spoe-
dig de nieuwe "politiepost" weet te
vinden. Het was ook dit vertrek
dat op een nacht vereerd werd met
het bezoek van een flink uit de
kluiten gewassen rat, die vanuit de
melkfabriek aan de overkant, de
zaak eens kwam inspecteren. Het
werd zijn laatste inspectietocht ...
In het rapportenboek dat op de
centrale post wordt bijgehouden,
staat op sobere, maar eerlijke wijze,
zijn gewelddadige dood omschreven
die ik u overigens wil besparen.
Het Korpsblad is per slot van reke-
ning voor het hele gezin ...

Om zoveel mogelijk mensen van
het eigenlijke rampgebied te kun-
nen weren, worden er pasjes uitge-
geven aan mensen die gerechtigd
zijn daar te komen. Deze pasjes
worden op de secretarie door amb-
tenaren, uit Tricht zelf afkomstig,
afgegeven. Deze mensen kennen al
de inwoners van het dorp en veelal
nog hun familieleden uit andere
delen van het land, zodat aan "niet-
gerechtigden" geen doorlaatbewijs
wordt verstrekt.
Regelmatig wordt contact opgeno-
men met de burgemeester ter be-
spreking van de genomen en nog
te nemen maatregelen, terwijl het
contact met het hoofd van de B.B.
ook zeer frequent en goed is. Het
is tijdens één van de besprekingen
op het gemeentehuis dat de burge-
meester bericht krijgt, dat H.M.
koningin Juliana het rampgebied
zal bezoeken, vergezeld van haar
commissaris in de provincie Gelder-
land, rnr H. W. Bloemers. Aange-
zien dit bezoek ongeveer een uur
van te voren wordt aangekondigd,
moeten de noodzakelijk te nemen
maatregelen, zoals het scheppen van
ruimte voor het gemeentehuis, het
vrijmaken en openhouden van de
route vanaf Geldermalsen naar
Tricht en van de weg vanaf de
plaats van aankomst naar het
rampgebied in ijltempo worden ge-
nomen.
Het lukt allemaal! Alleen de solo-
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rijder. van de verkeersgroep . die
H.M. zal begeleiden vanaf de ro-
tonde Waardenburg, heeft vruchte-
loos staan wachten. De chauffeur
van de hofauto neemt n.l. een an-
dere route dan is afgesproken en
zo kan het dan ook gebeuren, dat
de politiepost op de Lingedijk tot
zijn grote verbazing de hofauto
langs ziet rijden en dat iedereen in
het gemeentehuis nog in de richting
van Geldermalsen zit te turen, als
H.M. al uit de auto stapt ..
Omringd door een schare lieden
met Foto- en filmtoestellen maakt
de koningin dan een uitgebreide
rondgang over het rampgebied. De
"het plaatje van hun leven" pro-
berende te schieten fotografen wek-
ken na een tijd zozeer het misnoegen

van H.M. op, dat zij zich tot de
districtseemmandant wendt met het
verlangen, dat er niet meer gè-
fotografeerd wordt. Waarna de
heren zich belemmerd voelend in
het maken van kiekjes van korte
afstand, hun telelenzen voor de dag
halen en ~aak gevaarlijke klauter-
partijen uithalen om toch maar hun
werk te kunnen doen, of, zoals een
van hen zich uitdrukte: "wij zijn er
nu eenmaal om te zondigen". Het
bezoek dat, naar van te voren was
aangekondigd, ten hoogste één uur
zou gaan duren, loopt uit tot on-
geveer 3 uren.

dinsdag 27 juni 1967
Nadat het publiek, dat op de voor-
gaande avond in grote getale naar

Foto boven: De adspirant A. van Driel van de groep Graesbeek controleer! pasjes in het
rampgebied; ap de achtergrond de luitenant Koning in gesprek met een
gemeente-opzichter.

Foto ander: De wachtmeester J. H. F. Ammerlaan van de groep Eist (O.B.) en de adspi-
ranten A. v. Driel en G. D. P. Aalbers, beiden van de groep Groesbeek,
rapporteren hun bevindingen aan de luitenant Koning, die is verqezeld van
een leerling van de N.P.A.
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Tricht was gekomen, tegen het
vallen van de duisternis per luid-
spreker van de G.S.A. - van welke
luidspreker overigens vaak een nut-
tig gebruik is gemaakt voor het be-
kendmaken van mededelingen aan de
plaatselijke bevolking - gemaand
was de omgeving van het rampge-
bied te verlaten, keerde de rust na
lange tijd terug.
Rapportenboek 7.30 uur: "Mr van
Thiel, voorzitter van de 2e Kamer,
stelt zich te omstreeks 07.15 uur
persoonlijk op de hoogte van de
ramp te Tricht" ...
Wijs geworden van de ervaringen
van maandag, worden er op vele
plaatsen posten uitgezet, met de
opdracht auto's uit het dorp te we-
ren. Hiermee overeenstemmende
verkeersborden worden daartoe op
de ingaande wegen geplaatst. Deze
maatregel was nodig gebleken, daar
de nieuwsgierigen de aan- en af-
voer van bouwmaterialen en puin
bemoeilijkten.
De posten staan nu als volgt in drie
"ringen" opgesteld:

1. de reeds eerder genoemde, die
tevens verkeersregelend optreden;

2. in het dorp ter wering van men-
sen zonder geldige pasjes;

3. het personeel op het ramp ter-
rein, dat daar een oogje in het
zeil houdt.

woensdag 28 juni 1967

De bewaking voor de komende
nachten zal, in overleg met de bur-
gemeester, drastisch worden ver-
minderd, omdat de overal verspreid
liggende bezittingen verzameld zijn
en weggehaald, zodat de kans op
plundering nihil is geworden. Ove-
rigens hadden de posten, met in
bruikleen afgestane portofoons van
de B.B., in de voorgaande nacht
spannende ogenblikken meegemaakt.
Het is midden in de nacht; behalve
het schijnsel van een paar gerepa-
reerde lantaarnpalen op het ramp-
terrein, is het helemaal donker. Bij
tussenpozen schrikt men op van
puin dat met geraas naar beneden
valt. Veroorzaakt door de wind of
is er iemand? Opeens komen twee
mannen op een damesfiets vanuit
de duisternis op een wachtpost af.
Zij storen zich niet aan het bevel
om te stoppen, in tegendeel, zij rij-
den nog harder door. Per portofoon

Dit VW·busie werd zeker 100 meter door de lucht geslingerd en belandde - total loss -
middenin een geheel ontwortelde boomgaord. .

wordt dit doorgegeven aan de cen-
trale post. En dank zij de verbin-

~ dingen per portofoon weet men na
enige tijd de fietsers te lokaliseren
en in te sluiten. Groot is echter de
verbazing als tenslotte de indringers
gegrepen worden ...
Op hun patrouilletocht door het
rampterrein hadden 2 collega's een
oude damesfiets onder het puin ont-
dekt en het plannetje was snel ge-
maakt . . . Per slot van rekening
werkt het slaap- en verveling ver-
drijvend en het is goed voor het
moreel! Overigens is dit 's nachts
de enige actie geweest.
Met het oog op de begrafenissen
die op donderdag zullen plaats
vinden worden er in plaats van in
Tricht, in Geldermalsen met ingang
van die dag, pasjes verstrekt. Dit
werkt doelmatiger daar de politie-
post bij de Lingebrug bij Gelder-
malsen, ter afsluiting van de voor-
naamste toegangsweg naar Tricht,
precies weet waar ze aan toe is.
Dit zou vooral moeten blijken op
donderdag, daar er veel belangstel-
lenden voor het ter aarde bestellen
worden verwacht. Voor deze dag
worden ook portofoons van de Sec-
tie Bijzondere Verkeerstaken aange-
vraagd en verkregen. Er is die dag
en ook het daarop volgend week-
end, een dankbaar gebruik van
gemaakt. Overigens is de belang-
stelling op de 2ge juni lang niet zo
groot geweest als werd verwacht.
Langzamerhand keert de normale

toestand weer terug. Steeds kleiner
wordt het detachement dat bijstand
verleent. M.i.v. vrijdag 30 juni is
er geen sprake meer van een "ramp-
gebied" maar van "bouwterrein" en
in verband hiermee wordt de pas-
jeeregeling opgeheven. De politiële
taak beperkt zich tot het in goede
banen leiden van het verkeer.
Het weekend van zaterdag 1 en
zondag 2 juli kenmerkt zich door
een druk verkeer van bezoekers.
Ook hier was rekening mee gehou-
den, maar toch kon niet worden
voorkomen dat er filevorming op-
trad. Om allen toch te laten zien
waarvoor zij waren gekomen en om
opstoppingen in Tricht zoveel mo-
gelijk tegen te gaan, wordt er een
"rampenroute" uitgezet, aangegeven
door in haast geschilderde borden.
Het resultaat is dat ieder braaf in
de rij blijft en alle gelegenheid
krijgt de overblijfselen te zien van
een wijk, die in enkele ogenblikken
veranderde in een troosteloze puin-
hoop.

Het is al weer enige tijd geleden
dat de boven beschreven gebeurte-
nissen plaats vonden. Afgezien van
een klein artikeltje in de krant
over de laatste financiële toestand
van het rampenfonds, in verband
met de hulpverlening voor de slacht-
offers, is ook de naam Tricht uit
de pers verdwenen. Moge er niet
spoedig een ander voor in de plaats
komen.

7
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De bemanning v.l.n.r. bootcommandant J. v. Altena, owmr., wnd. boatcommandant W. v. d. Bijl, wmr. le kl., motordrijver e. A. v. Rhijn,
owmr., wnd. motordrijver L. P. H. v. Leeuwen, wmr. 1e kl., bemanningslid E. Bol, wmr. 1e kl., werd door de overste De Jong oan de

Minister voorgesteld.

Minister van Justitie mr C. H. F. Polak stelde RP 3
te Enkhuizen in dienst

Onder de lIingescheepten" waren
onder meer: de Commissc ris der
Koningin in de provincie Noord-
Holland, mr F. J. Kranenburg; de
Secretoris-Generoo l van het Mini-
sterie van Justitie, dr A. Mulder;
de Directeur-Generaal, jhr mr F. A.
Groeninx van Zoelen eo diens
plaatsvervanger mr A. M. van Liere.
Het O.M. werd vertegenwoordigd
door de Procureur-Generaal fun-
gerend Directeur van Politie mr M.
H. Gelinck en de Officier van Justi-
tie, Hoofd van het Arr. Parket te
Alkmaar jhr mr A. Reigersman. De
burgemeester van Enkhuizen IJ. H.
de Zeeuwen diens "collega" de
landdrost van de Zuidelijke lJssel-
meerpolders dr ir W. M. Otto, ga-
ven eveneens blijk van hun belang-
stelling evenals het hoofd van het
bureau Watertoerisme A.N.W.B., de
heer M. Ruijtenschildi. Van korps-
zijde hadden zich noch ingescheept
de Generaal W. de Gast, de waar-
nemend T.l. Amsterdam, de overste
A.. Cammoert en de waarnemend
D.e. leeuwarden van de Rij:<spolitie
te water, de kapitein Th. P. NeIis-
sen.

8

door E. HUBREGTSEN, officier der Rijkspolitie 2e kl.
foto's: wachtmeester le kl. J. E. de Jong

In Enkhuizen is dezer dagen de
nieuwe "R.P.3" in dienst gesteld
door de minister van Justitie mr
C. H. F. Po!ak. Hiermee kwam een
eind aan het bestaan van de oude ~
"R.P.3", die inmiddels onttakeld
tegenover het bureau van de rijks-
politie te water te Amsterdam ligt
te wachten op "afvoer" naar de
Dienst der Domeinen. Hetgeen een
roemloos einde betekent van het
"ambtelijk" leven van dit 32 jaar
oude vaartuig, dat sedert 1946 deel
heeft uitgemaakt van de vloot van
de Rijkspolitie te Water.
Vele autoriteiten waren naar de
oude vestingstad Enkhuizen geto-
gen om zich In te schepen aan
boord van de .,R.P.3" teneinde de
eerste officiële patrouillevaart over
het IJsselmeer mee te maken. Op
de kade waaraan de R.P. 3 gemeerd
lag, samen met de nu oude R.P. 1,
ontving overste L. P. H. de Jong,
als waarnemend Commandant van
de rijkspolitie te water, de vele
gasten. Op de kade werden de corn-

mandant van de groep Enkhuizen
en de aangetreden bemanning van
de R.P. 3 door de overste De Jong
aan de minister voorgesteld.
Nadat de ,,1" en de ,,3" de trossen
hadden losgegooid werd "zee" ge-
kozen. Aan boord van de ,,1"
werden de verrichtingen van de ,,3"
nauwlettend gadegeslagen door een
reportage-ploeg van de N.T.S. Rond
het middaguur werd de vaart uit
het schip genomen en nodigde over-
ste De Jong de gasten aan dek.
Nadat hij alle gasten nogmaals wel-
kom had geheten aan boord van
dit nieuwe vaartuig, nodigde hij de
minister uit het schip officieel in
dienst- te stellen.

Mr Polak zei o.m. voor hij tot het
hijsen van de Rijkspolitiewimpel
overging het een persoonlijke
vreugde te achten, het schip In
dienst te mogen stellen. Een woord
van dank richtte hij tot de bouwers
en alle andere medewerkers, die er
zelfs in de ogen van een leek in zijn
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geslaagd een schip af te leveren,
dat indruk maakt. Men hoort de
motoren nauwelijks, terwijl het schip
toch snel de golven doorklieft. In
het bijzonder richtte de minister
een woord van dank tot de heer
Laman Trip, die aan het ontwerp,
de voorbereiding en toezicht tijdens
de bouw veel werk heeft gehad.
Mr Polak somde vervolgens de ei-
sen op, waaraan de politieman te
water moet voldoen. De bemanning

. droeg hij de zorg op van dit nieuwe
vaartuig. Zij moet zorgen dat dit
schip in een goede staat van onder-
houd b'ijh, want gezien de staat
van 's Rijks financiën kan de be-
manning niet verwachten dat er
spoedig weer een nieuw vaartuig
aan hun zorg zal worden toever-
trouwd.
De minister sprak de hoop uit, dat
het schip aan een ieders verwach-
ting zal voldoen en dat het nog
vele jaren, hoewel de veranderin-
gen in de streek rond het IJ ssel-
meer vee' zijn, te Enkhuizen gesta-
tioneerd zal blijven. Nadat schip
en bemanning een goede en behou-
den vaart was toegewenst, hees de
minister de "blauwe wimpel", ter-
wijl de "R.P. 1" met de luchtfluit
haar jonge zuster begroette. Gedu-
rende enkele uren werd de tocht
over het IJ sselmeer voortgezet,
waarbij de "R.P. 1" nog even liet
zien, dat de snelheid van dit oudere
vaartuig niet onderdoet voor die
van de nieuwste aanwinst.

Nieuw groepsbureau Volendam
geopend met buitenlandse
belangstelling
door de opperwo chtrneester P. VAN DER KAMP

Vele tientallen Volendammers in
klederdracht en een groeiend aan-
tal vreemdelingen, dat wellicht een
toeristisch schouwspel vermoedde
dromde dezer dagen bijeen op het
Europaplein In Volendam. Daar
stond de groep Edam der Rijkspo-
litie aangetreden en daar was de
voltallige gemeenteraad, met een
aantal andere genodrgden.

...... oud en nieuw in Enkhuizen (nou [c, oud ..... )
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In aanwezigheid van de districts-
commandant te Amsterdam, de
majoor C. H. Honcoop, de offi-
cier-toegevoegd, de kapitein J. A. H.
Stokreef en de officier-toegevoegd
voor jeugdzaken, mej. S. A.
van Kamp, hees burgemeester mr
F. J. J. M. Boelens de vlag ter
opening van het nieuwe groepsbu-
reau te Volendam, waarmee het
toeristencentrum eindelijk over een
politiebureau beschikt, dat aan de
eisen van deze tijd voldoet.
Tot 1953 had Volendam een onmo-
gelijk postbureautje var. 12 vier-
kante meter, daarna een rayonbu-
reau met twee kamertjes en twee
cellen. Door activiteiten van bur-
gemeester Boelens, de Territoriaal
Inspecteur in het ressort Amster-
dam, de kolonel H. A. van Steenis,
de districtscornmandant en de Rijks-
gebouwendienst, viel in 1965 he;
besluit om het groepsbureau van
Edam naar Velendam over te bren-
gen en werd begonnen met een
rigoureuze verbouwing van de bo-
ven elkaar gelegen percelen Euro-
paplein 1 en 2.
Het nieuwe groepsbureau is niet
alleen goed geoutilleerd, maar bo-
vendien in enkele vertrekken fraai
afgewerkt met een houten lambri-
zering. Op de benedenverdieping
zijn een ruime "manschappenkamer",
een ruime kamer voor de rayon-
commandant en twee cellen. Op de
eerste verdieping een ruime kamer
voor de groepscommandant, een
vertrek voor de administrateur en
een ruime keuken. Op de bovenste
verdieping zijn een verhoorkamer,
een ongehuwdenkamer, douchecel,
magazijn en wapenkamer. Naast het
bureau zijn twee ruime garages.
Na bezichtiging van een en ander
zijn in hotel Spaander over en weer
woorden van waardering, dank en
erkentelijkheid gesproken. Maar
daar waren de buitenlanders niet
bij, die wisten al dat het hele ge-
beuren hoogstens te maken kon
hebben met de veiligheid van hun
lijf en goed maar dat het geen
folkloristisch schouwspel was ...

Rp.org_KB1967_08_aug_Nr.12 192



Mejuffrouw De Kerf,
officier jeugdzaken
district Doetinchem

Met ingang van
15 februari 1967
is mejuffrouw
E. L. A. M. de
Kerf in de rang
van officier 2e
klasse ingedeeld
bij de terri to-
riale inspectie
Arnhem ter

standplaats Doetinchem en belast
met de functie van vrouwelijk offi-
cier voor jeugdzaken met als ambts-
gebied het district Doetinchem. Mej.
De Kerf werd op 27 juni 1937 te
Sas van Gent geboren. Ze volgde
de Middelbare Meisjes School te
Terneuzen en Rotterdam. In deze
laatste plaats deed zij haar eind-
examen waarna ze ging studeren
aan de Sociale Academie te 's-Gra-
venhage die toen nog School voor t
Maatschappelijk werk heette. Hier-
van behaalde zij het diploma in
1958. Na een half jaar internaats-
werk begon zij half november 1959
als maatschappelijk werkster bij een
gezinsvoogdijvereniging in Rotter-
dam, welke functie zij vervulde tot
haar benoeming als officier der
rijkspolitie.

raaa~
&daad

Deze reizende tentoonstelling komt
in het district Breda volgens onder-
staand schema:
Terheijden: 19 t.m. 21 sept. 1967

Patronaatsgebouw, Markstraat 3.
U!venhout: 26 t.m. 28. sept. 1967.

Sportcentrum Jeugdland.
1.Je tentoonstelling is dagelijks ge-
upend van 8.30 - 21.00 uur.

Abonnement Korpsblad
wordt tientje per jaar

Het Korpsblad Rijkspolitie gaat zijn negende jaar-
gang in. Van meet af aan is ernaar gestreefd de
abonnementsprijs zo laag mogeljk te houden. Door
de steeds verdergaande stijging van kosten echter,
werden redactie en uitgever genoodzaakt de abon-
nementsprijs op f 10,- per jaar te brengen. Het •
zelfstandig voortbestaan van het Korpsblad Rijks-
politie, waarop ieder korpslid prijs zal stellen,
noopte hiertoe. Ondanks deze verhoging blijft het
een reit dat het Korpsblad Rijkspolitie nog steeds
he'( goedkoopste maandblad in zijn soort is.

de redactie

~~~~~~~~~~rv~~~~rv~~~~ ~~~~~~
(
(

Langs de weg gezien

Tijdens het recente bezoek van het koninklijk paar aan de -waddeneilanden
demonstreert de commandant van het district Leeuwarden, de overste
]. Rodenhuis, het "onopvallend volgen".
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niet alleen verhouding politie-publiek actueel maar ook:

Het nieuwsmedium en het publiek

Hoe goed het de journalist ook kan doen wanneer, als hij wordt aange-
vallen, terstond zijn collega's klaar staan om het voor hem en zijn medium
op te nemen, toch zal hij zich wel eens afvragen, of deze strijdbaarheid
altijd terecht fungeert. Al is het waar dat "de pers" (in de breedste zin)
nogal eens als zondebok fungeert en zij dat niet behoeft te nemen, het
gevaar is niet denkbeeldig dat men de zo weerbaar opgeheven hand nim-
mer meer in eigen boezem steekt. Aldus schrijft de journalist T. Lodewijk
in het orgaan van de Nederlandsche Nieuwsblad Pers, een organisatie die
de niet dagelijks verschijnende kranten in Nederland samenbindt. Het
artikel is zeer de moeite waard, aangezien er niet alleen de verhouding
nieuwsmedium-publiek, maar ook die tussen politie, pers en publiek wordt
aangesneden. Dat is ook de reden waarom wij het artikel geheel overne-
men, waarin de schrijver vraagt:

Hoe staat het met de communicatie
tussen de publiciteitsmensen en hun
lezers, hoorders of kijkers? Men
fugeert gaarne als "stem des volks"
maar hoort men de stem des volks
nog? Die stem komt heus niet tot
gelding in ingezonden stukken, al
of niet uitgelokt. De overgrote
meerderheid en ook de kwalitatieve
meerderheid van ons volk schrijft
geen ingezonden stukken. Ook al
is men van eigen objectiviteit over-
tuigd, welke maatstaf legt men aan
om die objectiviteit te toetsen; wan-
neer merkt men, dat men in de
subjectiviteit of in de tendenz-
journalistiek is beland?
Er wordt tegenwoordig met open-
lijke verachting gesproken van het
klootjesvolk, en één medium heeft
het zelfs bestaan om een hele rij
van daartoe behorenden met naam
en toenaam op te sommen. Onwil.
lekeurig denkt men dan terug aan
de tijd waarin het "denkend deel
der natie" neerzag op de "lieden
van de nachtschuit" en, nog verder
terug, aan de Farizeeërs en Schrift-
geleerden die hun vloek uitspraken
over "de schare die de wet niet
weet". Wie zo spreekt over het
publiek waarvoor hij schrijft en/of
spreekt, is zonder het zelf te be-
seffen beland in een waanwijze,
zelfingenomen coterie. Men moet
niet denken dat het publiek dit
niet merkt. Maar ach, dat is im-
mers maar klootjesvolk?
Men kan er gerust op rekenen dat
kritiek op onjuiste of onwettige

12

handelingen van de politie bij ons
volk aanslaat. De Nederlander staat
op zijn recht, en wenst dit gehand.
haafd te zien juist door de instel-
lingen, die met die handhaving zijn
belast. Maar ee zeer groot deel,
het overgrote deel van ons Neder-
landse volk is dit hakken op de
politie beu, loopt er niet meer in
wanneer het gevaar van een "poli-
tiestaat" wordt opgeroepen.
Het beseft te goed dat het zelf
steeds meer de dupe wordt van
deze stelselmatige gezagsondermij-
ning, al moet men oppassen dit te
zeggen omdat men al gauw een
"morele herbewapenaar" is of nog
erger, aldus geëtiketteerd door de~
verlichte, de vrijheid boven alles
minnende voorlichters.
Het beseft te goed, dat de huidige
terreur van het schorem van de
straat, zich uitend in geweldple-
ging, afpersing, vernieling en bal-
dadigheid waaraan ieder zich geel
en groen ergert, mede te danken
is aan het feit dat de politie be-
nauwd is voor niemand ontziende
kritiek. Het krijgt tenslotte altijd
nog liever per ongeluk een klap
met een bullepees van een agent,
dan dat het door een bende ge-
boefte kan worden mishandeld en
getreiterd. Daartegen zouden de
publiciteitsmedia eens een campagne
moeten beginnen, inplaats van al
deze aktiviteiten met mooie namen
te versieren en begrip te vragen.
Maar als iemand suggereert al dele
straatslijpers in een werkkamp te

stoppen, halen geleerde lieden die
er in gestudeerd hebben de neus
op. En inmiddels gaat het van
kwaad tot erger. De pers volstaat
met vermelding der feiten. En zingt
het loflied op de ongebonden vrij-
heid.

Vele zijn de kranteknipsels over
een zich in de publiciteit dringende
juffrouw die op het politiebureau
verzeilt, en vele zijn de handteke-
ningen van intellectuelen die dit
afkeuren. Tot ze zelf eens een keer
honderd' gulden moeten betalen aan
een groep geboefte dat "Op de auto
heeft gepast" en die auto in brand
steekt als er niet wordt betaald .
Deze mentaliteit van het nieuws
"sec" te zien en zich nauwelijks
bewust te zijn van de draagwijdte
van eigen berichtgeving en com-
mentaar wordt o.a. gesignaleerd in
"De Rotterdammer" waaruit wij
het onderstaande (met instemming)
overnemen:

Bepaald ontoelaatbaar echter
achten wij wat er 's middags in
de jongerenrubriek "Uitlaat" ge-
beurde. Daar ondervroeg een
meisje een minderjarige jonge-
man "weggelopen uit de opvoe-
dingsinrichting te Amersfoort en
nog niet gevonden door de poli-
tie, die naar hem zoekt".
Deze jongeman kreeg de kans
te zeggen, wat hem voor de mond
kwam en erg verheffend was
dat niet.
"Wegens moeilijkheden thuis"
zat hij "als civiel geval" 1D

Amersfoort voor een half jaar
en die tijd was nu plotseling
verdubbeld, zonder dat iemand
wist, waarom, hij niet, zijn voog-
des niet, zijn ouders niet (die
hadden eventjes een brief op
poten naar de kinderrechter ge-
stuurd); men kreeg luisterende
de indruk, dat hier een volkomen
onschuldige jongen voor de ge-
zelligheid van de kinderrechter
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was opgesloten en opgesloten
blééf.
Hij had zich voorts een helder
oordeel gevormd over het gehele
kinderstrafrecht (!) en gaf daar-
over van alles ten beste, kondigde
"een actie in drie punten" te
zullen beginnen en gaf voorts
"alle ouders van minderjarige
F(!rsonen de raad, zich als er
moeilijkheden in het gezin zijn
niet tot Pro Juventute of andere
instanties te wenden" aangezien
de inrichtingen voor heropvoe-
ding de "civiele gevallen" alleen
maar tot erger brengen . . .
Bot hierop het meisjesstemmetje
weer: "Dames en heren, dit is
een geval van heropvoeding ... "
conclusie aan de toehoorder.
Hopsakee, wie weet hoeveel hon-
derdduizenden in den lande, dit
anonieme gepraat gehoord heb-
bende, spreken er schande van!
Zulke wandaden, bedreven aan
zo'n aardige, onschuldige en
schrandere jongen, die "als hij r
maar even iets over het slechte
eten zegt, cellulair wordt opge-
sloten voor tien dagen . . "

N ou, nou, die kinderbescherming
is ook een verschrikkelijke in-
stelling! Dat onvolwassen kinde-
ren zo praten met elkaar, valt
hun niet kwalijk te nemen. Maar
de volwassenen die de supervisie
over dit jeugdprogramma heb-
ben, kunnen zoiets niet zonder
meer laten voorbijgaan, dat is
onverantwoordelijke beïnvloeding
van de publieke opinie.

Wat voor Hilversum en Bussum
geldt, geldt voor ieder publiciteits-
medium. De publicist timmert aan
de weg en moet niet gaan opspelen
wanneer hij kritiek krijgt. De vrije
meningsuiting wordt niet bedreigd
wanneer er kritiek wordt uitge-
oefend op de wijze waarop ze
wordt gebruikt of zelfs misbruikt.
Op deze wijze ontstaat er een kloof
tussen het medium en de lezers.
Als de krant wérkelijk alarm moet
slaan, is er niemand meer die luis-
tert. Het is zo vaak loos alarm
geweest

Onze politiebeulen en onze objectieve pers
Een van de jongelieden die er dagwerk van maken, de politie
in de uitoefening van haar taak te belemmeren en te provoceren,
wordt ter gelegenheid van een der dagelijkse demonstraties tegen
een der bekende misstanden (of het het Beatle-verbod was dan
wel het beproefde Vietnam is ons ontschoten) gearresteerd we-
gens het niet opvolgen van een bevel der politie. De jonkman
verzet zich hevig, wentelt zich over de grond, en eindelijk krijgt
een agent hem te pakken bij zijn weelderige haardos.

Resultaat:
1. Foto op de voorpagina over 2 kolom.
2. Onderschrift bij foto.
3. Bericht dat de pa van de jonkman (appel en stam) zeer

verontwaardigd is en klacht indient.

Mogelijkheden voor verder nieuws:
a. Vragen in de gemeenteraad.
b. Behandeling van de klacht.

Redactioneel commentaar behoeft niet, want de foto spreekt voor
zichzelf. Onze politiebeulen.

Drie politieagenten wagen zich met levensgevaar in de vloed-
stroom rond een golfbreker, om zwemmers die dreigen te ver-
drinken, te redden.

Resultaat berichtgeving: Drie regels.
Redactioneel commentaar behoeft niet. Daar zijn ze toch voor?

Hoe komt men
aan het woord
"Hermandad"

Lk.

Hermandad is een spaans woord,
dat "verbroedering" betekent en af-
stamt van het Latijnse woord "ger-
manitas". Aanvankelijk diende het
om de onderlinge verbintenissen aan
te duiden, die de steden van Cas-
tilië en Aragon sloten, teneinde de
vrede te handhaven en de aanmati-
gingen en roverijen van de adel
tegen te gaan. Zij werden daarbij
ondersteund door de Koningen, die
dit middel gaarne aangrepen om de
overmoed van de aanzienlijken te
fnuiken.
Een dergelijke verbintenis ontstond
in Aragon voor het eerst in het
midden van de 15e eeuw; in Castilië
in 1282. In 1295 sloten de steden
van Castilië en Leon onderling een
verbond, dat de goederen van elke
edelman die een bondgenoot beroofd
of beledigd had, en daarvoor geen
voldoening wilde geven, met ver-
woesting bedreigde. Een hermandad
tot handhaving van orde en recht,
welke gedurig door de adel werd
geschonden, kwam in 1486 in Cas-
tilië tot stand. De steden die hier-
toe behoorden, hadden een leger en
benoemden rechters in verschillende
delen van het Rijk. Wie orde en
wet verstoorden, werden door de
gewapenden opgepakt en voor de
rechters gebracht. Geen rang of
stand, zelfs geen gewijde plaats ver-
leende bescherming tegen de Her-
mandad, welke meer en meer de
naam van "heilige" verkreeg.
Vruchteloos verzette de adel zich
tegen deze instelling, die door de
Koning werd ondersteund. Ook in
Aragon kwam in 1488 iets dergelijks
tot stand. In het midden der 16e
eeuw werd de Hermandad een veld-
politie of gendarmerie. Heden ten
dage duidt men met dit woord nog
steeds de politie aan.

(Overgenomen uit "Hermandad".
Maandblad voor de politie op
Curaçao).
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Het zou overdreven zijn te beweren,
dat de Pfalz die dag was ontkomen
aan de invloed van het seizoen. De
regen kletterde over de gladde kin-
derhoofdjes van de straatweg, op
de daken van de gore huizen en
tegen de voorruit van de auto
waarop de wissers zich driftig te-
gen het klimaat verzetten. Tiental-
len beekjes stortten zich enthousiast
klaterend van de heuvels waartegen
bomen en struiken stonden uit te
huilen, alvorens aan een nieuw
voorjaar te beginnen.
Dit beeld beheerste de hele Pfalz,
behalve de kleine herberg, waarin
men eensgezind van oordeel was
dat niet alleen het klimaat, maar
he"( ganse bestaan veel te wensen
overlaat, doch dat een mens niet
mag mopperen zolang er sap uit de
druiven komt, wijn uit het vat
stroomt en een manchet op het bier
is, hetgeen een vrij wankele levens-
beschouwing is. De waard wist het
niet zo precies meer, maar hij schatte
de afstand naar Kaiserslautern op
een kilometer of vijftien. En hij
legde uit dat de Amerikanen er nog
een stad bijgebouwd hebben waarin
de straten de eerste, tweede, derde
enzovoort Avenue zijn gedoopt, het-
geen hem stak, omdat Kaiserslau-
tern niet in de States ligt.
"U bent er trouwens nog niet," ver-

14

Het monster in steen
dat over Fronkenstein
uitkijkt

*

op zoek
naar het monster
van Frankenstein

klaarde de waard somber, "eerst
komt u nog door Frankenstein en
denk maar om het monster, want
dat is er nog altijd ... "
Dat heb ik toen maar gedaan: den-
ken om en denken aan het monster
van Frankenstein, anderhalve eeuw
geleden door Mary Shelley beschre-
ven in haar griezelroman "Fran-
kenstein of de moderne Prornetheus".
Want het verhaal van Frankenstein
is nog altijd even actueel als het J

stuk Griekse mythologie waarin ~
Prometheus het vuur uit de hemel
stal om het aan de mensen te geven.
Zeus ketende hem daarvoor aan
een rots en elke dag kwam daar
een arend zijn 's nachts aangegroeide
lever afpikken, totdat Heracles hem
bevrijdde. Professor Frankenstein
wilde in zijn kasteel uit de beste
delen van diverse menselijke licha-
men de volmaakte mens scheppen,
maar het werd een monster dat
volgens de overlevering in de Pfalz
zou hebben geëxisteerd en er tot op
de dag van vandaag een rol speelt.
Vele Amerikanen maken hun kin-
deren bang door te zeggen dat het
monster het speciaal heeft voorzien
op kinderen die ongehoorzaam zijn
en weglopen, hetgeen hen moet ani-
meren lieverdjes te zijn, maar meer
een pedagogisch monstrum is. Het
moet meermalen gebeuren dat Ame-

rikaanse kinderen, met vader on-
derweg naar de zoveelste Avenue
in Kaiserslautern, 's avonds bij het
begin van het dorp Frankenstein op
de vloer van de auto gaan zitten
en roepen: "Vader, dim je lichten,
dan za! het monster ons niet zien ... "
Overigens ziet Frankenstein er hele-
maal niet uit als de residentie van
het monster. Het is meer een ver-
grijsde nederzetting, versuft van het
piekeren over de niet te beantwoor-
den vraag waarom in zo'n dorp
nog mensen willen wonen. Degene
die op zoek gaat naar het monster,
wordt in dit dorp dco r niets vast-
gehouden. Op de heuvels bij het
dorp staat een ruïne op het randje
van de rotsen en daar zou het alle-
maal wel geweest kunnen zijn met
het monster. Het zijn de romantische
overblijfselen van een kasteel dat
daar waarschijnlijk rond het jaar
900 voor de eerste maal werd ge-
sticht met het doel de passage door
de bergen te beheersen. Want, het
verkeer van Homburg, Kaiserslau-
tern, Enkenbach, Bad Dürkheim of
Neustadt is eeuwenlang genood-
zaakt geweest via Frankenstein te
gaan. Ridders, graven en hertogen
heersten over de weg en over de
dorpen in de omgeving als bijvoor-
beeld Weidenthai en het inmiddels
verdwenen Schliertal.

."
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In de veertiende eeuw werd het
kasteel zelfs uitgebreid door de
graven van Leiningen, die trouwens
hun kapitaal kwijtraakten en zo ge-
noodzaakt werden het kasteel te
verpanden. Nadien wisselde het
kasteel nog ettelijke malen van
eigenaar en gedurende de oorlogen
in de zestiende eeuw werd het enige
malen vernield en niet meer als re-
sidentie gebruikt. Het werd een
gevangenis voor ridders tot het in
1648 weer werd vernield, waarmee
de rol van deze burcht was uitge-
speeld, tenzij men wil geloven, dat
hier het monster werd gewrocht.
Tegen de hellingen van de bergen
van Frankenstein leidt een smal, bij
regen bar glibberig pad, omhoog
onder overhangend geboomte. Het
is bijna geheimzinnig stil en de
vreemdeling, die daar plotseling
hoort kuchen, houdt onwillekeurig
even de pas in. Maar, het kan de
houthakker zijn, die wij halverwege
ontmoetten; de bijl over de schou-
der van zijn doorweekte kaalgesle- r
ten jasje.
"Ja," zei hij, "dit is het pad naar
de ruïne, jawel". En hij liep verder,
maar bleef direct staan, toen wij
nog informeerden: "Hoe zit het
eigenlijk met het monster." Hij
keerde terug op zijn schreden. "Ik
zal het u laten zien," zei hij raad-
selachtig en hij ging ons voor naar
boven, bij elke stap het risico van
uitglijden rustig nemend. Het pad
boog om een vooruitstekende rots-
punt en even later stonden we bij
de door onkruid overwoekerde mu-
ren van wat eens een kasteel was.
Op die muren groeien een paar ber-
ken en boven, wat eens de ridder-
zaal moet zijn geweest, gloeien een
paar door de vogels vergeten lijs-
terbessen aan kale takken. Een
kromme den siert de oude binnen-
plaats.
Voor een afgebrokkeld spitsboog-
venster is nog aan beide zijden een
stenen bank, waarop wij gingen
zitten omdat een brok gewelf ons
beschermde tegen de regen. Bene-
den lag Frankenstein in een nevel
van water. Hij nam de bijl van zijn
schouder en zei, leunend op de
steel: "Kijk, hier kon het geweest
zijn, dat er een man woonde, die
uitvindinzen deed omdat hij bijzon-
der knap was. Wat hij ondernam
lukte. Maar de successen, die hij in
zijn laboratorium behaalde, stegen

hem naar het hoofd: hij werd trots
en hoogmoedig en ging' zich ten-
slotte bemoeien met de schepping,
netzo als de mensen van vandaag
doen. Alleen, hij deed het iets an-
ders. Vandaag zoekt de mens mo-
gelijkheden om naar andere plane-
ten te komen en om met atoomkracht
te doden wat leeft. Hij deed het
net andersom; hij wilde wat dood
was tot leven brengen, wat voor
een mens een onmogelijke opgave
is. 's Nachts," als de uilen krasten
op de kantelen van 'het slot, ging
hij hetzelfde pad langs, dat wij nu
gelopen hebben, maar dan naar
beneden. Van het kerkhof stal hij
lichaamsdelen van pas overleden
mensen, waaruit hij zelf een mens
construeerde dat velmaakt moest
zijn. Hij wilde uit de edelste delen
van de mens een schepsel creëren,
dat alleen goede eigenschappen zou

les van het monster van Franken-
stein is vandaag nog netz o waarde-
vol als altijd. Wanneer de mens de
schepping wil verbeteren, gaat het
fout. Dat is een feit, meneer, ook
al is het verhaal van het monster
een legende. De mens is altijd bezig
monsters te scheppen die hij niet
beheerst." De man zweeg en als bij
afspraak was het gierende geluid te
horen van oversne!lende straaljagers.
"Het enige echte monster dat hier
ooit was, meneer," zei hij, "dat
was daar beneden". Hij wees op de
rots, waarin zich de monsterlijk
gedrochtige kop heeft gevormd, die
ruimte laat voor fantasie, afgestemd
op de werkelijkheid.
"Dat," zei de houthakker, "is de
versteende kop van het monster dat
al eeuwen over Frankenstein uit-
kijkt. Zie er de kop van hét mon-
ster in, als u wilt. Maar de mensen

Hier zou het geweest kunnen zijn: het kan nóg overal in deze wereld.

hebben en een subliem brein en hij
slaagde erin zijn creatie tot leven
te brengen. Maar, zijn schepping
was een krankzinnig monster dat
de gruwelijkste misdaden pleegde
en zon op vergelding voor zijn on-
volmaaktheid."
"Waar is het monster nu," vroegen
wij. Hij wees uit het afgebrokkelde
venster naar beneden en zei: "Het
monster is gedood en het ligt er-
gens beneden begraven op het kerk-
hof waar hij de graven of de stilte
van het lijkenhuis schond. Maar de

begrijpen er niets van, van het
monster dat zij zelf scheppen, maar
dat hen te gronde richt. Dat is
waarschijnlijk ook waarom ZIj zich
niet afvragen of dit hier wel "hét"
Frankenstein is en waarom zij er
zomaar voorbijrijden. Dat eerste
maakt nauwelijks wat uit, maar het
laatste wél."
En daarom heeft het misschien zrn
Frankenstein toch aan te doen, ter
meditatie

Tekst en foto's: Bas den Oudsten
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De opperwachtmeester M. Kool we
hebben de handen vol .

Het parkeren op plaatsen waar het niet
mag leidt tot een chaos, daarom wordt er
in Elburg ook "geschreven".

EL B U R G werd toeristencentrum

aan Veluwerneer·

de rijkspolitie heeft er weet van.

De verstandhouding met de Elburgers én met de vreemdelingen is goed.

16

Op een zondag in het begin van
juli waren er zestigduizend toeris-
ten aan het Veluwemeer tussen El-
burg en Harderwijk. Ze kwamen in
hoofdzaak per auto en de groep
Elburg - totaal 15 man - alsmede
de groep Oostelijk Flevoland - vijf
man, plus één man gedetacheerd,
op 48.000 hectare wisten wel
wat er te doen was.
"Nou kan de Dienst Luchtvaart
weleens melden, dat de auto's op
de Knardijk zo slordig geparkeerd
zijn, maar als er maar één ongeval
gebeurt of een verdrinkingsgeval is,
dan hebben wij met de aan- en af-
voer de handen al zwaar vol," aldus
de opperwachtmeester M. Kool,
waarnemend groepscommandant van
Elburg in het zes jaar oude, maar
al veel te kleine groepsbureau.
De taken en verantwoordelijkheden
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van deze groep zijn in de afgelopen
jaren aanzienlijk gegroeid door de
grote toename van recreatie en ver-
keer. De oude stad Elburg, tot voor
enkele jaren een stille vissersplaats
met meer dan zeven eeuwen stads-
recht aan het Ijsselmeer werd toe-
ristencentrum en forenzenplaats,
trekpleister aan het Veluwerneer.
De visserij op het IJsselmeer is
door inpolderingen goeddeels weg-
gevallen.
"Er zijn visverwerkende bedrijven
gebleven, er is een groente- en
vruchtendrogerij, een verenfabriek,
een cartonnage-industrie, er is fa-
bricage van blikverpakkingen en
een bedrijf van betonnen grafste-
nen", vertelt de opperwachtmeester
Kool, die steeds weer in de rede
gevallen wordt door de 3261 van
E!burg, door de 3362 van Dronten,
de 3354 van Lelystad, die melden
dat een auto is verongelukt en dat
een taxi besteld moet worden voor
de ongedeerde inzittenden, dat bij
kilometerpaal 98 een zeilboot is·
vastgelopen. De RP 1 van Harder-
wijk antwoordt niet, de RP 54 meldt
bij Bunschoten te zijn. En toch
moet er hulp komen. De opvaren-
den hebben voldoende geld bij zich,
zo is gemeld en afgezien daarvan;
de hulp komt.
De mobilofoonmeldingen komen er
regelmatig en in grote aantal len.
Dat geldt ook voor de bezoekers
van dit gebied, die de groep Elburg
alleen al een taak verschaffen bij
de aan- en afvoer via 't Harde van
het vele verkeer, voornamelijk uit de
richtingen van Apeldoorn, Zwolle
en Deventer.
De recreatie heeft de oude stad
Elburg nieuwe fleur gegeven, maar
dat heeft zo zijn consequenties.
Snackbars en cafetaria's zijn als
paddestoelen uit de grond gerezen,
parkeer- en wachtverboden zijn
noodzakelijk geworden, want gere-
geld stroomt Elburg stampvol au-
to's en dat is net teveel voor een
goede "doorstroming", zelfs al zijn
alle straten binnen de wallen van
de stad kaarsrecht, behalve dan de
Krommesteeg.

De opperwachtmeester Kool, die bij
ons bezoek aan de mobilofoon zit,
maar vroeger per Landrover over
de toen nog schamele wegen van
het net drooggevallen Oostelijk Fle-
voland reed, praat over de samen-

werking tussen de nieuwe, van
Elburg "afgescheiden" groep Oost
Flevoland en over de verhouding
tussen de Elburger en de Rijkspo-
litie. Hij zegt: "Die verhouding is
goed, de cr imina.liteit ligt laag. Het
is alleen een feit dat de Elburgers
onderling bijzonder één zijn. Er
was een sigarenmaker, die steeds
geld uit de la miste. Advies van de
rijkspolitie: maak een bel aan de
la. Korte tijd later was de dief ge-
vonden. Dat werd verteld, maar
niet wie de dief was,· met de mede-
deling: de dief is beleend, maar wie
vertel ik niet, want da's familie.
"Maar wanneer de rijkspolitie moei-
lijkheden heeft met lieden van el-
ders," aldus de opperwachtmeester
Kool, "dan staat de Elburger vol-
ledig achter de politie. Voor het
overige zijn de Elburgers nog een
gesloten groep". Intussen heeft El-
burg 5000 inwoners en komen er
steeds meer vreemdelingen. Vooral
op marktdagen zijn de straten bers-
tens vol auto's. Ze staan ook waar
het niet mag en tot buiten de oude
poorten. En, dan wordt er "geschre-
ven", omdat er een grens is tussen
lankmoedigheid en het toelaten van
een bende.

De stad Elburg met de campings
aan het Veluwerneer is zeer in trek.
De rijkspolitie heeft er weet van.

Tekst en foto's: Bas den Oudsten

De wachtmeester H. J. Fluyt terug van een
survei Ilance.

-

De wachtmeester le kl. J. Quist en de
wachtmeester j.c. H. J. Biesterbos weten
"wat er om gaát".
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De majoor Van der Meer
commandant Opleidingsschool

Met ingang van
1 september '67
is de majoor
B. van der Meer,
tot die datum
commandant van
het district Eind-
hoven, aangewe-
zen als comman-
dant van de

Opleidingsschool van het Korps. De
majoor Van der Meer is geboren
(13 juni 1919) en getogen in het
voormalig Ned. Oost-Indië. Na be-
eindiging opleiding Gymnasium A.
volgde hij een opleiding voor res.-
officier K.N.I.L. Die werd afgebro-
ken en, na een 2-jarige politieoplei-
ding, is hij in dienst getreden bij de 10

Algemene Politie in onze toenmalige
overzeese gebiedsdelen. Bij het uit-
breken van de vijandelijkheden met
Japan werd hij gemilitariseerd,
krijgsgevangen genomen en van 1942
t.rn. 1945 verbleef hij in Japanse
krijgsgevangenkampen te Singapore
en werkte hij aan de Birma-spoor-
lijn. Na de bevrijding in augustus
1945 was hij nog een jaar sectie-
commandant bij de Militaire Politie
in Thailand.

In 1947 ging hij met recuperatiever-
lof naar Nederland; hij heeft toen
getracht daar opnieuw te beginnen
en in Hilversum deelgenomen aan
opleiding voor officieren bij het
Korps Rijkspolitie. Als gevolg van
ambtelijke verplichting overzee heeft
hij deze opleiding moeten afbreken
en ging hij begin 1948 terug naar
Indië, waar hij op Sumatra o.a. als
afdelingscommandant een politiële
taak "te velde" vervulde.
Na de souvereiniteitsoverdracht be-
gin 1951 werd hij als Commissaris
van politie gerepatrieerd, heeft de
opleiding aan het Rijksinstituut voor
Hogere Politie Ambtenaren, thans
genaamd Nederlandse Politie Aca-
demie, voortgezet en beëindigd in
1953. Hij was daarna achtereenvol-
gens Officier toegevoegd aan de
districtscommandant te Leeuwarden
en aan de commandant Opleidings-
school te Arnhem. Op 1 september

1953 werd hij aangesteld als adspi-
rant officier; een jaar later werd
hij bevorderd tot officier 2e klasse.

Op 1 januari 1957 volgde zijn be-
vordering tot officier le klasse.
Zijn laatste bevordering (tot dirige-
rend officier 3e klasse) had plaats
op 1 januari 1965. Van juli 1960
tot december 1966 was hij Comman-
dant Verkeersschool te Bilthoven.
Daarna volgde zijn aanwijzing in
de functie van districtscommandant
Eindhoven.

De heer A. Blokzijl, ing., aangewezen
als Hoofd Politie Technische Dienst

-'. Met ingang van
1 juli 1967 is
de heer A. Blok-
zijl ing. aange-
wezen als Hoofd
van de Politie
Techn. Dienst
ter opvolging
van de op die
datum gepensio-

neerde heer J. Swartjes. De heer
Blokzijl blijft voorshands tevens nog
be'ast met de leiding van de inspec-
tie motormaterieel van de staf van
de algemene inspectie. De heer
Blokzijl werd op 8 augustus 1906 te
Rotterdam geboren, behaalde zijn
diploma 5-jarige H.B.S. te 's-Gra-
venhage en deed met goed gevolg
examen in de richtingen werktuig-
bouwen chemische techniek aan de
toen geheten M.T.S. (thans H.T.S.)
te Amsterdam. Op 11 december 1959
werd hij ingeschreven als register
ingenieur.
Het jaar 1930 waarin de heer Blok-
zijl afstudeerde was in de tijd van
de economische crisis en derhalve
waren voor hem slechts volontair-
schappen weggelegd zoals: stoker bij
de Nederlandse Spoorwegen, aSSI-
stent-machinist bij de grote handels-
vaart en monteur bij de K.L.M.
Gesalarieerd was hij werkzaam als
administrateur in een garagebedrijf,
als suikerchemicus en als directielid
in een bedrijf van landbouwgereed-
schappen. Eerst in 1939 verkreeg hij
een ambtelijke functie n.1. als leraar

aan de bedrijfsschool van de artille-
rie-inrichting aan de Hembrug in
de rang van hoofdopzichter 2e kl.
Later werd hij leraar te Delft aan
de cursus motortechniek voor de
Koninklijke Marechaussee. Hij werd
in 1942 chef van de centrale werk-
plaats van de politie-motordienst.
gevolgd in 1945 door de functie van
hoofd sectie 111 van de politie tech-
nische dienst (inspectie Zuid). In
deze periode (1 januari 1948) werd
hij bevorderd tot technisch ambte-
naar le kl.
Als inspecteur motormaterieel bij de
staf van de algemeen inspecteur van
het korps Rijkspolitie werd hij be-
noemd in 1952 en werd daarbij te-
vens bevorderd tot technisch hoofd-
ambtenaar. Op 1 januari 1957 en
1962 werd hij respectievelijk bevor-
derd tot technisch hoofdambtenaar
l e kl. en hoofdambtenaar voor bij-
zondere diensten. Als hoofd van de
politie technische dienst heeft de
heer Blokzijl de rang van admini-
strateur. Tezamen met de toenmalige
kapitein J. R. Hoogkamer was de
heer Blokzijl ten nauwste betrokken
bij de oprichting van de verkeers-
school van het korps rijkspolitie te
Bilthoven in 1949. Hij gaf ook tot
1959 les aan deze school. Thans is
hij nog examinator daar. De heer
Blokzijl is reeds jaren lang docent
aan de Nederlandse Politie Acade-
mie en is lid van de technische
werkgroep van de centrale politie
verkeerscommissie.
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duizenden olieslachtoffers
worden bij Vlaardingen behandeld

Verontreiniging van binnenwateren vraagt aandacht

door de adjudant J. C. VAN DER HILST te Vlaardingen

Dit olieslachtoffer vóór de behandeling, is een meeuw ..

Foto rechts, .. aak op de binnenwateren ...

(foto, Slagboom en Peeters, Middelburg)

Niet alleen op zee en langs de
stranden vallen elk jaar duizenden
vogels ten prooi aan olieverontrei-
niging van het water, maar ook op
de binnenwateren is dat het geval.
Van internationale afspraken om
verontreiniging van de zee door
stookolie tegen te gaan is tot dus-
ver niet zo heel veel terechtgeko-
men en met name in het district1

Vlaardingen van de Rijkspoiitie te
Water wordt streng gelet op het
opzettelijk vervuilen van de water-
wegen door olie en andere stoffen.
Gezien recente luchtfoto's, waarover
de Rijkspolitie te Water beschikt,
is ook al gedacht aan een controle
vanuit de lucht. Ook andere dis-
tricten zullen zich op dit punt niet
onbetuigd laten.
De gevolgen van verontreiniging
van binnen- en buitenwater door
olie en chemicaliën wordt extra dui-
delijk bij een bezoek aan de meer
dan duizend jaar oude eendenkooi
aan de rijksweg 20 tussen Vlaar-
dingen en Maassluis, Dit omstreeks
tweeënhalve hectare omvatten de
natuurreservaat is ingericht als
"behandelingscentrum en herstel-
lingsoord" voor vogels, die het

slachtoffer dreigen te worden van
waterverontreiniging. Hier kunnen
zeer grote aantallen vogels worden
"opgevangen". Dit centrum, geëx-
ploiteerd door de Stichting voor
Vogel-Olieslachtoffers, biedt me-
dische hulp - een dierenarts komt
soms driemaal per dag de vogels pro
deo behandelen, er is "verplegend
personeel" en voor de aanvoer van
"patiënten" heeft de stichting de
beschikking over een groot aantal
transportmanden die met een des-
kundige naar alle windrichtingen
kunnen worden geroepen (tel. 010-
345335, 342406, 349981 of 347026).
Men wil hier de strijd in het belang
van de vogelstand zoveel mogelijk
gespecialiseerd en gecoördineerd
voeren. De behandeling, maar ook
de nazorg eist deskundigheid en
vooral die na-behandeling is dik-
wijls langdurig.
Het is een wonderlijke speling van
het lot, dat het behandelingscen-
trum centraal gelegen is in een ge-
bied, waar olie en chemicaliën in
bijna gelijke hoeveelheden vloeien
als water in de rivieren. Het reser-
vaat dat ook vogeltrekstation en
vogelnatuurreservaat is, heeft met
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ztjn opstallen, afzettingen, plassen
begroeiing een grote capaciteit,
maar voorkomen is beter dan ge-
nezen en dat voorkomen is een
weinig eenvoudige zaak. De bedrei-
ging van de vogelstand door moed-
willige verontreiniging van het wa-
ter is evenwel van het grootste
belang en dat niet slechts voor de
vogelstand.

voor deze meerkoeten kwam hulp te
lcot. Zij vertegenwoordigen duizenden olie-
slachtoffers.

De luitenant Sjoorda
naar district Roermond

Met ingang van
1 augustus 1967
is de adspirant-
officier K. A.
Sjoorda nader
ingedeeld bij de
staf van het
district Roer-
mond en belast
met de functie

van officier-toegevoegd aan de dis.
trictscommandant. De luitenant
Sjoorda werd op 13 oktober 1941
te 's-Gravenhage geboren en be-
haalde in 1961 het einddiploma aan
de gemeentelijke H.B.S.-B te Nij-
megen. Zijn militaire dienst ver-
richtte hij van september 1961 tot
september 1963 bij de Koninklijke
Marine. Hij verliet de dienst als
tweede luitenant der mariniers. Op
4 september 1963 ving hij zijn studie
aan op het rijksinstituut tot oplei-
ding van hogere politieambtenaren
te Hilversum. Op 8 juli 1966 dee-l
hij hier met goed gevolg examen
en werd op 1 augustus 1966 benoemd
als adspirant-officier. Hij volgde
daarna verschillende stages.

Van verbaal naar reisverhaal

Zomerprijsvraag
Korpsblad Rijkspolitie

Dit jaar 1967 is het jaar van het toerisme, niet van het reizen in het
kader van een omvangrijke business, maar van het toerisme in dienst
van de vrede door meer onderling contact tussen mensen en meer
begrip tussen de volken die elkaar op hun tour ontmoeten.
Met deze gedachten OfJ de achtergrond schrijft de redactie van het
Korpsblad Rijkspolitie een zomer prijsvraag uit voor het beste vakantie-
verhaal. al dan niet geïllustreerd, en voor de beste vakantiefoto.
De inzenders zijn volkomen vrij in de keuze van hun onderwerpen,
de uitwerking of de schrijftrant. Evenmin is het noodzakelijk dat
wordt uitgegaan van het feit dat 1967 het jaar van het toerisme is,
want elke reis heeft in dit verband zonder meer al zijn betekenis.
Er zijn slechts drie voorwaarden, waaraan inzenders moeten voldoen:
de pennevruchten mogen niet langer zijn dan twee (eenzijdig) getypte
kantjes, de foto's dienen een formaat te hebben van tenminste 13 x 18
centimeter, inzendingen moeten uiterlijk 20 september binnen zijn bij
het secretariaat van de redactie Korpsblad Rijkspolitie, p.a. Bureau-
ark Rijkspolitie te Water. Waalhaven, Nijmegen. Er zijn twee prijzen
beschihbaar van f 25.- elk en de beste inzendingen worden in het
Korpsblad gepubliceerd.

De luitenant Buitenhuis
naar district Tilburg

Met ingang van
1 augustus 1967
is de adspirant-
officier A. C.

,) Buitenhuis na-
der ingedeeld

t ~ ~ bij de Staf van
~ het district Til-

burg en belast
met de functie

van officier-toegevoegd aan de dis-
trictscommandant. De luitenant Bui-
tenhuis is op 30 januari 1944 te
Apeldoorn geboren. Hij verhuisde in
1954 naar Deventer waar hij de
openbare Muloschool en vervolgens
de H.B.S.-A met goed gevolg door-
liep. In 1963 begon hij zijn studie
aan de thans hetende Nederlandse
Politie Academie waarvan hij op 3
juli 1966 zijn diploma behaalde.
Op 1 augustus 1966 werd hij be-
noemd tot adspirant-officier, waarna
hij gedurende een jaar de gebrui-
kelijke stages deed.

De luitenant Vellinga
naar district 's-Gravenhage

Met ingang van
1 augustus 1967
is de adspirant-
officier P. Vel-
linga nader in-
gedeeld bij de
Staf van het
district 's-Gra-
venhage en be-
last met de

functie van officier-toegevoegd aan
de districtscommandant. De luite-
nant Vellinga werd op 18 december
1939 te Harlingen geboren. Hij deed
in 1961 eindexamen H.B.S.-B te
Leeuwarden en was van oktober
van dat jaar tot 1 augustus 1963 in
militaire dienst, welke hij als reserve
tweede luitenant der artillerie ver-
liet. In september 1963 begon hij
zijn studie aan het rijksinstituut
tot opleiding van hogere politie-
ambtenaren te Hilversum en stu-
deerde hier af op 8 juli 1966. Zijn
benoeming tot adspirant-officier
volgde op 1 augustus 1966, waarna
hij verschillende stages doorliep.
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Adjudant K. Norden, groepscom-

mandant Herwen en Aerdt.

Met ingang van
15 juni 1967
is de adjudant
K. Norden
aangewezen als
groepscomman-
dant te Herwen
en Aerdt. Hij
werd op 21 april
1916 geboren te

Stedum en trad op 19 november
1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee, waarna hij overging
naar de Staatspolitie (Mar.). Op 1
januari 1946 werd hij in de rang van
wachtmeester I e kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Rijssen. Op 1 mei 1954 werd hij
geplaatst bij de bereden groep Apel-
doorn, waar hij op 1 februari 1958
werd aangewezen als plaatsvervan-
gend-groepscommandant. Op 1 mei
1960 ging hij in gelijke functie naar
de groep Putten. Op 1 januari 1957
werd hij bevorderd tot opperwacht-
meester en op 15 juni 1967 tot ad-
judant. Op zijn standplaats heeft
hij zich doen kennen als een bijzon-
der sociaal-voelend politieman.

Adjudant J. Knoop
groepscommandant Uden

Met ingang van
15 juni 1967
is de adjudant
J. Knoop
aangewezen als
groepscomman-
dant te Uden.
Hij werd op 15
oktober 1917 ge-
boren te Am-

sterdam en trad op 15 augustus
1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee, waarna hij overging
naar de Staatspolitie (Marechaus-
see). Op 1 januari 1946 werd hij
in de rang van wachtmeester le kl.
aangesteld bij het Korps Rijkspoli-
tie ter standplaats Oldenzaal. Na
verplaatst te zijn naar Losser en
Borne, werd hij op 1 juli 1953 in
de rang van postcommandant ge-
plaatst te De Lutte. Op 1 november
1960 werd hij aangewezen als plaats-
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vervangend - groepscommandant te
Uden. Hij werd op 1 juli 1958 be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 15 juni 1967 tot adjudant. In
het verenigingsleven is hij voorzit-
ter van de plaatselijke afdeling van
St. Miehiel en lid van het plaatselijk
bestuur van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer. Hij was instructeur van
de reserve-rijkspolitie en is een goed
schutter op pistool en karabijn. Als
vrije tijdsbesteding gaat zijn hart uit
naar timmeren en tuinieren.

Adjudant H. A. van Doorn
commanda.nt

parketgroep 's-Hertogenbosch

Met ingang van
16 juni 1967
is de adjudant
H. A. van Doorn
aangewezen als
groepscomman-
dant van de par-
ketgroep 's-Her-
togenboseh. Hij
werd op 23
september 1908

geboren te Helmond en diende van
8 april 1931 tot 1 april 1936 bij het
Wapen der Koninklijke Marechaus-
see. Van 1 april 1936 tot 1 maart
1941 was hij in dienst bij het Korps
Rijksveldwacht en ging daarna over
naar de Staatspolitie (Marechaussee).
Op 1 januari 1946 werd hij in d~
rang van opperwachtmeester aan-
gesteld bij het Korps Rijkspolitie,
als postcommandant te Bemmel. Op
I december 1947 ging hij in gelijke
functie naar Kerkdriel. Op 15 no-
vember 1960 werd hij aangewezen
als plaatsvervangend - groepscom-
mandant van de parketgroep 's-Her-
togenboseh. Op 16 juni 1967 werd
hij bevorderd tot adjudant. De ad-
judant Van Doorn zag er niet te-
genop om op oudere leeftijd de
studie voor het B-diploma ter hand
te nemen en behaalde op 48-jarige
leeftijd dit diploma. Tevens bezit
hij het getuigschrift archiefverzor-
ging van het Korps Rijkspolitie. Hij
staat bekend als een goed schutter
en het zal hem ongetwijfeld vol-
doening schenken zijn diensttijd
straks te kunnen afsluiten in de
rang van adjudant.

•

Adjudant A. Arendse
groepscommandant

Oost-Flakkee te Oude- Tonge

Met ingang van
'24 juni 1967
is de adjudant
A. Arendse
aangewezen als
groepscomman-
dant Oost-Flak-
kee te Oude
Tonge. Hij is
op 27 novem-

ber 1916 geboren te Oost en West
Souburg en trad op 15 augustus
1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee, waarna hij overging
naar de Staatspolitie (Marechaussee).
Op 1 januari 1946 werd hij in de
rang van wachtmeester le kl. aan-
gesteld bij het Korps Rijkspolitie,
ter standplaats Hulst en gedeta-
cheerd bij het Directoraat-Generaal
voor de Prijzen. Op 15 december
1948 werd hij geplaatst op de groep
's Heer Arendskerke, ging op 1 de-
cember 1949 naar Kapelle en werd
op 1 april 1956 postcommandant te
Groede. Op 15 augustus 1958 werd
hij aangewezen als plaatsvervan-
gend-groepscommandant te Bres-
kens. Hij werd op 1 december 1957
bevorderd tot opperwachtmeester en
op 24 juni 1967 tot adjudant. Op
zijn standplaats verzorgde hij de
school verkeersexamens voor het Ver-
bond voor Veilig Verkeer; als hobby
heeft hij tuinieren.

Adjudant H. de Jager
groepscommandant Zierikzee

Met ingang van

I ~ h 1:1~:~~~'~1
aangewezen als
groepscomman-
dant Zierikzee.
Hij werd op 17
augsutus 1913 te
Sliedrecht gebo-

ren en begon zijn ambtelijke loop-
baan als beroepsmilitair op 1 april
1938. Op 19 augustus 1940 ging hij
over naar de toenmalige Marechaus-
see. Bij de reorganisatie van de
Nederlandse politie op 1 maart
1943, ging hij naar de Staatspolitie
(Marechaussee) en op 1 januari 1946
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werd hij in de rang van wachtmees-
ter le kt. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Stellen-
dam, waar hij in augustus 1949
werd aangewezen als postcomman-
dant. Op 22 april 1950 werd hij als
postcommandant geplaatst te Heer-
jansdam en op 15 april 1958 ging
hij in gelijke functie naar Giessen-
burg. Op 5 december 1963 werd hij
aangewezen als plaatsvervangend-
groepscommandant te Hardinxveld-
Giessendam. Hij werd op 1 april
1958 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 1 juli 1967 tot adjudant.
Hij was gedurende 3 112 jaar in-
structeur bij de reserve-rijkspolitie.

~---------
"Bikini-weg" bij Harderwijk

In het vakjargon van rijkswater-
staat heet de nieuwe weg Nijkerk-
Harderwijk "bikini-weg". Dit van-
wege de veLe zonnebaders Langs
deze weg.

(uit de Friese Koerier)

~--~---------
Meubileer met

Mah-Jonggmeubelen
van origineel Siam-Teak!

I; Wilt U nadere inlichtingen hebben?

Stuur don een koortje aan:

MAH·JONGG • Postbus 60 • Vlaardingen

the original fruit drink
from Caliiarnia ••

Entreeprijs f 1,50

CORSO - KRONIEK
1948-1967 Bezoekt de

expositie
van de
Corsowagens

AALSMEER:

vrijdag 1 september
in de C.A.V.
Van Cleeffkade
van 15.00 - 23.00 uur

AMSTERDAM:

zaterdagavond 2 september
R.A.1.

van 18.30 - 22.00 uur
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Prins Claus stal de show
In 51ste Nijmeegse Vierdaagse

tekst en foto's: opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

De Sle Nijmeegse vierdaagse is de
vierdaagse van Prins Claus gewor-
den. Zonder ook maar aan iets of
iemand van de 14102 deelnemers,
die in de vroege morgenuren van
de 24ste juli aan het grote avontuur
begonnen tekort te doen, kan wor-
den vastgesteld, dat de Prinselijke
deelname onmiskenbaar zijn stempel
drukte op deze eerste vierdaagse na
de "gouden" van verleden jaar.
Dat bleek al op de persconferentie
maandagmiddag. Toen jhr mr J. M.
van Rijckevorsel, de voorzitter van
de KNBvLO, het deelnemen van de
Prins bekend maakte, hadden de
vragen van de aanwezige journalis-
ten daarna bijna uitsluitend op dit
(heuglijke) feit betrekking. En zij,
die het wand elf eest vier dagen heb-
ben "gevolgd", konden telkens weer
constateren, dat het voorbijtrekken
van de Prins voor het gros van de
kijkers hét hoogtepunt van het eve ..
nement vormde. Enerzijds was deze
overweldigende belangstelling voor
de Prinselijke deelname vanzelfspre-
kend zeer verheugend, anderzijds
betekende zij voor het "begeleidings-
detachement" een extra zware be-
lasting.
De Prins wil de vierdaagse als een
"gewoon wandelaar" meelopen, zei
mr Van Rijckevorsel op de perscon-
ferentie. Jawel, maar elk van de
aanwezigen, de voorzitter van de
KNBvLO inbegrepen, wist toen al
dat dit wel een vrome wens zou
blijven. De Prins is nu eenmaal geen
"gewoon wandelaar". Hij is de ge-
maal van onze Kroonprinses en al
mag er dan zo hier en daar in ons
goede vaderland wel eens met de
Republikeinse vlag worden gezwaaid,
als het erop aan komt zijn er maar
bitter weinig landgenoten wier
bloeddruk niet enkele "graden" stijgt
bij confrontatie met leden van het
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Prins Clous ± 2 km voor de finish van de laatste dog. De beredene is een lid van de
gemeentepolitie Rotterdam, die met 10 man in Nijmegen assisteerden.

Koninklijk Huis. Bovendien was dit
de eerste maal, dat de vierdaagse
een lid van het Koninklijk Huis in
zijn gelederen telde. En tenslotte,
maar zeker niet op de laatste plaats,
is Prins Claus een beminnelijk mens
en. . een uitstekend wandelaar.
Vele ijmegenaren hadden reeds
met zijn innemende verschijning
kennis gemaakt, toen hij onlangs op
de St. Maartensk liniek het defilé
van de deelnemers aan de Rosa-
marsen bijwoonde. Als wandelaar
werd hij door de kenners al op de
eerste dag ingedeeld in de categorie
"betere lopers".

Geen gewoon wandelaar

Maar een "gewoon wandelaar" is
hij zeker niet en zal hij ook wel niet

vlug worden. Dat hebben de leden
van het "begeleidingsdetachement"
als het ware aan den lijve onder-
vonden. Van het aanvankelijke plan
de Prins, die vergezeld was van zijn
vrienden mr F. M. L. baron van
Geen, mr J. C. van Munster van
Heuven en mr F. Salomonson, "op
afstand" te volgen, is praktisch
weinig terecht gekomen. Tijdens een
bijeenkomst op het districtsbureau
te ijmegen, onder leiding van de
districtscommandant, de majoor P. J.
Plattel, was een plan de campagne
opgesteld.
De opperwachtmeester Th. Lourens
en de wachtmeester le kl. A. C. .J.
Kraakman zouden als "normale"
wandelaars de Prins op een afstand
van 100 meter volgen, terwijl een
VW, bemand met de opperwacht-
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meester C. ]. Verhoeven en de
wachtmeesters Ie kl. H. C. Arntz
en A. C. de Vries en uitgerust met
portofoons, sprongsgewijs het par-
cours zou nemen. Rijksrechercheur
P. ]. Bleeker fungeerde als "ver-
zorger" per rijwiel.
Op de tweede dag kwam de wacht-
meester Ie kl. A. P. School uit
Schijndel, die al eerder op Draken-
steijn was gedetacheerd en daarom
geen onbekende was voor de Prins,
het groepje versterken. Hetgeen
geen overbodige luxe bleek, want
al na de eerste dag werd duidelijk,
dat het volgen "op afstand" niet
kon worden volgehouden en moest
worden overgeschakeld op directe
"beveiliging". Het enthousiasme van
het publiek, de deelnemers en de
pers lieten geen andere keus, wilde
tenminste de Prins niet onder de
voet worden gelopen door al te vu-
rige bewonderaars. Buiten de be-
bouwde kommen, waar de drukte
wat minder was, werd door de drie
wandelvrienden, de opperwacht- ~
meester Lourens en de wachtmees-
ters Ie kl. Kraakman en School als
het ware een schild gevormd, terwijl
de VW voor de "rugdekking" zorgde.
Binnen de bebouwde kommen assi-
steerden de "beredenen" uit de VW
hun wandelende collega's. Overigens
zagen we ook elders, in Groesbeek
o.a., echte beredenen aan het werk.
Desondanks moesten op sommige
plaatsen alle krachten worden inge-
spannen, om de Prins vrije doortocht
te bezorgen.
Maar ja, wat wil je, populariteit
vraagt offers. Wij geloven echter,
dat Prins Claus dit offe·r aan zijn
eigen vrijheid graag heeft ge-
bracht. Uit het applaus en de over-
weldigende bloemenschat (de VW
was tot berstens toe met bloemen
gevuld op de laatste dag) zal hem
duidelijk zijn geworden, dat zijn
optreden in de vierdaagse door het
publiek op hoge prijs is gesteld. Dl:
bloemen werden geschonken aan de
St. Maartenskliniek, het bekende
instituut voor lichamelijk gehandi-
capten.

Geen Rijkspolitie

De rijkspolitie mocht dan buiten de
parcoursen, in verband met de ver-
keersregelingen en binnen de lijnen
in verband met de begeleiding van

Oud-cdjudonr C. H. Pruysers (31 maal) en opperwachtmeester H. A. Zuidam (19 maal),
hebben met de kilometers geen last.

De leerlingen van de N.P.A. o.l.v. de hoofdinspecteur D. J. Mansma, met bloemen
getooid op de St. Annastraat.

De Zwitsers zijn graag geziene gasten in de vierdaagse. Ook de Kanton-Politie Bern.
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de Prins zeer actief zijn, wandel-
detachementen waren er - evenals
trouwens verleden jaar - ook dit-
maal jammer genoeg niet. Ook onze
onvolprezen kapel, die vele malen
door haar kranig optreden bij de
vierdaagse een uitstekende indruk
achterliet, ontbrak op het appel,
Het Korpsblad is niet de geëigende
plaats, om op het "hoe en waarom"

in te gaan. We kunnen alleen zeg-
gen, dat we het erg jammer vinden.
En wij niet alleen, ook de leiding
van de vierdaagse betreurt de af-
wezigheid van de rijkspolitie-deta-
chementen.
Perschef drs E. van de Velde, met
wie we er over spraken, zei hier-
over: "We vinden het erg jammer,
dat de rijkspolitie niet in georgani-
seerd verband meeloopt. De politie
- ook de rijkspolitie - hoort bij
de vierdaagse".
Misschien kunnen allen, die in deze
zaak een stem ~T1 het kapittel heb-
ben eens om de ronde tafel gaan
zitten, opdat het volgend jaar we-
derom zowel de Rijkspolitiekapel
als het KORPS officieel vertegen-
woordigd zijn.

Toch Rijkspolitie

Al waren er dit jaar geen rijkspoli-
tiedetachementen bij de vierdaagse,
toch liepen er van 11 districten in-
dividuele vertegenwoordigers mee,
terwijl uit twee districten de deel-
nemer aan het eind van de 1e dag
moest opgeven. De individuele deel-
nemers houden in feite de fakkel
van de vierdaagse in het korps
brandende zodat wanneer - naar
wij vurig hopen - het korps rijks-
politie zich weer met een detache-
ment bij de vierdaagse te Nijmegen
presenteert, er in elk geval ervaren
lopers beschikbaar zijn.
De gepensioneerde adjudant C. H.
Pruysers (Breda) kan blijkbaar het
lopen niet laten: op de 40 km vol-
bracht hij dit jaar zijn Sle vier-
daagse. Zijn zoon, de wmr. 1e kJ.
P. A. Pruysers, van de groep Nieuw
Ginneken, post Chaam, probeert
hem in te halen: hij liep op de 50 km
voor de 12e maal. De wmr. 1e kl.
A. P. School van de groep Schijndel
zou aanvankelijk samen met de
wmr. 1e kl. A. J. Daamen van de
groep Uden aan de vierdaagse deel-
nemen. Beiden namen voor de 12e
maal deel. De wmr. 1e kl. A. P.

... een groot moment voor de gehandicapte kleinties ...

W. C. Verbeek (parketgr. 's-Gra-
venhage, ge keer, 40 km).
wmr. M. C. Oosthoek (gr. Krim-
pen a. d. Ijssel, 1e keer, 50 km).

Op de St. Maarten Kliniek wist Prins Claus alle harten voor zich te winnen.

School kreeg vanaf de 2e dag het
vererende verzoek, al lopende te
assisteren bij de begeleiding van
Z.K.H. Prins Claus.

Behalve bovengenoemden, volbrach-
ten dit jaar de vierdaagse:

RESSORT AMSTERDAM
district Alkmaar: adj. J. Lüchten-

borg (gr. Schagen, 26 keer, 40 km).
owmr. P. M. Stoop (gr. Hoog-
woud, 21 keer, 40 km).

district Utrecht: wmr. 1e kJ. J. B. J
Boos (Rh enen, IS keer, 50 km).

RESSORT 's-GRA VENH_AGE
district Leiden: wmr. 1e k1. W. van

Atten (Boskoop, 15 keer, 50 km).
wmr. A. J. Beijleveld (Oegstgeest,
Ie keer, 50 km).

district 's-Gravenhage: wmr. 1e kJ.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
district Eindhoven: owmr. H. A.

Zuidam (verkeersgr. Eindhoven,
18e keer, 40 km).
wmr F. J. M. C. van Os (gr. Beek
en Donk, 6e keer, 50 km).

RESSORT ARNHEM

district Zwolle: wmr. I e kl. J Spa
(gr. IJssel mui den, rayon Wilsurn,
1ge keer, 40 km).

district Doetinchem: wmr. Ie kl.
M. Visser (gr. Wisch, rayon Ter-
borg, 25 keer, 50 km).

district ijmegen: owmr. Th. Lau-
rens (verkeersgr. Nijmegen, zo
keer, 50 km).
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Schipper
mag ik
overvaren ?

Eén van onze vrouwelijke officie-
ren moest voor een onderzoek naai"
een van de eilanden die deel uit-
maken van het bewakingsgebied
van het Korps Rijkspolitie. Op de
boot ontmoette zij een wachtmeester
j.c, die zich ingescheept had met
dezelfde bestemming. Voor hem be-
trof het echter niet een ééndaagse
retourreis maar hij had een dienst-
tijd van langere duur aldaar in het
vooruitzicht. De gezamenlijke reis
was gezellig en het is bekend: die
informele contacten zijn juist zo
genoeglijk en blijken achteraf soms
zo nuttig te zijn geweest.
U kunt zich het ritueel na aan-
komst voorstellen: begroeting van
de opper, begroeting van de vrouw
van de opper en begroeting van
het de schoolplichtige leeftijd na-
derende kindje van de opper. Na
via enkele koppen koffie gesterkt
te zijn stortte een ieder zich weer
in de strijd tegen het onrecht.
Toen na een dag van ingespannen
werken het moment van terugreis
was aangebroken voltrok zich - in
aanwezigheid van de wachtmeester
j.c. - ongeveer hetzelfde ritueel
als na aankomst: afscheid van de
vrouw van de opper, afscheid van
de opper en ... nee, het kindje
van de opper dat in de jonge wacht-
meester inmiddels wel een blijvertje
had ontdekt keek vol medelijden
naar de jeugdige gezagsdrager en
sprak: "Mag jij niet met je moeder
mee terug?"

Noot van de redactie: Dit histo-
rische mopje was te mooi om niet
verteld te worden, maar een even-
eens historisch feit is dat op veel
plaatsen - ook op eilanden - de
wachtmeesters j.e. reeds een geducht
aandeel hebben in het politiewerk
en dus hun bestaansrecht volledig
hebben bewezen.
Wachtmeesters jee-cee,
abonnee: de officieren
doen dit ook!

blijft dus
jeugdzaken

Langs de weg gehoord ••• bij de Vierdaagse
opgetekend door de wmr. 1e kl. A. C. de Vries

In Bemmel: "Is ie al voorbij? Welke is het dan?
"Oh, die met dat pyama-jasje aan.

Voor Eist: "Die met die donkere bril; hij loopt naast die druipsnor."

Voor Ambonnezen-woonoord: Rennende Oosterse schone met fototoestel, die
na geslaagde spurt en "klik" in het kastje kijkt en stralend zegt:
"Dapat"; vrij vertaald: "Ik heb hem."

Militair onder Wijchen: "Als ie de helft van mijn blaren had, liep ie wel
anders. ,.

Kennelijk jaloerse man tegen verheerlijkt kijkende ega: "Ja dat was Claus,
nou en ..

Groesbeekse moeke langs de Zevenheuvelenweg : "Kiek es, hij loopt gewoon
los."

Berg en Dal: dravende corpulente dame: "Hij was voorbij voor ik er erg in
had; je kan ook niks aan hem zien; maor ik haal hem in ol
wordt het ook de St. Maartenskliniek."

In Malden: Zeer corpulente dome die met fototoestel en ol over de straat zeilt
en met een smak op het wegdek beland: "en dat allemaal voor
prins Claus." (Het bleek achteraf geen "dame" te zijn).

St. Annastraat: "Gut Mien, mot je toch eens kijken, hij loopt net als een ge-
woon mens.

Personalia
Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 12-6-'67: J. M. Raadsveld, wmr.,
van Aalsmeer-dorp naar Alkmaar;
J. C. J. Merts, wmr., van Rhenen naar
Driebergen; M. v. stroe, wrnr., van
Aalsmeer-dorp naar Driebergen.
Per 24-6-'67: J. Velthuis, owmr., van
Amsterdam naar Heerenveen; A. v .
Meteren, wmr. le kl., van Oud-Zuilen
naar Schalkwijk en Tul! en 't Waal.
Per 1-7-'67: D. van Randen, owmr.,
van Marken naar Lisse; H. J. Degens,
parketw., van Amsterdam naar Zwol-
le; C. J. M. Heermans, parketw., van
Amsterdam naar Haarlem; R. Hagen,
parketw., van Utrecht naar Arnhem;
S. de Jong, wmr. le kl., van Schagen
naar Breezand.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 27-5-'67: A. C. Meijer, owmr., van
Leiden naar Vianen; P. H. Hilgeman,

Wij herdenken

Owmr.
J. Overeem

Andelst
ressort Arnhem'* 29-7-1920
t 11-7-1967
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wmr. 1e kl., van Sassenheim naar St.
Annaland.
Per 12-6-'67:R. de Bondt, wmr., van
Nieuwerkerk a.d. IJssel naar Tilburg;
J. J. de Korte, wmr., van De Lier
naar Tilburg; J. v. Heukelum, wmr.,
van Barendrecht naar Driebergen; J.
Paauw, wmr., van Oegstgeest naar
Driebergen; A. M. Vreeke, wmr., van
Axel naar Driebergen.
Per 24-6-'67:A. P. E. Wouters, wmr.
1e kl., van Nw Namen naar Graauw
en Langeridam ; A. Arendse, owmr.,
van Breskens naar Oude Tonge.
Per 1-7-'67: H. de Jager, owmr., van
Ben. Hardinxveld-Giessendarn naar
Zierikzee.
Per 3-7-'67: A. v. Leerdarn, wmr. 1e
kl., van Moordrecht naar Ammerzo-
den.
RESSORT ARNHEM
Per 12-6-'67: H. Meijer, wmr., van
Apeldoorn naar Driebergen; M. Dop-
penberg. wmr., van Wijchen naar
Driebergen; D. Boom, wmr. 1e kl. ,
van Heino naar Beesd; A. A. H. Bos-
ters, wmr., van Putten naar Roer-
mond.
Per 15-6-'67: K. Norden, owmr., van
Putten naar Lobith-Tolkamer.
Per 24-6-'67:H. v. d. Woud, wmr. 1e
kl., van Zwolle naar Heerenveen.
Per 26-6-'67: W. de Ruiter, wmr. 1e
kl. , van Spoolde naar Staphorst.
Per 1-7-'67: W. v. Willigen, wmr. 1e
kl. van Heerde naar Putten; H. IJne-
ma, adjudant, van Haaften naar Nij-
megen; J. Jansen, wmr. 1e kl., van
Rijssen naar Arnhem.
RESSORT GRONINGEN
Per 12-6-'67:G. Aarderna, owmr., van
Heerenveen naar Alkmaar; H. Zeil-
stra, wmr., van Appingedam naar
Alkmaar; C. Woltjer, wmr., van Blij-
ham naar Leeuwarden; A. Hornstra,
wmr., van Oosterwolde naar Leeu-
warden, M. Maring, wmr., van Win-
schoten naar Driebergen; F. Apothe-
ker, wmr., van BelliIÎgwolde naar
Driebergen; A. FOlgerts, wmr., van
Uithuizen naar Driebergen.
Per 24-6-'67: M. Zwart, wmr. 1e kl. ,
van Appelscha naar Makkinga.
Per 26-6-'67:M. Dijkstra, wmr. 1e kl.,
van Pesse naar Tiendeveen; C. Cor-
poraal, owmr., van 2e Exloërmond
naar Huissen.
Per 1-7-'67 J. Niemeijer, owmr., van
Oude Pekela naar Roelofarendsveen;
G. Kingma, owmr., van Hoogeveen
naar Wassenaar; W. Otten, owrnr.,
van Hooghalen naar Tzum.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 27-5-'67: Adjudant A. C. Meijer
tot groepscommandant te Vianen; ad-
judant P. v. d. Stoep tot groepscom-
mandant te Brielle.
Per 24-6-'67:Adjudant A. Arendse tot
groepscommandant te Oude Tonge.
Per 1-7-'67: Adjudant H. de Jager tot
groepscommandant te Zierikzee; ad-
judant G. Kingma tot groepscomman-
dant (ber. groep) te Wassenaar.
RESSORT ARNHEM
Per 12-6-'67:Owmr. D. Boom tot post-
commandant te Beesd.
Per 15-6-'67:Adjudant K. Norden tot
groepscommandant te Lobith-Tolka-
mer.
Per 24-6-'67:Owmr. H. v. d. Woud tot
owmr. van dienst te Heerenveen.
Per 1-7-'67: Adjudant H. IJnema tot
c,ommandant verkeersgr. te Nijmegen.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 24-6-'67:A. v. Meteren te Schalk-
wijk en Tuil en 't.Waal.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'67: I. M. Quist te Midden-
Beemster.
Per 7-6-'67:H. Scherpenhuizen te Mon-
nikendam en Katwoude.
tot wachtmeester:
Per 5-6-'67: J. Alkemade en M. W. J.
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Brienesse te Alkmaar; R. IIlin!: te
Amsterdam; J. M. A. Leideritz te
Krommenie; S. W. Heugen te Koog
a.d. Zaan; C. J. Bakker te Ouderkerk
a.d. Amstel; P. J. Benders te Rhenen;
P. C. G. Donselaar te IJsselstein; J.
H. v. d. Hoef te Doorn en W. Kooistra
te Purmerend.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-5-'67: J. H. M. Smits te Ouder-
kerk a. d. Amstel; J. D. v. d. Heijde
te Amserdam.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 27-5-'67:A. C. Meijer te Vianen;
P. v. d. Stoep te Brielle.
Per 24-6-'67:A. Arendse te O. Tonge.
Per 1-7-'67: G. Kingma te Wassenaar;
H. de Jager te Zierikzee.
tot opperwachtmeester:
Per 27-5-'67: P. H. Hilgeman te St.
Annaland.
Per 24-6-'67: A. P. E. Wouters te
Graauw en Langendarn.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 2-6-'67: J. Olree te 's-Graven-
zande.
Per 3-6-'67: L. v. d. Have te 's-Ora-
vendeel.
tot wachtmeester:
Per 2-5-'67:P. H. M. Bonnet te Wate-
ringen.
Per 5-6-'67: W. B. J. Heemskerk te
Leiden; P. L. Elias te Leidschendam;
L. A. Holkamp te Hillegom; G. Kors-
man te Westkapelle; M. Oudesluijs te
H. I. Ambacht; A. B. Peters en A. W.
Timmermans te Oude Tonge; A. v. d.
Wiel te De Lier; J. Spoelstra te Spij-
kenisse; A. v. Strien te Poortugaal;
C. J. Bijdevaate en R. Fidder te Oud-
Beijerland; H. Groeneveld te Roelof-
arendsveen; J. de Haan en L. Kool te
's-Gravenzande; L. M. Hooijmans te
Leiderdorp; L. A. v. d. Meer en J. N.
NOdelijk te Hardinxveld-Giessendam;
W. J. de Mol te Rijnsburg; J. Polder-
man en J. v. d. Stroom te Zoeter-
meer; G. P. Vleugel en E. W. Klop te
Vianen; R. v. Vliet en D. L. de Wilde
te Lekkerkerk.
tot adm. ambt. C ze kl.:
Per 1-6-'66: J. Berg te Barendrecht.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1- 1-'66: C. Krijger te Dordrecht.
Per 1-12-'66:Mevr. I. D. Brand-de Vla-
ming te 's-Gravendeel.
Per 1- 4-'67: J. M. v. Zoelen te Schoon-
hoven.
RESSORT ARNHEM
tot adjudant: ~
Per 15-6-'67:K. Norden te Lobith-Tol-
kamer.
tot opperwachtmeester:
Per 12-6-'67:D. Boom te Beesd.
lot wachtmeester re kl.:
Per 1-7-'67:G. Hogendorp te Hulshorst.
tot wachtmeester:
Per 5-6-'67: A. v. Driel te Groesbeek;
P. C. Frederiks te Oldebroek; A. J.
Harthoorn en E. Post te Holten; Z.
Huisman te Dedemsvaart; W. L. A.
Klootwijk te Ermelo; W. L. M. Krab-
benborg te Terborg; H. de Kruijf te
Nunspeet; J.' J. A. Oude Sanderinck
en H. A. Vaneker te Haaksbergen;
S. A. J. Willems te Huissen; B. A.
Heij te Apeldoorn; M. W. Jaarsveld
te Nijmegen.
tot adm. ambt. C 11:
Per 1-12-'66: Th. J. Volkers te Arn-
hem.
RESSORT GRONINGEN
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl.:
Per 1-1-'67: L. P. Bergsma te Assen.
tot Officier der Rijkspolitie 1e kl.:
Per 1-3-'67:Mej. mr M. A. Dijksma te
Groningen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'67:W. Otten te Hooghalen.
Per 24-6-'67:H. v. d. Woud te Heeren-
veen.
Per 3-7-'67:K. Marra te Staveren.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 5-6-'67:A. P. Laan te Franeker;
S. V. d. Kooi te Eelde.
Per 7-6-'67:G. Stevens te Ruinen.
Per 8-6-'67:P. de Jong te Grouw.
Per 10-6-'67:T. de Boer te Uithuizen.
tot wachtmeester:
Per 5-6-'67:H. Biek te Nieuwe Schans;
B. Halrrringh te Witrnarsurn; A. Seu-
bers te Stiens; K. Buist te Schild-
wolde; J. G. Buitenga te Oosterwolde;
L. Eefting te Oude Pekela; M. Kloet-
stra te Appingedam; J. Koster te Bei-
len; M. C. Duindarn en A. Folkert-
sma te Leeuwarden.
tot adm. ambt. C ae kl.:
Per 15-2-'67:P. Zandhuis te Heeren-
veen.
Per 1-3-'67:S. E. Hillenga te Winscho-
ten: S. Glazenborg te Finsterwolde.
Per 1-5-'67: A. de Haan te Zuidhorn.

In dienst getreden
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-6-'67:M. H. W. M. Diepstraten,
adm ambt. C 3e kl. te Leiden.
Per 12-6-'67:Mej. Y. Beekink, schrij-
ver te 's-Gravenhage.
Per 15-6-'67:G. L. Wijngaarde, schrij-
ver te Wateringen.
Per 1-7-'67: A. Weiss, parketwachter
te Dordrecht; E. F. Hampel, rijks-
ambtenaar F te 's-Gravenhage.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-7-'67:J. C. de noov, adm ambt.
C III te Nieuwolda.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-6-'67: Th. G. A. Aaiderink,
Tilburg; J. F. Jacobs, Eindhoven.
Per 1-7-'67:H. G. A. BrulI, Maastricht.
Per 15-7-'67:A. A. A. P. Verstappen en
J. A. Schuurmans, "s-!Hertogenbosch;
P. F. Hermans, Tilburg; H. H. Delis-
sen, Roermond; K. Heethuis, Maas-
tricht; T. B. Berendsen, Doetinchem.
Per 1-8-'67:P. Groeneveld, Dordrecht;
A. F. Dielissen, 's-He rtogenbosch ; C.
A. Anemaat, Breda; C. J. M. van Ges-
tel, Tilburg; P. J. C. Smits en G. H.
Heidens, Roermond; H. Bruijnes en
J. Kuipers, Apeldoorn; M. Pos erna,
Leeuwarden.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-7-'67: A. Jongkees, owmr. te
Alkmaar.
ltESSORT 's-GRA\"ENIIAGE
Per 16-6-'67:H. A. Ruifrol" parketw.
te 's-Gravenhage.
Per 1-7-'67:M. A. sie- =rr.an, adjudant
te Zierikzee; G. A. r , Groot, owmr.
te Leidschendam.
RESSORT ARNHEJ\I
Per 1-7-'67: W. Vonl: owm r. te Zeve-
naar; J. Wiering, adj u )3n: te Nijme-
gen; G. Halma, wmr. 110 xl. te Arn-
hem.

Wmr. 1e kl.
W. Sas

Amsterdam
ressort Amsterdam

25 jaar op 27·7·1967

Wmr. 1e kl.
A. E. v. Veen

Krimpen a.d. lJssel
ress. 's-Grovenhcqe
25 jaar op 1·7·1967

Rp.org_KB1967_08_aug_Nr.12 209



Rp.org_KB1967_09_sep_Nr.01 210



KORPSBLAD

Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspolitie onder
veran twoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

ge Jaargang
No. 1 - september 1967
Vers :hijnt 1 x per maand

redactie
Kolonel P. Oom
te Arnhem

Majoor mr A. ]. Dek
te Heerenveen

Kapitein W. F. K. ]. F. Frackers
te Driebergen

Mejuffrouw M. P. Baars
Officier voor jeugdzaken
te Nijmegen

]. M. A. Kasprowicz
Hoofd bureau reserve-rijkspolitie
te 's-Gravenhage

Adjudant]. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Wachtmeester le klasse
J. A. Schuurmans
te Valken burg

Wachtmeester H. S. Freen
te 's-Gravenzande

redactie secretariaat
Districtsbureau
Rijkspolitie te Water

- Bureau-ark Waalhaven,
Telefoon 08800 - 3 32 44....:...~ ,;-r.:.~.

ijmegen

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
Telefoon 05100-23361

advertenties
J. Duyker, Groningen
Van Ketwich Verschuurlaan 25
flat 205
Telefoon 0.5900-24093

uitgave
Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190-2321
Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 10,- per jaar
bij voorui tbetaling
Losse nummers f 1,- per stuk

bij de omslagfoto:

Surveillance per Ulm mOverijssel.

deze maand
Traffipax
surveillance.groep
bij Korps Rijkspolitie
El

De tweede r.p>
opleidingsschool te Baexern

El

Vijfde IPA-congres
El

Wapentuig vernietigd
o
Rijkspolitie in Den Haag
op 3 september
[]

Majoor B. van der Meer
commandant school Arnhem
El

Wielrennen te Heerlen
[]

Kapitein Leers naar Baexem
[]

Psychisch gestoorde
delinquenten
[]

Mevrouw de schipper
[]

Bloedproef verplicht.
El

Hengelen in
Noord Ierland
[]

Personalia

1
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korps
rijkspolitie
heeft nu ook
traffipax
surveillance-
groep

TEKST: WACHTMEESTER re KL.
W. KOOIJMAN TE JUTPHAAS
FOTO's: FOTODIENST S.B.V.

Sinds korte tijd is het korps rijks-
politie verrijkt met een traffipax
surveillancegroep i.o. (T.S.G.). Deze
surveillancegroep i.o. is onderge-
bracht bij de Sectie Bijzondere Ver-
keerstaken te Driebergen. Er wordt
gesurveilleerd op de autosnelwegen
en wel op dezelfde trajecten waarop
de SAS het rijdende toezicht uit-
oefent. De groep bestaat thans uit
vier onopvallende "VW Variants"
en 10 man personeel. Elke "VW"
is voorzien van twee achter de
voorruit geplaatste "Robot" came-
ra's.

De linkercamera fotografeert de
vast te leggen situatie. Daar deze
camera voorzien is van een tele-
objectief wordt het kenteken van

2-

nieuw
"onopvallend"
wapen in strijd

tegen
onveiligheid

het betrokken voertuig tot een
maximale afstand van ongeveer 30
meter nog duidelijk zichtbaar op
de foto. De rechtercamera, voorzien
van een normaal-objectief fotogra-
feert, naast het vast te leggen ob-
ject, tevens een op het rechtervoor-
spatbord van de traffipax-auto
aangebrachte tacho (snelheids) me-
ter mee. Het voordeel hiervan is
dat in de rechterbenedenhoek van
de foto, naast de snelheid, de in de
tachometer aangebrachte datum en
van het uurwerk, het tijdstip af te
lezen is. Teneinde bij duisternis te
kunnen fotograferen is de traffipax-
auto voorzien van een flitsappa-
ratuur.
Om tot een zo effectief mogelijke
surveillance te komen zijn er tijdens
een proefperiode op de autosnel-
wegen en op enkelbaanswegen bij
daglicht en duisternis onder ver-
schillende weersomstandigheden op-
namen gemaakt. Verder zijn hiertoe

naast de kontakten met de gemeen-
telijke korpsen van Wassenaar en
Apeldoorn, oriënterende bezoeken
afgelegd bij Belgische en Duitse
korpsen. De ervaringen hierbij op-
gedaan zijn van zeer groot nut ge-
weest om tot de huidige surveillan-
ce-tecniek en -taktiek te komen.

de werkwijze

De traffipax-surveillanceauto wordt
bemand met een bestuurder en een
waarnemer. Deze twee mensen be-
horen een goed ingespeeld team te
vormen. Het behoort tot de taak
van de bestuurder om de traffipax-
auto in een zodanige positie te
brengen dat de waarnemer goed
bruikbare opnamen kan maken. Het
werken met de traffipax-apparatuur
vergt van de bemanning een voort-
durende concentratie. De kern van
menige overtreding eist voor de
vastlegging in de meeste gevallen
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een reactie van een onderdeel van
een seconde. Een te late reactie kan
een fotoserie waardeloos maken.
Een greep uit de overtredingen die
zich in het bijzonder lenen voor
vastlegging door middel van de
traf fipax-apparatuur:
het overschrijden van de maximum
snelheid,
het onvoldoende afstand houden,
het onnodig links rijden,
het overschrijden van de doorge-
trokken streep en het vastleggen
van het uitzicht van de bestuurder
van bijv. een vrachtauto met op-
bollend zeil.

tactiek

Bij het vastleggen van een voor-
rangsovertreding wordt de volgende
tactiek toegepast: De bestuurder
van de traffipax-auto blijft zoveel
mogelijk de door hem gekozen rij-
strook volgen. Hij zal trachten niet
uit te wijken, maar de traffipax-
auto achter de voorrangnemer af
te remmen. Uit de te nemen foto-
serie moet namelijk blijken dat de
bestuurder van de traffipax-auto
binnen een kort tijdsbestek zijn
snelheid sterk terug moest nemen
om niet in aanrijding te komen met
de voorrangnemer. Deze tactiek
wordt in grote lijnen ook toegepast
bij het naar links uitwijken, bij het
ingehaald worden en bij het hin-
derlijk en/of gevaarlijk wegrijden
van de vluchtstrook.
Bij het fotograferen van een situa-
tie waarbij een derde is betrokken
is het noodzakelijk dat de stoplich-
ten van het gehinderde voertuig op
de foto zichtbaar worden. De op-
namen vormen een sprekend bewijs
van de mogelijkheden van de traffi-
pax-surveillance.
De traffipax-opnamen zullen niet in
alle gevallen het bewijs kunnen le-
veren van de gepleegde overtre-
dingen. Zij kunnen in ieder geval
wel dienen ter ondersteuning van
het bewijs en ter vereenvoudiging
van de omschrijving van het feit.

wapen

Door het toepassen van de traffi-
pax-surveillance op de autosnelwe-
gen is er weer een wapen tegen de
verkeersonveiligheid op de N eder-
landse wegen ingezet. 8

·4

onvoldoende
afstand
houden

over een afstand van ongeueer
30 km had de bestelwagen
verschillende malen ruimschoots de
gelegenheid naar rechts te gaan
doch bleef maar links rijden.
De bestuurder van de personenauto
hield kilometers lang te weinig
afstand. Beide chauffeurs kregen
een proces-verbaal. Overigens,
de foto hieronder bewijst dat
onvoldoende afstand houden ook
op andere wijze mogelijk is.

~ Deze reizende tentoonstelling komt
in het district Breda volgens onder-
staand schema:
Zundert: 3 t. m. 5 oktober 1967

Hal nieuwe gemeentehuis.
Etten: 10 t. m. 12 oktober 1967

Parochiehuis "De Beuken",
Lambertusstraat 3.

Oudenbosch: 17 t.m. 19 oktober 1967
Gemeenschapshuis, Julianalaan 1.

Fijnaart: 24 t.m. 26 oktober 196ï
Gebouw "De Schakel",
Voorstraat 13.

Geopend van 8.30 - 21.00 uur.

3

J
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schüler-
kolleg
wordt
opleidings-
school

TEKST EN FOTO's: OWMR. J. J.
H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

Links van de verkeersweg Roermond-
Weert, enkele kilometers voorbij de
kruising met de "heerbaan Napo-
leonsweg", ligt "Exaten". Op de
warme augustusdag van ons bezoek
ligt het gebouwencomplex - van
60.000 m3 inhoud - zich, temidden

opdraaien en de auto's voor de in-
gang parkeren, is het eerste wat op-
valt de weldadige rust, die zowel
van het gebouw als van de omgeving
uitgaat. Het tweede wat opvalt is
het bordje "verboden toegang, eigen-
dom rijkspolitie". Maar het ver-
klaart ook meteen onze aan-
wezigheid, want hier op "Exaten"
zullen vanaf 1 oktober toekomstige
rijkspolitieambtenaren hun eerste op-
leiding krijgen. Het complex Exaten
is namelijk door het Rijk aangekocht,
om er de tweede opleidingsschool
van het Korps Rijkspolitie - na
Arnhem - in te vestigen. Tot nu
toe hadden de paters Franciscanen
van de "Köiner Franziskaner Pro-
vinz" er hun "Schülerkolleg".
Op ons bellen opent een jongeman
in witte overall de deur. De ver-
onderstelling, met een schilder te
doen te hebben, blijkt niet juist. Het
is een Duitse broeder, die meehelpt
de laatste bezittingen van de paters
te verhuizen. Zij hebben zich op-
nieuw gevestigd te Vossenack, tus-

van akkerland en korenvelden, te
baden in een overmatig zonlicht.
Vanaf de weg is echter slechts een
glimp van het complex waar te ne-
men, verscholen als het ligt ach te.'
hoog opgaande bomen.
Als we van de weg het "voorplein"

Nog veel werk voor de tuinman ...
Exaten va It onder meer onder het
"ambtsgebied" van de groep Graethem.
(In feite hebben 3 gemeenten zeggenschap).
De groepscommandant, adjudant J. M. Tim·
mermans en wachtmeester H. W. M. Wil·
lems komen een kijkje nemen. De heer
J. Rierink, van de paters "overgenomen",
is nu ambtenoer geworden.

,ij>_
",-~-,_.-._---~_.•.._,' .
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sen Duren en Monschau. Als we even
geduld hebben, zal de broeder de
pater-econoom waarschuwen. Na en-
kele ogenblikken verschijnt een ge-
zette en blozende geestelijke in bruin
habijt, die zich voorstelt als pater
Dagobert. Vriendelijk toont hij zich
bereid ons door het gebouw te lei-
den. Onderwijl vertelt hij het eeIl
en ander over de geschiedenis van
"Exaten".
Waar de naam Exaten vandaan
komt? "Das weisz niemand," zegt
pater Dagobert lachend. Het schijnt
iets met eksters te maken te hebben.
De Baexemers noemen het dan ook
"eksten". De omgeving schijnt vroe-
ger een broeinest van deze gekleurde
rovers te zijn geweest.
In 1927 hebben de Franciscanen

Wij dachten dat het de huidige
en toekomstige bewoners van Exateu
zou interesseren in welke omgeving
zij zich op hun toekomstige taak
voorbereiden.

De "Hof van Exaten" wordt in 1329
voor de eerste maal in de oorkon-
den vermeld. Het stond toentertijd
onder de leenplicht van de Abdij
St. Pantaleon in Keulen (OSB).
Het leengoed werd door Graaf
Gulich rechtmatig van de leen-
plicht ontheven en vervolgens als
leen geschonken aan Gerhard von
Hom. Van het begin del' vijftiende
eeuw tot het midden der acht-
tiende eeuw was Exaten vervolgens
in het bezit van de zeer welgestelde
en uitgebreide adellijke familie
Van Pollart, welke ook op het
"kasteel" woonde. Vele leden van
deze familie bekleedden hoge
geestelijke en wereldlijke ambten
in het hertogdom Limburg. De
laatste Van Pol/art die op Exaten
woonde was Gerhard, [ose], Baron
en Ridder von Exaten. Hij woonde
er tot het jaar 1741. Exaten gaat
dan over in handen van de familie
De Meer van Osen en nadien door
huwelijk aan Graaf Geloës van
Elsloo.

uit de kronielren ""
curtium dttxnt~n
1129"'1929
Heer van Exaten in het jaar 1872
was Graaf 7heodor de Geloës,
die in Lauuer gnac in Bretagne
woonde. Als deze op zekere dag
aan zijn ontbijttafel een brief van
de Provinciaal der f ezuiten ont-
vangt, waarin deze hem om asyl
in Exaten verzoekt, dankt hij luid
God voor de genade, dat hij de
als gevolg van de door Bismarck
uitgevaardigde wetten verbannen
f ezuiten, mag herbergen.
Op 28 november 1872 betrekken
de [ezuiten van de Friedrichsburg
in Münster, zomede de novicen
uit Gorheim bij Sigmaringen, het
ueriaaarloosde kasteel en wel onder
rector P. Moritz Meschler. De
Franciscanessen van Heythu.isen
hetpen bij het inrichten van het huis.
Kleine kamers voor jacht gasten, de
keu.ken en paardestallen waren aan
het kasteel aangebouwd. De zolder
van het kasteel werd tot slaapzaal

Exaten van de ]ezuïten overgeno-
men. Deze, tengevolge van de Kul-
turkampf naar Nederland uitgewe-
ken paters, vonden er in 1872 een
schuilplaats. Elders in dit nummer
kunt u meer over de "kronieken van
Exaten" lezen. Van 1927 tot aan het
begin van de tweede wereldoorlog
hebben de "Keulse" Franciscanen er
dan hun gymnasium. Pater Dagobert
is overigens niet erg enthousiast over
deze stap van zijn orde. "Es war kein
besonder kluger Entschlusz," zegt hij
gelaten. We kunnen de wat pes-
simistische stemming van de pater-
econoom wel begrijpen. Ten eerste
begon rond de jaren dertig de
"tweede Kulturkampf" in eigen land,
waarbij de toenmalige machtshebbers
in Duitsland bepaald niet overliepen

voor de novic,en ingericht. Om te
studeren huurden de [ezuiten in
de buurt de particuliere woning
.Lllelteurede". Een tijd lang was
de redactie van .Stimmen von Maria
Laach" (nu "Stimmen der Zeit) in
Exaten. ondergebracht (1885-1889).
Bovendien herbergde Exaten van
1884-1894 de .Philosophie", van
1894-1910 het "funiorat" en van
1910-1927 het ,,7ertiat",
Op 15 augustus 1927 ging Exaten
over naar de Franciscanen. Na enige
verbouwingen ,.dient het" sinds
1929 de nieuw opgerichte .Kol-
nischen Fransiskanerprouina als
Schiderholleg",

Vorenstaande "kroniek van Exoten"
werd samengesteld door Pater
Deodat Oh! en (vrij vertaald)
overgenomen uit een .Rundbric]"
aan de .xiriendcn van Exatcn",
van april 1960.

5
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van vriendelijkheid ten aanzien
van confessionele opvoeding en ten
tweede hadden wij Nederlanders er
na de bevrijding niet direct behoefte
aan, om een uitsluitend Duitse in-
stelling. ook al waren haar doelstel-
lingen dan nog zo vredelievend en
opbouwend, binnen onze landsgren-
zen te herbergen.
Ten bewijze van het eerste citeren
we een gedeelte van een in 1960 aan
de "vrienden van Exaten" verzon-
den rondschrijven. Daarin heet het:
... Auch die Zahl der Kleriker stieg
bald urn ein Drittel an. 1929 waren
insgesamt 38 in das neue Studien-
haus nach Münchengladbach über-
siedelt. 1935 waren sie auf 65 ange-
wachsen. ALS SICH HIER DIE
POLITISCHEN DROSSELUNGS-
MASZNAHMEN des theologischen
N ach wuchses auszuwirken begannen,
stand Deutschland bereits an der
Schwelle des Krieges. 1935, sechs
Jahr nanh der eugründung, war
die Provinz urn nahezu 100 Mitglie-
der gewachsen, von 286 auf 375 (153
Patres, 65 Kleriker und 155 Bruder).
IN EX ATEN STUDIERTEN 205
Schüler. Es sollte der Höchststand
blei ben, den die Colonia bislang er-
reicht hat. Von da ab geht die Kurve
rückläufig, zunächst am stärksten bei
den Brüderberufen. 1939, kurz vor
Ausbruch des Krieges, sieht das Bild
so aus: 168 Patres, ,';8 Fratres, 128
Brüder, insgesamt 354 Mitgiieder.

EXATEN STEHT MIT K APP 50
SCHüLER VOR DER AUFLö-
SUNG, ES WIRD IM MAl 1940
GESCHLOSSE
Vanaf die datum zullen de gebouwen
een wisselende bezetting herbergen.
Na de capitulatie vindt een onder-
deel van de Nederlandse Arbeids-
dienst er een onderkomen. Als dit
instituut zich niet ontwikkelt tot dat
wat men er zich van had voorge-
steld, vestigen de bezetters er één
van hun talloze bureaus. Vervolgens
nemen distributie-ambtenaren er hun
intrek. Wat later, zij het niet geheel
vrijwillig, Duitse krijgsgevangenen
en niet geheel brandschone landge-
noten. Maar in 1954, nadat Exaten
ook nog enige tijd tot woonoord van
voogdijkinderen heeft gediend, ko-
men de Franciscanen er weer terug.
Exaten wordt opnieuw "Schülerkol-
leg", maar erg van harte schijnt het
a.Lrnaal toch niet te gaan, al l ggen
de moeilijkheden dan ook blijkbaar
hoofdzakelijk in het Iinancié.e vlak.
Weliswaar volgt er nog een korte
periode van opleving, maar ge.ei-
delijk aan dringt het blijkbaar toch
ook tot de leiding van de orde door,
dat het besluit zich in Nederland te
vestigen niet ,.besonder klug" was.
In Vossenack hopen de Franciscanen
nieuwe en bet-re tijden tegemoet te
gaan. Hetgeen we de sympathieke
pater Dagobert en zijn confraters
gaarne van harte toewensen.

6

Op Exaten zullen dan vanaf 1 oktober
a.s , in de - uitstekende - lesloka-
len van de "Primaner", "Oberpri-
maner" en "Tertianer", Nederlandse
jongemannen zich het hoofd breken
over duizend en één wetsartikelen,
vingerafdrukken en voetsporen.

In het gymnastieklokaal (vroegere
toneelzaal) en .op de sportvelden zul-
len zij hun lichamelijke conditie op
peil kunnen brengen en houden, ter-
wijl zij na afloop van de dagtaak
rust en ontspanning kunnen vinden
in de mooie, landelijke omgeving.

Als op 1 oktober de eerste honderd
leerlingen er hun opwachting maken,
zulien zij er zeker nog niet alles tot
in de puntjes geregeld vinden. Er
moet op Exaten nog heel wat getim-
merd, gehamerd en "aangekleed"
worden, vooraleer d e bij ons bezoek
nog lege gangen en lokalen hun de-
finitief aanzien zullen hebben ver-
worven. Ook aan de omgeving, de
sportvelden en de appèl- en exerci-
tieplaatsen moet nog veel aandacht
worden besteed. Doch dat is slechts
een kwestie van tijd.
Wij hebben de indruk, dat als straks
alles zijn beslag heeft gekregen,
Exaten een plaats zal zijn, waar de
toekomstige rijkspolitie-ambtenaar in
alle rust en volle concentratie zich
zal kunnen wijden aan de beheersing
van zijn zeker niet gemakkelijk be-
roep.

In een nu nog 11kale" eetzaal peinst
de broeder-kok over hel verleden ..
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9 - 13 oktober

vijfde
lPA-congres
in RAl te
Amsterdam

TEKST: OPPERWACHTMEESTER

Th. A. LEENDERS TE NIJMEGEN

Van 9 tot 13 oktober wordt in het
RAl-gebouw te Amsterdam het vijf-
de (driejaarlijkse) congres gehouden
van de International Police Asso-
';ation, een wereld(politie)organisa-

~ - aangesloten. bij de UNESCO
... met meer dan 60.000 leden in
,3 chtendertig landen. De lP A is geen
';lkbond maar een associatie met een

ideële inslag, die werkt onder het
motto "Servo per Amiceko" oftewel
"Dienen door vriendschap". Op het
congres in Amsterdam hebben de
deelnemers van nagenoeg alle po-
litiekorpsen in de vrije wereld op-
nieuw gelegenheid elkaar als collega
en als mens te ontmoeten en daarbij
de blik te verruimen.
De gedelegeerden en bezoekers ko-
men 'op zondag 8 oktober aan, maar
het congres wordt op 9 oktober offi-
cieel geopend, na een vergadering
van het internationaal bestuur, pers-
conferentie, lunch, ontvangst van
officiële genodigden en een concert
door de Amsterdamse Politiekapel.
Op 10 oktober wordt er vergaderd,
maar er is ook gelegenheid deel te
nemen aan een tocht langs het IJssel-
meer, naar Rotterdam en de Delta-
werken of Arnhem. Er staat voorts
een bezoek aan de Heinekenbrouwerij
op het programma, alsmede een ont-
vangst door b. en w. van Amster-

8

Op het vijfde IPA-congres zullen
ook weer vele oude bekenden elkaar
ontmoeten. zoals dat ook OfJ het
vorige congres al het geval was.
Van dat congres. dat te Blaakpool
werd gehouden zullen ongetwij leid
vele herinneringen worden opge-
haald, reden waarom wij hierbij
een foto afdrukken van een aantal
congresgangers, die er door de bur-
gemeester en diens echtgenote
werden ontvangen.

dam. 's Avonds is er een show in de
RAL De volgende dag (11 oktober)
wordt er andermaal vergaderd of
deelgenomen aan dezelfde dagtoch-
ten, evenals op 12 oktober en op 13
oktober gaan de bezoekers óf naar
Heineken óf rondvaren door de
grachten, terwijl de gedelegeerden
op stap gaan naar de studio van de
wereldomroep in Hilversum, waar
zij ook door b. en w. worden ontvan-
gen. 's Avonds is er tenslotte een af-
scheidsavond in de RAl, met onder
meer een concert door de Rijks-

politiekapel. Er is voor het congres
een drietalig, goed verzorgd, pro-
grammaboekje uitgegeven, dat ook
bijdragen bevat over het Deltaplan,
de wereldomroep, Interpol, de Sur-
veillance Groep Autosnelwegen van
de Rijkspolitie en fotografie in de
strijd tegen de misdaad, draadloze
praatpalen en de KLM. De ministers
van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en ook de Algemeen Inspec-
teur van het Korps Rijkspolitie, de
generaal W. de Gast, schreven er
een voorwoord in. 8
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weer tonnen
wapentuig
vernietigd
bij
Hoogovens

TEKST: BAS DEN OUDSTEN

FOTO's: HOOGOVENS, IJMUIDEN

Bij alle berichten over wapensmok-
kel naar ons land, is het een
plezierige gedachte, dat ook een
belangrijke partij wapentuig, gro-
tendeels In beslaggenomen van
onbevoegden, van de vaderlandse
bodem is verdwenen. Van de Inten-
dance der Rijkspolitre in Apeldoorn
zijn dezer dagen 1554 pistolen en
revolvers, 1069 slag- en steekwa-
pens, 953 buksen, 521 jachtgewe-
ren, 179 geweren en karabijnen,
151 stenguns, 25 mitrailleurs, 17
machinepistolen, 26 lichtpistolen en
3484 losse wapenonderdelen naar
de Koninklijke Nederlandse Hoog-
ovens gegaan. Na het afbranden van
de houten onderdelen in Apeldoorn
was er een partij staal van 3782
kilogram. Bovendien is een hoe-
veelheid van rond 1100 kilogram
munitie van uiteenlopende aard ter
vernietiging overgedragen aan de
Hulpverleningsdienst van het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken.
Het vernietigde wapentuig is af-
komstig uit het hele land. Elk jaar
worden overal wapens ingeleverd
of inbeslaggenomen. Daarvan be-
hoort de Intendane jaarlijks t.ussen
1 en 10 april op de hoogte te wor-
den gebracht, waarna de meest
vreemdsoortige zaken in Apeldoorn
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terechtkomen. Een bom kan bij
wijze van spreken het gewicht van
een staartklok blijken, maar ook
omgekeerd.
Er worden dingen ingeleverd, waar-
van de adjudant K. Dijkstra, die
toch op dit punt twintig jaar er-
varing heeft, niet weet wat het
precies is. Er komt ook munitie
binnen, die bij het eerste schokje
kan exploderen. De aantallen in-
geleverde wapens zijn hoger dan
wat naar de Hoogovens is gegaan,
want exemplaren die van betekenis
zijn voor Legermuseum, Afd. Op-
sporings Bijstand van het Ministerie
van] ustitie, Politie Opleidingsscho-
len e.d. gaan natuurlijk niet in de
smeltkroes. De OOg5t van het afge-
lopen jaar is voor het overige om-
gesmolten, de munitie is in zee
gedropt. Maar, volgend jaar zal
het hele spel zich herhalen en waar
het allemaal precies vandaan komt
weet niemand.

I
I

bij de folo's:

1 Aankomst van jaarlijkse merkwaardige
lading op de weegbrug van
de Hoogovens.
V.l.n.r.: I. Steigenga en W. Mulder,
magazijnbedienden en
chauffeur P. G. Donkers.

2 Op het terrein bij de staalfabriek
worden de vaten met wapens
uit de wagen gekieperd.

3 De elektromagneet neemt
de wapens op om ze in
schrootbakken te deponeren.

4 En hiermee zijn de wapens
IIvoorgoed" vertrokken.

op 3 september:

ook
rijkspolitie
in Den Haag

Omstreeks 300 rijkspolitie-ambte-
naren (met rollend materieel. o.a. 10
G.S.A.'s) deden op 3 september dienst
te Den Haag in verband met de te
verwachten belangstelling bij de
doop van Prins Willem Alexander,
hier temidden van zijn gelukkige
ouders uit de Grote of Sint J acobs-
kerk gedragen.
Foto: Techn. Recherche 's-Gravenhage

de kapitein
Van Laar
commandant
kader-
opleidingsschool

c:J

Met ingang van
1 september '67
is de Officier
1e klasse
H. van Laar
aangewezen als
Commandant
van de Kader-
opleidingsschool
van het Korps
Rijkspolitie. De kapitein Van Laar
werd op 28 november 1929 als zoon
van een Rijksveldwachter, later op-
perwachtmeester, te Naaldwijk ge-
boren. Hij deed eindexamen H.B.S.
te Apeldoorn, waarna hij in de ja-
ren 1949 en 1950 zijn militaire
dienstplicht vervulde bij het regi-
ment Limburgse ] agers. Hij werd
hier o.a. hoofd van de sectie 2, de
inlichtingendienst, en trad als re-
serve eerste luitenant weer in het
burgerleven. Van 1950 tot 1952 stu-
deerde hij aan het t-oenmalige rijks-
instituut tot opleiding van hogere
politieambtenaren te Hilversum en
na het behalen van zijn diploma
aldaar was hij tot 1960 werkzaam
als adjuct-inspecteur en inspecteur
bij de gemeentepolitie 's-Graven-
hage. Hij deed dienst aan verschil-
lende sectiebureaus en was drie jaar

commandant van het stranddeta-
chement te Scheveningen.
Op 1 januari 1960 werd hij als of-
ficier 2e klasse benoemd bij het
Korps Rijkspolitie. Hij werd als
officier-toegevoegd aan de districts-
commandant ingedeeld bij de staf
van het district Utrecht. Op 1 sep-
tember 1960 werd hij bevorderd tot
officier 1e kJ. Van 1 december 1961
tot 1 juni 1962 was hij waarnemend
districtscommandant Utrecht.
Als zodanig had hij de leiding
bij het onderzoek en het politiële
optreden bij de spoorwegramp te
Harmelen, welke in januari 1962
plaats had. Uit deze activiteit vloeit
ook voort zijn voorzitterschap van
de werkgroep "identificatie slacht-
offers bij rampen".
Op 1 september 1965 werd hij toe-
gevoegd aan de commandant op-
leidingsschool en kaderopleidings-
school van het Korps Rijkspolitie en
belast met de dagelijkse leiding van
de kaderopleidingsschool. Hij was
tevens waarnemend commandant op-
leidingsschool, welke functie hij
sinds 17 mei in verband met het
overlijden van de overste Proot
effectief vervulde. In de onderlinge
verhouding tussen de opleidings-
school en de kaderopleidingsschool
is deze wijziging gekomen, dat de
kaderopleidingsschool nu een zelf-
standig commandant zal hebben.
De kapitein Van Laar maakt deel
uit van de redactie van het "Tijd-
schrift voor de politie" en is be-
stuurslid van het Rode Kruis in zijn
woonplaats Driebergen. [!]
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majoor
B.v.d.Meer
commandant
opleidings-
school

TEKST: OWMR. J. J. H. VAN
AERSSEN TE NIJMEGEN

FOTO's: WMR re KL.
A. VAN OOYEN

Een klein wolkbreukje stuurde de
"ceremonie protocolaire" bij de com-
mando-overdracht aan de opleidings-
school te Arnhem volkomen in de
war. Men had zich voorgesteld de
plechtigheid, die ten overstaan> van
de Algemeen Inspecteur van het
Korps, de generaal W. de Gast, zou
plaats vinden, op het exerci tieterrein
te houden. Maar het wolkbreukje
werd een "avondregentje" en dus
moest worden overgesohakeld naar
de kantine, die wel ruim is maar bij
het rechts richten werd het nu toch
wel "ellebogenwerk". Hetgeen overi-
gens aan de treffende, sober gehou-
den, overdrach tsplechtigheid geen
afbreuk deed.
Nadat de generaal de opgestelde
adspiranten had geïnspecteed, waar-
bij hij werd begeleid door de waar-
nemend commandant van de school,
de kapitein H. van Laar, richtte hij
zich in een toespraak tot de aan-
wezigen.
Allereerst bracht hij daarbij onder
woorden, dat de kapitein Van Laar,
na het overlijden van de overste A.
B. J. Proot, zijn taak tot volle tevre-
denheid van de Korpsleiding had
vervuld. Dit moest gebeuren onder
moeilijke omstandigheden, daar juist

12

in deze periode de opleidingsschool
in Baexern van de grond moest wor-
den gebracht.
"U hebt," zo zei de generaal, ,.uw
medewerkers op de juiste wijze
weten te stimuleren en het feit, dat
de school op 1 oktober van start kan
gaan is voor een groot deel te dan-
ken aan uw denken en mededenken."
In zijn antwoord zei de kapitein Van
Laar ondermeer. dat veel van de
hem toegezwaaide lof was af te voe-

generaal De Gast
bij commando-
overdracht :

BEGRIP VOOR

MAATSCHAPPELIJKE

VERHOUDINGEN

BIJ POLITIEAMBTENAAR

IS BELANGRIJKER

DAN PARATE

WETSKENNIS

ren op zijn mede-officieren, het ge-
he.e instructieve en administratieve
personeel van de school en zeker niet
op de laatste plaats aan de voor-
beeldige houding van de adspiranten
na het overlijden van de overste
Proot. Hij hoopte, dat hij voor de
nieuwe commandant enkele stappen
had gezet, in het spoor waarvan deze
zou kunnen doorgaan, al was hij er
van overtuigd, dat ook de majoor
Van der Meer zijn eigen persoon-
lijke stempel in zijn beleid tot uit-
drukking zou brengen.
Toen vervolgens de kapitein Van
Laar met een handdruk het com-
mando aan de majoor B. van der

De kapitein. Van Laar
en de majoor
Van der Meer tijdens
de commando-overdracht
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Meer had overgedragen, richtte deze
zioh op zijn beurt tot de aanwezigen.
Spreker hoopte de tradities van de
school te bestendigen en het levens-
werk van wijlen de overste Proot in
diens geest voort te zetten. De door
deze bepaalde koers zal ook in de
toekomst worden gevolgd, al zal mo-
gelijk, zo zei de majoor, acht geven-
de op maatschappelijke structuur-
wijzigingen en menselijke verhoudin-
gen in de toekomst door mij hier en
daar moeten worden bijgestuurd en
mogelijk, als dit noodzakelijk blijkt,
op bepaalde punten de koers moeten
worden verlegd.

begrip
boven
parate kennis

De generaal De Gast zei tenslotte
nog in de nieuwe commandant het
volste vertrouwen te hebben. Com-
mandant van de opleidingsschool,
aldus de generaal, is een belangrijke,
zo niet de meest belangrijke post in
het Korps.
Het personeelstekort is nog altijd
nijpend en alles moet worden gedaan
om ten eerste de toeloop van jong
personeel te behouden en ten twee le
deze toeloop op de juiste wijze op
te vangen.
In dit verband wees spreker op de
nieuwe school in Baexem, die onder
leiding van de kapitein P. J. H.
Leers, in wiens kwaliteiten hij even-
eens vertrouwen stelde, als een soort
dependance van Arnhem aan deze
opvang zal meewerken.
Daarbij gaat het, zo merkte de In-
specteur-Generaal nadrukkelijk op,
in de eerste plaats zeker niet om het
bijbrengen van parate kennis aan de
leerlingen. Mijn mening is, zo zei hij,
dat kennis en begrip voor de wijzi-
gingen in de huidige maatschappe-
lijke constructie belangrijker is. Wij-
len de overste Proot heeft op dit
terrein baanbrekend en vooruitstre-
vend werk verricht. Het is uwen
mijn taak di t werk voort te zetten,
opdat de toekomstige politieambte-
naar voor zijn taak in de gewijzigde
maatschappij gereed en berekend zal
zijn.
De verwachtingen, zo beëindigde de
generaal zijn toespraak, zijn te dien
aanzien dezerzijds hoog gespannen.

m

Uitvoering van

Wegenbouw

Grond-, beton- en rioleringswerken

Spoor- en kabelwerken

Utiliteitswerken

Waterleidingen

Asfaltwegen

Telefoon VEGHEL:

kantoor, werkplaats, magazijn
04130-3851, 3323, 3896
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best stuk
teamwork
van politie

wereldkampioen-
schappen
wielrennen
te Heerlen

TEKST EN FOTO's: OWMR. J. J.
H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

De Belgische ·en Nederlandse vedet-
ten, onder aanvoering van Eddie
Merkxen Jan Jansen, mochten bij
de wereldkampioenschappen op de
weg te Heerlen elkaar het vuur nog
zo na aan de schenen leggen, op het
Heerlense hoofdbureau van politie
was van rivaliteit tussen de beide
"lage landen" niets te bespeuren.
Integendeel zelfs. Daar werkten de
Belgische Rijkswacht, onder "luite-
nant-coach" G. Monsaigneur (denk
erom, dat ge mijn naam niet ver-
consacrcerd I) en de Nederlandse
Rijkspolitie, onder "kapitein-coach"
W. Schaafsma, met Koninklijke Ma-
rechaussee en gemeentepolitie zo
voortreffelijk samen, dat geen van
de toeschouwers ook maar een
schijntje van een kans kreeg "voor-
sprong te nemen".

In een volgend korpsblad zullen de
luitenant P. Y. Witteveen .cn de op-
perwachtmeester A. F. Heuskes uit-
voerig uit de doeken doen, wie en
wat er daarbij allemaal aan perso-
neel en maatregelen is tepas gekomen.
Wij zijn op zaterdag, de dag dat
René Pijnen een vergeefse greep
"aar de amateur-titel deed, een
kijkje op het hoofdbureau en op het
parcours .gaan nemen en zijn bepaald
onder de indruk gekomen van de
uitstekende organisatie.
Dat Frits van Griensven in Sport en
Sportwereld kon schrijven: "Alle lof
voor het organisatorische werk in
Heerlen en Voerendaal verricht. Er

14

kwam tijdens de wedstrijden geen
muis de weg op. ook niet bij de aan-
komsten", is ongetwijfeld voor een
groot deel te danken aan het schi t-
terende teamwork tussen gemeente-
politie, Koninklijke Marechaussee,
rijkspolitie, de Rijkswacht en ook de
Duitse politie.
En al mag dan het toeschouwer-
aantal onder de verwachtingen zijn
gebleven, zodat de politie geen
"dope" hoefde te "pakken" om de
zaak in de hand te houden, dat doet
aan het totaal van de inspanningen
en voorbereidingen niets af.
De politie stond gereed om elke uit-

Geen muis kwam op de weg
Daar zorgden ondermeer
deze Riikspolitieruiters voor.

De wachtmeester le kl. W. C. Wijnstok
(Oisterwijk) en de wachtmeesters Y. v. d.
Brink (Kaats heuvel) en H. Meerman
(Werkendam) hebben kennelijk plezier
in hun werk.

looppoging, van welke zijde deze ook
mocht komen, in de kiem te smoren.
Op welke wijze dit zou gebeuren,
vertellen u straks - zoals vermeld
- de luitenant Witteveen en de op-
perwachtmeester Heuskes, die weken
lang volop in "de koers hebben ge-
legen".
Dat Nederland op de weg geen
wereldkampioen rijk is geworden,
valt de politie niet te verwijten, dat
is zeker.

De overste H. W. Weerts, distri ctscornrncn-
dant Maastricht en de luitenant
G. Monsaigneur kunnen gerust zijn.
De zaak loopt perfect.
De gehelmde "politie" zijn leden van
de Heerlense carnavalspolitie. Ook zij
hielpen mee de orde te handhaven.
Ze deden het nog goed ook.

De opperwachtmeester J. H. J. Raad-
scheiders en de wachtmeester le kl.
l. J. P. Persoon onderhouden in een
container de verbindingen.
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majoor mr Spaanderman
commandant
district Vlaardingen
rijkspolitie te water

Onlangs werd
de officiële aan-
wijzing bekend
van de majoor
mr A. P. Spaan-
derman als com-
mandant van het
district Vlaar-
dingen van de
Rijkspolitie te
Water, zulks te rekenen van 1 ok-
tober 1966. Op 10 oktober 1924
werd André Peter Spaanderman
te Katwijk geboren. Na L.O. te
hebben genoten, bezocht hij het Chr.
Lyceum te Haarlem waar hij het
einddiploma H.B.S.-B in 1943 be-
haalde. Vervolgens werd de oplei-
ding aan de Kweekschool voor de
Zeevaart te Amsterdam gevolgd,
welke opleiding, na een onderduik-
periode, met het behalen van het
diploma BS werd afgesloten. Van
1946 tot 1 maart 1950 was hij als
koopvaardij-officier werkzaam bij
verschillende scheepvaartmaatschap-
pijen. In 1948 behaalde hij het di-
ploma 3e stuurman G.H.V.
Juist teruggekeerd van een reis
naar Zuid-Afrika werd hij op 1
maart 1950 toegelaten tot het toen-
malige Rijksinstituut tot opleiding
van Hogere Politieambtenaren te
Hilversum om na het behalen van
het diploma inspecteur van politiel
officier der Rijkspolitie op 1 sep-
tember 1951 als adj.-inspecteur van
politie te Amsterdam te worden ge-
plaatst. Op 1 september 1952 werd
hij bevorderd tot inspecteur van
politie (A3), terwijl hij op 1 januari
1953 ná als Officier der Rijkspolitie
2e klasse te zijn benoemd als toege-
voegd officier in het district Mid-
delburg werd geplaatst. Op 1 fe-
bruari 1954 volgde verplaatsing naar
het district Almelo. Op 1 januari
195ï weder gevolgd door verplaat-
sing naar het district Leiden. Op 1
januari 1958 werd hij bevorderd tot
Officier der Rijkspolitie 1e klasse.
Op 1 februari 1959 alweer, werd hij

-~"~J.
~

als toegevoegd officier geplaatst bij
de Territoriale Inspectie in het res-
sort Amsterdam, deed hij met goed
gevolg het doctoraal examen Neder-
lands recht aan de Rijksuniversiteit
te Leiden (keuzevakken "Crimino-
logie" en de "Politie"), welke studie
na het afleggen van een zogenaamd
"colloquium doctum" in vrije tijd
ter hand was genomen. Inmiddels
was hij m.i.v. 1 juli 1962 bij de Staf
van de Commandant der Rijkspolitie
te Water te Amsterdam ingedeeld.
Op 1 mei 1964 volgde bevordering
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e
klasse. In oktober 1964 behaalde hij
nog het diploma radar-waarnemer
op koopvaardijschepen. Na van april
1965 tot 1 januari 1966 het districts.
commando te Leeuwarden van de
Rijkspolitie te Water te hebben
waargenomen werd hij op 1 januari
1966 belast met de waarneming van
het districtscommando te Vlaardin-
gen der Rijkspolitie te Water in
welke functie hij tenslotte m.i.v. 1
oktober 1966 werd aangewezen.

\i";~

de' kapitein Leers
commandant
opleidingsschool
Baexem

Met ingang van
1september 1967
is de kapitein P.
J. H. Leers aan-
gewezen als com-
mandant van de
dependance van
de opleidings-
school van het
Korps Rijkspoli-
tie te Baexem. De kapitein Leers is
op 15 juli 1933 te Heerlen geboren.

a zijn H.B.S.-studie vervulde hij
van 1952 tot 1954 zijn militaire
dienstplicht bij het Regiment Huza-
ren van Boreel In 1954 begon hij
zijn studie aan het Rijksinstituut tot
opleiding van hogere politieambte-
naren te Hilversum. Na beëindiging
van deze studie werd hij op 1 au-
gustus 1956 aangesteld als adjunct-
inspecteur bij de gemeentepolitie te

Amsterdam. In 1958 volgde zijn be-
noeming bij het Korps Rijkspolitie.
Hierna was hij achtereenvolgens
officier-toegevoegd aan de districts-
commandant te Roermond, aan de
commandant van de opleidingsschool
te Arnhem en aan de districtscom-
mandant te Doetinchem. Op 1 au-
gustus 1958 werd hij bevorderd -ot
officier der rijkspolitie 2e klasse en
op 1 augustus 1964 volgde zijn be-
vordering tot officier der rijkspolitie
le klasse. De kapitein Leers is lid
van de reglementencommissie en van
de adviescommissie bewapening voor
het Korps Rijkspolitie, lid van de
examencommissie voor het politie-
diploma B, gecommitteerde bij de
politie-examens en secretaris voor de
examens' vreemde talen in het cen-
trum Arnhem.

de luitenant
De Jong
naar district Zwolle

}

Met ingang van
1 augustus 1967
is de adspirant-
officier D. de
Jong nader in-
gedeeld bij de
staf van het
district Zwolle
en belast met
de functie van
officier-toegevoegd aan de districts-
commandant. De lui tenant De Jong
werd op 14 december 1942 te Eind-
hoven geboren. Hij verhuisde later
naar Drachten en behaalde aldaar
het diploma H.B.S.-A als leerling
van het plaatselijk Lyceum. Ver-
volgens studeerde hij aan het toen-
malige rijksinstituut tot opleiding
van hogere politieambtenaren te
Hilversum. Gedurende deze periode
had hij als secretaris zitting in de
10e senaat van de raad van leer-
lingen. Na de succesvolle beëindi-
ging van deze studie in 1966 werd
hij per 1 augustus van dat jaar be-
noemd tot adspirant-officier. Voor
zijn verplaatsing naar het district
Zwolle doorliep hij gedurende een
jaar diverse stages.
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beschouwin-
gen over de
reclassering
van
psychisch
gestoorde
delinquenten

De afbakening van een groep men-
sen in verband met hulpverlening
is altijd een hachelijke zaak geble-
ken. Dit is temeer het geval als in
de benaming van de afgebakende
groep de levenssituatie of de per-
soonlijkheid van de betrokkenen
wordt aangeduid. In het verleden
is bijvoorbeeld gesproken over de
groep van de maatschappelijk zwak-
ken of van de arbeidsonvolwaardi-
gen, benamingen die in onze oren
neutraal klonken, maar toch ont-
aardden tot een onaangenaam stem-
pel, een brandmerk; moderner ge-
zegd tot stigmatisatie.
In dit artikel spreken wij over de
psychisch gestoorde delinquenten.
Dat zijn mensen die ook wel psy-
chopaten worden genoemd en deze
aanduiding is in het gebruik nog
verder ontaard, n.l. tot een scheld-
woord. Nu vraag ik mij wel af wat
erger is, een scheldwoord als psy-
chopaat of de objectief en vakkun-
diger klinkende benaming psychisch
gestoorde. Wij zouden deze paradox
kunnen opstellen: als een woord
affectief gebruikt wordt - schim-
pend, honend, minachtend - dan
kwetst het minder dan een koele
groepsaanduiding, waarbij de mens
ingedeeld wordt bij de maatschap-
pelijk zwakken en onvolwaardigen.
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Misdrijf en berechting zijn eigenlijk
voortdurend actuele zaken. De conse-
quenties van schuld en straf of schuld
en boete zijn dat evenzeer en vragen
opnieuw in versterkte mate de aan-
dacht door gebeurtenissen van de
laatste tijd speciaal ten aanzien van
psychisch gestoorde delinquenten, de
wijze waarop zij worden "opgevangen"
en wordt gepoogd hen te reclasseren.
Zij zijn de "moeilijkste klanten", waar-
mee en politie, justitie, reclasserings-
instellingen en ook de gemeenschap te
maken hebben. In Nederland werken
momenteel 25 reclasseringsinstellingen,
verenigd in een organisatie, waarvan
het Nationaal Bureau voor Reclassering te Den Haag het uitvoerend orgaan is. Die
reclasseringsinstellingen maken per jaar meer dan tienduizend rapporten voor de rechter.
Deskundigen, reclasseringsambtenaren (die overigens niet in overheidsdienst zijn) en vele
vrijwilligers zijn dagelijks bezig in het belang van "ontspoorde" medemensen, die tot
onze gemeenschap behoren. Het lijkt zinvol om, nu eind september in de Nationale
Reclasseringsdag weer aandacht wordt gevraagd voor ol deze zaken, de schijnwerper te
richten op een zeer actueel en ook moeilijk facet van al deze activiteiten, namelijk de
reclassering van psychisch gestoorden. Dat gebeurt in bijgaand artikel van de zenuwarts
W. A. Vaandrager, directeur van de Or F. S. Meyers-Vereniging, een instelling, die de
belangen van geestelijk gestoorde reclassenten behandelt.

Een woord al psychisch gestoord
ligt ons psychiaters gemakkelijk in
de mond. Maar als wij een goede
bekende, die wij een merkwaardig
type vonden, door een vakkundige
een gestoord mens horen noemen,
dan schokt dat. Er valt een stilte
als rondom een vonnis. Wij weten
allen dat de drempel naar het
spreekuur van de psychiater gewel-
dig hoog is. Zou dat niet de angst
zijn voor het onderzoek en voor het
stempel van de uitspraak? Ook de-
linquenten doen bij het forensisch-
psyohiatrisch onderzoek vaak niet
anders dan willen bewijzen dat zij
toch echt niet gek zijn.
Nu zou men allicht veronderstellen
dat de aanduiding psychopaat, die
van psychiatri che herkomst is, in
de vakkring dan toch een duidelijke
en bruikbare betekenis heeft en dat
in het psychiatrisch vak dit begrip
toch wel kundig afgebakend zal
zijn. Dit nu is allerminst het geval.
Wel verstaan de meeste psychiaters
onder psychopatie een aangeboren of
vroeg-verworven tekort in de gees-
telijke vermogens, waaruit later een
abnormaal en gebrekkig geestelijk
functioneren ontstaat. Het aangebo-
ren of vroeg-verworven tekort is nog
niet goed in woorden grijpbaar en
aan te tonen. Het later ontstane

•
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abnormale gedrag wordt veronder-
stellend teruggevoerd op een oor-
spronkelijk defect. Maar nu is het
al heel merkwaardig dat bij de be-
oordeling van afwijkend gedrag de
ene psychiater wel een oorspronke-
lijk defect veronderstelt en de an-
dere niet. Niet alleen wordt er ten
aanzien van het abnormale gedrag
heel verschillend gediagnostiseerd,
er wordt in de vakkring ten aan-
zien van psychopaten ook zeer ver-
schillend gedacht over het effect
van hulpverlening. In elk geval
vinden de psychiaters deze groep
van patiënten zeer moeilijk behan-
delbaar. Vaak weten zij er geen
raad mee, ook niet in psychiatrische
inrichtingen.
Als psychiaters het zo moeilijk heb-
ben met deze categorie patiënten,
dan rijst de vraag of anderen er
misschien beter weg mee weten. De
jurist verstaat onder psychopaat de
delinquent die door de psychiater
verminderd toerekenbaar is be-
vonden en die mede op grond van
het psychiatrisch oordeel door de
rechter ter beschikking van de re-
gering is gesteld. De criteria die
door de rechter zijn gehanteerd bij
het opleggen van deze maatregel
betreffen de gevaarlijkheid voor de
openbare orde en veiligheid, het
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psychiatrisch oordeel ove-r de toe-
rekenbaarheid en de vraag of de
verpleging en behandeling van re-
geringswege in de t.b.r.-inrichting
(er wordt soms van asiel gesproken)
dienstbaar gemaakt kan worden aan
een verbeterde maatschappelijke
aanpassing. In de toepassing van de
Z.g. psychopaten wetten speelt de
psychiater dus een belangrijke rol.
Hij moet een uitspraak doen over
de toerekenbaarheid. In wezen is
dit eigenlijk helemaal geen psychia-
trische arbeid. Als hij bij zijn eigen
vak blijft, tracht hij de persoonlijke
achtergrond van misdadig gedrag
nader toe te lichten, probeert hij
iets duidelijk te maken over gees-
telijke groei-stoornissen, een ver-
ondersteld geestelijk defect, de
verwerking van kwetsende gebeur-
tenissen in het leven van de patiënt,
enz. Maar de vraag of verdachte bij
het plegen van het ten laste gelegde
feit zijn wil kon bepalen overeen-
komstig zijn inzicht is m.i. bepaald
niet een vraag die door een psychia-

ter beantwoord zou moeten worden.
Nog een andere schijnwerper op de
psychopaat. Hoe ziet de maatschap-
pelijk werker deze patiënt in de
reclasseringspraktijk? De maatschap-
pelijk werker zal vanuit praktijk-
ervaring het beeld hebben van een
vaak ongeremde, overdreven reage-
rende, meer beschuldigende dan
boetvaardige, in de omgang met
zijn medemens gestoorde zonderling,
die wars is van beroepsmatige hulp-
verlening. In de reclassering van
psychisch gestoorde delinquenten
hebben justitie, psychiaters en maat-
schappelijk werkers hun deel. Zelfs
worden zij geacht goed samen te
werken. Maar dan rijst natuurlijk
direct de vraag of al die uiteen-
lopende opvattingen, meningen en
verwachtingen van degenen die bij
de psychopatenzorg betrokken zijn
zulk een samenwerking niet in de
weg staan. Justitie vertrouwt de
begeleiding van psychopaten in de
maatsohappij toe aan de reclassering.
Als het reclasseringsteam van psy-

chiater en maatschappelijk werker
de man in de maatsohappij gaat
begeleiden, dan lijkt de kans groot
dat zij het ieder op hun eigen ma-
nier doen inplaats van een geza-
menlijk werk te verrichten. Een
psychiater heeft nu eenmaal zijn
eigen doelstelling en hulpmiddelen.
Tot deze hulpmiddelen behoren on-
der anderen de psychiatrische diag-
nostiek, het gebruik van de medische
autoriteit, de receptuur, het rust-
gevende regime, de verwijzing naar
de psychiatrische inrichting en de
psychotherapie. Zie hier een samen-
hangend geheel van medische be-
invloedingsmiddelen. Maar de psy-
ohiater in de reclassering schrijft
vrijwel pooit medicamenten voor.
Ook zal het hem meestal niet lukken
om de patiënt in een psychiatrische
inrichting opgenomen te krijgen.
Patiënten neigen ertoe om in de
forensisch werkzame psychiater als-
maar de man te zien, die zou kun-
nen ontdekken dat je gek bent.
Van psychotherapie komt zelden
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iets terecht, want daarvoor is de
medewerking van de patiënt in hoge
mate vereist. Bovendien het
klinkt alweer paradoxaal - moet de
patiënt voor psychotherapie psychisch
solide genoeg zijn. Het is een ingrij-
pend gebeuren, zo'n therapie en een
te labiel mens raakt gemakkelijk nog
verder uit zijn evenwicht.
Het zal duidelijk zijn dat de psy-
ohiater als teampartner van de
reclasseringsambtenaar in de aller-
eerste plaats laatstgenoemde behulp-
zaam moet zijn bij een taak die
voor hem alleen te zwaar is en dat
voorts van de psychiater verwacht
kan worden dat hij, wanneer in
crisissituaties ingegrepen moet wor-
den of terzake een hernieuwde
verwijdering uit de maatschappij
met justitie overleg moet plaatsvin-
den, mede de verantwoordelijkheid
wil dragen. Vaak hebben maat-
schappelijk werkers op dit sociaal-
psychiatrisch werkterrein zich een
hulpje van de dokter gevoeld, maar
ci.e situatie vereist eerder het om-
gekeerde: de psychiater zij hulp van
de maatschappelijk werker.
Als wij de gehele situatie, zoals wij
ze tot nu toe beschreven hebben,
overzien, dan is de psychopaat toch
wel diep te beklagen. Hij is vanaf
zijn oorsprong een aanstootgevende
figuur, bovendien werd hij een mis-
dadiger, hij heeft een gevangenis-
verleden en wat het allerergste is,
hij is ook nog ter beschikking van
de regering gesteld. Deze sociaal
gebrandmerkte mens beleeft dit zelf
in extenso. Er wordt door voor-
waardelijk ter beschikkinggestelden,
die opnieuw gearresteerd werden,
in de huizen van bewaring een wan-
hopige strijd gevoerd om aan het
vreselijke vonnis van de terbeschik-
kingstelling te ontkomen. Is dat
niet een overdreven angst van hun
kant? Het zijn vooral de onbepaald-
heid van dit "vonnis" en de sfeer
en het behandelingsniveau in de
asiels van vroegere jaren, die de
t.b.r.-inrichting voor de betrokkenen
bij uitstek tot een oord van ver-
schrikking maakten. Als wij op het
ogenblik de groep van t.b.r.-inrich-
tingen overzien, is er gelukkig al
veel verbeterd. Maar de "psycho-
paat" blijft voorlopig nog een ver-
woede strijd voeren om zo mogelijk
aan de toepassing van deze schrik-
wekkende maatregel te ontkomen.
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Tot nu toe hebben wij een en ander
gezegd over de psychopaat, althans
over enkele zienswijzen en over zijn
behandeling. Nog weinig over hem
zelf. Als wij de bekende uitdruk-
king: onbekend maakt onbemind
omkeren, dan is hij van toepassing
op de psychopaat. Onbemind maakt
onbekend. Er zijn overigens vele
factoren die deze "onbekendheid"
in de hand werken. Niet alleen is
hij de andere, vreemde, geïsoleerde
mens waar wij alleen maar last van
hebben, maar hij wordt ook geïden-
tificeerd als de bedrijver van een
misselijke of weerzinwekkende daad
en in de derde plaats draagt hij
psychologisch gezien een masker.
En dan denken wij aan twee soor-
ten maskers. In de eerste plaats
doen deze patiënten zich vaak heel
anden voor dan zij zijn. Ze doen
b.v. stoer, onverschrokken, uitda-
gend, ruwen ongegeneerd, zodat
andere kanten van de persoonlijk-
heid (kwetsbaarheid en overgevoe-
ligheid) niet meer verondersteld
kunnen worden. Maar die kunnen
juist aan dat onaangepaste gedrag
ten grondslag liggen. Een zeer mis-
leidend masker is het z.g. masker
van gezondheid. Over het algemeen
herkennen wij bij een vluchtige
kennismaking in hen niet de abnor-
male mens of de zieke mens. Voor
hen geldt wel in heel sterke mate
dat alleen de naaste familie kan
vertellen hoe deze ogenschijnlijke
gezonden gehandicapten zijn.

Oplichters en seksuele delinquenten,
het zijn niet de mensen die wij ver-
onderstellen dat zij zijn. De karak-
terstoornissen waar zij aan lijden,
bestaan vooral uit het gemis aan
vertrouwen in zichzelf en anderen:
er is een gebrek aan continuïteit
in hun leven; zij hebben geen hou-
vast in de menselijke verhoudingen.
De delicten die zij plegen hangen ten

nauwste met deze stoornissen samen.
Wij hebben tot nu toe gesproken
over allerhande misverstanden, die
er zijn rondom de psychopaat en
bij zijn behandeling. Zijn zij wel
te helpen en als reclasseringsamb-
tenaren zich als helpers opwerpen,
helpen zij wel? De reclasseringsamb-
tenaren di e zioh in Nederland met
een paar duizend psychopaten bezig
houden, zijn een kleine groep van
ongeveer 100 maatschappelijk wer-
kers. Zij vormen niet alleen een
kleine groep, maar ook een heel
speciale groep van maatschappelijk
werkers. Dat zij, althans de goeden
onder hen, ertoe neigen om de
toevertrouwde reclassent te bescher-
men tegen onbegrip en vooroordeel
en tegen verder brandmerken, is
begrijpelijk. Naarmate de hulpver-
lener zijn cliënt beter leert kennen,
onderkent hij de machteloosheid en
de ontmoediging die achter vertoon
en grote mond schuil gaan. Hij
gaat de cliënt/patiënt zien als het
slachtoffer van ingeslepen reactie-
patronen en van een verstikte goede
wil; en nog belangrijker is dat de
reclasseringsamtenaar, althans de
goede, onder de indruk geraakt van
het negatieve beeld waaronder zijn
cliënt moet leven. Hoeveel reclasse-
ringsrapporten volstaan niet met
een opsomming van negatieve per-
soonlijkheidsaspecten. Pas in een op
gang komende persoonlijke relatie
van hulpverlener en reclassent ko-
men geleidelijk positieve kanten
naar voren. In het proces van hulp-
verlening groeit de getekende psy-
ohopaat uit tot een mens die in zijn
individualiteit ontmoet wordt. Het
wordt een opruimingsproces van ste-
reotypieën, cliché's, stempels en
vooroordelen al naar mate de per-
soon van de delinquent in het per-
soonlijke contact uitgroeit.
Als dit proces zich voltrekt, over-
winnen beide partners hun vooroor-
deel. Als maatschappelijk werker en
cliënt reëler tegenover elkaar komen
te staan, groeit er ook een meer
realistische instelling bij de patiënt
tegenover de maatschappij. De maat-
schappelijk werker ervaart dat zijn
eigen negatieve gevoelens ten op-
zichte van de cliënt diens misdaad
golden. Hij ervaart tevens hoe on-
productief negatieve gevoelens zijn.
Bijzonder belangrijk is het voor de
maatschappelijk werker om te er-
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langs de weg gezren

varen dat zijn veranderde instelling
ten opzichte van de cliënt een ver-
lossende betekenis kan hebben voor
deze.
Nu liggen er in dit wezenlijke pro-
ces, dat een ontdekkings- en oprui-
mingsproces is, uiteraard allerlei
gevaren op de loer. Het komt nogal
eens voor dat de maatschappelijk
werker zo onder de indruk raakt
van de tragische en aandoenlijke
kanten van patiënts levenssituatie
en zo onder de indruk van dat
groeiproces in de patiënt, zoals zicb
dat gaat openbaren, dat hij tezamen
met deze aan de andere kant komt
te staan van de kloof die hen bei-
den nu van de maatschappij scheidt.
De reclasseringsambtenaar bewijst
uiteraard de cliënt een zeer slechte
dienst door té emotioneel aan zijn
kant tegen deze discriminerende en
met vooroordelen behepte maat-
sohappij te gaan vechten. Wat wordt
er in feite van een reclasserings-
ambtenaar gevraagd om dit uiter-
mate moeilijke werk goed te ver-
richten? Niet alleen kennis van
afwijkend gedrag, niet alleen de
bereidheid om met een goede team-
partner samen te werken. De re-
classeringsambtenaar moet vooral
zichzelf kennen in zijn reacties op
anderen, hij moet een goed mense-
lijk contact kunnen leggen en on-
derhouden en hij moet de routine-
benadering verfoeien.

Het moeilijke van dit werk is onge-
twijfeld om bij vreemde, afwijkende,
hinderlijke en gestoorde mensen ei-
gen vooroordelen te overwinnen en
om voor deze mensen een begelei-
der te worden die houvast biedt,
die verduidelijkt, die het vooroor-
deel dat de patiënt zelf van de
maatschappij heeft probeert te be-
invloeden en die een speciale pe-
dagogiek in zijn benadering weet
in te vlechten. Want dit is zeker,
deze vaak vereenzaamde en onbe-
grepen mensen, die kinderlijke hulp-
zoekers zijn zodra hun masker af-
valt, hebben in de persoon van de
begeleider houvast nodig.
De vele negatieve reacties van re-
classenten op de reclasseringsamb-
tenaren zijn bekend, maar als zij
er één getroffen hebben die weet
te luisteren naar wat er verborgen
blijft achter en tussen hun "waar-
deloos gepraat", geven zij hun po-
sitieve beoordelingen. Wij willen er
een paar noemen:

"het was een vent waar je op
aan kon"
"zij zei precies waar het op stond"
"zij heeft mij nooit in de steek
gelaten"
"hij voelde met je mee"

In dergelijke uitingen voelen wij
steeds het houvast dat deze mensen
in toenemende mate nodig hebben
wanneer zij gaan twijfelen aan hun
vooroordeel en enig inzicht krijgen

~

De overste f. Rodenhuis.
commandant van het district
Leeuxaarden, na de onopvallende
surveillance ter gelegenheid van
het recente bezoek van het
Koninklijk Paar aan de Wadden-
eilanden (zie vorige nummer),
nu in een opvallende patrouille
met de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland, mr.
H. P. Linthorst Homan, op weg
naar het trefpunt ...

FOTO: B. DEN OUDSTEN

in dat wat zij moeten leren en af-
leren. De reclasseringsambtenaar
moet de andere mens in zijn typische
eigenheid werkelijk accepteren, want
deze mensen zijn wel bijzonder ge-
voelig voor de echtheid in het per-
soonlijk contact en dat notabene
terwijl zij zelf vaak zo onecht en
onbetrouwbaar aandoen.
Uit het bovenstaande moge duidelijk
zijn dat het reclasseringswerk voor
de psychisch gestoorde delinquenten
in samenwerking met psychiaters
die een behulpzame taak hebben
ten aanzien van de maatsohappelijk
werker, een reclasseringsarbeid is
zonder vrijwilligers, met een laag
aantal cliënten per reclasserings-
team (plm. 25). De persoonlijke be-
schikbaarheid, vooral van de maat-
schappelijk werker, moet groot zijn,
wil het wezenlijke proces van mede-
menselijke aard dat de hulpverle-
ning mogelijk maakt tot stand ko-
men.
Ik weet dat vele forensisch-maat-
schappelijk werkers juist in dit
nazorgwerk het gevoel hebben er
zelf persoonlijk veel aan te winnen.
Overigens blijf ik voor deze groep
van maatschappelijk werkers een
grote bewondering houden, evenals
voor de gehandicapte delinquenten
die in een reclasseringscontact blij-
ven worstelen om erkenning en
acceptatie. In feite is reclassering
hun diepste wens. EI
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TEKST: WACHTMEESTER

J. C. GOOS TE 's-GRA VENHAGE

de politie
en Europa

In het Europahuis te Otzenhausen,
vijftig kilometer ten zuiden van
Trier. wordt in oktober een congres
gehouden van de International
Police Association, waarop deel-
nemers uit vele landen zich
oriënteren aangaande vele
vraagstukken betreffende de
Europese eensoording. waarmee
ook de politie te maken heeft.
Tweemaal per jaar wordt een
dergelijk congres gehouden. Bij
het vorige, in april, waren er 39
deelnemer s uit zes landen, die
zich onder meer bezonnen op de
Europese integratie, de problemen
van de Europese politiek, de betrek-
kingen van Europa met de rest
van de wereld. de Europese een-
wording en de politie, de problemen
van de harmonisering van het
verkeerswezen in Europa, een
Europese verkeerswetgeving, de
opbouwen de organisatie van de
politie in een toekomstig Europa
en ook de opbouwen organisatie
van de politie vandaag,
alsmede wezen en functie van de
politie in totalitaire en democra-
tische systemen. De discussies zijn
even boeiend en nuttig als de
referaten, de betekenis van deze
congressen is buiten kijf. Tenslotte
heeft de Europese integratie niet
alleen invloed op de economie; een
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Europa zonder grenzen zal ook
belangrijke veranderingen voor
politie en justitie met zich brengen.
Bovendien is behalve de informatie
die op de congressen zelf gegeven
wordt ook de onderlinge uit-
wisseling van ervaringen van groot
belang. De congressen in Otzen-
hausen geven de deelnemende
politie-ambtenaren zo in meer dan
een opzicht gelegenheid kennis van
zaken aangaande vele problemen
op te doen, maar tegelijkertijd om
mee te werken aan een beter
begrip tussen volken.

de luitenant
Veneman
naar Doetinchem

Met ingang van
1 oktober 1967
is de officier 2e
kl. J. Veneman
ingedeeld bij de
Staf van het di -
trict Doetinchem
met aanwijzing
in de functie
van officier toe-
gevoegd aan de commandant van
dat district. De luitenant Veneman
werd op 28 november 1928 te Haa;-
lem geboren. _ a het behalen van
het M.U.L.O.-diploma was hij enige
jaren werkzaam op een bloembollen-
exportkantoor. Op 2 februari 1948
werd hij als dienstplichtige ingelijfd
bij het Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee. Op 11 april 1949 vertrok
hij als wachtmeester van dat wapen
naar het voormalig Nederlands-

Indië, alwaar hij op Java als waar-
nemend detachementscommandant in
verscheidene plaatsen dienst dee 1.
Hij heeft aldaar bij de afdelingen
verkeer en recherche dienst gedaan.
Op 29 oktober 1950 keerde hij in
Nederland terug. Hij trad op 1 juli
1951 als agent van politie in dienst
van de gemeentepolitie Rotterdam.
Tot 13 juli 1955 was hij als agent
werkzaam op het bureau Nassau-
kade, aldaar. Met ingang van laatst-
genoemde datum werd hij als agent-
rechercheur geplaatst bij de afdeling
vreemdelingendienst. Naast de dr.e
moderne talen leerde hij tevens de
Noorse- en Spaanse taal. Op 1 juli
1961 werd hij bevorderd tot hoofd-
agent van politie. Gedurende zijn
diensttijd bij de gemeentepolitie Rot-
terdam behaalde hij de politiediplo-
ma's A, AA en B en tevens de poli-
tie talengetuigschriften Er-gels, Frans
en Duits, alsmede nog enige andere
diploma's. Op 1 november 1961 werd
hij benoemd tot Commies bij de ge-
meentepolitie te Dordrecht. Hij werd
belast met de Vreemdelingen- en in-
lichtingendienst en vervulde daarna
enkele andere functies. Op 29 juni
1966 slaagde hij als extraneüs voor
het laatste gedeelte van het diploma
voor inspecteur van gemeentepolitie/
Officier der Rijkspolitie. Met ingang
van 15 mei 1967 werd hij benoemd
tot officier der rijkspolitie. Na een
stage bij diverse onderdelen van het
korps is thans zijn indeling bij het
district Doetinchem gevolgd.

•

cameradief gepakt
in Assen

,
... lI.i.!.iS

"En jij gaat de donkere hamer in ... "
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de luitenant
Veenstra
naar
district Alkmaar

Met ingang van
1 augustus 1967
is de adspirant-
officier ]. ].
Veenstra nader
ingedeeld bij de
staf van het
district Alkmaar
In de functie
van Officier-
toegevoegd aan de districtscomman-
dant. Luitenant Veenstra werd op
24 april 1942 te Ulrum geboren. Hij
slaagde in 1959 voor het Ulo-B
examen en behaalde vervolgens aan
de eerste Christelijke H.B.S. te Gro-
ningen het diploma van de 5-jarige
cursus. Van september 1961 tot juli
1962 volgde hij een opleiding tot
reserve-officier bij het Korps Mari-
nu" 0 te Doorn. Vervolgens diende
hij tot augustus 1963 bij het deta-
chement Mariniers te Den Helder.
In 1963 werd hij toegelaten als
leerling op het tot voor kort te
Hilversum gevestigde rijksinstituut
tot opleiding van hogere politieamb-
tenaren, alwaar hij in 1966 slaagde
voor het eindexamen. Hij werd op
1 augustus 1966 benoemd tot adspi-
rant-officier en volgde daarna di-
verse stages.

weg
maar toch
niet weg

Op een zeer druk bezochte receptie te Leeuwarden namen districts-
adjudant T. Bleeker en zijn echtgenote afscheid van vele autori-
teiten en collega's. Helaas bereikte de foto ons geruime tijd later,
maar gaarne ruimen we alsnog een plaatsje in, temeer omdat
adjudant b.d. Bleeker, oud-correspondent van het Korpsblad, nog
steeds deel uitmaakt van de Staf van het district, thans als ambte-
naar toegevoegd voor de reserve-Rijkspolitie.

DITISDEMAN DIT IS l'N BIER ALS HIJ THUIS
IS, IS Z'N
AMSTEL
D'R OOK!

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort
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Adjudant W. van den Broeke
groepscommandant Spijkenisse

Met ingang van
15 augustus 1967
is de adjudant
W. v. d. Broeke
aangewezen als
groepscomman-
dan t te Spijke-
nisse. Hij werd
op 23 april 1918
te Zuidzande ge-
boren en trad 'op 8 juni 1939 in
dienst bij het Korps Politietroepen,
waarna hij in de bezettingstijd over-
ging naar de Staatspolitie (Mare-
chaussee). Op 1 januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester le
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie, ter standplaats Lewedorp.
Op 1 september 1957 werd hij post-
commandant te 's-Heer Arendskerke,
waar hij -op 2 juni 1958 werd aan-
gewezen als plaatsvervangend gr-oeps-
commandant, tevens rayoncomman-
dant. Op 1 juli 1958 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester en op 15
augustus 1967 tot adjudant. Als hob-
by legt hij zich intensief toe op het
verzamelen van postzegels.

Adjudant D. S. Visser
groepscommandant Echt

De adjudant D.
S. Visser is met
ingang van 19
augustus 1967
aangewezen als
groepscomman-
dant te Echt. Hij
werd op 26 de-
cember 1918 te
Avenhorn gebo-
ren en trad op 1 augustus 1940 in
dienst bij het Korps Rijksveldwacht.
waarna hij werd ingedeeld bij de
Staatspolitie (Marechaussee). Op 1
januari 1946 werd hij in de rang van
wachtmeester aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Heen-
vliet, waar hij op 29 januari 1950
werd aangewezen als posteemman-
dant. Op 15 maart 1956 ging hij in

''1
Is

gelijke functie naar Weesp. Hij werd
op 10 mei 1949 bevorderd tot wacht-
meester l e kl., op 1 mei 1959 tot
opperwachtmeester, onder aanwijzing
als plaatsvervangend groepscomman-
dant en vervolgens op 19 augustus
1967 tot adjudant. Gedurende 10
jaar was hij in Weesp instructeur
van de reserve-rijkspolitie en trad
eveneens op als instructeur bij de
cursus voor het politiediploma B. in
het district Amsterdam. Hij was
groepscommandant bij het M.E.-pe-
loton Amsterdam en een gewaar-
deerd wervingsambtenaar.

Adjudant P. C. Stikkelman
groepscommandant Bergen-L.

Met ingang van
1 september 1967 l

is de adjudant
P. C. Stikkelman
aangewezen als
groepscomman-
dant te Bergen-
L. Hij werd op
9 juni 1916 te
Leiden geboren
en trad op 9 mei 1940 in dienst bij
het Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee, waarna hij gedurende de
bezettingstijd dienst deed bij de
Staatspolitie (Marechaussee). Op 1
januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le kl. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Roermond (verkeersgroep). Op
16 september 1966 werd hij aange-
wezen als plaatsvervangend groeps-
commandant, tevens rayoncomman-
dant te Venray. Hij werd op 1 juni
1959 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 1 september 1967 tot adju-
dant. Deze nieuwe groepscomman-
dant heeft zich vooral in de tijd te
Roermond doorgebracht, doen ken-
nen als een zeer sociaal voelend mens
met veel belangstelling voor de
jeugd. In Roermond maakte hij te-
vens deel uit van het bestuur van de
Kapel-Fanfare. Het is begrijpelijk
dat hij in de korte inwerkperiode in
Venray belangrijk minder contact
met de jeugd kon hebben, maar wij
verwachten dat het jeugdwerk in zijn
nieuwe standplaats op den duur
weer zijn belangstelling zal krijgen.

Opperwachtmeester H. D. Hietbrink
groepscommandant Scherpenzeel

De opperwacht-
meester H. D.
Hietbrink is met
ingang van 1 juli
1967 aangewe-
zen als groeps-
commandant te
Scherpenzeel.
Hij werd op 29
april 1920 te Nij-
kerk geboren en trad op 19 novem-
ber 1940 in dienst bij de toenmalige
Marechaussee, later Staatspolitie
(Marechaussee). Op 1 januari 1946
werd hij .in de rang van wachtmees-
ter aangesteld bij het Korps Rijks-
politie, ter standplaats Abcoude. Op
I december 1947 werd hij verplaatst
naar Markelo, op 15 december 1954
werd hij postcommandant te Elzen
en op 1 maart 1964 volgde zijn aan-
wijzing tot plaatsvervang-end groeps-
commandant te Scherpenzeel. Hij
werd op 1 juli 1952 bevorderd tot
wachtmeester le kl, en op 1 maart
1964 tot opperwachtmeester. Hij is
inmiddels zijn voorganger ook opge-
volgd als instructeur voor de reserve-
rijkspolitie. Met zijn echtgenote deelt
deze nieuwe groepscommandant de
belangstelling voor tuinieren en met
succes, want bij de recent gehouden
V.V.V.-tuinkeuringen werd eerst een
le en daarna een 2e prijs behaald,
Uit zijn hobby voor tuinier-en vloeit
tevens voort zijn lidmaatschap van
het plaatselijk bestuur van .Flo ralia'.

vriendelijk
verzoek

Willen de abonnees die zeil per

giro of postwissel wensen te be-

talen het abonnementsgeld vóór

10 oktober overmaken?

Het abonnementsgeld bedraagt per

jaar 110,- (sept. '67 t.m. aug. '68)

bij vooruitbetaling te voldoen op

postgiro 8331 11 ten name van

Schaalsma & Brouwer te Dokkum.

Wilt u bij betaling vermelden

KRP 9 - 67/68.

Dank u !

23

Rp.org_KB1967_09_sep_Nr.01 230



in bureau-ark
waalhaven:

mevrouw,
de schipper

MEJUFFROUW M. P. BAARS

FOTO's: WMR. 1 A. F. KIEVlTS

Over een in de regen en wind pie-
pende loopplank kwam ik op de
bureau-boot van de rijkspolitie te
water en via gangetjes, trapjes en
deurtjes in de daaraan verbonden
woonark van mevrouw Hovestad.
Het is er gezellig binnen. De regen
slaat putjes in het water vlak voor
de raa.en; de ark deint zachtjes op
het water in de haven van Nijme-
gen. Mevrouw Hovestad weet niet
eens van het deinen, zij is wel wat
anders gewend in de zevenentwintig
jaar die zij samen met haar man
gevaren heeft op een klipper van
175 ton.
Zij vertelt: "Ik ben zelf van de wal
maar ik woonde in Werkendam in
de Biesbos en wist dus wel iets van
de scheepvaart af. Toen' ik trouwde
met een man die voer vond ik dat
geweldig. Ik dacht dat ik altijd va-
kantie zou hebben, zo zwervend per
schip door Nederland. Achteraf
moet ik zeggen dat ik het varen
niet onprettig heb gevonden, maar
vakantie was het niet. Wij voeren
op een eigen schip en moesten dus
zelf zorgen dat we werk hadden.
Je hebt ook schippers die voor een
bedrijf varen tegen weekloon, dat
noemen we .Jcantoorschepen". Deze
schippers hebben dus minder risico
maar een mens probeert toch altijd
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Districtsbureau, groepsbureau
en woonark "Annie" I

zusterlijk naast elkaar.

eigen baas te worden ook al brengt
dat dan meer zorgen met zich mee.
Ons werk lag voornamelijk in Ne-
derland, soms in Antwerpen, Brugge
of in het Roergebied. Omdat mijn
man en ik maar samen op het schip
waren moest ik leren het roer te
houden. Ik wa nog jong en ik vond
het prachtig zo'n grote boot te be-
sturen, maar gemakkelijk was het
niet. Als we een sluis binnenvoeren,
ging mijn man voorop staan en gaf
aanwijzingen terwijl ik aan het roer
stond. Hij mopperde dan wel eens

als ik het niet helemaal goed deed
en had het over valwinden die te-
gen de sluismuur terugkaatsten en
zei dat ik dat toch begrijpen moest;
maar ik begreep het niet. Ik kan
mij goed voorstellen dat een man
zuinig is op zijn schip maar ik
moest wel eens op mijn tanden bij-
ten om door te zetten, vaak ten
aanschouwe van andere schippers

Ook de mobilofoon is mevrouw
Hovestad n iet vreemd . . .
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en publiek op de wal. Zouden de
mensen daarom weleens op schip-
persvolk neerkijken. Er wordt, zeker
bij moeilijke manoeuvres in de op-
winding nogal eens gescholden en
zelfs gevloekt, zonder dat daar
overigens iets kwaads mee bedoeld
wordt. Mijn man lieeft mij dat ge-
lukkig bespaard, want het maakt
een ruwe en onaangename indruk.
Wij lagen eens in Zuid-Holland
aan de wal en bestelden bij een
winkel een kachel. De man kwam
later de kachel afleveren en hij
keek zo vreemd om zich heen, dat
ik hem vroeg wat er was. Hij zei
"Mag ik eerlijk zijn; ik was een
beetje benieuwd waar ik terecht
zou komen, ik dacht in een armoe-
dig primitief roef je, maar 't is hier
echt gezellig. Dat zou mijn verloofde
eens moeten zien; we hebben niet
veel op met schippers". We nodig-
den hem en zijn verloofde op de
koffie. Ze hebben nu vier kinderen
en ze komen nog bij ons op visite.
Het is jammer dat de mensen zo
vreemd over ons denken. Natuurlijk
zl\ten er, net als aan de wal, slor-
dige vrouwen tussen. Van sommigen
snap je niet dat ze de was buiten
durven te hangen, maar ook dat
heb je aan de wal. Ik geef toe dat
een vrouw met een paar kleine
kinderen het moeilijk heeft aan
boord. Ik heb zelf een dochter. Ik
ben naar mijn moeder gegaan toen
het kindje zou komen. Een huisarts
heb je niet aan boord en naar het
consultatiebureau gaan is ook niet
eenvoudig.
Wij hielden ons dochtertje natuur-
lijk bij ons aan boord. Toen zij ging
lopen maakten we een looprek bo-
venop de luiken, maar toen zij wat
groter werd kon zij eigenlijk niet
meer naar buiten. Zeker 's winters
als de luiken glad waren moest zij
zich binnen maar vermaken. Als
we dan met haar aan de wal gin-
gen was het net een jonge hond,
zij rende uitgelaten voor ons uit en
legde de weg wel tien keer af. Op
haar zesde jaar ging zij naar mijn
moeder omdat zij naar school moest.
Vele andere schipperskinderen gaan
naar internaten. Dat vind ik het
grootste bezwaar van het schippers-
leven; het is vreselijk om je kin-
deren maar zo zelden te zien .Je
maakt je zorgen over hen en je
kunt er niet bij zijn.

Toen zij twaalf jaar was mocht zij
van school af, de leerplicht gold
toen nog niet tot vijftien jaar. Zij
kwam direct bij ons aan boord. Als
we aan de wal gewoond hadden,
zou zij nog wel wat verder geleerd
hebben maar nu waren we zo blij
haar weer om ons heen te hebben.
Zelf had ze ook veel belangstelling
voor de vaart.
In die tijd is er iets gebeurd wat
ik nooit vergeten kan. Mijn doch-
tertje viel over boord. Zo vanachter
het stuurwiel sprong mijn man haar
achterna. Ik stond te gillen maar
het schip voer door. Tot ik naar
de stuurhut rende en het roer om-
gooide; midden ':lp die drukbevaren
Waal, eigenlijk zonder ergens op te
letten. Ik was intussen al een kilo-
meter voorbij de plaats waar zij in
het water lagen. Mijn dochter kon
niet zwemmen en mijn man kon
niet reddend zwemmen. De angst
die ik toen voelde heeft mij eigen-
lijk nooit meer verlaten. Gelukkig
werden zij alle twee gered.
Wij hebben ook wel eens zwaar
weer gehad. Vooral op het IJ ssel-
meer en in Zeeland kon het aardig
spoken. Ik legde dan van tevoren
handdoeken tussen het serviesgoed
en het g!aswerk, ik zette de planten
op de grond en de vaas met bloe-
men zette ik klem in de gootsteen.
Dan moesten we "dekens" over de
luiken doen, want als zo'n luik er
af slaat, kan het ruim vol water
lopen en dan zinkt het schip. Meest-
al gingen er ook nog "bied den"
voor de ramen van de roef want
het is eens gebeurd dat een raam
door het water werd ingedrukt en
de roef vol stroomde waardoor dat
schip zonk.
Op zo'n dag kon ik geen eten ko-
ken want de pannen bleven niet op
het gas staan. Het koffie zetten ver-
eiste al de nodige handigheid. Toch
heb ik destijds nooit gedacht aan
dat extra werk. Als we om een uur
of tien 's avonds in een haven kwa-
men wasten en verkleedden we ons,
ik zette de bloemen weer op tafel
en maakte een lekkere kop koffie
en we vonden het weer gezellig. We
hebben het altijd volgehouden ons
te verkleden als wij 's avonds er-
gens aan de wal lagen, overdag liep
je in werkkleding. We kwamen
trouwens niet elke avond aan de
wal. want er werd heel wat nach-

ten doorgevaren en de slaap werd
met een klein tukje als we op de
losplaats waren gekomen ingehaald.
Als we 's nachts niet voeren dan
begonnen we 's morgens toch om-
streeks vijf uur. Op zondag pro-
beerden we altijd aan de wal te
liggen, dan sliepen we heerlijk uit.
Toen onze dochter ongeveer vijf-
tien jaar was kreeg ik het gemak-
kelijker want toen loste zij mijn
man af aan het stuurwiel. Ik kon
toen op de tijd dat het mij uitkwam,
koken, wassen en schoonmaken,
voorheen moest dat altijd maar tus-
sendoor en mijn programma veran-
derde wel tien keer op een dag.
Samen met mijn man aan tafel eten
kon bijvoorbeeld niet want dat ging
onder het varen door. Ik maakte
het eten klaar in de keuken, nam
het mee naar de stuurhut en daar
aten we dan om beurten. Nee, ge-
zellig was het misschien niet, maar
ik wist niet beter.

Onderhoud van ark en schepen eist
naast veel tijd ook veel toewijdi ng

Mijn dochter trouwde toen zij een-
entwintig jaar was, met een schip-
per natuurlijk, en na al die jaren
moest ik dus weer aan het roer. Ik
was wat ouder en voorzichtiger ge-
worden en ik zag er dan ook erg
tegenop, mijn man trouwens ook zo
bleek later maar in die tijd liet hij
dat niet merken en dat hielp mij
er over heen. Ongeveer vier jaar
later werd ons gevraagd om, als
burger, in dienst te komen bij de
rijkspolitie te water. En nu wonen
we hier alweer zo'n vier jaar in de

25

Rp.org_KB1967_09_sep_Nr.01 232



ark. Mijn man is conciërge. Ik ver-
zorg de bureaus en zet koffie voor
het personeel. Na vijf uur en in het
weekend wordt de mobilofoon en
de telefoon op onze ark overge-
schakeld. Als mijn man weg is dan
bedien ik die apparaten dus. In het
begin wekte die vrouwenstem nog
wel eens verbazing maar nu is men
er aan gewend.
Als er te weinig personeel is zit ik
ook wel eens met een haakwerkje
achter de telefoon op het bureau.
Ik vind het leuk zo bij dit werk
betrokken te zijn omdat ik altijd
samen met mijn man heb gewerkt.
Van de telefoontjes die ik zelf heb
gekregen gingen de meesten over
aanvaringen, verdrinking en ook
wel eens een verzoek om iemand
van een schip af te laten halen in
verband met een gepleegde diefstal.
Ik geef deze gevallen natuurlijk al-
leen maar door.
Op een nacht hebben we ook eens
een matroosje aan de deur gehad.
De jongen was samen met de kapi-
tein van zijn schip aan de wal ge-
gaan en had de opdracht niet terug
te roeien naar het schip als de ka-
pitein nog niet terug was. Het
wachten had de jongen blijkbaar
te lang geduurd en hij was terug-
geroeid naar zijn schip. Toen de
kapitein kwam was er geen bootje
meer om hem naar het schip te
brengen en hij dook noodgedwongen
in het water. In zijn natte pak op
het schip gekomen had hij zijn ma-
troosje woedend van boord gestuurd,
waarop deze maar bij ons kwam
aankloppen.
De situatie waarin wij nu wonen
en werken is voor ons ideaal. Wij
zijn nu toch nog betrokken bij de
scheepvaart en hebben- niettemin
minder zorgen. Het is de wens van
iedere schipper om zoveel geld te
verdienen dat hij bij het ouder
worden rustig aan de wal kan gaan
leven, maar het zou ons toch niet
gemakkelijk vallen in een nieuw-
bouwhuis te wennen. Onze dochter
en schoonzoon varen nu op ons
schip, dus als wij met vakantie hen
bezoeken, zitten we weer echt op
het water. Ik zou trouwens zo lang-
zamerhand mijn grote gezin en hier-
mee bedoel ik de politiemensen hier
op het bureau, niet goed meer kun-
nen missen".

professor Froentjes
over alcohol
en verkeer

bloedproef
moet ook hier
verplicht
worden

eerste borrel
niet onschuldig

-

De Ministers van verkeer van ze-
ventien Westeuropese landen heb-
ben besloten de bloedproef verplicht
te stellen. Het hoogst toelaatbare
alcoholgehalte in 't bloed zal op 0,8
promille worden gesteld.
In Nederland is hiervoor een wets-
wijziging noodzakelijk, omdat de
bloedproef op grond van principiële
bezwaren slechts vrijwillig kan wor-
den genomen.

Onderzoekers in verschillende landen
hebben op grond van massa-onder-
zoek geconcludeerd dat gemiddeld
la pct. van de gemotoriseerde web-
gebruikers alcohol heeft gedronken.
In de weekends, 's avonds en
's nachts is dit percentage aanzien-
lijk hoger, namelijk 15 à 20 pct.
Een groot deel van de verkeerson-
gevallen ontstaat door overmatig
alcoholgebruik. maar dat is al lang
geen nieuws meer. Maar nog altij-l
wordt de invloed van alcohol op
de rijvaardigheid schromelijk onder-

schat. Vele automobilisten menen
in volle ernst, dat één of twee bor-
reltjes beslist geen kwaad kunnen.
In een uiterst belangwekkende be-
schouwing in het "Nederlands Ju-
ristenblad" heeft prof. dr W.
Froentjes zich tegen deze opvatting
gekant. Voor de wetenschap, zo
stelt hij, is het een uitgemaakte
zaak dat de onveiligheid op de w zg
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niet alléén wordt veroorzaakt door
lieden met een hoog alcoholgehalte
in hun organisme, maar ,.zeker in
de zelfde mate" ook door mensen
met lagere gehaltes.
Het vraagstuk van de alcohol in
het verkeer is in het bijzonder tot
een probleem van de kleine dose
geworden, zo meent deze Leidse
hoogleraar. Opvallend en bedenke-
lijk is, dat juist bij de lagere alco-
holgehaltes relatief de meest erns-
tige ongevallen worden veroorzaakt.
En dat niet alleen ten opzichte van
de ongevallen waarbij geen alcohol
in het geding is, maar óók ten op-
zichte van die, waarbij van hogere
gehaltes sprake is.
Onderzoekingen uit de laatste jaren
zijn er in het bijzonder op gericht
geweest om na te gaan hoeveel groter
de kans is om een ongeval te krijgen
als men gedronken heeft. Prof.
Froentjes memoreert het uitgebreide
Grand-Rapids onderzoek in de Ver.
Statee. Dit onderzoek leidde tot de
conclusie dat het ongevallenrisico
voor weggebruikers met een be-
trekkelijk laag bloedalcoholgehal te
tweemaal zo groot is als voor per-
sonen die geen alcohol hadden ge-
dronken.
Onderzoekingen in Tsjecho-Slowa-
kije leverden nog hogere getallen op.
Reeds bij een gebruik van kleine
doses gaan de hogere psychische
functies allerlei uitvalsverschijnselen
vertonen, zo betoogt prof. Froen-
tjes. "In deze toestand pleegt ont-
remming op te treden. hetgeen met
vermindering van zelfkritiek, over-
schatting van eigen prestatie en
onderschatting van gevaren gepaard
gaat. Ook het handhaven van con-
centratie van de aandacht wordt
moeilijker en duidelijke bewustzijns-
dalingen worden manifest."
De hooggeleerde auteur wijst in dit
verband op een desbetreffend on-
derzoek van een universiteitskliniek
te Leiden, in samenwerking met hel

gerechtelijk laboratorium van hel
ministerie van justitie, dat zijn be-
toog over de invloed van het alco-
holgebruik volledig bevestigt.
Prof. Froentjes geeft ook een ant-
woord op de vraag hoe het mogelijk
is dat in een proces-verbaal de po-
litie constateert dat de betrokkene
terk onder invloed verkeert, terwijl

het oordeel van de arts veel mil-
der is.
,.Er kleven grote bezwaren aan dit
artsenoordeel,' zo meent hij. Die
bezwaren komen hier op neer, dat
de tijd, verlopen tussen het ver-
keersongeval en het artsenonderzoek,
als regel te lang is. Het bloedalco-
holgehalte is dan reeds aanzienlijk
gedaald, de zelfbeheersing kan In
belangrijke mate zijn hersteld.
Er bestaan voorts grote verschillen
bij de artsen, zowel in de wijze van
onderzoek als in het interpreteren
van de verschijnselen. Bepaalde ver-
anderingen in het gedragspatroon
worden moeilijk opgemerkt, omdat
de arts de onderzochte niet in nor-
male en nuchtere toestand kent.
Dat heeft tot gevolg, dat vele ver-
keersdeelnemers, die alcohol heb-
ben gebruikt en een ongeluk hebben
veroorzaakt, niet gestraft kunnen
worden. ofschoon het vrijwel zeker
is. dat zij die straf wel verdiend
zouden hebben.
In verschillende landen heeft de
overheid al eerder een verbod in-
gesteld om aan het verkeer deel te
nemen als het alcoholgehalte van
het organisme een bepaalde grens
heeft overschreden. Daartoe heeft
men een bepaald alcoholgehalte van
het bloed als limiet in de wet opge-
nomen. Als men de limieten die tot
heden in verschillende landen gel-
den. met elkaar vergelijkt, ziet men
grote verschillen. Ze variëren van
0.3 promille tot l,S p.m., maar in
de meeste landen heerste al een
tendens om de limieten te verlagen.
In Belaiê is men kort geleden van

1,5 p.m. op 0,8 p.m, teruggegaan,
in Duitsland overwoog men het-
zelfde.
Gaat er van zo'n limiet een pre-
ventieve werking uit? Prof. Froen-
tjes meent van wel, mits men de
limiet vrij laag stelt. Als voorbeeld
noemt hij Tsjeoho-Slowakije. Daar
werd enkele jaren geleden een wet-
telijke limiet van 0,5 p.m. vastge-
steld. Een jaar later was het aan
alcohol te wijten ongevallen reeds
met 25 pct. teruggelopen.
Nederland is het enige land in Eu-
ropa, dat nog geen alcohollimiet
in de wet heeft en nog geen ver-
plichte bloedproef kent. Een hoogst
merkwaardige situatie in een land,
dat met een steeds stijgend aantal
verkeersongevallen wordt gecon-
fronteerd. Prof. Froentjes spreekt
over deze uitzonderingspositie van
ons land zijn verbazing uit.
Hij pleit voor het invoeren van de
wettelijke bepaling, waarbij het
deelnemen aan het verkeer boven
een bepaald alcoholgehalte in het
bloed strafbaar wordt gesteld. De
grens van 0,8 promille ligt hem te
boog. "De enige wetenschappelijk
aanvaardbare grens zou 0,0 p.m.
zijn ... ", kortom helemáál niet
drinken. Men kan eventueel enig
alcoholgebruik toelaten ten behoeve
van de "social drinking" en de
grens bij O,S p.m. leggen.
Hij meent, dat tegen het verplicht
stellen van de bloedproef geen
onoverkomelijke bezwaren kunnen
worden aangevoerd. "Integendeel,
men kan stellen, dat het, zowel in
strafzaken als in civilibus, een zaak
van rechtvaardigheid is, dat steeds
de intoxicatietoestand van een ver-
keersdeelnemer, zoveel mogelijk naar
objectieve maatstaven zou kunnen
worden vastgesteld."

a
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H. F. WALLIS

hengelen In
Noord-
Ierland

Om van succes verzekerd te zijn
moet de hengelaar op de juiste tijd
op de goede plaats zijn. Gelukkig
kan zelfs de grootste expert deze
combinatie niet naar eigen goed-
dunken samenstellen. Als dat wel
zou kunnen, zou veel van de charme
van het hengelen verdwijnen, want
de hengelaar is een geboren gokker.
Als hij de juiste tijd uitkiest gokt
hij met het weer, de conditie van
het water en de grillen van de vis.
Ook het uitzoeken van de juiste
plaats is soms een gokspel, in het
bijzonder als men moet kiezen uit
de vele rijke en gevarieerde vis-
gebieden die de zes graafschappen
van Noord-Ierland bezitten.
Een hengelaar aangewezen op de
beperktheid van het viswater van
hotel of club en gedwongen op zijn
beurt te wachten voordat hij een
zalm of zeeforel kan vangen of op
een hengel afstand van de volgende
man en een steenworp van een ro-
kende fabrieksschoorsteen moet vis-
sen, staat verbijsterd bij het zien
van een dergelijk aantal sprankelende
rivieren en meren en te kunnen
vissen bij een bijna altijd vredige
en vaak prachtige achtergrond.
Als mij gevraagd werd deze manier
van vissen in woorden uit te druk-
ken, kan ik alleen maar zeggen
"boeiend". Ik kan me herinneren
hoe getroffen ik was toen ik de
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eindeloze mogelijkheden in dit ge-
bied voor het eerst te zien kreeg
en hoe ik me ergerde omdat ik zo
weinig tijd had. Hoe kan men onder
zulke omstandigheden het meeste
ui t een vacantie halen?
Uit deze hoorn des overvloeds kan
de hengelaar de delicatessen uitzoe-
ken. Dit is natuurlijk voornamelijk
een kwestie van persoonlijke smaak
en ik kan niet weten wat ieders
smaak is, maar hieronder volgen
enkele niet alledaagse voorstellen.
Het vangen van bruine forel in
N oord-Ierland is niet zo moeiEjk
voor een hengelaar met een mid-
delmatige bedrevenheid. Als de vis
wil bijten is het bijna te gemakke-
lijk. Dus waarom niet geprobeerd

Waar de Maurne Mounlains (lal bijna
1000 meier haag) afdalen naar
de zee is hel goed hengelen.

waar het echt moeilijk is. Lough
eagh, dat aan vijf graafschappen

grenst - Antrim, Down, Armagh,
Tyrone en Derry - en dat verre-
weg het grootste watervlak van de
Britse eilanden is (1532 mijl), bevat
ongetwijfeld enorm grote vissen,
maar het voedsel op de bodem is
zo goed dat zij zelden naar een
vlieg happen. De plaatselijke be-
volking heeft het vangen bijua
opgegeven. Een bezoeker die zou
slagen waar zovelen gefaald hebben
zou zeker naam maken. Zijn hel-
dendaad zou zelfs aanleiding kun-
nen geven tot een legende, die
toegevoegd zou worden aan die
waarin wordt beweerd dat door een
plotselinge overstroming van een
bron vele steden door het .Jough'
bedolven werden; of aan die waarin
wordt verhaald dat het water de
eigenschap heeft voorwerpen te
doen verstenen.
Er stromen tien rivieren in Lough

eagh uit en de hengelaar die van
mening is dat het "Lough" zelf
onproductief is, kan met hoop op
meer succes gaan vissen in een van
deze rivieren. Ze bevatten "dolla-
ghan", de naam die de lyrische
Ieren hebben gegeven aan het soort
zwerf-forel afkomstig van het lough.
Hiertoe behoort de zilverachtige
poJlan, gemiddeld 5- i pond zwaar,
die begin augustus de rivieren be-
volken. Vervolgens komen de don-
kere en zwaardere boddagh en
tenslotte de grootste, de zwarte
boddagh, die de weegschaal soms
wel tot 18 pond kan laten door-
slaan.
Ik ken de dollaghan alleen maar uit
verhalen, maar daar de sport ver-
geleken wordt met het vissen op
zalm, aarzel ik niet om ze aan te
bevelen. Dollaghan kan gevangen
worden met een grote natte vlieg
of spinner, waarmee gevist moet
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zeker, want waar zo'n grote rijk.
dom aan zalm en forel is, worden
blankvoorn, baars, brasem, ruisvoorn
en snoek, waarvan het krioelt in
deze wateren, beschouwd als enigs-
zins mindere goden. Dit maakt het
vissen des te aantrekkelijker voor
de bezoeker, die dus niet alleen in
de gelegenheid is zijn hengel uit te
werpen in ongerept water, maar
ook nog de kans krijgt enige records
te breken. Het vissen met aas is
in Noord-Ierland het gehele jaar
toegestaan.
Voor diegenen die wonen waar veel
hengelaars zijn en weinig visgrond,
is het vissen op zalm en zeeforel,
dat of gratis, of enkele shillings
per dag kost, iets bijzonders. De
Mourne, Strule, Maine, Bann en
Blackwater zijn beroemde zalmri-
vieren en ik zou geneigd zijn ook
eens de rivieren te proberen die
door de Glens of Antrim stromen.
Alleen het landschap al is de moeite
waard, speciaal dat van Glenariîf
- waar enige vermeldenswaardige
watervanen zijn - en waar het
eveneens goed vissen is op zalm en
zeeforel. De juiste tijd is hier echter
van het grootste belang want dit
zijn rivieren met hoog water en de
meest geschikte tijd is na een regen-
bui. Cushendun, aan de mooie
rivier de Glendun, is een van :I.:
aan te bevelen plaatsen.
In Ulster is het vissen misschien
niet zo'n groot gokspel als ergens
anders. maar zelfs hier kan geen
enkele hengelaar van succes ver-
zekerd zijn. Een ding is echter zeker.
In een land waar bijna iedere man-
lijke bewoner wel eens een lijntje
heeft uitgeworpen, zal het de
hengelaar niet aan aangenaam ge·
zelschap ontbreken.

worden als het water helder wordt
na een regenbui. De geschiktste
rivieren en centra zijn de Ballin-
derry (Coagh), de Maine (Bally-

dienstwapens
en
burger kleding

De vraag: hoe draagt een rijkspolitie-
ambtenaar in burgerkleding zijn
dienstwapens onzichtbaar voor de
buitenwacht, zo dat ze onder hand-
bereik zijn, zonder er last van te
hebben en zonder risico te lopen ze
te verliezen, is opgelost in Hulshorst.
Burgerkleding is niet berekend op
het dragen van pistool en wapen-
stok. Een wapenstok in een binnen-
zak is een onding, een pistool in een
jaszak kan verloren worden en zelfs
door onbevoegden "gerold".
De wachtmeester le kJ. J. Tromp te
Hulshorst en zijn echtgenote hebben
dit geregeld voorkomende probleem
opgelost: een brede keperband om
de borst, vóór één of twee knoops-
gaten met knopen. Van dezelfde stof
twee schouderbanden om afzakken
van de borstband te voorkomen.
Rechts aan de borstband een gummi-
stokzak (uit een oude rijbroek b.v.),
links een broekzak (kant en klaar te
koop), daaraan een klep met twee
drukknopen, hetgeen een voortref-
felijke pistoolzak oplevert. Het ge-
heel wordt ,gedragen over het over-
hemd, maar onder het kolbert, op
een dusdanige hoogte dat de wapen-
stok niet onder het kolbert uitsteekt.
Het nieuwe uniformstuk is inmiddels
in meerdere exemplaren beproefd
bij assistentieverleningen in burger
en uitstekend bevallen.

mena), het Blackwater (Benburb)
en de Moyala (Castledawson).
Lough Melvin biedt dezeifde mo-
gelijkheden, met dit verschil dat
het meer 71/2 mijl lang en P/2 mijl
breed is. Hengelaars in Garrison
aan het "Iough" zingen de lof van
ut: gouden gillaroo. Zij zullen de
bezoeker vertellen, met niet meer
dan de normale overdrijving, dat er
geen vis is die smakelijker is en
zo'n goede vechter, of het moest de
donkere gestroomlijnde sonaghan
zijn, een soort zeeforel die er de
voorkeur aan gegeven heeft in zoet
water te leven. Ook de reuzenforel,
de ferox, kunt u el vangen; het
beste door te vissen met gesleept
aas. Als de hengelaar zijn boot
meert bij een van de eilanden, kan
hij wat afwisseling in zijn dag
brengen door een bezoek te brengen
aan de ruïnes van Rosselogher
Castie.
Het hengelen met aas wordt ge-
woonlijk niet beschouwd als een
bijzondere manier van vissen. maar
in Noord-Ierland is het dit zeer

~El
~;/

Fa. WKWB R U I L
Apeldoorn n.v.

carrosserie- bedrijf
en spuitinrichting.

Modem ingericht
lasserij-, uitdeuk-

Wegenbouwbedrijf

De betere weg naar een veilig verkeer Inbouw van Coenenpatent-schuifdaken
Kantoren en werkplaatsen te:

APELDOORN tel. (05760) 1 5745
EDE tel. (08380) 3841
HARDERWIJ K tel. (03410) 2747
VEENENDAAL tel. (08385) 3322

Uigersmaweg 14 - Groningen
Tel. 05900·32733
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de wereld
van maand
tot maand

Dezer dagen herdacht Canada het
feit dat 100 jaar geleden de Noord-
amerikaanse koloniën die Engeland
trouw gebleven waren, zich aan-
eensloten. Dit feit wordt als het
ontstaan van Canada beschouwd.
Maar de festiviteiten rond deze
herdenking kunnen niet maskeren
dat Canada in de 100 j aar van zijn
bestaan noch een Canadese, noch
een zelfstandige natie is geworden.
Binnen de Canadese grenzen zijn er
minstens twee bevolkingsgroepen
die naast elkaar leven: een Engelse
en een Franse. .
Vele anderen zijn echter van me-
ning dat het land bestaat uit vijf
verschillende bevolkingsgroepen die
leven in Brits Columbia, dat sinds
jaren een min of meer zelfstandige
politiek voert, de drie prairiepro-
vincies, een bolwerk van conserva-
tieve oppositie, het rijke en hoog-
geïndustrialiseerde Ontario, een
Frans Quebec dat zich steeds open-
lijker als eigen meester gedraagt en
tenslotte de drie provincies aan de
Atlantische Oceaan, die van mening
zijn vergeten te worden of hoog-
stens als arme Familieleden behan-
deld te worden.
Totaal in tegenstelling tot andere
bondsstaten, waren de centrifugale
krachten in Canada sterker dan het
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streven naar nationale eenheid.
Vooral de Fransen in Quebec ver-
zetten zich sterk tegen assimilatie.
Niet alleen door de taal, maar ook
door de godsdienst onderscheiden
zij zich van hun omgeving. Zij wa-
ren lange tijd een katholiek bastion
in het protestantse Noord-Amerika.
De godsdienst speelt niet zo'n be-
langrijke rol meer, maar des te
sterker is het streven om als een
staat in een staat beschouwd te
worden en niet alleen door andere
provincies, maar ook door het bui-
tenland, met name Frankrijk.
Een onvermijdelijke reactie op het
separatisme van Quebec was wel
dat ook de andere provincies steeds
meer souvereiniteitsrechten gingen
opeisen en dat de regionale rege-
ringen steeds rijker en machtiger
werden ten koste van de eenheids-
regering. De provinciale hoofdste-
den zijn centra van macht geworden
en de provinciale regeringen be-
schouwen zich als ware verdedigers
van de belangen van de ingezete-
nen. Dit is te verklaren uit het feit
dat Canada zijn ontstaan niet heeft
te danken aan een vrijheidsstrijd en
daardoor ook de revolutionaire hel-
den en symbolen mist. De nationale
eenheid is meer een toekomstdroom
dan een feit en over de onafhan-

kelijkheid valt op te merken, dat
deze nog erg theoretisch is.

De crises en spanningen die het
totstandkomen van een nationale
zelfstandigheid vertraagden, beïn-
vloeden ook de koers van de bui-
tenlandse politiek. Fundamenteel
zijn de speciale relaties met drie
landen waarmee Canada zich his-
torisch en geografisch verbonden
voelt: Engeland, Frankrijk en de
Verenigde Staten. Na de Tweede
Wereldoorlog is Canada gaan be-
seffen dat het via de Noordpool
grenst aan de Sowjet-Unie, en zo
gezien ligt het land tussen de twee
grote mogendheden en is het een
mogelijk oorlogsterrein. Daarom
streeft Canada ernaar in de wereld-
poli ti ek een belangrijker Tol te spe-
len dan de bevolking en de mili-
taire macht zouden rechtvaardigen.
Van de Navo wil Canada een in-
strument van economische en poli-
tieke samenwerking maken.

Het streven van de Canadese rege-
ring is er steeds op gericht geweest
de nationale identiteit tegenover de
rest van het Noordamerikaanse con-
tinent te handhaven. Nu heeft ge-
neraal De Gaulle, weloverwogen
en volledig bewust van wat hij deed,
partij gekozen voor hen die Canada
willen opbreken. De ironie wil ech-
ter dat Canada, gezien zijn positie
op het Noordamerikaanse continent,
het ijveren van de separatisten, zo
zij in hun doelstellingen mogen
slagen, alleen maar zou leiden tot
een grotere afhankelijkheid van de
Verenigde Sta ten dan nu al het
geval is.
Nu hebben verantwoordelijke Ca-
nadese politici zelfs de Gaulle laten
vallen. Canada was een vriend en
een bondgenoot van Frankrijk. De
Gaulle heeft met zijn beroep op het
separatisme in Quebec de Franse
belangen geschaad. Men neemt in
Canada vooral in regeringskringen
afstand van het Frankrijk van De
Gaulle. Tegelijkertijd echter komen
vele Canadezen door het optreden
van De Gaulle tot het besef dat
het land een nationale identiteit
kan bezitten en die tegenover bui-
tenstaanders moet verdedigen. Wel-
licht heeft De Gaulle geheel anders
dan hij bedoeld heeft, bijgedragen
tot een vergroot nationaal saam-
horigheidsgevoel van de Canadezen.
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GEZI SKREDIET
. 'leu! u bedragen tot f 9.000,-.
Looptijden tot 36 maanden. Direct
contant geld voor auto, caravan etc.
etc. Snel en discreet. Aantrekkelijke
voorwaarden. Kwijtschelding bij over-
lijden. Vraag geheel vrijblijvend
folder met volledige inlichtingen.

N\IB N.V. NATIONALE VOLKSBANK
Rotterdam Mauritswcg 4.1 tel. 135743
Den Haag Riviervismarkt 4 IeL 639586

~G'~ZI~"S~C~",~DI~ET:='''~2'~~$~~~~l:;s~~n~c b~G;~~~]7271

N.V. v.h. Fa.WILLEM VAN TWIST
's-Gravendeelsedijk 57
DORDRECHT

Telefoon (01850)4 3071(4lijnen)

Meubeltransporten
Moderne bergplaatsen voor inboedels
Ednigratieverpakkingen

Tarieven voor dienstverhuizingen
gens Rijlisregeling

N.V. HA DElS- E AA EMJ GSBEDRIJF

VALKE BURG-LH. - Te . om~1 06·4120
VEEND - el. 05987·38 00

Gasleidingen - Kabelwerken - Zinkers

Het bedrijf, dat

Een volledig prospectus van onze uitgaven:

Politie Studie Bibliotheek
de bekende taalboekjes vld politie, inleiding tot de
psychologie vld politie, politiepraktijk, techniek en
tactiek van het opsporingsonderzoek, enz. zenden wij
gaarne op aanvraag .

Ook via de boekhandel.

•VERMANDE ZONEN
uitgevers - ijmuiden.

personalia

vol-
~

Wmr. 1e kl. !
!

H. Bastiaan
Apeldoorn

Intend. Apeldoorn
25 [oer op 6·10·1967

~~

ambtsjubilea

verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM
Per 22-7-'67: J. B. Leekstra, owmr.,
van Oude Niedorp naar Leek; J. Bak-
ker, wmr. le kt., van Amsterdam naar
Diemen; A. Panne, wmr. 1e kl., van
Amsterdam naar Uithoorn.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 5-6-'67: G. J. Dietzenbacher, wmr.
van Hilvarenbeek naar Diessen.
Per 12-6-'67:M. T. A. M. Grielis, wmr.
van Reuver naar Maastricht; W. H.
Ritzen, wmr., van Born naar Maas-
tricht; J. C. van Ooijen, wmr. re kl.,
van Beek en Donk naar Breda; A. H.
A. 'Bel, wmr., van Rosmalen naar
Driebergen; J. A. Boeser, wmr. van
Halsteren naar Driebergen; H. FooI,
wmr., van Hilvarenbeek naar Drie-
bergen; C. Vreugdenhil, wmr., van
Raamsdonkveer naar Driebergen; K.
Hoekstra, wmr., van Swalmen naar
Driebergen; J. H. Goisteijn, wmr. 1e
kl., van Roermond naar Maastricht;
E. Wacht, wmr. 1e kl., van Etten naar
Best.
Per 13-6-'67:L. A. v. Gemert, wmr. 1e
kl., van Helden naar Horst.
Per 15-6-'67:J. J. Franck, wmr. 1e kl.,
van Margraten naar Noorbeek.
Per 16-6-'67:P. J. Jaspar, owmr., van
Roosteren naar Susteren; A. van Ro-
sendaal, wmr. 1e kl., van Wouw naar
Lage Zwaluwe.
Per 19-6-'67: K. Dix. wmr., van Etten
naar Wouw.
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Per 24-6-'67: H. Bosmans, owmr., van
Geertruidenberg naar Hilvarenbeek;
J. P. C. v. d. Riet, wmr. le kl., van
Rijen naar Leur; N. H. v. d. Heijden,
wmr. le kl., van Berghem naar Zee-
land; G. B. Monster, owmr., van Gef-
fen naar Heesch; J. N. v. Kooten,
wmr. le kl., van Stein naar Margra-
ten; J. F. Evers, owmr., van Budel
naar Maarheeze; C. Bijl, owmr., van
Mierio naar Nieuw Ginneken.
Per 29-6-'67: F. L. de Moor, wmr. re
kl., van Etten naar Bilthoven.
Per 10-7-'67: F. J. T. M. de Clerck,
wmr., van Asten naar Goirle.
Per 12-7-'67: A. L. J. v. d. Vleuten,
wmr. le kl., van Goirle naar Voeren-
daaal.
Per 15-7-'67: J. Kluijtmans, wmr. le
kl., van Baarlo naar Peij.
Per 22-7-'67: G. Loermans, owmr., van
Schoot naar Mook.
Per 1-8-'67: J. W. Neijs, wmr., van
St. Michielsgestel naar Uden; M. Weij-
en berg, wmr. le kl., van Vaals naar
Vijlen.
Per 2-8-'67: W. F. Su eters, owmr., van
Esch naar Didam.
RESSORT ARNHEM
Per 3-7-'67: K. Marra, wmr. le kl., van
Rijssen naar Staveren; B. Weppelink,
wmr. le kl., van Lochem naar De
Lutte.
Per 22-7-'67: A. Th. Fontein, wmr. re
kl., van Lichtenvoorde naar Grons-
veld.
Per 27-7-'67: A. Huisman, wmr. le kl. ,
van Zalk naar IJsselmuiden.
Per 1-8-'67: H. J. Bosschers, wmr. le
kl. , van Berkum naar Schalkhaar; A.
J. Werkman, wmr., van IJsselmuiden
naar Heino; H. de Vriest wmr. te kl.,
van Lochem naar Dmmen; A. Aan-
stoot, owmr., van Ittersum naar Zwol-
le; J. Alberts, owm r., van Spoolde
naar Zwolle; P. de Jong, owmr., van
Berkum naar Zwolle.
ItESSORT GRONINGEN
Per 12-7-'67: S. Eenkooren, wmr. re kl.,
van Heerenveen naar Leeuwarden.
Per 14-7-'67: S. Kingma, adm. ambt.
C 3e kl., van Metslawier naar Menal-
dum.
Per 22-7-'67: J. Boersma, owmr., van
Zoutkamp naar Balk; H. v. d. Woude,
owmr., van Heerenveen naar Kou-
dum; G. de Leeuw, wrnr., van Marum
naar Opende; P. Hoek, wmr. le kl.,
van Opende naar De Wilp.
Per 1-8-'67: A. Rozema, schrijver A,
van Groningen naar Bergen-N.H.; J.
J. Veenstra, adsp.-officier, van Win-
schoten naar Alkmaar.

aanwijzing voor
funktie

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-6-'67: Adjudant J. Knoop tot
groepscommandant te Uden.
per 15-6-'67: Adjudant H. A. v. Doorn
tot groepscommandant te 's-Hertogen-
bosch (parketgroep).

bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM
tot adm. ambt. C Ze kl.:
Per 1-4-'67: R. Gieseke te Heemskerk.
Per 1-5-'67: E. Berger te Halfweg.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot Officier der Rijkspolitie 2e kl.:
Per 1-8-'67: B. A. Lutken te Breda.
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tot adjudant:
Per 15-6-'67: J. Knoop te Uden.
Per 16-6-'67: H. A. v. Doorn te 's-Her-
togenboscb.
tot opperwachtmeester:
Per 12-6-'67: J. H. Golsteijn te Maas-
tricht.
Per 15-6-'67: J. J. Franck te Noorbeek.
Per 24-6-'67: J. P. C. v. d. Riet te Leur.
Per 15-7-'67: J. Kluijtmans te Peij.
Per 22-7-'67: A. T. A. Fontein te Grons-
veld.
Per 1-8-'67: M. Weijenb~rg te Vijlen.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'67: T. M. van Rosmalen te
Kaatsheuvel.
Per 3-6-'67: H. R. Jogems te Liempde;
F. P. Janssens te Oisterwijk.
Per 4-6-'67: G. J. Timmermans te Bre-
da; H. v. d. Horst te Dinteloord.
Per 9-6-'67: B. Poolman te Dussen; J.
J. Bijkerk te Maastricht.
Per 10-6-'67: P. C. v. d. Linden te Me-
gen.
tot adm. ambt. C Ze kl.:
Per 1-11-'66: W. Smit te Baarle Nassau.
Per 1-1-'67: L. H. J. v. d. Boom te
Waalre.
tot wachtmeester:
Per 5-6-'67: W. Th. Godding te Elsloo;
A. W. Joosten te Urmorrd ; M. A. A.
Hoeben te Eindhoven; J. E. Bomhof
te Schinveld; R. Goldenbeid te Schaes-
berg; A. J. G. de Nobel te Dussen;
E. Dijkhuis te SwalIhen; H. H. Stei-
nen en Th. H. Boumans te Nuth; J.
P. C. M. Hagemans te Etten; J. A. H.
Hoefkens te Hilvarenbeek; A. N. van
der Spek te Son en Breugel; M. M. L.
Kabo te Voerendaal ; B. M. Sibon te
Aarle Rixtel; H. M. Harmsen en A. L.
Schevers te Veghel; F. J. M. Boeren
te St. Willebrord; C. C. J. M. Rockx
te Made en Drimmelen; B. Th. J. Pe-
ters te Gennep: W. M. Rijken en D.
C. J. P. van Amelsvoort te Goirle;
R. C. S. H. van Tintelen en F. M. W.
Mouwen te Oirschot; J. M. H. G. Be-
aard te Oudenbosch; G. H. A. van
Bers te Grave.
RESSORT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 3-7-'67: B. Weppelink te De Lutte
Per 1-8-'67: H. de Vries te Ommen.
tot adm. ambt. C 11:
Per 1-12-'66: A. J. H. Bouwman te
Zwolle.
Per 1-4-'67: J. G. ten Wolde te Huissen.
RESSORT GRONINGEN
tot Officier der Rijkspolitie ze kl.:
Per 1-8-'67: R. A. A. Verzijlbergh te
Leeuwarden.
tot opperwachtmeester:
Per 12-7-'67: S. Eenkooren te Leeuwar-
den.
tot schrij ver A:
Per 1-4-'66: A. Hendriksen te Gronin-
gen.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-9-'66: K. van Eeks te Diever.
Per 1-4-'67: H. v. d. Wulp te Winscho-
ten.
Per 12-7-'67: Mevr. E. t.rsenorant-v. d.
Haar te Warffum.

in dienst getreden

RESSORT AMSTERDAM
Per 16-7-'67: A. M. v. d. Werf, adm.
ambt. C 3e kl., te 's-Graveland.
RESSORT 's-HERTOGENHOSCH
Per 1-8-'67: F. de Bruijn, wmr. le kl.
te Stein.
RESSORT ARNHEM
Per 1-8-'67: H. H. Lange, schrijver te
Dronten.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-8-'67: B. Schrni dt, adsp.-officier
te Winschoten; C. A. de Haan, adm.
ambt. C 3e kl. te Appingedam.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-8-'67: J. Severens, Roermond;
L. J. Jehae, Maastricht.
Per 1-9-'67: M. J. Visser, Amsterdam;
A. den Haan, Dordrecht; I. J. Schaaf-
sma, Nijmegen; B. Maalderink, Apel-
doorn; C. Apperlo, Zwolle.

de dienst verlaten

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-8-'67: G. F. v. Brenk, owmr. te
Bergen aan Zee; J. Kes, owmr. te
Hoogkarspel; C. Noortman, adjudant
te Koog aan de Zaan.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'67: M. J. van Denderen, adju-
dant te Bergen-L.
Per 1-8-'67: J. G. v. d. Vijver, wmr. le
kl. te Breda; J. L. de Vries, wmr. te
Baarle Nassau.
RESSORT ARNHEM
Per 1-8-'67: J. de Bruin, wmr. le kl. te
Ermelo; A. Borst, wmr. le kl. te IJs-
selmuiden; A. Manuel, wmr. le kl. te
IJsselmuiden; A. Lammertzen, wmr.
re kl. te IJsselmuiden; J. Wieringa,
wmr. te Wijchen.

Wmr. 1e kl.
J. Sissing

Arnhem
ressort Arnhem* 15-6-1914

t 20-7-1967

wij herdenken

Wmr. 1e kl.
J. H. Timmermans

Roermond
ress. 's-Herl.bosch*' 15-4-1919

t 1-8-1967
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KALENDER 1968
lli(Q)~~~ ~drJllli~d])(Q)ILdrurrdr~
Ook voor het jaar 1968 zal een
rijkspolitie-fotokalender worden uitgegeven, die
door een nieuwe vormgeving
extra cachet zal krijgen en
een sieraad wordt voor bureau en huiskamer.
Dat stemt tot grote voldoening, aangezien
de kalender niet alleen
een symbool is van onderlinge verbondenheid
door de jaren heen van de leden
van het grootste politiekorps van Nederland.
De kalender heeft immers "naar buiten"
een grote representatieve waarde
en houdt zo een stuk public relations in, dat van
niet te onderschatten belang is.
Alleen daarom al verdient de rijkspolitiekalender,
gesierd met twaalf fraaie foto's,
ruime aandacht. Bovendien is de uitgifte
slechts mogelijk bij voldoende bestellingen.
Ik moge daarom de hoop uitspreken
dat de rijkspolitiekalender
in 1968 meer te zien zal zijn dan ooit tevoren
en dus reeds nu in ruime mate
de belangstelling krijgt die hij verdient,
met als resultaat dat een ongekend
aantal bestellingen zal worden gedaan.

De algemeen inspecteur
W. de Gast
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Met deze aanbeveling van de generaal
en met de collectie foto's
uit het dagelijks bestaan van de korpsleden
op tafel, doen wij gaarne een beroep
op de medewerking van de
Territoriaal Inspecteurs, Districts-Commandanten,
Groeps-, Rayon- en Postcommandanten,
Bureauchefs, Detachementscommandanten en
Instructeurs der Reserve Rijkspolitie
om de gedachte te steunen,
die ook nu weer aan de uitgifte
van de Rijkspolitiekalender ten grondslag ligt
en de bestellingen te verzamelen
op de aan hen gezonden intekenlijsten.
De nieuwe R.P.-kalender kost slechts f 3.-
bij intekening vóór 1 december 1967.
Na deze datum is de prijs f 4.- per stuk.
De betaling geschiedt na aflevering van de kalenders.
Niet-korpsleden kunnen de kalender
bestellen door storting van f 4.- op
postrekening 1127994
van M. van Asperen te Vught.
Reeds bij voorbaat danken
wij ieder voor alle steun en medewerking. De Commissie.

De Rijkspolitiekalender 1968 is "onderweg" !
De kalender is dusdanig samengesteld dat wij hem van harte aanbevelen.
Bestel uw kalender bij de commandanten die hiervoor bestellijsten hebben
en doe dit s.v.p. vóór 15 november.

De Redactie.

en een
sieraad voor

bureau
en huiskamer

door een nieuwe
vormgeving

extra cachet
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KORPSBLAD
m~JJ~~
dJJ@~~1rL11m
Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspoli tie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

ge Jaargang
No. 2 - oktober 1967
Verschijnt 1 x per maand

redactie
eindredactie

Kolonel P. Oom
te Arnhem Bas den Oudsten, journalist

Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
Telefoon 05100-23361

Majoor mr A. J. Dek
te Heerenveen

Kapitein W. F. K. J. F. Eraekers
te Driebergen advertenties
Mejuffrouw M. P. Baars
Officier voor jeugdzaken
te Nijmegen

J. Duyker, Groningen
Van Ketwich Verschuurlaan 25
flat 205
Telefoon 05900-24093

J. M. A. Kasprowicz
Hoofd bureau reserve-rijkspolitie
te 's-Gravenhage uitgave
Adjudant J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190-2321
Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 10,- per jaar
bij voorui tbetaling
Losse nummers f 1,- per stukWachtmeester le klasse

J. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester H. S. Freen
te 's-Gravenzande

redactie secretariaat
bij de omslagfoto.

Districtsbureau
Rijkspolitie te Water
Bureau-ark Waalhaven, Nijmegen
Telefoon 08800 - 3 32 44

Ulereldhambioenschap pen
toielrenneri in Heerlen.
(zie ook pagina 21 e.v.)

deze maand
R.P.-kalender komt

o
Reorganisatie
Korps Rijkspolitie

o
Majoor Bergsma
geïnstalleerd
als D.e. Assen

o
Rijkspolitie op de
bodem van de zee

o
Beredenen in de regen

o
IPA-congres

o
Den Haag kampioen atletiek
o
Paard verrichtte opening

o
Opleidingsschool Zuid
"bevolkt"

o
Organisatie
wielerkampioenschappen

o
Filatelie

o
Personalia
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voor het Kor] olitie

Tijdens een te Arnhem gehouden
bespreking met de districtseemman-
danten en de territoriale inspecteurs
van het Korps Rijkspolitie heeft dr.
A. Mulder, secretaris-generaal van
het Ministerie v.an justitie, bijzon-
derheden bekend gemaakt over de
plannen tot reorganisatie van het
Korps Rijkspolitie, waaromtrent wij
reeds eerder berichtten.
De voorstellen hebben hun defini-
tieve vorm nog niet gekregen. Er
zullen nO.g besprekingen moeten
plaats vinden, zowel met bestuurs-
autoniteiten als met de perseneels-
organisaties. Nadat een door minis-
ter Samkalden ingestelde werkgroep
voorlopig had gerapporteerd, hebben
de procureurs-generaal bij de ge-
rechtshoven geadviseerd. De Minis-
ter wilde thans het gevoelen van de
territoriale inspecteurs en van de
districtscommandanten vernemen.

binnen
kader
politiewet
De plannen blijven binnen het raam
dat de Politiewet aangeeft. Voordat

zij geleidelijk ten uitvoer worden ge-
legd zal door tussenkomst van de
Minister van Binnenlandse Zaken
het in artikel 16, 2e Lid, v.an de Po-
litiewet voorgeschreven overleg met
de Commissarissen van de Koningin
worden gepleegd.

opheffing
T.I.'s

De intensivering van de taakvervul-
ling van de politie vereist maatrege-
len. Door vermindering van het aan-
tal districten - thans nog 23 - en
door opheffing van de vijf territori-
ale inspecties kan een betere com-
municatie tot stand worden gebracht
tussen de Algemene Inspectie en de
distr-icten. Tevens kunnen admini-
stratieve en technisch-organisato-
rische vereenvoudigingen worden be-
reikt.

naar
11districten

Om aansluiting te verkrijgen bij de
bestaande bestuurlijke indeling zal
het aantal districten worden terug-

Lof voor Korps Rijkspolitie
In de memorie van toelichting bij de begroting van het Ministerie van Justitie
wordt het volgende gezegd:

Evenals in het vorig jaar werd gedurende dit jaar in steeds toenemende mate
een beroep gedaan op het Korps Rijkspolitie, zowel wat betreft'
de bestrijding van de verkeersonveiligheid, de surveillance als de bijstand.
Voor de wijze waarop de leden van het Korps op dit beroep
gereageerd hebben spreekt de ondergetekende gaarne zijn
erkentelijkheid uit. In het bijzonder de aan de gemeentepolitie te Amsterdam
te verlenen bijstand, welke sedert juni 1966 onafgebroken voortduurt,
stelt, ook in verband met de conz.ienlijke tekorten, hoge eisen aan
het personeel bestemd voor de uitoefening van de normale
executieve politiedienst in de gemeenten met Rijkspol itie.
Voortaan kunnen per jaar 420 adspiranten worden opgeleid. De effectieve
sterkte was per 1 juni 1966 6057 Rijkspolitieambtenaren en 770 burgerambtenaren,
per 1 juni 1967 6133 Rijkspolitieambtenaren en 811 burgerambtenaren, derhalve

~~in totaal ~6944. Voor het ~ja~ar 1~968 is gereken'd op een sterkte van
~ 7238 personeelsleden in totaal.

~~~~~~~~~~~~~

2

gebracht tot 11. Ieder distract zal
een provincie omvatten, een situatie
die zowel voor de Commissarissen
der Koningin als voor de justitiële
autoriteiten overzichtelijker zal zijn.

meer
specialisme
In de nieuwe opzet wordt de staf
van een districtscommandant, die
thans slechts beschikt over één toe-
gevoegd officier, belangrijk uitge-
breid. Er komen gespecialiseerde
stafofficieren voor de recherche en
vreemde.Jingenzaken, het verkeer, .de
jeugdzaken en de algemene dienst,
van wie de laatste tevens plaatsver-
vangend commandant zal zijn.
In kleine districten zullen staffunc-
ties moeten worden samengevoegd.
In de grote districten zal voor het
contact met gemeentelijke autoritei-
ten en de groepen in de gemeenten
een regionale onderverdeling plaats
vinden.

uitbreiding
Algemene
Inspectie
De taken van de territoriale inspec-
ties, zoals het comptabel en admi-
nistratief beheer over de districten,
de ilorg over de besteding van be-
grotingsgelden en het toezich t op
materieel en huisvesting van onder-
delen, worden overg,enomen door de
Algemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie. De formatie van diens
staf ondergaat de daarvoor nood-
zakelijke uitbreiding.
Door moderniseringen - zoals me-
chanisering van de salarisadmini-
stratie - zal het beheer in ruime zin
worden beperkt.
De voorgenomen reorganisatie leidt
tot vermindering van 29 tot 12 sta-
ven. De nieuwe districtsstaven zul-
len daardoor met meer officieren
dan thans kunnen worden bezet. De
behoefte aan administratief perso-
neel bij het totaal van de staven zal
geringer worden, doch daarentegen
groeien bij de kleinere onderdelen,
waar wordt voortgegaan de actieve
korpsleden te ontlasten van hun ad-
ministratieve taken.

dr A. Mulder,
Secretaris Generaal van het

Ministerie van Justitie
. .. toel ichti ng

op hervormingsplannen ...
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geleidelijke
hervorming
van Korps
Rijkspolitie
kan op
1januari 1971
voltooid zijn

Enkele dagen na het bekend worden
van nadere bijzonderheden over de
plannen voor een reorganisatie van
het Korps Rijkspolitie, heeft de Se-
cretaris-Generaal van het Ministerie
van Justitie, dl' A. Mulder, in de
overheidsradiorubriek "Den Haag
aan de lijn" via Hilversum I een na-
der inzicht gegeven in de factoren
die de stoot tot de plannen hebben
gegeven. Tevens ging hij in op de

verbeteringen die daarbij voor ogen
staan.
Over de aanleidingen zei dr Mulder:
"Er zijn een aantal aanleidingen. In
de eerste plaats de verandering in
de samenleving ten plattelande. Men
weet, dat de Rijkspolitie in hoofd-
zaak werkzaam is op het platteland.
Daar is veel verandering aan de
gang. De dorpen worden forensen-
gemeenten. Het verkeer heeft de
dorpen opengelegd. Het leidt tot on-
persoonlijker verkeer, minder sociale
controle in de eigen gemeenschap;
daardoor meer spanningen. die ouk
doorwerken bij de politie. Dat moet
weer leiden tot een nauwere samen-
werking van de politie ter plaatse
met hogere organen, die beter in
staat zijn om vanuit een zekere af-
stand leiding te gev,en.
In de tweede plaats is er de organi-
satie van het Korps zelf. Er zijn nu
23 districten en 5 territoria!e icspec-
ties. De bedoeling is, om deze terug
te brengen tot 11 dist;·:r:,:n, zodat er
van de 28 staven slechns 11 over-
blijven.
In de derde plaats is er de eis van
specialisatie. Daar ontkomt de po-
litie ook niet aan. Trouwens de po-
litie heeft deze eis al lang zien aan-

komen. En men ziet op het gebied
van verkeer bijvoorbeeld dat er zeer
veel gespecialiseerde aandacht aan
wordt besteed. Ik behoef maar te
herinneren aan de witte Persehes.
Niet alleen bij het verkeer, maar
ook 'bij de recherche en in vreemde-
lingenzaken is er behoefte aan spe-
cialisatie en daarvoor heeft men
weer behoefte aan .goed bezette sta-
ven.
Tenslotte de vierde aanleiding: het
personeelsbeleid. Op het ogenblik
zijn er bij de 28 staven slechts 1 of 2
officieren ingeschakeld. Die officie-
ren hebben geen tijd voor speciali-
satie en hebben ook te weinig tijd
voor een goed contact met de groe-
pen in de verschillende plattelands-
gemeenten. Zij hebben ook te weinig
tijd voor contact met de plaatselijke
bestuurders, in het bijzonder met de
burgemeesters."
Over de meerdere mate van effici-
ency, die wordt beoogd, verklaarde
spreker:
"Er is in sommige couranten een be-
richt verschenen, alsof het zou gaan
om een reorganisatie en een bezuini-
ging. In zekere 7.În gaat net ook om
een bezuiniging, maar dan niet in
die zin, dat men personeel wil af-
stoten, maar dat men het aanwezige
personeel beter wil gebruiken."
Tenslotte vatte dl' Mulder de voor-
naamste punten nogeens kort samen
met te zeggen:
"De hoofdpunten van de reorgani-
satie zijn: er komen straks 11 distric-
ten, in elke provincie één. Dat waar-
borgt ook een betere samenwerking
met het bestuur, in het bijzonder met
de Commissaris der Koningin.
In de tweede plaats: versterking van
de staf van de algemene inspectie,
het leidinggevend orgaan van het
Korps Rijkspolitie, dat - ruw ge-
zegd - 7000 ambtenaren omvat.
In de derde plaats: een versteviging
van de staven in de districten.
In de vierde plaats: groter aandacht
aan de specialisatie. Zowel <bij de
staf van de algemene inspectie als
bij de districten zal daar meer plaats
voor zijn."
Spreker voegde er tenslotte nog aan
toe:
"Dit geheel moet geleidelijk worden
ingevoerd, zonder dat er schokken
zullen zijn. De bedoeling is, dat :het
geheel voltooid kan worden op 1
januari 1971." EI

3
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majoor
Bergsma
geïnstalleerd
als
D.C. Assen

D:)OR DE OWMR.

D. N. W. TITS TE ASSEN

FOTO's: TECHNISCHE

RECHERCHE GRONINGEN

In het districtsbureau te Assen werd
een installatiebijeenkomst gehoud n
voor de nieuwe districtscommandant,
de majoor L. P. Bergsma. Hierbij
waren - uiteraard - de Algemeen
Inspecteur. d e generaal W. de Gast,
de Territoriaal Inspecteur, de kolo-
nel J. R. Hoogkamer, het personeel
van de districtsstaf en alle groeps-
commandanten van het district aan-
wezig. De generaal verklaarde graag
al eerder naar Assen te hebben wil-
len komen voor een insta.latie van
de majoor Bergsma, die hij een offi-
cier noemde met een voortreffelijke
staat van .dienst en met uitstekende
capaciteiten. "U staat voor uw zaak
en zet zich persoonlijk voor alles in,"
aldus de generaal, die _voorts de
groepscommandanten de ruggegraat
van het korps noemde, die in goede
samenwerking ondanks het bestaande
personeelstekort een bijdrage leveren
tot het bereiken van de doelstellin-
gen van het korps. Met uw districts-
commandant zal dit zeker lukken,"
aldus spreker.
De kolonel Hoogkamer zei ervan
overtuigd te zijn dat de majoor
Bergsma zal slagen. "U beschikt over
drie belangrijke pluspunten," zo zei
hij, "uw opgewektheid, uw enthou-
siasme en uw liefde voor het politie-
vak."

4

De inslallalieloesproak
van de Generaal.
Fota ander: De majoor
Bergsma in zijn dankwoord.

De majoor Bergsma zei gelukkig te
zijn, voorheen als officier-toegevoegd
te hebben gediend bij een districts-
commandant met zeer goede opvat-
tingen en toegevoegd te zijn geweest

aan de Territoriaal Inspecteur te
Den Haag. Hij zei voorts nimmer te
hebben verwacht in het district Assen
te zullen terugkeren als opvolger
van de overste Mackay. El
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op de 3e woensdag
in september:

daar stonden
ze dan
op de bodem
van de zee ...

TEKST EN FO'I'O's:

B. DEN OUDSTEN, LEEUWAHDEN

Daar stonden ze dan in een halve
storm en striemende regen, op de
voor d~ wielersport traditionele
denk woensdag in september, ver-
spreid Iangs een parcours van 84
kilometer, bijna verloren in de uit-
gestrektheld van de 54.000 hectare
grote' polder Oostelijk Flevoland: 41
man van het Korps Rijkspolitie, keu-
rig in voorgeschreven zomer tenue,
dat onvoldoende bescherming bood
tegen de grillen "àri èen a1 te vroe,g~
herfstdag. Voor de eerste maal wer-

den de Nationale Clubkampioen-
schappen wielrennen voor profs en
amateurs gehouden op de bodem
van de zee, die op deze dag niet zo
erg droog was. al bestaat Flevoland
dan 'Ook reeds tien jaar.
Weer of geen weer, de rijkspolitie
was er om voor de beveiliging te
zorgen van het parcours dat was uit-
gelegd over Biddinghuizen, de Knar-
dijk, Lelystad. Swifterband, Dron-
ten.' Die 84 kilometer is maar een
deel van de 500 kilometer weg lil

de polder, maar voor de beveiliging
waren de zes mannen van plaatsver-
vangend groepscommandant, de op-
perwachtmeester J. Dijkstra, bepaald
niet toereikend. Dat was tevoren
overduidelijk, ook al waren de hon-
derden renners nooit eerder in Oos-
telijk Fievoland verschenen 'Om de
eer van hun clubs te verdedigen.
De wedstrijden werden bij traditie
gehouden met Wijk bij Duurstede als
begin en eindpunt. Niet zozeer de
winderige Lekdijk als wel de toe-
nemende belangstelling voor deze
wedstrijden en de groeiende ver-
keersintensiteit, waarin op het spits-
uur de laatste rennersploegen nog
op de weg waren, deed de K.N.W.U.
besluiten het jaarlijks schouwspel te
verleggen naar de rustiger polder,
waar het bepaald veiliger moest zijn.
Voor die veiligheid diende het Korps
Rijkspolitie te zorgen.
"Daarom hebben we hier vandaag
ook 35 man van buiten de greep, uit
het district Apeldoorn," aldus de
adjudant A. Mauer, groepscomman-
dant van Elburg en waarnemend in
Flevoland, die gezien de te verwach-
ten aanwijzing van een eigen groeps-
commandant voor de polder, hier
waarschijnlijk 'zijn laatste polder-
evenement beleefde. "De mannen
doen vooral dienst op de voornaam-
ste ,kruispunten, niet 'Op alle, want
dan zouden we mischien wel 200
man nodig hebben," aldus de adju-
dant Mauer. "Verder zijn we bij start
en finish en op de parkeerplaatsen."
Het was allemaal nodig, want voor
deze kampioenschappen verschenen
omstreeks zeshonderd renners. Elke
club startte met een ploegje van vier
renners, elke vereniging had zijn
volgauto's, er waren de wagens van
officials, de voertuigen van zo'n
zevenduizend bezoekers.

Pauze in "De Meerpaal"

"We hebben," vertelde de adjudant
Mauer, "twee GSA's ingezet voor
het vervoer van onze mensen naar
hun posten, want de versten staan
28 kilometer hier vandaan. Eén GSA
stond bij het spiksplinternieuwe cen-
trum De Meerpaal te Dronten, een
unieke gelegenheid voor dit soort
manifestaties, met een ruim -voldoen-
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de capaciteit, zelfs zonder de in het
centrum amfitheaterachtig ingerich-
te schouwburg.
Met mankracht alleen was het voor
de rijkspolitie niet bekeken. Bij start
en finish bewees zeshonderd meter
afzethek van de Sectie Bijzondere
Verkeerstaken goede diensten. De als
commandowagen ingerichte GSA
van de groep Elburg was ook het
centrum van een net met zeven por-
tofoons. Dat net vergemakkelijkte

de zaak maar de inspanning bleef,
de inspanning voor de commandan-
ten die van 's morgens zeven tot
's avonds zeven in touw waren, de
vraagbaak voor iedereen waren en
wisten dat een foutje in de organi-
satie grote onplezierige gevo.gen zou
kunnen hebben.
,,'k Heb vannacht eerlijk gezegd wei-

Krijgsraad in verband met het ophalen
van personeel uit het wijde polderland.

Vele nationale cracks o.a. Tiemen Groen,
kwamen voorbij.

nig geslapen, ik zag ze al rijen," zei
de opper Dijkstra, de spil van de
rijkspolitieactiviteiten in Dostel 'jk
Flevoland. "Er zijn alleen in Dron-
ten al vele duizenden mensen. Als je
zo'n aantal op een voetbalveld hebt.
is er geen centje pijn, maar hier zijn
ze verspreid en dat is anders. En,die
organisatie, dat moest tussen alles
door. Ik zou afgelopen zondag wer-
ken, maar 't was niet waar: eerst
kwam er een melding van een in-
braak, met een jacht op de inbrekers
er achteraan. Toen een melding dat
de jach topziener door stropers in de
sloot was gereden en tenslotte wer-
den een jongen en een meisje met
een vuurbuks en fazanten binnenge-
bracht wegens stroperij. Maandag
had ik nog een verdachte in de cel,
die verhoord moest worden. Dinsdag
had ik een vrije dag maar ik heb
tien uur gewerkt. Enfin, als alles
maar loopt."
En, het liep bij de clubkarnpioen-
schappen: het water liep uit de
broekspijpen van de ingeschakelde
rijkspolitie-ambtenaren, de wedstrij-

7
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Mobilofoon en portofoon bewezen goede diensten. Rechts adjudant Mauer bij de centrale (G.S.A.)-post.

den verliepen vlot. Alleen de adju-
dant Mauer poogde soms ver.geefs
portofoonposten op te roepen omdat
het r.p.-net uit de ether werd ge-
drongen door een in de nabijheid
staande radiopost van het leger,
waarvan de bemanning dan weer
vlot hulp aanbood, zodat de duizend-
koppige menigte op de bodem van
de zee alieen maar een gladde orga-
nisatie zag. Zodat ook de rijkspolitie-
mannen - al dan niet met natte
voeten - rustig aten in het centrum
De Meerpaal, waar de .geur van pa-

tat, pinda's en warme worst de door
commercie beheerste wedstrijden,
waarin de renners vochten als
leeuwen voor de clubeer, begeleidde.
De activiteiten van de adjudant
Mauer werden trouwens begeleid
door de ietwat weemoedige gedachte
dat het evenement van deze club-
wedstrijden tegelijk een soort af-
sluiting vormde van zijn vele
"omzwervingen" in een nieuw stuk
Nederland. Maar dat heeft niemand
g emerkt. .,De aanwijzing van een
commandant voor de groep Oostelijk

Flevoland kan bij wijze van spreken
elke dag afkomen. Dan kan ik me
weer helemaal aan de groep Elhurg
wijden en daar is ook genoeg te doen
nu het Veluwerneer en ook Elburg
steeds meer in de belangstelling ko-
men," zei hij.
Achter ons ging Tiemen Groen met
een paar sportmakkers van start voor
de rit door het kale polderland waar
geen boom beschutting biedt tegen
regen en wind, niet voor wielrenners
en niet voor rijkspolitie-ambtenaren
die hun parcours beveiligden... [!]

beredenen
concours
in de regen
te Wassenaar

Op de terreinen van het landgoed
Voorlinden te Wassenaar zijn e.rid
september weer de traditionele on-
derlinge wedstrijden van de bereden
gr02pen van het Korps Rijkspolitie
gehouden, ditmaal onder bijzonder
slechte weersomstandigheden. Zelfs
de prijsuitreiking door de generaal
W. de Gast ,gesch.iedde tijdens een
regenbui, hetgeen niets afdeed aan
de betekenis van dit evenement,
waarvoor - zoals gebruikelijk - het
cpr.ingparcours en de cross-country
op deskundige wijze waren uitgezet
door de wachtmeester le kl. J. Nij-
meijer van de bereden groep 'Wasse-
naar.

De uitslagen waren als volgt:

8

SPRINGEN
Equipe: 1. Bereden groep Hulshorst.
Individueel:

1. A. de Jong
2. J. A. v. d. Kamp
3. W. Noordhof
4. S. v. d. Wulp
5. G. S. Schoots
6. G. Moerkerke
7. H. B. Groothuis
8. O. H. Klevringa
9. J. C. H. Kanters

10. M. J. Heinsdijk
11. D. M. de Jonge
12. G. O. Blanken
13. H. Rodenburg
14. C. J. Reichgelt
15. M. W. de Kunder
16. T. C. H. Timmermans
17. J. B. Leiten
Hl. G. te Velde

wmr.!
owmr.
wmr.!
wmr.!
wmr.!
wmr. I
wmr. r
owmr.
wmr.!
wmr.I
wmr.!
wmr.!
wmr.I
wmr.!
owmr.
wmr.!
wmr.!
wmr.I

2. Bereden groep Bilthoven.

gr. Bilthoven
gr, Hulshorst
gr. Bilthoven
g r, Wassenaar
sr. Hulshorst
gr. Bergen
gr. Hulshorst
g r. Hoogeveen
gr. Bilthoven
gr. Wassenaar
gr. Wassenaar
gr. Bergen
sr. Hoogeveen
gr. Boxtel
gr. Boxtel
gr. Boxtel
gr. Bergen
gr. Hoogeveen

fout
o
o
o
o
4
4
8
8
9
3
3
4
4
4
4
4

11
17

tijd
262/,
30
311/,
312/,
273/,
30
311/,
32 1/,
48 1/5
872/,
904/,
80 2/,
802/,
81 3/,
87 1/,

1103/,
179

982/,

Erik
Pedro
Oscar
Furioso
Freule
Zubina
Trix
Robert
Benny
Pacha
Marijke
Hans
Brigitta
Clisna
Victor
Adamo
Trigger
Meteor

No.'s 1 t.m. 9 na barrage.
De prijs voor stijlbeoordeling werd toegekend aan:

J. A. v. d. Kamp, wmr.! Ber. gr .. Hulshorst.

CROSS COUNTRY
Equipe: 1. Bereden
Individueel:
1. C. A. de Haan
2. K. C. Visser
3. A. Ballema
4. T. de Gelder
5. Th. C. Hagelaar
6. J. Davidse

groep Bilthoven.

wmr.!
wmr. r
wmr.!
wmr.!

adj.
adj.

gr. Wassenaar
gr. Bilthoven
gr. Hoogeveen
gr. Bilthoven
gr. Boxtel
gr. Bergen

Cupido
Kees
Rex
Dusty
Peter
Victor

tijd
6.37
6.55
8.15
8.32
8.55

10.05

Ook dit jaar werd buiten mededinging aan de Cross deelgenomen door
de officier der rijkspolitie le kl. K. de Maat.
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FOTO's: TECHN. RECHERCHE

GEM.POLITIE AMSTERDAM

vijfde
inter-
nationale
lPA-congres
te
Amsterdam

In het congrescentrum van het RAI-
gebouw te Amsterdam is van 9-13
oktober het vijfde internationale con-
gres gehouden van de International
Police Assaciation (lP A). Afgevaar-
digden uit Australië, Canada, Ber-
muda, Denemarken, Ierland, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Ke-
nia, Hongkong, Groenland, Malta,
Nieuw-Zeeland, Rhodesië, Zweden,
Spanje, Zwitserland, Verenigde Sta-
ten van oord-Amerika, Ijsland en
Israël, tezamen ruim 700 personen
tellende, namen er aan deel.
Tijdens een persconferentie, vóór de
officiële opening van het congres,
heeft de internationale president, de
Engelse super-intendant mr P. J.
Matthews, de pers vertegenwoordigers
het doel en streven van de IPA uit-
eengezet.
Eén van de belangrijkste punten
daarbij was wel het feit, dat de IPA
sinds kort lid is geworden van de
economische en sociale afdeling van
de Verenigde Naties. Van een man-
daatskwestie in de VN is uiteraard
geen sprake. Wel kunnen deze af-
delingen bij zaken die de politie ra-
ken, voor advies en inlichtingen op
de lP A terugvallen. De heer Mat-
thews wees er verder oOP, dat in de
lP A geen onderscheid bestaat in
rang of stand, noch spelen politieke-
of geloofsinstelling een rol. De lP A,
aldus de heer Matrhews, is verder
zeer geïnteresseerd in de wijze waar-

10

op in de onderscheidene landen de
public-relations en de communicatie
politie-publiek worden bedreven. De
lP A verwacht het grootste nut van
de ,.ontmoeting". De ontmoeting tus-
sen de politie-ambtenaren en daar
overheen met de burgers van alle
landen, die kan leiden tot verbete-
ring van begrip en verstandhouding.
Ook met betrekking tot de organi-
satie en de werkwijze kunnen de e
ontmoetingen bijzonder waardevol
zijn. Zo heeft hij zelf tijdens zijn
verblijf in ederland een gesprek
gehad over het gebruik van korte-
golfzenders. Over deze zaken, zo
zei de internationale president, kun-
nen de politie-ambtenaren bij terug-
komst in eigen land rapport uitbren-
gen. Bijzonder belangrijk vond de
heer Matthews ook de uitwisseling
van kinderen van politie-ambtenaren.
De lP A is een door de Engelse po-
litie-sergeant Arthur Troop in 1947
gestichte organisatie, die tot doel
heeft de vriendschap en verstand-
houding tussen alle volkeren te hel-
pen vestigen en verstevigen. Zij telt
momenteel over de gehele wereld
ongeveer 50.000 leden. Bij de Neder-
landse afdeling zijn 2800 politie-
ambtenaren aangesloten.

opening
Na een concert door de Amsterdamse
politiekapel in de concertzaal, ver-
richtte mr F. R. Mijnlieff, directeur-
,generaal voor de Openbare Orde en
Veiligheid van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, de openings-
pleohtigheid. In zijn toespraak zei
JUr Mijnlieff, dat het IPA-bestuur

tekort gedaan had aan de hechte
samenwerking tussen Justitie en Bin-
nenlandse Zaken, door hem het woord
te geven als vertegenwoordiger van
de Minister van Binnenlandse Zaken.
Letterlijk zei hij: " ... u hebt daar-
bij tekort .gedaan aan de hechte sa-
menwerking waarvan de Politiewet
uitgaat tussen Justitie en Binnen-
landse Zaken en u hebt nog meer te-
kort gedaan aan de werkelijk on-
miskenbaar hartelijke samenwerking
tussen de heer Van Eijkern en mij,
wat er toe geleid heeft, dat ik uw
vergadering ma.g toespreken namens
beide Ministers. U hebt er misschien
niet voldoende bij stilgestaan, wat
de heer Van Eijkern en mij verbindt.
Dat wij beiden te maken hebben met
de Nederlandse politie en het op-
treden van de Nederlandse politie,
dat wij beiden daaraan het overgrote
deel van onze tijd en energie geven

Mr Mijnlieff zei nog, dat zowel hij
als zijn collega van justitie zich met
Amsterdam - de stad waar beiden
waren geboren en getogen - ver-
bonden voelden, om vervolgens de
Nederlandse afdeling van de lP A
hulde te brengen voor al het werk,
dat verzet was om het congres te
organiseren en te doen slagen. Dat
dit laatste het .geval zou zijn, daar-
van hielden beide bewindslieden zich
overtuigd.

communicatie
Vier dagen lang hebben de 700 af-
gevaard' gd en de interne kwesties be-
sproken. Naar huiten werd .gediscus-
sieerd over tal van zaken, die de
politie en de politie-ambtenaar als
mensen medemens raken. En aange-
zien de boog niet altijd gespannen
kan zijn, werd ook de ontspanning
in de vorm van excursies en feeste-
lijke bijeenkomsten, waaraan ook de
Rijkspolitiekapel zijn bijdrage lever-
de, niet vergeten.
Zei mr Mattbews nog: "De vorm
van communicatie over de gehele
wereld, zoals deze in de lP A wordt
bedreven, mag enig in zijn soort
worden genoemd. Dit is de eerste
keer, dat ik Nederland "op de
grond" zie. Inde oorlogsjaren zag
ik het als piloot, slechts vanuit de
luoht. Het is een fijn land, waarvan
men met recht zegt: God schiep de
wereld, maar de Nederlanders bouw-
den Nederland zelf." I:]
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ressort
Den Haag
opnieuw
atletiek-
kampioen

jeugd in opmars

Jaap Viergever (Den Boseh)
op weg naar zijn eerste plaats

op de 800 meter

Wat goed coachen wil zeggen bleek
weer eens bij de wedstrijden om het
Korpsatletiekkampioensohap, die de
sportverenigingen van het ressort
Amsterdam op 28 september op het
fraaie atletiek-sportpark "Ookmeer"
in het Amsterdamse Geuzenveld or-
ganiseerden.
Bij het nummer speerwerpen wierp
Ben Lesterhuis de speer met zijn
eerste worp ruim 58 meter. "Van-
daag kun je de 60-metergrens over-
schrijden," zei gedelegeerde en nog
altijd speerwerp-recordhouder Lut-
keveld tot de Deldense atleet, die er
zelf nauwelijks in kon geloven. "En
tooh kan het," zei Lutkeveld, "maar
dan moet je" ... en toen volgden
een paar technische aanwijzingen.
En zie, bij de volgende worp bleef

de speer op 60 meter en vier centi-
meter trillend in de grond steken.
Een nieuw rijkspolitie-record. Dit
vormde ongetwijfeld een hoogtepunt
in de kampioenschappen, die overi-
gens ook verder goede sportpresta-
ties te zien gaven.
Jaap Viergever, die de 400 en de
800 meter op zijn naam bracht. zal
zeker in de toekomst nog vaker van
zich doen horen en naast Lesterhuis
beschikt het ressort Arnhem in Ek-
kelboom over een man, die bij kam-
pioenschapswedstrijden punten .in de
wacht kan slepen. Hij won het hoog-

springen met een sprong van 1.75 m
en legde op de 100 m hardlopen be-
slag op de derde plaats.
Doch over de gehele lijn genomen is
het ressort Den Haag nog steeds fa-
voriet. Ook nu weer legden de vol-
gelingen van adjudant Oudeman be-
slag op de titel, met een totaal-score
van 89.5 punt. Het organiserende
Amsterdam sloeg met zegge en
schrijve drie deelnemende atleten
toch wel een heel pover figuur, al
mag de prestatie van M. de Bakker
op de 3000 m worden gezien (10.17).
Opnieuw is bij deze ,kampioenschap-

11
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Foto boven: "De jeugd in opmars
Foto onder: Thewissen (Den Bosch) 1epioots
discuswerpen. "Veteranen? Ik wacht nog
even. "

pen .gebleken, dat de jeugd in op-
mars is.
D~ Generaal W. de Gast, die na af-
loep de prijzen uitreikte, toonde zich
daar verheugd over. "De jongeren,"
zo zei de Algemeen Inspecteur, "moe-
ten in de toekomst de taak van de
ouderen overnemen en ik hen blij,
dat steeds meer jongeren aan de
wedstrijden .gaan deelnemen en hoop
van harte, dat dit aantal nog :mag
groeien. Ik acht dit, in verband met
het optreden van het Korps naar
buiten, van groot belang." Overigens
had de generaal ook groot respect

voor de "oude garde", op wier deel-
neming vanzelfsprekend te allen tijde
veel prijs wordt gesteld.
Na kampioen Den Haag, eindigde
het ressort Arnhem met 84 punten
op de tweede plaats. Derde met 73
punten werd Den Bosch. Groningen
eindigde met 28.5 punt op de vierde
plaatsen als vijfde kwam Amster-
dam met 13 punten.

12

de gedetailleerde
uitslagen luiden:
Kogelstoten:
1. Lesterhuis Ah 13.08 m
2. J. Smit Gr 10.81 m
3. F. Snier Gv 10.76 m
Kogelstoten Veteranen:
1. T. van Opijnen Gv 10.58 m
1500 hardlopen:
1. Voerman Ah 4.32.5min.
2. W. P. van Zijl Gv 4.34.4min.
3. Van Noordwijk Hb 4.35.6min.
80m hardlopen Veteranen:
1. Van Uffelen Hb 10.5min.
2. Van Atten Gv 11.5min.
3. Noijen Rb 12.4min.
Hoogspringen:
1.,Ekkelboom Ah 1.75 m
2. Goltstein Hb 1.70 m
314. R. Davidis Gv 1.60 m

M. Claus Gr 1.60 m
800m hardlopen:
1. J. Viergever Rb 2.07.4min.
2. Contant Gv 2.08.4min.
3. Oude Veldhuis Gv 2.09.8min.
Discuswerpen:
1. Thewissen Hb 34.23 m
2. Appel Ah 31.79 m
3. Bransbrabant Ah 30.61 m
Discuswerpen Veteranen:
1. Van Opijnen Gv 28.05 m
2. Van Uffelen Hb 25.04 m
100m hardlopen:
1. Oude Veldhuis Gv 11.6 sec.
2. Van Zundert Gv 11.8 sec.
3. G. Ekkelboom Ah 12.- sec.
400m hardlopen:
1. J. Viergever Hb 52.7 sec.
2. De Jong Ah 53.6 sec.
3. A. C. Voerman Gv 53.9 sec.

De "oudjes" deden
het nag best.

T. van Opijnen
(Den Haag):

"Ik ga door tot
rniin pensioen,

generaal ... "

Speerwerpen:
1. Lesterhuis
2. Van Zijl
3. Brans Brabant
3000m hardlopen:
1. M. de Bakker
2. Rouwhorst
3. Contant
200m hardlopen:
1. Lesterhuis Ah
2. Deswijzen Rb
3. Rijken Hb
Verspringen Veteranen:
1. W. van Uffelen Hb
2. W. van Atten Gv
Hinkstapspringen:
1. Snier
2. Ekkelboom
3. V. d. Bark
Estafette 4 x 100m:
1. Arnhem
2. Den Haag
3. Den Bosch
4. Groningen
Einduitslag:
1. 's-Gravenhage
2. Arnhem
3. Den Bosch
4. Groningen
5. Amsterdam

Ah
Gv
Ah

60.04 m
-48';~a· m
44:56 m

Asd
Ah
Gv

10.17 min.
10.25.8min.
10.48.8min.

22.7 sec.
23.6 sec.
24.1 sec.

5.03 m
4.72 m

Gv
Ah
Hb

12.40 m
12.18 m
12.15 m

46.2 sec.
46.6 sec.
46.8 sec.
49.9 sec.

H:1',5 punt
84 punt
73 punt
28,5 puut
13 punt
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paard opende
nieuw onderkomen
van bereden
groep Apeldoorn
te Hulshorst

DOOR DE ADJUDANT

B. BOL TE APELDOORN

In het restaurant van, De Beijaerd"
te Hulshorst is het nieuwe onder-
l:omen van de bereden groep in Huls-
horst officieel ingebruikgenomen.
Onder de vele aanwezigen waren
onder meer de Algemeen Inspecteur
van het Korps, de generaal W. de
Gast, de Procureurs-Generaal te
Arnhem ·en 's-Gravenhag e, de Kabi-
netschef van de Commissaris der
Koningin in Gelderland, de Territo-
riaal Inspecteur te Arnhem, de Offi-
cier van Justitie te Zwolle, de bur-
gemeester van Ermelo, de districts-
commandanten te Apeldoorn en Nij-
megen, de Officier der Rijkspolitie
1e kl. E. E. Gerri tsen, de beide wet-
houders 'en verschillende raadsleden
van de gemeente Ermelo en voorts
de heren Van Beesd en Borkus van
d ; Rijksgebouwendienst.
Bur,gemeester H. J. Langman van
Ermelo zei in zijn toespraak tot de
Algemeen Inspecteur onder meer,
dat hij .gaarne zijn medewerking had
verleend bij de huisvesting van de
bereden groep in zijn gemeente, te-
meer omdat het personeel van deze
groep een welkome versterking be-
t~kent voor de plaatselijke rijkspoli-
toe. Hij memoreerde dat de stallen
en de bureauruimte waren onderge-
bracht in het vroegere koetshuis van
het landgoed "Hulshorst", thans
eigendom van de gemeente Ermelo .
.,Dankzij een goede samenwerking
tussen gemeente en rijksgebouwen-
dienst is het koetshuis thans in zijn
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oude luister hersteld," aldus deze
burgemeester.
De Algemeen Inspecteur aanvaardde
onder dankzegging het gebouw voor
de bereden groep. Hij vond het pret-
t g dat deze groep nu niet meer in
het gemeentepolitiegebied Apeldoorn,
doch in het eigen rijkspolitiegebied
zijn diensten kan verrichten. Hij
maakte er echter de burgemeester op
attent, dat h et personeel en paarden
van een bereden groep weleens el-
ders ingezet moeten worden en dat
zij derhalve geen permanente ver-
sterking voor de plaatselijke rijks-
politie betekenen.
Daarna droeg de Generaal het com-
plex over aan de commandant van
het district Apeldoorn, jhr B. W. F.
de Beaufort, die verklaarde erken-
telijk te zijn voor deze goede huis-
vesting van de paarden. De oude be-
huizing in Apeldoorn had Z.g. pot-
stallen, er was geen ventilatie en
geen verlichting. De nieuwe stallen
voldoen aan aile verwachtingen. Bo-
vendien beschikt de groep thans over
2 ha weiland. zodat de paarden,
wanneer zij ..vrij van dienst zijn",
daar van hun vrijheid kunnen genie-
ten. De districtscommandant dankte
voorts de burgemeester voor de me-
dewerk.ng bij de huisvesting van het

In Hulsborst opening verricht door paard

personeel. Hij vond het nuttig dat het
bereden personeel nu ook ter plaatse
politieel zijn vleugels meer kan uit-
slaan, hoewel de inzet van beredenen
bij evenementen waarbij zich volks-
verzamelingen voordoen, steeds meer
zal geschieden. Hij maakte bekend,
dat de bereden groep thans ook mo-
biel is geworden o.a. in verband met
de te verrichten diensten in de ge-
hele gemeente Ermelo. Hij noemde
de ingedeelde transportauto echter
een mini-paardewagen die hopelijk
in de toekomst door een grotere ver-
vangen kan worden.
De Procureur-Generaal te 's-Gra-
venhage, mr B. J. Besier sprak daar-
na als particulier. Hij deelde mede
dat de familie Besier nauw aan Huls-
horst is gelieerd. Het landgoed
"Hulshorst" behoorde namelijk voor-
heen tot de familiebezittingen. Hij
bood de Commandant van de Bere-
den Groep twee ingelijste foto's aan
van het vroegere huis "Hulshorst",
alsmede een afdruk van de .geschie-
denis van het landgoed van het jaar
154l af. Hij wenste de bereden groep
een langdurig en voorspoedig verblijf
in Hulshorst toe.
Na deze toespraken begaven alle
aanwezigen zich naar het een paar
honderd meter verderop liggende
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gebouw, waar de gehele bereden
groep onder commando van adju-
dant W. Voohteloo stond opgesteld.
Nadat de beide trompetters, de op-
perwachtmeester Van de Kamp en

de wachtmeester le kl. Leussink, het
"Geeft Acht" hadden geblazen en
de groep aan de Algemeen Inspec-
teur was gemeld, beet het oudste
paard (Willy) met als ruiter het

jongste lid van de groep, de wacht-
meester le kl. Hogendorp, een aan
een lint voor de staldeur opgehangen
wortel doormidden, waarmede het
gebouw officieel werd geopend. !!l

GEZINSKREDIET
Nieuw! Nu bedragen tot f 9.000,-.
Looptijden tot 36 maanden. Direct
contant geld voor auto, caravan etc.
etc. Snel en discreet. Aantrekkelijke
voorwaarden. Kwijtschelding bij over-
lijden. Vraag geheel vrijblijvend
folder met volledige inlichtingen.

~ ~ InN.V. NATIONALE VOLKSBANK ~

~ I~ VD ~~~~:~~i~:~~:~!~4 :::.- ~i~~~~
ç;'~Z~'N:;'SC~":;'''''''';:::T:''=2'~S:~~~/i';s~~n~es: Gi~~~31271

VEILIG VERKEER EIST DE BESTE WEG!

~
Hoofdkantoor:

Driepoortenweg 22, Arnhem

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf
Telefoon 08300 - 5 1000 ""

Alleen vertegenwoordigers

voor de Benelux
van de
uiterst betrouwbare

LOADOMETER
*

Wieldrukmeters voor voertuigen, met een
weegbereik per wieldrukmeter van 10.000 kg.

N.V. Technische Handel Mij.

AKKERMAN Ir CO.

Mercuriusweg 20 - 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 85 99 07
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nog niet
voltooide
opleidings-
school-Zuid
ontving
eerste
honderd
leerlingen

"A.ls op 1 oktober de eerste honderd
leerlingen er hun opwachting maken.
zullen zij er zeker nO.g niet alles tot
in de puntjes ,geregel.d vinden. Er
moet op Exaten nog heel wat getim-
merd. gehamerd en .aangekleed"
worden .. .'
Dit schreven we in <hethet september-
nummer - het eerste nummer in het
nieuwe kleed - in een eerste artikel
over de "opleidingsschool-Zuid".
Welnu: de honderd "politieambte-
naren in de dop". die op maandag 2
oktober vanaf het station Roermond
met de politie-autobus naar Baexem
werden "gependeld" vonden er toch
alles tot in de puntjes geregeld. zij
het dat zij wel een legertje ambachts-
lieden en stapels bouwmaterialen
aantroffen. hetgeen meestal een nog-
al wanordelijke indruk geeft. Maar
de leslokalen lagen er ruim. proper
en tot de studie uitnocligend bij. de
slaapgelegenheden (nu nog slaap-
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zalen. straks worden het allemaal
aparte kamertje ). niet minder.
Intussen ploeterde in de keuken een
staf van personeel aan de voorbe-
reiding van de eerste maaltijd. sor-
teerden in een half afgebouwd ma-
gazijn de ker verse materieelbewaar-
der F. G. M. van Tuiden en diens
assistent Th. G. F. Evers de eerste
pistooikoorden en overalls; probeerde
administrateur H. H. Mertens met
nog maar zeer primitieve <hulpmid-
delen de administratie op gang te

Wachtend ap de bus naar Baexem.

krijgen en liep internaats-adjudant
J. Schoonoord zich het vuur uit de
sloffen. om ieders moeilijkheden zo
goed mogelijk op te lossen.
Er moest veel geïmproviseerd wor-
den. Op zo'n eerste dag, als ieder-
een nog onwennig rondloopt, de
meeste leerlingen geen wachtmeester
van een kapitein kunnen onderschei-
den en iedereen hardnekkig met
"mijnheer" blijven achtervolgen, is
een school onder normale omstan-
digheden al een klein gekkenhuisje.
Laat staan, als naast het invullen
van formulieren en het bijbrengen
van de eerste beginselen van de
"krijgstucht" ook nog tussen de be-
drijven door de opbergkasten vier
hoog naar de nachtverblijven moe-
ten worden gesjouwd en het eten
vanuit de keuken naar de derde ver-
dieping moet worden getranspor-
teerd, aangezien de naast de keuken
gelegen eetzaal voorlopig meer op
een lege balzaal na een optreden
van de Beatles dan op een eetsalon
lijkt.

begrip

De territoriaal inspecteur in het res-
sort Den Bosch, de kolonel M. C.
Ruigrok, die namens de door ver-
plichtingen elders tot zijn grote spijt
verhinderde Algemeen Inspecteur, de
(overigens niet officiële) opening
verriahtte, vroeg in een toespraak
begrip voor de onvolkomenheden.
Leerfingen en instructeurs waren
daarvoor in de "bioscoop zaal" bij-
eengekomen.
De kolonel was vergezel-d van de
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Kolonel M. C. Ruigrok: Waardering voor opleiding.

De "club van honderd" luistert in de "bioscoopzaal" naar de toespraken.

Klasse D - met de instructeurs, de owmrs. Th. M. Boer en J. A. A. Kurvers.
Invullen van formulieren. Een kopje koffie op de kennismaking.

f

majoor B. van der Meer, comman-
dant van de opleidingsschool te Arn-
hem (waarvan Exaten zoals bekend
een dependanoe is) en hij werd in-
geleid door de kapitein P. J. H.
Leers, commandant van de oplei-
dingssohcol-zuid.
Dat de territoriaal inspecteur de ge-
boden gelegenheid aangreep, om een
beetje propaganda te maken voor
zijn eigen ressort (hij hooopte, dat
hij straks velen op ~ijn bureau zou
mogen terugzien}, zij hem vergeven.
Het personeelstekort drukt tenslotte
op iedere commandant als een zware
last. Spreker wees allereerst op de
schitterende mogelijkheden die Exa-
ten de opleiding biedt, waarbij de
moeilijkheden van thans ,gaarne voor
lief zullen worden genomen. "Men
zal straks," aldus de kolonel, "het
korps om dit prachtige gebouw zeker
benijden." Vervolgens richtte hij zich
tot de commandanten en instructeurs,
die hij gaarne de waardering van
"de praktijk" overbracht. De erva-
ring met de jonge door de oplei-
dingsschool voorbereide politieamb-
tenaren is in de praktijk zonder
meer uitstekend. De groepscomman-
danten zijn er zeer tevreden mee.
"Dat mag hier weleens gezegd wor-
den," zo zei kolonel Ruigrok, die
zich daarna rechtstreeks aldus tot de
leerlingen wendde:
"U moet zich in deze opbouwperiode
van de school wel een beetje aan-
passen. Ik vind echter, dat dit uw
vorming alleen maar ten goede kan
komen, want in feite vereist het be-
roep dat u gekozen hebt een voort-
durende aanpassing. Ook het "elkaar
helpen" speelt een belangrijke rol bij
de karaktervorming. U gaat onge-
twijfeld een zware, maar ik twijfel
er niet aan, ook prettige tijd tege-

oet. Elkaar helpen, aanpassen en
_~pnst-ba.arheid, zijn eenvoudige woor-; ~

den voor zware onderwerpen, maar
ik wens u van harte toe en vertrouw
er tevens op, dat u door moedig vol-
houden het begeerde succes zult obp-
reiken."
Na de toespraak van de kolonel
Ruigrok aanschouwden de adspiran-
ten een door de wachtmeester le kt.
A. van Ooyen vervaardigde en ver-
toonde film over de opleiding te
Arnhem, waarmee zij al enigszins
weten wat hen boven het hoofd
hangt. Dat laatste wisten de adspi-
rant-en H. J. H. Moonen uit Heerlen

17

Rp.org_KB1967_10_okt_Nr.02 256



en P. A. Lamers uit Kerkrade ver-
moedelijk toch al wel, want zij heb-
ben zes jaar bij de Koninklijke Ma-
rechaussee gedien-d en wisten bijvoor-
beeld uit eigen ervaring (Amster-
dam) al zo'n beetje wat "harde bij-
stand" betekent. Voor adspirant G.
H. A. M. F. Walz uit Heerlen, die

Linkerfoto :
In het magazijn sorteren

de materieelbewaarders
F. G. M. v. Tuiden en Th. G. F. Evers

de eerste goederen.

Rechterfoto :
Voor het personeel in de keuken

is het ook nog wennen.

rechtstreeks uit "de koel" (mijn) komt
en vele anderen ligt het wel wat an-
ders.
Maar allen - daarvan zijn we over-
tuigd - zullen straks Exaten gewa-
pend met de nodige tJheoretische ken-
nis en ook mentaal goed voorbereid
verlaten, om in de praktijk niet al-
leen ver-der te bouwen aan hun eigen
toekomst, maar ook en zeker niet
minder een flinke bijdrage te leve-
ren .in de handhaving van de open-
bare orde en rust en "hulp te
\ erlenen aan hen, die deze behoe-
ven." Hetgeen een dankbare en be-
langrijke taak is, al wil dat laatste
voor het oog van de wereld weleens
onopgemerkt blijven. [!]

Foto onder: Voorlopige indeling
op slaapzalen,
straks op aparte kamers.

adjudant Steffens nam afscheid
Onder zeer grote belangstelling heeft
de districtsadjudant ]. Steffens te
Apeldoorn afscheid genomen van de
dienst, waarbij hij 42 jaar heeft door-
gebraaht.
Onder de aanwezigen zagen we ge-
neraal b.d. ]. Gerritscn en zijn echt-
genote, de officier van justitie te
Zutphen, de commandanten van de
districten Apeldoorn 'en Utrecht, de
commandant van de kaderopleidings-
school te Arnhem, alle groepscom-
mandanten van het district Apel-
doorn en enige groepscommandanten
van het district Utrecht. een drietal
brigadecommandanten van de ko-
ninklijke marechaussee en voorts vele
(dienst- )vrienden van de scheidende
adjudant.
Diverse sprekers, waaronder gene-
raal Gerritsen en overste jhr B. W.
F. de Beaufort, brachten de grote
verdiensten van adjudant Steffens
onder woorden. Vele geschenken

werden overhandigd als evenzo vele
blijken van waardering. Alle spre-
kers memoreerden de vakkundige en

menselijke wijze, waarop adjudant
Steffens steeds moeilijke problemen
wist op te lossen.
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boeiende organisatie
(en goede samenwerking)
bij wielerkampioenschaqpen
in Limburg

Ook de motorrijders moesten
in totaal 29 x rond.

De organisatie van de politiemaat-
regelen bij de wereldkampioenschap-
pen wielrennen eiste een nauwe sa-
menwerking tussen verschillende po-
litiekorpsen. Die samenwerking is er
vanaf het eerste begin van de voor-
bereidende werkzaamheden, tot na
afloop van alle wedstrijden geweest
in een zo ruime mate, dat er nimmer
de geringste meningsverschillen zijn
geweest, wat wel een bewijs is van
de goede onderlinge verstandhouding
in het "donkere zuiden".
Een zeer voorname factor is in deze
wel geweest, de periodieke ver-
gaderingen van de Gewestelijke Po-
litie Verkeerscommissie, waarin tel-
kens de voorbereidende werkzaam-
heden werden besproken en sugges-
ties naar voren kwamen die in maat-
regelen werden omgezet. Alle be-
trokkenen, waren dus steeds "bij".
Samen met de Gemeentepolitie Heer-
len is in feite het leeuwenaandeel in
de or.ganisatie van de maatregelen
tot stand gekomen omdat het par-
cours van 2 en 3 september vrijwel
voor de helft onder Rijkspolitiege-
bied en voor de helft onder Heerlen
viel.

4IJ:f

maatregelen voor
31 augustus

Aangezien op deze datum de Ploe-
gentijdrit plaats vond, welke werd
verreden over de autoweg tussen
Heerlen en Bom, waren de te nemen
maatregelen hier van geheel andere
aard, dan die voor de volgende da-
gen.
Ten eerste viel 31 augustus op een
donderdag, een normale werkdag,
zodat - ook al gezien het minder
interessante van de wedstrijd - wei-
nig publiek te verwachten was. De
lengte van het parcours was totaal
omstreeks 50 km autoweg, dus zou
er een verspreide belangstelling zijn.
De afsluiting van een zeer voorname
doorgangsroute voor nationaal en
internationaal zwaar verkeer op een
normale werkdag vereiste wel bij-
zondere verkeersmaatregelen.
De afsluiting van het parcours baar-
de weinig zorg en wegens de te ver-
wachten gerrnge belangstelling, werd
de gehele bijstand met personeel en
materieel uit eigen district en assi-
stentie van een 7-tal solo-rijders uit
het ressort ;,geklaard".
Wat afzetting betreft is volstaan met
het afsluiten van alle op- en afritten
naar het afgesloten gedeelte door
een politiepost. Op alle viadukten is

De politiemaatregelen voor een
goed verloop van de wereldkam-
pioenschappen wielrennen zijn der-
mate omvangrijk en tegelijkertijd
boeiend, dat wij hierbij - zoals
trouwens al in het vorige nummer
aangekondigd - speciaal hierop
terugkomen. Bijgaand artikel werd
geschreven door de opperwacht-
meester A. F. Heuskes van de Ver-
keersgroep Maastricht.

volstaan met een éénmanspost om te
voorkomen dat daar opstoppingen
ontstonden, terwijl met 10 solomoto-
ren totaal het gehele traject van 50
km werd besurveilleerd en vrij werd
gehouden van voetgangers. De on-
derlinge verbindingen per mobilo-
foon werkten bevredigend en kwa-
men tot stand via de GSA's van de
diverse groepen in wier bewakings-
gebied het parcours was gelegen.
De centrale commando voering vond
plaats vanuit de ,,2", zijnde de VW
met de kapitein Sohaafsma en de
luitenant Witteveen.
Wat betreft de verkeersomleiding en,
was tevoren de verkeersintensiteit
van de diverse wegen opgevraagd.
Aan de hand van deze gegevens was
een planning voor omleidingen ge-
maakt.

verkeer
Door de ANWB werd de beweg-
wijzering verzorgd, waarbij werd
overeengekomen dat de omleidings-
borden geel van kleur zouden zijn
met zwarte tekst, omdat veel auto-
bestuurders geen normale beweg-
wijzering meer zien door plaatselijke
bekendheid. Alleen een sterk opval-
lende en afwijkende bewegwijzering
trekt de aandacht. Bovendien werd
via de pers, radio en televisie en de

21

Rp.org_KB1967_10_okt_Nr.02 258



vakbladen van vervoe-riersorganisa-
ties bekendheid aan deze maatrege-
len gegeven.
Het geheel heeft ruimschoots aan de
verwachtingen voldaan en nergens
hebben zich stagnaties of opstoppin-
gen voorgedaan. De RP ,,200" meld-
de danook telkens op alle wegen een
normaal verkeersbeeld. De opzet was
geweest te trachten het verkeer en
vooral het beroepsvervoer, zo weinig
mogelijk overlast te veroorzaken en
voorzover bekend, is dit op die dag
wonderwel gelukt, ondanks afsluiting
van een druk bereden stuk autoweg.
Zo werd op die dag een internatio-
naal gebeuren met een minimum aan
inzet van personeel en materieel tot
een goed einde gebrach t.

en op 2 en 3
september

Ze. eenvoudig 'en overzichtelijk de te
nemen maatregelen voor 31 augustus
waren, zo onzeker van uitkomst en
van zovele factoren afhankelijk wa-
ren de maatregelen voor 2 en 3 sep-
tember. Immers op die dagen wer-
den de individuele kampioenschap-
pen verreden voor dames- en heren-
amateurs en op de volgende dag voor
beroepsrenners.
Uit persoonlijke ervaringen en ar-
chiefgegevens was bekend, dat alleen
reeds op de dag van zondag tijdens
de wereldkampioenschappen te Val-
kenburg in 1948, 200.000 betalende
bezoekers de wedstrijd hadden bijge-
woond. Doordat hierna de toegangs-
kaarten waren uitverkocht, kon geen
schatting meer gemaakt worden van
de niet-betalende.
Met alle respect voor onze collega's
die op die dag dit ,gebeuren hebben
geklaard met 1 jeep, 5 solo-motoren
en één zijspan en daarbij nog kans
gezien hebben met zeer beperkte ver-
bindingsmiddelen van enige omvang
en zonder "RP 200" nog voor het
ochtendgloren huiswaarts te kunnen
keren, kan niet gezegd worden dat
het toen bepaald geen chaos is ge-
weest bij de afvoer.
Wanneer echter blijkt <lat bij de
laatste wereldkampioenschappen op
de Nürnburgring in Duitsland, on-
danks alle moderne verbindingsmid-
delen en het arsenaal aan personeel
en materieel waarover deze kunnen
beschikken, het toch nog een chaos
is geweest bij de afvoer, waarbij na
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middernacht op diverse punten, het
verkeer nog ..muurvast" zat, behoef-
de men zioh niet teveel ill ussies te
maken. Temeer daar Zuid-Limburg
niet bepaald het geschiktste punt is
voor een dergelijk groot gebeuren, in
verband met zijn vrij beperkte af- en
aanvoerwegen. die over het algemeen
ook nog intensief door doorgaand
verkeer worden bereden. Het was
dus zaak om niets aan het toeval
over te laten.
Uitgegaan is van een bezoek van
200.000 man. Gesteld diende te wor-
den dat op elke vier bezoekers moet
worden gerekend op minstens één
motorvoertuig, hetgeen in zou hou-
den de noodzaak tot het creëren van
ruimte voor 50,000 auto's. Dit was
bepaald niet eenvoudig, omdat de
bodemgesteldheid van Zuid-Limburg
door zijn lös laag bij nat weer een
absoluut ongeschikt parkeerterrein
is. Bovendien is de heuvelachtige
bodem op veel plaatsen te riskant
voor parkeren.
Met enige moeite lukte het toch sa-
men met de emeentepolitie Heer! n
- welke slechts over zeer beperkte

parkeergelegenheden kon beschikken
- onder Voerendaal. Simpelveld en
Sohaesberg voor ± 50.000 à 60.000
personenauto' parkeergelegenheid te
vinden. Bij ernstige regenval viel
deze parkeergelegenheid echter vrij-
wel geheel weg. Hiermede werd re-
kening gehouden en in samenwerking
met de diver e gemeentepolitiekorp-
sen in de omtrek zou aldaar in de
bebouwde kommen geparkeerd wor-
den, terwijl met de spoorwegen en
diverse autobusondernemingen af-
spraken voor pendel vervoer waren
gemaakt.

aan- en
afvoerwegen

Bij de planning van aan- en afvoer-
wegen naar het parcours was er
vanuit gegaan, dat alle verkeers-
stromen (bezoekers) langs bepaalde
routes zouden worden geleid, waar-
bij werd vermeden dat verkeers-
stromen elkaar zouden kruisen en
samenvoeging zoveel mogelijk werd
voorkomen. Als aan- en afvoerwegen
werden alleen gebruikt de hoofd-
wegen, terwijl alle secundaire wegen
zoveel mogelijk werden benut voor
het doorgaande verkeer, zodat dit
zo weinig mogelijk hinder van het
gebeuren zou ondervinden. Bepaald
was, dat alle bezoekers langs dezelf-
de wegen als waarlangs zij waren
gekomen, zouden worden terugge-
leid. Dit voorkomt onnodig zoeken
en stoppen bij wegwijzers.
Als bijzonderheid zij vermeld, dat
middels de diverse publiciteitsmedia,
alsmede in de folders, bezoekers met
motorvoertuigen werd geadviseerd
om een blanco reohthoekig of vier-
kant stuk papier op de voorruit te
plakken. Dit was voor de verkeers-
regelaar een teken, dat dit een be-
zoeker en geen doorgaand verkeer
betrof. Het motto luidde: "Bij een
wit rechthoekig blanco stuk papier
op uw voorruit bent u van een par-
keerplaats nabij ket parcours ver-
zekerd." Dit kon ook inderdaad on-
der alle omstandigheden waarge-
maakt worden.

brandweer en
geneeskundige dienst

Met de Inspectie van de brandweer
in Zuid-Limburg en de diverse ge-
neeskundige diensten, was de af-
spraak gemaakt, dat voertuigen van
deze diensten, onder alle omstandig-
heden en overal zonder oponthoud
werden doorgelaten, mits zij van
sirene en zwaailicht gebruikmaakten.
Bovendien was afgesproken dat deze
voertuigen bij hulpverlening bij voor-
keur gebruik zouden maken van de
secundaire wegen, waardoor zij bui-
ten de verkeersstromen zouden blij-
ven. Uitgebreide kaarten met aan-
gegeven routes waren aan deze in-
stanties terbeschikking gesteld.
Afgesproken was, dat wanneer een
ziekenauto in moeilijkheden zou ,ge-
raken, deze direct per mobilofoon

Rp.org_KB1967_10_okt_Nr.02 259



contact zou opnemen met de com-
mandopost, ofwel bij gebreke van
een mobilofoon via de dichtstbijzijn-
de politiepost de commandopost zou
waarschuwen. Indien noodzakelijk
zou dan de "RP 200" vanuit de lucht
een vluchtweg voor dit ziekenver-
voer kunnen aangeven.

indeling en
commandovoering
Omdat voor deze twee dagen het
parcours was gelegen binnen het
District Maastricht der rijkspolitie
en het gebied van de gemeentepolitie
Heerlen, vond er voor die <lagen
een gezamenlijke commandovoering
plaats, die voor de Districtscomman-
dant Maastricht werd uitgeoefend
door de kapitein W. Schaafsma en
voor de Commissaris van Politie te
Heerlen, door de hoofdinspecteur S.
van Rijt.
Het bijzondere van dit gebeuren was,
dat vrijwel de gehele verkeersrege-
ling buiten de gemeente Heerlen,
werd geregeld onder toezicht en het
commando van de kapitein Schaafs.
ma en de verkeersregeling binnen
de gemeente Heerlen alsmede de re-
gelin.g op het parcours zelf, zowel
op Rijkspolitie als op gemeentepoli-
tiegebied, onder het commando van
de hoofdinspecteur Van Rijt.
De inspecteur Van Kerkhoffs was
belast met het commando over het
parcours. De afzetting van het par-
cours was weer een "gemengde aan-
gelegenheid". amelijk op rijkspoli-
tiegebied werd de afzetting geregeld
door rijkspolitie en op het gebied
van Heerlen door de gemeentepolitie
met assistentie van de Kon. Mare-
chaussee. Het parcours zelf werd
weer in zijn geheel besurveilleerd
door 10 solorijders van de rijkspolitie.
En . . . alles ging voortreffelijk in
de allerbeste onderlinge' harmonie
die men zich kan denken.

t
Op het Heerlense hoofdbureou von politie
werkten de. onderscheidene pol itiekorpsen
voortreffelijk somen. Hier een adjudant van
de Belgische Rijkswocht bij de mobilofoon.
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commandopost
en verbindingen

De commandopost was ingericht in
het Hoofdbureau van Politie te Heer-
len, dat zich vanwege zijn overwel-
digende ruimten, hiervoor bijzonder
leende. In deze commandopost waren
o.m. de navolgende verbindingen on-
dergebracht:

1. een portofoonverbinding met alle
posten op het parcours;

2. een portofoonverbinding met alle
rode kruispo ten op het parcours;

3. een mobilofoonverbinding voor de
brandweer;

4. een mobilofoonverbinding politie-
net Heerlen;

5. een mobilofoonnet verkeer Heer-
len;

6. een mobilofoonnet Rijkspolitie
verkeer;

7. een mobilofoonnet Rijkspolitie
(Districtsnet :

. een mobilofoonnet van de Bel-
gische Rijkswacht.

Al deze netten waren naast elkan-
der ondergebracht 111 afzonderlijke
spreekcellen.
Het was zo op elk tijdstip mogelijk
met de situatie op elk punt op de
hoogte te blijven. Bij deze mob ilo-
foonprocedure was bepaald, dat geen
der posten zonder toestemming van
de commandopo t met een andere
post rechtstreeks in verbinding mocht
treden. Dit y teem heeft voortref-
felijk gewerkt, waardoor het gehele
mobilofoon verkeer goed in de hand
kon worden gehouden.
Als bijzonderheid in het mobilofoon-
verkeer is, door noodzaak gedwon-
gen, een situatie beproefd die aan-
vankelijk niet was gepland. Het be-
treft het gebruik van GSA's als vaste
posten op de diverse verkeerspunten,
in plaats van de gebruikelijke rno-
bilofoontafels.
Doordat op 2 eptember onze jongste
Oranjetelg werd gedoopt en de vol-
gende dag het Bloemencorso te Zun-
dert plaats vond. kon niet over het
vereiste aantal mobilofoontafels wor-
den beschikt. Het gebruik van de
G.S.A.'s echter heeft uitstekend vol-
daan en bood vele voordelen boven
het gebruik van de ,tafels". De voor-
naamste voordelen waren:
a. de mobilofoonpost is mobiel, dus

desnoods elders in te zetten of te
verplaatsen naar een ander punt;

b. het personeel kan hiermede tevens
naar het bewuste punt worden
vervoerd en neemt zelf de mobi-
lofoon mee, dus geen extra dubbel
transport;

c. bij ongunstige weersgesteldheid
tevens schuilgelegenheid bij aflos-
sing van verkeersposten;

d. gesprekken kunnen door het pu-
bliek niet worden meegeluisterd,
hetgeen in sommige gevallen zeer
gewenst is;

e. bij intrekking van de post behoeft
geen bewaking achter te blijven en
is het ophalen van de tafel over-
bodig. omdat het per oneel weer
per G.S.A. wordt vervoerd.

medewerking
Belgische- en
Duitse politie
Zuid-Limburg is nu eenmaal inge-
sloten tussen België en Duitsland, zo-
dat bij alle gebeurtenissen van enig
belang het aantal bezoekers ui t deze
landen niet te verwaarlozen valt.
Hiermede diende dus wel terdege
rekening te worden gehouden, te-
meer daar in 1948 te Valkenburg.
meer Belgische dan Nederlandse be-
zoekers waren.
Na een vruchtbaar contact met de
Rijkswacht in België en de politie te
Aken. werd een vlotte medewerking
toegezegd. Dit resulteerde in een
vaste mobilofoonpost op het Com-
mandocentrum te Heerlen, onder lei-
ding van de Luitenant Monsieur
(district Gent) die in rechtstreekse
verbinding stond met de Belgische
mobilofoonwagens op de Boudewijn-
weg alsmede met de Alouette heli-
copter van de Belgische Rijkswacht,
met als waarnemer hierop de Luite-
nant De Kleermaker (district Has-
selt). Met de bevelvoering van de
politiële maatregelen in België was
belast de districtscommandant Gent.
de Kapitein De Kweker.
Hierdoor was het mogelijk - gezien
tegen de achtergrond van de Neder-
landse situatie - dat rechtstreeks
bevelen werden gericht met betrek-
king tot verkeersomleidingen in Bel-
gië. Deze voorzorgsmaatregel was
extra genomen, omdat door de stad
Maastricht twee van de voornaamste
Belgische bezoekersstromen werden
verwacht, namelijk vanaf de Boude-
wijnroute uit de richting Antwerpen
en een vanaf Brussel via Tongeren
Maas trich t.
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Gezien het feit, dat Maastricht met
zijn twee bruggen een zeer beperkte
doorstromingssnelhcid biedt, bestond
de mogelijkheid met behulp van on.ze
Belgische collega's opstoppingen in
Maastricht te voo.rkomen.
Wat Duitsland en in het bijzonder
Aken betreft, was het voor ons van
groot belang, dat zo weinig mogelijk
Duitse bezoekers via de grensover-
gang Vaals de Rijksweg 78 in de
richting Simpelveld zouden gebrui-
ken, omdat op deze weg reeds 2 Bel-
gische verkeersstromen (noodzakelij-
kerwijze) gepland waren.

Naast de verbindingen door de lucht
moest ook "op de grond" voortdurend
het contact worden onderhouden.

Onze Duitse collega's hadden hier-
toe een mobilofoonpost ingericht op
het groepsbureau te Vaals, zodat deze
ook via Vaals steeds bereikbaar wa-
ren en op hun beurt weer recht-
streeks aanwijzingen konden geven
aan hun mobilofoonwagens. Hier-
door was het mogelijk het bezoekers-
verkeer uit Duitsland niet via Vaals,
maar via Kerkrade in de richting
Heerlen te leidden wat het meest
voor de hand lag en ,geen andere
toevo erw egen extra belastte,
Wat de inzet van het personeel be-
treft is afgezien van het centraal on-
derbrengen van het personeel, met
uitzondering voor wat betreft die-
genen welke belast waren met de af-

zetting van het parcours. Voor deze
personen bracht dit ook de minste
ongemakken mee omdat dit gedeelte
van het personeel kon rekenen op een
vaste diensttijd. Anders was het ech-
ter gesteld met het personeel dat be-
las t was met de verkeersregeling
en verkeersgeleiding. Dit personeel
werd in pensions ondergebracht bin-
nen de groep. waarbij zij hun dienst
verrichtten. Dit had vele voordelen
omdat dit personeel dus steeds voor
de groepscommandant bereikbaar,
was en naar behoefte kon worden
ingezet. Hierdoor bleef voor elke
groepscommandant het geheel beter
overzichtelijk en kon hij eenvoudiger
een schema voor bezetting en aflos-
sing van de posten plannen. Elke
groepscommandant kreeg dus be-
paalde personeelsleden voor die da-
gen bij zijn groep ,gedetacheerd en
die werden dus ook ter plaatse in
pensions ondergebracht.
Het aantal bezoekers bij dit gebeu-
ren is beneden de verwachtingen ge-
bleven, hetgeen niet alleen door de
organisatie, doch ook van politie-
zijde wordt betreurd. Nu is niet ge-
bleken, waar men tekort geschoten
is, want het zijn juist gemaakte fou-
ten, waarvan men lering trekt. Alles
is feitelijk nu "te glad" verlopen.
Dit geeft niet die voldoening die
men zou hebben als het wat moei-
lijker gezeten had, zo hier en daar.
Wellicht moge de opmerking van
een gewestelijk dagblad in zijn na-
beschouwing ons een troost zijn. lui-
dende: "bepaalde politiemaatregelen
bleken in verband met het matige
bezoek overbodig te zijn, doch dit
had ook anders kunnen zijn. In elk
geval was de politie op alles voor-
bereid."
De meeste voldoening van dit ge-

beuren geeft echter, de goede sa-
menwerking tussen en met alle dien-
sten van de politie, zowel geünifor-
meerd als burgerpersoneel. Voorzo-
ver bekend is er geen wanklank ver-
nomen.
Hoewel een ieder zich volledig in de
organisatie heeft ingezet, meen ik
dat een pluim op de pet van de
Sectie Bijzondere Verkeerstaken en
op de hoed van de Politie Verbin-
dingsdienst op zijn plaats is. Zonder
deze inzet van elders (kapitein Vogel,
opperwachtmeesters Verhagen, De
Ruiter en Van Beusekom - laatstge-
noemde t.v.-, radio- en perscommu-
nicator bij uitnemendheid -) hadden
de zuidelijke plannen niet gereali-
seerd kunnen worden. Er is ook nog
gesproken over oorzaken naar de
verminderde belangstelling, waarbij
uiteraard ook het woord anti-reclame
viel in verband met de veelvuldig
in de publiciteitsmedia aangekon-
digde maatregelen. Wij weten het
niet; het weer werkte niet mee en de
t.v. gaf uitstekende reportages. G

Waarom worden op alle grote
bedrijven in de Europoort BENZO
rijwielen gebruikt?

Dit kunt u lezen o.o. in de Auto-
kampioen van mei 1967 en de
consumentengids van april 1967

BENZO SPORT SUPER DE LUXE
geheel compleet f 148,-

DIENSTRIJWIELEN
compleet f 142,-

Deze prijzen gelden t.m. 31 dec.
Benzo bestaat 60 jaar.

Vraagt gratis prijscourant.

BENZO RIJWIElFABRIEK
VLAARDINGEN

Telefoon 010 - 34 24 74, 34 42 44

de renova wissel- carrosserie

Renova Wissel carrosserieën worden

door de truck zelf - dus zonder

enig ander hulpmiddel - opgenomen

of afgezet. Door het ontbreken van

hulpmiddelen is de Renavo Wissel-

carrosserie 100 'I, bedrijfszeker en

vergt hel opnemen of afzeilen geen

ingewikkelde handelingen.

n.v. renova liebergerweg 9a - Telefoon 02150 - 1 7055

..•/..-~-/" . -~-----..

hilversum
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HET KIND (I)

door Marianne

Ik heb eens een intellectueel horen
beweren dat er op dit ondermaanse
vele simpele zielen zijn, om niet te
zeggen imbecielen, die niet veel meer
kunnen opbrengen dan altijd over
hun kinderen praten, waarmee be-
wezen is dat zelfs intellectuelen er-
gens een belangrijk manco hebben,
want ik vraag u: is het niet een groot
wonder, dat er in deze tijd van be-
roeringen en onrust, van atomen,
massamoord en machtsweJlust men-
sen zijn, die niet worden overwoe-
kerd door al deze vraagstukken,
maar die ondanks alles kans zien om
in hun kinderen naast voortdurende
zorgen zoveel vreugde en zoveel stof
tot praten vinden, dat zij het leven

verder aandurven al was het alleen
maar om die 'kinderen.
Het is een wonder, dat de wereld
van het 'kind wel verandert, maar
toch een aparte wereld blijft, die wel
een schrille tegenstelling vormt tot
de wereld van ons volwassenen, een
wereld die niet alleen stof tot pra-
ten geeft, maar waaruit wij dagelijks
zoveel kunnen leren, dat een gevoel
van schaamte veelal op z'n plaats is.
Denk niet, dat ik u wil vervelen met

26

een ellenlange saaie verhandeling
over de psychologie van het kind,
want waar de psychologie begint
verdwijnt de romantiek, waarmee ik
overigens de psychologie niet wil
wegcijferen. Maar het lijkt mij aan-
trekkelijker om het alleen maar te
hebben over al die eenvoudige
vreugden die de kinderwereld ons
volwassenen biedt.
Het is immers zo prettig om de rea-
liteit te laten overschaduwen door
de tientallen kleine vreugden en de
brokken romantiek om het 'kleine
rijk van het kind.
Overigens: Weet u waar de kinde-
ren vandaan komen? Eerlijk gezegd
twijfel ik er niet aan, maar voor wie
vasthoudt aan de oude volksverha-
len en overleveringen moet het een
wonder zijn, dat er kinderen zijn,
want reeds in 1928 werd de befaam-
de kinderboom bij Eernewoude, de
bekendste in Friesland, omgehakt,
waarschijnlijk door de eerste voor-
vechters van kinderbeperking, al ver-
meldt de historie dat niet.
Friesland kwam trouwens al achter-
aan, want in 1851 werd de kinder-
boom, de Munnekenboom bij het
voormalig Karthuizer klooster aan
de Vecht buiten de Weer dpoort om-
gehakt. Bij Slechteren, bij Kraantje-
lek in de .duinen onder Haarlem, en
in Wijhe stonden ook kinderbomen
die reeds lang zijn verdwenen, even-
als die aan de weg naar Baflo in
Groningerland. waaromheen 's nachts
zelfs witte wijven dansten. Het was
met die bomen overal gelijk. Ze ston-
den ook in Oost-Friesland, West-
falen, Hessen. het Rijnland, Zwitser-
land. Tirol en in het Zevengebergte.
Sommigen hebben vast in die bomen
geloofd, totdat ze zelf kinderen kre-
gen en hun manco aan voorlichting
op natuurlijke wijze werd aangevuld.
Voor wat Friesland betreft kan ik
de bijgelovigen overigens uit de
droom helpen over de vraag waar-
om er dan sinds 1928, sinds het sneu-
velen van de kinderboem van Eer-
newoude nog kinderen zijn. Men is
namelijk vergeten om de "poppe-
stien" van Bergum weg te halen.
In Groningerland geloofde men ook

wel, dat kinderen gebracht werden
door ,,'t wief mit hoorns". In Am-
sterdam werden ze uit de Volewijk
gehaald en men moest erheen roeien.
In de Beemster en in Waterland
worden ze met een schuitje uit het
riet .gehaald en in Vlaanderen wer-
den ze hier en daar ook met een
bootje gebracht. Moeder moest dan
op de kinderen wachten bij de aan-
legplaats, vatte kou en moest een
dag of wat het bed houden.
In de Zaanstreek, dat kan bijna niet
anders, kwamen de kinderen uit wa-
termolens. Moeder trapte, evenals in
Drente in een roestige spijker, kon
niet lopen 'en lag dus in bed. Op
't Hogeland van Groningen, en ook
bij Harlingen kwamen de kinderen
uit zee en het spoor kan niet anders
leiden dan naar zeemeerminnen, die
zelf nu eenmaal niet kunnen huwen
omdat er alleen maar zeemeerminnen
en geen zeemeermannen zijn. Waar
die dan de kinderen vandaan haal-
den blijft een mysterie dat we maar
zo laten.
In Holland kwamen de kinderen uit
een kool, uit een knotwilg en in Sak-
sische streken ook wel uit een put.
Maar hoe dat allemaal ook zij, de
.Jcindersteen" bij Bergum is blijven

voor moeder
liggen, dat vandaar als ge niet an-
ders wilt geloven. Overigens: vol-
gens oude verhalen riepen de kinde-
ren, die spierlijke naakt in de kin-
derbomen hingen:

Pluk mijn, pluk mijn,
ik zal alle dagen zoet zijn.

Geen kind is zich die belofte ooit
bewust geweest.
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SCHIP OPOEWESTIRGRoNOEN
De vuurpijl boven de Westergronden

De storm beukte de kusten van het
eiland Terschelling, die dinsdag-
middag. Van de Noordsvaarder, de
zandplaat aan de westpunt van het
eiland, tot aan de Bosplaat in het
oosten liepen de golven hoog op. Er
stond een woeste branding op de
banken voor de kust en grondzeeën
spoten omhoog. Hier en daar was
het schuim van de op het strand in
miljoenen spatten uit elkaar gebeuk-
te golven opgewaaid tot bijna een
meter hoge vuilwitte en gelige heu-
veltjes, die even later weer door de
wind uit elkaar gereten werden.
Schuimklodders stoven over het natte
strand en langs de schoenen en de
broeken van drie jongens, die dicht

e e

voor de jeugd
onder langs de duinvoet liepen, net
buiten het bereik van de steeds weer
aanrollende golven. die als witge-
baarde monsters het strand bestorm-
den.
De dr ie jongens hadden hun handen
diep in hun zakken gewrongen en ze
liepen weggedoken in de kragen van
hun joppers. Ze gingen tegen de
storm in. Ze konden er tegenaan

DOOR BAS DEN OUDSTEN

leunen en ze konden er slechtts met
moeite tegenop komen. Maar, dat
merkten ze niet, Gijs Cupido, Jan
Oegema en Cor van Bergen.
.,Moet je 's zien, wat een bergen
schuim, het lijkt wel zeepsop," riep
Cor. terwijl hij naar een complete,
wel een halve meter hoge rug van
schuim wees.
.,Och jong, dat is de moeite nog niet
eens waard. 'k Heb ze wel hoger ge-
zien. Maar ja. daar bij jullie in Hil-
versum, daar kennen ze alleen het
schuim uit de wastobbe. Je zult hier
nog wel andere dingen zien. Wat
wil je, je bent pas een week op het
eiland."
Dat was Gijs Cupido, de zoon van
de schipper van de reddingboot
"Brandaris", die dat zei. Zijn vader
kende de zee als zijn vestzak en Gijs,
och, Gijs hield ook van de zee. Hij
wist er ook zo het een en ander van
en wat zou nu zo'n Cor van Bergen,
een zoontje van een nieuwe onder-
wijzer aan de ulo van Midsland, die
zo heerlijk hoog-Haarlemmerdijks
praatte, daarvan weten? Het was of
Jan Oegema, een boerenzoon, wiens
vader niet alleen boer was, maar het
niet kon laten bij storm en ontij langs
de vloedlijn te gaan om te zien wat
er aanspoelde, en d.ie, - zo wist
men, - ook weleens een duinkonijn
verschalkte. ook zoiets had gedacht.
"Denk jij soms, dat er alleen maar
schuim op het strand terecht komt?"
vroeg hij. "Hier, laten we wat lager
op het strand gaan lopen. Moet je
maar eens goed om je heen kijken.
Kijk daar, op de top van die golven,
daar komt een k.ist, een sinaasappel-
kist, voorzover ik het kan .zien. Man,
er spoelen hier na elke storm tien-
tallen kisten aan, grote en kleine,
maar bijna allemaal lege. En dan
niet te vergeten, flessen en blikken,
uien en rotte sinaasappels, balken en

planken en palen, soms wel een paar
honderd allemaal van dat denne-
hout, dat ze in de mijnen voor stut-
ten gebruiken."
Zo schreeuwden de jongens tegen el-
kaar en Cor was ongemerkt blijven
staan, met de beide jongens naast
zich. Hij' tuurde naar de golven en
naar de kist, die soms weer verdwe-
nen was en dan plotseling, steeds
dichterbij weer zichtbaar werd op de
top van een golf.
Grauw waren de watermass's, die
niet aflatend, kolkend en schuimend
en met donderend geweld op het
strand aanrolden en .in de vallende
duisternis, die door de gierende
storm vroeger inviel dan anders in
het begin van november, kreeg de
kolkende zee een steeds onheilspel-

lender aanblik. Grauwe wolken joe-
gen voort. De storm loeide aanhou-
dend en zweepte slierten zand op
van de duinen. Het duinheim lag
bijna plat. Geboeid en huiverend
stonden Cor en de twee andere jon-
gens naar dit woeste toneel van de
elementen te kijken terwijl de zee
met woest geweld speelde met de
kist. Als nietige wezens keken de
jongens, die na schooltijd naar het
strand waren getrokken omdat Cor
de stormachtige zee had willen zien
en omdat Gijs en Jan het niet kon-
den laten naar het strand te gaan
kijken.

(vervolg op pag. 31)
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Deze reizende tentoonstelling komt
in het district Breda volgens onder-
staand schema:

Oud Gastel:~ 31 okt. t.m. 2 nov. 1967
Parochiecentrum, Veerkensweg 6.'

Kruisland: 7 t.m. 9 november 1967

Gebouw "Siemburg".

Hoogerheide: 14 t.m. 16 nov. 1967
v.m. Landbouwwerkplaats,
Putseweg 9a.

Wouw: 21 t.m. 23 november 1967
"De Kunstkring",
Kloosterstraat 9.

Rucphen: 28 t.m. 30 november 1967
't Gemeenschapshuis,
St. Martinusstraat 2.

De tentoonstelling is dagelijks ge-
opend van 8.30 - 21.00 uur.

opperszoon in
Schoonhoven
redt vriend
uit haven
De 12-jarige Bert van Tuij,l, zoon
van de opperwachtmeester Van Tuijl
te Schoonhoven. heeft door min of
meer in het rijkspoli-tievoetspoor hulp
te verlenen, zijn 12-jarige vriend Rob
Verweij gered uit de jachthaven van
Schoonhoven.
Bert ging met zijn vriend Rob vis-
sen in de drieënhalve meter diepe
jachthaven. Rob reed op zijn fiets
het talud af, kwam te vallen in mul
zand en dook met fiets en al de ha-
ven .in. Ongeveer twee meter uit de
wal kwam hij boven. Bert wist dat

zijn vriend niet zwemmen kon en
dook van de ongeveer tweeënhalve
meter boven de waterspiegel liggen-

cliché de Zuidwester

de oever zijn vriend achterna, met
wie hij naar de kant zwom, waar
Rob zich aan een moer van de dam-
wand vast kon houden, tot hij even
later op de wal kon worden getrok-
ken. De redding van een vriend
kostte Bert van Tuijl zijn polshorloge,
dat door het water onklaar raakte,
maar dat vond hij niet belangrijk.

waardering
van generaal
voor
wachtmeester j.c.

cliché de Zuidwester

Kordaat optreden voorkomt soms niet
de tragische afloop van een ongeval

maar dat doet aan het optr:den op
zich weinig af. De 18-jarige wacht-
meester j.e. R. van Vliet te Lekker-
kerk ontving danook een waarderend
schrijven van de generaal voor zijn
doortastendheid in de afgelopen zo-
mer. Tijdens een surveillance met de
wachtmeester 1e kl. M. van der Wal
ontmoetten zij een opJoop van kin-
deren, die vertelden dat een knaapje
van zeven jaar was vermist. De
wachtmeester Van der Wal liet on-
middellijk het zwembad ontruimen,
waarin zeker 500 kinderen rondspar-
telden. De wachtmeester j.c. Van
Vliet dook direct te water en na
tienmaal duiken haalde hij het ver-
miste kind boven water. Hij paste
helaas vergeefs mond-op-mond-be-
ademing toe, maar de waardering
voor het optreden van de rijkspolitie
in deze situatie was er niet geringer
om.

rijkspolitie
in de ether

In verband met de nieuwe
zendtijdverdeling per 1 okto-
ber 1967 zal de rijkspolitie
eenmaal per 3 weken via Hil-
versum 11 in de ether komen
op de zaterdagen van 12.17-
12.27 uur. De eerste drie uit-
zendingen zijn op 4 en 25 no-
vemberen op 16 december.
De programma's dienen ter
voorlichting van het publiek.
Ze worden onder de titel "De
politie nu" uitgezonden en
verzorgd door de Voorlich-
tingsdienst van het Ministerie
van justitie. Verschillende as-
pecten van de rijkspolitiedienst
worden erin behandeld.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N GJJ te Amersfoort
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filatelie

Kinderzegels
Nederlandse
Antillen 1967

Van 15 nov-ember 1967 t.m. 14 fe-
bruari 168 zal de Postadministratie
van de Nederlandse Antillen een
serie van vier bijzondere frankeer-
zegels met toeslag voor het kind in
omloop brengen. Voor dit jaar zijn
deze kinderzegels ontworpen door
de heer W. C. Dieleman te Willem-
stad, Curaçao. De waar-den, kleuren
en voorstellingen zijn als volgt:

kinderpostzegels
Nederland 1967

Van 7 november 1967 t.m. 6 januari
1968 zullen op alle Nederlandse
postinrichtingen vijf bijzondere fran-
keerzegels met toeslag voor het kind
verkrijgbaar zijn.
De voorstellingen, ontworpen door
de heer Wim Bijmoer uit Egmond
aan Zee, zijn ontleend aan kinder-
versjes van mevrouw Annie M. G.
Sohmidt, Teksten waardecijfers op
de zegels zijn verzorgd door de heer
P. C. Cossec te 's-Gravenhage.
De waarden, kleuren en titels van de
kinderversjes zijn als volgt:
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Waarden: Kleuren: Titels:

12 + 8 ct lila, groen, Stekelvarkenties
zwart op rood wiegelied
fond

15 + la ct lila, rood, Het fluitketeltie
zwart op
groen fond

20 + la ct rood, groen, Dikkertie Dop
zwart op lila
fond

25 + la ct groen, lila, De mooiste
zwart op rood bloemen
fond

45 + 20 ct groen, rood, Boertie
zwart op lila Pippelcentje
fond

De prijs van de serie is f 1,75. Even-
als vorige jaren zullen speciale vel-

Voorstellingen,
tevens bijzon-

Waarden: Kleuren: dere tekst:
6 + 3 ct donker- en Ilcuent'j nanzi:

roodbruin, licht- princesa cu
en donkeroronje nanishi largu"

(Vertaling:
Nanzi verhaal:
De prinses met
de lange neus).

10 + 5 ct donker- en "cuen!'i nanzi:
lichtblauw; licht-compo taertoeka
en donkerorcnje y compa

makakoe"
(Vertaling:
Nanzi verhaa I:
De schildpad
en de aap).

20 + 10 ct donker- en "cuent'i nanzi:
lichtgroen; licht-compa nanzi y
en donkerorcnje tcha tiger"

(Vertaling:
Nanzi ver ha a I:
Nanzi en de
tiiger).

25 + 11 ct danker- en "cuen!'i nanzi:
lichtblauw un aventura
groen; licht- di shon arey"
en donkeroranje (Vertaling:

Nanzi verhaa I:
Een belevenis
van de koning).

Technische gegevens:
Beeldformaat: 25 x 31 mm; Zegelformaat:
28 x 34.9 mm; Tanding: 13,25 : 14,25; Papier:
zonder watermerk; Gomming : synthetische
gom; Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels;
Druktechniek: offset; Drukkerij: Joh. En-
schedé & Zonen N-V., Haarlem.

Verder hebben de zegels nog als bij-
zondere tekst: "Voor het Kind". De
prijs is in Nederlandse munt f 1,80.
De geldigheid voor de frankering
eindigt op 31 december 1968.

letjes met zegels van de drie lagere
waarden in omloop worden gebracht,
bevattende:

3 zegels van 12 + 8 cent, 4 zegels
van 15 + 10 cent en 3 zegels van 20
+ 10 cent. Prijs per velletje f 2,50.

Technische gegevens:

Beeldformaat: 22 x 33 mm; Zegelformaat:
25 x 36 mm; Tanding: 12,75: 14; Papier:
zander watermerk; Gamming : synthetische
gom; Velindeling: 10 x 10 = 100 zegels;
Druktechniek: offset; Drukkeril. Joh. En-
schedé & Zonen N.V., Haarlem.

De -geldigheid voorde frankering
eindigt op 31 december 1968. .

.-
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schip op de wester-
gronden (vervolg van pag. 27)

"Ik zie die hele ki t niet meer," riep
Cor.
"Haha," lachte Jan, "hij Iigt hier al
haast voor je voeten. Nog een uit-
schieter van de golven en we heb-
ben hem."
Plotseling moesten ze achteruit voor
een golf, die geweldig hoog opliep
en die golf droeg de kist bijna tot
aan de voet van de duinen.
"Daar is 'ie," schreeuwde Cor en zo
hard als de storm het toeliet liepen
ze erheen. Jan was er het eerst bij.
Hij bekeek de kist en probeerde hem
te tillen.
"Hé," mompelde hij, "hij is dicht.
het is een volle kist."
"D'r zit wat in," schreeuwde hij,
terwijl hij nog eens vergeefs pro-
beerde hem op te tillen.

(wordt vervolgd)

personalia

ambtsjubilea

dubbel feest in Oosterwolde
De adjudant L. de Dood, commandant van de groep Ooststellingwerf vierde
op 9 september een dubbel feest: 25-jarige echtvereniging en 40-jari.g ambts-
jubileum. Op een druk bezochte receptie werd hij, geflankeerd door echt-
genote, dochter en zoon, behalve door vele anderen ook gelukgewenst door
burgemeester dr T. H. Oosterwijk.

FOTO: F. J. v. d. WOUDE, adm. ambt.

verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-8-'67:H. V. d. Meer, owmr., van
Amsterdam (Terr. Insp.) naar Amster-
dam (Rijkspolitie te Water).
Per 19-8-'67:A. Schooneman, adj., van
Amsterdam naar Arnhem; A. J. Brit-
stra, owmr., van Ursem naar Bunnik;
D. S. Visser, owmr., van Weesp naar
Echt; O. H. Klevringa, owmr., van
Bergen naar Hoogeveen.
Per 1-9-'67: J. Schoonoord, adj., van
Alkmaar naar Baexem; J. L. Dingier,
wmr. 1e kl., van Alkmaar naar West-
zaan.
RESSORT 's-GRAVENH.J\GE
Per 1-6-67:F. Wouters, adm. ambt. C
2, van Leiden naar Lisse; H. C. Kroon,
schrijver A, van 's-Gravenhage naar
Driebergen.
Per 12-6-'67:M. W. Jeremiasse, wmr.,
en M. H. Zweedijk, wmr., van Kapel-
le naar Middelburg.
Per 1-7-'67: G. B. v. Nunen, wmr. 1e
kl., van H. I. Ambacht naar Poster-
nott,

Wmr. 1e kl. Wmr. 1e kl. Wmr. 1e kl.
J. W. le Due J. l. A. Stals B. J. P. Kop

Tilburg Roermond Winsenoten
S ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch ressort Groningen
~ 25 jaar op 3-11-1967 25 jaarop 24-12-1967 25 jaarop 11-11-1967

~~~~

-

Per 6-7-'67: W. H. J. v. d. Heijden,
wmr. re kl., van Oude Tonge naar
Alblasserdam.
Per 1-8-'67: D. C. Renee, owmr., van
St. Philipsland naar Boskoop.
Per 15-8-'67:L. M. de Jager, owmr.,
van Nieuwerkerk a.d, IJssel naar
Spijkenisse.
Per 19-8-'67: F. Burgl er, owmr., van
Zuiddorpe naar Breskens.
Per 1-1}-'67:W. de Jong, wmr., van
Barendrecht naar Oud-Beijerland; D.
A. Josiassen, wmr. 1ekl., ·van Graauw
en Langendam naar Hulst; J. W. v.
Dijke, wmr. ie kl., van st. Philips-
land naar Poortvliet; G. C. v. Felius,
wmr. 1e kl., van Zonnemaire naar St.
Philipsland; P. J. Engelaar, wmr. 1e
kl., van Spijkenisse naar Dinteloord;
G. H. v. Erkelens, wmr., van Hulst
naar Nieuw-Namen; A. Bot, wmr. ie
kl., van 's-Gravenzande naar Hoog-
karspel.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-8-'67: L. Hoedemaker, owmr.,
van Breda naar Wouw; F. J. M. Boe-
ren, wrnr., van St. Willebrord naar
Oudenbosch; M. F. Schouren, owmr.,
van Schaesberg naar Munstergeleen;
W. Kats, wmr., van Oudenbosch naar
St. Willebrord; J. G. Klein Wieche-
rink, wmr., van Waarle naar Lochem;
P. Rombout, wmr. re kl., van Drunen
naar Aarle Rixtel; J. J. J. van Don-
gen, wmr. le kl. , van Sambeek naar
Erp; C. Huismans, wmr. re kl., van
Hank naar Alphen.
Per 19-8-'67: F. H. Berends, owmr.,
van Mieriohout naar Mierio ; R. Groe-
nendijk, owmr., van Volkei naar
Uden; J. Cloin, owmr., van Liempde
naar Best; H. S. Freen, wmr., van St.
Willebrord naar 's-Gravenzande; W.
Kersten, wmr. re kl., van Udenhout
naar St. Willebrord.
Per 30-8-'67: J. M. Roks, wmr., van
Valkenburg naar Hasselt.
Per 1-9-'67:B. v. d. Meer, dir. off. 3e
kl., van Eindhoven naar Arnhem; F.
M. Gerats, wmr. 1e kl., van Schaes-
berg naar Maastricht; H. A. Krijger,
owmr., van Boxtel naar Bergen; G_
Jansen, adm. arnbt., van Eersel naar
Driebergen; J. M. C. Kessels, wmr.
1e kl., van Roermond naar Baexem;
B. H. van Moerkerk, wmr. le kl. , van
Maastricht (parketgroep) naar Maas-
trich t (staf district); J. J. Lameriks,
wmr. le kl. , van Helden Panrringen
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naar Sevenum; P. C. Stikkelman,
owmr., van Venray naar Ber'geri-L.
RESSORT ARNHEM
Per 15-8-'67: G. v. d. Streek, wmr. re
kJ., van Heerde naar AndeJ.
Per 22-8-'67: J. Janssen, wmr. 1e kJ.,
van Arnhem naar Rijssen.
Per 24-8-'67: J. Westra, wmr. 1e kJ.,
van Colmschate naar Zalk.
Per 1-9-'67: H. SChulclink, owmr., van
Apeldoorn naar Ommen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-8-'67: J. Rottier, wmr. 1e kJ.,
van Tolbert naar Groningen.
Per 14-8-'67: L. Buma, wmr. 1e kJ.,
van Nieuwe Schans naar Zuidlaren.
Per 15-8-'67: G. Wonink, owmr., van
Groningen naar 's-Hertogenbosch; H,
H. Bronsema, wmr. 1e kJ., van Leek
naar Usquert.
Per 19-8-'67: L. Groendijk, wmr. 1e kJ.
van Veenwouden naar Zoutkamp.
Per 1-9-'67: A. J. Gruben, owmr., van
Donkerbroek naar Assen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per .21-7-'67: D. G. de Paepe, wmr. 1e
kJ., van Terneuzen naar Gorinchem.
Per 25-7-'67: A. verspuü, wmr. 1e kJ.,
van Ridderkerk naar Willemstad.
Per 27-7-'67: B. Heimensen, wmr., van
Amsterdam naar Willemstad.
Per 1-8-'67: H. de Boer, owmr., van
Harlingen naar Groningen; H. M. van
Gelder, wmr., van Gorinchem naar
Wemeldinge.
Per 15-8-'67: D. Visser, wmr. 1e kJ.,
van Tiel naar Nijmegen.
Per 23-8-'67: A. Slingerland, wmr. 1e
k l., van Sliedrecht naar Willemstad.
Per 1-9-'67: H. E. Rhebergen, wmr. 1e
kJ., van Sliedrecht naar Dordrecht;
A. Steer, wm r., van Amsterdam naar
Wemeldinge; G. J. van Dijk, wmr. 1e
kJ., van Amsterdam naar Gouda.
VERKEERSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-9-'67: R. Knol; A. J. de Krijger;
H. J. Leene; J. W. Meemelink; J. 01-
de; H. Overeem; L. L. Ruffelse en H.
Siersma, allen tech. controleur, van
Verkeersschool Bilthoven naar Sectie
Bijz. Verkeerstaken Driebergen.
Per 1-9-'67: C. H. A. van Thiel, techno
controleur van Bilthoven naar 's-Her-
togenbosch.

aan wij zing voor
funktie

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 15-8-'67: Adjudant W. v. d. Broe-
ke tot groepscommandant te Spijke-
nisse.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-8-'67: Adjudant G. Wonink tot
hoofd Mr. Geweermaker te 's-Herto-
genboscri.
Per 19-8-'67: Adjudant D. S. Visser tot
groepscommandant te Echt.
Per 1-9-'67: Adjudant P. C. Stikkelman
tot groepscommandant te Bergen-L.

bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM
tot adm. ambt. C 2:
Per 1-5-'67: V. H. A. Breuer te Alk-
maar.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot adjudant:
Per 15-8-'67: W. v. d. Broeke te Spij-
kenisse.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'67: J. W. V. Dijke te Poort-
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vliet; G. C. v. Felius te St. Philips-
land.
tot wachtmeester te kJ.:
Per 6-6-'67: H. J. A. Evenboer te Zoe-
termeer.
tot adm. ambt. C ze kl.:
Per 9-5-'67: N. J. v. d. Hooven te
's-Gravenzande.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 15-8-'67: G. Wonink te 's-Herto-
genbosch.
Per 19-8-'67: D. S. Visser te Echt.
Per 1-9-'67: P. C. Stikkelman te Ber-
gen-L.
tut flpperwachtmeester:
Per 1-5-'67: W. M. Franssen te Roer-
mond.
Per 15-8-'67: P. Rombout te Aarle Rix-
tel; J. J. J. van Dongen te Erp; C.
Huismans te Alphen; E. V. d. Streek
te AndeJ.
Per 19-8-'67: W. Kersten te st. Wille-
brord.
Per 1-9-'67: P. J. Engelaar te Dintel-
oord; J. J. Lameriks te Sevenum.
RESSORT ARNHEM
tot wachtmeester i e 1<1.:
Per 1-9-'67: P. F. M. Bernauer te Aal-
ten.
tot adm. ambt. C 111:
Per 1-6-'67: B. V. C. v. Oerthel te
Zwolle.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 15-8-'67: H. H. Bronsema te Us-
quert.
Per 19-8-'67: L. Groendijk te Zout-
kamp.
tot adm. ambt. C Ze kl.:
Per 1-4-'67: S. Kirigm a te Menaldum.
Per 1-9-'67: A. Reitsma te Wommels.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 15-8-'67: D. Visser te Nijmegen;
A. Schipper te Vlaardingen.
Per 1-9-'67: E. Zielstra te Harlingen.

in dienst getreden

SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 15-6-'67: H. W. Marsman, rijks-
ambtenaar D te Driebergen.
als schrijver te Driebergen:
Per 17-7-'67: Mej. W. M. F. Brouwer.
Per 1-8-'67 Mej. M. G. C. Schutijser;
mej. E. A. G. van Doorn.
Per 7-8-'67: Mej. A. Eekhof; mej. M.
J. A. Eekhof; A. J. Entrop; mej. W.
M. V. d. Hoek.
Per 8-8-'67: Mej. L. A. Westermaat.
Per 14-8-'67: Mej. W. Koudijs.
Per 21-8-'67: Mej. J. M. Zijlstra.
Per 23-8-'67: Mej. R. E. Heine.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-8-'67: J. v. d. Cingel, adm. ambt.
C 3e kJ. te Zierikzee.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCII
Per 1-9-'67: M. M. Busink, adm. ambt.
C 3 te Simpel veld.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-9-'67: G. H. de Jonge, adm.
ambt. C 3e kJ. te Roden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'67: J. de Wit, techno ambt. 1e
kJ. te Amsterdam.
STAF ALGEMENE INSPECTIE
bureau Verkeersmaterieelbeheer
Per 12-6-'67: P. de Graaf, rijksambte-
naar F te Driebergen.
Per 1-9-'67: Mej. G. C. M. Blom, schrij-
ver te 's-Gravenhage.
OPLEIDINGSSCHOOL BAEXEM
Per 1-9-'67: H. M. Mertens, adm. ambt.
C ze kJ. te Baexem.

DIENST LUCHTVAART
Per 28-8-'67: Mej. E. E. Aafjes, adm.
ambt. C 3e kJ. te SchiphoJ.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-9-'67: A. M. Bussers, Eindho-
ven; H. J. Sletbeen, Nijmegen; A. Em-
mink, Assen; K. Boseh, Groningen.
Per 1-10-'67: A. Rosendaal, Dordrecht;
C. G. A. Sprenkels, C. G. M. Stes,
Breda; H. B. P. Cuipers, A. J. F. Boll,
Roermond; J. Feringa, Groningen;
J. Strootman, J. T. Brouwer, Win-
schoten.

de dienst verlaten

ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-7-'67: J. J. Mabelis, SChrijver te
's-G ra venhage.
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Verkeersfotodienst
Per 10-8-'67: J. Pleijsier, fotograaf te
's-Gravenhage.
Per 1-9-'67: R. J. D. v. Beusekom, fo-
tograaf te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-9-'67: N. Borsboom, owmr. te
Utrecht; C. v. Wezel, wmr. 1e kJ. te
Amsterdam; F. V. d. Bosch, adm. ambt.
C 2 te Utrecht.
ItESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-8-'67: Mej. M. C. Corstanje, adm.
ambt. C 2e kJ. te Middelburg; J. v. d.
Cingel, wmr. 1e kJ. te Zierikzee; J. B.
Hendriks, adm. ambt. C 3e kJ. te
Meerkerk; G. Kolbach, owmr. te Stol-
wijk.
Per 1-9-'67: C. v. Beek, adjudant te
's-Gravenhage; W. F. Gerards, adju-
dant te Hellevoetsluis; N. G. v. d.
Poel, owmr. te Reeuwijk; W. J. G.
Bladergroen. owmr. te Oegstgeest; D.
v. GinkeI, wmr. 1e kJ. te Hillegom.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-9-'67: J. V. Leeuwen, adjudant
te Someren; D. de Gast, owmr. te
Eethen; J. H. Scheepers, wmr. 1e kJ.
te iHeer; M. M. Busink, wmr. 1e kJ. te
Milheeze; H. Th. Vos, wmr. 1e kJ. te
Roermond.
RESSORT ARNHEM
Per 1-9-'67: E. Kas, owmr. te Ochten;
J. Steffens, adjudant te Nijmegen; G.
J. Sonnenberg, wmr. 1e kJ. te Losser.
llESSOltT GRONINGEN
Per 1-9-'67: G. R. Boersma, owmr. te
Assen; H. J. Schuldink, wmr. 1e kJ.
te Elp; G. H. de Jonge, wmr. 1e kJ. te
Roden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'67: R. Homan, owmr. te Am-
sterdam; A. V. d. Berg, wmr. 1e kJ.
te Wemeldinge.

wij herdenken

Adjudant
C. Westveer
Westkapelle

ress. 's-Gravenhage* 26-1-1909
t 9-8-1967
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klaproosdag 1967

denk op
11 november
nog eens

oorlog was voorbij.
"Thank you!", zeiden we tegen ieder,
die een geallieerd uniform droeg.
"Holland thanks the Liberators" was
op grote spandoeken geschilderd, die
hoog boven de straten hingen.
Snel werd het weer normaal. De ge-
allieerde soldaten verdwenen uit ons
land om thuis te worden gedemobi-
liseerd. Zij gingen terug naar Enge-
land en Amerika, naar Canada en
Afrika en Nieuw Zeeland. Maar ...

"thank you"
De 5e mei van 1945 ligt ruim twee
en twintig jaar achter ons. Deze pe-
riode overbrugt eigenlijk een gene-
ratie; vele honderdduizenden jonge-
ren hebben de ervaringen van 1940
tot 1945 alleen vernomen uit de ver-
halen van ouderen. En het schijnen
verhalen uit een onwezenlijk ver-
leden: Joodse landgenoten, die zon-
der meer werden opgepakt om er-
gens in een kamp volgens plan ge-
dood te worden; razzia's, waarbij
vaders en broers zomaar uit huis
werden gehaald om ergens voor de
vijand te moeten werken; executies
op die plaatsen in onze steden en
dorpen, waar nu de kruisen en mo-
numenten staan en waar toen de ka-
rabijnschoten knetterden, die een
eind maakten aan jonge levens vol
idealen en toekomstverwachtingen;
voedselrantsoenen-voor-een-hele-dag,
bestaande uit een dun sneetje brood
van erwten en aardappelmeel, een
papje van suikerwetenpulp en een

Bestelkaart
VOM

Boekwerken

stuk koek van tulpebollen, zonder
vlees, zonder jus, zonder vet, zonder
broodbeleg, ja zonder alles wat we
vandaag de dag als heel normaal be-
schouwen ...
Die tijd beleefden de ouderen twee
en twintig jaar geleden. Maar.
zij wisten dat er andere tijden zou-
den komen. Via hun weggestopte
radio's - een radio mocht je toen
ook al niet hebben! - hoorden ze
over de bevrijdingsplannen der ge-
allieerden. Ze zagen hoe deze stap
na stap werden verwezenlijkt: eerst
trokken de geallieerde vliegtuigen
over ons land om de vijand in zijn
hart te treffen. Daarna kwamen de
geallieerde legers nader en nader.
Frankrijk werd bevrijd, toen België,
daarna Nederland. En op die ge-
denkwaardige 5e mei van 1945 was
het voorbij. Er kwam weer eten, de
mannen konden tevoorsohijn komen
zonder te worden opgepikt; Joden
konden vrij over de straat gaan. De

Kan ongefrankeerd
worden verzonden

ANTWOORDKAART
MACHTIGING No. 6

DOKKUM

tienduizenden anderen bleven in Ne-
derland, op één van de meer dan
vijfhonderd kerkhoven, waarop de
geallieerde gesneuvelden werden be-
graven. En in meer dan 30.000 ge-
allieerde gezinnen was het in mei
geen feest, omdat daar een lege
plaats was gekomen, die nooit meer
zou worden ingenomen.
Voor deze nabestaanden werd kort
na de oorlog het Nederlands Oor-
logsgraven Comité opgericht. De
voornaamste doelstelling hiervan is
aan de nabestaanden der voor onze
vrijheid gesneuvelde soldaten gast-
vrijheid te verlenen, waarbij zij het
graf van man, vader, zoon of broer
kunnen bezoeken.
Deze gastvrijheid kost in deze tijd
veel geld. Om dit bijeen te brengen
wordt elk jaar de "Klaprooscollecte"
gehouden. Deze vindt dit jaar plaats
van 6 tot en met 12 november, met
als hoogtepunt "Klaproosdag" op
zaterdag 11 november.
Het Nederlandse volk geeft gul aan
deze inzameling. Maar e,r moeten
ook mensen zijn, die het geld opha-
len. Mensen, die behalve geld, ook
enkele uren van hun vrije tijd wil-
len geven voor de nabestaanden van
hen, die hun hele leven gaven.
Duizenden nabestaanden, die nog
niet naar Nederland kwamen, wach-
ten vol spanning of zij volgend jaar
mogen komen. Zij wachten af in
hoeverre het werk van het Neder-
lands Oorlogsgraven Comité - dat
in geen enkel ander Iand op de e
wijze plaatsvindt - het Nederlandse
volk aanspreekt, hoeveel er nog over
is van dat gevoel van dankbaarheid
uit 1945.

I!I
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Storno
mobilofoons

• •
Z1Jn

betrouwbaar

INGENIEURSBUREAU

KONING EN HARTMAN N.V.

V raag het de-man-langs-de-weg:
STORNO mobilofoons zijn stabiel
en bedrijfszeker.
En ongeëvenaard
wat het geluid betreft,
glashelder en krachtig
klinkt de stem
van de STORNO mobilofoon.

V raag het de-man-in-de-centrale,
hij kan vergelijken.
Je kunt de STORNO mobilofoon
er zó uitpikken.
Zuiver en gedragen
door een oase van stilte
komt de STORNO-stem binnen.

En geen wonder!
Voor de STORNO ingenieurs en
werkers is de mobilofoon
niet één van de producten
waar op gezette tijden óók eens
aandacht aan besteed moet worden.
Neen, àl hun woorden en werken,
àl hun denken en doen
zijn gericht op één doel:
perfectie in mobilofoons.
Dat is het succes van STORNO,
één der grootste fabrieken
ter wereld van
mobiele radio-telefoons,

welke in Nederland
wordt vertegenwoordigd door:

Den Haag Koperwerf 30 Telefoon (070) 678380* Telex 31528
Brussel Gachardstraat 53 Telefoon (02) 482655 Telex 22760
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.Uvvnieuvve rnedevverker kijkt
u recht in de ogen

(U mag hem zo uitvoerig testen als u wilt)

~:r~~t~e!~~t:~:~Iv
hebben. Zo mooi is hij.'"
Zo uitgebalanceerd van lijn.
Zo nieuw, nieuw, nieuw ....
Is dat nog wel een Volks"
wagen? Volkomen. Volle- .
dig. Volstrekt. Alleen: wat :
best was bleef, wat goed .
was werd beter. En daar·
staat hij dan, uw nieuwe
medewerker.
Nieuw. Nieuwzijn zijn grote
ramen. Van voor, opzij.
Meer licht, meer zicht naar
binnen en naar buiten.
Nieuw is de schuine stand _,
van het stuur. Nieuw is~.·.
het overzichtelijke dash-'/
board. Nieuw is de gerieflijke ':
air-conditioning. Nieuw is de '
bekleding. Nieuw zijn de be- .
dieningsknoppen en -hendels:
extra veilig door materiaal en
constructie. Nieuw is de grootte va .
de laadruimte: nu 5 rn'. Nieuw is de handiqe"
schuifdeur (in de standaarduitvoering). Nieuw is de ben-
zinetank: met 20 liter méér inhoud, dus 60 liter. Nieuw
is het vermogen van de motor: nu 57 PK (SAE). Nieuw
is de dubbele kruiskoppeling op de achteras, voor een
nog veiliger wegligging. Nieuw zijn de stevige bum-
pers, beschermend rond de carrosserie gebogen.

Als u in de nieuwe
bedrijfswagen r
vergeet u, dat he eez

Jedrijfswagen is. Voor _ is
het dan helemaal een -
fortabele personen E;=-
geworden. Maar als
laadt of lost, vergee
u hem voor persone a -
hebt gehouden. Zo -:.:?-
maal is het dan de _
matige, handige, vlo e ce-
drijfsauto.
Onze tekstruimte raa-
en nog hebben we ~::::-~
een deel van al het e.; _

-.verteld; kunt u naqaar-
Wel, ga het na. Ga -:::=

. één van de 170V'li - ::i:-
. Iers en test een VW-bec~ ::-
auto. Een VW-bestelau 0 ce-
sloten of met ruiten), eer -
Kombi, een VW- Piek-up ê -

..... niet met dubbele cabine
VW-ClipperofeenVW-Clipperde __ ::

(die u gerust nog VW-busje mag noe e-_
Dan ontdekt u, waarom de nieuwe VW-bedrijfsau
zo recht in de ogen kan zien. Hij is uw meest betro
bare medewerker, die - dank zij alle verbeteringen - _
sneller zijn aanschafprijs voor u terug verdient en dan
alleen nog maar winst oplevert.

Ga van de week met hem kennismaken.

PON's AUTOMOBIELHANDEl N.V.
AMERSFOORT . .

V.W.Bestelwagen
v.a. f 6295,-

V.W.Kombi zonder
zittingen v.a. f7925,-

V.W.Kombi met
zittinqen v.a. f 8280.-

VW. Piek-up
v.c. f6370.-

V.W Piek-up;dubbele
cabine v.a. f7115,-
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KORPSBLAD

Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspolitie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

ge Jaargang
No. 3 - november 1967
Verschijnt 1 x per maand

redactie
Kolonel P. Oom
te Arnhem

Majoor mr A. ]. Dek
te Heerenveen

Kapitein W. F. K. ]. F. Frackers
te Driebergen

Mejuffrouw M. P. Baars
Officier voor jeugdzaken
te ijmegen

]. M. A. Kasprowicz
Hoofd bureau reserve-rijkspolitie
te 's-Gravenhage

Adjudant]. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwach tmees ter
J. ]. H. van Aerssen
te ijmegen

Wachtmeester l e klasse
]. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester H. S. Freen
te 's-Gravenzande

redactiesecretariaat
Districtsbureau
Rijkspolitie te Water
Bureau-ark Waalhaven, Nijmegen
Telefoon 08800 - 3 32 44

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
Telefoon 05100-23361

advertenties
]. Duyker, Groningen
Van Ketwich Verschuurlaan 25
flat 205
Telefoon 05900-24093

uitgave
Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190-2321
Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 10,- per jaar
bij voorui tbetal ing
Losse nummers f 1,- per stuk

bij de omslagfoto:

Op de vele - vooral in
kleigebieden - gladde her [suaegen
gaat steeds veel goed maar
sommige ritten eindigen bepaald
voortijdig en G.S.A.'s rukken uit
na slippartijen.

(foto: Bas den Oudsten)

deze maand
Korpslied Rijkspolitie

Politie op Hawaii

Bijzondere actie
veiliger verkeer in Rolde

25 jaar G.V.P.

Korpsschietwedstrijden

Schieten reservisten

Deldense wachtmeester
verbeterde hoo.gspringrecord

Voor moeder en kind

Filatelie

Personalia

1
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majoor
J. Schouten
schreef
korpslied
rijkspolitie

DOOR BAS DEN OUDSTEN

in december
officiële
aanbieding
Het Korps Rijkspolitie heeft zijn
eigen korpslied gekregen. Componist
en tekstschrijver: de dirigerend
officier der rijkspolitie 3e kl. ].
Schouten, nu nog te Leeuwarden,
maar als officier toegevoegd aan
de Territoriale Inspectie in het res-
sort Groningen voornemens naar
de omgeving van Groningen te
verhuizen. Het korpslied der rijks-
politie, inmiddels ingestudeerd door
de Rijkspolitiekapel en het Rijks-
politiemannenkoor te Groningen, zal
begin december bij een uitvoering
in het nieuwe Nederiands Hervorm-
de gebouw te 's Gravenzande offi-
cieel worden aangeboden aan de
Minister van Justitie, wellicht ver-
gezeld van de secretaris-generaal
en de directeur-generaal en aan de
algemeen inspecteur van het Korps.

het begon
3 jaar geleden

Het mag zo zijn, dat het korpslied
nog maar net is geboren, dooh het
heeft in elk geval al een beschei-
den geschiedenis, die drie jaar ge-
leden begon. Tijdens het korpsdiner

2

zat de majoor chouten - toen
nog kapitein - aan tafel bij de
kolonels J. R. Hoogkamer en H. A.
van Steenis. De kolonel Hoogkamer
maakte de opmerking, dat het ei-
genlijk vreemd is dat het Korps
Rijkspolitie geen eigen korpslied
bezat. .,Toen ben ik daar later over
gaan denken en aan gaan zitten
werken." zegt de majoor Schouten.
"Dergelijke dingen zijn nu eenmaal
geen zaak van: dat doe ik wel even.
Er valt je af en toe iets in en daar
bouw je op door. Merkwaardig
was dat de eerste paar regels tekst
en de muziek vrijwel tegelijktijdig
in mij opkwamen. De majoor zingt
een paar regels: ,.Er is maar één
Korps Rijk politie, het plattelands
openbaar gezag ... "

,,'t moet
goed liggen"

"Ik had niets opgeschreven," aldus
de majoor, ..maar de volgende dag
wist ik de melodie nog. De tekst
kwam zo bij stootjes en toen ik het
refrein bijna had, kwam de melodie
ineens helemaal. Die neuriede ik
nogal eens. Zo'n lied moet goed
liggen, het mag niet vervelen. Af
en toe werkte ik eraan en na twee
jaar heb ik het vierentwintig keer

~=:"':~'>
.. ~~.

~~- ""-3,

De majoor J. Schouten,
officier, componist,
tekstschrijver

op de band opgenomen vóór het
mij naar de zin was. Toen ik het
de kolonel Hoogkamer had laten
horen, is Theo Westen, de dirigent
van het mannenkoor eraan tepas-
gekomen. Die luisterde en wees op
een paar schoonheidsfoutjes. Enfin,
ik heb het bij hem thuis op de piano
nogeens gespeeld en hij schreef het
op. Er kwam een pianoarrangement
en het mannenkoor studeerde het
in. Daar kwam weer een bandop-
name van. Als ik iets doe wil ik
het goed doen, anders gooi ik het
in een hoek. Het liep allemaal heel
leuk. De generaal kwam op een
districtscommandantenvergadering
en daar werd de band informatie!
voor hem gedraaid. Hij zei: "Dit
moest de kapel instuderen."
En zo ging het verder. De majoor
Schouten kwam bij de voorz itter
van de kapel, de overste F. M. C.
Offermans, die erg enthousiast was.
En Bosch, de arrangeur van de ka-
pel, maakte een bewerking. "Latel
kreeg ik een uitnodiging om te ko-
men luisteren. Dat was voor mij
een evenement," aldus de majoor
Schouten. Op de vraag waarom hij
nu juist dat Korpslied ging maken,
antwoordt de majoor: "Ik had er
gewoon zin in."
De rijkspolitie-officier Schouten en
de tekstschrijver zijn twee verschil-
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lende figuren. De majoor van nu
zat als kind van een jaar of tien
al achter de piano. Veel later goo-
chelde hij en hij deed zelfs aan
buikspreken. Het was niet vreemd,
dat hij RAO-officier in het leger
werd. Hij kwam min of meer in
cabaret- en revuewerk terecht -
waarvan de invloeden in de muziek
van het korpslied te bespeuren zijn
- en hij schreef teksten. De ma-
joor wuift dat allemaal met de
hand weg: "Dat gaat allemaal heel
ver terug," zegt hij. En op de vraag
hoe hij gezien dit alles politie-offi-
cier werd: "Omdat ik dát nou al-
tijd al had gewild, als jongen van
veertien jaar al."
In het huis aan de Molenstraat te
Leeuwarden wordt evenwel nog al-
tijd veel muziek gehoord. Daar
speelt de majoor veelvuldig amuse-
mentsmuziek in de stijl van Kreu-
der, Kuntz en Warren. Daar werd
het korpslied geboren en daar be-
gint als de maj oor niet speelt toch
nog muziek van een dnietonige fluit-
keteldop : muziek vóór de koffie ...
"En dat korpslied gaat u nu in deze
vermaterialiseerde tij d aanbieden,
gewoon cadeau doen," informeren
we.
,,] a", zegt de majoor glimlachend,
"gek hè?"

De deelnemers aan de kadercursus M.E., welke is gehouden
van 4 tot en met 22 september 1967 in het vakantieoord
"Westerbergen te Echten (Drentel.

adjudant Timmer
verliet
politiedienst

I!l

In verband met het bereiken van
de zestigjarige leeftijd nam ad-
judant A. Timmer in "Het Koets-
huis" te Zuidlaren afscheid van de
politiedienst. Ter gelegenheid hier-
van waren op de afscheidsreceptie
aanwezig de majoor L. P. Bergsrna,
districtscommandant Assen; de lui-
tenant P. Compaan, officier toege-
voegd; mej. M. Boom, officier voor
jeugdzaken te Groningen; de bur-
gemeesters van Anloo en Zuidlaren,
mr K. H. Lambers en ]. H. Rou-
kema; de heren D. de Ruiter en A.
Brunsting van de Stichting Land-
bouwbeurs Zuidlaren en de groeps-
commandanten uit het gehele dis-
trict Assen.
De adjudant Timmer had in 40
jaar 15 standplaatsen. Als adjudant
bleef hij het langste op één stand-
plaats: 12 jaar in Zuidlaren. De
majoor Bergsma roemde de adju-
dant voor zijn rustige en weldoor-
dachte optreden en zijn bijzondere
gave om een prettige sfeer bij de
groep te scheppen. Ook mevrouw
Timmer werd in de hulde betrok-
ken. De adjudant Timmer ontving
uit handen van de majoor, de tra-
ditionele enveloppe met inhoud

voor zijn 40-jarige dienst. Van zijn
collega's groepscommandanten ont-
ving bij een fotostatief met pano-
ramakop.
Mede namens mr Lambers roemde
burgemeester Roukema het organi-
satietalent van de adjudant. In het
bijzonder kwam hierbij de Zuid-
laarder paardenmarkt naar voren.
Hij bood hem een bord van Mak-
kumer aardewerk aan. Ook namens
het Beurs-bestuur werd een geschenk
aangeboden.

I!l

Waarom worden op alle grote
bedrijven in de Europoort BENZO
fijwielen gebfuikt?

Dit kunt u lezen o.a. in de Auto-
kampioen van mei 1967 en de
consumentengids van april 1967

BENZO SPORT SUPER DE LUXE
geheel compleet f 148,-

DIENSTRIJWIELEN
compleet f 142,-

Deze prijzen gelden t.m. 31 dec.
Benzo bestaat 60 jaar.

Vraagt gratis prijscourant.

BENZO R/JWIELFABRIEK
VLAARDINGEN

Telefoon 010 - 34 24 74, 34 42 44
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politie
op
Hawaii

H. J. TOORENBURG,
's-GRA VENHAGE

Ook in het romantische Hawaii
heeft de politie de handen vol. Het
politiekorps van vandaag is een
modern effectief apparaat waarvan
de huidige leden slechts glimlachen
bij de herinnering aan vroeger, aan
de eerste "politiemacht" van 1834
of aan de patrouillewagen met
,,2 p.k." uit 1904.
De oorsprong van het korps dateert
uit het jaar 1834 toen Koning Ka-
mehameha III de eerste politiemacht
in Honolulu formeerde. Als hoofd
werd aangesteld de heer Kronen-
berg, die een "staf" toegewezen
kreeg van twee man. Negen jaren
later, in 1843, werd voor alle ei-
landen één politiekorps georgani-
seerd. Dit korps bestond uit 27
man, te weten: 1 ka pi tein, 1 ser-
geant, 1 korporaal en 24 agenten.
In die tijd bestond het politiewerk
hoofdzakelijk uit het controleren
van herbergen, hotels, eethuizen en
huizen met een slechte reputatie.
Bovendien werden op bepaalde tij-
den de havengebieden gecontroleerd
wanneer b.v. schepen aankwamen
of zouden vertrekken. In de lente
van 1850 werden alle korpsleden
benoemd tot "full-time" politie-
ambtenaren. In 1904 kreeg het korps
de beschikking over een "echte"

4

Nadat verscheidene personen de
heer Kronenberg waren opgevolgd
als Hoofd der Politie werd in au-
gustus 1932 William A. Gabrielson
benoemd. Deze heeft verschillende
verbeteringen aangebracht waarbij
onder andere ook de instelling van
een reservepolitie-apparaat in 1941.
Dit reserve-apparaat met een sterkte
van 150, later 300 man, bewees al
spoedig zijn nut tijdens de ] apanse
aanval op 7 december 1941. In 1948
werd Gabrielson gepensioneerd en
kreeg in Dan C. Liu een waardig
opvolger.
Dan C. Liu heeft zeer veel verbe-
teringen aangebracht waaronder
een meer efficiënte wijze van wer-
ken en het tot stand brengen van
een betere verstandhouding met het
publiek. Met name op het gebied
van verdovende middelen, gokspe-
len en de zeden wordt streng de
hand gehouden aan de wettelijke
bepalingen. Wanneer iemand zich
schuldig maakt aan overtreding van
de wetten, wordt hij door de recht-
bank streng gestraft. Hierdoor is

De patrouillewagens worden
regelmatig grondig
geïnspecteerd.

het aantal misdrijven en overtre-
dingen merkbaar verminderd.
Wanneer we nu de- huidige organi-
satie onder de loupe nemen, dan
kunnen we constateren dat het
korps wordt onderverdeeld in di-
verse afdelingen. De surveillance-
dienst wordt verdeeld in vier
districten (Honolulu; Wahiawa-
Waialua; Pearl City-Waianae en
Kaneohe-Kailua), namen die al even

politiewagen, weliswaar niet zoals
wij ze nu kennen, maar een wagen
op rubberbanden welke door twee
paarden moest worden voortgetrok-
ken. Deze "patrouillecar" deed
dienst als ambulance, alsook voor
het vervoer van gevangenen.
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De surveillance in de steden
geschiedt met salomotoren of
zijsponcombinofies.

romantisch aandoen als de eilan-
den zelf.
De enorme groei van het aantal
inwoners heeft de politie voor vele
problemen gesteld. Er werd een
verkeersafdeling opgericht, welke
toezicht houdt op de verkeerswegen
met snelle auto's en motoren. De
verkeersafdeling heeft alleen al in
1966 14.858 verkeersongevallen be-
handeld waarbij 226 personen ge-
wond raakten en 8 personen het
leven verloren. Een belangrijke taak
heeft deze afdeling in de technische
controle van openbare vervoer-
middelen en het afnemen van de
rij-examens.
Ook beschikt het korps over een
zeer gespecialiseerde recherche-af-

deLing. Enkele voorvallen met be-
trekking tot de misdaadbestrijding
wil ik u niet onthouden:
Op 3 juli 1965 vuurde een sluip-
schutter vanaf een verborgen plaats
in de bergen op twee autobussen
met toeristen. Agent Bradley Kaa-
nana, een van de te hulp geroepen
politiemannen werd dodelijk ge-
wond door een kogel uit het wapen
van de sluipschutter. Twee andere
agenten werden eveneens het slacht-
offer van de daden van de man en
werden geraakt door de kogels. Na
een succesvolle actie van meer dan
24 uur werd de sluipschutter ge-
grepen. Het bleek de 23-jarige
Michel Patriek Moeller te zijn, een
in Duitsland gelegerde militair. Hij

Geen paardekar meer,
doch snelle patrouillewagens
uitgerust met mobilofoon.

was betrokken geweest bij verschil-
lende aanslagen zowel op Hawaii
als in Duitsland. Moeller bleek
geen verklaringen te kunnen geven
voor zijn daden en hem werd moord
in de eerste graad ten laste gelegd.
Op 25 juli 1965 werd uit de haven
van Hono!ulu het lichaam van een
man opgehaald, dat kon worden
,geidentificeerd als van de 46-jari,ge
bankemployé Jack Wadsworth. Sec-
tie bracht aan het licht dat hij door
wurging om het leven moest zijn
gekomen. Een grondig onderzoek
volgde daarop. Zeven maanden la-
ter, na uitvoerig speurwenk door
de recherche, werden twee mannen
gearresteerd die verdacht werden
van de misdaad. Een doofstomme
man, die getuige van de wrede daad
was geweest, reconstrueerde de mis-
daad volledig en juist.
De Jury bevond de beide mannen
schuldig en zij werden door de
rechtbank veroordeeld. [!]

adjudant C. de Lang
correspondent
Korpsblad
Als opvolger van
de onlangs ge-
pensioneerde ad-
judant J. C. de
Leeuw, heeft de
adjudant C. de
Lang te Nijme-
gen de functie
van correspon-
dent van ons blad
op zich genomen. De adjudant De
Lang, over wie onlangs in het
Korpsblad werd bericht naar aan-
leiding van de aanvaarding van de
functie van districts-adjudant van
het district Nijmegen der Rijks-
politie te Water, is voorzitter van
de sportvereniging van de Rijkspolitie
te Water. Hij was "in zijn jonge
jaren" een verdienstelijk voetballer
en kwam uit voor de V.V. Zeist.
J arenlang had hij de leiding van het
elftal van de politiesportvereniging
Zutphen.
Wij heten hem gaarne welkom in de
kring van correspondenterien zijn er
van overtuigd, dat hij de belangen
van het Korpsblad met enthousiasme
zal behartigen. [!]
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bijzondere
aktie voor
veiliger
verkeer
inRolde

DOOR DE OWMR.

D. N. W. TITS TE ASSEN

FOTO's: TECHN. RECHERCHE

GRONINGEN

Het personeel van de post Rolde
van de rijkspolitie is wekenlang in
touw geweest om op bijzondere
wijze deel te nemen aan de tweede
Rolder lichtweek. die overigens ook
in het normale politiële vlak al de
nodige aandacht vraagt. Tijdens die
lichtweek heeft het personeel van
de post Rolde de schijnwerpers ge-
richt op de verkeersonveiligheid in
de gemeente. In de tuin rondom
het bureau werd een reeks slag-
zinnen en affiches V00r een veiliger
verkeer, met als centrum een bord

gen later moest de inschrijving wor-
den gesloten omdat er al 336 cur-
sisten waren. Tot maart 1968 zijn
alle lesavonden volledig volgeboekt
en het personeel van de post weet

met de tek t: "vanaf lichtweek
1966 tot lichtweek 1967 noteerden
wij in Rolde 9 ernstige verkeers-
ongevallen. Daar moeten wij geza-
menlijk iet aan doen." Al die bor-
den werden afwi selend een minuut
verlicht.
Een en ander heeft het publiek
sterk aange preken, temeer omdat
de burger in het algemeen niet het
aantal verkeer ongevallen in zijn
woonplaat optelt. Na de lichtweek
kon het publiek zich opgeven voor
een cursu veilig verkeer. Vier da-

wat het te doen heeft na wat eigen-
lijk werd opgezet als een experi-
ment. En, normaal heeft de post
Rolde de handen al vol.
Rolde is het verkeersknooppunt in
de Noord-Oost Nederland verbin-
ding naar overig Nederland. Bo-
vendien is ook het plaatselijke en
provinciale verkeer sterk toegeno-
men. Het vroeger bij uitstek agra-
risch ingestelde Rolde (een van de
grootste gemeenten in Drentel. is
niet slechts het centrum van de
Rolder paardenmarkt, waarop dit
jaar 1586 paarden werden aange-
voerd, niet slechts plaats waar
middenstandsbeurs, kermis en licht-
week vertier brengen, maar ook
forensenplaats en toeristencentrum
in een van de mooiste gebieden van
Drente.
In het kader van de lichtweekacti-
viteiten werd ook de opperwacht-
meester W. Derksen, sinds zes jaar
postcommandant te Rolde, medewer-
king gevraagd om het postbureau
"aandachttrekkend" te verlichten.
Die kans heeft de rijkspolitie in
Rolde aangegrepen om anders dan
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taliteit te verbeteren. Waarmee
Rolde behalve een van de mooiste
gemeenten in Drente wellicht ook
een van de veiligste kan worden.

normaal in een overigens feestelijke
week aandacht te vragen voor een
zeer ernstige zaak. De post Rolde
heeft hiermee het publiek weten te

"pakken". Dat is niet alleen een
stap vooruit in de verhouding po-
litie-publiek, maar ook een aan-
zienlijke kans om de verkeersmen-

25 jaar
G.V.P.
officieel
herdacht

DOOR OWMR.

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

veel waardering
voor wat
werd bereikt
Toen in 1945 de bevrijding voor ons
land kwam, was één der eerste zor-
gen van de regering de gehate
"Verordeningen van de Rijkscommis-
saris voor de bezette Nederlandsche
gebieden" van de kaart te vegen.
Niet allemaal overigens, want er
waren er enkele die een weinig roos-
kleurige vooroorlogse toestand ver-
beterden. Eén van deze maatregelen
betrof ongetwijfeld de geneeskundige
voorziening voor het politiepersoneel.
De heer J. J. G. Boot, voorzitter van

8

de Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie. zei er dezer dagen in zijn
rede ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan het vo.gende van:
"Vóór de Tweede Wereldoorlog was
het in ons land met de ziektekosten-
voorziening in het algemeen en ook
voor het politiepersoneel niet zo best
gesteld, al kenden het rijk en veie
gemeenten rechten op betaling van
geneeskundige verzorging, soms al-
leen voor de poli tie-ambtenaar zelf
en soms ook voor de gezinsleden.
Toen de economische toestand on-
gunstiger werd, werden de tegemoet-
komingen in de ziektekosten vermin-
derd. Bij verschiilende grote politie-
korpsen was dit een aanleiding om
onderlinge fondsen te stichten met
het doel aanvullend op te treden,
waar de overheidsbemoeiing tekort
Sol100t. Daarnaast sloten vele ambte-
naren zich bij particuliere zieken-
fondsen aan. Pogingen om vóór de
oorlog één politieziekenfonds op te
richten, mislukten eohter."
Wat na jarenlange ondenhandelin-
gen niet lukte, kwam tijdens de be-
zetting tot stand. Uit de rede van de
heer Boot zien we verder, dat in no-
vember 1941 werd gestiohtde Cen-
trale Politie Federatie, waarin alle
politiebonden, -verenigingen, -fond-

sen en -stichtingen werden opgeno-
men. Uit de besturen der onderlinge
fondsen werd een commissie gevormd
met het doel een naast de federatie
staand landelijk zieken- en verple-
gingsfonds op te riclhten, dat alle
politie-ambtenaren in Nederland zou
omvatten. Het resultaat van de ar-
beid van deze commissie was, het
instellen op 1 juli 1942 van het Ne-
derlands Politie Ziekenfonds-s PZ),
waarvan het lidmaatsohap voor het
personeel der Nederlandse politie in
beginsel verplicht werd gesteld.
Dit NPZ is dus in feite de voor-
loper van de huidige "Dienst GVP",
waarvoor dit jaar alle aanleiding
bestond het feit van ,,25 jaar ge-
neeskundige verzorging politie" te
herdenken. Dat er in die vijfentwin-
tig jaar echter zo het een en an-
der is gebeurd, valt licht te begrij-
pen en daarom lijkt het interessant
de gebeurtenissen op de voet te vol-
gen.

a 25 jaar," aldus de heer Boot,
"is de betekenis van de oprichting
verbleekt, omdat het nu als vanzelf-
sprekend wordt besohouwd, wat toen
een grote ommekeer ten opzichte van
de bestaande toestand betekende.
Dat bepaald geen sprake was van
een opgedrongen regeling bleek na
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de bevrijding, toen op het voortbe-
staan van het NPZ prijs werd ge-
steld."
De moeilijkheden kwamen toen ech-
ter van een andere kant, want in
verschillende delen van het land
wensten de artsen niet langer mede-
werking aan het NPZ te verlenen,
hetgeen rcsulteerde in een opzegging
van de overeenkomst per 1 april 1946.
Het voornaamste bezwaar richtte zich
tegen het abonnements!honorarium.
dat voor het lagere personeel gold.
Een door de ministers van justitie
en binnenlandse zaken in het leven
geroepen commissoriaal overleg on-
der voorzi tterschap van de heer J.
H. G. v. d. Berg en waarin ook de
huidige vice-voorzitter, mr J. Brink,
een belangrijk aandeel had, leidde
tot een voorlopige oplossing. Bij be-
schikking van beide genoemde mi-
nisters van 15 maart 1946 werd het
NPZ opgeiheven. Daarvoor in de
plaats kwam het Fonds Geneeskun-
dige Verzorging Politie. Uit dit
fonds werden de kosten van genees-
kundige verzorging voor de politie-
ambtenaren en hun gezinsleden ver-

goed en wel op basis van het resti-
tutiesysteem, dat voordien alleen
voor het hogere politiepersoneel had
gegolden.
Het restitutiesysteem gaat uit van
het beginsel, dat de patiënt in een
particuliere verhouding staat tot arts,
specialist en tandarts. Met andere
woorden: dat de politieman de ont-
vangen nota van de arts zélf betaalt.
Hij ontvangt van de GVP een be-
drag terug, dat overeenstemt met de
normen, welke door de GVP zijn
vastgesteld.
Hiermede was de ontwikkeling ech-
ter nog niet vol tooid, daar aan het
Fonds GVP in de praktijk bezwaren
bleken te kleven. Naast de onzeker-
heid over de vraag over het lidmaat-
schap, vormde zeker niet !het gering-
ste bezwaar het feit, dat het Politie-
besluit 1945 bepaalde, dat de Kroon
op het punt van de centrale rechts-
positieregeling nadere algemene en,
waar mogelijk, eensluidende regels
moest geven voor rijks- en gemeente-
politie. Het motief hierbij was het
voorkómen van plaatselijk sterk uit-
eenlopende regelingen.

langs de weg .gezren
~

Dat de gemeente Wateringen zijn naam eer aan doet, ondervond een
automobilist, wiens "lelijke eend" op een zaterdagavond, het voor eenden
vertrouwde water op zocht. De gewaarschuwde rijkspolitie kon de bestuur-
der door handreiking op het droge brengen, maar de auto moest tot maan-
dagochtend in het natte element blijven. Dit had tot gevolg dat de rijkspolitie
herhaaldelijk werd gealarmeerd door bezorgde voorbijgangers. Een vinding-
rijke geest en een vaardige hand bewerkstelligde bovenstaande praktische
oplossing. De fotograaf van de Haagse Courant maakte de fraaie foto en
wij kregen welwillende toestemming tot publicatie daarvan.

Verder vormde het ministeriële be-
sluit van 15 maart 1946 een onvol-
doende grondslag om het personeel
tot deelneming aan het fonds te ver-
plichten, waardoor het gevaar ont-
stond, dat het fonds voornamelijk
met de slechte risico's zou worden
belast.

dienst

Om aan al deze bezwaren een eind
te maken, werd bij Koninklijk Be-
sluit van 9 april 1949 de Dienst Ge-
neeskundige Uerzorging Politie in het
leven geroepen. De vervanging van
het fonds door een Dienst had ook
reeds de commissie v. d. Berg voor
ogen gestaan. Hierdoor werd name-
lijk duidelijk gesteld, dat de .genees-
kundige verzorging, economisch noch
juridisch, als een ziekenfonds kon
worden beschouwd.
Aan het hoofd van de dienst staat
een commissie, bestaande uit een
voorzitter en tenminste 6 leden, die
door de ministers van justitie en bin-
nenlandse zaken gezamenlijk worden
benoemd. De dagelijkse leiding be-
rust bij een administrateur. Commis-
sie en administrateur worden bijge-
staan door een medische, een tand-
heelkundige en een farmaceutische
adviseur.
"Het stemt tot tevredenheid," zo zei
de heer Boot in zijn rede, "dat de
medewerking van de Maatschappijen
van Geneeskunst, Farmacie en Tand-
heelkunde bijzonder goed is te noe-
men, terwijl ook van ,individuele
artsen, farmaceuten en tandartsen in
het algemeen op medewerking mag
worden gerekend. Een verbazingwek-
kend kleurenpalet van preventieve
en repressieve hulpvedeningen staat
het politiegezin ten dienste, waarbij
geprofiteerd wordt van de indruk-
wekkende resultaten, welke zijn be-
reikt op medisch, tandheelkundig en
farmaceutisch gebied."

medische
ontwikkeling en
vooruitgang
In zijn toespraak wierp de heer Boot
ook een hlik op de medische ontwik-
keling en vooruitgang. Daarbij blijkt,
dat vooral op het punt van de ge-
bitsverzorging bij de Dienst GVP
aanmerkelijke resultaten zijn geboekt.
Het rapport-Godefroy, dat hanelt
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over de tandartsenbehoefte en tand-
artsenvoorziening 1964-1980, geeft
enkele grafieken over de gesaneer-
den-percentages naar leeftijdsopbouw
der veraekerden, De verzekerden bij
de dienst GVP steken daarin bijzon-
der gunstig af bij het gemiddelde
van de verzekerden bij ziekenfond-
sen. Dit stemt temeer tot voldoening,
omdat de patiënt - ondanks het
doen van bijbetalingen - toch geen
verstek heeft laten gaan bij het re-
geimatig consulteren van de tand-
arts. Begonnen met 15 °10 wat men
noemt "gesaneerde ambtenaren", is
nu bij de Dienst GVP de 60 °10 reeds
overschreden. Niet minder aandacht
vrüeg de heer Boot voor de .omvang
en de groei van het moderne genees-
middel. Vooral de geneesmiddelen,
die onder .de zogenaamde "psychü-
farma" gerangschikt worden, moe-
ten volgens de heer Boot met grote
zorgvuldigheid benaderd worden,
Anderzijds heerst dankbaarheid voor
deze middelen, nu spanningen, ang-
sten en depressies zich steeds meer
meester maken van de mens. De heer
Boot venklaart trots te zijn .op de
wijsheid en vooraichtigheid van arts
en apotheker orn verantwoord te
werken en niet klakkeloos mee te
gaan met wat er .op de markt wordt
gebracht.

dankbaarheid

Bij een terugblik .op de achterliggen-
de periode overheersen gevoelens van
dankbaarheid jegens de cürrespün-
denten, die in de diverse politie-
korpsen en -onderdelen de schakel
vo rrnen met de ambtenaren en de
Dienst GVP. Dankbaarheid ook ten
aanzien van de adviseurs, de heren
Peelstra. dr Tromp en de contro-
ierende artsen, respectievelijk de he-
ren De Waard, v. d. Hoeven en
Woortrnan. Niet onvermeld mogen
blijven de namen van de heren Bos-
wijk, Goedbloed, Kloosterman. Hart-
man, Sturkenboorn en Steinhart, van
wie de laatste drie een belangrijk
aandeel hebben gehad in de voorbe-
reiding van het NPZ. Dankbaarheid
tenslotte ook ten aanzien van de sa-
menwerking met alle leden van de
commissie, niet alleen met de ver-
teg enwoordigers van de overheid,
maar ook met die van de politie-
organisaties, Deze laatste instanties
verdienen bijzondere waardering voor
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het feit, dat zij bij hun leden begrip
weten te wekken voor de onverrnij-
delijke premievenhogingen. Tegen-
over die verhogingen staat de plicht
V<lJl1 de dienst, van de ziekenhuizen
en de artsen en ook van de deel-
nemers, om te zorgen dat alle mid-
delen op een zo efficiënt mogelijke
wijze worden aangewend en elke ver-
spilling wordt vermeden. Hier ligt
namelijk een zwakke plek van het
restitutiesysteem, dat een hoofdken-
merk van de dienst is.
"Wanneer men echter zijn oor te
luisteren legt in de gezinnen V<lJl1 de
politie-ambtenaren," aldus de heer
Boot, ",dan blijkt de bereidheid een
financieel offer te brengen in het
besef een zo groot mogelijke zelf-
standigheid te kunnen behouden."
De Dienst wil dit systeem niet té
idealistisch benaderen. Het streven
is gericht .op een marcheren in ge-
lijke pas met de ziekenfondsen.

ministeriële
waardering

Op de bijeenkomst, ter gelegenheid
van de vijfde lustrumherdenking,
werd ook het woord gevoerd door
de minister van binnenlandse zaken,
mr K. ]. Beernink. a onder woor-
den te hebben gebracht, dat zijn aan-
wezigheid in de eerste plaats moest
worden gezien als een accentuer.ing
van de belangstelling voor de Dienst
GVP, zei mr Beernink, dat hij tevens
was gekomen om zijn waardering te
tonen voor wat deze Dienst en zijn
voorgangers hebben gedaan ten bate
van de Nedenlandse politie. De be-
windsman meende, dat de Dienst
GVP de po litie-ambtenaren een steun

11l de rug is bij de uitoefening van
hun vaak zo moeilijke taak. Dat zij
zichzelf, maar vooral ook hun gezin
bij ziekte verzorgd weten, is zeker
een Factor van onschatbare waarde.
De minister prees het overleg in de
commissie, waar niet te merken valt
of een bepaalde spreker tot de
personeeisvertegenwoordiging of tot
de overheidsvertegenwoordiging be-
hoort.
"Kijk," zo zei hij, "dat is het ware
overleg, zoals ik het ook zo graag .op
andere plaatsen zou willen zien."
De minister besloot zijn toespraak
met .op te merken, dat het nu eigen-
lijk een ongeschikt ogenblik was in
de toekomst te kijken. "De genees-
kundige verzorging en vergoeding
voor de gehele Nederlandse bevel-
king," zo zei hij, "maar vooral voor
de ambtenaren en voor de rijksamb-
tenaren in het bijzonder, bevindt zich
immers op een belangrijk punt in
haar ontwikkeling. Van de loop van
die ontwikkeling zal üük de Dienst
GVP waarschijnlijk de gevolgen on-
d rvinden. Wanneer het aan mij li,g,t,
zult u er echter van verzekerd kun-
nen zijn, dat ik - hoe die entwik-
keling ook moge verlopen - steeds
ervoor .op de bres zal staan, dat de
geneeskundige verzorging van de
Nederlandse poli tie even goed zal
blijven, als thans het geval is. Ik ge-
loof, dat ik met die toezegging,
waarin een wens is besloten, mijn
bijzondere waard ring en mijn beste
wensen voor de Dienst GVP en voor
de Commissie, onder wier leiding zij
wordt uitgevoerd, .op de duidelij-kste
wijze tot uitdrukking heb gebracht."
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salomons-oordeel
bracht beslissing
bij korps-
schietwedstrijden

DOOR OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

FOTO's:

VERKEERSGROEP APELDOORN

Een Salomons-oordeel moest de be-
slissing brengen bij de, op de mili-
taire schietbanen te Gorssel, door de
SRGA (Sportvereniging in het res-
sort Arnhem) georganiseerde Korps-
sohietwedstrijden. Toen namelijk aan
het einde van de uitstekend geslaag-
de wedstrijden moest worden uitge-
maakt. welk team de wisselbeker
voor een jaar in zijn prijzenkast
mocht opbergen, bleken de ressorts
Arnhem en Amsterdam gelijk te zijn
geëindigd.

De winnaars karabijnschieten

De uitkomsten waren als volgt:

Pistool:
Arnhem: 4 . 4 , 47, 45, 44 232.
Amsterdam: 47.47.46,46,44 230.
Karabijn:
Arnhem: 47, 47. 46, 45, 45 = 230.
Amsterdam: 48. 48. 46, 46, 44 = 232.

Pr ecies gelijk. maar de monden vie-
ien werkelijk open van verbazing,
toen na raadpleging van de moge-
lijkheden die het reglement in der-
gelijke gevallen biedt (steunserie's,
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korps
e.d.), de beide kemphanen elkaar
nog geen duimbreed toegaven.
Slechts na een aantal wiskundige be-
rekeningen, die overigens ook niet
eens door het reglement volledig
werden gedekt, zou het ressort Arn-
hem met een "atoom-lengte" voor-
sprong als overwinnaar kunnen wor-
den uitgeroepen. En daar voelden de
oostelijken, hoe gaarne ze overigens
ook de wisselbeker begeerden, niets
voor. Maar tenslotte worden de wij-
zen geacht uit het oosten te komen
en dus bracht een waar Salomons-
oordeel de uitkomst. Al dient voor
de eerlijkheid vermeld, dat ihet juri-
dische inzicht van de kolonel mr ].
P. v. d. Steur, aan de voor beide
partijen aanvaardbare oplossing, ook
het nodige heeft bijgedragen.
En die oplossing was dan: Het res-
sort Arnhem mag de trofee het l e
halfjaar onderdak verlenen, waarna
het kleinood wordt overgedragen aal}
Amsterdam. De namen van beide
ressorts worden erin gegraveerd en
om ieder het zijne te geven krijgt
Amsterdam de (vaste) lste prijs-
beker en Arnhem de 2de prijsbeker.
Voor de kampioen-generaalbeker
tenslotte krijgen beide ressorts elk
5112 punt. Vandaar, dat u op de foto
waar de kolonel P. Oom de prijzen
uitreikt, de aanvoerders van beide
teams begerig de handen naar de

. er was heel wat te rekenen ...
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schiet-w-edstrijden

"Wat nu gedaan", zo scheen
de kolonel Oom re denken

wisselprijs ziet uitstrekken.
De leiding van de Korpsschietwed-
strijden 1967 was in handen van de
kapitein A. C. van Dijk, die op uit-
stekende wijze werd gesecundeerd
door de opperwachtmeester K. H. F.
van Ditshuizen.
De "Hagr.naars" hadden in hun ter-
ritoriaal inspecteur, de kolonel mr
]. P. van der Steur, niet alleen een
uitstekend supporter, maar eveneens
- zoals uit het verslag blijkt - een
niet minder uitstekend "juridisoh
adviseur".
De kapitein E. Hubregtsen was aan-
wezig om de politie-te-water-man-
nen, die op pistool met een tweede
plaats zeer goed uit de hoek kwa-
men, maar op de karabijn teveel
punten verloren om in het totaal-
klassement hoog op de ranglijst te
kunnen eindigen, een hart onder de
koppelriem te steken. Hetzelfde kan
gezegd worden van de districtseem-
mandant Zwolle, de overste A. vVo
de Vrieze, voor de oostelijken, die
als het ware "op eigen terrein"
speelden.
De Intendant van het Korps Rijks-
politie, de heer ]. G. Eckhardt, die
eveneens onder de gewaardeerde
gasten kon worden gerekend, kon
vaststellen, dat de door zijn bureau
geleverde munitie niet wordt ver-
spild.

de gedetailleerde
uitslagen
luiden:

Pistool Korps:
1. 's-Gravenhage
2. Politie te Water
3. Arnhem
4. Den Bosch
5. Amsterdam
6. Groningen
Karabijn Korps:
1. Amsterdam
2. Arnhem
3. Den Bosch
4. Groningen
5. Den Haag
6. Politie te Water

234 punten
233 punten
232 punten
230 punten
230 punten
222 punten

232 punten
230 punten
226 punten
220 punten
219 punten
215 punten

gecombineerde
uitslagen

pist.
1. Amsterdam 230

Arnhem 232
3. Den Bosch 230
4. Den Haag 234
5. Politie te Water 233
6. Groningen 222

kar. tot.
232 462
230 462
226 456
219 453
215 448
220 442

personeel

Pistool:
1. C. J. Brünott (PtW)
2. J. H. A. Rutgers (Ah)
3. M. L. Roozekrans (PtW)
Karabijn:
1. D. v. Bennekom (Asd)
2. Beekmans (Bs)
3. J. Stoelhorst (Ah)

49/28
49/27
49/25

50
48/26
48/26/7

e kolonel P. Oom en de opperwachtmeester K. H. F. van Ditshuizen (Arnhem)
en J. Huisman (Amsterdam) bij de "dubbele uitreiking" van één wisselbeker.

De winnaars pistoolschieten v.l.n.r. de wmrs. le kl. M. l. Roozekrans en
J. H. A Rutgers en de opperwmr. C. J. Brünott.

nij( i "1">
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Amsterdam
won weer
schieten
reservisten

DOOR J. VAN WE,ES

TE 's-GRA VENHAGE

Op de te Driebergen gehouden jaar-
lijkse korpsschietwedstrijden reser-
ve-Rijkspolitie waarvoor ieder
ressort een team, bestaande uit vijf
schutters plus één reserve schutter
had afgevaardigd - waren het ook
dit jaar weer de schutters van het
ressort Amsterdam die de overwin-
ning behaalden. Voor deze prestatie

hadden zij 275 punten nodig. Het
equipe van Groningen werd met
klein verschil tweede (273 punten),
terwijl het ressort Arnhem met 268
punten de derde prijs behaalde.
Door dit resultaat bleef het ressort
Amsterdam weer voor een jaar in
het bezit van de wisselprijs en ont-
ving tevens de "gouden medaille",

14

de drie winnaars van de
personele wedstrijden:
v.l.n.r.: C. P. A. Wilders,
J. K. Pietersma en J. Zandvliet.
Foto onder: het winnende team
van het ressort Amsterdam.

beschikbaar gesteld door de Secre-
taris-Generaal van het Ministerie
van Justitie. Groningen kreeg de
"zilveren-" en Arnhem de "bron-
zen medaille". Over het algemeen
werd er beter geschoten dan het
vorig jaar. Toen had Amsterdam
al aan 252 punten genoeg om eerste
te worden.
Ook bij de personele wedstrijden
waren het de schutters van het res-
sort Amsterdam die de toon aan-
gaven. Zowel de eerste als de tweede
plaats waren voor de "Amsterdam-
mers". De reserve-wachtmeesters l e
kl. J. K. Pietersma en J. Zandvliet
werden respectievelijk eerste en
tweede met 59 en 58 punten. De
reserve-wachtmeester C. P. A. Wil-
ders zorgde er voor dat het niet
een gehele Amsterdamse aangele-
genheid werd. Met 57 punten werd
hij derde. Wilders kreeg zijn prijs
niet cadeau. Met drie collega's moest
hij via een steunserie uitmaken wie
de sterkste was. Bovengenoemde
schutters ontvingen voor hun pres-
tatie een medaille, beschikbaar ge-
steld door de Algemeen Inspecteur
van het Korps.
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Deldense
wacht-
meester
verbeterde
hoogspring-
record

TEKST EN FOTO's:

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

Ben Lesterhuis
straks ook
tienkamp-kampioen?

Toen wijlen Joris v. d. Bergh zjn
"Mysterieuze krachten in de port"
sohreef, waren er nog velen die een
beetje smalend en geringschattend
glimlachten. Nu is er niemand meer,
die de "psychologische invloeden"
op de sportbeoefenaar nog zal dur-
ven ontkennen. Integendeel zelfs. De
grootste zor.g van elke oefenmeester
is zijn pupil(len) mentaal zo sterk
mogelijk geladen aan de start te
krijgen, om het even in welke tak
van sport dit ook mag zijn. Dat die
"mysterieuze krachten" ook bij Ben
Lesterhuis, de 23-jarige wachtmees-
ter der rijkspolitie uit Delden. een
rol hebben gespeeld, toen hij op 13
augustus van dit jaar op de Nenijto-
baan in Rotterdam het Nederlands
hoogspringrecord op zijn naam bracht
(1.98 rn), is wel zeker, ook al zal hij
het zelf op dit moment wellicht met
enige verbazing lezen.
De ijverige secretaris van de SRGA
(sportvereniging van het ressort Arn-
hem), de opperwachtmeester W.
Leidekker, de "geestelijke leidsman"
van Lesterhuis, vertelt er het vol-
gende over: "Toen Ben kort vóór de
Nederlandse kampioenschappen van
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Zo ziel Delden de nalionare
recordhouder dagelijks.

•RIJKSPOLITIE
4 O!tSCOl!llAlSAJl
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wedstrijden in het buitenland hier
terugkwam, hebben we hem verteld,
dat in een radiouitzending over die
kampioenschappen zijn naam niet
eenmaal was genoemd. Klaas Kanis
en Jan Borsje waren de favorieten.
Van ene Ben Lesterhuis uit Delden
had de verslaggever kennelijk nooi t
gehoord ... Ben zei niets, maar hij
ontfutselde op die winderige en 're-
genachtige zondagmiddag Kanis niet
alleen de titel, maar hij beroofde
hem tevens van het record. Nauwe-
lijks tien dagen later, tijdens Je
Benelux-landenwedstrijd, kwam Ka-
nis weer - zij het met gering ver-
schil - boven de nieuwe record-
houder uit."
Over "mysterieuze krachten" ge-
sproken!

portret van
een kampioen

Aan de Sluiskade ZZ no. 101 te Al-
melo woont het gezin Lesterhuis.
Vader (een aannemer), moeder, vier
dochters en zoon Ben, 23 jaar en
wachtmeester der rijkspolitie bij de
groep De1den. Waar Ben het van
heeft valt niet te zeggen, want vader
noch moeder Lesterhuis hadden ooit
atletiekaspiraties. "Vroeger," zo zegt

"Nu zijn we er aan gewend,"
zegt mevrouw Lesterhuis, die toch wel
een beetje trots is - en terecht -
op haar recordhouder.
Rechts: owmr. W. leidekker.

mevrouw Lesterhuis, als we op een
mooie septemberdag in haar gezel-
lige huiskamer achter een goed
"bakkie" zitten, "vonden we het
maar zo-z-o. We moesten er echt aan
wennen, als Ben 's zondagsmorgens
in zijn trainingspak op pad g,ing.
'Daar gaat 'ie weer, zei vader dan,
het is sohande op zondagmorgen.

Maar nu zijn we er wel aan gewend
'en het gezin Ieeft volop met hem
mee."
Dat is Ben duidelijk geworden, toen
hij na zijn recordprestatie in het
ouderlijk huis terugkeerde. Aanvan-
kelijk snapte hij er niets van. Er was
niemand om hem te verwelkomen.
Na .zich verkleed te hebben werd hij
eohter meegetroond naar het club-
huis van zijn vereniging SISU op
,,'t Maatve1d" en daar waohtte hem
het hele gezin temidden van vele
clubvrienden en 'talrijke belangstel-
lenden. Het is er t-oen een gezellige
boel geworden.

zo begint de
dagelijkse training

inspanningen

Vraag niet welke inspanningen de
atleet Lesterhuis zich op zijn weg
naar de top heeft moeten getroosten.
Op 16-jarige leeftijd is hij aan zijn
sport begonnen, op aandringen van
een buurtvr iend, Als lid van SISU
kwamei-l .al vlug de successen, zij het
aanvankelijk nog regionaal en in be-
soheiden mate. Als junior behaalde
hij het Twentse kampioenschap in
speerwerpen, kogelstoten, hoogsprin-
gen, discuswerpen, verspringen en
100 meter hardlopen.
Hoogspringen zou uiteindelijk zijn
favoriete nummer worden, al blijkt
uit het vorenstaande duidelijk, dat
Ben Lesterhuis als het ware voor de
tienkamp is geboren. "Als hij in
zichzelf wil geloven en hij doet wat
hij moet doen, dan wordt hij één der
beste tienkampers van Europa en
misschien wel van de hele wereld",
zegt een gedecideerde opperwacht-
meester. "Nou, nou," luidt het be-
sdheiden commentaar van Lesterhuis.
"je durft het wel te zeggen."
Maar er zich volledig voor inzetten,
wil hij intussen wel. Iedere dag traint
hij minstens twee uur op ,,'t Maat-
veld", het mooie atletiekpark van de
gemeente Almel-o, waar ex-speer-
werpkampioen Fikkert nu als direc-

teur van de gemeentelijke Sport-
stichting de scepter zwaait,
Hij draaft er door de bosrijke om-
geving, om zijn conditie op peil te
houden 'en te verbeteren; beoefent
eindeloze startjes, speelt met de ko-
gel en werpt er de speer. En van-
zelfsprekend gaat hij er tientallen
malen "de lucht in" voor een hoogte-
sprong. Want eens zal hij die 2 m-
gr.ens toch moeten halen. In N eder-
land, of wellioht in Duitsland, Noor-
wegen of Tsjeoho-Slowakije, waar
Lesterhuis na zijn doordringen in de
top en opneming in de· Centrale
hoogspringtraining van de KNAU,
aan wedstrijden deelnam.
De "mysterieuze krachten" zullen er
ongetwijfeld hun rol in spelen. Hoe
is anders te verklaren, dat Lester-
huis op de dag van ons bezoek in
trainingspak op "een schoen en een
kl-omp" over de 1.85 m ging en nau-
welijks een week later tijdens de
oostelijke kampioenschappen, nadat
hij over 1.80 m was gegaan en daar-
na de lat 10 centimeter hoger had
laten leggen, er bijkans onderdoor
sprong?
In de winter is het hoofdzakelijk
lopen en komen de gewichten er aan
te pas. Verder wordt natuurlijk on-
ophoudelijk aan de techniek gewerkt.

Ettelijke startjes

Onder leiding van zijn clubtrainer,
de heer H. Hofstede, wordt hieraan
tweemaal per week gedurende an-
derhalf uur aandacht besteed. Dit

17
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gebeurt aan de Technische Hoge-
school te Enschede. Daarbij ko nt
dan nog de centrale hoogspringtrai-
ning in Leiden onder leiding van de
heer J. van Heek.
Vol lof is Lesterhuis over de mede-
werking van Korpszijde. van hoog
tot laag. Waar mogelijk wordt hem
de gelegenheid geboden zijn sport te
beoefenen. Dat neemt niet weg, dat
hij zichzelf desondanks veel opoffe-
ringen moet getroosten, niet op de
laatste plaats ook op financieel ge-

Spelen met de kogel ..

bied. Een speer, om maar eens iets
te noemen, kost omen nabij de
f 250,-. Voor één springspike moet
hij f 46,- neertellen en dan spreken
we nog maar niet over de glasfiber-
polsstok, die de lieve som van
f 400,- moet kosten. "In het westen
van het land, waar de clubs "rijker"
zijn, hebben de meeste wel zo'n glas-
fiberstok," zegt Ben. De clubs in het
oosten kunnen die hoge kosten niet
opbrengen, maar gelukkig komt er
bij SISU binnenkort toch een. Zon-
der top-materiaal is top-sport nu
eenmaal niet haalbaar.

topsport en
propaganda

Topsport is een uitstekende propa-
g-anda. Topsportlui worden niet voor
niets weleens de beste ambassadeurs
genoemd. Daarom betreuren we, dat
nog altijd onze topsporters - die
jammer genoeg nog maar erg dun

18

Volledige concentratie

gezaaid zijn - niet onder de "vlag
van de rijkspolitie" aan officiële
wedstrijden van de KNAU of welke
andere bond ook kunnen deelnemen.
Het is onze overtuiging, dat dit ook
de "image-building" van het korps
ten goede zou komen.
Tegelijkertijd ligt hier voor onze
topmensen toch ook een ander pro-
bleem. Het komt ter sprake als we
met Ben Lesterhuis, nadat we 's mor-
gens op ,,'t Maatveld" zijn verrich-
tingen hebben gadegeslagen, .in de
middaguren op het groepsbureau in
Delden nog wat nakaarten.
Hoe zit het nu feitelijk met de stu-
die? Als straks de "levensavond"
van de sportman komt (het Sic tran-
sit gloria mundi is nergens zo toe-
passelijk als in de sport), dan wacht
er nog altijd de toekomst bij de
rijkspolitie. "Tja," ze.gt Ben, "van
studeren komt momenteel niets. Ik
heb al mijn vrije tijd nodig, om in
conditie te blijven en aan mijn tech-
niek te schaven. Hoe het straks, te-
gen mijn dertigste, zal lopen moet ik
dan maar afwachten. Ik zal dan wel
móeten studeren."
Op zo'n moment dringt zich toch de
vraag naar voren of op dit punt voor
topatleten, die naar onze mening
toch ook hun "waarde" voor het
Korps hebben. niet iets moet worden
gedaan. Bijvoorbeeld in de vorm van
v-rlening van faoiliteiten als het
scheppen van mogelijkheden voor
studie in diensttijd, of iets dergelijks.

Wij houden ons goed voor ogen dat
de liefde nimmer van één kant m1;g
komen.
Intussen gaat Ben Lesterhuis door.
Zal eens de profetie van opper
Leidekker bewaarheid worden? We
hopen het van harte. Maar vóór het
zover is zal het onze crack nog
menig zweetdruppeltje kosten. Hij
zal zijn "afschuw" voor de 1500 m,
een nummer waar de meeste tien-
kampers een broertje aan dood heb-
ben, moeten overwinnen. Hij zal er
zichzelf van moeten overtuigen, dat

Eén springspike kost f 46,-

de 110 m horden hem nog meer roem
kunnen brengen dan het hoogsprin-
gen. De glasfiber-polsstok zal hem
minstens 40 centimeter hoger moe-

l
In trainingsbroek met gemak over 1.85 m.

ten dragen en ook de 400-metertijd
zal scherper moeten worden gesteld.
Kortom, zijn punten-totaal, dat nu
op 6550 staat, zal met zo'n 1500 om-
hoog moeten ... In de sport komen
de successen nu eenmaal niet zo
maar aangewaaid.
"Lestenhuis," zegt opper Leidekker
overtuigd, "heeft het in zich!"
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Adjudant J. Th. Dam, commandant
Verkeersgroep Alkmaar

Met ingang van
1 oktober 1967
is de adjudant
J. Th. Dam aan-
gewezen als com-
mandant van .de
verkeersgroep
Alkmaar.
Hij werd op 17
mei 1914 gebo-
ren te Oostwolde en diende van 7
februari 1936 tot 15 juli 1940 .bij het
Korps Politietroepen. In de bezet-
ting trad hij in .dienst bij het Korps
Rijksveldwaoht en ging daarna over
naar Je Staatspolitie (Marechaus-
see). Op 1 januari 1946 werd hij in
de rang van wachtmeester le kJ. aan-
gesteld bij de verkeersgroep Gronin-
gen van het Korps Rijkspolitie. Op
15 december 1961 ging hij als plaats-
vervangend commandant naar de
verkeersgroep Zwolle. Op 1 mei 1956
werd hij bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 oktober 1967 tot ad-
judant. In zijn standplaats bewoog
hij zich op kerkelijk terrein, waar
hij ouderling was van de gerefor-
meerde kerk.

Adjudant J. Timmerman
commandant Verkeersgroep Leiden

De adjudant J.
Timmerman is
met ingang van
10Mober 1967
aangewezen als
commandant van
de verkeersgr.oep
Leiden. Hij werd
op 7 januari 1912
te Benthuizen ge-
boren en was van 15 december 1938
tot 15 mei 1939 gemeenteveldwachter
te Waddinxveen, waarna hij tot 1
januari 1946 in dienst was bij de ge-
meentepolitie Voorburg. Op laatst-
genoemde datum werd hij in de rang
van wachtmeester l e kJ. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Leidschendam. Op 1 juni 1946
ging hij naar de Verkeersgroep
's-Gravenhage en op 1 januari 1949
naar de verkeersgroep Leiden, waar
hij op 1 november 1958 werd aange-
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wezen ais plaatsvervangend comman-
dant. Op 1 november 1956 werd hij
bevorderd tot opperwachtmeester en
op 1 oktober 1967 tot adjudant.
De adjudant Timmerman heeft zich
steeds een goed collega getoond, in
het bijzonder wanneer collega's door
een ernstig dienstongeval waren ge-
troffen. Zijn sociale bewogenheid
blijkt ook uit hetgeen hij heeft ge-
daan in het belang van de Honga-
ren, die in 1958 een toevlucht zoch-
ten in ons land. Zijn naam Timmer-
man doet hij alle eer aan, zijn aan-
vankelijk beroep was timmerman, bij
de verkeersgroep moest - uiteraar 1
- veel aan de weg getimmerd wor-
den en tenslotte weet hij ook thuis
- en zo nodig ook in het belang
van de dienst - het timmergereed-
schap goed te hanteren.

Adjudant H. F. Bodegom
groepscommandant te Brummen

Met ingang van
16 september '67
is de a.djudant
H. F. Bodegom
aangewezen als
groepseemman-
dant te Brum-
men. Hij werd
op 18 april 1914
te Ridderkerk
geboren en trad op 8 april 1937 in
dienst bij het Wapen der Konink-
lijke Marechaussee. Tijdens de oor-
logsdagen in mei 1940 kwam hij via
Frankrijk in Engeland, waar hij werd
ingedeeld bij het bewakingsdetache-
ment van het Koninklijk Huis te
Maidenhead. Tijdens een bominslag
op enkele meters van de woning van
koningin Wilhelmina, trad hij doel-

treffend op en wegens de daarbij be-
toonde plichtsbetrachting, werd hem
het Kruis van Verdienste toegekend.
Na het beëindigen van zijn taak bij
genoemd bewakingsdetach ement,
kreeg hij de ook aan anderen toege-
kende tevredenheidsbetuiging wegens
trouwe diensten aan het Koninklijk
Huis bewezen, zowel bij bombarde-
menten te Londen als in andere
plaatsen in Engeland waar de Ko-
ninklijke Familie verbeef.
Teruggekeerd in Nederland, bleef
hij bij de Koninklijke Marechaussee

tot 1 december 1947, waarna hij in
de rang van wachtmeester le kl, in
dienst trad bij het Korps Rijkspolitie,
als postcommandant ter standplaats
Vreeswijk. Gedurende de twintig
jaar dat hij in deze gemeente dienst
heeft gedaan, heeft hij het Korps
Rijkspolitie daar een goede naam be-
zorgd. Bij zijn afscheid werd hem
een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur, waarbij hem tevens
de zilveren legpenning van verdien-
ste van de gemeente Vreeswijk met
oorkonde, werd overhandigd. De ad-
judant Bodegom is ook drager van
het Oorlogsherinneringskruis en het
Vierdaagse Kruis. In zijn standplaats
ging zijn bijzondere belangstelling
uit naar de dienst in het jachtveld.
Hij werd op 1 januari 1954 bevor-
derd tot opperwachtmeester en op
16 september 1967 tot adjudant.

Adjudant B. C. Blom
groepscommandant te Zuidlaren

De adjudant B.
C. Blom is met
ingang van 1 ok-
tober 1967 aan-
gewezen als
groepscomman-
dant Zuidlaren.
Hij werd op 7
juni 1919 gebo-
ren te Hattem
en trad op 2 september 1940 in
dienst bij de Marechaussee, waarna
hij op 1 maart 1943 overging naar
de Staatspolitie (Marechaussee). Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le kJ. aangesteld
bij het Korps Rijkspolitie, ter stand-
plaats Zwartsluis. Op 1 december
1947 werd hij verplaatst naar Stap-
horst en op 1 maart 1950 ging hij
als postcommandant naar Balkbrug,
terwijl hij op 1 februari 1958 tevens
werd aangewezen als plaatsvervan-
gend groepscommandant Avereest.
Op 1 mei 1959 werd hij geplaatst bij
de districtsrecherche te Zwolle. Hij
werd op 1 augustus 1951 bevorderd
tot opperwachtmeester en .op 1 janu-
ari 1960 tot adjudant. Hem werd op
30 april 1958 .de eremedaille ver-
bonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in zilver, toegekend.
De adjudant Blom heeft zich op
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veelzijdig terrein bewogen: examina-
tor voor het politiediploma A, Aa
en B, wervingsambtenaar in het dis-
trict Zwolle, instructeur bij de dis-
trictscursus voor het politiediploma
B, correspondent voor het Korpsblad
Rijkspoiitie, instructeur voor vrijwil-
ligers der Nationale Reserve te Balk-
brug, lid van het hoofdbestuur van
de Rijkspolitievereniging. Na de be-
vrijding werd ,hij hoofd van de
P,O.D., district Zwartsluis. Op 14
december 1945 werd hij in werke-
lijke militaire dienst opgeroepen. In
venband met zijn verdienstelijke hou-
ding in de bezettingstijd - hij was
onder meer commandant B,S. kring
Staphorst - werd hij getest en ge-
schikt bevonden voor de opleiding
tot reserve-officier en laatstelijk op
1 november 1955 werd hij bevorderd
tot reserve-kapitein der artillerie.

Adjudant M. Nolles
groepscommandant te Haaften

De adjudant M.
alles .is met in-

gang van 1 ok-
tober 1967 aan-
gewezen als
groepscomman-
dant te Haaften.
Hij werd op 26
januari 1918 te
Ooststellingwerf

geboren en trad op 12 april 1939 in
dienst bij het Korps Politietroepen.
Op 15 juli 1940 ging hij naar de
Marechaussee en diende vervolgens
in de bezettingstijd bij de Staats-
politie (Marechaussee). Op 1 januari
19-16werd hij in de rang van wacht-

eester le kl. aangesteld bij het
Rijkspolitie, ter standplaats

Dokkum_ Op I juni 1948 ging hij
21' de gemeentepolitie Coe-
en •••.erd op 1 oktober 1953

.eer aang esteld bij het Korps Rijks-
politie. nadat de gemeente Coevor-
den een gemeente met rijkspolitie
verd. Op ~6 mei 1958 werd hij aan-
gewezen als postcommandant en op
13 januari 1959 tevens als plaatsver-
vangend groepscommandant te Coe-
vorden. Hij werd op I juni 1958 be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 1 oktober 1967 tot adjudant.

al donder ik
er tien keer
uit ...

DOOR DE WMR. ie KL.

J. RAS TE 's-GRAVENHAGE

Ergens in het Westen des lands
kreeg een TPW-bemanning opdracht
naar een aanrijding te gaan met
zware materiële schade, doch zon-
der gewonden. De schademelding
was niet overdreven: een nagelnieuw
wagentje van een bekend vaderlands
fabrikaat had een al te stevige ont-
moeting gehad met een auto van een
belegen bouwjaar. Bij de ene wagen
stond de motor loodrecht op het chas-
sis, de andere had plotseling inklap-
bare voorwielen, Een blik was vol-
doende voor de conclusie: totalloss.
"Daar hei je de plisie," constateerde
een langharige jongeling onder de
toeschouwers, toen de TPW'ers uit-
stapten, hetgeen de reactie oplever-
de: "Dat hei je goed gezien zusje,"
Hoewel een afzonderlijk gesprek met
beide bestuurders dienstig leek,
moesten eerst de wrakken worden
verwijderd, die verkeerstechnisch ge-
zien nogal slordig waren neergelegd,
Er was evenwel geen kraanwagen
beschikbaar en dies monsterde een
der bemanningsleden van de TPW
- met ervaren blik - de manne-
lijke toeschouwers waarbij een forse
en atletisch gebouwde figuur stond,
met handen die deden denken aan
de klap van de Brienenoordbrug.
Voor gevoelige woorden was hij niet
ontvankelijk, maar hij bracht zonder
commentaar beide voertuigen van de
rijbaan, een paar krachtsverrichtin-
gen die door iedereen werden be-
wonderd zodat het ook iedereen op-
viel dat de jongeling beter tegen
het karwei opgewassen was dan de
naad van zijn pantalon.

De eigenaar van de auto met in-
klapbaar voorwielstel was een zoon
van het platteland, op klompen en
met een dapper petje, dat hij snel-
ler in zijn eeltige handen draaide,
naarmate hij meer met krachttermen
doorspekte volzinnen sprak aan het
adres van zijn tegenstander.
De bestuurder van de andere auto
bleek een paar titels aan zijn naam
te mogen toevoegen, maar zijn rij-
bewijs was nog maar een paar dagen
oud. Hij had het verworven na door
diverse rijschoolhouders te zijn op-
gegeven, waarna een slimme instruc-
teur voorreed met een auto die het
onnodig maakt om bij het rijden
steeds met een pookje in de benzine
te roeren. Dus had hij zo'n auto van

ederlands fabrikaat gekocht; alleen
gasgeven en remmen, De auto had
hij diezelfde middag van de dealer
gehaald. Toen hij evenwel bij de
voorrangskruising was gestopt zei hij
de motor niet meer te horen draaien.
En om na te gaan of die inderdaad
niet meer liep, trapte hij het gas-
pedaal tot de vloer in. Het bleek
toen dat de motor wel draaide en
zelfs dusdanig dat de auto als een
berggeit tot middenop de kruising
sprong waar toevallig de zoon van
het platteland in zijn auto op het-
zelfde punt was aangekomen.
De eigenaar van het even tevoren
gloednieuwe voertuig informeerde of
de TPW-bemanning kon zien of
wellicht de wegenwacht zijn auto ter
plaatse zou kunnen repareren, dan
wel of zijn dealer de zaak voor el-
kaar zou kunnen brengen, want hij
wilde de volgende dag bij het eerste
ochtendkrieken op reis gaan naar het
buitenland. Toevallig kwam de dea-
ler zelf op de plaats des onheils, die
niet mis te verstaan zei dat het met
de nieuwe auto gebeurd was, maar
dat zijn klant met een gebruikte
reserve-auto op vakantie zou kun-
nen. Restte nog een moeilijkheid: de
tweede auto moest versleept worden
en de eigenaar weigerde weer in die
wagen achter het stuur te kruipen.
Zei de TPW-bemanning: "Als er
een straaljager neervalt, gaat de
piloot dirrct met de hele luchtmacht
weer omhoog."
De man wrong zich in zijn auto en
terwijl hij werd weggesleept hoorde
men hem nogeens overtuigd zeggen:
,.Al donder ik er tien keer uit, ik ga
gelijk weer de lucht in."
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de wereld
van maand
tot maand

"Koude oorlog" terminologie wordt in onze westerse
landen dikwijls gebruikt als een kwalifikatie van uitin-
gen van mensen waarin het Oost-Europa van vandaag
getypeerd wordt met termen van gisteren; met termen
van de koude oorlog die toen heerste, maar nu is over-
gegaan in een situatie waarin de vroegere tegenstellin-
gen tussen Oost en West hun grote soherpte aan het
verliezen zijn.
Inderdaad, er is veel veranderd sedert de nog maar pas
achter ons liggende terreur van de Russische en andere
Oost-Europese veiligheidsorganen en het dictatoriale
monopolie van de communistische partijen.
Maar toch is het zaak niet een al te groot optimisme uit
het oog te verliezen wat hier als verleden tijd wordt be-
schouwd aan de andere kant van de scheidslijn nog
steeds opgaat.
Als typerend voorbeeld daarvan kunnen de literaire ont-
wikkelingen in bijvoorbeeld Tsjechoslowakije en de Sow-
jet-Unie genomen worden. Herhaaldelijk hebben bijvoor-
beeld de Tsjechoslowaakse schrijvers hun wensen naar
algehele creatieve vrijheid kenbaar gemaakt alsmede
uiting gegeven aan hun minachting voor de inmenging
van de communistische partij in hun aangelegenheden.
Verder pleiten zij steeds voor meer pluraliteit, vrijheid
en tolerantie.
De communistische partij van T jechoslowakije heeft zich
ogenblikkelijk scherp opgesteld tegenover de schrijvers
en wel in een terminologie die sterk herinnert aan de
hoogtepunten in de koude oorlog. De partij verklaarde
niet meer passief tegenover de schrijvers te blijven staan.
"Het geduld van de partij is uitgeput," zei Hendrych, de
ideoloog van de Tsjechoslowaakse communistische partij.
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En de Tsjechoslowaakse president Novotny heeft zich er
in een redevoering over beklaagd dat de schrijvers de
klassenstrijd hadden verworpen. "Wellicht willen deze
mensen (bedoeld de schrijvers) in Tsjechoslowakije de
rol van derde macht spelen. Ik zeg openlijk tot hen dat
de partij de socialistische beginselen vastberaden in ons
leven zal invoeren. Wij zullen wat dit aangaat geen
compromis sluiten ... Wij zullen nooit toestaan dat een
vreedzame coëxistentie ontstaat met de burgerlijke ide-
ologie," aldus de Tsjechische president.
Geheel in het verlengde van de koude oorlogmentalite.it
bleef het niet bij woorden alleen. Er vielen ook slacht-
offers: schrijvers die door de geheime politie werden
opgepikt.
Een Tsjechisohe chrijver werd tot vijf jaar veroordeeld
omdat hij contacten zou hebben onderhouden met emi-
granten in het westen.
In de Sowjet-Unie was er enige maanden geleden het
conflict met de populaire dichter Andrei Woznessenski.
Nadat Woznessenski van een tournee van twee maanden
langs verschillende universiteiten in de Verenigde Staten
naar zijn vaderland was teruggekeerd regende het ver-
wijten van de zijde van de scherpslijpers in de Sowjet-
Unie die hem verweten tijdens zijn reis door de Ver-
enigde Staten geen propaganda voor de Sowjet-Unie te
hebben gemaakt. En wat erger is dat hij tijdens zijn
Amerikaans verb lijf soms een pro-Amerikaanse en soms
een a-politieke houding heeft aangenomen. Vooral dat
laatste verwijt doet het hem.
Een niet-politieke houding innemen was een zonde die
tijdens de hoogtijdagen van de koude oorlog tot uiterst
onaangename consequenties kon leiden. Daarna maakte
men er zich in de Sowjet-Unie minder schuldig aan, of
werd een niet-politieke houding niet als een bedreiging
gezien. Nu moet men er weer mee oppassen.
Deze voorbeelden blijven niet alleen tot het literaire vlak
beperkt. Ook in andere opzichten blijkt dat de wind die
in sommige landen in Oost-Europa waait nog steeds ijzig
koud is. De manier bijvoorbeeld waarop men het Isra-
elische optreden in de oorlog tegen de Arabisohe landen
veroordeelde. Deze voorbeelden kunnen met andere aan-
gevuld worden.
Natuurlijk is het zo dat ook in Oost-Europa, precies als
in de westeuropese landen, allerlei maatschappelijke
spanningen te constateren zijn. Schrijvers willen meer
vrijheid, willen af van de partijdictatuur die 'hen voor-
houdt wat ze precies moeten geloven, gewone mensen
hebben ernstige bezwaren tegen het regiem. Zolang al
die ontevreden elementen, weliswaar de partij vervloe-
kend, hun ziel maar in lijdzaamheid bez.itten, zal de ban-
vloek van de partij niet over hen komen. Anders wordt
het wanneer aan die gevoelens uiting wordt gegeven.
Om de zaak in de hand te kunnen houden, zullen wel-
licht de communistische partijen in Oost-Europa - en
zeker die in Oost-Duitsland, Polen, Tsjeohoslowakije,
Boelgarije en de Sowjet-Unie - gedwongen kunnen zijn
in steeds fellere bewoordingen en met steeds verder
strekkende maatregelen en sancties tegen de weerspan-
ningen en ontevredenen op te trekken.
De sfeer van de koude oorlog die dan weer sterk het
algemene klimaat in Oost-Europa zou typeren, zal aan
de algemene ontspanning niet bijdragen.
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HET KIND (lI)

door Marianne

Eigenlijk is het niets bijzonders, dat
een vader trots is op zijn eerste zoon,
maar in het licht van alle oude over-
levering is het wel iets bijzonders.
Onder de indruk van het wonder
van de geboorte, dat groter is dan
alle wonderen van kinderbomen,
kinderputten en kinderstenen bij
elkaar, zwerft een vaàer de straat op,
met de opdracht familieleden en
kennissen op de hoogte te brengen
van het heugelijk nieuws. Maar pa
vat z'n taak breed op. Hij vertelt het
nieuws van z'n eerste zoon om te
beginnen aan de melkboer, maar die

vindt het reeds lang niets bijzonders
meer, want die heeft zelf wel zes
nonen. De vader blijft kennelijk in
de veronderstelling, dat zijn vader-
sohap een unicum op dit onder-
maanse is, iets dat nog nooit in der
eeuwigheid is vertoond.
Een collega, die zich naar z'n werk
spoedt, iets waar de vader geen idee
van heeft, reageert als de melkboer.
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Hij feliciteert droogjes en zegt: "Zo
zo, nou, maar wat kalmaan jongen.
je ziet er ui t als een dolende ridder
na een zware strijd."
De vader spoedt zich voort langs
's Heren wegen om laten we zeggen
ook nicht Agaath in te lichten. Doch
aangezien deze de gewoonte heeft
om ochtendziek te zijn en met na-
druk verklaart dat aoht pond maar
heel gewoontjes is en dat haar Frans
negen pond, drie ons en 34 en een
halve gram woog. is het alleen die-
zelfde Frans. die zich met zijn 12-
jarige vuist op de smalle borst slaat.
In dorpen doen ook nieuwtjes over
geboorten in het algemeen als een
lopend vuurtje de ronde. Buurvrouw
weet meestal nog beter dan het
ouderpaar wanneer de spruit gebo-
ren moet worden en bovendien heeft
zij vanachter de gordijntjes de dok-
ter met z'n city-bag .zien komen en
na uren weer zien gaan. Zodoende
wordt de vader reeds in de prille
oohtendstond als hij huiswaarts keert
van ettelijke visites en een .kapi taal
aan telefoonkosten lichter, door et-
telijke buurmannen en -vrouwen ge-
lukgewenst. Dat is niet alles, want
er komt dan meteen een serie goede
raadgevingen, die weliswaar uit de
tijd zijn, maar tooh in vele dorpen
nog stand hebben gehouden tot op
de dag van vandaag. Denk er vooral
om, dat je niet een lege wieg gaat
wiegen en dat je er niet tegen stoot,
want dan krijgt het stuipen. Enne,
als een kind een deel van het "zog",
let wel, ,.het zog" en niet anders,
uitbraakt, dan is dat een goed teken.
"Spijers benne dijers", zegt een buur-
vrouw van Groninger komaf. Enne
je mag een kind niet onder de voe-
ten kietelen. want dan gaat het stot-
teren. Dit is nog niet alles uit de
bloemlezing van goede raadgevingen.
Een kind dat op de buik slaapt wo; dt
een drenkeling. zei men en het top-
punt van nonsens is wel dat een zui-
geling, die gauw lacht spoedig sterft.
Er waren ook vrolijker raadgevingen:
knip het eerste haar er niet af, want
dat kan 'm in 't hoofd slaan, zei een
buurvrouw. Enne, kwijlt 'ie erg?
Nou, dan wordt het vast een zanger,
jaja, jou lache, maar 't is waar, wis
en donders. Als 'ie de hik heeft, laat
'm dan maar mooi, want dan groeit
het hart. En als z'n lip trilt WOl dt
het een driftkop. Als 'ie "berg" op
z'n hoofd heeft of eczeem, nooit iets

aan doen, want dan slaat dat ook
naar binnen.
Het klinkt allemaal maar wat over-
dreven, maar dergelijke raadgevin-
gen, het zijn ook zo van die eerste
vreugden, let wel vreugden, rond het
kind. Het mag hierbij slechts de
"pret drukken", dat we die goeie
oude kraamvisites moeten missen, zo-
als in de Achterhoek, waar alle fa-
milieleden met de hele kindersohaar
naar kraamvrouwen kind komen
kijken, hetgeen men kraamschudden
noemt en waarbij men een krenten-
brood van 1'/2 el lang en 34 centi-
meter breed laat bezorgen. Zie, dat
van dat krentenbrood, dat is spijtig.
Overigens: de kraamvrouw mocht
voor de eerste kerkgang niet in het
donker buiten, want ach je kon nooit
weten, boze geesten, weet u ...
Hier en daar krijgt de kraamvrouw
van de buren nog rijst met rozijnen
of zoiets, koeken of krentenbroden.
De folkloristen weten vele van deze
verhalen te vertellen. Waling Dijk-
stra verhaalt ook nog ergens van een
dergelijke kraamvisite, waarbij veel
gegeten, gedronken en gepraat werd.
Men dronk thee, brandewijn met ro-
zijnen en men at tulband met boter
en onder meer poffen uit tarwedeeg,

voor moeder
die men warm nuttigde, met suiker.
Uit die tijd dateren OM de geboorte-
lepels, nu nog te zien in musea. Het
waren fraaie zilveren lepels, die ei-
genlijk niets met de geboorte te ma-
ken hadden en alleen maar dienden
om de brandewijn met rozijnen om
te roeren opdat men niet teveel ro-
zijnen en te weinig brandewijn in z'n
glas kreeg, vat u ...
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SCHIP OPOE
WESTERGRoNOEN
Toen kwam er een volgende hoog-
oplopende golf, die hem om de
benen spoelde en hij stond tot over
zijn enkels in het water. Maar hij
merkte het nauwelijks. "Nou jon-
gens, help 'ns even, we moeten dat
ding eerst wat hogerop zien te sle-
pen, want het water komt nog ho-
ger."
"Nog hoger?" riep Cor. "Dan staat
het tegen het duin."
"Nou, en, het is immers nog lang
geen hoog water en er staat een beste
storm. Vooruit jongens."
Gedrieën zeulden en sleepten ze de
door water doorweekte kist nog wat
hogerop.
"Wa,t zou erin zitten?" riep Cor.

e e

voor de jeugd
"Weet ik veel," antwoordde Jan.
"Hadden we het ding maar open!"
En hij gaf er een ferme trap tegen.
De planken .gaven echter geen duim-
breed toe. Samen rolden de jongens
de kist op een andere kant.
"Hier zit een plank los," ontdekte
Cor.
"Wacht even," zei Gijs en hij zette
zijn vingers in de naad, zijn schoen

DOOR BAS DEN OUDSTEN

op de kist en trok uit alle macht.
Roestige spijkers knarsten in het
natte hout, maar het was in de felle
storm nauwelijks hoorbaar.
"Hij geeft mee," constateerde Gijs
en nogeens gaf hij een ferme ruk.
Plotseling schoot de plank los en
een paar vieze, kleffe dadels rolden
op het natte strand.
"Dadels," zeiden ze alle drie, met
teleurstelling in hun stemmen. "En
wat voor dadels, ze zijn helemaal
bedorven. Ze hebben zeker drie, vier
weken in het water gelegen," ver-
klaarde Jan, die ze met kennersblik
monsterde. En verachtelijk gaf hij
een trap tegen de kist. "Het wordt
donker, we moeten naar huis," zei
hij, ,want 't wordt stikdonkere nacht
straks."
Toen keerden ze terug. Ditmaal
duwde de storm hen in de rug, tot
ze op een drafje liepen. De schuim-
ber.gen leken spoken. Spoken, met
vuile, doorweekte kleren, die zich op
het strand hadden uitgestrekt.
De zee bulderde voort en de golven
rolden aan, ze werden steeds grau-
wer en zwarter, en de lucht scheen
in de snel invallende duisternis
steeds onheilspellender. Cor keek
voortdurend naar het machtige
schouwspel van wind en golven en
hij voelde zich kleiner en nietiger
dan ooit. Zover hij nog zien kon was
er niets anders dan het grauwe, kol-
kende water. Hij kon zijn ogen er
bijna niet van afwenden. Hij strui-
kelde over een balk, die de zee op
het strand had gesmakt en richtte
zich weer op. Opnieuw leunde hij
achterover, maar opnieuw ook keek
hij naar de zee.
Opeens bleef hij staan en hij sloeg
zijn armen wijduit om Jan en Gijs
tegen te houden.
"Wat doe je?" vroegen die.
En Cor wees sprakeloos naar de zee.

Dan riep hij: "Daar, daarginds, daar
zag ik een lioht, een rood licht. Ik
zag het en toen was het weer weg."
Jan en Gijs kèken elkaar aan. Zou
die nieuwe hun spoken willen laten
zien? Of, of was er ... ?
"Ja," schreeuwde Cor en op hetzelf-
de ogenblik zagen ook de andere
jongens op vrij korte afstand van de
kust een felle rode vuurpijlomhoog
schieten en uitdoven.
"Dat is van een schip op de Wester-
gronden, er is een schip in nood,"
schreeuwde Gijs en zonder zich om
de beide andere jongens te bekomme-
ren rende hij hen vooruit naar het
dorp, als een schim in de scheme-
ring, die half hollend, half struike-
lend voortrende en die werd gevolgd
door twee andere.
Meer naar het westen draaide al
regelmatig het felle licht van de
stoere vuurtoren "Brandaris", die
zijn schijnsel over het eiland en over
de zee wentelde in een felle stralen-
bundel, die de duisternis, het eiland
en de zee scheen af te tasten.

De reddingboot vaart uit

Gijs liep hijgend voort over het on-
effen pad door de duinen inde rich-
ting van de plaats, waar de jongens
hun fietsen hadden achtergelaten. Hij
liep zo hard hij kon en intussen
mompelde hij: "Een schip, een schip
. . . in nood. Dat moet, dat moet
Vader weten, de reddingboot moet
uit."
In gedachten zag hij al de beman-
ning van het onbekende schip ang-
stig samengedromd staan langs de
reling, terwijl de zware zeeën de
scheepswand beukten en met donde-
rend geweld tegen de brug sloegen.
Ruiten van de stuurhut rinkelden.
Ergens klonk een kreet. Het water
spoelde hun langs de henen en
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dreigde hen mee te sleuren. Het
schip zat muurvast op de beruchte
en gevaarlijke Westergronden onge-
veer ten westen van Terschelling,
waar in de loop van de eeuwen al
menig schip vergaan was en al menig
zeeman een graf in de golven ge-
vonden had. De schepelingen keken
nu eens met wat hoop op redding
naar het wentelende licht van de
"Brandaris" en dan weer vroegen
ze zich met wanhoop af, wie in dit
beestenweer een poging tot redding
van een onbekend medemens zou
willen wagen, met gevaar voor eigen
leven. Opnieuw vuurde de bootsman
een vuurpijl af en in de radiohut
deed de marconist vertwijfelde po-
gingen om de zendinstallatie, die
defect was geraakt toen het schip
aan de grond liep, te repareren.
Soortgelijke heelden, die hem zo he-
kend waren uit verhalen, die zijn
vader na reddingstochten vertelde,
flitsten Gijs door het hoofd, terwijl
hij in het halfduister zijn fiets vond,
erop sprong en wegreed zo snel zijn
tekort aan adem en de kracht van
de wind, die hem lelijk parten speel-
den, dat toelieten. Hij moest en zou
zijn nieuws in het dorp West-Ter-

schelling gaan melden. Even dacht
hij erover, de kortste weg langs de
Longway maar niet te nemen en via
Midsland de vijf kilometer straat-
weg af te peddelen, maar toen be-
dacht hij, dat de bossen langs de
binnenweg hem wellicht nog wat
tegen de wind zouden beschutten.
Een schip in nood, dacht hij. Hoe-
veel mensen zouden erop zitten?
Ach, bij een noordwesterstorm zoals
die nu woedde, of bij een zuidwester
gebeurde het meer, dat er voor de
kust schepen in nood raakten. Voor-
al in de tijd van de zeilschepen. Had
zijn vader hem niet eens verteld, dat
er een paar eeuwen geleden enkele
honderden schepen te pletter waren
gelopen op de banken bij Ameland
in één seizoen? Nee, dan was de zee-
vaart met de intrede van de stoom-
schepen toch wel veiliger geworden.
Maar toch . . . "Met westerstorm
kun je er donder op zeggen, dat we
eruit moeten," zei z'n vader altijd.
Zo spookten de gedachten door het
hoofd van Gijs, terwijl hij in de rich-
ting van West zwoegde.

(wordt vervolgd)

Adjudant A. C. van den Heuvel
groepscommandant te Someren

Met ingang van
1 oktober 1967
is de adjudant
A. C. van den
Heuvel aange-
wezen als groeps-
commandant te
Someren.
Hij werd op 23
april 1917 gebo-

ren te Vlijmen en trad op 3 augus-
tus 1938 in dienst bij het Korps Po-
litietroepen. In de bezettingstijd
diende hij bij de Staatspolitie (Mare-
chaussee), waarna hij op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
l e kJ. werd aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie, ter standplaats Hapert.
Op 1 november 1947 werd hij ver-
plaatst naar BoekeI en op 15 augus-
tus 1951 als postcommandant naar
Someren, waar hij met ingang van
15 februari 1963 tevens werd aange-
wezen als plaatsvervangend groeps-
commandant. Hij werd op 1 oktober
1954 bevorderd tot opperwachtmees-
ter en op 1 oktober 1967 tot adju-
dant.

filatelie

Kinderpostzegels
Suriname 1967

Van 24 november 1967 t.m. 31 ja-
nuari 1968 zal de Postadministratie
van Suriname een serie van vijf
bijzondere frankeerzegels met toe-
slag in omloop brengen. De zegels,
die voor dit jaar zijn ontworpen
door S. Robles de Medina te Para-
maribo, hebben de volgende waar-
den, voorstellingen en kleuren:

26

waarden
10 + 5 ct

15 + 8 ct

20 + 10 ct

25 + 12 ct

30+15ct

kleuren
groengeel,
bruin en zwart
rood, oranje
bruin en zwart
blauw, oranje
bruin en zwart
groengeel,
groen,
bruin en zwart
geel, groen
bruin en zwart

voorstellingen
tevens
bijzondere
tekst
"ting·koko"
(steltlopen)
~bons·bak··
[knikkeren)
,pikin-ston"

(bikkelen)
"fefi-printa"
[vliegeren)
"poptji·potoe"
(potje koken)

technische
gegevens
Beeldformaat: 21,1 x 35 mm; Zegelformoat:
24,1 x 38 mm; Tanding: 12,50 : 13; Papier:
zonder wotermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels;
Druktechniek: offset; Drukkerij: Joh. En-
schedé & Zonen N.V., Haarlem.

Verder hebben de zegels als bij-
zondere tekst: "Voor het Kind".
De prijs per serie is in Nederlandse
munt f 3,-. Voorts zijn er blokjes,
bevattende twee zegels van 10+5
ct en één van 20+ 10 ct verkrijgbaar.
Prijs per blokje f 1,20.

De zegels zijn ve-er de frankering
geldig t.m. 30 juni 1968.
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gezamenlijke
radiorubriek
"de politie nu"

In het oktobernummer stond een be-
richt over het radioprogramma "De
politie nu", dat op enige punten on-
juist blijkt.
Voor deze uitzendingen is eenmaal
per 3 weken zendtijd beschikbaar op
zaterdagen van 12.17-12.27 uur.
De voorlichtingsdiensten van de Mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken en
Justitie gebruiken deze zendtijd om
beurtelings of gezamenlijk uitzendin-
gen te verzorgen over het werk van
de Nederlandse politie.
In de uitzending van 16 december
a.s. wordt weer aandacht besteed aan
een aspect van de rijkspolitiedienst.

. t "nle "een,
maar "dé"kalender!
De krant en een kalender kunt u geen dag missen. Een krant kiest u
welbewust, maar een kalender met nog meer overleg. Want een
kalender is een stU!k huisraad waar u een heel jaar lang naar kijkt.
Een kalender - schakel tussen de mens en de tijd - behoort een
sieraad aan de wand te zijn in bureau of huiskamer. Daarom spreekt
men nu niet meer over "een" kalender, maar over "dé Rijkspolitie-
kalender 1968".

Bestel die vandaag nog!

De nieuwe R.P.-kalender kost f 3.- bij intekening vóór 1 december.
a deze datum is de prijs f 4.- per stuk.

Bestellingen gaarne door storting op postrekening 1 127994 van
M. van Asperen te Vught.

GEZINSKREDIET
Nieuw r Nu bedragen tot f 9.000,-.
Looptijden tot 36 maanden. Direct
contant geld voor auto, caravan etc.
etc. Snel en discreet. Aantrekkelijke
voorwaarden. Kwijtschelding bij over-
lijden. Vraag geheel vrijblijvend
folder met volledige inlichtingen.

~ !i=iN.V. NATIONALE VOLKSBANK

I~VD~~~:; ~:~~~:':!!;4:::.-!;~~~~
c~,:':z~'"~S~c'~'~Dt;n;,,;!u~;~~r;/~es~~n~e~':t-:G;;'~~37211

~

hebt u uw

politie-agenda 1968
reeds besteld?

compleet, band met inhoud

alléén de losse inhoud 1968

f 7.40

f 4.50

N.V. HANDELS· EN AANNEMINGSBEDRIJF ..,.~~

B R U I L
Apeldoorn n.v.

VALKENBURG·Z.H. - Tel. 01718-41 06 - 4120
VEENDAM - Tel. 05987 - 38 00

Wegenbouwbedrijf

Gasleidingen - Kabelwerken - Zinkers De betere weg naar een veilig verkeer

Hel bedrijf, dal hel verkeer daar de noodzakelijke werk-
zaamheden op vele plooIsen moel slagneren, doch in
nauw overleg meI de inslanlies dil sleeds weer op soepele
wijze in goede banen probeerl le leiden.

Kantoren en werkplaatsen te:
APELDOORN lel. (05760) 1 5745
EDE lel. (08380) 3841
HARDERWIJK lel. (03410) 2747
VEENENDAAL lel. (08385) 3322

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN tot de

Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort
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(over)
de politie geknipt

de politie
in de pers

Berlijnse humor
kalmeerde
woede der studenten
BERLIJN: De samenscholingen op
de Kurfürstendamm na de rustig
verlopen Vietnam - demonstraties,
duurden dit weekeinde acht uren en
leverden vele zorgen op voor her-
nieuwde bloedige relletjes als die
op de tweede juni bij het bezoek van
de Sjah.
Het was voor alles een verdienste
van een mond- en slagvaardige poli-
tiebeambte, die met ,gevatte luid-
sprekeraankondigingen voor een ont-
spanning bij de demonstrerende stu-
denten en bij zijn e.igen collega's
zorgde. Aan zijn verzoek de Kur-
fürstendarnm in de richting Halen-
see te ontruimen, voegde hij toe:
"Dat geldt ook voor degenen die
hier al in het zeventiende semester
demonstreren." Toen hij bij de om-

standers de gemeentelijke Piet de
Smeerpoets Rainer Langhaus ont-
dekte, klonk uit de luidspreker: "Dat
geldt OGk voor u, meneer Langhans.
Wanneer u het verzoek niet beant-
woordt, moeten wij u assisteren. Wij
stellen edhter geen enkele prijs op
uw aanwezigheid in onze dienstruim-
ten." De politiebeambte had de
lachers op z'n hand en Langhaus
verdween uit het gezichtsveld van
de politie.
Zijn commentaren met een herhaald
beroep op het inzicht van de studen-
ten wisselde de politieman af met
dansmuziek en algemene informaties.
Zo deelde hij heet van de naald mee:
"Hertha BSC heeft voor 10.000 toe-
schouwers .in het Olympia Stadion
Schachtjor Donezk met 3-1 over-
wonnen. De Lottocijfers zijn nog niet
beschikbaar. "
Omdat op één zijde van de Kurfür-
stendamm een echte klassenstrijd-
stemming opkwam, besloot een groep
linksradicale activisten op de rij-
baan te gaan zitten en zo een half
dozijn dubbeldeksbussen de door-
gang te beletten. Kalm klonk uit de
luidspreker: "Wanneer u uw zitde-
monstratie beëindigt, zenden wij
weer dansmuziek."
Toen enige demonstranten infor-
meerden: "Waarom niet direct," liet
de politieman weten: "Wie zit kan
niet dansen."
Zo werd voorkomen dat het tot echte
troebelen kwam. Toen een driedub-
bele rij politiemannen terug mar-
cheerde naar de dienstwagen, sloten
zich studenten aan, die riepen: "Eén,
twee, één twee, drie, wij zijn gek op
de politie." Dat was ironisch be-
doeld, maar iedereen bleef lachen ...

(Wol/gang Fahlke
in de Ostirieseri Zeitung)

proef mei oranje surveillance-wagens

Het korps rijkspolitie neemt een proef met een meer opvallende be-
schildering van de surveillancevoertuigen. De proef is in samenwer-
king met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
voorbereid. Voor deze proef zijn in eerste instantie een Porsehe-sur-
veillance-auto en een solomotor, die gebruikt worden bij de motor-
surveillance op de weg Aalsmeer-Hilversum, van een zeer opvallende
nuancerende oranjebesohildering voorzien.
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politie haalde
"geheime dossiers"
terug bij lompenhandel
De politie van Dusseldorp heeft
maandag oude dossiers en andere
niet-geheime papieren, die aan een
lompenhandel ter vernietiging waren
gegeven, weer laten ophalen en zelf
verbrand.
De papieren, afkomstig van het bu-
reau te Geldern, waren vrijdag ter
vernietiging aangeboden bij de lom-
penhandel. Daar er niet onmiddellijk
een transportband beschikbaar was,
werd de lading door ambtenaren bij
het andere, ter verwerking gereed-
liggende oud papier gegooid.
Zondag kreeg de recherche van Dus-
seldorp het alarmerende - anonieme
- telefoontje, dat "geheime" doku-
menten bij de lompenhandel rond-
slingerden. Volgens de politie wees
een onderzoek uit dat de oude dos-
siers geen al te schokkende bijzonder-
heden bevatten, maar toch werd be-
sloten de vernietiging zelf ter hand
te nemen. Er zal worden nagegaan
of de ambtenaren die de partij vrij-
dag hadden achtergelaten venvolgd
moeten worden wegens nalatigheid.

(Friesch Dagblad)

experiment bifpolitie:
vingerafdrukken
via de t.v.
Binnenkort worden bij het Neder-
landse politie-apparaat proeven ge-
nomen met een nieuw communicatie-
systeem waarbij gebruik wordt ge-
maakt van de normale televisie-uit-
zendingen of de proefuitzendingen.
De vijf lijnen van de afscheiding van
het beeldkader op het televisiescherm
worden hierbij - onzidhtbaar voor
het publiek - ,gebruikt als transmis-
siemiddel voor bijvoorbeeld vinger-
afdrukken, foto's of mededelingen.
De beeldlijntjes worden door een
speciaal apparaat samengebundeld
tot een apart beeld. Op deze wijze
kan bijvoorbeeld een verzoek tot op-
sporing bijzonder snel - ruim 10
seconden - worden overgebracht.
Bij de ontvangst wordt gebruik ge-
maakt van zelf ontwikkelende foto-
camera's die gereed worden gemaakt
voor de ontvangst zonder dat er
mensenhanden aan te pas komen.

(Nieuwsblad van het NOO1'den)
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TEKST EN FOTO: OWMR.

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

wmr. 1e kl.
D. Nagel
behoedde
"Woudenberg
voor ramp

"Woudenberg, 24/10 (ANP). De dis-
trictscommandant van de rijkspolitie
in Utrecht, majoor mr J. W. Bui-
tendijk, heeft vanochtend in het
gemeentehuis van Woudenberg een
tevredenheidsbetuiging van de Al-
gemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie uitgereikt aan de wacht-
meester 1e klasse D. Nagel van de
groep Leusden, die op 24 juli zijn
woonplaats Woudenberg voor een
ramp heeft behoed. Op de avond
van die dag stroomde vloeibaar
propaan uit een in de Dorpsstraat
geparkeerde tankauto doordat de
gasmeter was afgebroken. Wacht-
meester Nagel, die op zijn bromfiets
op weg was naar Achterveld, trad
meteen handelend op. Hij zette alle
verkeer stop, hield het publiek op
een afstand, ging huis aan huis de
straatbewoners opdragen de gas-
pitjes uit te doen, verordonneerde
dat op straat niet meer gerookt
mocht worden en waarschuwde een
monteur van een gasbulkstation. die
een kwartier later de kraan onder
de tankauto kwam dichtdraaien.
Daarmee was explosiegevaar gewe-

ken en wachtmeester Nagel ging
verder naar Achterveld. Op het
dagrapport noteerde hij: te om-
streeks 19.00 uur brak van een tank-
auto, geladen met propaangas, de
gasmeter af. Dit gebeurde in de
Dorpsstraat, ter hoog te van perceel
32. Tengevolge hiervan stroomde
het gas uit de tank. Onderzoek werd
ingesteld. Ter plaatse publiek op
een afstand gehouden in verband
met mogelijk explosiegevaar. Verder
verkeer op afstand gehouden en de
bewoners zoveel doenlijk verzocht
hun gastoestellen te doven. Pas veel
later werd zijn districtscommandant
duidelijk. dat het optreden van
wachtmeester Nagel veel ingrijpen-
der was geweest dan uit de simpele
rapportering bleek. Dat bleek toen
een rapport van de Arbeidsinspec-
tie was ontvangen. Daarin viel één
conclusie op: Aan het optreden van
de heer Nagel is het te danken dat
Woudenberg voor een catastrofale
explosie gespaard is gebleven".
Vorenstaand telexbericht van het
Algemeen Nederlands Persbureau
ANP verscheen in de middag van
de 24ste oktober op de telexen van
de grote Nederlandse dagbladen.
's Anderendaags zag heel krantle-
zend Nederland het verhaal over
de Woudenbergse rijkspolitie-amb-
tenaar.
In het gemeentehuis in Woudenberg
had majoor mr Buitendijk er 's mor-
gens ondermeer het volgende van
gezegd: "Ik weet, wachtmeester N a-
gel, dat dit uur voor u meer een
uur van beproeving is dan van
triomf. U beschouwt hetgeen u
gedaan hebt, zonder meer als
uw normale taak. En misschien
is dat ook wel zo. Van een rijks-
politie-ambtenaar mag verwacht
worden, dat hij ook onder abnor-
male omstandigheden over een ze-
kere deskundigheid en inzicht beo

schikt, om de goede maatregelen te
kunnen nemen. Maar toen mij -
pas veel later - uit een rapport
van de Arbeidsinspectie duidelijk
werd, van w~lke importantie uv;
juist en doortastend optreden in
werkelijkheid was geweest, heb ik
toch gemeend, u bij de Algemeen
Inspecteur voor het toekennen van
een tevredenheidsbetuiging te moe-
ten voordragen. Ik ben blij, dat ik
u thans - namens de Algemeen
Inspecteur - deze tevredenheids-
betuiging mag uitreiken. Temeer,
daar ik van mening ben, dat deze
waardering afstraalt op de gehele
post, de groep en het gehele district."
De majoor maakte er vervolgens
nog melding van, dat dit niet de
eerste maal was dat aan de wacht-
meester Nagel een tevredenheidsbe-
tuiging was uitgereikt. Reeds eerder
- in 1956 - was hem een derge-
lijke onderscheiding tebeurt geval-
len. Toen rekende hij op taktvolle
wijze op zijn eentje vier beruchte
Amsterdammers in, wier aanhou-
ding was verzocht in verband met
een roofoverval op een postkantoor
in Friesland. Achteraf bleek zelfs,
dat de wachtmeester Nagel voor de
derde maal loffelijk in het nieuws
kwam te staan.
Burgemeester J. A. Hosang sloot
zich volledig bij de woorden van de
districtscommandant aan. Hij maakte
tevens van de gelegenheid gebruik
twee van zijn onderdanen, die zich
bij de gebeurtenissen eveneens bij-
zonder verdienstelijk hadden ge-
maakt, in het zonnetje te zetten.
Dat waren Peter van Eckeveld, de
monteur, die moedig - zij het met
knikkende ·knieën - de kraan dioht-
draaide en de waarnemend gemeente
secretaris, de heer Marringa, die
doelbewust een aantal "geëigende"
maatregelen trof.
De bijeenkomst werd verder bij ge-
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woond door wethouder H. Ver-
meulen, gemeentesecretaris L. W. H.
van Oyen en alle collega's van de
post Woudenberg en hun echtge-
notes. De door ziekte verhinderde
groepscommandant werd vertegen-
woordigd door de opperwachtmees-
ter Draayer. Vanzelfsprekend deel-
den mevrouw Nagel en zoon Jan
in het aan hun man en vader ge-
brachte huldebetoon.
Vermeldde het ANP-bericht verder
nog: "De heer Nagel bleef er kalm
onder. Hij maakte van het voorval
pas eind september proces-verbaal,
nadat zijn chef hem daartoe op-
dracht had gegeven. Hij had het
niet eerder gedaan, omdat van geen
strafbaar feit was gebleken. De
man die de kraan van de tankauto
dichtdraaide heeft veel meer moed
gehad, vindt de heer Nagel" ...

twee "Ulm's" ...

De redactie.

Er zijn diverse reacties gekomen op de omslagfoto voor het september-
nummer van het Korpsblad, waarop twee wachtmeesters op "Ulm's"
naast elkaar reden. Mej. L. Zaagemans in het Friese Ferwerd schreef
onder meer: "Op verkeersles wordt ons geleerd dat dit niet mag. Of
mogen politiemannen dit soms wel?" De wachtmeester le kl. W. Tromp
te Hulshorst schrijft: "Ik wil geen mug.gezifter zijn, maar is het wel
juist het omslag van het korpsblad te v=rsieren met twee politie-
mannen die "in overtreding" zijn?" Ook mondeling hoorden wij enige
commentaren, zodat een en ander tot een verklaring noopt: Inderdaad
is de situatie op de foto in feite niet helemaal juist, maar er zijn
"verzachtende omstandigheden", Inde eerste plaats is ·de foto ge-
maakt op een pad .op de (Drentse) hei. Ten tweede zou het zo kunnen
zijn dat de ene wachtmeester juist bezi.g is de andere te passeren.
Maar aangezien dat niet zo is, rest tenslotte alleen een ironisch beroep
op de twijfelachtige stelregel van fotografen, dat voor een mooie
plaat alles geoorloofd is ...

verplaatsingen

personalia

ambtsjubilea

RESSORT AMSTERDAM
Per 16-9-'67: K. Koekoek, owm r., van
Kockengen naar Breukelen; G. Groen,
owmr., van Lopik naar Maartensdijk;
J. C. A. xrop, owrnr., van worrner
naar Enkhuizen; C. H. B. Schenau,
owmr., van Amsterdam (verk.) naar
Amsterdam (Staf distr.); H. F. Bode-
gom, owm r., van Vreeswijk naar
Brummen; N. W. Balder, owmr., van
Bil thoven naar Vianen.
Per 1-10-'67: B. L. v. d .. Hor-st, wmr.,
van Enkhuizen naar Bilth.oven; W. F.
Stomp, owrn r., van Den Burg naar
's-Hertogenbosch; F. Jansen, wmr. le
kl., van Willesk.op naar Driebergen;
A. Denekamp, owrnr., van Amsterdam
naar Nijmegen; F. Bakker, wmr., van
Zaandijk naar Aaismeer-dorp: P. J.
v. Breugel, wmr., van Muiden naar
Landsmeer; H. A. Derksen, wmr., van
Maartensdijk naar M.ontfo.ort; E. J.
Groot, wmr., van Bergen-Binnen naar
Heemskerk; W. A. Herder, wmr., van
Maartensdijk naar Abcoude; M. v. d,
Heuvel, wmr., van Mijdrecht naar
Maartensdijk; J. J. v. d. Pijl, wmr.,
van Mijdrecht naar Maarssen; C. J.

Wmr. 1e kt.
G. de Graaf
Leeuwarden

ressort Groningen
25 jaar op 5-10-1967
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Owmr.
K. L. Mossel

Dwingeloo
ressort Groningen

25 jaar op 8-10-1967

H. 'I'Ibbo el, wmr., van Weesp naar
Krommenie; H. Waal, wmr., van Cas-
tricum naar Koog a. d. Zaan; A. G.
Westera, wmr., van De Meern naar
Harmelen; C. v. Woerkom, wmr., van
De Meern naar Breukelen.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 16-9-'67: J. Splinter, owmr., van
Hazerswoude naar Andelst; N. de
.rong, wmr. i e kl., van Langerak naar
Papendrecht.
Per 19-9-'67: J. J. van 't Hart, owmr.,
van Maasdam naar Dordrecht.
Per 1-10-'67: J. Veneman, ort, 2e kl.,
van 's-Gravenhage naar D.oetinchem.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 8-9-'67: C. J. Kouwenhoven, wmr.
te kl., van Waspik naar Oisterwijk.
Per 11-9-'67: J. de Bruin, wmr., van
Echt naar Boxtel.
Per 15-9-'67: A. L. v. d. Akker, wmr.
1e kl., van Oisterwijk naar Rank.
Per 16-9-'67: F. H. W. Weber, owmr.,
van westernoven naar Malden; A. G.
W. van Dijk, wmr. 1e kl. , van Val-
kenburg naar Schaesberg; T. Ku Ik,
wmr., van Valkenburg naar ze Exl.oër-
mond; F. J. Vijgen, wmr. 1e kl., van
Maasbracht naar Belfeld.
Per 29-9-'67: J. Boschman, wmr., van
Berlicum naar Heerde.
Per 1-10-'67: G. W. Heusinkveld, wmr.
van Rijen naar Uderihout ; B. Koster,
wmr. 1e kl., van Hoog e en Lage Mier~
de naar Gilze; J. J. v. Drunen, wmr.
1e kl., van Den Dungen naar Zeeland'
E. A. J. de Kleine, wmr., van So~
en Breugel naar Gemert; W. G. Th.
Braun, wmr., van Linne naar Budel :
A. L. ~. Broers, wm r., van Rijen naa;
TerhelJden; J. J. Deswijzen, wmr., van
Waubach naar. Beek; W. A. van Dijk,
wmr., van RIJen naar Zevenbergen;
J. M. M. v. Eerden, wmr., van Veghel
naar Uden; P. J. M. Ermers, wmr.,
van Amstenrade naar Heer; G. J. M.
Gabriëls, wmr., van Grave naar Ois-
terwijk; B. G. M. G. GUbbels, wmr.,
van Kessel naar Swalmen; W. P. M.
v. Haaren, wmr., van Uden naar Et-
ten; C. A. van Kaam, wmr., van Et-
ten naar Zundert; H. J. Klunder,
wmr., van St. Oeden rode naar Deur-
ne; J. P. G. Koert, wmr., van Beek
naar Schaesberg; B. J. v. d. Linde,
wmr., van Nieuwenhagen naar Val-
kenburg; J. L. Lutgens, wmr., van
Schaesberg naar Schinnen; J. Maat,
wmr., van Helden Panningen naar
Son en Breugel; J. W. L. Michiels,
wmr., van Bergeijk naar Dongen' J
W. P. den Mulder, wmr., van Helden:
Panningen naar Beek en Dorik ; H. J.
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c. Nagelmaeker, wmr., van Linne naar
Echt; Th. J. Ophelders, wmr., van
Arcen naar Schijndel; P. Th. G. M.
Pauwels, wmr., van Horst naar Swal-
men; Ch. P. L. van Rens. wrnr., van
Arcen naar Echt; J. M. H. G. Smul-
ders, wmr., van Grave naar Rijen; J.
J. W. D. Wolter, wrn r., van Kessel
naar Heeze.
Per 2-10-'67: J. H. H. Tonnaer, wmr.
le kl., van Susteren naar Heer.
RESSORT ARNHE)I
Per 16-9-'67: J. P. Nienhuis, owmr.,
van Hasselt naar Putten; H. W. ten
Voorde, wmr., van Holten naar Wier-
den; H. C. v. Schilt, wmr. ie kl., van
Nijmegen naar Leiden; J. Westra,
wmr. le kl., van Arnhem naar Gro-
ningen; J. Koopman, wrnr. le kl., van
Ermelo naar Maasdam; B. Witte veen,
owmr., van Hattem naar Apeldoorn.
Per 1-10-'67: E. Donker, wmr. re kl.,
van Vroomshoop naar 't Harde; J. T.
Dam, owmr., van Zwolle naar Alk-
maar; G.Schuur, wmr. ie kl., van
Putten naar Hindeloopen; B. C. Blom,
adjudant, van Zwolle naar Zuidlaren;
A. H. Numan, wmr. le kl., van 't Har-
de naar Dronten; J. G. H. Heijmans,
wmr. le kl. , van Zeddam naar Schoot;
G. D. P. Aalbers, wrn r., van Groes-
beek naar Buren; J. C. v. Aaideren,
wmr., van Denekamp naar Ermelo;
A. M. Baars, wmr., van Zevenaar naar
Doesburg; G. W. Beldman, wmr., van
Denekamp naar Hoevelaken; T. C. J.
Bos, wmr., van Leeuwen naar Groes-
beek; E. W. D. Boseh, wmr., van
Twello naar Hattem; B. Bril, wmr.,
van Beek naar Druten; J. Bruine-
woud, wmr., van Vollenhove naar
Dedemsvaart; W. J. M. Hoizapfel,
wmr., van Wijhe naar Wijchen; W. R.
P. Jansen, wmr., van Lochem naar
Lichtenvoorde; G. M. Jansen, wmr.,
van Drempt naar 's-Heeren be rg ; A. J.
Kristens, wmr., van Borne naar Nij-
kerk; C. B. Nijland, wmr., van Rijs-
sen naar Epse; W. H. M. Ooithuis,
wmr., van Terborg naar Lochem; A.
J. Palstra, wmr., van Borne naar
Twello; J. F. ter Schure, wmr., van
Olst naar Beuningen; K. Pul, wrnr.,
van Putten naar Heerde; J. Th. ter
Welle, wrnr., van Lochem naar Vars-
seveld; H. H. X. M. Wolters, wmr.,
van Haaksbergen naar Tubbergen.
IlESSORT GRONIl\"GEN
Per 1-9-'67: J. K. Martens, wmr. le kl.
van Oostwold naar Termunten; G.
Lubberts, wmr. le kl., van Uffelte
naar 2e Exloërmond.
Per 16-9-'67: D. Smit, wmr. le kl., van
Winschoten naar Horn; R. H. de Hoop
wmr. le kl. , van Murmerwoude naar
Veenwouden.
Per 1-10-'67: M. Nolles, owmr., van
Coevorden naar Haaften; H. A. Bak-
ker, wmr., van Leek naar Marum; C.
J. Barelds, wmr., van Appirigedarn
naar Pijnacker; R. Be rgrrran , wrnr.,
van Grootegast naar Uithuizen; J.
Beijert, wmr., van Bolsward naar
Koudurn; M. Claus, wmr., van Coe-
vorden naar Roden; J. van Dalfsen,
wmr., van Lemmer naar Havelte; C.
J. Dokter, wmr., van Dokkum naar
Kornwerderzand; J. H. Eiting, wrn r.,
van Coevorden naar Berkel en Ro-
denrijs; A. Faber, wrnr., van Bols-
ward naar Eist (O.B.); S. J. Feenstra,
wmr., van Oosterwolde naar Mant-
gum; K. Geertsma, wmr., van Hoog-
kerk naar Heemskerk; H. P. C. de
Geeter, wmr., van Zuidlaren naar
Oude Pekela; H. A. Gommers, wmr.,
van Roden naar 's-Gravenzande; J.
H. Goos, wmr., van Nieuwe Pekela
naar Boxmeer; R. Greveling, wmr.,
van Bo rge r naar Bolsward; J. ~.
Groeneveld, wmr., van Hoogkerk naar
Monnickendam en Katwoude; J. H.
de Haan, wmr., van Sexbierum naar
Kornwerderzand; G. Ha birrg, wmr.,
van Annen naar Delfgauw; A. Jager,
wmr., van Borger naar Eelde; W. Jan-
sen, wmr., van Coevorden naar Stol-
wijk; K. Knevelbaard, wrnr., van Blij-
ham naar Midwolda; B. Knol, wm r.,
van Bedum naar Grootegast; S. v. d.
Laan, wrn r., van Stadskanaal naar
Meeuwenplaat; B. Kuipers, wrnr., van

Coevorden naar Nieuwe Pekela; ~. B.
v. d. Molen, wmr., van Tolbert naar
Zuidlaren; J. Olthof, wmr., van Sleen
naar Heemskerk; R. Osmga, wrnr.,
van Murmerwoude naar Spijkenisse;
K. W. Post, wmr., van Be r gurn naar
Bedum; G. de Vos, wm r., van Wom-
mels naar Uitgeest.
()PLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-10-'67 de volgende adspiranten
naar:

ressort Amsterdam:
M. Mater, Uithoorn; J. W. Remmerts,
Muiden; H. P. M. Sjollema, G. Tur-
kesteen, B. Kroon en J. M. van Leeu-
wen, Bunschoten; J. Bode, Utrecht;
J. van Assenbergh, Purmerend; J. M.
Bakker, Schagen; W. de Bruin, Maars-
sen; B. Brummelkamp, Weesp; G. J.
L. Buineveld, ZaandiJk; G. van Dijk
en A. J. van der Lee, Mijdrecht; R.
Groot, Groot~broek; P. A. M. van
Hove, Heerhugowaard; J. J. Kaarse-
maker, Aalsmeer; A. Lenten, de
Meern; W. H. A. van Pelt, Diemen;
D. C. G. van Reenen, Weesp; J. H.
Roelofs, Doorn; A. H. G. Struijs, Ber-
gen Binnen; P. L. M. Vermeulen, Enk-
huizen; A. Wernert, IJsselstein; E. de
Wilde, Breukelen.

ressort 's-Gravenhage:
C. den Boer, Hellevoetsluis; A. Broes-
ma, Meeuwenplaat; J. Hazelhoff, Hil-
Iegom ; T. Dellebeke, 's-Gravenhage;
E. Koers, Brielle; A. M. Kortlever,
Hansweert; H. H. P. I. Nadels, Dor-
drecht; F. J. T. van der Ploeg, Nieu-
werkerk a. d. IJssel; D. Rorije, Nieuw
Lekkerland; P. J. A. Ardonne, Axel;
P. J. A. M. op de Beek en H. Bins-
bergen, Sassenheim; W. C. F. van den
Berg en P. J. J. de Poorter, Waterin-
gen; A. van den Bogaard en J. W. M.
van der Hoeven, Nieuwkoop; L. J.
Bout, Zierikzee; M. Broer en J. Gijl-
stra, Bodegraven; P. van den Dool,
Haastrecht; A. J. Dijkshoorn, De Lier;
M. J. Dijkshoorn en L. A. Gouw, Mid-
delharnis; A. Gerards en Th. W. van
der Have, Kruiningen; P. W. J. Gij-
tenbeek, G. J. Hekkert en G. Huijsse,
Capelle a. d. IJssel; J. 't Hoen en A.
de Jongh, Dubbeldam; H. Horden, Al-
blasserdam; P. Janse, Kapelle; E. A.
H. Kroon, Pijnacker; P. Kraaijeveld
en C. A. H. Schenk, Lisse; P. C. La-
gendijk en C. H. van der Meer, Ro-
zenburg; A. Luijendijk, Schoonhoven;
H. Maas en G. A. Verhuist, Oost.bu rg ;
H. T. Molenaar, Boskoop; Ph. Noor-
dam en C. Twigt, Barendrecht; J. A.
G. Nijssen en P. A. Sterk, Krimpen
a. d. IJssel; K. A. H. van Oeffelen,
Rijnsburg; G. M. L. M. Oude Veldhuis,
Oegstgeest; P. Sei ts, Sas van Gent;
L. J. J. Smid, Hulst; J. Verhoeven,
's-Gravendeel.

ressort 's-Hertogenbosch:
F. J. M. van Beek en R. H. G. Berns,
Val ken bu rg ; J. J. Beijer, Bergen; R.
G. M. de Bie, Boekel; J. A. Broekhui-
zen en F. A. G. M. Wilders, Bergeijk;
W. G. Draaijer, Meesch; P. van En-
geland en J. M. G. Gunsing, Echt;
L. D. T. T. Gertsen, Thorn; A. C. Hoo-
gendoorn, Etten; J. A. Jansen, Berli-
cum ; W. J. M. Jansen, St. Michiels-
gestel; W. G. Kolderie en A. W. B.
Embrechts, Rosmalen; E. Th. Kooy,
Waspik; A. Lieftink, Eethen; M. Lin-
denbergh en J. A. M. de Hoogh, UI-
venhout; J. A. Martens, Reusel; H. M.
C. Peeters, Meerio; J. E. C. M. Po-
lane, St. Willebrord; A. M. J. Quad-
ackers, Stein; P. G. M. Salden, Ven-
ray; J. Schipper, Oud-Gastel; J. A. H.
Snelders, Deurne; G. P. W. Thissen,
Hooge en Lage Mierde; J. M. Tiche-
Ier, Cuijk; A. Vermeer, Eersel; P. N.
J. Wels, Baarle-Nassau; M. Wernsing,
Hoogerheide; L. F. Botter en W. P. A.
Meijers, Mierio; A. M. M. van der
Bruggen en H. G. M. Oosterbaan, Rij-
en; H. J. M. Clabbers, Arcen; W. J.
H. Essers, Schaesberg; F. G. Goos-
sens, Amstenrade; G. Kleinschmidt,
Halsteren; J. J. M. Naus, St. Oeden-
rode; W. J. H. Peeters, Helden Pan-
ningen; A. G. M. Setz, Uden; A. van
der Horst, Nieuwenhagen; H. J. C. M

Theewes, Dongen; P. M. C. Thurlings,
Linne.

ressort Arnhem:
J. Beugels, Almelo; K. Krol, Vrooms-
hoop; J. van Roodselaar, Zwolle; F.
C. van Beest, Wijhe; J. Beute en G.
H. Peterink, Haaksbergen; G. H. ter
Bogt, Lochem; J. Borst, Weesp; J.
Brink, Olst; J. H. J. Dirks, B. J. P.
Huttenhuis en J. G. Jonge Poerink,
Denekamp; H. J. Eggink en J. Smal-
brugge, Aalten; J. Eker en W. E. Ro-
sie, Zevenaar; J. de Goeijen en N.
Oord, Borne; B. A. Horstink, warris-
veld; J. G. J. M. Jansen en W. J. M.
Tiehuis, Rijssen; J. Jansen, Hattem;
G. J. Janssen en J. de Ridder, Raalte;
H. E. Kamperman, Holten; A. M. P.
P. Kokke, Groesbeek; A. R. L. Mas-
sop, Drempt; G. J. van Meurs, Heer-
de; W. A. G. Neijenhuis, Brummen;
B. W. ten Pas, Laag Keppel; F. A. M.
Reijers, Huissen; ,G. Schuurman, Gel-
dermalsen; F. W. M. Severin en W. F.
Wesselink, Putten; G. Teunissen, Nun-
speet; W. P. Vermeulen, Eist; P. G.
Vierveijzer, Nijkerk; P. J. Voogd en
J. K. H. wocrtmeijer, Vriezenveen;
F. Wielink, Dalfsen; P. van der Zalm,
Zaltbommel; J. Zwaan, Ermelo.

ressort Groningen:
J. Anjema, Leeuwarden; A. J. Wold-
huis, Groningen; H. Be rgrn an , Diever;
H. Boersma, Lemmer; H. van der
Boon, Surhuisterveen; R. Boxum, Sex-
bierum; K. Dontje en R. Elsinga,
Leek; P. Drost, Franeker; M. Dijks,
Coevorden; W. de Haan, Dokkum; G.
Haandrikma, Borger; H. W. de Jong,
Grouw; J. Jongeling, Sleen; J. A.
Lent ing, Nieuwe Pekela; J. Maring,
Hoogkerk; K. Los, Wommels; W. H.
Meertens, Zuidlaren; G. L. Olinga,
Blijham; G. L. Prins, Stadskanaal; T.
B. Roeleveld, Oosterwolde; H. Wei-
stra, Appingedarn : A. de Vries, Joure;
J. C. Zoodsma, Murmerwoude.

Rijkspolitie te Water:
L. H. J. Blank, Dordrecht; J. Groen,
G. Slot, J. P. Stoffer, T. W. Wispel-
wey en R. van der Zee, Amsterdam;
L. van der Waal, Nijmegen; J. Wage-
naar, Maasbracht.

aanwijzing voor
funktie

IlESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-10-'67: Adjudant J. Timmerman
tot groepscommandant te Leiden.
RESSORT '~HERTOGENBOSCH
Pér 1-10-'67: Adjudant A. C. v. d.
Heuvel tot groepscommandant te So-
meren.
RESSORT ARNHEM
Per 1-10-'67: Adjudant M. Nolles tot
groepscommandant te Haaften; owmr.
R. Huisman tot districtsrechercheur
te Zwolle.
':ESSOIlT GItONINGEl\"
Per 1-10-'67: Adjudant B. C. Blom tot
groepscommandant te Zuidlaren.

bevorderingen

RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot adjudant:
Per 1-10-'67: J. Timmerman te Leiden.
tot opperwachtmeester:
Per 16-9-'67: H. C. v. Schilt te Leiden;
J. Koopman te Maasdam.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-7-'67: F. W. v. Lingen te Wad-
dinxveen.
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tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 15-8-'67: M. L. Zwartepoorte te
Middelburg.
tot schr ijver A:
Per 1-10-'66: H. W. Weiss te 's-Gra-
venhage.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-10-'67: A. C. V. d. Heuvel te so-
meren.
tot opperwachtmeester:
Per 16-9-'67: F. J. Vijgen te Belfeld.
Per 1-10-'67: J. J. van Drunen te Zee-
land; J. G. H. Heijmans te Schoot;
C. van Dijk te Geertruidenberg.
tot wachtmeester re kl.:
Per 24-9-'67: W. C. de Leeuw te Raams-
donkveer.
RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
Per 16-9-'67: H. F. Bodegem te Brum-
men.
Per 1-10-'67: M. Nolles te Haaften.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'67: R. Huisman te Zwolle.
RESSORT GRONINGEN
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl.:
Per 1-9-'67: J. Schouten te Groningen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'67: J. K. Martens te Termun-
ten; G. Lubberts te 2e Exloërmond.
Per 1-10-'67: A. Mabelis te St. Nico-
laasga ; G. Schuur te Hindeloopen.
tot adm. ambt, C 2e kl.:
Per 1-7-'67: P. J. de Vreeze te Frane-
ker.
SPEURHONDENSCHOOL
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'67: R. Molenmaker te 's-Gra-
venhage.

in dienst getreden

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-10-'67: H. J. Kraak, adm. ambt.
C 3e kl. te Terneuzen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-9-'67: H. G. Dieterman, wmr. 1e
kl. te Zuidbroek.
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
te Driebergen:
Per 28-8-'67: B. A. W. J. Berkhout,
schr ii ver.
Per 1-9-'67: A. A. Hoogsteden, schrij-
ver; mej. A. E. Krijgsman, schrijver;
A. A. J. van Wandelen, rijksambte-
aar F; mevr. S. M. Wiersema-Schreu-
der, telex-telefoniste.
Per 11-9-'67: W. van Dijk, rijksambte-
naar D.
Per 15-9-'67: Mej. J. Huijsman, adm.
ambt. C 3.
Per 1-10-'67: Mevr. J. Mourik, schrij-
ver A; S. G. A. van Gasteren, schrijver;
mej. C. Lastdrager, typiste A; mej. E.
M. TuIner, typiste A; E. Verhagen,
rijksambtenaar E.-
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-10-'66 de volgende adspiranten:
B. J. M. van Abswoude, W. G. J. Am-
merlaan, C. Arlman, J. Bakker, J. van
der Bend, A. Benedictus, P. H. Blok-
huis, J. Boer, J. E. W. van den Boseh,
W. D. Bouman, M. H. A. Bourgonje,
E. Bouwer, J. R. A. Brink, A. J.
Broekman, G. W. Broens, G. J. Bruil,
E. C. de Bruin, J. J. Bulthuis, B. H.
G. Bijen, A. Camijn, W. A. C. Deijl,
H. Doornbos, G. DOOSje, B. W. Drop-
pers, C. J. van Dijken, R. C. Eerens,
A. Ekelmans, P. P. Enkelaar, A. T,
Ensink, B. Fikse, R. Flederus, J. Fop-
pen, M. H. W. Gabriël, T. W. Goes,
H. van Goor, M. J. Hamelink, G. H.
P. Hampsink, A. Hansma, J. Hartgers,
H. Hartlief, G. P. den Hartog, P. Hei-

32

nink, H. Heemstra, R. Hitzert, P. T.
J. Hof, J. P. A. Hoogendoorn, J. B.
van Hoogmoed, T. J. Horst, R. M. van
Houten, R. Ho u to p, M. Huizinga, J.
Jansen, B. Koning, J. Krol, H. Kuik,
Kijk in de veste, A. Lamberts, B. C.
D. Leeuwenburgh, A. J. Leppers, T.
A. A. Lieberom, G. Lo h u is, A. P. Loo,
P. C. van Loon, G. J. de Man, M. de
Man, J. H. Molhoek, A. J. Mulder,
H. C. Nelson, G. W. F. Neijgh van
Lier, H. Niemeijer, P. E. M. Nijhuis,
D. Oo rbu rg, G. J. Oosterhof, L. Ot-
tens, J. J. M. Out, Th. Passchier, J.
Piening, Z. Pieper, P. J. van der
Plaat, B. Posthumus, J. W. Rigter, A.
van Roon, J. van Rossum, B. Schol-
ten, H. Scholten, T. Sluijmer, M. Smit,
W. A. Smit, B. J. van der Steeg, D.
Steenge, J. Storm, R. Tameling, C. G.
J. Thoma, J. M. Tienstra, H. Top. D.
Veenstra, D. van der Velde. H. C.
Verheul, J. H. Visscher, S. Visser, P.
M. Vogel, B. J. van Vreeswijk. D. de
Vries, W. Weststrate, H. J. W. Wil-
lemsen, W. H. M. Willemsen, L. Wit-
te veen, B. J. Zinger, J. H. Zwiers.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-10-'67 de volgende adspiranten:
P. H. O. van der Aa, P. J. Aldenhoff,
M. F. van Alebeek, M. J. P. Ampts,
J. T. van As, N. W. Bakker, R. P.
Bansberg, J. H. Bats, M. P. Beckers,
R. P. A. Beekmans, D. A. Beerens,
A. Bergers, J. M. A. van Berlo, B. G.
J. M. Berndsen, J. P. C. M. de Bont,
G. C. van den Boogert, R. Boon, J. T.
J. Boumans, J. H. van Boxtel, P.
Brouwer, M. Buth, W. A. M. Collig-
non, N. H. J. M. Com:adi, G, H. M.
Derix, L. A. van Dorige, P. W. A.
Drijver, H. S. M. Dijkman, F. F. M.
Dijkstra, P. A. Eland, A. H. C. Elshof,
W. J. M. Essers, C. A. M. Fleerak-
kers, J. D. C. Fuijkkink, M. E. S. M.
GOdschalk, J. G. G. Goossens, D. van
der Graaf, M. M. den Haan, J. H. Ha-
meter, M. J. W. HenzeI, A. P. W. van
Hoogstraten, W. S. G. van Horen, S.
A. M. Jacobs, N. J. P. Jägers, H. P.
G. Janssen, F. G. de Jonge, A. Kie-
boom, S. N. P. Klaver, S. Klink, P.
M. T. van Kroonenburg, P. A. Lamers,
G. J. H. van Lanen, J. C. J. Laros,
J. C. de Letter, J. de Lange, J. G. B.
Lonij, J. C. Maaskant, C. L. G. Maat,
H. W. B. van der Marel, C. P. A. de
Mari, L. J. M. Mennens, J. M. Mes-
ters, M. H. M. van Mil, G. Moes, H.
J. H. Moonen, J. M. Moors, W. J. M.
Niessen, J. S. P. Over graag, J. M. M.
Peters, J. A. A. Potters, J. M. Rade-
makers. W. H. Reede, R. Revenick,
F. W. Rietveld, W. J. M. Rovers, M.
A. de Ruiter, J. W. de Ruijter, W. van
Schaik, K. O. Schoots. H. J. Struik,
M. S. van der Stijl, B. G. van der
Sijde, H. G. Tebbenhof, H. A. Tie-
messen. P. P. J. Tilmans, L. N. M.
Valentijn, A. J. G. Vedder, J. Veenen-
daal, J. van der Velden, F. J. Ver-
meulen W. Verschoor, A. van Vliet.
J. L. de Vos, T. P. de Vries. G. J. M.
Vromans, G. H. M. A. F. waiz, J. C.

M. Warmerdam, P. Weijermans, S. G.
M. Worm.
Dependance Opleidingsschool Horn:
Per 1-9-'67: H. Th. Vos, schrijver/por-
tier; J. Rierink, rijksambtenaar D.
Per 11-9-'67: F. G. M. van TuIden,
ambt. C 3.
Per 18-9-'67: J. L. M. Bouten en Th.
G. P. Evers, rijksambtenaar F; H. L.
P. Boonen, J. H. Geurts, A. P. J.
Jeukens en J. H. Op het Veld, rijks-
ambtenaar G.
Per 21-9-'67: R. H. J. Coenen, rijks-
ambtenaar G.
Per 25-9-'67: R. P. F. J. Buurman en
Th. J. M. Daamen, rijksambtenaar G.
Per 1-10-'67: P. L. Haanen, rijksamb-
tenaar F.

de dienst verlaten

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-10-'67: S. Boterhoek, owmr. te
Oosthuizen.
RESSORT 's-GRA VENH_AGE
Per 1-10-'67: H. Spru it, SChrijver te
Leiden; A. Bot, adjudant te Leiden;
J. Kruit, adjudant te Waddinxveen;
G. Huiskamp, owmr. te Oegstgeest;
H. J. Kraak, owmr , te Terneuzen; J.
W. v. Spelde, owmr. te Sassenheim;
J. P. Gorissen, wmr. 1e kl. te Bode-
graven.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCII
Per 1-10-'67: J. van der Vliet, adjudant
te Maastricht; J. Scb uite rt, wmr. te
Valkenburg; A. J. Consten, adjudant
te Eijsden; A. C. Sins en M. Vlielan-
der, owmrs.; J. C. ten Have, J. A.
Schaken raad, L. Harks, J. H. ten Ka-
ten, P. H. Beuzenberg en A. N. de
Visser, wmrs. 1e kl.; H. Gallas, adm.
ambt. C 2, allen te Veldhoven.
RESSORT ARNHEM
Per 1-10-'67: J. Bosz, Groenlo; J. Ko-
bes, Tuk; J. Liebers, Nijmegen; G. J.
Overbeek, Borculo, allen adjudant.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-10-'67: A. Timmer, adjudant te
Zuidlaren; J. Woltjer, owmr. te Mee-
den; J. Peerlkamp, owmr. te St. Ni-
colaasga.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-10-'67: F. A. Hotting, adspirant
te Arnhem.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-10-'67: F. A. Wagner, Dor-
drecht; H. J. Beaart, 's-Hertogenbosch.
Per 1-11-'67: W. A. van der Meijden,
Dordrecht; W. G. de Jongh, Maas-
tricht; J. Das, Heerenveen.

wij herdenken

Owmr.
J. Stuit
Zwolle

ressort Arnhem* 2-3·1920
t 16-9-1967

Owmr.
B. M. v. d. Waal

Doetinchem
ressort Arnhem'* 11-11-1917
t 29- 9-1967

Owmr.
W. J. Petiet
Amsterdam

ressort Amsterdam'* 6- 2-1911t 1-10-1967

Owmr.
R. Groenendijk

Uden
ress. 's-Hert.bosch'* 2- 4-1919t 7-10-1967
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Met dit december-nummer bereikt het Korpsblad
Rijkspolitie een mijlpaal: het 100ste nummer
ligt voor u!
Een gebeurtenis om bij stil te staan?
Nee en ja.
Nee, niet stilstaan om terug te blikken en de
balans op te maken. Hoe nuttig dit overigens kan
zijn en hoezeer ook de afgelegde weg voldoende
lang lijkt om te komen tot een antwoord op de
vraag, in hoeverre in de loop der jaren met ons
Korpsblad het destijds gestelde doel is bereikt of
benaderd. Niet zonder voortdurende zelfkritiek
haar weg zoekend, wil de redactie dat antwoord
hier en nu gaarne aan de lezer overlaten.
En toch heeft de redactie gemeend, niet zonder
meer aan deze mijlpaal voorbij te moeten gaan.
Even stilstaande wil zij, om zich heen ziende, in
dit bijzondere nummer vooral de schijnwerper
richten op een aantal individuele korpsleden.
En dan ditmaal niet om dezen in hun ambtelijk
werk te bel ichten, doch om aandacht te besteden
aan datgene wat daarnaast hun zeer speciale
interesse heeft.
In een betrekkelijk willekeurige greep komt

,1\·~...~. ~O,~( .~

.
r· " .

jjJ
"il .

-j/, ~

de rijkspolitieman en zijn hobby
naar voren, waarbij we kunnen constateren, hoe
uiteenlopend hij - buiten zijn dagelijkse
werkzaamheden - doende is.
Na dit nummer vervolgt het Korpsblad op de
gebruikelijke wijze zijn weg. Moge het, met veier
medewerking en sympathie, een voorspoedige
weg zijn!

Namens de redactie,
De dirigerend officier der rijkspolitie 1e kl.,

P. OOM

1
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gesprek
met de
generaal
In het verveloze gebouw aan de
Koningskade te 's-Gravenhage,
dat de Algemene Inspectie
van het Korps Rijkspolitie
een aanzienlijk minder
representatieve huisvesting
verschaft dan waarover de meeste
groepen van het korps beschikken
(dat mag weleens gezegd, worden),
hodden wij een gesprek met de
generaal W, de Gasl.

. Gezeten in een grote crapaud
van gestreept pluche - erfenis van
de generaal J, Gerritsen, die er
voor zijn- nieuwe huis geen raad
mee wist - nam de generaal
De Gost even de 'tijd voor het
opmaken van, de bolons over het
eerste volle jaar waarin hij als
Algemeen Inspecteur in functie is
en voor een blik in de
naaste taekomsl.
Daarenboven maakte de generaal
gaarne gebrui~ van de
gelegenheid om de leden van het
Korps Rijkspolitie en hun
familieleden' de beste wensen
voor het [eer 1?68 te doen
toekomen,

nieuwe
ontwikkelingen
vragen de
aandacht

"Als ik de balans opmaak over het
afgelopen jaar, ben ik niet onte-
vreden, We hebben met de oplei-
dingsschool te Horn een uitbreiding
van' de opleidingscapaciteit gekre-
gen die' bijzonder belangrijk is
omdat we daarmee ook voor de
toekomst over voldoende opleidings.
mogelijkheden beschikken, Het is
trouwens nog een mooi complex
ook, Bovendien hebben we eigenlijk
geen nare dingen beleefd bij de uit-
oefening van de dienst ten opzichte
van het publiek, Maar wat wel van
belang is en de gemoederen nogal

Generaal W. de Gast:

de plannen tot
het Korps Rijks-

bezighoudt, zijn
,reorganisatie van
politie,"
Zo begon, min of meer samenvat-
tend, de generaal W, de Gast het
gesprek, dat wij tegen het einde van
het jaar met hem mochten hebben,
Het ligt wel voor de hand, dat een
gesprek tegen het jaareinde met
nam z op de toekomst gericht is,
De opleiding van 'adspiranten is in
dat verband bijzonder be!angrijk en
de generaal zei ervan: "Het aantal
kandidaten vertoont zeker geen' te-
ruggang, Er zijn nu ruim 300 ad-
spiranten in opleiding, Dat is niet
voldoende om de huidige en in de
toekomst te verwachten gaten op te
vullen, 'Daarvoor zijn jaarlijks 450

adspiranten nodig, Maar de werving

voldaan over 1967
met vertrouwen
het 'nieuwe jaar in

loopt beter en de capaciteit is
e~' nu om het korps voor uitster-
ven te behöbden.' H~t mag 'zo zijn
dat 'het -noodzakelijke peil ~iet is
be~eikt, Maar er is 'een belangrijke
vooruitgang ten" opzichte van en-
ke'e jaren geleden én de oplcidings-
school te Hom heeft waarschijnlijk
tot gevolg' gehad, d~t het aantal
sollicitanten uit Limburg en Ë~a-
ba;;t aanzienlijk is vergroot. Helaas
ir niet ia.lleen 'h'et'aantài sollicitan-
ten, "maar ook' het aantal afvalIers

, gestegen,"
Of de in het algemeen toch wel
verbeterde verhouding tussen poli-
tie en publiek, alsmede de vermin-
derde perspectieven in bepaalde
bedrijfstakken, jongeren eerder doen
besluiten naar een loopbaan bij de

-3
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gesprek
met de
generaal

politie te dingen, acht de generaal
op dit moment moeilijk na te gaan,
al zal een en ander sommige jonge-
mannen zeker bezighouden.
In het brandpunt van de belang-
stelling bij het korps zelf staan de
plannen tot reorganisatie, die voor-
alom zo te zeggen een hergroepe-
ring is van "de top". Wij vroegen
de generaal op dit punt om te be-
ginnen: "Is het tekort aan officie-
ren geen groter probleem dan de
wijze waarop zij worden opgesteld?"
"De beschikbare officieren," aldus
de generaal, "worden nu zo doel-
matig mogelijk verdeeld. Maar het
gaat hier niet om officieren, maar
om structurele veranderingen bóven
het groepscommando, op grond van
gewijzigde inzichten en ervaringen."
"Wordt", zo informeerden wij, "de
afstand van de Staf tot de groeps-
commandant geografisch en geeste-
lijk niet te groot?"
"Door het verdwijnen van de Terri-
toriale Inspecties worden," ant-
woordde de generaal. "de commu-
nicatielijnen verkort. De afstand
tussen de districtscommandant en
de groepscommandant mag natuur-
lijk niet te groot worden, doch dit
kan worden voorkomen door het in-
schakelen van functionarissen die
juist hiervoor moeten zorgdragen.
Het streven is erop gericht de dis-
trictsstaven te versterken met offi-
cieren, die met speciale taken belast
zijn als bijvoorbeeld het verkeer of
de bestrijding van de criminaliteit.
Overigens vergen de plannen tot
reorganisatie nog overleg met het
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken."
Uiteraard hebben wij de generaal
de in het korps leven e vraag voor-
gelegd of de reorganisatie van de
top niet noodzakelijkerwijs verdere
wijzigingen "naar beneden" mee zal
brengen, onder meer op het punt
van concentratie van het personeel
op uitsluitend de groepsstandplaat-
sen.
Daarop zei de generaal: "Dat zou

4

niet zo eenvoudig gaan. Een dorp
van duizend inwoners zal toch,
evenals dat nu het geval is, één
politieman moeten hebben, die zijn
oog ook over de kleinere dorpen
laat gaan. Daarbij gaat het niet in
de eerste plaat om de vraag of zijn
aanwezigheid daar voortdurend ver-
eist is, maar de bevolking wil het
gevoel hebben een "eigen politie"
te hebben op niet te grote afstand.
De politiewet telt bovendien, dat
er in elke gemeente tenminste één
politie-ambtenaar moet zijn, wat
hierbij ook een rol speelt. Kortom,
aan concentratie van ál het perso-
neel in de groepsstandplaats wordt
niet gedacht:'
Een geheel andere zaak kwam aan
de orde met onze informatie naar
de situatie ten aanzien van het ka-
der. Immers. elke wachtmeester l e
klasse, die opper wordt, zou de
kadercursus moeten hebben door-
lopen. "Is". zo vroegen wij voorts,
"het B-diploma een garantie voor
leiderschap. Kan een wachtmeester
l e klasse zonder B-diploma niet
evengoed de nodige capaciteiten
hebben en zitten door het rapport
Boot niet hier en daar mensen op
de verkeerde plaats in die zin, dat
een geschikte wachtmeester le kl,
moest wijken voor een opper. En
anderzijds; is het niet zo, dat een
plaatsvervangend - groepscomman-
dant geschikt moet zijn groepscom-
mandant te worden, aangezien een
voor het definitieve groepseemman-
do niet geschikt geachte vervanger,
gefrustreerd uit zijn tijdelijke func-
tie tevoorschijn komt?"
De generaal: "Wij streven er dui-
delijk naar om de wachtmeesters
le klasse, die aan de eisen voor
opper voldoen, de kadercursus te
laten doorlopen. En er hebben al
meer wachtmeesters le klasse de
cursus bezocht dan we vacatures
hebben. Van de plaatsvervangend-
groepscommandant willen wij graag,
dat die volledig geschikt is om
groepscommandant te worden. Dat
is een streven waarin wij helaas
niet overal slagen. Overigens is de
animo van opperwachtmeesters-post-
commandanten om waarnemend-
groepscommandant te worden niet
bepaald groot."
Over nieuwe ontwikkelingen zei
de generaal onder meer: "Wij zijn
nu bezig om de Groeps Surveillance

Auto's een semi-verkeersuitrusting
te geven, zodat het personeel van
de groepen na een korte opleiding
aan de verkeersschool zich meer
met de technische onderzoeken en
ongevalsbehandeling gaat bezighou-
den. Het aantal Technische Pa-
trouillewagens zal worden terugge-
bracht tot hoogstens twee per
district. Het systeem van de TPW's
heeft in de praktijk niet geheel aan
de verwachtingen voldaan, door
een combinatie van factoren. Nadat
op bepaalde groepen ervaring is
opgedaan, is nu de nieuwe gedachte,
dat juist de lichte technische on-
derzoeken evengoed aan de land-
groepen overgelaten kunnen worden.
De TPW -bemanningen gaan de be-
langrijke technische onderzoeken
doen. Eventueel vrijkomende Tech-
nische Assistenten blijven natuurlijk
in functie en hun positie heeft onze
aandacht.
Een ander nieuw punt is dat nu, bij
wijze van proef, op een deel van de
rijksweg 12 vanuit Linschoten en met
een bureau-container als centrale
post de hele ongevalsbehandeling
door de Sectie Bijzondere Verkeers-
taken wordt gedaan. Dat gebeurt
om een inzicht te krijgen in het
aantal personeelsleden en het mate-
rieel dat nodig zal zijn, wanneer de
gehele behandeling van ongevallen
op àe autosnelwegen in handen van
de Sectie wordt gelegd. Dit is een
vóóronderzoek, evenals de proef in-
zake verkeerssurveillance per motor
op de weg Aalsmeer-Hilversum. Die
proef dient ook om te trachten de
juiste methodiek te vinden en te
onderkennen hoeveel personeel een
dergelijke surveillance vergt. De
proef-surveillance met de voor en
achter gedeeltelijk oranje gekleurde
witte Porsche, die zó extra opvallend
wordt, moet ook vooral worden ge-
zien in het kader van de preventie."
Voor wat betreft de verbindingen
zei de generaal: "De uitbouwen
vervolmaking van het mobilofoon-
net, in samenwerking met de Politie
Verbindings Dienst gaat door. Ook
het aantal portofoons neemt gestaag
toe. In Driebergen, waarheen de
Sectie Bijzondere Verkeerstaken be-
gin volgend jaar verhuist, komt
ook een centrum voor de bericht-
geving binnen het korps. Vanuit
Driebergen zal men radiotelefonisch
alle delen van het land kunnen
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bereiken. Driebergen zal ook à la
minute kunnen spreken met alle 48
Porsches, waar die zich ook bevin-
den en met de toestellen van de
Dienst Luchtvaart. Door bepaalde
schakelingen zal het wellicht moge-
lijk worden een wagen, die bijvoor-
beeld aan de grens bij Bergh staat,
te laten spreken met een dienst in
het westen van het land."
Met betrekking tot de directe voor-
uitzichter. voor 1968 verklaart de
generaal: "Al s een van de belang-
rijkste gebeurtenissen zie ik de ope-
ning van de nieuwe huisvesting en
basis van de Sectie in Driebergen,
in het midden van het land, van
waaruit efficiënt kan worden op-
getreden met betrekking tot het ver-
keer op de grote wegen.
Zeer belangrijk is ook de aanstaande
officiële opening van de Opleidings-
school te Hom, die in februari zal
"draaien" met 150 leerlingen. Voorts
ligt het in de bedoeling om binnen
zeer korte tijd over te gaan tot
oprichting van een "Bureau Bestrij-
ding Criminaliteit", dat rechtstreeks

het korpslid
in zijn vrije tijd

In dit honderdste nummer van
het Korpsblad Rijkspolitie wordt
aandacht besteed aan de korpsleden
buiten diensttijd. Dat heeft z'n
reden: In meer dan drieduizend
pagina's heeft het Korpsblad Rijks-
politie tot dusver voornamelijk
het korpslid in de dienst belicht.
De hobby is een belangrijk tegen-
wicht ten opzichte van de dagelijkse
spanningen, die erin worden
afgereageerd.
Bovendien verschijnt dit honderd-
ste nummer in december en is
zelfs het lezen o=er andermans

onder de Algemeen Inspecteur zal
ressorteren.
Een van de problemen voor vol-
gend jaar is ook, dat ondanks de
bij het Korps Rijkspolitie bestaande
tekorten, de bijstandsverlening aan
de Amsterdamse politie zal door-
gaan. Gelukkig is een goede huisves-
ting voor het rijkspolitie-personeel
verzekerd en er worden maatregelen
getroffen om die te bestendigen. Ik
begrijp, dat het voor degenen, die
in dit verband worden aangewezen
niet plezierig is om uit het gezin
en de eigen omgeving te worden
gehaald. Maar de voortzetting van
de bijstandsverlening is nu eenmaal
een regeringsbesluit dat moet wor-
den uitgevoerd."
Het gesprek met de generaal re-
sulteerde in een overpeinzing tegen
het jaareinde, waarin de Algemeen
Inspecteur zich meer in het per-
soonlijke vlak rechtstreeks tot de
korpsleden richtte door te zeggen:
"Ik ben dankbaar voor de goede
geest, die telkens weer in het korps
blijkt te heersen. En ik ben ervan

overtuizd dat men wederkerig be-
grip heeft voor de moeilijkheden,
die op elk niveau aan het ambt
verbonden zijn. Ik ben gelukkig dat
er zoveel nieuwe korpsleden zijn,
die ook onder zware omstandighe-
den de noodzakelijke diensten ver-
richten. En dat zeg ik niet zomaar
om vriendelijk te zijn, maar dat
meen ik werkelijk. Er wordt wel-
eens gekankerd, maar met elkaar
stáán we ervoor. We kunnen met
voldoening terugzien op wat in het
afgelopen jaar verricht is. Met deze
gedachten gaan wij vol vertrouwen
met dlt korps het jaar 1968 tege-
moet. En het is vanzelfsprekend,
dat ik alle korpsleden en hun fa-
milies van harte het allerbeste wens
voor 1968, dat ongetwijfeld weer
vol dynamiek en nieuwe ontwikke-
lingen zal zijn, waarmee wij met de
nodige teamspirit een belangrijke
bijdrage kunnen leveren tot het
uitbouwen van een gemeenschap
waarin het goed is te leven."

Bas den Oudsten

hobby ontspannend. Ongeveer
deze gedachten liggen ten grondslag
aan dit honderdste nummer, waarin
een aantal hobbyisten uit het korps
aan bod komen. Zij zijn bij lange
na niet de enigen onder de korps-
leden die in een hobby afstand
nemen van alle dagelijkse vraag-
stukken van ordehandhaving.
Wij hebben uit de hobbyisten van
het Korps Rijkspolitie een vrij

willekeurige greep gedaan, aange-
zien ook de omvang van dit
nummer z'n grenzen heeft. Voor
wat degenen betreft die ditmaal
niet tot de hobbykolommen door-
drongen: wat in het vat zit oerzuurt
niet, maar het moet er eerst in
komen. Voor het
overige wensen wij alle lezers ont-
spannende uren toe met de
ontspanning van anderen. G

5
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wachtmeester 1e kl.
N. J. Nieuwland's
hobby:

eerbied voor
het
vogelleven

TEKST EN FOTO's:

ADJUDANT J. RANSELAAR

TE 's-GRA VENHAGE

Wie de wachtmeester 1e kJ. N. J.
Nieuwland te Oostzaan thuis op-
zoekt om over zijn hobby: het
aanleggen van een verzameling ge-
prepareerde - in Nederland voor-
komende - vogels te praten en
dan verwacht dat vanaf het bin-
nenkomen tot het weggaan over
_:iets anders dan over vogels ge-
sproken zal worden, kent deze
hobby-ist niet. Van stonde af aan
vindt een boeiende en aangename
conversatie plaats op breed terrein.
Of het nu gaat over de dienst op
de standplaats of op de groep, over
de toekomstige ontwikkeling van
de gemeente Oostzaan of over so-
ciaal-maatschappelijke vraagstukken
en verhoudingen, de wachtmeester
1e kl. Nieuwland heeft er belang-
stelling voor en geeft blijk er over
te hebben nagedacht of er over te
hebben gelezen. Maar als een rode
draad loopt door het gesprek toch
steeds het hlijk van een warm klop-
pend hart voor de medemens en
het dier.
Geboren te Zijpe werd hij in 1948
als dienstplichtige ingedeeld bij het
'Garde-regiment Prinses Irene te
Arnhem, ging met dit onderdeel
scheep naar Indonesië en nam daar
deel aan de zuiveringsacties op
West-Java. In 1951 teruggekeerd in

ederland, kon hij wat zijn beroep
betreft, zijn draai niet vinden en
besloot, op eigen initiatief te solli-
citeren bij het Korps Rijkspolitie.
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Op 1 januari 1953 werd hij als ad-
spirant aangesteld en passeerde hij
de toegangspoort van de opleidings-
school te Nïstelrode. Op 1 januari
1954 kreeg hij zijn eerste stand-

plaats aangewezen: Aalsmeer. Van-
daar kwam hij op 1 januari 1955
op zijn huidige standplaats, de drie-
hoofdige post Oostzaan van de
groep Landsmeer. Hier kreeg hij

Wachtmeester 1e kl. Nieuwland bij zijn verzameling.
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o.m. tot taak het toezicht in het
veld, waarmee in feite de kat op
het spek werd gebonden. Het ver-
toeven in de natuur en het zwerven
door het veld, had hem van jongs-
aan getrokken. Het wijde veld wis-
selde hij af met de vloedlijn aan
zee, waar vogels, schelpen en aan-
gespoelde zaken zijn belangstelling
trokken, met als resultaat het aan-
leggen van een bezienswaardige
schelpenverzameling van grote ver-
scheidenheid.
Bij de aankomst in zijn standplaats
viel de wachtmeester l e kJ. Nieuw-
land de grote vogelpopulatie op,
maar met spijt in zijn stem zegt hij
nu te moeten constateren dat de
weidevogels door - voor de ont-
wikkeling van Oostzaan weliswaar
noodzakelijke - aanbouw van wo-
ningen en de aanleg van wegen,
nagenoeg verdwenen zijn. De latent
aanwezige drang tot verzamelen
nam geleidelijk vaste vormen aan,
toen hij zowel bij zijn zwerftochten
over het strand, als bij de dienst
in het veld, werd geconfronteerd
met vogels die in zodanige toestand
verkeerden, dat zij ten dode waren
gedoemd. Zag hij ook maar de ge-
ringste mogelijkheid door een zorg-
zame behandeling de vogels in leven
te houden, dan was hem geen moeite
te veel. De grootste voldoening gaf
hem het moment waarop hij een
gewonde of door de kou bevang~n
vogel, na hem in de huiskamer te
hebben opgekweekt, weer in de
vrije natuur kon loslaten. Maar vaak
kon dit resultaat niet behaald wor-
den: olieslachtoffers van de zee en
ongeneeslijk verwonde vogels die
niet meer in staat waren in de na-
tuur hun voedsel te bemachtigen,

8

hielp hij kordaat uit hun lijden.
Maar in zulke gevallen deed het
hem pijn, dat zo'n mooi wezen uit
de natuur, met een vaak kleurrijk
veren pak, al nutteloos moest wor-
den weggegooid.
Zo groeide de gedachte, daarvoor
geschikte exemplaren te laten pre-
pareren, zodat zij nog van nut
zouden kunnen zijn voor hen die de
vogels willen leren kennen of bij-
voorbeeld voor het onderwijs. Be-
gonnen met enkele vogels - door
een erkende preparateur zeer vak-
kundig opgezet - hier en daar in
de huiskamer te plaatsen, groeide
de verzameling allengs aan tot een
collectie van ongeveer 116 vogels,
zodat het noodzakelijk bleek een
kast daarvoor te maken en tenslotte
werd met bevriende hulp een defi-
nitieve oplossing gevonden door het
vervaardigen van kasten met glazen
deuren, die de gehele wand van de
kamer, aan beide zijden van de
haard, in bes!agnemen. Het contact
met de preparateur leidde tot de
aanleg van een andere verzameling:
schoongemaakte vogel schedels, een
minitieus werk dat veel geduld vergt.
Dat ook de bodem van de Zaan-
streek merkwaardige vondsten kan
opleveren, bewees de zoon van de
wachtmeester l e kJ. Nieuwland, die
op een dag kwam aandragen met
een in de bagger van Oostzaan ge-
vonden schelp van een reuzenslak.

De exemplaren van de vogelverza-
meling van de wachtmeester l e kl.

ieuwland zijn voor hem goede
vrienden, want elke vogel heeft
een aparte historie. Zo bijvoorbeeld
de bruine kiekendief, die terecht
de bijnaam van de "koning van de
rietlanden" draagt. Deze trof hij
uitgehongerd aan in het veld; een
vleugel hing er slap bij, zodat de
vogel niet kon vliegen en geen
prooi kon bemachtigen. Het besluit
de vogel thuis te proberen op te fok-
ken, was gauw genomen, maar hoe
houdt men zo'n roofvogel in leven?
"Artis" te Amsterdam om advies
gevraagd, kon geen daadwerkelijke
hulp bieden. Men wilde de vogel
niet zelf opnemen uit vrees dat
deze bacillendrager was van para-
typhus. Er bleef geen andere uit-
weg dan de vogel te doden en deze
belandde in de verzameling. Bij
onderzoek bleek toen dat een vleu-
gel gebroken was en blijkens een
dikke knobbel waren de twee stuk-
ken weer aan elkaar gegroeid, maar
in een verkeerde stand.
Veel vogels werden het slachtoffer'
van aangebrachte hoogspannings-
draden. Toen het daaronder gelegen
land bovendien bouwrijp werd ge-
maakt en met zand opgespoten, waar-
door dit terrein in drijfzand veran-
derde, was het voor de wachtmeester
Nieuwland geen eenvoudige zaak,
in nood ge.aakte vogels te hulp te
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Een gedeelte
van de
verzameling vogels

komen. Het leek er soms wel eens
op dat hij zelf hulp nodig had om
weer vaste grond onder zijn voeten
te krijgen.
Strenge winters betekenen vaak het
ontstaan van een noodsituatie on-
der de vogels in het vrije veld. Dit
kan de wachtmeester Ie kl. Nieuw-
land duidelijk aantonen aan de
hand van een door hem, van foto's
voorziene, opgestelde reportage van
de strenge winterperiode december
1962 tot maart 1963, toen duizen-
den vogels op de Westplas te Oost-
zaan bevroren en bij tientallen
dagelijks door ontbering omkwamen.
Triest is het lezen van de "doden-
lijst". De foto's tonen aan dat som-
mige vogels toen als het ware door
de natuur werden ingevroren in
een dikke ijsklomp. Hier schoot één
man tekort om ook maar enigszins
hulp te bieden. Er werd direct door
de wachtmeester l e kl. Nieuwland
een voederactie ontketend, waarbij
niet tevergeefs een beroep werd ge-
daan op de bevolking en de school-
jeugd. Zakken vol brood werden
door jongens en meisjes opgehaald
en bij de wachtmeester l e kl. Nieuw-

land gebracht. Deze bracht het
voedsel, zelf vanwege de strenge
kou in poolkleding gestoken, op
een slede naar de uitgehongerde
vogels. Deze rekenden er als het
ware elke dag op, dat hun rantsoen
op het ijs werd gedeponeerd. Meer-
malen was de wachtmeester l e kJ.
Nieuwland getuige van het wrede
optreden van meeuwen, die door
de kou bevangen koeten, met hun
vervaar! ijke snavels met enkele
hakken "ontkopten".
Met hulp van de gemeentetimmerman
werd in de tuin van de wachtmees-
ter Nieuwland een opvangplaats
voor de koudeslachtoffers gemaakt.
Zodra de weersomstandigheden dit
toelieten - en inmiddels was het
al maart 1963 geworden - werden
de vogels met een op een slede ge-
plaatste kooi, naar de Westplas
gebracht en in vrijheid gelaten. De
warme zon bracht echter een nieuwe
ramp aan het licht: duizenden dode
vissen dreven in het gesmolten wa-
ter. De visstand van deze zeer vis-
rijke sloten was in één strenge
winter totaal uitgeroeid.
Het woord vissen brengt het gesprek
op een andere hobby van de wacht-
meester Ie kJ. Nieuwland: vissen.
Er komen dan humoristische ver-
halen los. En een polyesterboot met
hulpmotor wijst er op, dat de eige-
naar ook op het water thuis is.
Een blik in de schuur toont de

liefhebberij van het fokken van
konijnen en cavias, waarbij toege-
kende medailles wijzen op deskun-
digheid op dit terrein. Over me-
dailles gesproken: de wachtmeester
l e kl. Nieuwland, tot voor kort
behorend tot het M.E.-peloton Am-
sterdam, weet ook wat schieten is.
Hij kon beslag leggen op de wissel-
beker eerste M.E.-schutter, lang-
zaam- en snelvuur karabijn en op
de medaille als eerste prijs snelvuur
pistoolschieten.
Hij is werkend lid van de Neder-
landse Vereniging tot bescherming
van vogels, afdeling Zaanstreek.
Uit hoofde daarvan heeft hij con-
tact met mensen die hem advies
vragen over de verzorging van vo-
gels en die ook zieke of gewonde
vogels bij hem brengen in de we-
tenschap dat hij daar wel raad op
zal weten. Over zijn hobby is door
een amateur-cineast een knappe
film gemaakt en in zijn verzameling
vogels valt vooral op het enorme
struisvogel-ei en het ei van een
Emoe.
Wanneer wij mevrouw Nieuwland
vragen hoe zij over de hobby's van
haar man denkt, hobby's waardoor
een groot beslag wordt gelegd op
de huiskamer en schuur, dan blijkt
zij even enthousiast als haar echt-
genoot. Met hem betreurt zij het,
dat de aangelegde verzameling op-
gezette vogels niet in ruimere mate
dienstbaar gemaakt kan worden
aan anderen. Van het aanbod om
de vogels bijvoorbeeld op scholen
als aanschouwelijk onderwijs te
doen gebruiken wordt een zeer
spaarzaam gebruik gemaakt.
"N[aar", zegt mevrouw Nieuwland,
"u hebt zeker nog niet goed in de
gang gekeken, toen u binnenkwam,
want daar hangt ook nog het een
en ander." En de bezoeker moest
bekennen, zij het uit bescheidenheid,
de hertegeweien en de opgezette
kolossale kop van een snoek, inder-
daad niet in de gang te hebben
opgemerkt.
Wanneer we dan aan het einde van
he.t gesprek zo terloops horen dat
de wachtmeester Ie kl. Nieuwland
ook nog graag tuiniert, dan lijkt
ons de conclusie gewettigd, dat
"vrijetijdsbesteding" in huize Nieuw-
land voorlopig geen problemen op-
levert, of het moest zijn "tekort
aan vrij e tij d"!
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administratief
ambtenaar
M. J. Schulz
combineert

cartoon en
karate

TEKST: OWMR.
J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

F;JTO: AB PRUIS, AMSTERDAM

/

:::::lrate-beoefenaar
op het bureau

?

J-1
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"Schulz", staat onder vele van
de cartoons we'ke in de
laatste jaren in het Korpsblad
verschenen. De cartoons
- die u ongetwijfeld menig
binnenpretje zullen hebben
bezorgd - getuigen van een
inventieve gee t. zowel als van
het bezit van een vaardige
tekenstift bij de ontwerper.
Wie is nu feitelijk
deze Schulz?
Bij de leden van de

Rijkspolitie te Water behoeven we hem niet te
introduceren, voor hen is hij een goede bekende.
Op I juni 1961 trad namelijk als schrijver bij de staf
van deze dienst in Amsterdam in functie,
de administratief ambtenaar C 3, M. J. Schulz.
Op I augustus 1935 volgde zijn bevordering tot
administratief ambtenaar C 2 en werd hij aangewezen
als waarnemend chef de bureau.
In deze functie hebben velen bij de dienst der
rijkspolitie te water hem leren kennen en waarderen. Doch niet alleen hierdoor. Ook als illustrator van de "Water-
spiegel", de maandelijkse uitgave van deze dienst, verwie rf hij bekendheid. Voordat de heer Schulz "ambtenaar"
werd, was hij werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij. Hij kwam daar met in zijn zak het Mulo - diploma,
terwijl hij in de avonduren een tekenopleiding volgde. Ook bij deze maatschappij had men al vlug door welk vlees
men in de kuip had en verkreeg de heer Schulz opdracht en tot het vervaardigen van affiches. In zijn vrije tijd

wijdde hij zich eveneens aan de schilderkunst.
Karikatuur- en cartoon tekenen is al-t-ijd zijn

hobby geweest. "Het liefst," zegt hij,
"zet ik mijn inspiraties direct op papier."

Het tekenen is trouwens niet zijn enige hobby.
Hij beoefende vele sporten, zoals

voetballen, zwemmen, zeilen, kajak-varen,
atletiek, judo en jiu-jitsu. Toen de bekende

karate-leraar J ohn Bluming, kersvers
uit Japan, eind 1961 in Amsterdam een

karate-school opende, sloot de heer Schulz zich
dadelijk bij hem aan. En vanaf dat moment

werd deze sport, naast het cartoon-tekenen,
zijn grote liefde. Zo zelfs, dat karate momenteel

het grootste deel van zijn vrije tijd in
beslag neemt. Zes dagen per week traint hij

intensief voor de sport, die zoals hijzelf
beweert "de enige goede zelfverdedigingsmethode"

is. Judo en jiu-jitsu raakten er bij Schulz
al vlug door op de achtergrond .

Soms komen deze hobbies
wel eens met elkaar in conflict.

. . . reeds als kind zat Schulz
het karate kennelijk in het bloed.

10
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moet morgen toch naar de tandarts

Van de .gevreesde Japanse karate-vechter Kurosaki, van wie hij in 1966 bijna dagelijks les kreeg, ontving hij de
Se aan der Japanse Karate-do Kyokushinkai-kan, waarvan Mas. Oyama (de man, die met één klap een stier kan
doden) de oprichter is en waarvan niemand minder dan J apan's eerste minister, de he er Sato, president is. De
heer Schulz gaf in binnen- en buitenland reeds vele demonstraties in karate, terwijl ,hij ook eenmaal, op uitnodi-
ging van de districtscommandant Heerenveen, voor de rijkspoliti: aldaar demonstreerde. Hoe de heer Schulz over
de combinatie van zijn beide hobby's denkt, kunt u in enkele door hemzelf vervaardigde cartoons zien.
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L. Provoost
te Terhole :

wachtmees-
ter 1e kl.
weerman

TEKST:
ADJUDANT C. DEN OTTER
TE MIDDELBURG
FOTO's: OWMR. DE HAAN,
VERKEERSGR. TERNEUZEN

Wie het drukke veer Kruiningen-
Perkpolder, waar geregeld drie (en
soms vier) veerboten de lange rijen
auto's "verwerken", oversteekt naar
Zeeuws- Vlaanderen en rijdt in de
richting van de Belgische grens,
komt door de uitgestrekte gemeente
Kloosterzande, bestaande uit ver-
schillende dorpen. In één van die
dorpen, Terhole, waar de verkeers-
weg doorheen gaat, is de wacht-
meester le kJ. L. Provoost rayon-
commandant (groep Hontenisse).
Provoost (49 jaar oud) is geboren
en getogen in het wijde Zeeuwsch-
Vlaamse land. Hij heeft nu ruim
28 dienstjaren bij de politie en al-
tijd heeft hij een standplaats gehad
in dit deel van Nederland; de laat-
ste 14 jaar is het Terhole. Het is
een agrarische streek en daaruit
vloeit voort toezicht op de jacht en
visserij in de uitgestrekte polders
en alles wat daarmede verband
houdt. Het steeds toenemende ver-
keer vraagt echter de meeste aan-
dacht. De laatste jaren behandelde
hij 5 á 6 dodelijke ongevallen per
jaar. Als straks de dubbeldeks veer-
boot in de vaart komt, zal het nog
wel drukker worden in Terhole.
Dan zal Provoost nog vaker moeten
vertoeven in het voorkamertje, dat
hij geheel heeft ingericht als bu-
reauruimte.
Zoals elke rijkspolitieman kijkt Pro-
voost eerst naar de lucht voor hij in
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dienst gaat: regenjas aan of niet?
Toch kijkt hij met andere ogen naar
de wijde luchten dan wij naar bo-
ven kijken. Dat vloeit voort uit zijn
liefhebberij: weerkunde.
"Een hobby kun je het eigenlijk
niet noemen," zegt Provoost. "Hel
is vanzelf gegroeid en het begon
heel eenvoudig."
Ongeveer 6 jaar geleden kwam de
kapitein ]. H. Boer van Meteo
Woensdrecht bij hem op bezoek.
Hij zocht een geschikte plaats (en
man i) voor het doen van waarne-
mingen. Daarbij behoorde het regis-
treren van het aantal, de duur en
de trek van buien, het noteren van
het aantal blikseminslagen en wat
daarmede zoal verband houdt. Ook
behoorde daarbij het waarschuwen
van de vliegbasis bij plotseling uit
zee opkomende buien zodat de
kostbare straaljagers tijdig terug
geroepen konden worden. Het moest
een plaats zijn waar een antenne,
vrij van woningen en bomen, in het
veld kon worden opgesteld.
"Waarom niet hier?" vroeg Pro-
voost en daarmede werd de basis
gelegd voor samenwerking met
Woensdrecht. Een honderd meter
achter zijn woning werd aan twee
stalen masten van ruim 5 meter
hoog, een antenne opgehangen die
met een kabel is verbonden aan een
geheimzinnig kastje in zijn woning.
Provoost ontving instructies, een

bundel formulieren en kaarten en
kon beginnen. Al direct fascineerde
het hem en hij kreeg er steeds meer
plezier in. De apparatuur registreert
alle verticale blikseminslagen bin-
nen een kring van 15 km. Eens was
er een defect en toen wees hij zelfs
inslagen aan tot diep in Frankrijk.
Bij elke inslag verspringt er een
cijfertje op de wijzerplaat van het
toestel zodat men precies kan zien
hoeveel verticale ontladingen er wa-
ren bij elke bui. Behalve dit aantal

Wachtmeester 1e kl. L. Pravaast
ap de Ulm.
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tekent Provoost op een maandstaat
het begin, het einde en de richting
van elke bui aan. Bovendien ver-
stuurt hij na elke hagel- of onweers-
bui een briefkaart naar Meteo
Woensdrecht, waar de gegevens
worden verwerkt. Van tijd tot tijd
ontvangt hij weer een verslag met
kaarten waarop het aantal en de
trek van de buien is ingetekend.
In Zeeland zijn er in totaal 16 à 17
van dergelijke posten die elkaar
overlappen, zodat een vrij goed
beeld wordt verkregen. De proef
van de Luchtmacht wordt dit jaar
voor het laatst gehouden. Die heeft
dan 5 jaar geduurd en de kapitein
(nu majoor) Boer met zijn staf heb-
ben veel waardevolle gegevens ver-
verzameld en verwerkt, Uit waarne-
nemingen is wel gebleken, zoals de
volksverhalen willen, dat de buien
bepaalde banen volgen. Eén baan
loopt evenwijdig aan de kust, een
andere gaat over midden Zeeuwsch-
Vlaanderen in de richting Krabben-
dijke en een derde over Oost
Zeeuwsch- Vlaanderen. In bepaalde
banen valt veel hagel, in andere
banen bijna nooit.
"In de Kruispolder, onder Lams-
waarde," vertelt Provoost, " is bij-
voorbeeld een boerderij waar ten
noordwesten vrijwel bij elke bui
hagel valt en aan de andere kant,
zo'n zeshonderd meter er vandaan,
zelden."
Bij zijn waarnemingen zag hij eens
een soort vuurbol in het oosten
langs de lucht trekken. Hij belde
de vliegbasis over het vreemde ver-
schijnsel en het antwoord loog er
niet om. Hij had een hagelexplosie
waargenomen. In Zundert lag de
hagel op enkele plaatsen een hand-
breed dik. Provoost kan met veel
animo vertellen over zijn liefheb-
berij. Dat heeft hij dit voorjaar ook

Wachtmeester le kl. L. Pravoost noteert de stand van de blikseminslag-teller
(speciaal voor het Korpsblad buiten gebracht).

voor de televisie gedaan in het pro-
gramma ..van gewest tot gewest".
Uiteraard voelt zijn vrouw ook veel
voor deze liefhebberij en houdt ze
ook de teller in de gaten als haar
man in dienst is.
Een prettige dag was het daarom
toen beiden, met andere waarne-
mers, een dag de gasten waren van
de Luchtmacht. Met een Fokker
Friendship maakten ze onder meer
een langdurige tocht boven Zeeland
en omgeving. "Het was Fantastisch,"
zegt mevrouw Provoost. "Een pracht-
dag!"
Na een onweersbui gaat Provoost
meestal de deur uit. Hij weet, dat
er dan op bepaalde plaatsen vrij
zeker een blikseminslag is geweest.
Volgens deskundigen zou de grond
daar sterk ijzerhoudend zijn.
Niet alleen de windrichting speelt

een rol bij de buientrek, ook eb en
vloed in de Westerschelde doen hun
invloed gelden. "Bij opkomend wa-
ter trekt een bui zelden over de
Schelde; hij blijft er vóór hangen,"
zeggen ze in Zeeuwsch- Vlaanderen
en Provoost is het daarmee wel
eens. Als hij thuis komt is zijn
eerste gang meestal naar het teller-
kastje om het aantal geregistreerde
inslagen te noteren. Al is het er
maar één, het wordt toch nauw-
keurig vastgelegd. Eerlijk gezegd,
Provoost vindt het maar jammer
dat er vermoedelijk een einde komt
aan het grootscheepse onderzoek
van de Koninklijke Luchtmacht in
het Deltagebied, waaraan hij met
veel genoegen medewerkt. We heb-
ben zo de indruk dat hij op eigen
gelegenheid wel iets zal blijven
doen op dit gebied .
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Eerste les: Gebruik altijd de COENEN VEILIGHEIDS-GORDEL
en het COENEN PATENT SCHUIFDAK. Dat is veilig en gezond!
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DOOR MEJ. M. P. BAARS

Opper Heijmans
te Schoot (gem.
Budel) brengt
de mens terug naar
de natuur

De opperwachtmeester Heijmans
trekt in zijn vrije tijd de natuur in.
Zoals hij zelf zegt: een hobby die
gezond is, goedkoop en interessant.
En dingen waar jezelf ent!housiast
over bent, daar wil je anderen ook
van laten genieten. In Liabtenvoorde
waar de opperwachtmeester zo'n vijf-
tien jaar gestaan heeft, is hij op een
goede dag naar de lagere school ge-
stapt en heeft in overleg met de
hoofdonderwijzer aan de schooljeugd
gevraagd of er belangstelling was
voor een tocht door het Vragend er-
veen en Korenburgerveen. De onder-
neming werd een succes. Op het les-
rooster kwam voortaan een les voor,
waarin de opperwachtmeester Heij-
mans, met een onderwijzer en de
kinderen het veen introk
Hoe de kinderen <lat beleefden laat
één van de opstellen zien' die de
hoofdonderwijzer zijn klas na zo'n
toabt liet maken.

Een middag in. het veen

..'s Middags moesten we om 1 uur op
school komen, we moesten een belter
'n potlood en 'n notitieboekje mee-
brengen. 7De vertrokken met de hele
karavaan naar Uragender, Bij een
boer zetten we de fietsen neer. Die
boer werd ook wel genoemd: "de
baardman". We trokken in groepen
naar het veen. Politie Heimans die
de middag zou leiden luocm er aan.
We trokken het veen in. Eerst wees
hij ons 'n paar planten en vlinders
o.a. heidewederik (plant) en blauwtje
(olinder). Het blauwtje legt eitjes in
de bloemen. De mieren wachten tot
de eitjes zijn uitgekomen en verzor-
gen ze dan. Het betekent VOOT de
mieren zelf ook voedsel want de
blauwtjes scheiden een zoete massa
af waar de mieren verzot op zijn.
Vervolgens wees hij een paar turf-
hopen aan. In de putten waar turf
afgestoken is moet men nooit in gaan

staan want soms is er harde grond
maar soms is er ook drijfzand. Voort
ging weer de tocht. We zochten de
zonnedauw op. Ook keken. we steeds
weer naar de grote dolk die de poli-
tieagent bij zich droeg. Dikke tak-
ken sloeg hij in een houw door. Dan
aten we ook de blauwe rijsbessen die
de agent aanwees. Spoedig konden
we ze zelf vinden. Toen werd de
eerste zonnedauw gevonden midden
in een stult moeras. Van takhen
maakten we een brug en zo kregen
we hem te pahhen. Spoedig vonden
we er meer. We moesten over smalle
paadjes 101Jen acht el' elkaar en ons
aan boomtakhen vasthouden. We
zag,en ook nog een rnierenheuuel,
T oen we weer bij de boer waren
kregen we nog een paar glazen ran-
ja. De meester richtte nog een woord
van dank tot politie Heimans en
toen gingen we tevreden naar huis."

16
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Bij een gesprek met de opperwacht-
meester Heijmans rollen de Latijnse
namen van planten en dieren over
tafel. Hij vertelt over de kaardebol,
een plant die door kunstschilders nog
wel gebruikt wordt om het doek te
ruwen, over de acht soorten orchi-
deeën en de vleesetende plant, die
in het veen te vinden zijn, over klap-
perstenen. de vlindertrek en het rin-
gen van vogels.
Zoals elke ware hobbyîst zoekt de
opperwachtmeester Heijmans naar
het bijzondere, het zeldzame. In de
afgelopen zomer vond hij een bas-
taardkruising van een zwarte en een
bruine lisdodde. U en ik zouden het
bijzondere er van over het hoofd

-.e,~~
__ 0' _~ •.:."t;. ~.- .

. - -.. .' - .. ~

hebben gezien maar dat het wel een
zeldzaamheid was, bleek toen een
exemplaar werd opgestuurd naar het
Rijksherbarium in Leiden. De direc-
teur dr. S. J. van Oostroom deelde
mee dat in ihet jaar 1847 en in 1946
één exemplaar van een dergelijke
lisdodde was gevonden. Opperwacht-
meester Heijmans vond er veertig
bij elkaar ...
Dat er belangstelling bestaat voor
natuuronderzoek blijkt ook wel uit
het feit dat hij werd uitgenodigd
voor een vraaggesprek voor de Re-
gionale Omroep Noord en Oost en
in 1965 leidde hij een groep mensen
door het veen met een microfoon om
de nek en een televisiecamera op de
hielen voor een uitzending in de
serie Van Gewest tot Gewest. Daar-
naast verzorgde hij excursies voor de

Natuurvrienden in hun domein
~-;. verteld of ook wel angstvaliig ver-

zwegen.
In het steeds dieper doordringen in
de geheimen van de natuur door ob-
servatie en onderzoek ligt het groot-
ste genoegen van deze natuurliefheb-
ber, anderzijds voelt hij zich genoeg
bij de maatschappij betrokken om eijn
kennis te willen overdragen, om te
proberen de jeugd hiervoor te win-
nen, zodat in ons overbevolkt landje
de natuur zoveel mogelijk zal wor-
den ontzien.
Het enige waarop hij een beetje trots
is, is niet die televisie-uitzending
maar het feit dat twee van de jon-
gens, die vroeger vaak met hem het
veen zijn ingetrokken, nu bioloog ge-
worden zijn. [!]

V.V.V., de padvinders, perseneels-
vereni.gingen en scholen.
De opperwachtmeester Heijmans die
zijn kennis heeft verkregen door zelf-
studie - de boekenplanken buigen
door - is lid van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische ver-
eniging, die over het iand verdeeld
is in afdelingen. Op de bijeenkom -
sten die hiervan uitgaan leert men
ook veel van elkaar, de bijzondere
vondsten worden aan elkaar door-

In het Berghse heuvelland bi] een bron
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Groeps-
commandant
Helden-
Panningen
is goed
bij de tijd

TEKST EN FOTO's: OWMR.

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

"Daarom: mijn jonge vriend, die
ons beroep kiest, heilige ernst moet
het u zijn en blijven met onver-
moeide vlijt en onverdeelde op-
merkzaamheid voorwaarts te stre-
ven, ook wanneer het overwinnen
van tallooze moeilijkheden u zwaar-
der valt dan gij hadt kunnen den-
ken en gij inp+aats van rozen, ste-
kende doornen op uwen weg zoudt
ontmoeten."
Men vergist zich als men denkt,
dat deze zinsnede ontleend is aan
een wervingsfolder uit vroeger da-
gen. Al zou zo'n vergissing alleszins
begrijpelijk zijn. Aangenomen al-
thans, dat er toen al wervingsfol-
ders werden uitgegeven. Nee, het
is Hermann Sievert, die deze ern-
stige vermaning voorhoudt aan de
adspirant-horlogemaker, in zijn
"Leerboek voor den Horlogemaker".
Wanneer het boek precies is ge-
schreven hebben we niet kunnen
achterhalen. Het stamt in elk geval
uit de tijd, dat de "beroepsetiek"
bij de ambachten nog een vooraan-
staande plaats innam. Is het mis-
schien om deze "b~roepsetiek", dat
de groepscommandant te Helden-
Parmingen het "vervaardigen van
oude uurwerken" tot zijn hobby
heeft gemaakt?
Als we het hem, de adjudant
H. F. M. Derks, vragen, weet hij
zelf ook niet zo vlug het ant-
woord er op. "Ja". peinst hij, "hoe
kom je tot een hobby? Ik vind, dat
als je wat ouder wordt, een beetje

lichaamsbeweging wel goed voor je
is. Je verva't anders zo gauw in het
beruchte "kastje kijken". Een tech-
nische opleiding heb ik niet gehad.
Voordat ik bij de politie kwam,
heb ik zo'n beetje van alles gedaan.
Voor ar es moet je er natuurlijk
liefhebberij in hebben en gevoel
voor de techniek. Het voornaamste
vind ik misschien wel, dat het gra-
ven in de historie van de klokken-
makerij je ook in aanraking brengt

De adjudant Derks hier bij het
staand Fries horloge

adjudant
H. F. M. Derks
bouwt
"oude" uurwerken

~""

met de geest van die tijd. Dat is
misschien we! het meest boeiende
aspect van deze hobby, naast het
genot die de arbeid je zelf geeft."
Dat laatste hadden We al eens eer-
der gehoord. Namelijk, toen we de
wachtmeester I le klasse Th. H.
Bouts in Roermond over zijn arche-
o'ogische hobby interviewden. Het
is de hang naar het verleden, die
deze hobby-isten mede tot hun
liefhebberij brengt.
Adjudant Derks vervaardigt dus
oude uurwerken. Men denke daarbij
niet, dat elke week, maand of zelfs
jaar, een Fries, Engels of Limburgs
"staand horloge" uit zijn "werk-
paats" in Helden-Parmingen rolt.
Tot nu toe heeft hij er twee ver-
vaardigd. "Het "kleine grut", zoals
de pendule op de schoorsteenmantel
en een wandklokje aan de muur
van de woonkamer, daar niet bijï
gerekend. Een derde klok, een
Friese staartklok, is momenteel in
aanbouw.
Geen geweldige produktie, maar
dan dient men wel in aanmerking
te nemen, dat het vervaardigen van
klokken geen lopende-band-werk is.
Dat was het vroeger niet en dat is
het nu voor adjudant Derks ook
zeker niet. Het is in de eerste plaats
precisie-werk. De twee staande hor-
loges, die de salon sieren zijn beide
historisch verantwoord. De één, een
Engels staand horloge, is een model
uit omstreeks 1730. Van het tweede,
een Limburgse staande klok, is het
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jaar van herkomst niet nauwkeurig
bekend. De klokken zijn zó natuur-
getrouw nagebootst, dat zelfs een
antiquair ze zo op het oog niet van
"echt" weet te onderscheiden.
Deze natuurgetrouwe nabootsing
vereist veel tijd van voorbereiding.
Daarvoor moeten oude boekwerken
en tekeningen worden nageplozen.
In houtzagerijen zopkt de adjudant

Op de draaibank van eigen makelij
kun je draaien, boren, frezen en nog een
paar andere dingetjes doen.

Derks "oud hout", dat geheel is
uitgewerkt. Het meestal totaal ver-
sleten uurwerk wordt door de ad-
j udant eveneens gereviseerd. Op zijn
zolder-werkplaats staat een werk-
bank van eigen makelij. "Kijk",
zegt hij, "op deze bank kun je za-
gen, draaien, f reezen en nog een
paar andere dingetjes doen." En dan
demonstreert hij ons, op welke wijze
een radertje, bestemd voor de in
aanbouw zijnde Friese klok, onder
zijn vaardige handen tot stand komt.
Intussen vertelt hij, dat je zo wer-
kende we! een grote bewondering
moet krijgen voor het vakmanschap
van onze voorvaderen. "Vergeet

niet", zo zegt hij, "ciat ze toen let-
terlijk alles zelf moesten doen. Als
je nu een boortje nodig hebt, loop
je even naar de winkel om de hoek.
Maar de oude klokken-rnakers ver-
vaardigden ook hun eigen gereed-
schappen." En passant vertelt hij
ook, dat omstreeks 1600 de eerste
"klokken" hun intrede deden. Het
principe berustte op het afremmen
van een vallend gewicht. Erg nauw-
keurig waren deze "uurwerken"
uiteraard nog niet. Een geweldige
vooruitgang werd geboekt, toen
Christiaan Huygens omstreeks 1650
de slinger uitvond, waardoor een
vrij nauwkeurige tijdsbepaling werd
verkregen. Ook heeft men niet al-
tijd twee wijzers gekend. Heel vroe-
ger kende men alleen de kleine
wijzer. Het op deze manier "klok-
kijken" vereiste wel enige uitleg.
Elke streek had in vroeger eeuwen
zo zijn eigen klokken-makers. Ook
de streek rondom Helden-Pannin-
gen moet ze gekend hebben. Dat
bewijst een plaatje dat adjudant
Derks onlangs in een oud uurwerk
aantrof. "Raatsen - Heythuizen",
stond erop.

hobby moet
hobby blijven

Op onze vraag, hoeveel tijd hij aan
zijn hobby besteedt, antwoordt de
adjudant. "Kijk eens, ik vind, dat
een hobby een hobby moet blijven.
Zo'n hobby moet je niet gaan be-
heersen. Ik besteed er zeer zeker
een groot deel van mijn vrije tijd
aan, maar heb toch ook nog wel
tijd over voor andere dingen. In
geen geval mag het normale werk
onder de hobby lijden."
En dat "normale werk" is voor de
adjudant Derks dan het leiden van
een groep van elf man, die tezamen
de rayons Helden en Helden-Pan-

en dan demonstreert hi] hoe een
radertje tot stand komt ...

Een Limburgs staand horloge
siert de woonkamer

ningen en de post Meijel bezetten.
Daarnaast geeft hij op het districts-
bureau in Roermond les aan de
B-cursisten, in strafrecht en straf-
vordering. Bovendien verricht de
adjudant vrijwillig voogdij-werk.
Het gezin Derks bestaat uit 8 per-
sonen. Van de zes kinderen zijn er
twee getrouwd. De overige vier
verkeren nog in het ouderlijk huis.
Mevrouw Derks is een trouw leze-
res van het Korpsblad. "Zelf ont-
breekt mij weleens de tijd, om het
blad helemaal door te nemen, maar
mijn vrouw pluist het van voor tot
achter uit," bekent de adjudant
glimlachend. En dan, het feit dat
het Korpsblad in het gezin Derks
waar de verslaggever een gul en
prettig onthaal ten deel viel, een
graag geziene gast mag heten, is
naast de vele goede ervaringen die
we tijdens ons bezoek mochten op-
doen, een prettig geluid.
In het gezin Derks in Helden-Pan-
ningen weet men precies "hoe laat
het is", daaraan hoeft niemand te
twijfelen. EI
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.... it was in the air....

vliegtuigen en piloten
eisen alle vrije tijd op
van de wmr. le kl.
G. Zijlstra te
Voorthuizen

TEKST: BAS DEN OUDSTEN
FOTO's: BAS DEN OUDSTEN en
deels gekopiëerd

Noem het een hobby, wat de wacht-
meester 1e kJ. van het Korps Rijks-
politie G. Zijlstra (32) te Voorthui-
zen in zijn vrije tijd doet, maar het
is méér. Hij speurt naar materiaal
aangaande tijdens de oorlog in ons
land neergestorte vliegtuigen en be-
manningen daarvan. Dat is een hoei-
ende vrijetijdsbesteding, maar het is
ook een stuk gesc!hiedschrijving van
de afgelopen oorlog dat eigenlijk min
of meer tussen wal en schip was te-
rechtgekomen en waarvan vele fei-
ten al bijna vergeten zijn. Beihalve
een intense belangstelling gaat bo-
vendien ook een brok piëteit en
respect schuil achter deze hobby.
Op 21 juni 1943 zag een 8-jarige
knaap boven Enschede een brandend
vliegtuig neerkomen, eerst doorgaand

De wachtmeester le kl. G. Zijlstra
gefotografeerd bij een stop tijdens
een surveillance
op de autosnelwegen.

op zijn koers, maar toen steil naar
beneden. Het viel er,gens in een tuin,
de bemanning kwam om. De knaap,
geïnspireerd door gesprekken van
ouderen, dacht: wat zijn dit voor
kerels, wie knappen het karwei voor
ons op. Die knaap van toen is de
wachtmeester 1e kl. van vandaag.
Twee jaar .geleden begon hij met zijn
opmerkelijke hobby, waarvoor een
paar gebeurtenissen bepalend zijn,
om te beginnen de tiende oktober
1943. De Amerikanen vielen Mün-
chen aan. De Duitsers gebruikten
alles wat maar de lucht in wilde om
de aanvallers te bestrijden. In die
strijd werd Enschede gebombardeerd.
Er werd geen "meriker" (rookbom)
gezien, die het sein had moeten zijn
voor een geplande aanval ·ap En-
schede, toch vielen de bommen. De

Deel van het wrak
van een Whitley,
neergestort bij Denekamp.

begeleidende jagers waren boven
het Ijssolmeer gebleven, omdat de
beperkte actie radius verder mee-
vliegen onmogelijk maakte. Resultaat
van die raid: omstreeks dertig toe-
stellen "neergehaald" en 150 doden
in Enschede. Onder de slachtoffers'
was een zuster van de knaap die nu
wachtmeester is.
Pas toen hij een paar jaar geleden
de film "Oogst van het verleden"
zag over de opsporing en berging
van vliegtuigwrakken in de Ijssel-
meerpolders, ,begon hij te verzame-
len: foto's, feiten, v·oorwerpen. Dikke
dossiers vertellen bij de wach tmees-
ter Zijlstra geschiedenis en geven
antwoord op vele vragen.
In het begin was het een heksentoer
om gegevens te krijgen, Want alleen
het feit dat op een bepaalde dag een
Halifax met 'zeven man aan boord
bij een bepaalde plaats neerkwam,
brengt de wachtmeester niet veel
verder. Wie zaten er in dat toestel,
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vanwaar kwam het. waarheen ging
het? Zelfs wanneer de letters en
nummers van zo'n kist bekend zijn,
is de wachtmeester er niet mee klaar.
Hij bezoekt particulieren inde buurt,
artsen, die hulp hebben verleend,
geestelijken. mensen die bemannings-
leden hebben verbor.gen, 'kerkhoven
waar zij zijn begraven. De registers
van de War Grave Commission met
namen, rangen, onderdelen en der-
gelijke geven een belangrijke steun.
Vooral de data van overlijden ver-
helderen soms veel, maar niettem.n
voert de wachtmeester Zijlstra een
uitgebreide correspondentie, met al-
lerlei instanties in Engeland. Ame-
rika, Afrika en Australië, maar ook
met oud-bemanningsleden van vlieg-
tuigen of hun familieleden.
Daaruit zijn vele goede contacten
voortgekomen en daaruit is het ar-
chief ontstaan van de wachtmeester
Zijlstra, dat uniek is en ongelofelijk
interessant.
Elke foto, elke bladzij uit de dos-
siers vertelt een verhaal. De wacht-
meester haalde het hij stukjes en
beetjes bij elkaar, maar raakt er niet
over uitverteld. Daarmee en met zijn
speurwerik voorkomt hij dat feiten
verloren .gaan, die niet vergeten mo-
gen worden. En dat is ook een posi-
tieve kant van deze hobby waarmee
de wachtmeester Zijlstra eich op een
vrijwel braakliggend terrein is gaan
bewegen, maar overal interesse en
medewerking vindt. iet zelden
speelt het toeval een rol mee.
De wachtmeester Zijlstra legt een
foto op tafel waarop vier Engelse
vliegers staan en een bordje "Douane-·-·..w.· .....··....."...

24

ZoU". "Deze foto," zegt hij, "kreeg
ik toegestuurd van een mevrouw uit
Hoogeveen. De foto was afkcmstig
van een Duitser. Uit het bordje viel
af te leiden dat die gemaakt was bij
de ederlands-Duitse grens. Maar
dat was alles. Veel later kreeg ik

het boek "De laatste slag" van Ryan
in handen. Daar staat een foto in
met diezelfde vier mannen: de ser-
geant J. A. G. Deans, piloot en cap-
tain van een twee-motorige Whitley-
bommenwerper, die op 2 september
1940 neerstortte bij Hardenberg na
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Eén van de fraaiste foto's uit het archief
van de wachtmeester 1e kl. G. Zijlstra :
een in december 1943 bij Bornebroek
neergekomen vliegend Fort B 17-F
(de Aliquip), met daarboven de sparen
van een luchtgevecht tegen de hemel.

Foto links: De Engelse bemanning van de
Whitley-bommenwerper (links sergeant Dean)

een raid op Ber lijn. De sergeant
Deans. door zijn vrienden Dixie ge-
noemd, stuurde mij het hele verhaal
van zijn 25ste vlucht op die tweede
september. Boven Berlijn waren ze
precies op tijd hun hommen kwijtge-
raakt, want even later voelden ze

een schok en het toestel raakte uit
de koers. Deans kreeg het weer in
zijn macht en hoorde via de inter-
com dat de kist geraakt was maar
dat er verder niets aan de hand
scheen te zijn. Maar Deans merkte
dat de brandstofvoorraad abnormaal
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snel terugliep. Bij de Duits- eder-
landse grens was de brandstof op en
de vijf bemanningsleden van het toe-
stel sprongen. Deans kroop bij een
boerderij in 'het hooi, maar werd de
volgende ochtend gevonden en naar
de grenspost Venebrugge gebracht,
waar hij drie van .zijn vier collega's
tegenkwam. De vijfde man was zoek.
Maar toen Deans en zijn drie kame-
raden via het vliegveld Twente naar
Dulag Luft in Frankfurt werden ver-
v-oerd, ,kwamen ze daar de vijfde
man tegen. De hele bemanning
kwam in een krijgs.gevangentkamp
terecht en tegen het eind van de
oorlog maakte Deans toch nog ge-
schiedenis. Hij werd met twaalf dui-
zend geallieerde krijgsgevangenen
voor de Russen uitgedreven in wes-
telijke richting. De haveloze troep
gevangenen werd dagelijks vanuit de
lucht beschoten omdat de geallieerde
p.loten hen voor terugtrekkende
Duitsers aanzagen. Deans redde de
levens van zijn duizenden kamera-
den. Hij kreeg de begeleidende Duit-
sers zover dat hij onder geleide van
een Duitser op de fiets dwars door
de linies mocht trekken om de ge-
allieerden ervan op de h-oogte te
brengen dat zij op eigen mensen
schoten."
Tussen Deans en de wachtmeester
Zijlstra is een geregelde briefwisse-
ling ontstaan. Zijlstra is het spoor
nogeens nagegaan. In Venebrugge
trof hij dezelfde Obersecretär Wer-
ner Müller, die destijds koffie schonk
voor de eerste Engelsen die hij in
de oorlog zag. In een boerderij on-
der Hardenberg bleek nog het che-
misch toilet uit Deans bommenwer-
per en een afgebroken propellerblad
op zolder te liggen. Die behoren nu
tot de verzameling van de wacht-
meester Zijlstra.
"Als dit je een keer goed te pakken
heeft, laat het je niet meer los, hoe
moeilijk het soms ook :s om gege-
vens los te krijgen." Hij legt een
foto op tafel van een piloot: "Dit
is," zegt hij, "de eerste vlieger, die
in Almelo in het ziekenhuis terecht-
kwam. W. W. Austin, een Schot. Hij
maakte een noodlanding met een
tweemotorige Mosquito bij Den
Ham, mankeerde niets maar werd
wekenlang in het ziekenhuis ver-
pleegd omdat de dokter zei dat
hij een zware hersenschudding had.
Hij slaagde er niet in te ontsnappen
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Oorlogsvliegers en vliegtuigen vullen de vrije tijd
van de wachtmeester le kl. Zijlstra.

en zat de oorlog uit in een kamp.
De tweede man van de Mosquito,
de observer P. H. Thomas liep bij
de noodlanding een ernstige polsver-
wonding op en werd later in Portu-
gal geruild voor een Duitse krijgs-
gevangene."
Al d.e gegevens staan in de archie-
ven van de wachtmeester Zijlstra,
ook die over een op 22 december
1944 neergestorte Hawker Tempest-
jager waarmee de luitenant S. S.
Williams van de New Zealand Air
Force omkwam op zijn 241ste vlucht,
gemaakt om V-I's te onderscheppen.
"Weet u," vraagt de wachtmeester
Zijlstra, "dat er voor de oorlog in
Maastricht al een Duitse Heinkel
werd neergeschoten? Kijk, hier zijn
de foto's."
Er zit een boek in al die gegevens,
maar de wachtmeester Zijlstra zegt:
"De copyrights op de foto's zijn na-
tuurlijk een probleem. Ik ben ama-
teur-Iotcgraaf en veel foto's heb ik
gecopiëerd."
Dat is trouwens zo voortreffelijk ge-
daan dat het soms nauwelijks te zien
is. Mappen vol foto's, vliegkaarten.
kompasjes komen tevoorschijn. "Ik
hou het voorlopig allemaal als do-
cumentatie, temeer omdat het een
stuk historie is waar zelfs het Rijks-
instituut voor O-orlogsdocumentatie
aan voorbijgaat. Bovendien: wat die
kerels gedaan hebben is heroîek, dat
mag niet vergeten worden. Ik wil
het weten én bewaren."
En de waahtmeester krijgt iedereen
er warm voor. Zelfs de burgemees-
ter van Chehalis bij Washington is
momenteel voor hem bezig .. .Op 29
juni 1944 om twaalf uur," vertelt de
wachtmeester," maakte een vliegend

fort B. 17-F een noodlanding bij
Vroomshoop. De bemanning sprong
eruit. Meer weet ·ik er niet van. Maar
dat vliegtuig heette Pride of Oheha-
lis en daarom heb ik die burgemees-
ter geschreven om nadere gegevens.
Hij heeft teruggeschreven dat hij zal
proberen de zaak uit te zoeken."
De wachtmeester l e kl. G. Zijlstra
maakt deel uit van de Traffipax
Controlegroep van de Sectie Bijzon-
dere Verkeerstaken. De laatste tijd
patrouilleerde hij in onopvallende
wagens op de rijksweg 1, in de strijd
tegen de verikeersonveiligheid. In zijn
vrije tijd zwerft hij stad en land af,
op zoek naar gegevens uit het nog
onveiliger bestaan in de jaren '40-
'45. Die gegevens verwerkt hij ge-
heel in de sfeer van destijds. Want,
in zijn werkvertrek staat een als En-
ge.se vlieger aangeklede pop. "Dat
Iife- jack heb ik van de sergeant Hol-
royd," zegt hij, "de enige overleven-
de van een crash op 13 juni 1943,
een Lancaster, die bij Weerselo viel.
Het leren jack was van Bryan
Witham, die boven Rostook werd
neergeschoten. De handschoenen ko-
men van een navigator, die in de
zomer van 1943 een noodlanding
maakte bij Winterswijk. Hij had zijn
tas klaargezet, maar vluchtte zonder
tas het bos in omdat hij mensen zag
komen. Het uniform is compleet op
de broek na. Maar dat komt hoop ik.
Er zijn legi-o mensen, die nog dingen
uit de oorlog hebben Iiggen en er
toch niets mee doen: je moet alleen
weten wie dat zijn."
Daar komt de wachtmeester Zijlstra
bij zijn speurtochten ongetwijfeld
achter, daar zijn wij tenminste niet
bang voor! E:l
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VERDRAAGZAAMHEID

Het woord verdraagzaamheid wordt
in het oude latijn alleen gebruikt
in de zin van het vermogen tot
dragen van iets dat niet persé on-
aangenaam behoeft te zijn: het
klimaat, zware spijzen, zwaar werk
etc. In de diverse Europese talen
blijft tot omstreeks 1500 deze be-
tekenis; daarna krijgt het gevoels-
waarde van gedogen, toelaten, toe-
staan en wordt het ook in de
Nederlandse taal met het woord
tolerantie gebruikt. Beide woor-
den houden dan een gunstver-
lening in, daar zij immers wiJlen

- die in het verdere betoog zullen
worden vervat in het laatste name-
lijk In verdraagzaamheid is
echter gunstverlening inhaerent. En
een gunst verleent slechts hij die
daartoe de bereidheid heeft en de
macht bezit. Wie afwijkende en
soms ook afkeurenswaardige opvat-
tingen of praktijken uit onverschil-
ligheid niet bestrijdt is niet ver-
draagzaam. Want alleen hij die in
staat is tot een geestelijk en zede-
lijk gefundeerd standpunt kan de
grenzen bepalen waarbinnen zijn
bereidheid tot uiting komt. Ten

den als een onderdeel in het histo-
risch proces, dat geleid heeft tot
een geleidelijke ontwikkeling van
het principe van de menselijke vrij-
heid. Deze ontwikkeling is er geen
geweest die in stijgende lijn verliep.
integendeel, regelmatig en Iangdu.i g
werd tegenslag ondervonden. Het
geloof dat vrijheid van godsdienst
een exclusieve hedendaagse ver-
worvenheid is, is onjuist. Het moet
ons niet verbazen dat sommige
landen momenteel verder verwij-
derd zijn van volledige vrijheid
dan enige eeuwen terug.

l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

uitdrukken de geneigdheid van de
menselijke geest tot achterwege la-
ten van maatregelen tegen datgene
wat ons in anderen hindert: licha-
melijke defecten, zedelijke gebreken
en intellectuele dwalingen.
Valt bij tolerantie de nadruk op
het actieve toestaan, bij verdraag-
zaamheid ervaren wij meer de in-
nerlijke gezindheid, de passieve be-
rusting. Een scherp onderscheid is
er echter - en zeker in onze eigen
taal - niet. Aan beide begrippen

28

aanzien van de factor macht kan
gezegd worden, dat de voorwaarde
die te bezitten eerst goed tot zijn
recht komt wanneer de verdrukte
in een positie komt te verkeren
waarin hij al dan niet verdraag-
zaamheid kan demonstreren.
In de ruimste zin van het woord
kan verdraagzaamheid geïnterpre-
teerd worden als het toekennen
van vrijheid aan mensen met af-
wijkende religieuze overtuigingen.
Verdraagzaamheid kan gezien wor-

Sociale en politieke omstandighe-
den beïnvloeden de opvattingen,
die onder invloed van het milieu
ontwikkeld worden. In de geschie-
denis der godsdiensten is de ver-
draagzaamheid voortdurend ten on-
dergegaan omdat zodra de ene
denkwijze als de beste, voordeligste
geopenbaarde waarheid wordt ge·
zien er sprake is van één waarheid,
waarvoor men moest buigen.
In de 16e en 17e eeuw is er in
Europa sprake van een langzaam
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groeiende verdraagzaamheid op
godsdienstig gebied. In de renais-
sance schetst Thomas More in zijn
Utopia de absolute denk- en ge-
loofsvrijheid. Terwijl in Engeland
omstreeks 1560/1580 de beroemde
geschiedschrijver John Foxe stelling
nam tegen de vervolgingen van
gelovigen. .,Het is tiranniek mei
behulp van takkenbossen dwang uil
te oefenen - schreef hij - een
geweten heeft er behoefte aan on-
derwezen te worden. Liefde is de
meest overtuigende leermeester".
Door deze liefde trachtte men toen-
dertijd en probeert men ook nu tot
verdraagzaamheid te komen. Tot
een verdraagzaamheid die geen
passiviteit in zich bergt, maar die
één brok activiteit is. In feite wil
het zeggen de ander - die ook
zoeker is - bewust aanvaarden en
respect voor zijn persoonlijkheid op
weten te brengen. Ons denken wordt
immers door zoveel uitwendige Fac-

,

toren beïnvloed, dat het vrijwel
onmogelijk geacht moet worden dat
er twee onder ons zijn die vol-
komen dezelfde overtuigingen heb-
ben.
Wanneer wij dat erkennen kan uit
dit inzicht verdraagzaamheid ont-
staan. Dan wil verdraagzaamheid
zeggen: vanuit en met behoud van
het eigene de ander tegemoet tre-
den en erkennen diens recht op een
eerlijke overtuiging, juist omdat hij
subjectieve menselijke, dus feilbare
kennis brengt. Wanneer wij deze
waardering opbrengen kunnen wij
ook de eigen gevonden overtuiging
beter uitdragen én ervoor strijden.

iet om de ander onmiddellijk te
overreden, maar wel om het eigen
goed te toetsen en te verdiepen en
de medemens te dwingen hetzelfde
te doen.
Niemand van ons mag immers be-
weren dat hij de ander kent. Door
tot elkaar te komen, komen wij tot

e

weten. Daarom moet een ieder zijn
mening uiten. Dit uiten moeten wij
eerst aanmoedigen en dan verdra-
gen. Zonder meer aanvaarden of
aanhoren mag daarbij niet voor-
komen, dan zou geen begrip en
kennis van eigen en andere menin-
gen ontstaan. Begrijpen is waarde-
ren, oordelen, ja zelfs veroordelen.
Zo is de verdraagzaamheid voor-
waarde voor weten en in dat weten
ook voor verwerpen.
Dit verwerpen zal echter altijd een
op redelijke gronden afwijzen moe-
ten zijn en zal derhalve geen kloof
tussen mensen kunnen doen ont-
staan. Men zal elkaars standpunten
niet of niet geheel kunnen accep-
teren, maar door het gesprek daar-
over, .zal men toch tot begrip,
waardering en dus tot verdraag-
zaamheid komen.
[ac, van Waning - de grondlegger
van de politiële ethiek in ons land
- heeft dit meer dan wie ook be-
grepen wanneer hij zegt: "En de
invloed die daarvan uitgaat, komt
behalve aan den arbeid en den ar-
beider zelven, ten goede aan allen,

die het voorrecht hebben in den
kring van dien arbeid geplaatst te
zijn, aan allen, wien het gegeven
is hun werkzaamheden te mogen
leen en tot het doel, het groote doel,
dat het goede beoogt voor alle
menschen en zaken".

W. F. K. J. F. FRACKERS
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FÖTO: PROVINCIALE

ZEEUWSE COURANT

adjudant
C. den Otter
schreef weer
een
(kinder)boek

"Als die lui van de politie niks
doen, moesten wij maar eens wat
doen".
"Wim Kasse tuurde over het Veerse
Meer en zweeg."
Uit deze enkele zinnen uit het
nieuwste boek "Inspecteur Verpoor-
ten op avontuur", van de adjudant
C. den Otter te Middelburg, blijkt
hoe hij in dit boek jongens laat
meespelen en meedenken. Dit is wel
een van de grote aantrekkelijkhe-
den van het verhaal: de auteur
heeft zich ingeleefd in de fantasie
van het kind, zo van 10 tot 14 jaar.
Maar daarnaast heeft hij gegevens
als: een snelle rode sportwagen, het
aftappen van een telefoonlijn, het
"kidnappen" van een amateur-schil-
der en een paar onderwereldfiguren,
aaneengeregen tot een spannend
verhaal; -waaraan ook ouderen ple-
zier beleven.
Het verhaal speelt zich af in Veere
en omgeving en zo terloops wordt
de aandacht van de lezer gevestigd
op bijzonderheden van dit fraaie,

Burgemeester A. de Kam, van Vee re,
op wiens grondgebied het verhaal

zich afspeelt, kreeg van de adjudant
C. den Otter het eerste exemplaar.
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oude stadje op Walcheren. Het
boekje leest vlot en prettig en al
is de praktijk niet op de voet ge-
volgd, men wordt toch ingeleid in
de wereld van rijks- en gemeente-
politie, waar oplossingen van mis-
drijven al!een met veel geduld wor-
den verkregen. Wim Kasse en zijn
vriend Leen Korbijn "die jongen
van Wan nes potkachel", begrijpen
dat zo niet, vandaar de hierboven
aangehaalde verzuchting.

Het boekje is als goed verzorgde
paperback verschenen in de Sneeuw-
balserie bij uitgeverij Kluitman te
Alkmaar. Dat op de omslagtekening
inspecteur Verpoorten met getrok-
ken pistool is afgebeeld, dekt niet
de inhoud, want de spanning is in
het verhaal gehouden, zonder dat
er een schot wordt gelost en dat is
heel knap.

R.
c:::J
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De kapitein
Vermeulen
districtscommandant
Eindhoven

Met ingang van
1 november 1967
is de kapitein
]. Vermeulen
aangewezen als
commandant
van het district
Eindhoven. Hij
werd op 4 au-
gus tus 1925 te

Amsterdam geboren en volgde de
H.B.S. aldaar waarvan hij in 1945
het einddiploma behaalde. Daarna
studeerde hij aan de middelbare

school voor tropische landbouw te
Deventer waar hij in 1947 met suc-
ces het eindexamen deed. De mili-
taire dienst legde beslag op hem
welke plicht hij vervulde als mortie-
rist bij de infanterie. Als eerste
luitenant verliet hij de dienst. De
tropische landbouw had inmiddels
niet meer zo'n krachtige roepstem
en als toekomstig politie-officier
ging hij studeren aan de - toen
nog in Hilversum gevestigde -
thans geheten Nederlandse Politie
Academie. Dit diploma behaalde hij

lil 1952. In september van dat jaar
begon hij zijn daadwerkelijke car-
rière als adjunct-inspecteur bij de
gemeentepolitie te 's-Gravenhage.
Hij was bij dit korps in verschillende
functies werkzaam en werd in sep-
tember 1953 bevorderd tot inspec-
teur. Op 1 januari 1960 ging hij
als officier 2e klasse over naar het
korps rijkspolitie en kreeg de func-
tie van officier toegevoegd aan de
commandant van het district Lei-
den. In september van dat jaar
werd hij bevorderd tot officier le
klasse. Hij aanvaardde dezelfde
functie in het district 's-Gravenhage
op 1 februari 1964.

aankondiging Oranje-kalender Pro Juventute

hart legen hard:
lal van

Jej,ukren
htbben exlra %org

ttodig

fRO jUVENTUTE
ORANJE
KALENDER li9c6§

Onder warme aanbeveling
ruimt de redactie gaarne
een pl aa tsje in voor de
aankondiging van de
Oranjekalender 1968.
Ook dit jaar is Pro Juventute
er in geslaagd de beschikking
te verkrijgen over enkele
niet eerder gepubliceerde foto's
van de leden van ons
koninklijk gezin.
Het omslag brengt in kleur
een foto van de jongste Oranjetelg
met zijn ouders,
terwijl voor elke maand een
duidelijk en praktisch calendarium
is afgedrukt, waarboven
een fraaie foto in kleur prijkt.
De kalender is verkrijgbaar bij
alle verenigingen Pro J uventute
en bij het landelijk besteladres
à f 3,90 (verzendkosten
60 cent extra): Postgiro 51 74 00
Kalenderactie Pro J uventute
Postbus 7101, Amsterdam
tel. 020-79 09 49.

POSTBUS 859, AMSTERDAM

'n Opmerkelijke krant,

die geen mening opdringt,

maar aan 't denken zet.
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cross country
Boxtel werd
waardevolle
traditie
DOOR BRUNO antrrxsxr,..••
FOTO's: OWMR.
J. J. H. VAN AERSSEX. :-'LnIEGEX

De cross-country die jaarlijks door
personeel van de bereden groep
van het korps rijkspolitie te Boxtel
op voortreffelijke wijze wordt ge-
organiseerd is een traditie gewor-
den. Dat kwam dit jaar duidelijk
tot uiting. Vele paardesportliefheb-
bers waren deze dagen naar de
bosrijke omgeving van Boxtel ge-
komen om deze cros; te bezoeken.
niet alleen als deelnemers maar ook
als enthousiaste toeschouwers. Zo-
wel voor de jeugd op zaterdag-
middag als voor de ouderen op
zondag, hadden adjudant Hagelaar.
commandant van de bereden groep
Boxtel en zijn plaatsvervanger de
opperwachtmeester De Kunder met
hun. trouwe medewerkers een kun-
stig parcours uitgezet, waarop de
deelnemers sportief hebben gestre-
den om de snelste tijd te laten no-
teren door een deskundige jury,
bestaande uit de opperwachtmeester
Kelder en de wachtmeesters l e kJ.
v. d. Dolder en Bruinsma. die zon-
dags assistentie kregen van de ad-
judanten Van Asperen en Van Os.

De paardesportliefhebbers hebben
twee genoeglijke dagen gehad. Tij-
dens en na de prijsuitreiking is nog
eens duidelijk gebleken hoeveel

goodwill het personeel van de be-
reden groep te Boxtel heeft ge-
kweekt bij de burgerij door het
organiseren van deze cross-country.

meer veiligheid voor
blinden: nu
verkeersregels in braille
In samenwerking met de Vereniging
het Nederlandse Blindenwezen, heeft
het Verbond voor Veilig Verkeer
een brochure samengesteld waarin
alle verkeersregels zijn opgenomen,
die van belang zijn voor blinde of
slechtziende weggebruikers.
Deze Verkeerscode voor blinden (een
uittreksel uit de door het Verbond
voor Veilig Verkeer en A.N.W.B.
gepubliceerde algemene ..Verkeers-
code") verschijnt in twee edities.
Voor de ± 1700 blinden in ons land
die het brailleschrift beheersen is
een editie in braille gedrukt. Voor
de slechtzienden is een zwartdruk
Verkeerscode in extra grote letters
verschenen.
De beide edities worden gratis be-
schikbaar gesteld; de braille-editie
is inmiddels aan zoveel mogel'jk

blinden toegezonden, de editie voor
slechtzienden - ook uit uw gebied!
- kan worden aangevraagd bij het
Verbond voor V~ilig Verkeer,
Utrechtsestraatweg 79, Hilversum.

De (blinde) braillezetler M. te Ermelo
(Soneheerdt) aan het werk. Met zijn
linkerhond leest hij de kopij. De
rechterhand bedient in razend tempo de
toetsen waarmee de brailleletters in een
me+ole n plaat worden geponst.
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de vrouw en
haar hobby

TEKST: MEJ. M. P. BAARS
TE NIJMEGEN

FOTO: OWMR. DE HAAN
NIJMEGEN

Vanaf de straat zie ik in de tuin
een grote kei met een opschrift in
keramiek: "de Vries". Deze origi-
nele en voor de zoekende gemak-
kelijke aanduiding is een produkt
van mevrouw de Vries, Enige jaren
geleden kreeg zij het gevoel wel
wat erg eenzijdig te worden in de
politiewereld waarin zij leefde. Een
gedachte die de meesten van ons bij
tijd en wijle wel overvalt. Voordat
dit besef zijn bescheiden plaatsje
achter in het hoofd weer had inge-
nomen, had mevrouw de Vries de
telefoon al gepakt en bij de Vrije
Academie in Nijmegen geïnformeerd
Gaar de mogelijkhenen van vrije-
tijdsbesteding.
Zij kwam terecht in een groep pot-
tenbakkers en sindsdien, nu drie
jaar geleden, laat zij haar man en
huis één avond per week in de
steek om naar de Vrije Academie
te verdwijnen.
We hebben allemaal wel eens een
pottenbakker aan het werk gezien,
maar ik heb nooit geweten dat een
van de moeilijkste dingen hierbij
is om de klont klei precies in het
midden van de draaischijf te krij-
gen. Als dat namelijk niet lukt,
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Echtgenote van
wachtmeester le kl.
A. C. de Vries
(Nijmegen) :

Kunst uit klei en
(edele) metalen

komt er gegarandeerd niet uit de
klont, wat er van verwacht werd.
Mevrouw de Vries vertelt ook over
de snelheid van de draaischijf, die
met de voet bewogen moet worden.
Als er uit de klont werkelijk iets
was ontstaan werd het harde voor-
werp met staalwol geschuurd, ge-
glazuurd en gebakken. Behalve kan-
delaars zie ik in de huiskamer

mooie schalen, potten met deksels
er op, een bakje waarin, in de oven,
glazen knikkers zijn gesmolten, zo-
dat er op de bodem een grillig ge-
kleurd patroon is ontstaan. Zelfs
een aardewerk lampekap, opgehan-
gen aan een dubbele oude klokke-
ketting.
Als mevrouw de Vries de kast
opendoet zie ik een aardappel- en
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een groenteschaal. een juskom. soep-
kommen, ontbijtbordje, een diep
bord; alles zelfgemaakt en naar de
eigen smaak geglazuurd in een mooi
matbruin met helder gekleurde bin-
nenkanten. Er zijn theebekertjes en
koffiekopjes: gemakkelijk bij te
maken als er eens een breekt.
Kunt u zich voorstellen dat na drie
jaar pottenbakken de hele familie
is voorzien van pindastelletjes. dat
de kast vol is en dat de boeken-
planken in de kamer ook maar een
beperkte ruimte hebben. Mevrouw
de Vries zag dat ook en stapte in
dit nieuwe seizoen over op de edel-
smeedkunst Zij doet dit dus nog
maar enkele maanden maar is al
enthousiast over de mogelijkheden.
Zij is begonnen met het maken van
een paar oorbellen. Eerst moeten
die op papier worden ontworpen.
De leraar beoordeelt alleen of het
ontwerp technisch uitvoerbaar is.
Dan wordt de vorm uitgezaagd in
koper, de versieringen worden ge-
zaagd en vastgesoldeerd : het kleine
ringetje waarmee de hanger aan
de clip wordt bevestigd wordt zelf
gemaakt, de clip zelf kan worden
gekocht.
Dat solderen lijkt me een kunst op
zichzelf. Door een slangetje moet
met de mond een gasvlam worden
aangeblazen. De vlam, waarvan al-
leen het blauwe deel maar effect
heeft wordt gericht op de twee aan
elkaar te solderen deeltjes. Het is
de kunst om zo gelijkmatig moge-
lijk en met de juiste kracht te bla-
zen, dan komt er een druppeltje
zilver op, dat als las dienst doet
Het voorwerp gaat daarna in het

zoutzuur. wordt afgespoeld en ge-
schuurd. Het dan ontstane koperen
sieraad kan nog worden gebronsd
of verzilverd.
Mevrouw de Vries heeft ook nog
een gladde, brede armband gemaakt,
die uit een brede reep koper ge-
zaagd. geschuurd en in model ge-
slagen moest worden. Nu heeft zij
een armband onderhanden, die uit
drie plaatjes koper bestaat, die met
ringetjes aan elkaar verbonden zul-
len worden en op een van de plaat-
jes wil zij een versiering van emaille
aanbrengen. De leraar had gezegd
dat, wanneer het lukt zoals me-
vrouw de Vries zich het voorstelt

een dergelijke armband ongeveer
een winkelwaarde van vijftig gul-
den zou hebben.
Over enige tijd zal zij met zilver
mogen gaan werken. Dit is bij de
groothandel te koop in hoeveelhe-
den van enkele grammen. Het is
ook mogelijk om oude zilveren
voorwerpen, die niet te repareren
zijn, te smelten en er iets nieuws
van te maken. Het geheel behoeft
dan ook niet duur te zijn. Zij kocht
bijvoorbeeld een tiental gepolijste
halfedelsteentjes voor een rijksdaal-
der. Het lijkt me dat mevrouw de
Vries voorlopig haar vrije tijd wél
besteden zaL

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort

DITISDEMAN DIT IS Z'N BIER ALS HfJ THUIS
IS, IS Z'N
AMSTEL
D'R OOK!
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opper en
wacht-
meester 1ekl.
te
Eijgelshoven. .grng en m
vrije tijd op
"dievenjach

ADJUDANT P. J. VA..'ó"TRIGT
TE EIJGELSHO~"

In het bijzonder fraaie (uil I ï95
daterende) groepsbureau der rijks-
politie te Eijgelshoven, waarvan de
legende wil, dat eens Napoleon er
op de binnenplaats zijn paard liet
beslaan, heeft de overste H. "",
Weerts, commandant van het dis-
trict Maastricht een gratificatie van
f 100,- uitgereikt aan de opper-
wachtmeester E. 'V. J Ketelaar en
aan de wachtmeester l e kl. G. van
Beek. De gratificatie was toegekend
door de minister van justitie voor
de wijze waarop deze twee korps-
leden in hun vrije tijd een op-
sporingsonderzoek hebben verricht
waardoor een groot aantal misdrij-
ven te Eijgelshoven en Kerkrade
kon worden opgelost.
De overste Weerts zei in een sa-
menkomst met het voltallig perso-
neel van de groep Nieuwenhagen,
burgemeester mr H. J Beijens.
diens echtgenote en de echtgenotes
van de opper Ketelaar en de wacht-
meester Van Beek, dat niet het
aantal opgeloste inbraken of het
aantal gearresteerde daders door-
slaggevend was geweest. maar het
feit dat deze twee korpsleden maan-
denlang bij dag en bij nacht in hun
vrije tijd en zonder opdracht te
hebben gekregen, bezig zijn geweest
om een serie inbraken op te hel-
deren.
Ook burgemeester Bijens sprak
woorden van lof. En, wat er precies
was gebeurd werd uiteraard nog-
eens uit de doeken gedaan.

Toen in het begin van 196ï het
aantal inbraken een verhoogde gra-
fiek te zien gaf, werd al gauw
vastgesteld dat de daders met twee
verschillende soorten handschoenen
werkten. alsmede met een soort
beitel. di , aan een kleine koevoet
deed denken. Het stond voor beide
pol itiernanncn wel vast, dat het
amateurswerk was. De inbraken
werden afgewisseld met autodief-
stallen te Kerkrade. Deze auto's,
steeds Op el Rekords, werden onbe-
heerd aangetroffen in een bepaalde
driehoek der gemeente Eijgelshoven.
In deze driehoek werden ook ver-
schillende inbraken gepleegd. Om-
dat c'e driehoek op ongeveer hon-
derd meter van de Duitse grens
!ag, dacht men aanvankelijk te doen
te hebben met een duo Oosterbu-
ren, met plaatselijke bekendheid.
Deze gedachte liet men na een in-
tensief onderzoek varen. Daarna
werd een jonge man uit de gemeente
Eijgelshoven verdacht (die later ook
een der daders bleek te zijn) maar
van wie men ook wist, dat hij de
gestolen goederen niet thuis zou
verbergèn en bij onvoldoende be-
wijs, nimmer zou bekennen. Het
nog altijd beste middel om derge-
lijke lieden op heterdaad te betrap-
pen, is het posten.
Uit het onderzoek kwam eveneens
vast te staan dat de daders tussen
o en 3 uur actief waren. Om die
reden werd in de week-ends gepost
van 23 - 3 uur, zowel in als buiten

diensttijd. Omdat de daders steeds
driester optraden, werd het een
prestige-kwestie. Een inbraak bij de
Gruyter, leverde' hen voor ruim
f 2000 aan tabakswaren op.
In de nacht van 2 op 3 mei stonden
de opper Ketelaar en de wacht-
meester l e k'. Van Beek weer te
posten op een eenzame weg bij de
Duitse grens. Zij troffen daar een
stilstaande Opel Rekord aan, waar-
van het rechterzijraampje stuk was,
De bestuurder antwoordde zeer la-
coniek dat het ruitje al weken ka-
pot was en dat de autopapieren
nog niet overgeschreven waren.
Iets verder stond eveneens een Opel
Rekord; geen bestuurder, maar wel
een warme motor. Bij een minutieus
onderzoek ter plaatse, werden twee
paar verschillende handschoenen
gevonden waarvan de bewerking
bekend leek en verder een soort
beitel die de benaming mini-koevoet
had gekregen.
De sneeuwbal begon te rollen en
kwam tot stilstand, zoals de overste
aanhaalde, toen de hand werd ge-
legd op de laaste dader en alle
inbraken opgehelderd werden. Het
resultaat van bijna vier maanden
wekelijks posten, ook in vrije tijd
werd, behalve met de gratificatie
ook beloond met de aanhouding
van vijf daders en het ophelderen
van 21 inbraken waaronder 5 auto-
diefstallen te Kerkrade.

G
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12 familielid, 13 vrucht, 14 oude
maat, 15 ontelbaar, 18 aanleg,
19 waarnemen, 21 gekwetst, 22
vermaning, 25 voorzetsel, 29
jongensnaam, 31 deel van het jaar,
32 smet, 34 tijdperk, 35 spoedig,
37 niet toegankelijk voor
raadgevingen, 39 interest, 42 op een
andere plaats, 43 kelner, 45 bijwoord,
47 vrucht, 50 motorschip, 52
verwerping, 54 lekkernij, 57
familielid, 60 verhoogde plaats in
een vertrek, 63 proef, 64 godin van
de vrede, 67 aardhars, 69 liefkozing,
70 gewoonte, 72 inhoudsmaat, 74
boom, 76 soort onderwijs, 78 kenner
van het burgerlijk recht, 79 lekkernij
m.v., 80 kleur van haar, 81
jongensnaam, 82 plaats uit de
oudheid, 84 rivier in Siberië, 87
handigheid, 88 schermbloemige
plant, 91 maanstand, 92 eikschiller,
94 verbond, 99 mond, 101 onbep.
voornaamwoord, 103 water in
Friesland, 104 jongensnaam, 105
meisjesnaam, 106 eigen, bijzonder
(Gr.), 107 Verenigde Naties, 108
overdreven muziekliefhebber, 109
herkauwer, 112 bewerking van vlas,
113 verzekering, bevestiging, 114
insecteneter, 115 dunne plak in
weefsel, 117 vaas, 119 metaal,
122 verbrandingsrest, 123 zijn ambt
neerleggen, 124 vlootafdelingen,
125 bloedvat, 126 blik, 128 elk
hoofdstuk van de Koran, 131 wilde
haver, 133 meisjesnaam, 134 delfstof,
136 bijwoord, 138 schoonmaak-
middel, 140 algemeen bekend, 142
ellende, 143 kunstenaar, 144
lidwoord, 146 jonge stier, 147
nieuwsbureau, 149 grond rond de
boerderij, 151 zacht kermen, 157
kerkelijk gezang, 160 pers.
voornaamwoord, 162 Engelse
universiteitsstad, 165 hemellichaam,
167 bekende motorraces, 169 open
plek in een bos, 171 roem, 173
zelfkant, 174 insect, 176 inhoudsmaat,
179 televisie, 180 zangnoot,
182 zangnoot.

U"WKRUIS"WOORDPUZZEL

Ter verhoging van de gezelligheid
van de feestdagen, hierbij een kruis-
woordpuzzel waaraan jong en oud
zijn plezier zal hebben.
De puzzel is namelijk voor jeugdige
oplossers niet al te moeilijk, voor
ouderen niet te gemakkelijk.
Zo kan dus iedereen meedingen naar
naar de tien prijzen.

le prijs f 25.-

2e prijs 15.-

3e prijs 10.-

4e t.m. 10e prijs - een
exemplaar van de fraaie
Rijkspolitiekalender 1968.

"* "* "*
Oplossingen moeten uiterlijk
6 januari a.s. zijn ingezonden aan
het secretariaat Korpsblad
Rijkspolitie, bureau-ark R.P. te
Water, Waalhaven, Nijmegen.

horizontaal

1 insect, 5 spil, 7 deel der week,
9 Rijksgrens, 11 insect,
16 landbouwwerktuig, 17 het
Romeinse Rijk, 18 gezwel,
20 vergissing, 23 zangnoot,
24 lidwoord (Fr.), 25 voorzetsel,
26 dakbedekking, 27 Ierland
28 Noorse god, 30 voorteken,
32 soort onderwijs, 33 pers.
voornaamwoord, 35 inhoudsmaat,
36 vreemde munt, 38 van gelijke
waarde, 40 onder anderen, 41 ver,
43 grondsoort, 44 belemmering,
46 gebarenspel, 48 en omstreken,
49 Javaans orkest, 51 pronkend
vertoon van dapperheid, 53 lieveling,
55 Ned. Spoorwegen, 56 hoge

adellijke titel (Ind.), 58 denkbeeldig,
59 heilige, 60 uitgave, 61 titel,
65 windrichting, 66 getijde, 68 kier,
70 bijwoord, 71 windrichting,
73 tijdperk, i5 soort verlichting,
77 vrome boeteling, 80 verbruiks
b elasting, 82 grondtoon, 83 gis,
85 hetzelfde, 6 versleten,
89 herkauwer. 90 Zuid-Amerikaanse
staat, 92 op dezelf de wijze,
93 ooievaar, 95 titel, 96 sportartikel,
97 dwarshout. 9 laatstleden,
99 teleurgesteld, 100 zangnoot,
102 verkiezing, 105 helling, 108
vrouwelijk dier, 110 ondervinden,
111 later, 114 spijskaart, 115
gelukwens, 116 oude munt, 118
windrichting, 120 aardrijkskundige
aanduiding, 121 land in Zuid-
Afrika, 124 muze. 127 metaaluitslag,
129 zangnoot, 130 gids, 135 prijzen,
137 soort onderwijs, 138 stevig,
duurzaam, 139 roemen, 141 van
één (oud Ned.). 142 stierendoder,
145 schrijnend, 148 voorvoegsel ter
aanduiding van iets primitiefs,
150 gravure, 152 dieregeluid, 153
denkvermogen, 154 gravin van
Holland, 155 ed. Televisie
Stichting, 156 schop, 158 evenzo,
159 snit, 161 groet, 163 bijwoord,
164 familielid, 165 tegenslag,
166 plaats, 16 kleefmiddel, 170
gast, 172 tegen, 174 greep, 175
vreemde munt. 177 de oudste, 178
arbeidzaam, I O. klap, mep, 181
laatstleden, 1 2 pers. voornaam-
woord, 183 sportteam, 184 nummer,
185 langs, over, 186 gewicht,
187 gebied, werkkring.

verticaal

1 bewijsvoering, 2 koning uit de
oudheid, 3 stad in Italië,
4 afstammelingen. 5 vervoermiddel,
6 onderofficier, 7 titel, 8 bevel,
9 vogeleigenschap, 10 betaalmiddel,
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VOOR DE FEESTDAGEN

bij juiste invulling
verschijnt ach er
de nummers 62 en
132 horizontaal
een wens van
de redactie

16

2.

193
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TEKST: ADJUDANT
C. DEN OTTER, MITDDELBURG

FOTO:
PROVo ZEEUWSE COURANT

jeugdland in
Middelburg

rijkspolitie werkte
mee aan zinvolle
vakantiebesteding
voor de schooljeugd

Wie In de vakantiemaanden In
Middelburg is geweest heeft wel-
licht op enige straathoeken pijlen
gezien met het opschrift: "Jeugd-
land". Wie de richting van de pijlen
volgde kwam terecht bij een leeg-
staande school, de Dunenburgh-
school aan de buitenkant van de
stad. Daar was het terrein van
Jeugdland. Op het schoolplein: een
grote tent. Er om heen: kinderen
die bedrijvig sjouwden met lege
kisten of kratten en er flats en ves-
tingen van bouwden. In een school-
lokaal: de vloer bezet met kinderen
die gespannen een film bekeken.
Overal bezige kinderen onder het
wakend oog van enkele leidsters en
leiders die probeerden het geheel
in goede banen te leiden.

wat is jeugdland?
Wat beoogt het, hoe is het ontstaan
en wie betaalt het? We hebben ons
gewend tot mej. mr C. A. Meulen-
dijk, toegevoegd officier voor jeugd-
zaken in het district Middelburg,
die zitting heeft in, wat officieel
heet: Stichting Jeugd Vakantie
Vreugd. Van haar kwamen we het
volgende te weten: De Stichting
wordt gevormd door leden die be-
langstelIing hebben voor de jeugd.
Het is een zuiver particulier initia-
tief.

42

De Stichting stelt zich ten doel een
verantwoorde vrijetijdsbesteding te
vinden voor de schooljeugd. Deze
vorm van recreatie is echter niet
alleen bestemd voor de Middel-
burgse jeugd maar ook voor die
van omliggende plaatsen en voor
de kinderen van vakantiegangers

die hier vertoeven. De kosten wor-
den bestreden uit de opbrengst van
kaartverkoop aan de jeugdige be-
zoekers, giften van bedrijven en
particulieren en subsidie van de
gemeente. Er worden allerlei activi-
teiten georganiseerd, waaraan wordt
meegewerkt door bedrijven, bran-
weer, politie, marine, een provin-
ciaal dagblad enz.
De leiding is toevertrouwd aan be-
taalde krachten. Hoofdleider is een
onderwijzer; zijn assistenten zijn
hoofdzakelijk leerlingen van de
kweekschool.

hoe vindt de jeugd het?
De ervaring is wel dat de jeugd
over het algemeen zeer positief
reageert op deze recreatiemogelijk-
heden. Het is daarom gelukkig dat
de Stichting niet tevergeefs een be-
roep heeft gedaan op het bedrijfs-
leven en overheidsdiensten. De
Provinciale Zeeuwse Courant gaf
elke week een pagina "J eugdland-
krant", die hoofdzakelijk werd ge-
vuld door de jeugd. Daarin kunnen
we de ongekunstelde reacties van
de kinderen lezen.

den. Daarna trok meneer Stroo zel]
het pak aan. Toen hij wegging be-
gon de hond hard te blaffen. Het
volgende openblik greep Nestor me-
neer SLToo in zijn been. Daarna kon
de wachtmeester hem inrekenen.
Steeds klonk de kreet ,laat los Nes-
tor, laat los". Nestor is 8 en Ceasar
2 jaar. De volgende attractie was
het bewaken en de hond deed het
goed. De hond kreeg worst van de
zogenaamde bandiet, maar hij at het
niet op. Hij heeft 2 jaar training
gehad, 3 keer per week. Ze hebben
7 honden.
De honden die geschikt zijn voor dit
werk zijn hoofdzakelijk Belgische en
Duitse herders. Nadat een hond met
zijn werk kan beginnen is hij 4 à 5
jaar getraind. Een politiehond neemt
commando's van vreemden niet aan."

Zo maakte Doeke Schippers het
volgende verhaal over de poli tie honden:

"Omstreeks twee uur arriueerde een
auto met politiehonden begeleid door
meneer Stroo. Na de aankomst kreeg
Ceasar eerst te drinken, de andere
politiehond heette Nestor. De de-
monstratie begon om twee uur. Me-
neer Stroo werd vergezeld door
uiachbmeester Knol en een politie-
agent. Ceasar werd aan de lijn ge-
bonden. De eerste attractie was dat
Ceasar Knol aanviel. Een applaus
volgde. Trouw liep de hond naast
zijn meester. Hij greep de wacht-
meester aan ::ijn arm vast, waarna
de politie hem in zijn kraag greep,
Braaf luisterde hij naar zijn meester.
T oen de wachtmeester met een alarm-
Pistool schoot, viel de hond verwoed
aan. Het pak dat wachtmeester Knol
aan had woog 40 kg. Meneer Stroo
kon de hond nog in bedwang hou-
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Opperwachtmeester A. X. )1. van
der Heijden van de verkeersgroep
Middelburg, die als voorlichtings-
ambtenaar ook de ULO-scholen be-
zoekt, heeft er de rijkspolitiefilm
"Pech gehad" vertoond. Een zucht
van verlichting gin; telkens op. al
de speurhond de sigaretrensmokke-
laar aanwees .. .Is dat echt gebeurd
meneer", wilde er een weten ... Xa-
tuurlijk, anders kon je het toch nie
zien op de film!" Voldaan ging de
vrager weg, zich verkneuterend om
die knappe speurhond van de politie.

toekomstige
wachtmeester j.C.?
De T.P.W. met zijn geheimzinnige
uitrusting vormde ook een hoogte-
punt.
"Kijk jongens. hier is een ongeluk
gebeurd. Nu gaan we eerst die
rubberkegels uitzetten. anders wor-
den wij zelf ook aangereden en dat

moet niet. Wie helpt?" Een kluwen
dringende jongens en meisjes pro-
beert een kegel te bemachtigen om
die een plaatsje te geven. Gespan-
nen volgen ze dan de verkeerslessen
die ze nu in een praktische vorm
voorgeschoteld krijgen.

"Wie weet," zegt opperwachtmees-
ter Van der Heijden, "misschien zijn
er wel jongens bij die nu al be-
langstelling voor de rijkspolitie krij-
gen en die we later terugzien als
wachtmeesters j.c."

I!l

Adjudant G. J. Overbeek
verliet de dienst
Op 26 september
'67 werd in ver-
band met leef-
tijdsontslag af-
scheid genomen
van de adjudant
G. J. Overbeek,
groepscomman-
dant te Borculo.
De scheidende
functionaris werd bijzonder waar-
derend toegesproken door de burge-
meester van Boculo, mr ~. B. ten
Bokkel Huinink, de districtscom-
mandant, de oudste collega-groeps-
commandant en namens het perso-
neel van de groep.
Het echtpaar Overbeek gaat Bor-
culo verlaten en zal zich in Dalen
vestigen.

Adjudant J. Bosz
vertrekt met leeftijdsontslag
Op 30 september
1967 werd i.v.m.
leeftijdsontslag,
afscheid geno-
men van de ad-
judant J. Bosz,
groepscomman-
dant te Groenlo.
Hierbij waren
aanwezig de
burgemeesters van Groenlo en Lich ,

tenvoorde. de distrjctscommandant,
collega-groepscommandanten en het
personeel van de groep. Vele goede
woorden en wensen onderstreepten
de uitstekende en prettige dienst-
verhoudingen met de scheidende
functionar is,

Adjudant H. Stornebrink
met leeftijdsontslag

Op 30 november
196ï werd i.v.m.
leeftijdsontslag,
afscheid geno-
men van de ad-
judant
H. Stornebrink,
groepscomman-
dant te Zeve-
naar. Woorden
van lof en waardering werden ge-
sproken door de officier van justitie
te Arnhem (die de scheidende func-
tionaris ook kende in zijn vorig
groepscommando te Grootebroek),
de burgemeester van Zevenaar (me.
de namens de burgemeesters van
Duiven en Westervoort), de dis-
trictscommandant en de waarne-
mend-groepscommandant. Leden van
de staf van het district Doetinchem,
vele collega's-groepscommandanten
en uiteraard het personeel van de
groep gaven door hun aanwezigheid
blijk van belangstelling.

Adjudant J. Kobes
met leeftijdsontslag

Op 30 september 196ï werd afscheid
genomen van de adjudant J. Kobes,
groepscommandant te Steenwijker-
wold. Dat hij zich in de gemeenschap
van zijn standplaats en omgeving
een bijzondere plaats heeft verwor-
ven en daardoor een uitstekende
representant voor het korps rijks-
politie was, bleek wel uit de vele aan-
wezigen, waaronder de burgemees-
ters van Steenwijkerwold, Giethoorn
en O!demarkt, de officier van jus-
titie mr D. Bins, de districtscom-
mandant, collega - groepscomman-
danten en uiteraard het personeel
van de groep. Bovendien onder-
streepten vele vertegenwoordigers
van de plaatselijke verenigingen de
goede relatie politie-publiek.

m
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filatelie

Ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de Postcheque- en
Girodienst zal van 16 januari t.m.
17 februari 1968 - en zoveel lan-
ger als de voorraad strekt - een
bijzondere frankéerzegel van 20 cent

Technische gegevens:
Beeldformaat: 22 x 33 mm; Zegelformaat
25 x 36 mm; Tanding 12.75 : 14; Papier
fosforescerend papier zonder watermerk
Gomming : synthetische gom; Velindeling
10 x 10 = 100 zegels; Druktechniek: ras-
terdiepdruk; Drukkerij: Joh. Enschedé &
Zonen N.V., Haarlem.

De geldigheid voor de frankering
eindigt op 31 december 1969.

•

NEDERLAND •

Jubileumzegel postcheque- en girodienst

zonder toeslag op alle Nederlandse
postinrichtingen verkrijgbaar zijn.
De voorstelling van deze frankeer-
zege!, die ontworpen is door de
heer P. Zwart te Wassenaar, geeft
een suggestie van een geautomati-
seerd financieel bedrijf, waarbij de
ronde schijfjes en de rechthoekige

blokjes een vrije interpretatie zijn
van resp. geld en ponskaarten. De
frankeerzegel is uitgevoerd in de
kleuren rood, zwart en goud-geel.
Als bijzondere tekst is op de zegel
vermeld: "Postcheque- en Giro-
dienst 1918-1968".

in memoriam
A. Bot
Op 8 november 1967 overleed door
een noodlottig verkeersongeval, op
47-jarige leeftijd, de opperwacht-
meester der rijkspolitie A. Bot,
sinds twee maanden postcomman-
dant te Hoogkarspel en tot voor
kort ingedeeld bij de groep 's-Gra-
venzande. Op 13 november vond te
's-Gravenzande, waar collega Bot
ruim twintig jaar had gewerkt, de
begrafenis plaats. Dat opper Bot
zeer geacht en gezien was, bleek
uit de enorme belangstelling bij de
teraardebestelling en de vele bloem-
stukken. Onder de aanwezigen wa-
ren o.a. de districtscommandanten
van Alkmaar en 's-Gravenhage,
de districtsadjudanten van Alkmaar
en 's-Gravenhage, vertegenwoordi-
gers van de gemeentebesturen van
Hoogkarspel en 's-Gravenzande, de
groepscommandanten van Groote-
broek en 's-Gravenzande, vertegen-
woordigers van de Nederlandse

Politiebond, deputaties van diverse
gemeentepolitiekorpsen, collega's en
oud-collega's en vele inwoners van
's-Gravenzande.
Woorden van troost werden op de
begraafplaats tot mevrouw Bot en
haar beide kinderen gesproken door
de districtscommandant Alkmaar,
de overste Cammaert, het hoofdbe-
stuurslid van de Nederlandse Poli-
tiebond, de heer De Bruin en de

groepscommandant 's-Gravenzande,
de adjudant Koole. Na de teraar-
debestelling bestond gelegenheid tot
condoleren in het Hervormd Cen-
trum "De Brug" te 's-Gravenzande.
Dat zo velen van deze gelegenheid
gebruik hebben gemaakt, bewijst
welk een plaats de familie Bot in
de harten van vele mensen inneemt.
Collega Bot, rust in vrede.

mager resultaat

zomerprij svraag

De resultaten van de zomerprijs-
vraag, waarbij het ging om de heste
vakantieverhalen, zijn ver beneden

44

de verwachtingen gebleven. Er was
slechts een zeer gering aantal in-
zendingen, die - met waardering
voor de activiteiten van de inzen-
ders - bovendien voor een deel
niet voldeden. Het toekennen van
prijzen was derhalve niet reeël en

evenmin verantwoord. Niettemin
gaat naar de weinige inzenders, die
de redactie niet "in de kou hebben
laten staan", dank en waardering
uit, die inmiddels tot uitdrukking
is gebracht met het zenden van een
boekenbon aan elke inzender. [!]
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personalia

verplaatsingen

RESSORT 's-GRA VEXHAGE
Per 1-10-'67: C. v. Dijk, WJIU'
van AI1:>lasserdam naar Gee",,_
berg; R G. N. Bot, wmr.. van
ringen naar Schoonhoven: A. F
Englebert, wmr., van warertnge
Voorschoten; W. A. Fin~
wmr., van Krimpen a.d. t.rsse
Schipluiden; Th. M. J. v, Hec e r
van Hulst naar Kruiningen: J_ Kle •
wmr., van Barendrecht naar 5-G 3-
vendeel; J. H. v. d. _Ieijàen
van Alblasserdam naar H. 1- Am
M. C. Oost hoek, wmr., van K_ _.
a.d. IJssel naar Haastrech-: G. _?è
wmr., van Pijnacker naar •- E
kerk a.d. IJssel; V. v. enen
van 's-Gravenzande naar Wa'e
E. R. Smits, wmr., van H. I .. Am: -
naar Alblasserdam: B. P. Te
van Pijnacker naar Schoonho
Visser, wmr., van H. 1. Arnba
Spijkenisse; J. P. v. d. Wle_
van Alblasserdam naar pIJÁen -- P
v. d. Boogaart, wrnr., van Z.er...k::z:e~
naar Middelharnis; J. c!laD<.. 0
van Leiden naar Oe55tg~-- P -
Tas, wmr., van Sass en hetzn naar Le:-
derdorp ; C. M. A. A. Kou e 0
wmr. van Lisse naar Boskoop; A,
Fiere, wmr., van Rijnsburg riaa
dinxveen; A. J. Berilevetd, wmr. van
Oegstgeest naar Hillegom: G. :!:er-es..
wmr., van Voorscho:en naar ~
land; H. Stek, owrnr.. van Amerde
naar Ben. Hardinxveld-Gi~enè.aJIl:
J. Potijk, wmr. 1e kl .. van Den Hoorn
naar 's-Gravenhage: A. J. _ t . Ho st,
wmr., van Voorscho en naar :\Ioor-
drecht; L. Löke, wrnr.. van _~:euwer-
kerk a.d. IJssel naar voorschoten:
Chr. v. d. Linden. wmr. 1e -'., van
Schipluiden naar Den Hoorn.
Per 9-10-'67: W. C. Priem. wrnr, le kl.,

ambtsjubilea

aa ?1Xlr:ugaal naar Nieuwenhoorn;
r. -=-roos-~ wmr. le kl., van Nieuwen-= naar Poortugaal.

:,..: -' .: A. Ket, wmr. le kl., van
gen naar Roelofarendsveen;
csrrate, wmr. le kl., van Voor-

:en naar Stolwijk; J. Dieleman,
r, le kl., van Roelofarendsveen

-. Oost burg.
?er: :.' -: G. Pannekoek, wmr. re

van -pijkenisse naar Roekanje.
Pc- _-.:-' .: H. Otten, owmr., van Oolt-
=e-5;>~; naar Donkerbroek.

van

van Havelte naar Hooghalen.
Per 1-11-'67: J. W. Gehasse, wmr. le
kl., van Lemmer naar Makkinga; L.
de Graaf, owmr., van Leens naar
Dronten; G. Volders, wmr. 1e kl., van
Stadskanaal naar Oude Pekela.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'67: J. de Jong, wmr. le kl.,
van Amsterdam-I naar Gorinchem;
H. J. Hellendoorn, wmr. le kl., van
Amsterdam-lIl naar Vlaardingen; J.
Wagenaar, adspirant, van Maasbracht
naar Amsterdam-I; J. P. Stoffer, ad-
spirant, van Amsterdam-I naar Maas-
bracht; J. 't Lam, adjudant, van Nij-
megen naar Utrecht; J .. M. Beerman,
wmr. 1e kl., van Vlaardingen naar
Veiligheidsdienst Kon. Huis te Soest-
dijk; J. Koning, wmr. le kl., van Am-
sterdam naar 's-Gravenhage (Staf).
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 4-10-'67: P. Hendriks, owmr., van
Arnhem naar Horn (opl.school).
Per 19-10-'67: G. L. M. Groot, owmr.,
van Arnhem naar Horn (opl. school).

kl.,

aanwijzing voor
funktie

-OTIT .-\ltXHEM
_-1 -'S.: P. K. Vellinga, wmr. le
van Dadernsv aar t naar Leek.
...-1. -"57: E. Donder, wrn r. le kl.,
-!'oom;hoop naar 't Harde.

Per l~: ':;7: M. Elbertsen, wrnr. le
~ van . "ijkerk naar Ochten; S. Sij-

pe rda, owmr.. van Urk naar Scher-
penzeel : H . .1. v. Essen, owmr., van

:;;' e naar Steenwijkerwold; R. J. P.
v, c, Bur gt, wm r., van Zevenaar naar

aubacn.
Per :'.: W. J. GOldsmid, wmr.
.•.e ~.. van Afferden naar Lichten-

oordp
Per :-::-'67: J. A. Zoetekouw, wmr.
re ~.. van Buren naar Oasthuizen;
H. Th .. A. Of~enberg, owmr., van Doe-
. c!,e-., (ver k.g roep) naar Doetinchem
taf Dîs riet); P. Hamstra, wmr., van

Laag-Keppel naar Volendam; K. A. J.
Kro e. owmr., van Schalkhaar naar
Ze\-enaar: H. de Kruijf, wmr., van
• "unspeet naar Ermelo.

RE SORT GRONINGEN
Per 2-10-'67: F. T. Elsinga, wmr., van
_lantgum naar Donkerbroek.
Per 14-10-'67: K. Bakker, wmr., van
Franeker naar Surhuisterveen; J. v.
d. Veen, owrnr., van Grauw naar
Bolsward.
Per 23-10-'67: J. Bruining, wmr. re kl.,

le

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'67: Owmr. J. H. Althuizen
tot executief kaderlid staf district te
Roermond; adjudant H. J. Sterenborg
tot groepscommandant te Borculo.
ltESSORT ARNHEM
Per 14-10-'S7: Adjudant H. J. v. Essen
tot groepscommandant te Steenwijker-
wold; adjudant H. Fennis tot groeps-
commandant te Groenlo; owmr. M.
Elbertsen tot postcommandant te Och-
ten; owmr. S. Sijperda tot verv.vgr,»
commandant te Scherpenzeel.
Per 1-11-'67: Adjudant L. de Graaf tot
groepscommandant te O.-Flevoland;
owmr. H. Th. A. Offenberg tot execu-
tief kaderlid te Doetinchem; adjudant
K. A. J. Krosse tot groepscomman-
dant te Zevenaar; adjudant H. J. Ste-
renborg tot groepscommandant te
Borculo.
ltESSOR'l' GRONINGEN
Per 14-10-'67: Adjudant J. v. d. Veen
tot groepscommandant te Bolsward.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'67: Adjudant J. 't Lam tot
groepscommandant te Utrecht.

bevorderingen

RESSORT 's-GRAVENH_AGE
lot opperwachtmeester:
Per 14-10-'67: H. Weststrate te Stol-
wijk.

Wmr. 1e kl.
H. Souer
Hillegom

ress. 's-Grovenhcqe
25 jaar op 13·12-1967

Vlmr. Ic kl.
H. Dubbe dam

Zevenberqen
ress. 's -Hert.bosch

25 jaar op 9·1·1968

Owmr.
P. I' Ami
Posterholt

ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 26·1·1968

Wmr. 1e kl.
J. L. H. M. v. d. Eng

Veldmoot
ressort Arnhem

25 jaar op 4·'·1963

Wmr. 1e kl.
W. Stuut

Heerde
ressort Arnhem

25 jaar op 4·1·1968

Owmr.
F. Douma

Terschelling
ressort Groningen

25 jaar op 16·11·1967
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tot wachtmeester:
Per 22-8-'67: J. H. de Gans te 's-Gra-
venzande.
Per 29-8-'67: A. Kalsbeek te Oudewa-
ter.
Per 7-j}-'67: B. Jasper te H. 1. Ambacht.
Per 1-10-'67: C. den Boer te Hellevoet-
sluis; A. Broersma te Meeuwenplaat;
T. Dellebeke te 's-Gravenhage; J. Ha-
zelhoff te Hillegom; E. Koers te Briel-
le; A. M. Kortlever te Hansweert; H.
H. P. 1. Nadels te Dordrecht; F. J. Th.
v.d. Ploeg te Nieuwerkerk a.d. IJssel;
D. Rorije te Nieuw Lekkerland; P. J.
A. Ardonne te Axel; P. J. A. M. op
de Beek en H. Binsbergen te Sassen-
heim; W. C. F. v. d. Berg en P. J. J.
de Poorter te Wateringen; A. v. d.
Bogaard en W. J. M. v. d. Hoeven te
Nieuwkoop; L. J. Bout te Zierikzee;
M. Broer en J. Gijlstra te Bodegra-
ven; P. v. d. Dool te Haastrecht; A.
J. Dijkshoorn te De Lier; M. J. Dijks-
hoorn en L. A. Gouw te Middelhar-
nis; A. Gerards en T. W. v. d. Have
te Kruiningen; P. W. J. Gijtenbeek,
G. J. Hekkert en G. Huijsse te Capel-
le a. d. IJssel; J. 't Hoen en A. de
Jongh te Dubbeldam; H. Horden te
Alblasserdam; P. Janse te Kapelle;
E. A. H. Kroon te Pijnacker; P. C.
Lagendijk en C. H. v. d. Meer te Ro-
zenburg; H. T. Molenaar te Boskoop ;
Ph. Noorden en C. Twigt te Baren-
drecht; J. A. G. Nijssen en P. A. Sterk
te Krimpen a. d. IJssel; K. A. H. v .
Oeffelen te Rijnsburg; G. M. L. M.
Oude Veldhuis te Oegstgeest ; C. A. H.
Schenk te Lisse; P. Seits te Sas van
Gent; L. J. J. Smid te Hulst; J. Ver-
hoeven te 's-Gravendeel; G. A. Ver-
huIst te oostburg.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-11-'67: Mej. A. Kortland te Oude-
water.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 14-10-'67: A. Brok te Esch.
Per 1-11-'67: E. Lemmens te Rooste-
ren; F. A. Willems te Liempde; K.
Geelhoed te Batenburg.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'67: F. J. M. van Beek en R.
H. G. Berns te v anccnburg ; R. G. M.
de Bie te Boekel; J. J. Beijer te Ber-
gen-L.; J. A. Broekhuizen en F. A. G.
M. Wilders te Bergeijk; W. G. Draaijer
te Heeseh; L. D. T. T. Gertsen te
Thorn; A. C. Hoogendoorn te Etten;
J. A. Jansen te Berlicurn; W. J. M.
Jansen te St. Michielsgestel; W. G.
Kolderie en A. W. B. Embrechts te
Rosmalen; E. T. Kooij te Waspik; A.
Lieftink te Eethen; M. Lindenbergh
en J. A. M. de Hoogh te Ulvenhout;
J. A. Martens te Reusel; H. M. C.
Peeters te MeerIo; J. E. C. M. Polane
te St. Willebrord; A. M. J. Quaed-
ackers te Stein; P. G. M. Salden te
Venray; J. Schipper te Oud Gastel;
J. A. H. Snelders te Deurne; G. P. W.
Thissen te Hooge en Lage Mierde;
J. M. Ticheler te Cuijk; A. Verrneer
te Eersel; P. N. J. Wels te Baarle-
Nassau; M. Wernsing te Hoógerheide;
H. J. M. Clabbers te Arcen; F. G.
Goossens te Amstenrade; G. Klein-
schmidt te Halsteren; J. J. M. Naus
te St. Oedenrode; J. M. G. Gunsing
te Echt; A. G. M. Setz te Uden; A.
van der Horst te Nieuwenhagen; H.
G. M. Oosterbaan en A. M. M. van
der Bruggen te Rijen; P. M. C. Thur-
Imgs te Linne; L. F. Botter en W. P.
A. Meijers te MierIo; W. J. H. Pee-
ters te Helden Panningen; H. J. C. M.
Theeuwes te Dongen.
tot adm. ambt. C 11:
Per 1-9-'67: R. H. Martherus te Wou-
driehem.
Per 1-11-'67: F. C. L. Berends te Gilze
en Rijen.

RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
Per 14-10-'67: H. J. v. Essen te Steen-
wijkerwold.
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Per 1-11-'67: L. de Graaf te Dronten;
K. A. J. Krosse te Zevenaar.

tot opperwachtmeester:
Per 14-10-'67: M. Elbertsen te Ochten.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'67: J. Beugels te Almelo; Kl.
Krol te Vroomshoop; J. v. Roodeselaar
en J. Brink te Zwolle; F. C. v. Beest
te Wijhe; J. Beute -en G. H. Peterink
te Haaksbergen; J. Borst te Wezep;
J. ter Bog t te Lochem; J. H. J. Di rk s,
B. J. P. Hultenhuis en J. G. Jonge
Poerik te Denekamp; H. J. Eggink en
J. Smalbrugge te Aalten; J. Eker en
W. E. Rosie te Zevenaar; J. de Goei-
jen en N. Oord te Borne; B. A. Hors-
link te Warnsveld; J. G. J. M. Jansen
en W. J. M. Tiehuis te Rijssen ; J.
Jansen te Hattem; G. J. J'an sseri en
J. de Ridder te RaaIte; H. E. Kam-
perman te Holten; A. M. P. P. Kokke
te Groesbeek; A. R. L. Massop te
Drempt; G. J. v. Meurs te Heerde;
W. A. Nijenhuis te Brummen; F. A.
M. Reijers te Huissen; G. Schuurman
te Geldermalsen; F. W. M. Severin en
W. F. Wesselink te Putten; G. Teu-
nissen en J. Zwaan te Nunspeet; W.
P. Vermeulen te EIst; P. G. Viervelj-
zer te Nijkerk; P. J. Voogd en J. K.
H. Woortmeijer te Vriezenveen; P. v.
d. Zalm te Zaltbommel; F. Wielink
te Dalfsen.

RESSORT GRONINGEr.;
tot adjudant:
Per 14-10-'67: J. v. d. Veen te Bols-
ward.

tot npperwachtmeester:
Per 1-11-'67: G. Volders te Oude Pe-
kela.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'67: J. Anjema te Leeuwar-
den; H. Bergman te Diever; H. Boer-
sma te Lemmer; H. v. d. Boon te Sur-
huisterveen; R. Boxum te Sexbierum ;
K. Dontje en R. Elsinga te Leek; P.
Drost te Franeker; M. Dijks te Coe-
vorden; W. de Haan te Dokkum; G.
Haandrikman te Bo rge r ; H. W. de
Jong te Grouw; J. Jongeling te Sleen;
J. A. Lenting te Nieuwe Pekela; K.
Los te Wommels; J. Maring te Hoog-
kerk; W. H. Meertens te Zuidlaren;
G. L. Olinga te Blijham; G. L. Prins
te Stadskanaal; T. B. Roeleveld te
Oosterwolde; A. de Vries te Joure:
H. Weistra te Appingedam; J. C. Zood-
sma te Murmerwoude.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-11-'67: P. Metzlar te Grootegast.

tot adm. ambt. C 3e kJ.:
Per 1-5-'67: J. Das te Balk.

RIJKSPOLITIE TE WATER
t ot adjudant:
Per 1-11-'67: .T. 't Lam te Utrecht.

-

in dienst getreden

RESSORT ARNHEM
Per 1-11-'67: Mej. C. W. Tesselhof,
typiste A in de rang van schrijver te
Arnhem.
SECTIE BIJZ. VERKEERSTAKEN
Per 1-11-'67: G. C. Schipper, rijksamb-
tenaar D te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 10-10-'67: A. J. Strijbos, rijksamb-
tenaar F te Horn.
Per 25-10-'67: M. B. M. Killaars, schrij-
ver te Horn.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-11-'67: W. J. de Boer, Amster-
dam; H. de Jonge, Zwolle.
Per 1-12-'67: J. Sennema, Groningen;
J. J. G. V. M. Alsters, H. Vrielink en
A. Brandts, Assen.

de dienst verlaten

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-10-'67: G. W. Broens, techno
contr. te Dordrecht.
Per 1-11-'67: A. Koerten, adjudant te
Oegstgeest; W. Mudde, adjudant te
Dordrecht.
ItESSOJtT 's-HEItTOGENllOSCJI
Per 1-10"'67: A. C. Sins en M. Vlielan-
der, owmrs.; J. C. ten Have, J. A.
Schaken raad, L. Harks, J. H. ten Ka-
ten, P. H. Beuzenberg en A. N. de
Visser, wmrs le kJ.; H. Gallas, adm.
ambt. C 2, allen te Veldhoven.
Per 1-11-'67: J. F. Ubachs, wmr. le kJ.
te Jabeek.
RESSORT ARNHEM
Per 1-11-'67: H. Stornebrink, adjudant
te Zevenaar; mevr. M. E. C. V. Loori-
Pijnenburg, typiste A te Arnhem.
HESSORT r.nONINGEN
Per 1-11-'67: G. Siegersma, wmr. le
kJ. te Roden.
ItI.TKSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'67: W. Gravendeel, adjudant
te Utrecht.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 7-11-'67: H. C. Nelson, adspirant
te Arnhem.
Per 16-11-'67: W. H. M. Carnps, adspi-
rant te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 5-10-'67: P. W. A. Drijver, adspi-
rant te Horn.

wij herdenken

Wmr. 1e kl.
G. J. v. d. Heuvel

Echt
ress. 's-Hert.bosch

14: 26·11·1917
t 8·11-1967

Wmr. 1e kl.
F. W. van Lienden

Herkenbosch
ress. 's-Hert.bosch

14: 18- 7-1919
t 11-11-1967

Wmr. 1e kl.e. M. Koning
Hoog-Soeren

ressort Arnhem
14: 8- 3-1922
t 30-10-1967

Adjudant
H. de Boer

Ruinen
ressort Groningen

14: 16- 3-1908
t 23-10-1967
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