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Politie en pers
nader tot elkaar

majoor Elzinga:
professionele
voorlichters
in de districten
wenselijk

Tijdens een tweedaags congres op
Troelstra-oord te Beekbergen heb-
ben ruim honderdvijftig vertegen-
woordigers van politie en pers -
onder leiding van mr G. E. Lange-
meijer - van gedachten gewisseld
over de wederzijdse contacten en
de verbetering daarvan dan wel
over de mogelijkheden om gere-
gelde kortsluitingen te voorkomen
door snelle en open informatie en
wederzijds begrip. Het is verheu-
gend, dat het initiatief tot dit ge-
sprek is uitgegaan van de politie
zelf, begrijpelijk dat er niet direct
volledige spelregels tot stand kwa-
men, maar ook een opmerkelijk
bewijs van een in de afgelopen
jaren sterk gewijzigde en progres-
sieve opvatting aan de zijde van
de politie, dat aan het slot van het
congres met algemene stemmen
een motie kon worden aanvaard.
Daarin wordt uitgesproken dat de
politie bij de uitvoering van haar
voorlichtende taak volledige infor-

maties dient te verschaffen aan de
pers. Van dit uitgangspunt kan
echter worden afgeweken wanneer
de veiligheid van de Staat, het be-
lang van het onderzoek of van
personen geschaad zou kunnen
worden. Er werd een werkgroep
geformeerd, die zich met de af-
bakening van die uitzonderingsge-
vallen zal bezighouden en rapport
zal uitbrengen ter behandeling van
een nieuw congres, dat binnen een
jaar gehouden wordt.
Sommige congresgangers in beide
kampen hadden meer directe re-
sultaten gewild maar in aanmer-
king genomen, dat de pers met
omstreeks vijftig man, waaronder
slechts één hoofdredacteur, was
vertegenwoordigd, lijkt alles samen
het slot van een van de weinige
publikaties hierover, namelijk "En
ze dronken een glas, deden een
plas en alles bleef zoals het was"
op z'n minst scheefgetrokken en
zeker niet gedekt door de kop die

de lading sierde, namelijk "Hoe
de knuppel bewuste bruten en de
onverantwoordelijke idioten tot
elkaar kwamen." Want, alleen die
kop suggereert toch dat er, gezien
de vele dissonanten in het contact
tussen pers en politie in het ver-
leden, heel wat werd bereikt.
Bij het begin van het congres wer-
den inleidingen gehouden door de
Amsterdamse hoofdcommissaris
P. A. Jong en de Haagse journa-
list E. Janse, waarbij de heer Jong
onder meer stelde dat de bericht-
geving met betrekking tot de politie
op z'n minst objectief en waar-
heidsgetrouw dient te zijn en niet
mede gebaseerd op politieke over-
wegingen en achtergronden en ook
de heer Janse het niet allemaal als
een hopeloze zaak zag.
Beide partijen waren gewapend
met een aantal stellingen naar het
congres gekomen. Zes secties hiel-
den zich vóór de plenaire verga-
dering en uitgaande van die stel-
lingen bezig met de vraagstukken
aangaande de identiteit van de
verdachte, de kwaliteit van het
contact pers-politie, de spelregels
die in acht genomen moeten wor-
den en het contact zelf.
Uit de op papier gezette resultaten
van dat beraad bleek een verheu-
gende eenstemmigheid in grote
lijnen, zij het dat tijdens de dis-
cussie toch vele verschiljende in-
zichten op niet onbelangrijke de-
tailpunten aan de orde kwamen.
zoals het vrijgeven van de identi-
teit van een verdachte, het recht
van rectificatie, het niet vrijgeven
van bepaalde gegevens of de wijze
waarop' het nieuws moet worden
verstrekt. Nochtans vond men
elkaar in de bovenaangehaalde
motie, zij het dat menigeen zich
daarbij neerlegde met spijt in het
hart over het feit dat veel in de
secties gedaan werk daarmee over
boord leek te worden gesmeten.
De weinige krantencommentaren
hadden echter een overwegend po-
sitieve teneur.
Een van de vele vertegenwoordi-
gers van het Korps Rijkspolitie op
dit congres, de majoor J. H. G. C.
Elzinga, districtscommandant te
Groningen, met wie wij na het
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congres van gedachten wisselden
zegt: "Sommigen hadden een meer
positief resultaat gewild, maar
men mag niet vergeten, dat dit in
feite een congres was zonder man-
daat. En, afgezien van het directe
resultaat, in gesprekken kom je
toch nader tot elkaar. Wij hebben
vele goede contacten gekregen en
je gaat met nieuwe inzichten naar
huis. Iedereen vond het nodig dat
we meer van elkaar aan de weet
komen. Wij zouden bijvoorbeeld
de .heksenketel bij de krant tegen
de sluiting beter moeten kennen
- voor een beter begrip voor
elkaars taak En dat is al zeer po-
sitief. Wat opviel was, dat een vrij
grote communis opinio bestond bij
beide partijen. Het is eigenlijk zo,
dat degenen die er waren niet
hoefden te komen en dat degenen
die er hadden moeten zijn er niet
waren. Maar wij koersen duidelijk
naar een grotere openheid en dat
is ook noodzakelijk. De discussie
op de tweede dag verliep vrij moei-
lijk, maar het was goed dat het
niet tot meer dan een intentiever-
klaring is gekomen. Dat is beter
dan compromissen. Wanneer er
een zeer extreem standpunt uitge-
komen zou zijn, zou namelijk van
de follow up niets verwacht kun-
nen worden, maar dit kan wel
aanslaan. Het is duidelijk dat over
de voorlichtende taak van de po-
litie niet gering gedacht mag wor-
den. Een onjuiste voorlichtings-
tactiek kan veel moeilijkheden ver-
oorzaken. Maar het is natuurlijk
even onmogelijk de politieman het
tempo van de pers op te leggen als
de nauwkeurigheid van de politie
aan de journalist.

In het hele spel dient natuurlijk
een wederzijds vertrouwen te zijn.
Er is ook gepraat over een spe-
ciale perskaart voor de politiever-
slaggever die daarmee beschouwd
kan worden als een man die men
kan vertrouwen. De manier waar-
op het contact politie-pers onder-
houden moet worden is natuurlijk
bij de rijkspolitie niet zo eenvou-
dig. Hierbij moeten de meldkamers
van de districten een taak vervul-
len. Daar moet het routinenieuws
terechtkomen voor iedereen die
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belt. Wij kunnen tenslotte niet aan
het bellen blijven. Daarnaast moet
er een soort persalarm zijn. Daar-
toe moet de politie beschikken
over een lijstje van journalisten in
het eigen gebied. Elke groepscom-
mandant hoort dat ook te hebben
en wanneer er iets spectaculairs is,
worden die journalisten gewaar-
schuwd. Zo ongeveer werkt het al
in het district Groningen en dat
wordt nu opnieuw opgezet. Ik
hoop dat met het deponeren van
dagelijks nieuws bij de meldkamer
kan worden voorkomen dat het
persalarm te vaak moet worden

van slachtoffers en zo is er meer.
Men dient begrip te hebben voor
de moeilijkheden van de politie-
man. En ook bijvoorbeeld voor
het feit dat hij, wanneer de tele-
visie komt, misschien niet live in
beeld wil.
Wat mij betreft en dat is een per-
soonlijk standpunt, bekruipt mij
de wens om ook op het districts-
bureau een voorlichtingsman ter
beschikking te hebben en dat niet
alleen voor de voorlichting van de
pers maar ook ten aanzien van de
problematiek binnen het korps.
Met één man per district of voor

... Op 't congres in Beekbergen hadden we tenminste
'n goeie pers ...

gebruikt. Wij zoeken een synthese.
Zo gauw de meldkamer hier for-
meel gaat meedraaien maken we
afspra:ken met de groepscomman-
danten voor het bevoorraden met
nieuws, dan praten we met de pers
en na een half jaar moeten we de
zaak nogeens bekijken. Dit is on-
geveer het patroon, waarvan ik
mij realiseer dat de praktijk kan
aantonen dat het misschien anders
moet. Het beeld is nog wat vaag
en de praktijk moet de verdere uit-
bouw regelen. Bij dit alles erken-
nen wij natuurlijk het recht van de
primeur en zeker is dat de com-
mandant van de meldkamer een
belangrijke rol gaat spelen, al
dient de voorlichting te geschieden
onder verantwoordelijkheid van de
districtscommandant, die dan met
delegaties gaat werken.
Een moeilijk punt blijft: wanneer
geef je de namen of de initialen

enkele districten, die dan weer sa-
menwerkt met een centraal zitten-
de figuur zou zo een al! round
voorlichtingsapparaat ontstaan, dat
ook in staat zou zijn de mogelijk-
heden van het Korpsblad Rijks-
politie in deze maximaal te benut-
ten. Ik zeg dit niet uit opportunis-
me maar uit de overtuiging dat
een goede en zo open mogelijke
voorlichting naar buiten en naar
binnen noodzakelijk is. De voor-
lichters in de districten zullen pro-
fessionele figuren moeten zijn en
het Korpsblad moet dan ook
iedere man bereiken. Dan kun je
er heel andere dingen mee doen.
Het lijkt mij zeer de moeite waard
om in het Korps aan dit punt grote
aandacht te besteden temeer nu
door een nieuwe districtsopbouw
de voorlichting noodzakelijker
wordt maar ook betere kansen
heeft." B. den O.
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nieuwe wervingsfilm
is troef in strijd
tegen tekort

"wachtmeesters
der
rijkspolitie"

een schot in de roos

DOOR OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. v. AERSSEN TE NIJMEGEN

"Wachtmeesters der rijkspolitie"
heet de nieuwe, onder regie van
Wim Povel door Cinecentrum in
Hilversum vervaardigde, wervings-
film.
In aanwezigheid van onder meer
de minister van justitie, mr. C. H.
F. Polak, de secretaris-generaal dr.
A. Mulder, de directeur-generaal,
mr. W. J. van Eijkern en de Alge-
meen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie, W. de Gast, heeft de
première inmiddels in de Haagse
"studio 2000" plaats gevonden.
Generaal De Gast hield daarbij
een korte inleiding, waarin hij
dank bracht aan de samenstellers
van de film, de medewerkers -
zowel politieambtenaren als "bur-
gers" -en' last but not least aan
majoor P. H. Borra, voorrnalig
hoofd van het bureau werving der
rijkspolitie, onder wiens super-visie
de film tot stand kwam. De Alge-
meen Inspecteur wees op het grote
personeelstekort, dat als een zware

~;tst op het korps drukt. Ondanks
het feit, dat de beide opleidings-
scholen zijn "volgeboekt", blijft
dit tekort grote zorgen baren. De
leeftijdsopbouw van het korps is
dusdanig, dat over enkele jaren in

verband met functioneel leeftijds-
ontslag in een kort tijdsbestek een
massale afvloeiing zal plaats vin-
den, hetgeen niet met de huidige
opleidingen van 360 man kan
worden opgevangen. Om het korps
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op peil te brengen en te houden
zullen jaarlijks minstens 500 à 550
adspiranten moeten worden opge-
leid. Daarom is het zaak, aldus de
Algemeen Inspecteur, dat alle
krachten worden samengebundeld
en hij hoopte van harte dat de
nieuwe wervingsfilm een flinke
bijdrage in de werving zou mogen
hebben.
Majoor Borra gaf een overzicht
van de totstandkoming van de
film. Hij memoreerde, dat films
snel verouderen. Vooral in een tijd
van mechanisering en motorise-
ring. Films als deze moeten de
jeugd, met name de Mavo-jeugd
waarop hij is gericht, aanspreken.
Zij moet er zichzelf in kunnen
terugvinden.
Aan de nieuwe wervingsfilm ligt
geen spannend filmverhaal ten
grondslag. Hij is opgebouwd uit
"normale" dagelijkse gebeurtenis-
sen waarbij de rijkspolitieman be-
trokken raakt. Met opzet is geen
gebruik gemaakt van echte acteurs.
De "acteerfoutjes", die - hoe kan
het anders - aan de film kleven,
maken de film echter alleen nog
maar aannemelijker en daardoor
waardevoller.
De film geeft een helder en duide-
lijk beeld van het "groei-proces"
van de Mavo-leerling, vanaf de
schoolbanken tot aan zijn optre-
den als rijkspolitieman. Men ziet
de jonge wachtmeester, zowel in
zijn dagelijks - rijk geschakeerde
- werk als in zijn privé-leven.
"Schot in de roos" was de titel
van de voorganger van de nieuwe
werv ingsfilm.
Wij geloven, dat regisseur Wim
Povel, die tevens het scenario
schreef, met zijn cameraploeg (Rob
v. d. Drift, cameraman; Ion Ver-
maire, ass.-cameraman en belich-
tingsdeskundige Rinus Michels) met
"wachtmeesters der rijkspolitie"
midden in de roos heeft gescho-
ten.
Rob Hakhoff monteerde de film,
Nik. Meyer verzorgde het geluid.

-+-
Bij dit artikel enige foto's van
de opnamen voor deze film
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Elke verkeersgroep
krijgt staf, surveillance-
en technische afdeling

organisatie en
taak verkeersgroepen
rijkspolitie

Op 1 januari 1970 werd een be-
schikking van de Minister van
Justitie van kracht betreffende de
taak en de organisatie van de ver-
keersgroepen van het Korps Rijks-
politie. In de opzet van de reorga-
nisatie van het Korps Rijkspolitie
past, dat er in elk van de 17 dis-
tricten slechts één verkeersgroep
is onder de algemene leiding van
de districtscommandant. Dit zal
dan ook gebeuren. Voor Zeeuws-
Vlaanderen zal echter in Terneu-
zen een post van de verkeersgroep
Middelburg worden gevestigd.

in Beetgumermolen

politie
sleepte
bruidspaar
naar kerk

Een verkeersgroep bestaat volgens
de nieuwe beschikking uit een staf,
een surveillance-afdeling en een
technische afdeling. De surveil-
lance-afdeling is belast met het
verkeerstoezicht e.d. in hoofdzaak
op de interlokale wegen voor door-
gaand verkeer in het district, welke
de Algemeen Inspecteur van het
Korps aanwijst. Wegen, waar het
toezicht is opgedragen aan een of
meer gemeentelijke politiekorpsen,
dan wel aan de Algemene Ver-
keersdienst Rijkspolitie komen niet
in aanmerking. De technische af-

deling is belast met technische con-
troles aan voertuigen en het ver-
lenen van verkeerstechnische bij-
stand in het district. Alle werk-
zaamheden van de verkeersgroep
worden zelfstandig verricht, maar
ook in samenhang met of in aan-
vulling op die van de landgroepen
van het Korps in het district, van
gemeentelijke politiekorpsen en
van de Algemene Verkeersdienst
Rijkspolitie.
In de nieuwe beschikking over
taak en organisatie van de ver-
keersgroepen is niet genoemd de
stafofficier verkeerszaken, die vol-
gens het reorganisatieplan van het
Korps Rijkspolitie in elk district
zal functioneren. Deze politie-
officier wordt namelijk niet belast
met de leiding van de verkeers-
groep maar heeft tot taak de plan-
ning en uitvoering van de verkeers-
taken van de onderscheiden on-
derdelen in het district (waaronder
die van de verkeersgroep) te coör-
dineren en te stimuleren. Er hoort
ook bij het onderhouden van con-
tacten met allerlei instanties, die
eveneens met het verkeer bemoei-
enis hebben. Evenals bij de overige
onderdelen in het district berust
de dagelijkse leiding van de ver-
keersgroep bij een onderofficier
van het Korps Rijkspolitie.

~ langs de weg gezien

Het bruidspaar De Jong-Venema had juist met de
trouwauto het gemeentehuis te Menaldum verlaten
om hun huwelijk in de gereformeerde kerk te
Beetgumermolen te laten inzegenen, toen de auto
verder dienst weigerde. Goede raad was duur.
Gelukkig bracht de juist passerende auto van de
rijkspolitie groep Menaldumadeel uitkomst.
Die sleepte het bruidspaar naar Beetgumermolen,
waar men met enige vertraging arriveerde.
Ds. Klijnsma uit Wirdum, die de dienst leidde,
haalde nog even aan dat niet veel huwelijksparen op
hun trouwdag met de ambtenaar van de burgerlijke
stand, de politie en de dominee te doen krijgen.
Deze assistentie werd vastgelegd door mejuffrouw
S. R. de Jong, Hemmemastraat 6 te Beetgum.
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"doorrijden" en "alcohol" hoofdthema's op
lle-politie verkeersleergang

DOOR OWMR. J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

"Doorrijden na een verkeersonge-
val" en "Alkohol in het verkeer"
vormden de hoofdthema's van de
11e Politie Verkeersleergang, die
in het Hiltonhotel in Rotterdam
werd gehouden, (georganiseerd
door de ANWB en de Centrale
Politie Verkeers Commissie (CP
VC) gezamenJijk) en een rekord-
aantal (500) deelnemers trok.
Mr D. J. v. Gilse, oud-procureur-
generaal in Den Haag en lid van
de raad van bestuur van de ANWB,
verklaarde in zijn welkomstwoord
dat de Politie Verkeersleergang
speciaal het belang van een effec-
tieve handhaving van de verkeers-
wetten en de verkeersbepalingen
wil benadrukken. Ook de nota
"verkeersveiligheid" (nog te wei-
nig gezien als het basisstuk voor
de Nederlandse verkeersveiligheid)
benadrukt sterk het belang van
goede wetten. Het is ook deze
nota die, uitgaande van de drie-
deling mens-voertuig-weg, wijst op
het belang van het zoveel moge-
lijk verbeteren van de factoren
weg en voertuig waar de factor
mens in het algemeen zeer moei-
lijk te beïnvloeden is.
Het is daarom bijzonder verheu-
gend dat de noodzaak om de vei-
ligheid in de voertuigen in te bou-
wen steeds meer doordringt, zowel
tot de industrie als tot de koper.
De door de ANWB gehouden
pseudo-verplichte autokeuring heeft
duidelijk de wen-selijkheid van een
echte verplichte keuring aange-
toond.
Nauw samenhangend met de fac-
tor mens, is er nog de aloude
vraag van de potentiële "brokken-
makers". Met andere woorden, be-
staat er een kleine categorie weg-
gebruikers die verantwoordelijk

geacht moet worden voor een on-
evenredig groot aantal ongevallen?
Bij positieve beantwoording van
deze vraag zou eliminatie van een
kJeine groep mensen uit het ver-
keer een zeer gunstig effect op de
verkeersveiligheid hebben.
Spreker wees op een t.g.v. de Po-
litie Verkeersleergang 1960 uitge-
geven boekwerkje, onder de titel
"De Brokkenmaker". Het betreft
een uitgebreide literatuurstudie
door de heer Walbeehm. Van deze
uitgave is een totaal herziene 2e
druk verschenen.

kentekenregistratie
In het vervolg van zijn betoog wees
de heer Van Gilse op de werkelijk
chaotische toestand in Nederland
met betrekking tot de kenteken-
registratie. Als gevolg van het niet
laten overschrijven van het ken-
tekenbewijs, stuit de opsporing van
gezochte auto's vaak op onover-
komenlijke moeilijkheden. Het aan-
tal dubbele (valse) kentekens is
niet bij benadering te schatten,
hetgeen ook een groot obstakel
vormt voor de motorrijtuigenbe-
lasting.
Aan het einde van zijn toespraak
vroeg de heer Van Gilse aandacht
voor een verkeersverschijnsel, dat
de laatste tijd hand over hand toe-
neemt en dat min of meer symp-
tomatisch genoemd zou kunnen
worden voor gevaarlijke vergroei-

ingen in de rijstijl 'van de Neder-
landers als gevolg van de benarde
verkeerssituatie in onze steden,
namelijk het rijden door rood licht.
Het gele licht, aldus spreker, heeft
in de praktijk voor velen al lang
niet meer de betekenis die de wet
stelt, namelijk "stop", doch schijnt
eerder de aansporing in te houden
om het gaspedaal diep in te druk-
ken. Dit kan een verderfelijke in-
vloed op de discipline in het ver-
keer hebben, waartegen het mo-
gelijk gunstig effect van het maxi-
maal benutten van de kruispunt-
capaciteit bij lange na niet op-
weegt. Temeer daar de moderne
verkeerslichten-installaties uiterst
scherp worden afgesteld.
Ook geografisch bezien zijn er in
Nederland 'opvallende verschillen
waar te nemen. Zo is bijvoorbeeld
in Twente en Zuid-Limburg een
letterlijke kortzichtigheid bij de
chauffeurs waar te nemen, die
volgens een oogarts is terug te
brengen op het landschap, dat
slechts gelegenheid biedt tot waar-
neming over korte afstand. Ook
het schaars voorkomen van be-
paalde wegsituaties is gemakkelijk
in het 'verkeersgedrag van de auto-
mobilist te herkennen, zoals bij-
voorbeeld in Groningen het berij-
den van verkeerspleinen.
In het westen van ons land zijn
haast en ongeduld kenmerkende
eigenschappen in de rijstijl, terwijl
de meeste Friezen zich zelfs in
Leeuwarden al voor onoverkomen-
lijke steedse verkeerssituaties .ge-
plaatst voelen.
Concluderend stelde spreker, dat
een veilig geordend en zich vlot
afwikkelend verkeer een zaak is
van zowel verkeersopvoeding, ver-
keersinstructie, politietoezicht en
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vooral ook van verkeerstechniek.
Veel actie op alle fronten van de
drie grote E's (Engineering, Edu-
cation en Enforcement) is derhalve
nodig.

verscherpt
politietoezicht
Mr J. F. E. Hopman, hoofdcom-
missaris van politie te Arnhem en
voorzitter van de CPVC, deelde in
een openingswoord mede, dat in
verband met enkele reorganisaties
voor de landelijke verkeerspolitie-
coördinatie een nieuw hoofdstuk
is begonnen. De CPVC hoopt, in
nauw overleg met de Verkeers
Commissie Openbaar Ministerie
(VCOM) het verkeerspolitietoe-
zicht in ons land in de komende
jaren te intensiveren. Een zo groot
mogelijke inzet van personeel en
materieel, gepaard gaande met een
doelmatige coördinatie zal dienen
te leiden tot een vorm van ver-
keerstoezicht, die de weggebrui-
kers doet ervaren dat er politie is.
Veelvuldiger nog dan voorheen
mag verscherpt politietoezicht wor-
den verwacht, waarbij landelijk -
zowel overdag als 's nachts -
controle zal worden uitgeoefend
op het gebruik van alcohol, het 1n
goede staat verkeren van het voer-
tuig waarmee men rijdt, de ban-
den, de autopapieren, en dergelijke.
Met enige zorg, aldus spreker,
moet worden geconstateerd dat de
weggebruikers de geldende maxi-
mum snelheden ruinder in acht
nemen en meer door rood licht
rijden. Het lijkt wel alsof de daar-
omtrent geldende voorschriften
voor anderen dan de verkeersdeel-
nemers zelf zijn geschreven.
Hierbij dient wel aangetekend, <lat
een verantwoord uitvaardigen van
snelheidsbeperkingen beslist nodig
is. Met het instellen van snelheids-
beperkingen buiten de bebouwde
kommen zal zeer kritisch te werk
moeten worden gegaan. Er is niets
dat zó prikkelt en zozeer tot over-
tredingen aanleiding geeft als het
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voorschrijven van maximumsnel-
heden die door de gebruikers als
zinloos worden ondervonden.
Ook de heer Hopman roerde het
onderwerp van de kentekenbewij-
zen aan. Reeds jarenlang, zo zei
hij, ondervindt de politie grote
moeilijkheden bij de opsporing van
eigenaren van oude en doorver-
kochte auto's als gevolg van het
thans in de Wegenverkeerswet-
geving verankerde principe, dat
het kenteken bij de auto hoort.
Een werkgroep van de CPVC be-
studeert thans of het aanbeveling
verdient de oude regeling, waarbij
het kenteken niet bij de auto maar
bij de eigenaar hoort, weer in te
voeren. Men is zich daarbij be-
wust van de grote consequenties
die hieraan zijn verbonden, maar
acht het nochtans van groot be-
lang, dat de hiervoor verantwoor-
delijke instanties - die naar spre-
kers mening, met de huidige rege-
ling ook niet gelukkig zijn - een
oplossing voor deze problematiek
weten te vinden. De CPVC zal
daarbij gaarne op grond van haar
ervaringen van advies dienen.

doorrijden
na ongeval

Mr Hopman vestigde vervolgens
de aandacht op een euvel dat in
toenemende mate de aandacht van
de politie vraagt, namelijk het
doorrijden na een verkeersongeval.
Het aantal "doorrijders" neemt
sterk toe, waarmede het aantal
"ontzeggingen" nagenoeg gelijke
tred houdt.
Aangenomen mag worden, aldus
mr Hopman, dat deze sterke stij-
gingen niet alleen zijn veroorzaakt
door de toeneming van het ver-
keer en een harder optreden van
justitie en politie, maar - en een
CPVC-enquête heeft dit ook dui-
delijk aangetoond - dat de be-
langrijkste oorzaak moet worden
gezocht in het ontbreken van spo-
ren en getuigen.

stille
getuigen

De lezing van dr Max Frei-Sulzer,
hoofd van de wetenschappelijke
dienst van de gemeentepolitie te
Zürich, over het onderwerp "Fi.ih-
rerflucht nach einem Verkehrs-
unfall", paste volkomen in het ka-
der van deze verkeersleergang.
Dr Frei-Sulzer toonde zich niet
alleen een zeer bekwaam, de leer-
stof volkomen beheersend spreker,
maar hij bleek ook over een flinke
dosis humor te beschikken, het-
geen het toehoren bepaald tot een
genoegen maakte. De wetenschap-
pelijke dienst van de Züricher ge-
meentepolitie beperkt zijn werk-
zaamheden niet tot het gemeente-
gebied van Zi.irich, maar verleent
hulp en bijstand aan de gehele
Zwitserse politie. Aan het modern
ingerichte en uitgeruste instituut
is een vaste staf van 20 weten-
schappelijke medewerkers verbon-
den. Bovendien verlenen vele an-
dere specialisten en deskundigen
medewerking aan het instituut.
Het onderzoek van een verkeers-
ongeval, waarbij sprake is van
doorrijden, stelt volgens dr Frei-
Sulzer hoge eisen, daar het "spo-
renbeeld" dat de politie ter be-
schikking staat onvolledig is. Er
ontbreekt namelijk een bij het on-
geval betrokken voertuig én zijn
bestuurder.
Een dubbele taak is hiervan het
onmiddellijk gevolg en wel:
1. het verkrijgen van inzicht in

de toedracht van het ongeval
en zo mogelijk in de ongevals-
oorzaak op grond van de aan-
wezige onvolledige gegevens;
en

2. het opsporen van het doorge-
reden voertuig en zijn bestuur-
der.

Het verkrijgen van inzicht in de
toedracht van het ongeval kan
worden gebaseerd op:
a. ondervraging van de ter plaat-

se achtergebleven betrokkenen
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(voor zover nog in leven en tot
antwoorden in staat), waarbij
rekening dient te worden ge-
houden met het afleggen van
onjuiste verklaringen;

b. ondervraging van getuigen,
voor zover aanwezig. Hierbij
moet men bedacht zijn op het
feit, dat getuigen dikwijls
slechte waarnemers zijn en
daardoor halve waarheden zeg-
gen; en

c. het verkrijgen van een totaal-
beeld van de sporen van het
ongeval.

Tot dit totaalbeeld behoort het
vaststellen van de plaats van de
betrokken personen en voertuigen
of voertuig-delen in de eindsituatie,
waarbij de Zwitserse politie ge-
bruik maakt van grammetische
foto-apparatuur voor het vervaar-
digen van een situatieschets op de
juiste schaal.
Bijzondere waarde moet worden
gehecht aan m i c ros por e n,
die op het wegdek aan en in de
voertuigen respectievelijk aan het
lichaam en kleren van personen
aanwezig zijn.

Als microsporen komen in aan-
merking:
rubbersporen: op het wegdek en
aan voertuigen of andere voor-
werpen. Aan de hand hiervan kan
een uitspraak over het banden-
merk worden verkregen;
laksporen: kunnen bepalend zijn
voor merk en ouderdom van het
voertuig. Soms is, speciaal bij
oudere vaak overgespoten auto's,
de laklaag kenmerkend voor een
bepaald voertuig;
glassplinters: van willekeurige de-
len van het voertuig kunnen die-
nen voor vergelijking met ver-
dachte voertuigen;
textielvezels: van de kleding van
bij het ongeval betrokken perso-
nen;
sporen van leer: fietszadels, rie-
men, tassen, schoenen, enz. Het
komt voor dat leersporen voor
remsporen o.d. worden aangezien;
bloedsporen: op haren, celweefsel-
delen van het lichaam van slacht-
offers, etc.
De meeste microsporen kunnen
met gewoon kleefband (sello-tape)
worden vastgelegd en in het labo-

••
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ratorium onderzocht worden.
Voor het analyseren van "stille
getuigen" beschikt de Zwitserse
wetenschappelijke dienst over een
aparte afdeling, die is voorzien
van het nodige vergelijkingsmate-
riaal. Deze afdeling werkt nauw
samen met het gerechtelijk labo-
ratorium en is o.m. in staat zelf
bloedsporen serologisch te onder-
zoeken.
Een goed kontakt met de tech-
nische deskundigen is noodzake-
lijk, want, aldus dr Frei-Sulzer,
het wetenschappelijk instituut is
niet alleen zaligmakend. Voor het
bereiken van goede resultaten is
hecht teamwork een eerste ver-
eiste. Maar dit teamwork is dan
ook beslist fascinerend.
Aan de hand van lichtbeelden
lichtte spreker het vastleggen en
analyseren van de belangrijkste
microsporen toe.

opsporing van het
doorgereden voertuig

Uit achtergebleven delen (wieldop-
pen, sierstrips, delen van bumpers,

langs de weg gezien

Afgaande op deze foto, gemaakt voor het
postbureau te Heino, zou geconcludeerd kunnen
worden, dat de post in verband met personeelstekort
(incompleet 50%) is overgestapt op surveillance
per raket. Dat is onjuist. De raket werd voor een
optocht ter plaatse gebouwd door de vrijwillige .
brandweer, pyromaan-express gedoopt, uitgerust
met bulderende "gasbranderraketmotor" en bemand
door twee ruimtevaarders in asbestpakken.
De raket had zoveel belangstelling dat in overleg
met de opperwachtmeester J. Alberts werd besloten
het ding voor het postbureau ten toon te stellen
en 's avonds te verlichten met schijnwerpers,
hetgeen veel succes had.
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glas van koplampen, lakschilfers,
enz.) kan aan de hand van verge-
lijkingsmateriaal en met medewer-
king van specialisten (dealers, ga-
rages) een conclusie over merk,
type en bouwjaar van het door-
gereden voertuig getrokken wor-
den. Vaak is bet ook mogelijk aan
de band van hetgeen bekend is
over de toedracht van bet ongeval
een uitspraak te doen over de ver-
moedelijke beschadigingen. Deze
gegevens kunnen intern door de
politie voor de opsporing worden
gebruikt, doch ook aan garages en
grensposten bekend worden ge-
maakt en eventueel door pers, ra-
dio en televisie algemeen worden
verspreid.

hulp van burgers
en publiciteitsmedia
Volgens dr Frei-Sulzer is hulp van
de burgerij, radio, televisie en pers,
bij dergelijke opsporingen vaak
onmisbaar en wordt bij een juiste
aanpak altijd verleend. In Zwit-
serland "draait" al jaren een po-
pulair radioprogramma, dat door
vele automobilisten en zelfs huis-
vrouwen wordt beluisterd.
In dit programma wordt - naast

lezers..grajperi
depen

••

..

lichte muziek en andere populaire
onderwerpen - mededeling ge-
daan van o.a. wegversperringen,
verkeersornJeidingen en gestolen
auto's. De medewerking van de
automobilisten is daarbij opvallend
en meerdere malen signaleerden
die gestolen auto's nog tijdens de
vlucht.
Ook het onderzoek op rustplaatsen
mag lucratief worden genoemd,
evenals navraag bij garages en
werkplaatsen. Men dient daarbij
echter met de nodige discretie te
werk te gaan en zeker niet met
opvallende surveillanceauto's.

ook in
nederland
Wat het radioprogramma betreft
zou men zich kunnen afvragen, of
dit ook in Nederland tot de mo-
gelijkheden zou kunnen behoren.
Wij dachten dat de alarmcentrale
van de ANWB en de Centrale v-an
de Algemene Verkeersdienst van
het Korps Rijkspolitie in Drieber-
gen gaarne bereid zouden worden
gevonden daarvoor in aanmerking
komende berichten door te geven.
In hoeverre echter is ons "ver-
zuild" radiobestel verwezenlijking

"Politie dankte burgerij voor me-
dewerking bij bankoverval te Om-
men"; zo staat te lezen in nr. 3
van het Korpsblad der Rijkspolitie,
in het jaar 1969.
Het zetfoutenduiveltje maakte met
enkele woorden gerespecteerde
wetsdienaren tot notoire bank-
rovers.
Overigens ben ik van mening dat
dit "eenmalig vergrijp" de reputa-
tie van de Rijkspolitie geen grote
schade zal berokkenen.

W. Bosch, Mook.

van een dergelijk programma mo-
gelijk is - een frequente uitzen-
ding is vereist voor welslagen -
valt dezerzijds niet te beoorde.en.
Van belang is ook, dat het pro-
gramma "plezierig" is, zodat men
er graag naar luistert.

alcohol in
het verkeer
Met betrekking tot bet tweede
hoofdthema van de leergang, "al-
kohol in het verkeer", werden
voordrachten gehouden door dr
F. A. Nelernans, hoofd van de af-
deling Klinisch geneesmiddelenon-
derzoek TNO; ir E. Asmussen,
directeur van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid (SWOV) en prof. dr W.
Froentjes, directeur van het Ge-
rechtelijk laboratorium van het
ministerie van justitie.

Formeel taalkundig geredeneerd
heeft de heer Bosch volslagen ge-
lijk. Er is echter geen sprake van
een "zetfoutenduiveltje" maar van
een toch weloverwogen neerge-
schreven kop, aangezien de redac-
tie van het Korpsblad Rijkspolitie
nog altijd meent er van uit te mo-
gen gaan, dat iedereen wel begrijpt
dat de politie voor het plegen van
een bankoverval de medewerking
van het publiek niet nodig zou
hebben, wél voor het oplossen van
een overval. Een kop boven een
artikel moet bovendien kort zijn.

Red.
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politie
en jeugd
in Raalte
beschermen
samen de
natuur

DOOR DE WACHTMEESTER
G. H. PETERINK TE NEEDE

In Raalte zijn kort geleden hon-
derdvijfenzeventig kinderen als
Jeugd atuurWachter geïnstalleerd.
,Het doel dat wij met deze Jeugd

atuurwacht nastreven, is de jeugd
liefde bijbrengen voor de natuur,"
vertelde ons de wachtmeester l e
kl. A. W. Meussen, achter in de
donkere filmzaal van café "de
Leer'n Larnpe" in Raaite, waar op
dat moment de 175 kinderen vol
spanning keken naar de belevenis-
sen van een jonge held, die span-
nende avonturen beleeft met wilde
paarden.
"Het is nu de derde keer dat wij
een groep kinderen installeren. In
totaal zijn 900 kinderen nu in het
bezit van een oorkonde Jeugdna-
tuurwachter. Het is allemaal 3 jaar
geleden begonnen, toen wij op het
bureau eens een gesprek hadden
over de vernielingen die de jeugd
ieder jaar weer aanrichtte. Zoals
in vele plaatsen werd ook in Raal-
te ieder jaar door de jeugd voor
duizenden guldens al dan niet op-
zettelijk vernield aan bossen en
plantsoenen. De vraag was toen:
Op welke manier kunnen wij iets
doen, om dit met succes tegen te
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gaan? Via de gemeente hebben wij
toen contact gekregen met de lan-
delijke Stichting atuur en Jeugd.
Deze stichting heeft ons verder ge-
holpen met onze plannen om de
jeugd bij de natuur te betrekken
en verantwoordelijkheid ten op-
zichte van de natuur bij te bren-
gen."
De wachtmeester Meussen vertelt
over de J W met een enthousi-
asme dat hem er ook toe brengt
vele vrije uren aan de JNW te be-
steden. Hij is initiatiefnemer en
secretaris van de afdeling Raalte
van de JNW.

een overvol
plakboek

Een uitpuilend plakboek geeft een
goede afspiegeling van de activi-
teiten die de afdeling Raalte van
de J W, die een onderdeel is van
de landelijke Stichting Natuur en
Jeugd, in de drie jaren van haar

... nadér tot de natuur ...

bestaan heeft ontplooid. "Iedere
maand één activiteit" is de leus
van het J W-bestuur, waarin bij-
na alle groeperingen in Raalte die,
hetzij met de jeugd, hetzij met de
natuur iets te maken hebben, zijn
vertegenwoordigd. Zo troffen wij
bij de uitreiking van de oorkondes
in "de Leer'n Lampe" onder meer
aan de echtgenote van de burge-
meester A. J. Ganzeboorn van
Raalte, tevens ere-voorzitster van
de J W, de onderwijzers D. Bruin,
voorzitter van de J W en N. J.
Vonk, penningmeester der JNW,
alsmede een gemeenteraadslid, de
directeur gemeentewerken, het
hoofd van de plantsoenendienst en
de groepscommandant Raaite, de
adjudant P. Draaier.
Dat deze groep mensen in staat
is, om de jeugd tot iets goeds aan
te zetten, blijkt uit de vele krante-
knipsels en foto's die het plakboek
van de J W bijna doen barsten.
Zo lazen wij de volgende koppen
boven de verschillende krantebe-
richten: J W op pad voor Dieren-
bescherming, J W liet honden en
pony's keuren, JNW keurde huis-
dieren, J W Raalte geven plant-
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soenen in de gemeente een goede
beurt; allemaal activiteiten waar-
mee veel goed werk werd verricht.
Maar ook organiseert men ont-
spannende activiteiten, als een
Dierenspeurtocht, een Kiekfiets-
tocht en wals nog niet zo heel
lang geleden een micro-kermis, die
door en voor de JeugdNatuur-
Wachters op touw was gezet, waar
de verschillende attracties werden
bediend door de JNW-ers zelf en
waarvan de baten ten goede kwa-
men aan de JNW-kas. Al deze ac-
tiviteiten missen hun uitwerking
op de jeugd en de baldadigheid in
Raalte dan ook niet.
"Weliswaar wordt er elk jaar nog
steeds voor aanzienlijke bedragen
kapot gemaakt, maar de schade
vertoont een dalende lijn," aldus
de heer A. Winterman, hoofd van
de plantsoenendienst in Raaite, die
er verder aan toevoegde dat on-
danks dat, het afgelopen jaar toch
nog voor ongeveer f 6000,- is
vernield. Tot de jeugd zei hij: "Ik
zou jullie graag onbezoldigde op-
zichters van gemeentewerken noe-
men."

I;

!i

stichting
natuur en jeugd

Op de feestelijke middag van de
Jeugdnatuurwacht afdeling Raalte
was ook de directeur van de Stich-
ting Natuur en Jeugd, de heer C.
H. Voorhoeve uit 's-Gravenhage,
aanwezig. De heer Voorhoeve ver-

telde dat de Stichting Natuur en
Jeugd een overkoepelend orgaan
vormt boven de ruim zestig ver-
schillende afdelingen in den lande.
"De afdelingen ontstaan dikwijls
uit het contact dat wij hebben met
de gemeentebesturen. Als er een
gemeente is, die graag iets meer
wil weten over het werken van de
jeugd in en met de natuur, dan
zoekt men contact met' ons. Als er
dan een bestuur is gevormd, ge-
ven wij een inleiding over hoe zo'n
vereniging het beste kan worden
opgezeten op welke wijze men het
gemakkelijkst en meest efficiënt
werkt. Vervolgens stellen wij dan
- samen met het afdelingsbestuur
- een plan de campagne op, zo-
dat men weet wat men kan gaan
doen en over welk materiaal men
kan beschikken. Voorts blijven wij
de afdelingen bijstaan door het
geven van adviezen en het helpen
waar dat mogelijk is. Ook geven
wij voor onze jeugdige leden een
maandblad uit, waarop men zich
tegen een gering bedrag kan abon-
neren. Een goede samenwerking
met de politie is enorm belangrijk,
want vooral de politie heeft veel
te maken met de jeugd, die ver-

Enige Jeugd Natuurwachters van Raalte

nielingen aanricht. Daarom zijn
wij bijzonder blij, dat op verschil-
lende plaatsen door politiemensen
een bestuursfunctie wordt ver-
vuld."

De jeugd van Raalte heeft het ook
goed voor met de vogels

15
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onderscheidingen
van Heldenfonds
uitgereikt
te Hontenisse

DOOR C. J. LERNOUT
TE HONTENISSE

In het gemeentehuis van Honte-
nisse te Kloosterzande.: heeft de
burgemeester C. J. van Hootegem
onderscheidingen van het Carnegie
Heldenfonds uitgereikt aan J. P.
Adam, agent van de Provinciale
Stoombootdiensten in Zeeland te
Perkpolder en aan de wachtmees-
ter 1e kl. J. de Klerk. De onder-
scheidingen werden verleend om-
'>'tt zij op 19 februari 1969, door
"In moedig en doortastend op-
treden een vrouw uit de Wester-

schelde wisten te redden, die in
overspannen toestand' te water was
gegaan en afdreef.
De wachtmeester 1e kJ. J. de Klerk
en de wachtmeester C. J. Mikhout,
zijn na een telefonische oproep
onmiddellijk per G.S.A. naar de
opgegeven plaats gegaan.
De wachtmeester De Klerk ging
zonder zich te bedenken geheel
gekleed - doch aangelijnd - in
het ijskoude water. De heer Adam
was voor de komst van De Klerk
en Mikhout al te water geweest,
doch had de vrouw die hij even
bij de jas had vastgehad, moeten
loslaten. Het gelukte De Klerk
met behulp van de wachtmeester
Mikhout en de heer Adam, de
vrouw, die reeds het bewustzijn
had verloren op het droge te bren-
gen. Op het moment van de red-
ding was het eb en stond er een
sterke stroming, waardoor de red-
dingspoging niet zonder gevaar
was.
De uitreiking van de onderschei-

dingen werd uiteraard ook bijge-
woond door mevrouw Adam en
mevrouw De Klerk. Verder waren
daarbij aanwezig de wethouders
der gemeente Hontenisse, de heren
P. Everaart en R. Rademakers, de
gemeentesecretaris, de heer F. de
Waal, voorts de districtseemman-
dant der Rijkspolitie te Middel-
burg, de overste A. J. van Thiel,
de Directeur van de Provinciale
Stoombootdiensten in Zeeland, mr
J. L. Nieuwenhuis en de contro-
leur der P.S.D., de heer IJ. Bosma
en voorts de adjudant A. H. van
Beers, groepscommandant te Hon-
tenisse met al de beschikbare le-
den van de groep. De wachtmees-
ter C. J. Mikhout kon in verband
met zijn detachering te Amster-
dam niet aanwezig zijn.
De burgemeester reikte aan de
heer Adam de bronzen medaille
met draagmedaille, en aan de
wachtmeester 1e kl. De Klerk, het
"Loffelijk Getuigschrift" van het
Carnegie Heldenfonds uit.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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successen
voor rp-koor
roermond

DOOR OPPERW ACHTMEESTER

H. VAN DER WAA

TE ROERMOND

"An der schönen blauen Donau"
van Johann Strausz, Op. 314, was
de concertwals waarmede het
Rijkspolitiekoor van het district
Roermond kort geleden in een
overvolle zaal "Cox" te Roermond
de spits afbeet van een concert

waaraan ook meewerkten het
opera- en operettekoor "Eurydice"
en de "Donrakkertjes". Voorts
traden bij dit concert op de so-
praan Gerda Schnitzeler, Theo
Reijnaerts (piano en orgel). Het
geheel stond onder leiding van
dirigent Peter Schnitzeler.
De avond werd gepresenteerd door
Gen Willems onder de titel "Een
Muzikaal Rendez-Vous".
Een avond waarin ons koor nog
tweemaal optrad met een tweetal
potpourri's uit .,Wir hören Walter
Kollo". Soliste Gerda Schnitzel er,
maar ook de eigen solisten, de
wmr. L. G. van het Hoff en de
opperwachtmeester Th. M. J. Moo-
ren kunnen met ere genoemd wor-
den.
Het was een avond, waarop de
Weense sfeer te snijden was. Het
podium was omgetoverd in een
echt Weens café, compleet met
bar. Dienstertjes gingen tijdens het
concert rond met volle glazen ...

wachtmeester 1e kl. G. Dorresteijn
te Rijnsburg nam afscheid

links wachtmeester H. Groeneveld, midden mevrouw G. B.
Tornelinq-Dijkhof (echtgenote van de postcommandant
Valkenburg·Z.H.) en rechts de adm. ambtenaar J. de Vries.

In verband met het bereiken van de 60-jarige leeftijd verliet de wacht-
meester le kl. G. Dorresteijn van de groep Rijnsburg bet Korps Rijks-
politie. Hij behoorde tot een generatie die van vele (politie-)markten
thuis was. a ruim 7 jaar dienst bij het Korps Politietroepen werd bij
gemeenteveldwachter en kwam hij via de Staatspolitie op 1 januari 1946
bij het Korps Rijkspolitie.
Zijn collega's namen op een wel bijzondere wijze afscheid van hem.
Hij werd voor de rechtbank gedaagd waar hij zich voor verschillende
merkwaardige voorvallen tijdens zijn politieloopbaan moest verantwoor-
den. De straf was even origineel: bij werd veroordeeld tot het aanvaar-
den van een keurig schrijfbureau.
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gevuld met appelsap. De koren
waren dan ook bijzonder goed op
elkaar ingespeeld en er viel menig
"open doekje", ook voor het rijks-
politiekoor.
Het Rijkspolitiekoor van het dis-
trict Roermond werd einde 1963
opgericht en bestaat thans uit on-
geveer 30 leden.
In 1964 waren er vele ambtsjubilea.
Dan wordt de dag in Limburg
meestal begonnen met een H. Mis.
Dit is bijzonder zinvol. En het
rijkspolitiekoor ontbreekt bij der-
gelijke evenementen zeker niet. Is
het vreemd dat ons koor als in-
troïtuszang het lied "Dit is de dag,
die de Heer heeft gemaakt en ge-
geven" ten gehore brengt. Menige
dienst is in de loop der jaren luis-
ter bijgezet.
Het bleef niet alleen bij blijde ge-
beurtenissen. Ook wanneer een
collega naar zijn laatste rustplaats
wordt gebracht, zingt het koor in
de daaraan voorafgaande dienst.
Zo neemt het koor een eigen plaats
in, in de politiegemeenschap van
het district Roermond. Wanneer
de dienst het maar enigszins toe-
laat, wordt er dan ook rekening
mee gehouden dat de donderdag-
middag de repetitiemiddag van hel
koor is.
Het repetitiebezoek is ge'ukkig
goed te noemen. Dit is vooral te
danken aan de dirigent, de heer
Peter Schnitzeler, die het koor nu
een jaar leidt.
De heer Schnitzeler is directeur
van de Streekmuziekschool te
Roermond. Voorts heeft hij nog
de directie van enkele oratorium-
koren in Limburg. In het voorjaar
van 1969 is hem door de Acade-
mie voor Kunsten en Letteren te
Parijs een hoge onderscheiding
uitgereikt in verband met zijn ken-
nis en verdienste ten opzichte van
de franse muziek. Deze hoge on-
derscheiding viel slechts vier ne-
derlanders ten deel.
Zijn dochter Gerda Schnitzeler is
"uit hetzelfde muzikale hout ge-
sneden". Conservatorium Hoofd-
vakken I en II, Solisten-diploma,
enz. Deze soliste van het Rijks-
politiekoor treedt op in binnen- en
buitenland o.a. in de Mattheus
Passion van J. S. Bach, de Krö-
ningsmesse van W. A. Mozart en
de Messiah van G. F. Händel.
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Eigenlijk geheel onverwacht, ont-
moetten wij daags voor de Kerst
de medewerkers van de Opleidings-
school in een andere gedaante en
sfeer. De meestal rumoerige en
rokerige recreatiezaal was omge-
toverd in een stijlvolle zaal, waar
flikkerende kaarsjes voor de ver-
lichting zorgden.
Adspirant Wiltink toverde uit een
elektronisch orgel passende kerst-
muziek.
Dankzij de steun van- luitenant
Buitenhuis, was de muzikale om-
lijsting geheel in handen van ad- Het "koper.ensemble"
spiranten.
Adspirant Van Beek toonde zich
een bekwaam dirigent. Het adspi- Het adspiranten·mannenkoor (geheel links "dirigent Van Beek").

ranten-mannenkoor bracht een
prachtig repertoir ten gehore. Een
koper-ensemble onder leiding van
de adspirant Lubbers zorgde voor
de nodige variatie. Adspirant Van
Wijk hield de 350 aanwezigen een
spiegel voor, door hen een kerst-
gedicht van Wim Kan voor te
dragen.
De samenzang tenslotte zorgde
voor een volkomen harmonisch
geheel.

kerstwijding
aan de
opleidingsschool

DOOR ADSPIRANT
TH. H. MEUWESE

Adspirant Lubbers tijdens de repetitie begeleid door adspirant Wiltink (piano).
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volgens
PVD-plan:

alle politie
per radio
verbonden

Binnenkort zullen alle gemeente-
lijke politiekorpsen en alle distric-
ten van het Korps Rijkspolitie op
de meest snelle wijze onderling
contact kunnen hebben via zestien
regionale radionetten. Zulks vol-
gens een plan van de Politie Ver-
bindingsdienst.
In elke regio wordt een relaiszen-
der opgesteld, waarop de daarbin-
nen gelegen gemeentelijke politie-
korpsen en de districtsbureaus der
rijkspolitie worden aangesloten.
Elk aangesloten bureau kan via
het relaisstation met een of meer,
desgewenst met alle andere bu-
reaus binnen die regio in verbin-
ding treden. Met mobiele radio-
eenheden kan in elk regionaal net
worden gewerkt in een straal van
20 kilometer rond het relaisstation.
Ook is het mogelijk een mobiele
commandopost in het systeem op

Regio A: relaisstation te Grouw.
aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. de Leeu-
warden, het Districtsbureau der R.P.
te Water te Leeuwarden en de Ge-
meente Politiekorpsen van Leeuwar-
den (LW), Smallingerland (SML), Op-
sterland (OPSL), Heerenveen (HRV),
Weststellingwerf (WSTW), Sneek (SK)
en Harlingen (HL).

Regio. B: relaisstatio.n te Gro.ningen.
aangesloten:
het Di str lct snu r eau der R.P: te Gro.-
nirigen en de Gemeente Po.litieko.rp-
sen van Gro.ningen (GN), Delfzijl (DZ),
Winscho.ten (WS), Vlagtwedde (VLAG),
Stadskanaal (SKN), Veendam (VDM),
Hoogezand-Sappemeer (HGZ) en Ha-
ren (HRN).

Regio C: relaisstation te Beilen.
aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Assen
en de Gemeente Po.litieko.rpsen van
Assen (ASN), Emmen (EMN), Hoog e-
veen (HGV) en Meppel (MP).

Regio D: relais station te Vollenhove.
aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Zwolle
en de Gemeente Po.litieko.rpsen van
Zwolle (ZL), Kampen (KP), Noor'd-
o ostpol de r (ED) en Steenwijk (STWK).
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te nemen, wanneer de afstand tot
de relaiszender groter is. De regio-
nale relaisstations komen in:
Grouw, Groningen, Beilen, Vollen-
hove, Almelo, Kootwijk, Bilthoven,
Opmeer, Koog aan de Zaan, Delft,
's Heer Arendskerke, Oudenbosch,
Tilburg, MierIo, Heythuizen en
Ubachsberg. Op enige plaatsen
zijn ze al verwezenlijkt.
De samenwerking met de mobiele
radio-eenheden van het overkoe-
pelende net en het lokale politie-
net (80 Mc/s) kan worden bewerk-
stelligd door koppelingen in de
diverse bureaus. Dit heeft het
voordeel dat per korps beslist kan
worden of inzet van mobiele een-
heden in het regionale net gewenst
is.
Bijgaand overzicht met de bijbe-
horende kaart geven een indruk
van de regionale 450 Mc/s-netten.

Regio E: relaisstation te Almelo.
aangesloten:
de Gemeente Po.litieko.rpsen van Al-
melo. (AML), Oldenzaal (ODZ), En-
schede (ES), Hengelo. (HGL), Hellen-
doorn (HEL) en Hardenberg (HDB).

Regio F: relaisstation te Kootwijk.
aangesto ten :
de Districtsbureaus der R.P. te Apel-
doorn en Nijmegen, het Districts-
bureau der R.P. te Water te Nijme-
gen en de Gemeente Po.litiekorpsen
van Apeldoorn (AP), Epe (EP), Deven-
ter (DV), Zutphen (ZP), Winterswijk
(WTW),. Do.etinchem (DTC), Rheden
(REE), Arnhem (AH), Nijmegen (NM),
Renkum (RK), Wageningen (WG), Tiel
(TL), Ede (ED), Culern bor'g (CL), Bar-
neveld (BNV) en Harderwijk (HD).

Regio G: relaisstation te Bilthoven.
aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te de Bilt,
de Sectie Bijzo.ndere Verkeerstaken
der R.P. te Driebergen en de Ge-
meente Po.litiekorpsen van de Bilt
(BLT), Baarn (BRN), So.est (SOS),
Amersfoort. (AMF), Veenendaal (VND),
Zeist (ZT) en Utrecht (UT).

Regio H: relaisstation te Opmeer.
aangeslo.ten:
het Districtsbureau der R.P. te Alk-
maar en de Gemeente Po.litieko.rpsen
van Alkmaar (AMR) , Den Helder
(HEDR) en Hoor n (HN).

Regio K: relais station
te li:oog aan de Zaan.

aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Am-
sterdam, het Di str icts'bu r ea u der R.P.
te Water te Amsterdam, de Dienst
Luchtvaart van het Korps R.P. te
Schipho.l en de Gemeente Po.litieko.rp-
sen van Amsterdam (ASD), Amstel-
veen (ASV), Haarlemmermeer (HFD),
Heemstede (HoM), Zarrd voo rt (ZVT),
Haarlem (HLM, Bloemendaal (BLL),
Velsen (VNN), Beverwijk (BV), Wo.r-
merveer (WM), Zaandam (ZDM), Naar-
den (NDN), Huizen (HZ), Bussum
(BSM), Hilversum (HVS) en Laren
(LAR).

Regio L: relaisstàtion te Delft.

aangestoten:
de Districtsbureaus der R.P. te "s-Gr a-
verihage en Do.rdrecht, het Dl st r ict's-
bureau der R.P. te Water te Vlaar-
dingen (Do.rdrecht) en de Gemeente
Politiekorpsen van "s-Gr-averih ag e
(GV), Voo rbu rg (VB), Wassenaar
(WSN), Leidschendam (LSDM), Kat-
wijk (KAWIJ), No.ordwijk (NW), Lei-
den (LEDN), Alphen a. d. Rijn (AL),
Wo.erden (WD)" Go.uda (GD), Leerdam
(LDM), Go.rinchem (GR), Sliedrecht
(S,D), Dordrecht (DDT), Zwijndrecht
(ZDT), Ridderkerk (RD), Rotterdam
(RT), Schiedam (SDM), Vlaardingen
(VDG), Maassluis (MSS), Naaldwijk
(NAWIJ), Monster (MS), Rijswijk
(RWK) en .Delft (DT).

Regio M: relaisstation
te 's-Heer Arendskerke.

aangestoten:
het Districtsbureau der R.P. te Mid-
delburg en de Gemeente Po.litiekorp-
sen van Middelburg (MDB), Vlissin-
gen (VS), Terneuzen (TNZ) en Go es
(GS).

Regio N: relaisstation te OudenlJosch.

aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Breda
en de Gemeente Politiekorpsen van
Bergen op Zoorn (BOZ), Roosendaal
en Nispen (RSD), Breda (BD) en Oos-
terhout (OTH).

Regio 0: relaisstation te Tilburg.

aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te 's-Her-
togcrubosch en de Gemeente Pot itie-
korpsen van Tilburg (TB). Waalwijk
(WW), 's-Hertogenbosch (HT), Oss (OS),
Vught (VT) en Bo.xtel (BTL).

Regio P: relaisstation te Mierio.

aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Eind-
hoven en de Gemeente Politiekorpsen
van Valkenswaard (VKW), Geldro.p
(GDP), Veldhoven (VHN), Eindhoven
(EHV) en Helmo.nd (HM).

Regio R: relaisstation te Heythuizen.
aangesloten:

het Districtsbureau der R.P. te Roer-
m on d en de Gemeente Po.litieko.rpsen
van Weert (WT), Venlo. (VL), Tegelen
(TG) en Roe rrnorid (RM). -

Regio S: relaisstation te Ubachsberg.

aangesloten:
het Districtsbureau der R.P. te Maas-
tricht en de Gemeente Po.litieko.rpsen
van Maastricht (MT), Geleen (GLN),
Sittard (STD), , Ho.ensbro.ek (HBK),
Brunssum (BRU), Heerlen (HRL) en
Kerkrade (KRD).
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jacht op
illegale
wapens in
district
groningen
vooral
organisa torisch
en preventief
van betekenis

Juist in de periode dat in Fries-
land enige dodelijke schoten vielen
uit illegale wapens, raakte het
district Groningen der Rijkspolitie
in het nieuws, vanwege een met
assistentie uit de districten Leeu-
warden en Assen ondernomen
grootscheepse actie tegen verbo-
den wapenbezit. Hoewel in publi-
citeitsmedia gewag werd gemaakt
van een vrij gering direct resultaat
is nochtans dit optreden zowel
naar niet te schatten preventieve
werking als vooral naar organisa-
torische opzet van grote betekenis
geweest. De organisatie is zelfs
bijzonder boeiend. De hele actie
stond overigens los van de schoten
in Friesland.
Uit tips en recherchewerk was een
veelheid aan gedetailleerde ge-
gevens en adressen ontstaan, die
eenvoudig tot ingrijpen noopte.
De districtscommandant Gronin-
gen, de majoor J. H. G. C. EI-
zinga belegde dan ook een bijeen-
komst hierover, die werd bijge-
woond door onder meer de sub-
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stituut-officier van justitie te Gro-
ningen, mr J. Muntendam, de rijks-
en districtsrecherche.
Er werd een commissie gefor-
meerd, die een aanzienlijke lijst
van gegevens uitsplitste en die :
adressen uitkoos; ten aanzien waar
van de vermoedens van de rijks-
politie en de ontvangen tips over-
eenstemden. "Toen bleef," aldus
de majoor Elzinga, "een lijst over
waarvan wij zeiden: daar kun je
niet aan voorbijgaan, alsmede een
lijst van adre sen - waarop ook
te goeder naam en faam bekend-
staande lieden voorkwamen - die
voor een routinecontrole in aan-
merking kwamen. In totaal waren
er 45 adressen, maar daarvan zijn
er ongeveer twintig aangehouden
voor de toekomst. Er werd een
hele administratieve opzet gemaakt
voor elk adres. zelfs met situatie-
schets en plattegrond van elk per-
ceel en een lij t van personalia van
de bewoner. Uiteraard werd de
procureur-generaal in een en an-
der gekend, want wij moesten ook
bijstand hebben van de districten
Leeuwarden en Assen. Uit eigen
district beschikten wij over 62
man; Assen en Leeuwarden lever-
den elk 14 man. Mét de eigen staf
meegerekend werd er circa hon-
derd 'man ingezet met 25 voertui-
gen. Voor de verbindingen was er
een aparte mobilofoonpost in Een-
rum en een relaiszender op de sui-
kerfabriek te Hoogkerk - dat
wordt trouwens een permanente
zaak-."
De negende december had een
lange nacht, met donkere maan en
geschikt voor stropers. In die
nacht begon .,op kousenvoeten" in
de Jeugdhaven te Eenrum deze
actie. Om half elf werd instructie
gegeven door de luitenant F. J. C.
M. van Etten en tevoren waren
reeds achttien zoekploegen van
drie tot zeven man geformeerd,
elk met een ter plaatse bekende
commandant.
Die zoekploegen stonden om ze-
ven uur voor de betreffende per-
celen.
"Wij waren zo beleefd om te
wachten tot de bewoners ontwaakt
waren. Elke ploeg had een bijzon-
dere schriftelijke last tot binnen-
treden, die trouwens nergens no-
dig is geweest. Er werd gevraagd

om verboden wapens uit te leve-
ren en voldeed men niet, dan werd
huiszoeking verricht, zij het zon-
der breekpartijen. Verboden wa-
penbezit is tenslotte een overtre-
ding, geen misdrijf. Nergens wa-
ren problemen, nergens was ver-
zet. Wij hebben," aldus de majoor
Elzinga, "weinig gevonden, maar
kregen de bevestiging dat de adres-
sen juist waren, bijvoorbeeld door
het aantreffen van munitie of een
vuurdemper voor een buks.
De actie leverde exact gesproken
niet erg veel op: 2 jachtgeweren,
1 vuurbuks, 1 etherbuks, 1 geluid-
demper, 250 jacht- en vuurbuks-
patronen, gevonden op 7 adressen.
Als gevolg van de actie kwam ech-
ter een aantal tips binnen waar-
door inmiddels in de gemeente
Oosterbroek een stengun met 2
houders en 70 patronen in beslag
werd genomen. Elders werd een
pakje bij de politie bezorgd met
een oud marinepistool (1934) en
er werd nog een zware windbuks
gevonden waarvan de eigenaar
toegaf dat er mee gestroopt is.
Wij zullen nooit weten hoeveel
wapens door deze actie in het wa-
ter verdwenen zijn. Ik weet slechts
van een geval, maar de preventieve
werking van een dergelijke actie
moet niet worden onderschat," al-
dus de majoor Elzinga.
"Ook zijn er weer meer belang-
rijke tips binnengekomen. Het is
ten aanzien van het onderzoek-
patroon voor het eerst dat we zo'n
grote actie ondernemen, maar het
is allemaal bijzonder vlot verlopen
en als wij ooit weer voor iets der-
gelijks staan hoeft veel voorberei-
dend werk niet te worden gedaan.
Alles stond op papier, er was een
nauwkeurige instructie, er waren
voorgestencilde verbalen. De hele
actie was om even na 12 uur hele-
maal, ook administratief, afge-
lopen.
Bijzonder waardevol was in dit ge-
heel de huishoudelijke dienst; on-
der leiding van de postcomman-
dant Eenrum. Door een· goede
"inwenilige dienstregeling" en kof-
fie op z'n tijd is er tijdens de hele
actie geen verkeerd woord geval-
len."

B. den O.
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Adjudant A. P. de Graaf
commandant groep Ir
R.P. te Water
Amsterdam

Met ingang van
1 oktober 1969
is de adjudant
A. P. de Graaf
aangewezen als
commandant
van Groep 1I
Rijkspolitie te
Water Amster-
dam. Hij werd
op 13 december 1917 te Amster-
dam geboren en trad op 1 augus-
tus 1940 in dienst bij het Korps
Rijksveldwacht. In de bezettings-
jaren ging hij over naar de Staats-
politie (Marechaussee) en werd op
1 januari 1946 in de rang van
wachtmeester le kl. aangesteld bij
het Korps Rijkspolitie ter stand-
plaats Alkmaar (R.P. te Water).
Op 15 juli 1947 werd hij verplaatst
naar Warmond, op 1 maart 1949
ging hij als postcommandant naar
Ouderkerk aan de Amstel en op
9 november 1953 in gelijke functie
naar Nigtevegt. Hij werd op 1
september 1957 bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 1 oktober
1969 tot adjudant.
Op 30 april 1966 werd hem de
Ere-medaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau
verleend.

Adjudant W. van Gent
groepscommandant
Dubbeldam

De adjudant W.
van Gent is met
ingang van 1
december 1969
aangewezen als
groepscomman-
dant te Dubbel-
dam. Hij werd
op 9 mei 1919
te Dubbeldam
geboren en trad op 2 september
1940 in dienst bij de Marechaus-

see. Op 1 januari 1946 werd hij
in de rang van wachtmeester le
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Rijsbergen.
Op 1 april 1948 werd hij verplaatst
naar Steenbergen en op 1 juni
1960 als postcommandant te Kou-
dekerke. Op 1 maart 1963 werd
hij als plaatsvervangend-groeps-
commandant, tevens rayoncom-
mandant aangewezen te Klaas-
waal. Hij werd op 1 april 1960 be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 1 december 1969 tot adjudant.

Adjudant C. Versluis
groepscommandant
Leiderdorp

Met ingang van
16 december
1969 is de ad-
judant C. Ver-
sluis aangewe-
zen als groeps-
commandant
Leiderdorp. Hij
werd op 30 ok-
tober 1915 te
Leerdam geboren en trad op 15
juli 1940 in dienst bij het Korps
Rijksveldwacht. Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester le kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats
Stavenisse. Op 1 september 1947
werd hij verplaatst naar de bere-
den groep Wassenaar en op 1 fe-
bruari 1948 naar Leimuiden waar
hij op 1 december 1948 werd aan-
gewezen als postcommandant. Op
1 september 1955 ging hij in ge-
lijke functie naar Leiderdorp, waar
hij op 11 april 1958 werd aange-
wezen als plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant. Hij
werd op 1 januari 1955 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1
april 1965 - onder gelijktijdige
aanwijzing tot groepscommandant
Poortugaal - tot adjudant.

AdjudantG. W. Verbeek
groepscommandant
Zoetermeer

Met ingang van
1 december '69
is de adjudant
G. W. Verbeek
aangewezen als
groepscomman-
dant te Zoeter-
meer. Hij werd
op 1 december
1919 te Brum-
men geboren en trad op 2 septem-
ber 1940 in dienst bij de Mare-
chaussee. Op 1 januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie ter standplaats Varsse-
veld. Op 1 november 1960 werd
hij als postcommandant verplaatst
naar Nes en op 16 december 1969
in gelijke functie naar Hoevelaken.
Hij werd op 1 november 1960 be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 1 december 1969 tot adjudant.

Adjudant I. J. v. d. Walle
groepscommandant
Borger

Met ingang van
8 november '69
is de adjudant
I. J. v. d. Walle
aangewezen als
groepscomman-
dant te Borger.
Hij werd op 23
juli 1915 te
Vledderveen ge-
boren en trad op 19 augustus 1940
in dienst bij de Marechaussee. Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester le kl. aange-
steld bij het Korps Rijkspolitie ter
standplaats Emmen. Op 11 novem-
ber 1946 werd hij verplaatst naar
Wanswerd, op 1 januari 1948 naar
Dalen, op 1 augustus 1948 naar
Gasselternijveen en op 1 februari
1949 als postcommandant naar
Gasselternijveenschemond. Op 12
oktober 1954 werd hij in gelijke
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functie verplaatst naar de post
Oosterhesselen waarna hij op 22
april 1958 werd aangewezen als
plaatsvervangend groeps-, tevens
rayoncommandant te Beilen. Ver-
volgens werd hij op 16 maart 1965
aangewezen als groepscomman-
dant te Vriezenveen. Op 1 april
1955 werd hij bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 16 maart
1965 tot adjudant.

Adjudant B. Wielstra
groepscommandant
Horst

De adjudant B.
Wielstra is met
ingang van 16
november 1969
aangewezen als
groepscomman-
dant te Horst.
Hij werd op 27
september 1917
te Dantumadeel
geboren en trad op 19 augustus
1940 in dienst bij de Marechaus-
see. Op 1 januari 1946 werd hij
in de rang van wachtmeester 1e
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Ittervoort,
Op 1 november 1948 werd hij
verplaatst naar Woudriehem en op
13 november 1957 als postcom-
mandant naar Gilze waarna hij op
1 november 1963 werd aangewe-
zen als plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant van de
groep Gilze Rijen, ter standplaats
Rijen. Hij werd op 1 april 1960
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 16 november 1969 tot ad-
judant. Hem werd op 30 april
1968 de Eremedaille in zilver ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau verleend.
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Adjudant L.J. Malherbe
groepscommandant
Berlicum

De adjudant L.
J. Malherbe is
met ingang van
16 november '69
aangewezen als
groepscomman-
dant Berlicum.
Hij werd op 27
februari 1916 te
Haarlem gebo-
ren en trad op 15 augustus 1940
in dienst bij de Marechaussee. Op
1 januari 1946 werd hij in de rang
van wachtmeester 1e kl. aange-
steld bij het Korps Rijkspolitie ter
standplaats Sexbierum. Op 1 mei
1947 werd hij verplaatst naar
Wouw, op 1 mei 1948 naar Pin-
dorp, op 1 december 1951 op-
nieuw naar Wouw, op 1 juni 1953
naar Havert, op 28 april 1954 als
postcommandant naar Noorden,
op 16 augustus 1957 als plaatsver-
vangend groeps- tevens rayoncom-
mandant naar ieuwkoop en op
16 augustus 1965 in gelijke functie
naar Castricum. Hij werd op 1 juli
1956 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 16 november 1969
tot adjudant.

Adjudant J. H. Beijer
groepscommandant
Haarlemmerliede

De adjudant J.
H. Beijer is met
ingang van 16
oktober 1969
aangewezen als 'i
groepscomman-
dant te Haar-
lemmerliede.
Hij werd op 23
september 1919
te Amsterdam geboren, trad op 19
augustus 1940 in dienst van de
Marechaussee en werd op 1 janu-
ari 1946 in de rang van wacht-
meester le kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie ter standplaats

Harlingen. Op 1 november 1946
werd hij verplaatst naar de groep
Grouw, op 1 maart 1948 naar
Monnikendam, op 1 februari 1949
naar de post Ilpendam en op 1
november 1959 als postcomman-
dant naar Weesperkarspel. Op 1
juli 1966 werd hij aangewezen als
plaatsvervangend groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant
van de .groep Ouder Amstel te
Ouderkerk aan den Amstel. Op 1
april 1960 werd hij bevorderd tot
opperwachtmeester en op 16 okto-
ber 1969 tot adjudant.

Adjudant P. G. Roos
groepscommandant
Wamel

De adjudant P.
G. Roos is met
ingang van 16
november 1969
aangewezen als
groepscomman-
dant te Wamel.
Hij werd op 11
januari 1920 te

ieuwerkerk
aan de IJssel geboren en trad op
9 juli 1940 in dienst bij de Mare-
chaussee. Op 1 januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie ter standplaats Alver-
na. Op 1 mei 1948 werd hij ver-
plaatst naar Beek waar hij op 1
april 1959 werd aangewezen als
postcommandant. Op 25 maart
1960 ging hij in de functie van
plaatsvervangend groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant
naar Ubbergen. Op 1 februari
1960 werd hij bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 16 novem-
ber 1969 tot adjudant.
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puzzel van de maand

De oplossingen worden ingewacht
vóór 5 februari bij de

Puzzelredactewr
Korps blad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage.

*
Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoe'k duidelijk uw
naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 ct.
verschuldigd is.

HORIZONTAAL: 30 biersoort.
32 pelswerk van zeker dier.
34 plaats op Ameland.
35 hoop, stapel (b.v. van

stenen).
38 schroeflijn.
40 de lachtlust opwekkend.
42 biljet van f 25,- (Barg.).
44 Nederlandse rivier.
45 lichaamsdeel.
46 eetbare wortel.
48 deel van het gezicht.
50 bosgewas.
5J.historische munt.
54 rivier in Rusland.
55 lastdier.
58 lange lijn om kabeljauw

te vangen.
59 zeevis.
6J. antwoord betaald (afk.)

(op telegrammen).
63 chemisch symbool.

36 kwajongen.
37 zoogdier.
39 smalle versieringslijn.
4J. zonder geluid.
43 dragend deel in bruggen.
45 klimplant.
47 rivier in Frankrijk.
49 zijrivier van de Donau.
50 familielid.
52 afgesneden schijf.
53 redactie (afk.).
54 drank.
56 vrij gevig.
57 hoewel, ofschoon.
58 soort vink.
60 sint (afk.).
61 stad in Italië.
62 god der liefde (mytho-

logie).
64 landschap met arctisch

klimaat.
65 schande.

VERTICAAL:

1 wintergerecht.
6 vertrek van een schip.

12 bouwkundig ornament.
14 vogel.
15 paardeslee .
17 vaartuig.
20 Engelse munt (afk.).
21 klein vertrek.
23 onderzoek.
24 vrouwelijk rund.
25 hetzelfde (Latijn).
27 niemendal.
28 grondsop, droesem.
29 deel van Azië.
31 onderricht.
32 leersoort.
33 bezieldheid, geestdrift.
35 wijkplaats voor overstro-

ming in onbedijkt lanq
in Friesland.

1 bolplant.
2 Technische Hogeschool

(afk.).
3 muzieknoot.
4 plaats.
5 plaats in overnsset,
7 vreemde taal.
8 onduidelijk.
9 vaartuig.

10 gereed, klaar.
11 hoofdstad van Iran.
13 voltooid.
16 toespraak.
18 soort pantoffel.
19 sleuf in een hoefijzer.
20 vloeibare spijs.
22 plant.
24 verbinding van assen.
26 Aziaat.
28 markgraaf.

De winnaars
van de jeugdpuzzel

de winnaars van de laatste
puzzel van het jaar 1969 zijn:

le prijs: M. lansen
Hordelmansweg 9
HEETEN-O.

le prijs: W. Otten
Mr. Vrijburgstraat 22
TZUM

2e prijs: Machalien Endepoel
Ambachtsherenweg 13
KLUNDERT-N.B.

2e prijs: Mevr. S. Procee
r. Ruinenstraat C 91e
EE

3e prijs: Mevr. J. Beets-De Vries
Sluisweg 10
ANNA PAULOWNA

3e prijs: Hennie Doosje
Beatrixstraat 34
ZWARTSLUIS-O.
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filatelie

nieuwe
zegels
in 1970

bijzondere
zegel
nieuw
burgerlijk
wetboek

Het huidige Nederlands Burgerlijk
Wetboek, een der eerste zelfstan-
dige bewerkingen van de Franse
Code Civil, stamt uit 1838. Door
die respectabele ouderdom beant-
woordt het in menig opzicht niet
meer aan de maatschappelijke om-
standigheden en opvattingen van
vandaag. Wel heeft de rechtspraak
zoveel mogelijk de maatschappe-
lijke ontwikkeling bijgehouden,
maar daardoor groeiden wetstekst

Het voorlopig overzicht van het
postzegeluitgifteprogramma van
Nederland voor 1970 ziet er als
volgt uit:
13 januari Burgerlijk Wetboek

(bewerking prof. E. M.
Meijers); 1 zegel.

10 maart Wereldtentoonstelling
Osaka; 1 zegel.

1 april Herdenking 25 jaar be-
vrijding; 1 zegel.

14 april Zomerzegels; 5 waarden
met toeslag.

4 mei Europazegels; 2 zegels.

en rechtspraak veelal uit elkaar.
Men kan derhalve het thans in

ederland geldende burgerlijk
recht nog slechts in geringe mate
uit de wet aflezen, hetgeen niet
met de bedoeling van een wetboek
strookt.
In 1947 besloot de Nederlandse
regering dan ook een nieuw bur-
gerlijk wetboek te doen ontwerpen.
Zij gaf daartoe opdracht aan de
Leidse hoogleraar prof. mr E. M.
Meijers (1880-1954), een veelzijdig,
eminent jurist, wiens verdiensten
o.m. als auteur van talrijke publi-
katies op het gebied van nationaal
en internationaal recht, ook bui-
ten Nederland erkenning vonden.
Prof. Meijers was .eredoctor van

iNUOW 8URGERLlJ K WETBOEK

zes buitenlandse universiteiten, o.a.
van Parijs en Brussel. Bij zijn over-
lijden in 1954 waren de 'ontwer-
pen van een aantal delen gereed-
gekomen, waarna het werk door
anderen is voortgezet.

22 juni 25 jaar Verenigde Na-
ties; 1 zegel.
Conferentie Interparle-
mentaire Unie; 1 zegel.

28 juli Nederl. Hartstichting;
3 zegels met toeslag.

november Kinderpostzegels;
5 waarden met toeslag
+ velletje.

adere gegevens zijn nog niet be-
kend. Het is mogelijk dat dit pro-
gramma nog wordt uitgebreid.
Ook zijn wijzigingen mogelijk In

de data van uitgifte etc.

Ter gelegenheid van de invoering
van boek 1 van het Nieuw Burger-
lijk Wetboek zal van 13 januari
1970 t.m. 14 februari daaropvol-
gend - en zoveel langer als de
voorraad strekt - een bijzondere
postzegel van 25 cent zonder toe-
slag op alle Nederlandse post-
inrichtingen worden verkocht. Op
deze zegel, die uitgevoerd is in
drie kleuren blauwen waarvan het
ontwerp werd verzorgd door Jur-
ri aan Schrofer uit Amsterdam,
staat de beeltenis van prof. E. M.
Meijers met daarnaast de letters
"BW". De bijzondere tekst op de
zegel luidt: "Nieuw Burgerlijk
Wetboek" en Prof. Mr. E. M.
Meijers 1880-1954".

Technische gegevens:

Beeld- tevens zegelformaat : 36 x 25 mm;
Tanding: 14 : 12.75; Papier: zander wc ter-
merk, fasforescerend; Gomming : synthe-
tische gom; Vellen van la x la zegels;
Druktechniek: rasterdiepdruk; Drukkerij:
Joh. Enschedé & Zonen, Grafische lnrich-
ting N,V. Haarlem,

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.

Vis
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J. W. Schipper
te Bilthoven
plotseling
overleden

In Bilthoven heeft begin december
het overlijden van de monteur van-
de verkeersgroep, J. W. Schipper,
grote verslagenheid gewekt. Hij
bezweek op 29-jarige leeftijd na
twee dagen ziek te zijn geweest,
een vrouw, twee kinderen en vele
vrienden achterlatend.
Schipper was een voortreffelijk
monteur, die terecht een zeer
groot vertrouwen genoot door de
wijze waarop hij steeds wat hij
noemde "de vloot" van de Ver-
keersgroep onderhield. Bovendien
was hij een levensblij mens, altijd
bereid te helpen, om "nog even
langs te komen", een man die
meer deed dan zijn plicht. De zeer
grote belangstelling bij de begra-
fenis was een duidelijk antwoord
op zijn wijze van leven en werken.
Het was ongetwijfeld ook geheel
in zijn geest dat twee andere men-
sen nu kunnen zien door zijn ogen.
Vroeger had hij eens gezegd die
eventueel te willen afstaan. Nu
verzochten de specialisten er om
en zijn echtgenote en zijn vader
willigden na ampele overweging
het verzoek in.
Schipper dient anderen ook na
zijn dood.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport. banden.
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adjudant G. de Prieëlle te 's-Gravenhage
overleden
Op 1 januari 1970 overleed in de leeftijd vall 59 jaar G. de Prieëlle,
adjudant algemene dienst bij het district 's-Gravenhage. Hij was in 1934
in politiedienst getreden en werd op 15 februari 1946 geplaatst bij de
verkeersgroep 's-Gravenhage vanwaar hij op 1 oktober 1965 werd aan-
gewezen als commandant van de verkeersgroep Almelo. In verband met
de reorganisatie van het korps werd de verkeersgroep Almelo opgeheven
en volgde de adjudant De Prieëlle op 25 september 1969 zijn bestem-
ming te 's-Gravenhage. Een chronische ziekte verhinderde hem zijn taak
volledig te verrichten. Duidelijk was aan hem merkbaar dat hij dit
moeilijk kon verwerken. Hij was gewend vlot en goed werk te leveren.
Dat hij van zijn ziekbed niet meer terug zou keren was door weinigen
verwacht, doch wordt door zeer velen betreurd. De crematie vond plaats
op 6 januari 1970 in het crematorium Ockenburgh te 's-Gravenhage.
De districtscommandant de overste W. M. Rehorst zei in de aula o.m.
dat het hem speet de adjudant De Prieëlle slechts een zeer korte tijd
te hebben meegemaakt. Doch zelfs in deze korte periode heeft hij be-
vestiging gevonden van de goede reputatie die reeds vóór zijn indeling
bij de districtsstaf bekend was geworden. Van deze goede eigenschappen
getuigde ook in een zeer hartelijk persoonlijk woord de v.m. districts-
commandant Almelo, de majoor J. Zijp, die met vele leden van de v.m.
verkeersgroep Almelo aanwezig was. Nadat de heer Kuitert de over-
ledene met grote dankbaarheid herdacht ais stimulerende adviseur bij
de destijds georganiseerde wielerronde van Zuid-Holland, werd de plech-
tigheid door ds. J. F. van Woerden uit Delft, met een korte rouwdienst
besloten.

Het is mij een behoefte u allen hartelijk te bedanken voor het
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
geliefde man

Jan van der Velde
In het bijzonder zeg ik dank aan de districtscommandant te
Leeuwarden, de overste J. Rodenhuis, de ambtenaar toegevoegd
voor de reserve Rijkspolitie, de heer T. Bleeker, en aan het be-
roeps- en reservepersoneel van de groep Tietjerksteradeel der
Rijkspolitie voor de eer hem bij zijn begrafenis bewezen.

S. VAN DER VELDE-VAN DER KOOI
Suawoude
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strenger
(gecoördineerd)
beleid
t.a.v.
speelautomaten

De Minister van Justitie en de
Minister van Binnenlandse Zaken
hebben in onderling overleg nieuwe
richtlijnen vastgesteld voor het be-
leid betreffende speelautomaten.
Dit was nodig, omdat er geen een-
heid was in de interpretatie van
de samenhang tussen de artikelen
1 en 30 van de Wet op de kans-

spelen. Artikel 30 geeft de burge-
meester de bevoegdheid vergun-
ning te verlenen voor het plaatsen
van speelautomaten aan de open-
bare weg of op voor het publiek
toegankelijke plaatsen. Dit geldt
echter niet voor gokautomaten,
die vallen onder het verbod van
artikel Ivan de wet. Dit verbiedt
het geven van gelegenheid, om
mee te dingen naar prijzen of pre-
mies, indien de aanwijzing der
winnaars geschiedt door een kans-
bepaling, waarop de deelnemers in
het algemeen geen overwegende
invloed kunnen uitoefenen. In de
praktijk werd dit onderscheid niet
overal gemaakt. 1)
In circulaires van de beide Minis-
ters wordt het beleid van politie,
justitie en burgemeesters op dit
punt thans gecoördineerd. Zij wij-
zen erop, dat speelautomaten on-
der de werking van de Wet op de
kansspelen gewoonlijk verboden
apparaten zijn. Men kan namelijk
in het algemeen geen overwegende
invloed uitoefenen op de kansbe-
paling. Aan deze regel zullen de
politie, de justitie en de burge-

meesters vanaf 1 april 1970 strak
de hand houden. Tot die datum
krijgen de belanghebbenden de ge-
legenheid zich in hun activiteiten
aan de nieuwe richtlijnen aan te
passen.
Een uitzondering is gemaakt voor
speelautomaten, die als uitkering
alleen recht geven op een nieuw
spel met het apparaat, want dit
wordt niet beschouwd als een prijs
of premie. Verder zal de regeling
met enige soepelheid worden ge-
hanteerd voor kermisattracties.
Deze hebben een min of meer
"folkloristisch" karakter en de be-
zwaren ertegen zijn ook minder
groot, omdat een kermis maar van
beperkte duur is. Bij de beoorde-
ling van deze kermisattracties zul-
len de plaatselijke omstandigheden
mede een rol spelen.

1) In theorie kan voor gokautomaten
- door de Minister van Justitie of
door de burgemeester - een ver-
gunning worden verleend, als be-
doeld in artikel 3 van de Wet op
de kansspelen, indien het apparaat
uitsluitend bestemd is om met de
opbrengst enig algemeen belang te
dienen. Dit zal echter nauwelijks
voorkomen.

KAISER JEEP

Het wereldmerk onder de universele

voertuigen, zowel 2 als 4 wiel-

aandrijving leverbaar.

Bijzondere kenmerken tonen wij U
gaarne op onze sfand no. 203 op

de R.A./. fenfoonsfelling

de personalia

zijn door omstandigheden

(griep e.d.) niet tijdig

gereed gekomen en

zullen in het volgende

nummer worden opgenomen

~

N.V. OfiDERLINGE VOORZORG
VAN 1894
Zonnehof 1 - Amersfoort
telefoon 03490 - 18449

KAISER JEEP PERSOONLIJKE LENINGEN
voor overheidspersoneel in vaste dienst, tot 3 à 4 maal
het netto maandsalaris.

• snelle diskrete behandeling • kontant gek!
• vervroegde aflossing mogelijk. aflosalng in overleg
• kwijtschelding bij overlijden
rente ver beneden de wettelijke tarieven
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~ langs de weg gezien

In Heerhugowaard uitten de
inwoners hun misnoegen over
een in slechte toestand verkerend
wegdek, door plaatsing van
dit waarschuwingsbord met
moderne tekst, door de
wachtmeester J. Kleimeer van
de groep Heerhugowaard
voor het nageslacht vastgelegd,
waarbij hij aantekende:
"Weer een G.S.A. naar de maan."
Het brengt hem vijf gulden op,
die hij in het wegenbouwfonds
kan stoppen.

Deze foto doet vermoeden dat
de rijkspolitie ook "opereert"
in Duitsland of dat in ederland
propaganda voor de Duitse
verkiezingen wordt gemaakt,
hetgeen allebei onjuist is. De
foto kan alleen maar gemaakt
worden in Dinxperlo waar de

ederlands-Duitse grens over
enkele kilometers precies op de
trottoirband ligt. De rijweg is
Nederlands, het trottoir Duits,
de foto van de opperwacht-
meester J. Kuipers.

32

Deze foto van een gans nieuw
voertuig, een zogenaamde
volksfiets of volksriksja, bereikte
ons uit Waddinxveen, dank zij
de wachtmeester G. J. de Graaf.
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Opperwachtmeester
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Opperwachtmeester
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te Arnhem
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J. A. Schuurmans
te Valkenburg
Wachtmeester G. H. Peterink
te Neede
A. J. H. Bouwman
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te Ermelo
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post Leeuwarden
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Bij de omslogloto:

De nieuwste surveillancewagen van de

SAS, waarover meer in dit nummer

van het Korpsblad Rijkspolitie.

(Ioto: Alg. Verkeersdienst Rijkspolitie)

deze maand

SAS krijgt nieuw type
surveillancewagen

In Zuid-Limburg moeten
"bromfietsknoeiers"
op hun tellen passen.

c::J

Extra werk door kneuzen
van Weerselo.

Nieuwe lichting van
Arnhem en Horn.

Onderzoek "stoomauto".

Chileense generaal op
bezoek bij A.Y.D.

o
Bewapening In cartoons.

c::J

Puzzel van de maand.

Groepscommandant beklom
de kansel.

Filatelie

Personalia.
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SAS
krijgt nieuw
type
surveillance -
wagen

omstreeks f 6.000,- goedkoper
dan de Targa 912, maar doet in
rijkwaliteit zeker niet onder voor
de 912 en heeft op enkele punten
zelfs voordelen. De nieuwe sur-
veillancewagen is wat soberder van
uitvoering, maar werd terecht
reeds "een wolf in schaapskleding"
genoemd.
De 914 heeft een nieuw type mo-
tor, afgeleid van de Volkswagen-
motor, voorzien van electronische
brandstofinspuiting. De motor ligt
in het midden van de auto, dus tus-
sen cabine en kofferruimte, waar-
mee de 914 slechts twee zitplaat-
sen heeft. Het laat zich aanzien
dat de topsnelheid van de 914 vrij-
wel gelijk is aan die van de 912,
namelijk rond 180 kilometer per
uur. Op het punt van de weglig-
ging is de 914 superieur aan de
912, hetgeen een hoogst belang-
rijk voordeel is. De vering is wat
minder comfortabel, maar dat

Porsche 914:
"wolf in
schaapskleding"

De Surveillancegroep Autosnelwe-
gen van de Algemene Verkeers-
dienst der Rijkspolitie krijgt de be-
schikking over een gloednieuw ty-
pe surveillancewagen, namelijk de
Porsche 914, die de tot dusver ge-
bruikte Porsche Targa 912 gaat
vervangen. De 914 die ongeveer
t 15.000,- à t 16.000,- kost, is

komt de wegligging ten goede. Het
interieur is soberder, maar dat is
- volgens personeelsleden van de
SAS - geen gemis, aangezien een
surveillancewagen tenslotte een
stuk gereedschap is. De 914 is een
van de eerste wagens in Europa,
waarbij het mogelijk is de koplam-
pen - met bediening vanuit de
cabine uiteraard - te laten ver-
zinken in het front. De 914 voor
de SAS heeft een speciale politie-
uitvoering: twee extra mistlampen,
het reservewiel naar achteren en
vier tweetonige claxons.
Uiterlijk zien de wagens er bij eer-
ste oogopslag netzo uit als de T.ar-
ga: wit met oranje vlakken.
De eerste Porsche 914 is sinds
kerstmis in gebruik. Half maart
worden er meer afgeleverd en te-
gen het eind van dit jaar rijden er
zeker achtentwintig van over de
autosnelwegen.

B. den O.

3
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in Zuid-Limburg
moeten
~tbromfiets- knoeiers»
op hun tellen passen

TEKST EN FOTO's:
OPPERWACHTMEESTER J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

"Mijn kop eraf als dat ding niet
harder kan lopen dan 40 kilome-
ter!" Hoe dikwijls zullen surveil-
lerende politie-ambtenaren deze
verzuchting reeds geslaakt hebben

waar de Duitse Mopeds en de Bel-
gische race-karretjes, die wettelijk
niet aan een maximum-snelheid
zijn gebonden, legaal en illegaal
rondbrommen, wordt de politie-

Het testen duurt nouwelijks 1 minuut. Opperwachtmeester L. Muris van de
verkeersgroep Maastricht bezig met een controle.

en nog slaken? Veelal blijft het bij
een verzuchting, want tussen ver-
moeden en "bewijs" ligt een soms
moeilijk en glibberig pad.
Vooral in de grensstreken, met
name in de "zak" van Limburg,

ambtenaar nogal eens geconfron-
teerd met brommers die de wet-
telijk voorgeschreven snelheids-
grens met enkele tientallen kilo-
meters (kunnen) overschrijden.
Kunnen overschrijden, niet hoe

4

hard ze tijden, maar hoe hard ze
kunnen rijden, daar gaat het in dit
geval om.
"En daar sta je dan machteloos
toe te zien hoe zo'n snelheids-
duiveltje je voorbijraast, met een
snelheid waarvan je op je klompen
kunt aanvoelen dat deze ver boven
de wettelijk voorgeschreven grens
ligt," zegt technisch assistent H. J.
A. M. Curfs uit Maastricht.
,,0 zeker, je kunt de man aanhou-
den, op zijn bromfiets kruipen en
dan door een collega aan de hand
van een geijkte snelheidsmeter de
maximumsnelheid laten vaststel-
len. Maar dan moet je, om een
verantwoorde test te kunnen uit-
voeren, wel even rekening houden
met gewicht en postuur van de
bestuurder, regen, wind, weers-
omstandigheden, wegdek en noem
maar op. En dan praat ik nog
niet van de ongelukken die je zelf
kunt veroorzaken door b.v. slechte
remmen, stuurinrichting, banden
etc. Het is een controle die niet
alleen onveilig, maar vooral ook
tijdrovend is."
Gelukkig kan de heer Curfs ech-
ter wat dat betreft in de verleden
tijd spreken, want sinds hij de
"Curvo meter" heeft uitgevonden,
is controle op de maximumsnel-
heid van bromfietsen (de toege-
stane maximumsnelheid van de
brommer zelf wel te verstaan)
voor hem een peuleschil en is er
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voor de "knoeiers" in het Zuid-
Limburgse een kwade tijd aange-
broken. Met de Curvo-meter is het
een kwestie van nauwelijks 1 mi-
nuut, om onomstotelijk vast te
stellen of er aan de bromfiets is
gesleuteld, of dat hij gewoon zo-
maar "af fabriek" harder kan lo-
pen dan 40 kilometer. Hetgeen,
vergeleken met de orthodoxe me-
thode van controleren een enorme
vooruitgang betekent. Te meer,
daar controle met de Curvo-meter
tevens secuurder is.

apparatuur

De Curvo-meter, bestaande uit een
meterhuis en een van rollen voor-
ziene "rails", is zodanig geconstru-
eerd dat het niet mogelijk is er
een hogere snelheid dan de wer-
kelijk haalbare mee te registreren.
Het enig mogelijke is het aange-
ven van een lagere snelheid, als
gevolg van een gladde of natte
band, maar dat is dan alleen maar
in het voordeel van de schutter.
De totale apparatuur weegt onge-
veer 18 kilogram en kan met prak-
tisch elk voertuig, ja zelfs tot op
de fiets toe, worden vervoerd.
De bediening ervan is uiterst een-
voudig. Er kan onder alle weers-
omstandigheden mee worden ge-
werkt. Het onderhoud is miniem

De heer Curfs stelt de reductie vast.

en de slijtage praktisch nihil. De
meter geeft tot op 1 kilometer
nauwkeurig de snelheid aan.

meten van
de snelheid

Voor het meten van de maximum-
snelheid wordt de bromfiets met
draaiende motor en aangedreven
wiel op de looprollen geplaatst.
Nadat hij in de hoogste versnel-
ling is gezet, laat men de motor
vol-gas draaien. De meterklok
geeft nu de maximum rijsnelheid
op de weg aan. Daarbij dient men
er overigens wel op te letten, dat
de motor warm is en een eventu-
eel verstelbare sproeier in de gun-
stigste stand is geplaatst.
Met de Curvo-rneter kan ter plaatse
worden vastgesteld, of met de
tandwielen is geknoeid. Daartoe is
het meterhuis voorzien van een
groen lampje en een kontakt-
element. Nadat de kontaktschake-
laar is ingeschakeld, waardoor het
groene lampje gaat branden, wordt
de bougie uitgedraaid en het kon-
taktelement in het bougiegat ge-
bracht. De bromfiets moet daarbij
in de hoogste versnelling staan.
Het kontaktelement moet zodanig
in het bougiegat worden gehouden,
dat de omhoog komende zuiger
tegen het elementje drukt, tenge-
volge waarvan het groene lampje

wordt gedoofd. Vervolgens wordt
op het achterwiel een merkteken
geplaatst, juist op het moment dat
het lampje dooft, terwijl een over-
eenkomstig teken wordt gezet op
de velg of het frame. Door nu het
achterwiel langzaam rond te
draaien, gloeit het lampje regel-
matig op. Het aantal malen dat
het lampje dooft bij precies één
omwenteling van het wiel, geeft de
totale reductie aan. Deze dient
overeen te stemmen met de gege-
vens van de R.AJ. TNO. Is dit
niet het geval, dan is er met de
tandwielen geknoeid.

praktische
toepassing

De eerste Curvo-rneter, daterend
uit 1968, is inmiddels vervangen
door een verbeterd type. Van dit
type zijn er momenteel twee in
gebruik. De ene meter wordt na
een "stage" bij de gemeentepolitie
te Heerlen, thans beproefd bij de
Maastrichtse gemeentepolitie. De
tweede is, begrijpelijk, in gebruik
bij de verkeersgroep te Maastricht.
Allen die tot nu toe met de Curvo-
meter hebben gewerkt, zijn er
enthousiast over.
Ofschoon de meter, die niet geijkt
is maar wel getest, (nog) niet als
officeel bewijsmiddel is toegelaten,

5
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verzekerde de heer Curfs ons dat
van de zijde van het openbaar
ministerie niet alleen geen bezwa-
ren tegen het op dergelijke wijze
meten van de maximum-snelheid
bestaan, maar dat men er integen-
deel zeer mee is ingenomen.
Inmiddels heeft men ook van de
zijde van het Korps Rijkspolitie
zelf officiële belangstelling ge-

toond. Vanwege de afdeling Toe-
zicht Verkeersdiensten van de Al-
gemene In peetie is de Curvo-

Deze bromfiets kon met gemak
60 kilometer halen.
Voor nader onderzoek kriigt hii
daarom een poosje gratis stalling
op de verkeersgroep.

meter getest en beproefd.
Het oordeel luidde onverdeeld
gunstig. Op de begroti ng 1971, zo
deelde men ons bij navraag op
deze afdeling mede, zullen gelden
worden gevoteerd voor aanschaf
van een aantal van deze apparaten.
Het ligt in de bedoeling, dat in
eerste instantie elke verkeersgroep
van het Korps met een dergelijk
apparaat "voor controle op brom-
fietsen" (de naam Curvo-meter is
een uitvinding van de commandant
verkeersgroep Maastricht) wordt
uitgerust.
En dit moge dan de uitvinder tot
voldoening stemmen.

A. J. H. Bouwman
nieuw
redactielid

De redactie van
het Korpsblad
Rijkspolitie is
uitgebreid met
de heer A. J. H.
Bouwman (27)
te Nunspeet,
administrateur
bij de groep Er-
melo. De heer
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Bouwman is niet slechts in admi-
nistratief opzicht met talenten ge-
zegend. Hij schildert (niet non-
figuratief) en is een zeer bekwaam
tekenaar, hetgeen voor het Korps-
blad nog meer perspectieven opent
dan dat een juiste en inventieve
figuur gaat meedenken en -praten.
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extra werk door "kneuzen" van "Weersela

DOOR DE WACHTMEESTER G. H. PETERINK TE NEEDE - FOTO's: TUBANTIA ENSCHEDE

De automarkten te Apeldoorn en
Utrecht genieten alom ruime be-
kendheid, maar hadden in het ver-
leden een nogal twijfelachtige re-
putatie, waarin de laatste tijd enige
verbetering schijnt te komen, on-
der meer door een zeer intensieve

controle. Desondanks koopt Jan
Publiek zijn tweedehands auto lie-
ver bij een bonafide garage, dan
op een schaars verlichte automarkt.
Niettemin: sinds eind 1968 heeft
ook het Twentse dorp Weerselo
een automarkt binnen z'n grenzen.
Een brodeloos geworden kolen-
handelaar heeft Twente en tevens
de rijkspolitie deze primeur be-
zorgd, waar maar heel weinig men-

sen blij mee zijn, want de auto-
markt geeft meer ellende dan
vreugde. De kwaliteit van de te
koop aangeboden auto's laat
meestal veel te wensen over, ter-
wijl men op de markt meer woon-
wagenbewoners, met als beroep

koopman, aantreft, dan dealers en
autoverkopers van bekende auto-
merken.

gedwongen
toestemming

Het is allemaal gekomen door de
invoering van olie en gas en het

daarmee verband houdende ver-
dwijnen van de kolen. Daardoor
was ook de heer Busschert, tot
voor kort kolenhandelaar in Weer-
selo, gedwongen uit te zien naar
een ander middel van bestaan. Hij
zag wel brood in het gelegenheid

geven tot handel in tweedehands
auto's. Omdat hij er ook de ruimte
voor had, vroeg hij bij de ge-
meente Weerselo een vergunning
tot het houden van een automarkt.
Mes-de markten in Apeldoorn en
Utrecht als voorbeeld, voelde men
er in Weerselo echter weinig voor
om zich iets dergelijks ook op de
hals te halen. Na de weigering
ging de heer Busschert in beroep

7
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bij Gedeputeerde Staten in Zwolle.
Daar besliste men dat men in
Weerselo geen enkele reden had
om de heer Busschert de gevraag-
de vergunning te weigeren.
Een marktverordening had men in
Weerselo niet en bovendien zou
de heer Busschert zijn automarkt
houden op particulier terrein.
"Momenteel is men bezig de markt-
verordening zodanig te verande-
ren, dat men wel stappen kan on-
dernemen om de markt- aan ban-
den te leggen," aldus adjudant
J. Snoek, groepscommandant te
Weerselo, die wekelijks te maken
heeft met de automarkt en de zor-
gen die ze meebrengt voor de po-
litie.

koop- en
koopmans-
methoden

Twee mensen die wekelijks aan
den lijve ondervinden wat het be-
tekent om een automarkt binnen
het bewakingsgebied te hebben,
zijn de wachtmeesters le kl. G. J.
Heerink en Haarman.
Een boek zou men kunnen schrij-
ven alleen al over de koop- en
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koopmansmethoden, zeggen zij. En
elkaar steeds weer aanvullend ver-
tellen zij enkele staaltjes van auto-
markttaktiek.
Een manier die dikwijls met suc-
ces wordt gebruikt, om een auto
in handen te krijgen, is het maken
van een proefrit. Op de markt
wordt de koop in feite reeds ge-
sloten. De enige "maar" is echter,
dat de adspirant-koper voor alle
zekerheid nog eerst even een proef-
rit wil maken. De argeloze ver-
koper die de winst al ruikt, stemt
hierin graag toe, want hij weet,
dat de auto goed is. Natuurlijk
gaat hij zelf mee, want veronder-
stel, dat de koper niet meer op
komt dagen, dan is hij al zijn geld
kwijt. Ook de koper heeft geen
bezwaar, want hij heeft alle be-
grip voor het standpunt van de
verkoper. Onderweg wil de koper,
die zelf niet rijdt, nog graag even
het kentekenbewijs zien om het
bouwjaar te controleren. Als hij
eenmaal het kentekenbewijs in
handen heeft, wil hij nog graag
even achter het stuur zitten, want
de koop is immers toch gesloten
en eigenlijk is hij reeds de nieuwe
eigenaar. Tijdens het verwisselen
van plaats, loopt hij achter langs
de auto, waar hij dan opeens

Een blik onder een motorkap
leert veel, maar niet alles ...

merkt, dat een achterlicht niet
brandt.
De verkoper loopt nu ook naar
achteren, maar nog voor hij daar
is, is de koper achter het stuur
gesprongen, geeft vol gas en laat
de verkoper zonder geld, zonder
auto en zonder kentekenbewijs op
een eenzame donkere landweg
achter. Kilometers verwijderd van
de dichtstbijzijnde bushalte.
Ook is "het al eens gebeurd, dat
iemand tijdens een proefrit, nadat

Het wachten is op kopers

hij even het kentekenbewijs had
laten zien, zonder verdere vorm
van proces, op brute wijze uit zijn
eigen auto is gewerkt. Geld heeft
ook hij nooit gezien, evenmin als
zijn auto en kentekenbewijs.
Men is dikwijls nog te bang, om
aangifte te doen bij de politie. En
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als er al eens aangifte wordt ge-
daan, dan kan het nog heel goed
gebeuren dat die om de een of
andere reden later waardeloos
blijkt te zijn.
Zoals met die vier jongens, die
kwamen vertellen, dat hun auto
was gestolen. Zij wisten ook wie
het had gedaan en konden zelfs
een deugdelijk signalement opge-
ven en een bijnaam van een van
de daders. Toen enkele dagen la-
ter de daders vast zaten en de aan-
gevers op het bureau werden ge-
roepen ter confrontatie, was er
niet een van de aangevers die de
daders kende, helemaal niet, toen
bleek, dat hun auto zonder schade
weer terecht was.
De prijs van de aangeboden auto's
ligt rond de f 500,-, waarmede
wel zo ongeveer de kwaliteit van
het aangebodene is aangeduid,
aldus wachtmeester le kl. G. J.
Heerink, die vervolgt: de ster van
de automarkt was eens een auto
die f 1900,- op moest brengen.

iemand vertrouwde het echter.
Iedereen dacht dat hier bedrog in
het spel was. Het feit, dat verschil-
lende café's in Weerselo vrijdags-
avonds tegen 7 uur al sluiten, zegt
ook over de kwaliteit van de be-
zoekers reeds voldoende.

niet
gelukkig
Met de hele situatie zoals die nu
is, zijn wij niet erg gelukkig, aldus
adjudant Snoek. Afdoende con-
trole is zeer moeilijk, omdat ook
de verkeersgroep Zwolle al met
personeelstekort kampt, waardoor
zij niet in staat is, iedere vrijdag
voldoende mensen en materiaal te
leveren.
De markt is ook voor de· mensen
op de groep zelf een extra belas-
ting, omdat op vrijdag iedereen
zoveel mogelijk in dienst is. Maar
bovenal zijn de algemene veilig-
heid en de verkeersveiligheid niet
gebaat bij dergelijke automarkten.
of ze nu in Weerselo of ergens
anders plaatsvinden.
De enige kans, dat de handel op
de automarkt aan banden kan
worden gelegd, biedt de nog. niet
in werking getreden, maar reeds
vergevorderde marktverordening,
.aldus eindigt adjudant Snoek.
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Rijkspolitie
en ANWB
eens over
beveiliging
ongevalsplaatsen

Als onderdeel van een reeks af-
. spraken tussen de ANWB en de
Algemene Verkeersdienst Rijkspo-
litie te Driebergen over de bevei-
liging van ongevalsplaatsen op
autosnelwegen, zal de Wegenwacht
in het vervolg de plaats van een
ongeval op autosnelwegen op een-
zelfde wijze beveiligen en bebake-
nen als de Rijkspolitie, waarbij
ook zoveel mogelijk van identiek
materiaal gebruik gemaakt wordt.
Waar zeer dikwijls een ongeval
nieuwe ongevallen uitlokt, wordt
een duidelijke bebakening die over-
al gelijk is, van het allergrootste
belang geacht. Bij deze bebake-
ning zal worden gebruik gemaakt
van zwaailichten - geel bij de
Wegenwacht, blauw bij de poli-
tie - gevarendriehoeken, knipper-
lichten, kegels en fakkels enz. Be-
langrijk is vooral te weten, dat de
uniforme kegels, die in een schui-
ne lijn achter de ongevalsplaats
worden neergezet bij duisternis
een wit of een rood reflecterend
beeld kunnen geven. Witte reflec-
tie betekent, dat het ongeval op de
linker kant van de rijbaan heeft
plaatsgevonden en dus rechts ge-
passeerd dient te worden, rode re-
flectie betekent een ongeval rechts
op de rijbaan, waarvan de plaats
dus links moet worden gepasseerd.
Vrijwel steeds is er ter plaatse van
een ongeval een nauwe samenwer-
king tussen politie en Wegenwacht,

wanneer de Wegenwacht eerder
op de plaats van het ongeval is.
Een der gemaakte afspraken is
dan ook, dat het de Wegenwacht
toegestaan is - na radiotelefo-
nisch overleg met de politie - als
verkeersdienst de rijbaan vrij te
maken ter voorkoming van verde-
re ongevallen.
Rijkspolitie en ANWB hebben op
de automobilisten, mede terwille
van hun eigen veiligheid, een drin-
gend beroep gedaan een aantal re-
gels in acht te nemen.

Verkeers-
voorschriften
voor de
Landbouw

In de nieuwe uitgave van de bro-
chure "Verkeersvoorschriften voor
de Landbouw" zijn vergeleken met
de vorige druk, tal van wijzigingen
en aanvullingen verwerkt.
In het hoofdstuk Verkeerswetge-
ving werden de artikelen die op de
landbouw van toepassing zijn, bij-
gewerkt. Aanvulling vond plaats
met een reeks van bepalingen uit
het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens. Er zijn teksten en
voorbeelden ontleend aan de nieu-
we wet op de motorrijtuigenbelas-
ting. Voorts is een uittreksel toe-
gevoegd van de Wet aansprake-
lijkheidsverzekering motorrijtuigen.
De Brochure is verkrijgbaar door
storting of overschrijving van t 2,-
op postrekening 64 52 99 van bet
Landbouwschap, Raamweg 25-28,
's-Gravenhage, onder vermelding:
Verkeersvoorschriften. De brochu-
re wordt na betaling recbtstreeks
toegezonden.
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nieuwe lichting van Arnhem en Horn

De opleidingsscholen te Arnhem
en Hom hebben kort geleden weer
enige tientallen adspiranten "af-
geleverd", Op bijgaande foto's
de mannen die de school verlieten
met hun klasse-instructeurs,
dat waren in Arnhem:

Staande van links naar rechts:
Owmr. v. d. Maas, Schouten, Van Leeuwen,
Prinssen, Klugt, Kaatman, Schuiling, Adri-
chem, Schakel, Schaafsma, Fennema, Pass-
man, Smaling en owmr. Wal hout.
Knielend van li~ks naar rechts:

Brouwer, Ellvanger, Friskes, Eekel, Van
Maanen, Van Kippesluis en Twilt.

en in Hom:

Klas A - Staande van links naar rechts:
Owmr. G. L. M. Groot, adjudant J. Th.
lenior en de adspiranten W. Geelen, J.
G. H. Dekkers, H. eh. van der Beek, H. J.
M. C. Kerssens, J. H. Foppes, G. R. K. M.
Janssen, F. leerkotte, N. J. M. Evers, J. H.
Heemskerk, J. Th. Freriks, J .. Hoogkamer,
C. J. Dogger, A. J. Doeser, G. D. Donse-
Iaar, A. M. Jorissen, M. H. Boon, l. A.
Heine, R. K. de Hoog en wmr. le kl. J. N.
van Kooten.
Geknield van links naar rechts:
De adspiranten H. J. A. van Elteren, C. de
Hoog, H. van der Honing, J. G. Dummer,
J. Gerding, J. Huiskamp, A. W. D. de
leeuw, H. Kooi, P. G. M. Hendrix, R. En-
sink, H. Heuvink (niet op de foto).

Klas B - Staande van links naar rechts:
Adsp. M. L. van Roosmalen, owmr. G. H.
van Engen, adsp. l. R. G. J. Zwart, owmr.
J. van der Sonde en de adspiranten W.
Schouwenburg, H. Trinks, H. Nijlunsing,
H. P. D. Wierbos, L. Querido, C. IJp";a,
G. M. M. van der Linden, D. B. Versluis,
G. Th. C. Möllers, M. G. M. van de Veer-
donk, A. vo.•n Meerveld, K. van Wensen,
R. A. de Waard, B. H. G. E. Nijhuis en
C. J. J. van Rijsbergen.
Geknield van links naar rechts:
De adspiranten M. van Zanten, F. M. Taal-
man, S. van der Maat, J. de Weert, G. J.
van der Zijden, A. A. Kruithof, L. Roetert
en P. Riemens.

Klas C - Staande van links naar rechts:
Owmr. H. J. J. van Mourik en de adspi-
ranten J. H. Salimans, J. van Mourick, H.
J. A. Muskens, J. W. H. van Kleef, H.
Vellinger, C. G. Kooij, F. J. H. Kisters,
W. B'lokker, H. A. Gruben en owmr. Th.
M. Boer.
Geknield van links naar rechts:
De adspiranten A. J. van Belzen, H. eh.
de Goeij, M. A. A. Siemerink, A. H. H.
M. Volckx, A. Dekker, G. J. Oskam en
eh. J. M. de Jong.
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Onderzoek
aangaande
"stoomauto"

"l.

Eind 1969 ontvingen de wmrs. 1e
kJ. B. D. Willems en J. Waanders
van de SAS/ OAS, op surveillance
per mobilofoon opdracht een on-
geval te gaan behandelen tussen
een "stoomauto" en een trekker
met oplegger op de Rijksweg 12 in
de gemeente Woudenberg.

Het woord "stoomauto" viel kil en
koud - zoals het gros van de mo-
bilofoongesprekken volgens het
boekje in het mobilofoonnet -
maar deed toch de oren spitsen.
De hierbij geplaatste foto's spre-
ken voor zich.
De "stoomauto" met echte "rook-
pijp"; de voorwielophanging (voor
de smul-technici); het prachtig uit-
gevoerde voor-aanzicht en een zij-
aanzicht (de bevolking van de
stoom auto leefde in de bak).
De foto's zijn gemaakt door de
wrnr. 1e kJ. J. Waanders.
De schade aan de stoomauto was
nagenoeg-nihil; de trekker met op-
legger . (kop-staartbotsing) kreeg
aan de voorzijde een flinke schade!
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Generaal
Chileense politie
op bezoek bij
Algemene Verkeersdienst

FOTO's: FOTODIENST A.V.D.

De majoor Vogel legt de Chileense generaal een en ander uit
over berichtencentrum en de IIbedrijfstelevisie".

Demonstratie van hulpmiddelen tijdens de rondleiding,
v.l.n.r. de echtgenote van de consul-generaal van Chili, mejuffrouw
S. A. van Kamp, de consul-generaal, de generaal De Gast, de majoor
Den Breejen, de generaal De Huerto en de majoor Vogel.

14

Het hoofd van de gehele Chileense politie,
de generaal De Huerta, heeft dezer dagen
tijdens een kort bezoek aan ederland in
verband met de aankoop van radioverbin-
dingsmiddelen niet slechts een bezoek ge-
bracht aan een belangrijk bedrijf op dit
gebied, gelegen in het Zuiden des lands,
maar ook aan de Algemene Verkeersdienst
der Rijkspolitie te Driebergen, waar hij
zich een hele dag zeer geïnteresseerd liet
oriënteren aangaande materieel en werk-
wijze.
De generaal De Huerta en diens echtge-
note, de consul-generaal van Chili en diens
echtgenote en de heer Dengerink van het
ministerie van economische zaken, werden
begeleid door de majoor R. den Breejen
van de Algemene Inspectie en ontvangen
door de generaal W. de Gast, de majoor
A. C. Vogel, commandant Algemene Ver-
keersdienst, mej. S. A. van Kamp, officier
Jeugdzaken Amsterdam en de kapitein P.
van der Molen.

a een inleiding over de organisatie en
taak van de Algemene Verkeersdienst door
de majoor Vogel werd op het terrein het

. .. gedaanteverwisseling tot Porseherijder ...

:."
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materieel van de Verkeersdienst en van de
land- en verkeersgroepen van het district
Utrecht bezichtigd.
Het bleef niet slechts bij kijken en uit-
leggen; in de middaguren maakten de
beide generaals en de consul-generaal als-
mede de heer Dengerink een surveillance-
rit in Porsches en werd een bezoek ge-
bracht aan een controle-unit van de Groep
Technische Controles en een radarwagen-
in-bedrijf van de Groep Snelheidscontroles.
De Chileense gasten waren bepaald en-
thousiast en bleken over een grote politiële
en organisatorische kennis te beschikken.
Overigens mist het Korps Rijkspolitie ma-
terieel waarover de Chileense politie be-
schikt: tanks, helikopters en vliegtuigen.

... Chilenen c.s. gereed voor S.A.S.·surveiliance ...

Generaal De Huerta, generaal De Gast en
majoor Den 8reejen in aandacht voor de
hulpmiddelen van de Porsche.

Belangstelling voor de "R.P.·Ulm".
, I

Belangstelling voor de G.T.C., bij uitleg van de
opperwachtmeester Jansen.

15
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BEWAPENING IN CARTOONS
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De bewapening van de politie is een boeiende, vuor
sommigen direct inspirerende zaak. Dat blijkt uit bijgaande
cartoons, door de bekende tekenaar Ouo Diecke gemaakt
op een servetje tijdens een lezing van de majoor
S. de Vries over bewapening Mobiele Eenheden, voor
de Rotaryclub Dordrecht.

~
, .

I
I
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nieuw groepsbureau
St. Michielsgestel
officieel in gebruik

vijfde druk
handleiding
eerste hulp

het feit dat na de eerste druk in
1964 reeds nu een vijfde druk
noodzakelijk is - kunnen worden
geconcludeerd dat hier in een be-
hoefte wordt voorzien.

a inzage blijkt de anatomie er
wat karig af te komen. Een do-
cent vindt hier niet meer dan een
kapstok die hij zelf moet "volhan-
gen".
Ook de fysiologie komt onvol-
doende uit de verf. Nog steeds
geldt, dat voor een snel en juist
beoordelen van acuut gepresen-
teerde pathologie de bouw van het
lichaam en de normale functies
bekend moeten zijn vóór er iets
kan worden gedaan. Maar dit te
bereiken zal wel een utopie blij-
ven. De illustraties, zeker van de
getoonde verbanden, zijn (te) sim-
pel. Naast deze wat kritische kant-

Bij een bespreking van de "Mo-
derne handleiding tot een snelle
eerste hulpverlening bij ongeval-
len", samengesteld door dr R. van
Hamersvelt, arts en P. M. Postu-
rna, eerste verpleger, zou - uit

18

In Sint Michielsgestel is dezer da-
gen het nieuwe groepsbureau der
rijkspolitie officieel in gebruik ge-
nomen.
Bijgaande foto geeft de plech-
tigheid weer. Voor het bureau,
waar het personeel van de groep
stond aangetreden werd de vlag
gehesen door de twee jongste
wachtmeesters. Op de achtergrond
burgemeester mr. P. V. G. W. Ka-
merbeek en de groepscomman-
dant, adjudant H. de Ridder. De
inwijding van het nieuwe groepsbu-
reau was niet slechts voor de rijks-
politie een verheugende gebeurte-
nis; inwoners van Sint Michielsge-
stel lieten enige fraaie bloemstuk-
ken bezorgen. Aan deze opening
was een ontvangst ten gemeente-
huize verbonden, waarbij in de uit
1600 daterende raadzaal het glas
werd geheven door onder meer
(v.l.n.r.) de kolonel M. C. Ruigrok,
de procureur-generaal mr. A. J.
M. van Overveldt, burgemeester P.
V. G. W. Kamerbeek, de overste
F. M. C. Offermans, de officier
van justitie mr. 1. Booster en de
majoor Th. C. G. J. M. Vrijhoef.

tekeningen moet gezegd dat de
tekst helder is en niet overbodig
uitweidt.
De samenvattende overzichten aan
het eind van ieder hoofdstuk zijn
nuttig, vooral door de gesigna-
leerde mogelijkheden tot het ma-
ken van fouten. Al bij al een
boekje dat kennelijk zijn weg vindt
naast het bekende "Oranje Kruis
Boekje".
De beknopte opzet geeft het meer
het karakter van een compendium
en zal daardoor hogere eisen stel-
len aan docent en leerling.
Politie-ambtenaren - die allen
reeds in het bezit zijn van een
E.H.B.O.-diploma - zullen het
met vrucht raadplegen ter opfris-
sing van hun kennis en vaardig--
heid.

e.K.
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paarden
gebed

DOOR OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. v. AERSSEN TE NIJMEGEN

FOTO: OPPERWACHTMEESTER
T. DEN OUDEN TE BILTHOVEN

Leerlingen te Bilthoven
v.l.n.r. de wachtmeesters

P. Scheuneman, R. Grooten, H. J. Uneken,
alsmede de adjudant J. Timme,

groepscommandant bereden groep
Bilthoven.

Beweerden we reeds eerder dat
paarden konden spreken, nu gaan
we nog verder: paarden kunnen
ook bidden. Ze hebben het gebed
wel eens nodig ook. Vooral "be-
ginners" kunnen het een paard erg
lastig maken. Bij het korps rijks-
politie worden die beginners op-
geleid op de bereden groep in
Bilthoven. Waarom Bilthoven, zal
men vragen? Wel het had net zo
goed Boxtel, Hoogeveen of welke
andere groep ook kunnen zijn,
maar Bilthoven beschikt als enige
groep over een binnen-manege en
ook de overige accommodatie is
dusdanig, dat deze groep er het
meest voor in aanmerking kwam.
Zodoende ...
Het paarden-gebed vingen we dan
ook op in Bilthoven. Hopenlijk

vindt het weerklank, niet alleen bij
de nieuwelingen, maar ook bij de
gevorderden en de ouwe rotten.

"Geef mij te eten, geef mij te
drinken en zorg steeds goed voor
mij.
Geef mij na de volbrachte dag-
taak een goed onderdak, een
schoon bed en een ruime box.
Spreek veel tot mij, wees goed
voor mij en ik zal u met meer
vreugde dienen en van u houden.
Spaar mijn gevoelige mond, ge-
bruik geen zweep als ik mijn best
doe, wees niet ruw als ik u niet
begrijp, maar geef mij de tijd om
u te leren begrijpen. En als u te-
vreden over mij bent, laat mij dan.
in uw tevredenheid delen.
Denk niet dat ik ongehoorzaam
ben als ik niet naar de hulpen luis-
ter, misschien is er iets niet in
orde met het tuig, of hindert mij

iets. Het is niet ieder gegeven mijn
taal te verstaan.
Onderzoek mijn mond als ik niet
eet, mogelijk heb ik een zieke tand.
U weet hoeveel pijn dat kan doen.
Zet me niet te kort vast en cou-
peer mijn staart niet, het is mijn

.enige wapen tegen vliegen en an-
dere insecten.
Let op dat ik niet op de tocht of
te warm sta, want zonder uw me-
dewerking kan ik mij gewoonlijk
niet verplaatsen.
En tenslotte, lieve baas, als ik niet
meer tot nut kan zijn, laat mij dan
niet verhongeren of kou lijden en
verkoop mij niet. Geef mij geen
nieuwe baas, die mij langzaam
dood martelt en mij onvoldoende
eten geeft, maar wees goedhartig
en geef mij een vlugge en barm-
hartige dood.
Laat mij dit alles aan u mogen
vragen en beschouw het niet als
oneerbiedig als ik dit doe uit naam
van Hem, die in een stal werd ge-
boren."

19
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DOOR J. W. TUnENHOUT

TE VINKEVEEN

la Michaèle ...

In een mooie lentenacht om
ongeveer half twee sarde telefoon-
gerinkel mij uit bed. Een man
aan de andere zijde deelde mee,
dat bij hem was komen
"aanlopen" een juffrouw of
mevrouw, mogelijk van lichte
zeden, die er nogal gehavend
uitzag. Zij was volgens haar
mededeling aangerand en beroofd,
doch wenste er geen politie in
te mengen. Haar wens was, een
taxi te bellen.
Na hem er op gewezen te hebben,
dat hij niet met een taxi-
onderneming belde en dat een
dame van lichte zeden alleen
beroepshalve werd aangerand,
zei deze figuur toch wel blij te
zijn als ik wilde komen, omdat
hij met deze dame geen raad wist.
Indachtig: Hulp aan hen, die
hulp behoeven, frommelde ik mij
snel in gezagsvolle kleding en
ijlde naar het opgegeven adres.
Onderweg realiseerde ik mij, dat
er ook van beroving gesproken
was en besefte ik, dat de
tijd in elk geval goed besteed
kon zijn.
Ter plaatse aangekomen wem
ik ontvangen door de heer des
huizes. die mij opgelucht mee-
deelde, dat de dame in zijn
woning was en waarschijnlijk
haar wederwaardigheden door-
belde naar haar vriend.
Met nog wat slaperige blik stelde
ik in één oogopslag vast, dat er
een rijzige, slanke dame in dat

20

vertrek stond, met alles er op en
er aan wat een dame dame
maakt. Zij was gehuld in een
kostbare pels en in super mini,
die weinig verhulde.
Ik kwam echter beroepshalve
en vroeg haar dus, met welk
misdrijf zij geconjronteeerd was
geworden. Zij verbond aan deze
vraag kennelijk de conclusie dat
ik geen taxichauffeur was en
deelde mede geen aangifte te
willen doen. Zij was beroofd door
de penoze, die ook haar adres
had. Mogelijke wraak belette
haar hierover verder te spreken.
Na haar attent gemaakt te hebben
op het feit, dat haar vertrouwen
in de politie niet groot was,
kreeg zij wat meer moed. De
aanwezigheid van de gastheer
bleek echter remmend te werken
om haar wederwaardigheden te
openbaren.
Gezien het tijdstip, besloot ik de
vervoersvoorschriiten in
dergelijke gevallen terzijde te
schuiven en haar te vervoeren
naar het bureau.
Gesteund door een 25-jarig goed
huwelijk, stapte ik met haar in
de gereedstaande G.S.A. en
begon de 10 minuten durende
reis naar het bureau.
Onderweg poogde ik mijn
gedachten te bepalen, onder meer
over wat met deze passagiere
aan te vangen en welke collega
eventueel bereikbaar was. Zij
verhulde namelijk weinig en deed
haar uiterste best er zo voordelig
mogelijk bij te zitten.
Ik liet haar voorgaan en zette
mij voor het verhoor.
Zij installeerde zich in een
beroepshalve gunstige positie
vóór mij. Ik achte het daarom
raadzaam haar eerst mee te
delen, dat ik naast het bureau
woon en daar alles geniet wat
het leven aangenaam maakt.
Zij bleek over een goed stel
hersenen te beschikken en
wijzigde haar houding. Zij bleef
weigeren aangifte te áoen, Het
werd haar echter allengs

duidelijker dat zij op zijn minst
met haar personalia voor de dag
diende te komen, wilde zij verder
kunnen reizen. Tenslotte gaf zij
schoorvoetend op te zijn genaamd:
Samuel Iustus enzovoort,
prostituée, wonende in de
hoofdstad des lands.
Indachtig het bevoegde gezag,
noteerde ik eerst haar gegevens
volledig en vroeg haar toen op
de man af: "Hoe komt u aan
jongensnamen?"
Het antwoord was het een-
voudigste dat zij geven kon, en
luidde: "Ik ben man." De
verbazing moet op mijn gezicht
te lezen zijn geweest, want hij
voegde er onmiddellijk aan toe,
dat heel zijn vrouwelijkheid uit
Hema-artikelen bestond en
derhalve gewoon nep was.
Een telefoontje met de hoofd-
stedelijke politie bevestigde zijn
identiteit. Hij stond beroepshalve
bekend als "La Michaèle",
U begrijpt dat het wie fouilleert-
probleem was opgelost.
Ik besloot hem alleen naar
Amsterdam te brengen. Zijn
dankbaarheid was zo groot, dat
hij onderweg iets van het gebeurde
begon mede te delen.
Hij was in Amsterdam in een

. auto van een vermeende cliënt
gestapt, die met hem naar de
buitenwegen was gereden.
Onderweg had een tweede man
op de achterbank van het voertuig
plaats genomen. Op een verlaten
buitenweg ergens in Nederland
werd gestopt. Hij meende dat
zijn werk een aanvang nam,
maar hoorde slechts het verzoek
om alles "wat blonk" af te leggen.
Hij had nog gepoogd de ringen
aan zijn vingers te houden, doch
die werden met geweld af-
genomen. In totaal droeg hij
voor f 5,000 aan sieraden en
f 200 aan kontanten af.
Op zijn naaldhak schoenen had
hij vervolgens ruim 3 kilometer
gelopen, voor hij een bewoond
pand had aangetroffen.
Dat ... zodoende.
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altijd raak op de E36

Vijftien auto's raakten betrokken
bij een kettingbotsing op Rijksweg
E 36, onder Maarsbergen. De per-
soonlijke ongelukken bleven be-
perkt tot vier gewonden, de mate-
riële schade daartegenover was
aanzienlijk. Bergers en politie had-
den enkele uren werk om de
vluchtstrook, die meer weg had van
een auto-kerkhof, weer "schoon"
te krijgen.
De wachtmeesters le kJ. Hadde-
ringh en Van Bennekom en de
technisch controleur J. Olde van
de AVD-ongevallendienst knapten'
het "karweHje" op.
"We maken het wel erger mee,"
zei de wachtmeester Van Benne-
kom, terwijl het verkeer met on-
verminderde snelheid langs de
puinhoop raasde.
Of men het ooit zal leren?

FOTO's: OPPERWACHTMEESTER
J. J. H. V. AERSSEN TE NIJMEGEN

Langs de
(water)weg gezien

Schippers zijn bijzonder gesteld
op hun privacy. Het bewijs
daarvan wordt met bijgaande
foto nog eens geleverd door de
opperwachtmeester H. J. Vos,
districtsrechercheur van de
Rijkspolitie te Water te Nijmegen,
driehet schip voor het overige
ongemoeid heeft gelaten.

Rp.org_KB1970_02_feb_Nr.06 47



puzzel van de
maand
Winnares januari puzzel:
Mevrouw V. de Roode-Van Randen
Boterbloempad 12
SPIJKENISSE
De oplossingen worden ingewacht
vóór 5 maart bij de
Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage.

Als prijs ligt er weer een boekenbon
klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk uw
naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 ct.
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:
1 voortreffelijk werk.

11 balspel.
12 bepaalde vorm van gods-

dienstige overtuiging.
14 muzieknoot.
15 baarsachtig visje.
17 deel van een kleding-

stuk, bestemd om er iets
in te bergen.

18 voorzetsel.
20 bejaard.
22 verzuimen.
25 vogel die gemakkelijk

leert praten.
26 aardsoort.
28 oor van een haas of

konijn (jagerstaal).
29 stof voor hoeden, vloer-

bedekking enz.
30 hoofd van een kapittel

van kanunniken.
32 toiletartikel.
33 groot in aantal.
34 bijvoeglijk naamwoord

(afk.).
35 niet bevestigd.
37 dwaas.

38 bijwoord.
39 mannetje van de kat.
40 planeet.
41 chemisch symbool.
43 metaal.
45 door, met (Latijn).
46 chemisch symbool.
47 aaneensluitende reeks.
49 vlaag van eigenzinnig-

heid.
5,1 stad in België.
53 sport van een ladder.
54 tapijtachtige stof.
56 losgerafelde naad.
57 gelei van met suiker ge-

kookte, fijngemaakte
vruchten.

58 apparaat.
60 vragend voornaamwoord.
61 en andere (afk.).
62 aanmoedigingskreet.
63 projectieplaatje.
65 nummer (afk.).
66 schietbaan.
69 bepaalde rekenkundige

bewerking.
71 kleine vis.

VERTICAAL:
1 milli-ampère (afk.).
2 ratelpopulier.
3 stad aan de Theems.
4 bladvezels van verschil-

lende agave-soorten.
5 voorzetsel.
6 rijksgrens (afk.).
7 roofdiertje.
8 bezieldheid, vuur.
9 kledingstuk.

10 boksterm (afk.).
11 plaats waar het eten be-

reid wordt.
13 specerij.
14 zangvogeltje.
16 deel van Azië.
19 beoefenaar van zekere

tak van sport.
21 scheepsvloer.
23 water doorlatende.
24 tot en met (afk.).
25 jong varken.
27 betrekking waarin zaken

of begrippen tot elkaar
staan.

29 knaagdier.
31 begrip, besef.
33 plaats in 't Gooi.

36 Japanse munt.
37 omslag voor papieren.
42 overleg.
44 plaats in oostelijk

Zeeuws Vlaanderen.
46 sierheesterboom met

nagelbloemen.
48 deel van een voertuig.
49 uitdrukking van ontken-

ning.
50 bindmiddel om stenen

voorwerpen aaneen te
hechten.

52 met andere woorden
(afk.).

54 Russische bronzen munt.
55 mythologisch tovenaar-

ster, die Jason hielp het
Gulden Vlies bemachti-
gen.

58 weefsel met fijne mazen.
59 violetkleur.
62 lidwoord.
64 voorkomen, uiterlijk.
67 trekdier.
68 chemisch symbool.
69 dagelijks bestuur (ark.).
70 Ned. Spoorwegen (afk.).

Wilt U goed verzekerd zIJn en toch billijke pretmen betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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groepscommandant
Druten
beklom de kansel

"preekbeurt"
van
adjudant
G. van Haaften

TEKST EN FOTO's: OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

Het is zeker nog geen alledaagse aanblik: een groeps-
commandant van de rijkspolitie op de preekstoel.
Zelfs niet in een tijd waarin het ene heilige huisje na
het ander met luid glasgerinkel in elkaar ploft en het
woord conventioneel zo langzaam aan in het vreemde
woordenboek lijkt te verdwijnen.
De groepscommandant op de preekstoel en de domi-
nee en de pastoor in de GSA of op het "kuipje".
Sinds de adjudant G. van Haaften in Druten de kan-
sel beklom met het doel de "beminde gelovigen" te
confronteren met de verkeersonveiligheid en persoon-
lijke verantwoordelijkheid, lijkt het allemaal mogelijk.
De adjudant deed het in elk geval goed. Wanneer
van tijd tot tijd de één eens een flinke dreun
geeft op het aambeeld van de ander, kan dat zeer
verhelderend werken.
Het experiment in Druten leverde er het bewijs van.
"Toen kapelaan Hombergen met de idee bij me
kwam, zag ik er aanvankelijk wel een beetje tegen
op," zegt adjudant Van Haaften, die zelf van pro-
testantse huize is. "Uiteindelijk," zo vervolgt hij, "ben
je opgeleid voor politieman en niet voor predikant en
is het "preken" in een kerk nog wel wat anders dan
het houden van een lezing of het geven van theorie-
lessen. Achteraf ben ik toch erg blij, dat ik het ge-
daan heb. Het is natuurlijk ook geen echte "preek"
geworden. Ik heb de mensen gewoon met de neus op
de feiten gedrukt en hen gewezen op de verantwoor-
delijkheden welke zij als christenen ook in het ver-

keer hebben ten aanzien van hun mede-christenen.
De vele positieve reacties hebben aangetoond, dat
het experiment is aangeslagen."

onveiligheid

Het groepsbureau in Druten ligt vlak langs de in het
verkeer berucht geworden Van Heemstraweg (in de
volksmond de Heemstrabaan genoemd), de Maas en
Waal-route van Nijmegen naar Zaltbommel en ver-
der naar Rotterdam. Het ongevallencijfer op deze
druk bereden weg is ontstellend hoog, ondanks het
instellen van een snelheidslimiet en verdere veilig-
heidsmaatregelen. In 1968 vonden er niet minder dan
300 ongevallen plaats, waarvan vele met dodelijke
afloop. Dit aantal beweegt zich nog steeds in stijgen-
de lijn, zodat verwacht mag worden, dat het dit jaar
op tenminste gemiddeld één per dag komt te liggen.
"De overheid heeft er praktisch alles aan gedaan.
Het wordt de hoogste tijd, dat de mensen zich ein-
delijk eens gaan bezinnen op hun gedrag in het ver-
keer. Dat heeft bij mij dan ook de doorslag gegeven
tot het houden van een "predikbeurt"," zegt adjudant
Van Haaften.
Volgens de adjudant moeten de mensen er eindelijk
eens toe komen, ook zonder dat ze door de politie op
de vingers worden gekeken, zich aan de regels van
het verkeer te houden. En meer nog: om verdraag-
zaam te zijn ten opzichte van elkaar. In Druten wordt
jaarlijks een auto-zegening gehouden. De geestelijk-
heid en ook de groepscommandant meenden, dat deze
zegening vergezeld diende te gaan van een nadere
toelichting, omdat er nog altijd mensen zijn die den-
ken dat er hen na zo'n inzegening niets meer kan
gebeuren.

succes

Dat het optreden van de adjudant Van Haaften suc-
ces heeft opgeleverd bleek niet alleen uit de vele lo-
vende commentaren welke nadien in de pers versche-

nen, maar meer nog uit de talrijke adhesie-betuigin-
gen welke de groepscommandant bereikten.
Zo schreef de directie van een grote plaatselijke meu-
belfabriek: " ... met groot genoegen hebben wij jl.
zondag naar u geluisterd, toen u vanaf de kansel een
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begeesterende toespraak hield over het onderwerp
"verkeersveiligheid". Een en ander heeft, met ons,
een grote schare van toehoorders in hoge mate aan-
gesproken. Wij menen, dat uw welgekozen betoog uw
mede-christenen zeker tot nadenken zal stemmen.
Dat een en ander de sympathie voor het politiekorps
in het algemeen verhoogt, behoeft zeker geen be-
toog."
En een groothandel in levensmiddelen liet weten:
" ... ook mede door de bijzonder gunstige reakties
van mijn twintig chaufferende medewerkers(sters)
brengt ondergetekende u dank voor uw gloedvolle
bezinningspredikatie, gehouden tijdens de kerkdienst
van j.l. zondag. Veel succes met uw aktie voor Veilig
Verkeer, wij zijn er vierkant voor en komen er maar
rond voor uit."
Dat daadwerkelijke succes is er eveneens gekomen,
want onlangs werd in Druten, mede als gevolg van
de kansel-toespraak, een afdeling opgericht van het
Verbond voor Veilig Verkeer. De afdeling, onder
vice-voorzitterschap van adjudant Van Haaften, telt
reeds meer dan 100 leden.
Om het persoonlijke succes is het de adjudant echter
niet te doen. Hij is blij, dat zijn optreden door het
publiek gunstig is ontvangen, maar wijst verder elk
persoonlijk huldeblijk met grote beslistheid van de

EERSTE STALMeESTER
V,f;N H. M. DE KONINGIN

Brokken in Druten: Een garagebedrijf heeft er dag nacht
werk aan.

hand. "Dat is het nadeel van dergelijk soort dingen,"
zegt hij. "Je wordt er zo gauw persoonlijk te nauw
bij betrokken. Het gaat niet om mij, maar om de
verkeersveiligheid in dit geval."
Dat mag dan zo zijn, maar het optreden van de
groepscommandant te Druten, die verder nog door
het houden van lezingen op scholen en instellingen
op maatschappelijk terrein, naast het feitelijke doel
ook tracht de goede verhoudingen tussen burger en
politie te bevorderen, mag. toch ook worden gezien
als een stukje "goodwill" voor de politie in het alge-
~een en voor het Korps Rijkspolitie in het bijzonder.

Is-Gr~venhaget 21 Januari 1970.

Aan ..? '7./~<-::>__
De Hoogedelg~~'t:,enge Heer
W. de Gast
A1eemeen !:n5pectnur van het Korps Rijkspol,i ti.o
Zuid-P.ollundlaan 6
te 's-Gravenhagea

In opdracht van Hare i-lajes'tei t de Koningin en Zijne KcnL::..:.:l;;.,.:;;;;.

Hoo~heid de Prins der Nedcrland~nt moge ik U dankzeggen voo~ do
uitstekende 'Wijze, waarop Uw Korps zich ht:!ef't gekweten van haar

taak tijdens het b""zock van Z.E. de Bondspresident van Duitslnnd
en Mevrouw Heinemann van 24 tot 27 November 1969~

Zowel het P?liT.1oncel escorte 'tijdens de ritten, als het

voor hun zo belangrijke taak.

De Éerste Stalmeester
van Haz-e N.r•.j ee tei t de Koningin,

Koninklijke
waardering
voor het
Korps
Rijkspolitie
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filatelie

Hieronder een gewijzigde en aan-
vullende opgave van de te ver-
wachten nieuwe postzegel u itgif ten
in 1970

Nederland
13 jan. Burgerlijk Wetboek (Prof.

Meijers): 1 zegel à 25 ct.
10 mrt Wereldtentoonstelling

Osaka: 1 zegel à 25 ct.
7 apr. Zomerzegels 5 waarden

met toeslag. Prijs per serie
f 1.75.

21 apr. Herdenking 25 jaar be-
vrijding: 1 zegel van 12 ct.

4 mei Europazegels, 2 waarden.
Prijs per serie f 0,70.

23 juni 25 jaar Verenigde Naties:
1 zegel van 45 ct.
Conferentie Interparle-
mentaire Unie: 1 zegel
van 25 ct.

28 juli Nederlandse Hartstichting
3 waarden met toeslag.
Prijs per serie f 1,20.

nov. Kinderzegels: 5 waarden
met toeslag + velletje.
Prijs per serie f 1,75, prijs
per velletje f 2,50.

Suriname
25 mrt Paasweldadigheidszegels.

5 waarden met toeslag.
Prijs per serie Hfl. 3,-.

3 apr. 20 jaar Middelbaar On-
derwijs in Suriname.
2 waarden. Prijs per serie
Hfl. 0,70.

20 mei Ingebruikneming nieuw
gebouw U.P.U. 2 waar-
den. Prijs per serie Hfl.
0,70.

26 juni 25 jaar UNO. 2 waarden.
Prijs per serie Hfl. 0,70.

15 juli 40 jaar BinnenJ. luchtpost.
3 waarden. Prijs per serie
Hfl. 1,10.

2 okt. 50 jaar Surinaamse Voet-
balbond (S.V.B.). 4 waar-
den. Prijs per serie Hfl.
1,08.

25 nov. Kinderzegels. 5 waarden
met toeslag + strookje.
Prijs strookje HfJ. 1,20.
Prijs per serie Hfl. 3,00.

Nederlandse Antillen
5 febr. Trans World Radio.

2 waarden. Prijs per serie
Hfl. 0,50.

juni Sociale en Culturele In-
stellingen. 4 waarden met
toeslag. Prijs per serie
Hf!. 2,00.

sept. Kerkenzegels. 3 waarden.
Prijs per serie Hfl. 1,10.

nov. Kinderzegels. 4 waarden
met toeslag. Prijs per serie
HfJ. 1,80.

Ik maak u er op attent dat de prijs
van de Surinaamse en Ned. An-
tilliaanse postzegels nog verhoogd
worden met een BTW van 4%.
Het is mogelijk dat het aantal uit-
giften nog uitgebreid wordt en dat
er in de data van uitgifte etc. ge-
wijzigd kan worden.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in limburg en
Brabant staan voor u klaar met
-n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden.

Ter herdenking van het feit dat
vijf jaar geleden een zendstation
van Trans World Radio op Bo-
naire werd gevestigd heeft de post-
administratie van de Nederlandse
Antillen van 5 februari 1970 t.e.m.
4 februari 1972 twee bijzondere
postzegels zonder toeslag uitge-
geven naar ontwerp van de heer
Charles S. Corsen uit Willemstad,
Curaçao.

Waarden, voorstellingen, kleuren.
lOcent: Studio en kantoorgebou-

wen TWR op Bonaire;
geel, rood, blauw, zwart.

15 cent: Kruis en radiogolven als
symbool voor TWR;
idem.

Bijzondere tekst op beide zegels:
,,1965 Trans World Radio Bonaire
1970". De prijs per serie is Ant.
fl. 0,25 = Hfl. 0,50.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 37,5 x 30,4 mm; Zegelfor-
maat: 41,3 x 33,4 mm; Tanding: 13,25 x
12,50; Papier: zonder watermerk; Gom-
ming: synthetische gom; Velindeling : 5. x
10 = 50 zegels; Druktechniek: rasterdiep-
druk; Drukkerij. Joh. Enschedé & Zonen,
Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp.

Vis
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De hele
-wereld ishet

werkterrein
van Shell

Wegenbouwbedrijf

Gebr. Hogenbirk N.V.
Laren N.H.

tel. 02153 - 4751

Moderne
wegconstructies

hebt u
reeds
de
fraaie
blauwe
KRP-band?

Geen bindkosten meer.
Direct uw Korpsblad
in de band bevestigen
en u hebt aan het
eind van de jaargang
uw Korpsblad compleet,
gebonden in blauwe
plasticband met
korpsembleem.

* .

Bestel direct zo'n
band door storting van
f 7.80 op postrekening
833111 van
Schaafsma & Brouwer
te Dokkum, met
vermelding van
"K.R.P .-band"
en jaargang no.
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District 's-H.ertogenbosch
Wmr. re kJ. P. C. v. d. Berg, Almkerk 25 jaar op 10- 2-'70
Wmr. le kJ. A. Schout, Nieuwencüjk 25 jaar op 13- 2-'70
Owmr. W. Groenen, Mill 25 jaar op 16- 2-'70
Wmr. re kJ. J. Tops, Boxtel 25 jaar op 16- 2-'70
Wmr. re kJ. J. M. de Wijs, Vierlingsbeek 25 jaar op 16- 2-'70
Wmr. 1e kJ. M. M. Dr iessen, 's-Hert.bosch 25 jaar op 26- 3-'70
Owmr. J. A. Hermans, Nistelrode 2'5jaar op 1- 4-'70
Wmr. 1e kJ. P. J. Kimenai, 's-Hert.bosch 25 jaar op 3- 4-'70
Wmr. ie kl. T. C. H. Timmermans,

Boxtel
Owmr. G. van Beek, Wanroy
Wmr. 1e kJ. L. F. Kuijpers, 's-Hert.bosch
Wmr. 1e kJ. H. W. Schaken raad, Haps
Owmr. H. G. Thoonen, Vierlingsbeek
Wmr. ie kJ. A. J. Muskens,

St. Michielsgestel

ambtsjubilea
Ressort Amsterdam
Wmr. re kl. D. Duinsbergen, Leersum
Wmr. i e kJ. M. J. v. Wely, Achterberg
Owmr. H. A. Kamps, Wijdenes

Ressort 's-G,ravenhage
Owmr. 1. C. Flipse, Biggekerke
Wmr. te kl. L. Polderman, Serooskerke
Owmr. A. H. Keiler, Dordrecht
Owmr. F. Meulbroek, Hoek
Owmr. P. M. Polderman, Borssele
Wmr. 1e kJ. J. J. Deij, Domburg
Owmr. W. Noordenbos, Wes:1:kapelle
Wmr. re kJ. J. J. de Meester, IJzendijke
Wmr. re kJ. J. Neufégliese, Middelburg
Wmr. 1e kJ. A. v. Tilburg, Nieuwdorp
Owmr. C. J. Hendrickx, Westdorpe

District Breda
Owmr. A. Aa rts, Hooge en Lage Mierde
Wmr. 1e kJ. A. de Beijer, St. Willebrord
Wmr. 1e kJ. J. Lavrijsen, Hi1varenbeek
Wmr. re kJ. B. Koster, Gilze
Owmr. W. Caljouw, Nw. Vossemeer

Distlrict Eindhoven
Wmr. re kl. N. A. Bakker, Mierio
Owmr. J. W. van den Brink, Lieshout
Wmr. 1e kl. J. J. M. v. Otterdijk, Gemert
Wmr. 1e kJ. P. J. L. Dirks, Reusel
Owmr. A. Th. van Kroonenburg, Bakel
Owmr. A. A. van Laarhoven, Liempde
Wmr. 1e kJ. J. J. Houben, Eindhoven
Wmr. 1e kJ. A. L. Dekkers, Handel
Wmr. 1ekJ. C. T. Dhaene, Neerkant
Owmr. A. Nagtaaarn, Erp
owrnr. A. J. Willemse, Asten

District Ro'ermond
Owmr. W. H. Engels, Wessem
Wmr. 1e k l , W. W. van den Eijnden,

Helden-Panningen
Wmr. te kJ. P. H. Eggeis, Roermond
Wmr. 1e kJ. J. J. Deltssen, Roermond
Wmr. re kl. P. J. Claessen, Gennep
Wmr. 1e k l. W. Le nde rs, Helden Pann.
Wmr. 1e kJ. G. A. M. Martens,

Griendtsveen
Wmr. 1e kJ. M. A. Reijnders, Heijthuijsen
Owmr. W. M. F'rartsaen, Roermond
Owmr. J. Kluytmans, Peij
Owmr. P. J. Lenssen, Stramroij
Owmr. Th. M. J. Mooren, Maa bracht
Owmr. G. Seuren, Gennep
Owmr. P. J. Smeets, Herten
Owmr. F. H. Tis~en, Ohé en Laak
Owmr. P. J. Wilbers, Vlodrop
Wmr. 1e kl. R. H. H. Rutten, Hom
Owmr. J. C. Wisse, Roermond
Wmr. le kJ. Th. H. Rumen, Heijthuijsen

Ressort Arnhem
Wmr. 1e kl. J. C. Geuze, Markelo
Wmr. 1e kJ. A. S. Honders, Alverna
Owmr. K. Geelhoed., Batenburg

Ressort Groningen
Owmr. J. Po ttj ewij d, KootS'tertille
Owmr. R. Medendorp, Ezinge

Rijkspolitie te Water
Owmr. A. C. v. d. Berg
Wmr. 1e kl. H. J. Slokker, Amsterdam
Owmr. J. M. Noorlander, Gorinchem
Owmr. A. Verspuij, Dordrecht

Argemene Verkeersdienst
Owmr. F. L. Otten, Driebergen

25 aar op 19- 3-'70
25 aar op 21- 3-'70
25 aar op 3- 4-'70

25 jaar op 8- 1-'70
25 j aar op 11- 1-'70
25 j aar op 12- 2-'70
25 jaar op 13- 2-'70
25 jaar op 15- 2-'70
25 jaar op 16- 2-'70
25 jaar op 17- 2-'70
25 jaar op 18- 2-'70
25 j aar op 19- 2-'70
25 j aar op 12- 3-'70
25 jaar op 23- 3-'70

25 jaar op 6- 4-'70
25 j aar op 9- 4-'70
25 j aar op 9- 4-'70
25 jaar op 12- 4-'70
25 jaar op 20- 4-'70

25 jaar op 21- 4-'70

25 j aar op 15- 2-'70
25 jaar op 16- 2-'70
25 jaar op 16- 2-'7.Q
25 jaar op 14- 4-'70
25 jaar op 1- 5-'70

25 jaar op 15- 2-'70
25 jaar op 15- 2-'70
25 j aar op 16- 2-'70
25 jaar op 17- 2-'70
25 jaar op 17- 2-'70
25 jaar op 17- 2-'70
25 jaar op 7- 4-'70
25 jaar op 14- 4-'70
25 jaar op 16- 4-'70
25 jaar op 17- 4-'70
25 jaar op 1- 5-'70

25 jaar op 15- 2-'70

25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70

25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 j aar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 6- 4-'70
25 jaar op 7- 4-'70
25 jaar op 1- 5-'70
25 jaar op 5- 1-'70

25 jaar op 5- 1-'70
25 jaar op 4- 2-'70
25 jaar op 9- 2-'70

25 jaar op 2- 4-'70
25 jaar op 22- 4-'70

25 jaar op 3- 1-'70
25 jaar op 22.- 1-'70
25 jaar op 12- 2-'70
25 jaar op 1- 3-'70

25 jaar op 14- 2-'70

weer een nieuw
r.p.-geschenk
Aan de collectie r.p.-geschenken is
deze fraaie autosleutelring toege-
voegd, uitgevoerd in leer, met
(blauw) geëmailleerd embleem.
De sleutelring is (evenals de an-
dere geschenken) te bestellen bij
H. Hilverink, Hoofd van de In-
wendige Dienst van de Opleidings-
school van het Korps Rijkspolitie,
Velperweg 158 te Arnhem.
Giro: Kantinebeheerder Oplei-
dingsschool Rijkspolitie, Arnhem,
no. 1 00 69 14.
Prijs sleutelring f 4.50.

rectificatie
Aangezien wat waar is ook waar
moet blijven, past het even terug
te grijpen naar het artikel "Lang
leve mijnheer Bergsrna" in het de-
cembernummer van het Korps-
blad. Dat artikel werd niet ge-
schreven door de opperwacht-
meester W. Derksen, zoals wij be-
weerden, doch door onze mede-
werker de opperwachtmeester D.
N. W. Tits. Op pagina 20 stond
voorts de adjudant Holman ver-
meld, terwijl sprake was van de
adjudant Wiegman.
Gaarne onze verontschuldiging.

Red.
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personalia

'verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-1-'70: J. A. v. Zijl, wmr. 1e kl.,
van Purmerend naar Monnikendam ;
H. J. Vredenburg, wrn r., van Aals-
meer naar Heemskerk; M. A. Pronk,
wrn r., vtnkeveen en Waverveen naar
Br eu.keûen : B. Methorst, wmr. re kl. ,
van Driebergen naar Barsingerhorn.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 11>-1-'70: E. C. Schouten, wmr. 1e
k l., van Castricum naar Heerhugo-
waard; B. Roorner, owmr .• van Pur-
merend naar Amsterdam.
Per 3:1-1-'70: J. Vogel, owmr., van Am-
sterdam naar Driebergen; D. de Vries,
owmr., van Assendelft naar Castrt-
owmr., van Assendelft naar Castricum;
T. N. v. d. Berg, owmr., van Duiven-
drecht naar Ouderkerk a. d. Amstel.
DISTRICT ALKMAAR
Per 1-2-'70: D. Obbes, wmr. 1e kl., van
Alkmaar naar Arnhem.
DISTRICT UTRECHT
Per 2-1-'70: Th. Koer, owmr., van
wü leskop naar Vleuten.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'69: W. van Gent, owmr., van
Klaaswaal naar Dubbeldam; H. A.
Runhaar, owmr., van Zevenhoven
naar oegstgeest , J. B. Diender, wmr.
1e k l., van Leiden naar Nijmegen;
R. Meijer, wm r. 1e kl., van Pijnacker
naar 's-Gravenhage; J. TImmerman,
adjudant, van Leiden naar ',s-Graven-
hage; D. 1. F. de Kramer, wmr. 1e kl ,
van Biervliet naar Groene; G. Erke-
lens, wmr. 1e kl., van CapeI1e-8chen-
kei naar Hoornaar; H. Smits, wmr. Je
kl., van Valkenburg-Z.H. naar War-
der; D. Visser, adjudant, van Zoeter-
meer naar 's-Gravenhage.
Per 100-12-'69: G. M. KlTlijff GladJpoot-
jes, wmr., van Leiden naar Roer-
mond.
Per 13-12-'69: M. v. Deventer, wmr.
te kl., van Leiden naar Nijmegen.
Per 16-12-'69: C. Versluts, adi[u'darrt,
van Poortugaal naar Leiderdorp.
Per 1-1-'70: A. v. d. Ban, owmr., van
Hoedekenskerke naar Rilland'-Bath;
D. Knol, wmr. re kl., van Wolphaarts-
dijk naar wassenke rke: M. S. v. d.
Stijl, wmr., van Hendrik Ido Ambacht
naar Heinkenszand; J. v. d. Boon,
wmr., van Oegstgeest naar 's-Gra-
venpolder; H. de Bie, wmr., van
Wateringen naar Renesse; J. de
pagter, wmr., van Kapelle naar Axel:
H. v. d. Panne, owmr., van Drie-
wegen naar Ovezande; K. de Boer,
owmr., van Baarland naar 's-He eren-
hoek; P. M. Polderman, owmr., van
Borsele naar Nieuwdorp; A. v. Til-
burg, wmr. re kJ'., van Lewedorp naar
Nieuwdorp; A. P. Loo, wmr., van
Leiderdorp naar v rtezenveen ; M. Ma-
ränässe, wmr. le kl., van 'S!-H.Arends-
kerke naar Heil1!kenszand; A. v. d.
Bos, owrn r., van Oudelande naar Ove-
zarrde ; P. Weerheijm, techno contr.,
van Leiden naar Driebergen; H. G.
Tebbenhof, wm r., van Wateningen
naar Sassenheim; H. J. Stru1k, wmr.,
van 's-Gravenzande naar Rijnsburg;
W. de Rooij, wmr., van Rhoon naar
H.1. Ambacht; B. G. V. d. Sijde, wmr.

30

van H. 1. Ambacht naar Du bbel.darn ;
J. de Lange, wrn r., van Poortugaal
naar Dirksland; J. C. wässe, owmr.,
van 's-Heerenhoek naar Roermond;
T. V. Opijnen, owmr., van Leiden
naar 's-Gravenhage; A. Brdrikman,
wmr. 1e kl., van Dirk ••land naar St.
Maartensdijk.
Per 3-1-'7'0: M. Vink, wmr. 1e kl., van
Leiden naar Driebergen; J. H. V.-
Amptäng, wmr. 1e kl., van Leiden
naar 's-Gravenhage; J. Hoekman,
owrn r., van Nisse naar Zierikzee; H.
V. d. Vlekkert, owmr., van Leiden
naar Voorschoten; P. C. Lagendijk,
wmr., van Dubbeldam naar Spijke-
nisse; D. P. Groene'wegen, wmr., van
Nieuw Helvoet naar Spijkenisse; P. V.
Graas, wmr. le k l., van Leiden naar
's-Gravenhage; 1. Leemans, wmr. re
kl., van Leiden naar 's-Gravenhage.
Per 5-1-'70: A. de Roon, owmr., van
Zoetermeer naar 's-Gravenhage.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'69: B. P. Eibers, wmr. 1e kl.,
van Veghel naar Best.
Per 15-12-'69: B. H. Dijks, wmr. 1e kl.
van Sprang-Capelle naar Driebergen.
Per 1-1-'70: P. A. V. d. Ven, wmr. re
kl., van Drunen naar Veghel; R. P.
A. M. Beekmans, wmr., van St. Mi-
chtebgestel naar Udenhout; J. Th.
Freriks, wmr., van opl.sch. Horn naar
Schijndel; M. L. V. RooS'lTIalen, wmr.,
van opl.sch. Horn naar Grave; M. G.
M. V. d. veerdonk. wmr., van opl.sch.
Harn naar Uden; L. Raetert, wmr.,
vam opl.sch. Horn naar Veghel.
Per 2-1-'70: S. V. à. Pal, owmr., van
Haps naar Heemskerk.
Per 15-1-'70: D. W. Timmerman, wmr.,
van Woudrichem naar 't Harde; J. P.
van Schalk, wmr., van Sprang-Capelle
naar Woudrichem.
Per 1-2-'70: A. P. School, wmr. 1e kl.
van Schijndel naar 's-Hertogenbosch;
S. W. Scheen, adjudant, van Schijn-
dei naar Amsterdam.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-12-'69: J. Schuur, wmr. 1e kl.,
van Gulpen naar Roermond.
Per 16-1'2-'69: J. H. Urlings, wmr. 1e
kl,., van Voerendaal naar Klimmen.
Per 1-1-'70: J. Pothof, owmr., van
Gulpen naar Eijsden; J. G. B. Lonij,
wmr., van Waubach naar Heer; P. P.
J. Tilmans, wm r., van Schaesberg
naar Elsloo; P. G. M. Hendrix, wmr.,
van opl.sch. Horn naar Ubach over
Warms; F. J. H. Kisters, wmr., van
opl.sch. Horn naar. Gulpen; J. H. Sa-
limans, wmr., van opl.sch. Horn naar
Stein; J. A. Schuurmans, wmr. i e k l.,
van Valkenburg naar Maastricht.
Per 30-1-'70: Th. H. Boumans, wmr.,
van Nuth naar Voerendaal.
Per 31-1-'70: B. A. de Vries, adjudant,
van Nuth naar Zutphen.
Per 1-2-'70: L. M. G. G. Donners, wmr.
i e kl., van Ambij naar Maastricht;
J. H. M. Kropman, wmr. 1e kl., van
Schaesberg naar Maastricht.
Per 2-2-'70: J. M. J. Jilesen, wmr.,
van Nieuwenhagen naar 's-Hertogen-
bosch ; F. M. W. Mouwen, wmr., van
Maastricht naar Eindhoven.

DISTRICT ROERMOND
Per 6-12-'69: G. J. Vervoort, wmr.,
van Hom naar Echt; J. F. Renkens,
owmr., van Venray naar Baarlo.
Per 10-12-'69: H. G. Kleine Punte,
owmr. van Roermond naar Tubbergen.
Per 16-12-'69: F. A. Verveilde, wmr. i e
kl., van Venray naar Lochem.
Per 1-1-'70: W. J. M. Niessen, wmr.,
van St. Odiliënberg naar Horst; M. J.
M. Tubée, wmr., van Horst naar Born;
J. Veenendaal, wmr., van Linne naar
St. OdHiënberg; C. .T. C. van Gils,
owrn r., van Arcen naar Horst; A. H.
H. M. vaickx, wmr., van opl.sch. Horn
naar Thorn; W. Th. M. Jansen, wmr.
1e kl. , van Haelen naar Wijchen.
Per 1-2-'70: G. W. Assendelft, wmr. 1e
kl., van Roermond naar Horn.
DISTRICT BREDA
Per 1-12-'69: A. Nagtzaam, wmr. 1e
kl., van Woensdrecnt naar Erp.
Per 15-12-'69: F. M. W. Mouwen, wmr.
van Goirle naar Maastricht.

Per 1-1-'70: J. H. van Dijk, wmr., van
Terheijden naar Dongen; J. G. G.
Goossens, wmr., van Udenhout naar
Hoogerheide; K. O. Sohoots, wmr.,
van Hoogerheide naar Udenhout; A.
J. van osta, wmr., van Dongen naar
Terheijden; en onderstaand.e wrn rs.
van opl.sch. Horn: C. J. M. de Jongh
naar Zevenbe,rgen; H. van der Honing
naar Geertruidenberg; H. J. A. Mus-
kens naar Steenbergen; F. M. Taal-
man naar Breda.
Per 5-1-'70: P. J. de KOning, wmr. 1e
k l., van Raamsdonkveer naar Axel.
Per 15-1-'70: W. V.d. Hoeven, owmr. van
Standdaarbuiten naar Wouw; L. Hoe-
de maker, owmr. v. Wouw naar Breda.
Per 1-2-'70: H. V. Essed, adm. ambt.
C 2, van Breda naar Udenhout.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 21-10-'69: A. A. Mouthaan, rijks-
ambt. E, van Eindhoven naar 's-Her-
togenbosch.
Per 16-12-'69: D. Bog e r t, wmr., van
Budel naar Westerhaar.
S. A. M. .racobs, wmr., van Beek en
Donk naar Budel; H. S. M. Dijkman,
wmr., van St. Oedenrode naar Beek
en Donk; onderstaande wmrs. van opl.
school Horn: J. G. H. Dekkers naar
Eersel; A. M. Jorissen naar Mierio ;
H. Kooi naar Gemert; G. M. v.d. Lin-
den naar Oirschot.
Per 1-2-'70: G. J. Hoogstraten, owmr.,
van Westerhoven naar Wateringen.
RESSORT ARNHEM
Per 1-12-'69: C. J. Verhoeven, owmr.,
van Nijmegen naar Maastricht; G. W.
Verbeek, owmr., van Hoevelaken naar
Zoetermeér; A. J. V. d. Pol, wmr. i e
kl., van Elspeet naar Nunspeet.
Per 6-12-'69: J. Cnossen, owrnr., van
Rouveen naar Grootegast; A. Ktngma,
owmr., van De Krim naar Purmerend;
J. G. Donkelaar, wmr. 1e k l., van
Nijkerk naar Nunspeet.
Per 15-12-'69: R. B. V. d. Hof, wmr.,
van Wezep naar Driebergen; A. G.
Rehe, wmr., van oroesoeek naar Bilt-
hoven; H. Boseh, wmr., van Dronten
naar Zwolle.
Per 16-12-'69: C. G. Weenink, wmr. re
kL, van Huissen naar Heilig Land.
Per 1-1-'70: M. A. L.Jacobs, owrn r.,
van Dinxperlo naar Zelhem; R. Hout-
op, wmr., van Vorden naar RijsEen ;
J. W Brandriet, wmr., van Borne
naar Tuk; en onderstaande adspiran-
ten van Opleidingsschool naar:
N. J. M. Evers, Nijmegen; H. Heu-
vink, Beek; P. A. Ellwanger, 's-Hee-
reriber g ; H. A. D. Wierbos, UIM; G.
A. K. M. Janssen, Beneden-Leeuwen;
J. van Weert, Groesbeek; J. W. H.
Kleef, Didam; M. A. A. Siemerink.
Laren; J. Sm altrig, Nijkerk; L. R. G.
J. Zwart, Heerde; M. H. Boon, Twel-
10; H. J. Elteren, Putten; G. J. Klugt,
Rijssen; B. H. G. F. Nijhuis, Vriezen-
veen; W. Kaatman, IJsselmuiden; H.
Vellinger, Vol1enhove; J. G. Dummer,
Zwartsluis; E. J. Brouwers, Tubber-
gen en S. Maat, Ommen.
Per 2-1-'70: C. Petersen, owrn r., van
Doetinc,hem naar Terborg.
Per 3-1-'70: J. Middelbrink, wmr. i e
kl., van Dei! naar Varsseveld; W. H.
Reede, wm r., van Eist naar Haelen;
R. G. Echten, owmr., van Rijssen naar
Arnhem; W. Bos, owmr., van Doe-
tinchem naar NiJmegen; de wmrs. 1e
kl. B. H. Bonger s, W. L. Groeneweg,
J. L. van Kampen en A. B. M. Loo-
huis van Doe·mnchem naar Nijmegen;
B. Drolenga, wmr. te kl., van Har-
derwijk naar Hoevelaken; F. H. Hen-
driks, wmr. 1e kl., van Doetinchem
naar Eindhoven; de wmrs. 1e kl. J.
G. Hut, G. L. Mulderije en A. G. Ren-
sen 'Van Harderwijk naar Apeldoo.rn ;
H. J. Janssen, wmr. 1e kl., van Har-
derwijk naar Zwolle; G. J. Spelde-
kamp, wmr. i e kl. , van Doetimchem
naar Apeldoorn.
Per 15-1-'70: G. van Blanken, wmr. 1e
kl., van Tuk naar Giethoorn.
Per 17-1-'7<): C. Petersen, owmr., van
Te.rborg naar Laag-Keppel.
Per 19-1-'700: C. Stoppelenburg, owmr.
van Harderwijk naar Nunspeet.
Per 31-1-'70: C. Corporaal, owmr., van
Huissen naar Beek.
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Per 1-2-'70: G. D. Aalbers, wmr., van
Buren naar Wijchen.
Pe.r 2-2-'70: L. Beer, wm r., van Er-
melo naar Maastricht; J. H. Foppen,
wmr. van Oldebroek naar Driebergen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-12-'6'9: L. de Graaf, wmr. le kl.,
van Tzum naar Womrn els ; J. C. Zood-
sma, wmr., van Wommels naar Mid-
Jurn ; B. Timmer, wmr., van Oas.ter-
walde naar Tzum; J. Gruben, owm r.,
van Groningen naar Assen.
Per 10-12-'69: S. Srnits, wmr. i e kl.,
van Veenwouden naar Kollum.
Per 15-12-'69: F. de Jager, wmr., van
S,iddeburen naar Groningen.
Per 29-.12-'69: R. Hoekstr a, wmr., van
Lemmer naar Groningen.
Per 1-1-'70: K. Koster, wmr. le kl.,
van Tietjerk naar Giekerk; O. Bak-
ker, wmr., van Bedum naar wtnsum ;
J. P. R. G. Markus, wmr., van Warf-
fum naar Ber gum ; H. de Vries, wmr.
van Witmarsum naar Pingjum.
Per 1-1-'70: Onderstaande adspiranten
van Opleidingsschool Arnhem naar:
H. C. v. d. Beek, Valthermond; H.
NijlunSling, Dwingelo; M. v. Zanten,
de Wijk; H. Trinks, Be rg um ; R. En-
sunk, Schoonebeek; J. Gercling, Ro-
den; J. Huiskamp, Zuid,laren; H. A.
Gruben, Slochteren; H. Schuiling,
Beilen; M. J. Panman, Bellingwolde;
C. IJpma, St. Anna Parochie; L. L.
Fennema, Balk en J. G. Schaafsma,
Bol'sward.
DISTRICT ASSEN
Per 3-1-'70: J. Strating, wmr. i e kA.,
van Valthe.rmond naar Hooghalen.
Per 6-1-'70: J. F. G. Douwes, wrn r. le
kl., van Hoogeveen naar Boxtel.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-1-'70: C. J. Dokter, wmr., van
Pingjum naar Makkum.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-2-'70: P. Hendriks, owmr., van
Horn naar Nijmegen.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-1-'70: H. Overeem. techno contr,
van Driebergen naar "s-Gravenhage.
Per 3'1-1-'70: G. Kleinschrni dt, wmr.,
van Driebergen naar woensdrecnt ; C.
Vreugdenhil, wmr. 1e kl., van Drie-
ber"gen naar Dordrecht.

aanwijzing voor
funktie

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'69: Adjudant W. van Gent
tot groepscommandant te Dubbeldam.
Per 16-I2-'69: Adj u darit C. Versluis tot
groepscommandant te Leiderdorp.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-12-'69: Adjudant J. J. A. Moll
tot groepscommandant te Bunde.
Per 1-1-'70: Adjudant J. Pothof tot
groepscommandant te Eijs·d,en.
RESSORT ARNHEM
Per 1-12-'69: Owmr. C. J. Ver hoeven
tot Owmr. Alg. Dienst te Maastricht;
owmr. G. W. Ver beek tot groepscom-
mandant te Zoetermeer.
Per 6-12-'6·9: Owmr. J.> onossen tot plv.
groeps-/rayoncommand. te Grootegast.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-10-'69: Dir. Officier 3e kl. A. C.
Vogel tot commandant van de Alg.
Ver.keersd,ienst R.P. te Driebergen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-9-'69: Dir. Officier 3e kl. Th. P.
Nelissen tot commandant van het däs-
tr-ict Leeuwarden der R. P. te Water
te Leeuwarden.
Per 16-1-'70: Adjudant J. Bout tot
groepscommandant te werneldinge.

bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: B. MethorSit te Bar stn ge r-
horn.
tot adm. ambt. C le kl.:
Per 1~1-'70: P. H. Rootselaar te Utrecht.
DISTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 16-1-'70: E. C. Schouten te Heer-
hugowaard.
Per 1-2-'70: A. Versseput te De Koog.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: H. J. M. Kerssens te Hei-
loo; C. W. Adrichem te Bergen; D. G.
Schinkel te Heerhugo-waard; J. H.
Foppes te Hoogwoud; D. B. Ver slu.is
te Medemblik; A. V. Me e r vel'd te
Oterleek.
DISTRICT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 16-1-'70: B. Roomer te Amsterdam.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'69: J. G. Kroes te Diemen.
Per 1-1-'70: A. J. V. Bolzen te Aal s-
meer; W. Blokker te Castricum; R.
A. J. H. Eckels te Uithoorn; B. F. v.
Leeuwen te Diemen; E. Pl'inssen te
Haarlemmerl'iede; W. Geelen te Pur-
merend; Fl. Leerkotte te Diemen; A.
W. D. de Leeuw te "s-Gr av el arid'; W.
Schouwen burg te Anrster dam.
DISTRICT UTRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: C. J. Dogg e r te Doorn;
G. D. Donselaar te Maarssen; C. J.
Oskam te Driebergen; R. A. de Waard
te Maartensdijk; J. C. P. v. Kipper-
·sluis te Vleuten-De Meern; C. V. Maa-
nen te Bunnik; A. J. Doeser te Vin-
keveen en Waverveen.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-12-'69: W. v. Gent te Dubbeldam
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'69: G. Erkelens te Hoornaar;
H. Smits te Warder.
Per 16-12-'69: H. H. W. Gertner te Dor-
drecht.
Per 1-1-'70: A. Brinkman te se, Maar-
tensdijk.
tot wachtmeester:
Per .1-12-'69: V. W. Be rgrnarm te Ca-
pelle a. d. IJssel.
Per 1-1-'70: H. C. de Goey te Haas-
trecht; L. A. Heine te Wateringen;
C. de Hoog te Voorsohoten; R. K. de
Hoog te Pijnacker; J. M. Hoogkamer
te 's-Gravenzande; G. Th. C. Möllers
te Hillegom; L. QuerLdo te De L.i.er;
C. J. J. Rijsbergen teNoordwijker-
hout; G. J. v . d. Zijden te Bode.gra-
ven; P. J. Friskes te Zoetermeer; C.
J. Schouten te Roelofarend!Sveen; J.
Twilt te Lisse; K. V. Wensen te Axel;
A. Dekker te Aa rden bu rg ; P. Rie-
mens te Sluis; J. A. Heemskerk en
A. A. Kruilliof te Middelharnis; C. G.
Kooij te Ha rddnxveud-Otessendarn ; J.
v. Mourick te Oud-Beijerland.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-11-'69: G. P. Vreeke, Kruiningen.
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-11-'69: C. H. ZitJter te Hillegom.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: J. M. v. Rij&bergen, Breda.
tot wachtmeester:
Per 1~1-'70: C. J. M. de Jongh te Ze-
venbe rgen; H. van der Honing te
Geertruidenberg; H. J. A. Muskens te
Steenbergen; F. M. Taalman te Breda.
tot adm. ambt. C 2:
Per 1-11-'69: M. A. v. Gisteren, Fijnaart.

DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'69: B. P. EIbers te Best; A.
Nagtzaam te Erp.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: J. G. H. Dekkers te Eer-
sed ; 'H. Kooi te Gemert; A. M. Joris-
sen te MierIo; G. M. van der Linden
te Oirsohot.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: J. Th. Freriks te Schijn-
del; M. L. van Roesmalen te Grave;
M. G. M. van de Veerdonk te Uden;
L. Roetert te Veghel.
tot adm ambt. C ze kl.:
Per 1-11-'69: H. van Rooy-de Graaf te
's-Hertogenbosch.
DISTRICT MAASTRICHT
tot adjudant:
Per 1-12-'69: J. J. A. Moll te Bunde.
Per 1-1-'70: J. Pothof te Eijsden.
tot opperwachtmeester:
Per 16-12-'69: J. H. UrJ.ings, Klimmen
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: P. G. M. Hendrix te Ubach
o-ver Worms; F. J. H. Kiste rs te Gul-
pen; J. H. Salimans te Stein.
DISTRICT ROERMOND
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: A. H. H. M. Valckx te
'l'horn.
DISTRICT ARNHEM
tot adjudant:
Per 1-12-'69: G. W. Ve.rbe e.k te Zoe-
termeer.
tot opperwachtmeesters
Per 16-12-'69: C. G. Weenink te Hei-
lig Land.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: G. J. Klug,t te Rij ssen ; B.
H. G. E. Nijhuis te Vriezenveen; W.
Kaaiman te IJsselmu~den; H. Vellin-
ger te Vollenhove; J. G. Durnrn e.r te
Zwartsluis; E. J. Brouwers te Tub-
bergen; S. v. d. Maat te Ommen; N.
J. M. Elvers te Nijmegen; H. Heuvink
te Beek; P. A. Ellwanger te 's-Hee-
renbe rg ; H. P. D. wierbos te Ulft;
G. R. K. M. Janssen te Beneden-
Leeuwen; J. van Weert te Groesbeek;
J. W. H. van Kleef te Dudarn : M. A.
A. Siemerink te Laren; J. Sm al'bng te
Nijkerk; R. L. G. J. Zwart te Heerde;
M. H. Boon te Voorst; H. J. A. van
Elteren te Putten.
RESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-12-'69: J. Gruben te Assen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: K. Koster te Giekerk.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'70: H. C. V. d. Beek te Val-
therrnond ; H. Nijlunsing te Dwing elo ;
M. v. Zanten te de Wijk; H. Trinks
te Be rg um.; R. Ensink te Schoone-
beek; J. Gerding te Roden; J. HUis-
kamp te, Zuidlaren; H. Schuiling te
Beilen; H. A. Gruben te S'lochteren;
M. J. Panman te Bellingwolde; L. L.
Fennema te Balk; C. IJpma te St.
Anna Parochie; J. G. Schaafsma te
Bo lsw a nd.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-2-'70: E. de Haan te Dokkum.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot adjudant:
Per a6-1-'7!>: J. Bout te Werneddd ng e.

in dienst getreden

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-1-'70: Ais rij,ksambtenaar F te
Amsterdam:
M. Kors, H. M. G. Wa:ldram, J. C. V.
Dijk, M. J. Nijhof en F. M. Houtsnee.
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DISTRICT AMSTERDAM
Per 16-1-'70: P. Verduin, schrijver i.t.d.
te Amsterdam.
Per 1-2-'70: C. Bennis, rijksambtenaar
F te Amsterdam.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'69: J. A. Bolle, schrijver A
te Zierikzee; H. de Vries, schrijver A
te Schoon hoven.
Per 1-1-'70: Mej. C. Pijl, schrijver te
Ouddorp.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-2-'70: A. J. van Kuijk, schrijver
A te Eerse!.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per l-J.-'70: A. M. Haers, adsp. officier
der R.P. te 's-Hertogenbosch.
Per 1-2-'70: A. J. Jacobs, rijksambte-
naar F te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-2-'70: A. A. Ve rrn ei re, schrijver
A te Roermond; P. C. J. Noorder-
meer, adm. ambt. C 3 te Be rg'err-L.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'70: J. D. Scheide, rijksamb-
tenaar E (electro-monteur) i.t.d. te
Amsterdam.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-1-'70: M. Kobus, adm. am.bt. C
2e k!. t.t.d, te 's-Gravenhage. rrnspec-
tie Materieel); D. Stuuro'P, schrijver
A o.a.k. te Utrecht (Bureau Werving).
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-12-'69: H. Egberts, rijksambt. G
(corveeër) op a.o.k. te Arnhem.
Per 16-1-'70: J. H. Paulissen, rijks-
ambtenaar G (corveeër) te Arnhem.
Per 1-2-'70: L. M. M. Onna, rijksamb-
tenaar E (vakman) te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-1-'70: J. H. Th. Go rissen, rijk.s-
ambtenaar G (corveeër) op a.o.k. te
Horn; C. H. CIa essen, rijksarrrbt.en aa r
F (tuinman) i.t.d. te Hom.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-2-'70: J. H. H1ddinga, rijksamb-
tenaar F (bode) te 's-Gravenhage; W.

Hazenhoek, opzichter D (hoefsmid) te
Nieuwolda.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmees-
ter bij de hierna te noemen districten:
Per 15-12-'69: F. van Meteren, 's-Her-
togenbosch; A. A. M. de Clerck en
P. M. van den Boogaard, Eindhoven;
J. Peters, Assen; H. Heeringa, S. Hee-
r inga, L. Keegstra en W. Miedema,
Leeuwarden.
Per 1-1-'70: J. Quist, Mi dde lbu rg : M.
A. Burghout, 's~Hertogenbosch; A. C.
van Poppel, Eindhoven en J. Dal-
mayer, Breda.
Per 15-1-'7.0: J. M. de Gier, Utrecht;
M. Strijdhorst, 's-Gravenhage; L. de
Koning, Dordrecht; J. J. van Mourik,
Breda; J. Th. M. G. Bakker, Eind-
hoven; J. P. M. Veneent en J. P. G.
Janssen, Roermond; H. Th. J. Peren-
boom, Th. J. G. Gietman, A. W. Bons
en H. F. Kesseler, Nijmegen; T. Hoen,
Groningen.
Per 1-2-'70: A. D. M. Vestergaard, Dor-
drecht; A. J. Vliex, Maastricht; M. H.
Alferink, Zwolle; P. ten Hoor, Assen;
B. Oosterbaan, Leeuwarden.

de dienst verlaten

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-1-'70: L. A. W. J. v. Rooijen,
owmr. te Vleuten-De Meern.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'69: B. Bolt, adjudant te Dub-
beldam; N. Minnaard, owmr. te Bo-
degr aven ; J. Minnaard, wmr. re 'kl.
te Wissenkerke; N. v. Velzen, wmr.
te Spijkenisse.
Per 1-1-'70: G. G. v. 'ï'ussenbr oek,
owmr. te Arke!.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-1-'70: R. Bril, wmr. te Best ; L.

Wij herdenken

Wmr. le kl.
D. M. J. van Rijn

Blaricum
ressort Amsterdam

-tr 5-2-1920
t 5-1-1970

Adjudant
G. Brouwer

's-Herlogenbosch
Distr. .s- Hert. bosch

-tr 7- 8-1910
t 21-12-1969

Adjudant
G. de Prieëlle
's-Gravenhage

ress. 's-Gravenhage
-tr 14-7-1910
t 1-1-1970

Wmr. le kl.
J. Damme

Bennebroek
ressort Amsterdam"* 26-11-1921

t 15- 1-1970

Ambtenaar E
W. J. Schipper

Bilthoven
ressort Amsterdam"* 12- 9-1940t 10-12-1969

Res.-Wmr. le kl.
J. M. van Rooyen
groep lJsselstein

ressort Amsterdam"* 5- 7-1912t 17-12-1969

Res.-Wmr. le k}.
J. J. van Toledo

Hellevoetsluis
ress. 's-Gravenhage"* 9- 4-1919t 19-12-1969

Res.-Wmr. le kl.
J. H. Sneters
groep Delden

ressort Arnhem"* 17-3-1922
t 11-1-1970

Res. Wmr. le kl.
P. J. van de Riet

gr. St. Oedenrode
ress. 's-He rt. bosch"* 13-8-1922

& 2-2-1970
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M. E. Hendriks, wmr. le kl. te Luijks-
gestel.
Per 1-2-'70: L. H. J. v. d. Boorn, adm.
ambt. C 2 te Waalre.
DISTRICT BREDA
Per 1-1-'70: J. H. J. Doorakkers,
SChrijver A te Breda.
Per 1-2-'70: Th. J. Veldhuis, wmr. le
kl. te Ulvenhout.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'70: P. J. Ho'l, schrijver A te
's-He rtogenbosch.
Per 1-2-'70: G. T. L. Volk, adjudant
te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-1-'70: L. Sliepen, wmr. le kl. te
Maastricht.
Per 2-1-'70: G. H. Peeters, wmr. le kl.
te Eijs.
DISTRICT ROERMOND
Per 8-12-'69: H. J. A. Aubenque-Hoo-
rens, adm. ambt. C 3 te Roermond.
Per 15-12-'69: M. R. J. Janssens-Bal-
vers, adm. ambt. C 2 te Roermond.
Per 1-1-'70: J. S. H. M. Giesberts,
wmr. 1e kl. te IJsselstein-L.; M. W.
Hermans, owmr. te Meerlo-Wanssum;
P. L. van Hout, owmr. te Venray; W.
P. J. Keijsers, owmr. te Koru nga-
bosch ; G. J. J. de Br ubn, J. W. van
Amptirig, M. L. H. Jan!lsen en G. A.
Vervoort, wmrs. le kl. te Venray; J.
H. C. Rijs, schrijver te Venray; R. C.
S. H. van Tintelen, wmr. te Venray.
Per 1-2-'70: A. A. Vermeire, owmr. te
Roermond; P. C. J. Noorderrneer,
owmr. te Gennep.
RESSORT. ARNHEM
Per 1-10-'69: M. H. Croeze, owmr. te
Apeldoorn.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-1-'70: K. Boonstra, owmr. te
Giekerk; K. Groeneveld, SChrijver A
te Leeuwarden; S. Smedes, SChrijver
A te Groningen; J. Broersma, schrij-
ver A te Assen; mevr. A. Dollenkamp-
Hendriksen, schr iive r A te Gronin-
gen; mevr. J. W. C. iBijSiterveld-Des-
trée, schrijver te Groningen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'70: J. Kootst.ra, adjudant te
Joure; R. v. d. Veen, wmr. le kl. te
Midlum; A. Harmens, wmr. le kJ. te
Bergurn; A. v. d. Meer, wmr. le kl.
te Giekerk.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'70: H. Nieuwenburg, wmr. le
kl. te Ridderkerk; J. C. Ver hoef, wmr.
te W.illemstad; M. Smits, wmr. re kl.
te Tiel; A. M. Hoogsteder, owmr. te
Amsterdam; W. B. van Wordragen,
owmr. te Amsterdam; P. H. v. d.
Berg, schrijver A te Vlaardingen.
Per 1-2-'70: K. H. Klaassens, wmr. le
kl. te Sneek.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-2-'70: H. J. Toorenburg, schrij-
ver A te 's-Gravenhage; B. Bakker,
owmr. te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-12-'69: Mevr. F. A. E. Eterman-
Leeuwrik, typiste A te Driebergen.
Per 1-2-'70: H. B. Gelen, wmr. le kl.
te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Onderstaande adspiranten te Arnhem:
Per 23-10-'69: G. C. Korndewal.
Per 1-11-'69: M. Bergstra, C. Bu rgh-
gr aer, A. Ensingh, J. W. Kolleman en
D. J. F. Siesling.
Per 1-12-'69: G. J. Hoos.beek.
Per 7-1-'70: A. G. Elberts.
Per 9-1-'70: J. M. de Graaf.
Per 1-2-'70: G. v. Kommer, B. H. Kui-
pers.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Onderstaande adspiranten te Horn:
Per 1-11-'69: A. Snoek, P. J. van Rijns-
oever.
Per 5-11-'69: G. A. H. Nijland en R. N.
Pruijsers.
Per 3-12-'69: V. 1. van der Burgh.
Per 6-1-'70: H. J. Melse.
Per 15-1-'70: P. H. van den Berg.
Per 1-2-'70: H. Stok.
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uitstekende
onderlinge en
internationale
samenwerking
bij onderzoek
van moordzaak
te Budel

DOOR DE WMR. le KL.

J. A. SCHUURMANS

TE VALKENBURG

In de avonduren van 21 januari
1970 verlieten de 17-jarige Harry
H. uit Budel en de 16-jarige Leni
van D. uit Hamont (B.) samen een
bar in Budel en vertrokken; hij op
een bromfiets en zij op haar fiets,
in de richting Hamont. Aangezien
zij elkaar reeds langer kenden en
reeds eerder samen waren uitge-
weest, ontweken zij de grote ver-
keerswegen en volgden zij een bin-
nenweg. Juist vóór de belgisch-
nederlandse grens kreeg Harry
pech aan zijn bromfiets en moest
afstappen om die te repareren.
Leni reed verder tot enkele meters
over de grens en stapte daar af,
om op haar vriendje te wachten.
Nadat de reparatie verricht was,
volgde er een kleine vrijage die
uitgroeide tot een intiemere om-
gang, waarbij op het laatst de jon-
gen meer van het meisje verlangde
dan zij wenste toe te staan. Er ont-
stond een vechtpartij en in een
vlaag .van woede wurgde Harry
het meisje. Hij liet het levenloze
lichaam langs een beekje, op ne-
derlands grondgebied, achter.
Toen hij teruggekomen was bij zijn
bromfiets, vond hij de plaats waar
het lijk lag toch te opvallend. Hij
ging terug en sleepte het lijk ver-

FOTO's: PIERRE v. d. MEULENHOF TE HELMOND

der, dwars door de beek tot in een
in deze beek uitkomende afwate-
ringsgreppel, op belgisch grondge-
bied. Daar bracht hij het lijk nog
verschillende verminkingen toe en
liet het daar uiteindelijk achter.
Hij reed op zijn bromfiets terug
naar Budel, bezocht daar een bar,
trachtte op het toilet de sporen
van het gebeurde uit te wissen en

ging na het drinken van een glas
cola naar huis.
De volgende morgen, 22 januari
1970, ontdekte een vroege schar-
relaar .eerst de verlaten fiets en
daarna het lijk van Leni in de
greppel. Hij gaf hiervan kennis bij
de gemeenteveldwachter van Ha-
mont. Veldwachter Kwanten ging
naar de aangeduide plaats en vond

3
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het lijk van Leni van D. uit Ha-
mont. D::: vader van Leni had hem
namelijk die morgen omstreeks
04.00 uur medegedeeld, dat zijn
dochter nog steeds niet terug was
van de dansles in Budel.
Kwanten stuurde iemand naar het
Groepsbureau der Rijkspolitie te
Budel om een en ander te melden,
omdat niet direct kon worden
vastgesteld of dit misdrijf in Ne-
derland of in België had plaatsge-
vonden. Onmiddellijk gingen de
adjudant Gresel, de opperwacht-
meesters Van Ginneken en Heij-
mans en de wachtmeester Ampts,
allen van de Groep Budel der
Rijkspolitie naar de bewuste plaats
en stelden daar een onderzoek in.
Zij zorgden er voor, dat het ter-
rein aan de Nederlandse kant van
de grens behoorlijk werd afgezet.
Vanaf dit tijdstip werden de ver-
schillende opsporingsmaatregelen
genomen, die uiteindelijk feilloos
bleken te werken en voor de jonge
verdachte noodlottig werden.
Veldwachter Kwanten waarschuw-
de aan Belgische zijde diverse in-
stanties en het duurde niet lang of
zijn collega's Van Lieshout, Jor-
niaux en Smolders van de Ge-
meentepolitie uit Harnont waren
ter plaatse. Zij werden gevolgd
door de adjudant Van de Craen en
de le wachtmeester Van Heusden
van de Rijkswacht te Overpelt.
Daarna verschenen in het verlaten
winterse landschap de Eerstaan-
wezige Gerechtelijk Inspecteur Le-
naerts, de Eerstaanwezige Gerech-
telijk Agent Inspecteur Thomas
en de Gerechtelijk Inspecteur Wit-
ters van de Gerechtelijke Politie te
Hasselt, vergezeld van de Eerst-
aanwezige Gerechtelijk Laborant
Operateur Hermans en de Gerech-
telijk Laborant Operateur- Carten-
stadt van het Gerechtelijk Labo-
ratorium te Luik. Hierna kwamen
de justitiële autoriteiten, namelijk
de Onderzoeksrechter de heer Pe-
rilieux, de Substituut-Procureur
des Konings de heer Van Beek en
de Griffier van het Parket van de
Procureur des Konings de heer
Crauls uit Hasselt.
Ook aan Nederlandse zijde kwam
de opsporingsmachine in werking
en arriveerden de adjudant- Op 't
Broeck en de wachtmeester l è kl.
Kloppenburg van de districts-

4

recherche Eindhoven, de opper-
wachtmeester Schaesberg en de
wachtmeester le kl. Van Munster
van de Technische Recherche te
's-Hertogenbosch, a veel schui-
ven en glijden over beijzelde we-

gen kwam de kapitein De Maat,
Stafofficier Recherchezaken van
het District Breda, tevens met
deze functie belast in het District
Eindho en. ter plaatse. Ook de
District commandant Eindhoven,
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majoor Vermeulen was aanwezig,
alsmede de opperwachtmeester
Verstappen en de wachtmeester
le k\. Thissen, speurhondgeleiders.
Later kwamen nog dr J. Zelden-
rust, gerechtelijk patholoog-ana-
toom en dr Jansen, apotheker, bei-
den van het Gerechtelijk Labora-
torium te 's-Gravenhage. Van Jus-
titie zagen wij de Officier van Jus-
titie te 's-Hertogenbosch mr Hul-
leman.
Vermoedelijk zal menig lezer de
opsomming van al deze personen
overbodig vinden, doch uit het
verdere relaas zal blijken, dat deze
opsomming wenselijk is, om aan
te tonen, dat een goede samenwer-
king - in dit geval ook nog in-
ternationaal - met zoveel perso-
nen in zoveel verschillende func-
ties mogelijk is en tot een goede
oplossing leiden kan.
Gedurende de tijd, dat al deze
functionarissen zich naar de plaats
delict begaven, had de adjudant
Gresel met zijn mannen ook niet
stil gezeten. Door een snel inge-
steld onderzoek in de dansschool
"De Riva" en door navraag bij
diverse personen, die hiervoor in
aanmerking kwamen, rezen al
spoedig ernstige verdenkingen te-
gen Harry H. uit Budel, die overi-
gens geen onbekende was voor de
Rijkspolitie. Een doortastend on-
derzoek in de ouderlijke woning
van Harry bracht de kleding aan
het licht, welke Harry de avond
tevoren had gedragen. Deze was
bemodderd en met bloed be-
smeurd. Harry's moeder had van
haar zoon vernomen, dat hij een
ongelukje gehad had met zijn
bromfiets, doch zij veronderstelde
zelf, dat Harry gevochten had.
Met deze aanwijzingen in handen
in het nog prille stadium van het
onderzoek, was een zeer gunstig
uitgangspunt geschapen.
Harry was echter in Leuven aan
het werk en dus op dat moment
onbereikbaar voor de Nederlandse
Politie en Justitie. Doch toen
bleek, wat onderlinge en internati-
onale samenwerking vermag.
Door de majoor Vermeulen wer-
den contacten gelegd tussen de
Belgische en Nederlandse Justitie
en Politie en werd met deze auto-
riteiten overlegd, welke maatrege-
len er getroffen dienden te wor-

den. ALhoewel er verschillende
sporen werden gevonden op Ne-
derlands gebied, kon op dat mo-
ment niet worden vastgesteld, waar
het feit gepleegd was, temeer om-
dat het lijk in België werd aange-
troffen.
Toch zag de Procureur des Ko-
nings in deze zaak meer een Ne-
derlandse aangelegenheid. Hij ba-
seerde dit op de volgende feiten:
Zeer waarschijnlijk is de dader een
in Nederland woonachtig persoon,
die daarbij ook nog minderjarig is.
Het is volgens hem, in het belang
van deze jongen, dat hij in Neder-
land voor de rechter verschijnt.
Na berechting in Nederland kan
hij daar ook beter worden opge-
vangen. Een nuchtere redenering,
die hoge waardering verdient!
Een en ander had tot gevolg, dat
de algehele leiding over het team
voor de werkzaamheden in dit on-
derzoek in handen werd gelegd
van kapitein De Maat. Het onder-
zoek werd gedaan door een in de

politie-ambtenaren, onder leiding
van de commissaris Neelemans
van de Gerechtelijke Politie te
Hasselt toegevoegd. Het technische
onderzoek werd zowel op Neder-
lands als Belgisch grondgebied op-
gedragen aan de technische re-
cherche van de Rijkspolitie. Die
werd dus belast met het totale on-
derzoek van de plaats delict.
De groepscommandant, adjudant
Gresel, hield gelijke tred met het
rechercheteam. Hij bleef steeds op
de hoogte van de gang van zaken,
woonde de teamvergaderingen bij
en gaf de nodige adviezen, vooral
waar het plaatselijke bekendheid
betrof, stond de pers te woord,
fungeerde als hulpofficier van Jus-
titie en. bleef daarnaast normaal
zijn werkzaamheden als groeps-
commandant uitoefenen.
Door de toepassing van dit systeem
kon het rechercheteam zich als
zelfstandige eenheid helemaal wij-
den aan het onderzoek, terwijl het
werk op de groep ook normaal

."

nieuwe opzet van de recherche bij
het korps passend rechercheteam,
bestaande uit: 2 man van de tech-
nische recherche, 2 man van de
districtsrecherche, 2 speurhondge-
leiders en 4 man van de Groep
Bude\. Hieraan werden 3 Belgische

doorging. Men kon op deze wijze
een-langdurig onderzoek beter vol-
houden, zonder de plaatselijke po-
litiedienst ernstig te schaden.
Nog dezelfde dag werd Harry H.,
toen hij van zijn werk terugkwam
en goed en wel weer op Neder-

5
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lands gebied was aangekomen,
aangehouden. Zijn bekentenis volg-
de vrij spoedig.
Om de bewijsvoering volledig
rond te maken ging het recherche-
werk nog een poosje door. Op
vaste tijden kwam het team bijeen
en werden onder leiding van kapi-
tein De Maat de resultaten uitge-
wisseld van de gedane onderzoe-
ken en de verrichte verhoren. De
stand van zaken werd dan bespro-
ken en eventuele theorieën omtrent
het plegen van het misdrijf werden
daarbij ter discussie gebracht. Dit
gaf vooral het met het verhoor
van de verdachte belaste koppel
veel steun. Ook kreeg ieder weer
een nieuwe taak opgedragen of
ging door met de hem eerder op-
gedragen taak, als dit noodzake-
lijk was. De Belgische collega's
speelden dit spel geheel mee, zo-
dat deze internationale samenwer-
king zeer vlot verliep.
Aangezien de plaats delict in een
verlaten streek lag, werd er de
eerste dag een M.E.-wagen ge-
plaatst. Deze deed dienst als mo-
biel bureau en als "restauratie-
wagen". De aanhoudende ijsregen
maakte het noodzakelijk om af en
toe bij een kom erwtensoep nieuwe
krachten te verzamelen voor het
buitenwerk op de plaats delict.
Ook de bestaande mogelijkheid
tot het inzetten van particuliere
motorvoertuigen ten behoeve van
het rechercheonderzoek tegen de
bekende kilometervergoeding in-
gevolge het Reisbesluit, bracht in
deze zaak uitkomst, daar een te-
kort aan vervoermiddelen steeds
weer een groot struikelblok bleek
te zijn. Nu konden de koppels zich
snel verplaatsen en konden de ver-
horen binnen de gestelde termijn
afgehandeld worden.
Al met al liep dit onderzoek op
deze manier gesmeerd, ondanks
de vele eigenaardigheden, welke
zich voordeden. Enkele daarvan
wil ik hier graag noemen:
Uit de gevonden sporen ter plaatse
en de verhoren later bleek dat het
feit in Nederland gepleegd was.
Het lijk werd echter in België ge-
vonden en is niet meer in Neder-
land geweest. De plaats van over-
lijden was dus in Nederland, doch
een aangifte van overlijden in Ne-
derland werd niet gedaan. On-

..

danks het overlijden in Nederland,
werd er geen verklaring van geen
bezwaar tot begraven of een ver-
lof tot begraven afgegeven in Ne-
derland. Toch werd na enkele da-
gen in Hament (B) dit lijk begra-
ven.

alles zien aan de beide wetsdok-
toren. De. vlaamssprekende wets-
dokter vertaalde het gedicteerde
intussen weer in het frans. Overi-
gens vond men de wijze van sectie-
verrichten van dr Zeldenrust ,.ma-
gistraal".

De sectie op het lijk werd verricht
in een kraamkamer van het Moe-
derhuis te Hamont, In opdracht
van de Procureur der Konings
werd deze sectie in België verricht
door de Nederlandse gerechtelijk
patholoog-anatoom dr Zeldenrust.
Hij werd hierbij geassisteerd door
de Belgische "wets"-dokter Warin
van de Luikse Universiteit. Aan-
gezien deze franstalig was, moest
hij van rechtswege (in België) wor-
den bijgestaan door een vlaams-
sprekende wetsdokter Weekers.
Dr Zeldenrust dicteerde zijn be-
vindingen aan de wachtmeester
Braun uit Budel en liet vervolgens

Voorts werd een altijd weer tijd-
rovende uitleveringsprocedure ont-
lopen door de dader te arresteren
in Nederland. De Belgische Poli-
tie zag in opdracht van de Procu-
reur des Konings van deze arresta-
tie af, doch zorgde er wel voor,
dat de dader in België werd ge-
localiseerd en vervolgens gescha-
duwd werd door Belgische en Ne-
derlandse politie-ambtenaren, tot-
das-zijn -aanhouding in Nederland
een feit was.
Tot zover enkele van de vele in-
gewikkelde omstandigheden, waar-
onder in dit onderzoek gewei kt
moest worden. Zij werden door

7
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een goede samenwerking in een
prettige en kameraadschappelijke
sfeer heel gemakkelijk opgelost.
Op 30 januari 1970 kwamen het
rechercheteam en alle anderen,
die direct of indirect bij dit on-
derzoek betrokken waren geweest
voor een slotbespreking bijeen.
Ook toen weer klonk het sappige
Vlaams tussen het Nederlands tij-
dens de laatste uitwisseling van
gegevens. Bij het aanhoren van
een dergelijke vermenging van
spraak, plaatsen en namen kan
men zich nog maar moeilijk voor-
stellen, dat er een grens ligt tus-
sen Budel en Hamont. Na deze
laatste uitwisseling kon men zeg-
gen, dat de zaak "rond" was en
zelfs op papier stond.
Tot slot dankte kapitein De Maat
ieder voor zijn volledige inzet en
wil tot samenwerking. Zonder dat
had dit onderzoek nooit zo pret-
tig en vlot kunnen verlopen. Hij
wees speciaal op de internationale
samenwerking, die hier zo perfect
was en weer eens heeft aange-
toond, dat bij de misdaadbestrij-
ding landsgrenzen niet behoeven
te bestaan.
De districtscommandant majoor
Vermeulen sloot zich hier gaarne
bij aan en betuigde nadrukkelijk
lijn dank aan dat gedeelte van het
personeel van de Groep Budel, dat
niet werd ingezet voor dit onder-
zoek, maar voor het uitoefenen
van de normale dienst extra belast
was geweest. Zijn dank richtte hij
ook speciaal aan de Groepscom-
mandant, de adjudant Gresel, die
door zijn optreden in het begin
van het onderzoek de eerste aan-
zet en de sleutel gaf tot de uitein-
delijke oplossing van deze zaak.
De majoor Vermeulen had zich
weer eens afgevraagd, wat de con-
sequenties konden zijn, wanneer
een zelfstandig rechercheteam
werd ingezet op een groep in der-
gelijke gevallen. Uit de resultaten
te Budel is gebleken, dat de sa-
menwerking tussen de groep en
het rechercheteam bleef bestaan
en dat van langs elkaar heen wer-
ken geen sprake was, iets waar-
mee zowel de plaatselijke politie-
dienst als het onderzoek waren ge-
diend.

amens de Belgische collega's
sprak Commissaris Neelemans van

de Gerechtelijke Politie uit Has-
selt. Hij stak niet onder stoelen of
banken, dat de Belgen door deze
zaak veel geleerd hadden en hij
sprak de hoop uit, dat het in Bel-
gië ook nog eens tot één politie-
korps zal komen, waardoor veel
problemen - veel soorten politie
en veel soorten daaraan verbon-
den autoriteiten - zouden zijn
opgelost. Voorts waardeerde hij
de prettige sfeer en soepele wijze,
waarop de organisatie van de
werkzaamheden was verlopen.
De adjudant Gresel tenslotte dank-
te in de eerste plaats het personeel

doordenker
bij Herwijnen

Met de vraag of de geachte lezer
hier wellicht nog peultjes van
lust, zond de wachtmeester
le kl. W. van Dongen van de
groep Haaften te Beesd deze
foto, gemaakt in de berm van
de voor het openbaar
rij- of ander verkeer
openstaande weg "De Mert" In
het ruilverkavelingsgebied te
Herwijnen. Hij schrijft: De
aangelegen percelen liggen nog
steeds op dezelfde plaats en
hebben van de ontheffing geen
gebruik gemaakt.
Waarvan acte.

van zijn Groep, waarmee hij tij-
dens deze onderzoek periode de
normale dienst had moeten "run-
nen" en toonde zijn tevredenheid
over de inzet en de welwillendheid
van dat kleine groepje. Hij bracht
verder zijn dank over aan alle an-
deren, die op welke wijze dan ook,
in het rechercheteam hadden mee-
gewerkt.
En daarmee kwam een einde aan
een negen dagen durende periode,
waarin door een onderlinge en in-
ternationale samenwerking in een
zo trieste zaak zo snel en zo veel
bereikt werd.

langs
de weg

~

g'ezren
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werd de
verkeersveiligheid
wel gediend
door de
Hoge Raad

enkele kanttekeningen
bij H. R.17-6-1969
V. R.1969/82 en 83
door Mr Th. L. van der Veen
Advocaat te Delft

In een noot onder beide bovengenoemde arre ten
spreekt Mr. Bei e r zijn instemming uit met het
oordeel van de Hoge Raad dat iemand, die op een
verbindingsweg tussen twee rijbanen van een voor-
rangsweg met een auto linksaf wil rijden, voorrang
moet geven aan tegenmoetkomend verkeer, dat vanaf
een dwarsweg komt en één of beide rijbanen wil
oversteken en tevens de tussen de rijbanen gelegen
verbindingsweg.
Hij meent dat door de uitleg van de Hoge Raad de
verkeersveiligheid wordt .gediend. Ik vraag mij af of
dal wei zo zeker is. Een andere zaak is het dat het
R.V.V. op dit gebied (evenals het W.V.R. destijds)
geen duidelijke taal spreekt. En dat in een situatie
die zich dagelijks in den lande duizenden malen zal
voordoen, zodat duidelijkheid een dringend vereiste
is.

Mijns inziens is de R.V.V.-wetgever duidelijk te-
kort geschoten in zijn taak dat hij deze situatie niet
met nadruk heeft geregeld, zodat de Hoge Raad ook
moeilijk anders had kunnen beslissen. Verkeerstech-
nisch hadden Kantonrechter en Rechtbank echter
volkomen gelijk. Laat ik gemakshalve de situatie,
waar het om gaat, verduidelijken met enkele situa-
tieschetsen:

10

1) Verbindingsweg is maar smal en biedt weuug
plaats voor wachtend verkeer; lange personenauto's
en alle vrachtwagens kunnen zich niet veilig tussen
de verkeersstromen opstellen.
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fig. 1: In dit geval is de positie van auto A gevaarlijk
om twee redenen. Zij auto is te lang om veilig tussen
de rijbanen te staan. Komt er een tweede auto C naast
hem staan dan is zijn uitzicht naar rechts geblokkeerd
en moet hij wachten tot C vertrokken is. Maar C ver-
trekt niet omdat hij - volgens de Hoge Raad - aan
B voorrang moet verlenen. Gevolg: Verstopt raken
van verbindingsweg en geen uitzicht voor A, die het
eerst kwam, en het laatst aan bod komt n.l. nadat B
is overge token en C is vertrokken.
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actuele zaak

Bijgaand artikel over voorrangsperikelen op
een verbindingsweg tussen twee rijbanen van
een voorrangsweg, waarin mr. Th. L. van der
Veen, advocaat te Delft duidelijk van mening
verschilt met het door de Hoge Raad uitgespro-
ken standpunt, achten wij boeiend genoeg om
het in het Korpsblad te publiceren, omdat het

2) Verbindingsweg is ruimer, maar kan toch snel
vol raken
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fig. 2: Als de breedte van de verbindingsweg voldoen-
de is om een personenauto of vrachtwagen volledig
op te nemen bestaat geen gevaar voor botsing met
verkeer op één van oe rijbanen van de voorrangsweg.
Doch het gevaar dat een tweede (of derde) auto C het
uitzicht voor A zal belemmeren blijft bestaan. En
om de verbindingsweg dus weer snel leeg te krijgen is
het logisch, dat bestuurder van auto B moet blijven
wachten tot A en C hun draai hebben genomen.

handelt over een dagelijks waarneembaar pro-
bleem. Dat wij dit artikel kunnen publiceren is
te danken aan de auteur en de redactie van
"Verkeersrecht", Juridisch maandblad betref-
fende het wegverkeer, uitgegeven door de

. ANWB.

3) Er is geen verbindingsweg aanwezig.
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fig. 3: Zodra A eenmaal de positie A(l) heeft in geno-
men is het gewenst dat B hem voorrang verleent om-
dat anders A de voorrangsweg gaat blokkeren met al-
le risico's voor het van beide zijden op de voorrangs-
weg van links en rechts naderend verkeer.
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4) Er is een zeer brede verbindingsweg met een
lengte van ± 20 meter.
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fig. 4: Volgens H.R. heeft auto A hier bij het afdraai-
en naar links wel voorrang omdat de bestuurder al
gedraaid is en enige afstand op de voorrangsrijbaan
heeft gereden in lengterichting. Er blijven echter in
dit systeem grensgevallen bestaan waarin de kwestie
van de voorrang onzeker is omdat het er ook vanaf
hangt hoe scherp de auto A zijn draai neemt. Alle on-
zekerheid vervalt, als wordt bepaald, dat verkeer ko-
mende van een verbindingsweg altijd voorrang heeft
op verkeer vanuit een dwarsweg. Vandaar mijn sug-
gestie om art. 46 R.V.V. met een nieuw tweede lid uit
te breiden zoals hieronder is uiteengezet.

Mijns inziens zou in art. 42a R.V.V. een regel
toegevoegd moeten worden ongeveer luidende als
volgt:

"Bestuurders op een verbindingsweg tussen twee
gescheiden rijbanen van een voorrangsweg geven
voorrang aan bestuurders die zich op één dier rijba-
nen voortbewegen." In België is dit geldend recht.

Toelichting

Hierdoor wordt iedere onzekerheid weggenomen; als
bijv. op de voorrangsweg een wielrijder of bromfiet-
ser rijdt kan de vraag rijzen of hij voor de auto die
zich op de verbindingsweg bevindt "van rechts" ko-
mend of "tegemoet" komend verkeer is; het laatste
kan gebeuren als de auto vanaf de andere rijbaan van

de voorrangsweg via de verbindingsweg linksaf gaat.
Dergelijke problemen vervallen geheel als verkeer
op de verbindingsweg' altijd voorrang moet geven aan
verkeer op de rijbanen van de voorrangsweg.

Mijns inziens zou in art. 46 R.V.V. in een tweede
lid een bepaling moeten worden opgenomen luiden-
de ongeveer als volgt:

,,2) Bestuurders die zich bevinden op een verbin-
dingsweg, die tussen de gescheiden rijbanen van een
voorrangsweg of een voorrangskruising is gelegen,
hebben altijd voorrang op verkeer dat vanaf een
dwarsweg komend de voorrangsweg of voorrangs-
kruising wil op rijden."

Toelichting

Door deze bepaling wordt de voorrangsregeling al-
leen maar simpeler. Verkeer op een zijweg van een
voorrangsweg dat een rijbaan van de voorrangsweg
haaks overstekend of rechtsafslaand wil oprijden
moet niet alleen voorrang geven aan verkeer op de
rijbanen van de voorrangsweg doch óók aan verkeer
dat zich op de verbindingsweg bevindt en voornemens
is linksaf te rijden. Het art. 46 R.V.V. is in die situa-
tie geheel uitgeschakeld. Voor voorrangskruisingen
geldt hetzelfde.

Op deze wijze wordt de verkeersveiligheid m.i. heel
wat beter gediend en wordt het verstopt raken van
een smalle verbindingsweg voorkomen. Dat is ook in
overeenstemming met het principe "Don't block in-
tersections". Want iemand die van een dwarsweg ko-
mend en overstekend voorrang moet krijgen boven
auto's op de verbindingsweg helpt hard mede die
verbindingsweg te blokkeren.

De voordelen zijn kort samengevat:

1) Wie het eerst komt het eerst maalt. Ieder die zich
op de verbindingsweg bevindt is eerder op de voor-
rangsweg aangekomen dan de man op de dwarsweg
die de voorransweg nog niet bereden heeft. Hoe
eerder de verbindingsweg weer wordt ontruimd hoe
beter het is. Enkele auto's naast elkaar op een ver-
bindingsweg belemmeren vaak elkaars uitzicht, voor-
al als het gesloten bestelwagens of vrachtwagens be-
treft; bovendien steken vele auto's die op een ver-
bindingsweg moeten stoppen met de achterzijde bo-
ven de rijbaan uit, wat bij mist en duisternis enorme
risico's oplevert. Ook al daarom moeten zij de ver-
bindingsweg zo snel mogelijk ontruimen en niet op
het dwarsverkeer moeten wachten;

2) De verbindingswegsbëhoort tot de voorrangsweg
bedoeld in art. 42a R.V.V.; verkeer op die verbin-
dingsweg heeft onder alle omstandigheden voorrang
te krijgen boven bestuurders die van andere wegen
naderen; dat principe moet niet door art. 46 R.V.V.
worden getorpedeerd;
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3) Er kan nooit meer misverstand ontstaan wie
het eerst moet gaan rijden, de man op de dwarsweg
of de man op de verbindingsweg. Volgens de H.R.
heeft de man van de dwarsweg wel meer voorrang
als hij zijn linksafdraai geheel heeft genomen en even-
wijdig aan de lengte-as van de rijbaan van de voor-
rangsweg rijdt; in mijn systeem is het al of niet geheel
gedraaid hebben niet meer relevant. De man op de
dwarsweg moet altijd zijn beurt afwachten en de ver-
bindingsweg moet eerst "leeg";

4) De bestuurder op de verbindingsweg kijkt uiter-
aard scherp of er verkeer van rechts nadert alvorens
linksaf te rijden. Hij let nu eenmaal niet speciaal op
het dwarsweg-verkeer. Hij rijdt als verkeer van rechts
hem de kans geeft in te voegen op de voorrangsweg.
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Hij mag daarbij niet gehinderd worden door iemand
die vanaf een dwarsweg nog net. voor hem langs wil
glippen steunend op art. 46 R.V.V. en thans ook de
beide arresten van 17-6-1969;

5) Bestuurders op verbindingswegen geven dus op
hun beurt altijd voorrang aan bestuurders die op de
rijbanen van de voorrangsweg rijden; zij hebben ech-
ter voorrang boven verkeer dat van een dwarsweg
de voorrangsweg wil oprijden; dat is ook een logische
gang van zaken die veel onzekerheid wegneemt. Zelfs
zou het gewenst zijn als de verbindingsweg ligt tussen
gescheiden rijbanen van een hoofdweg die geen voor-
rangsweg is ook te bepalen dat verkeer op de verbin- .
dingsweg altijd voorrang moet geven aan verkeer op
de hoofdrijbaan.

levenslang
voor Dominas

Na 27 zittingsdagen van het "Schwurgericht"
van het .Eandgerichi" te Dortmund is Pet ras
Dominas veroordeeld tot levenslange gevange-
nisstraf en ontzet uit de "bürgerlichen Ehren-
rechte" wegens het plegen van een dubbele
moord in Liinern, waar hij bij een inbraak in
de Gaststdtte "Onkel Albrecht" de waard Al-
brecht Hohmann en diens zuster Lina neer-
knalde met een FN 9. Dominas vluchtte zon-
der het spaargeld van de herbergier en hij ver-
gat zelfs zijn blauwe nylon regenjas. Deze ver-
oordeling in Dortmund betekent waarschijnlijk
het definitieve slot van het optreden van deze
internationale misdadiger, die reeds eerder in
Dortmund tot 15 jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld, wegens een reeks gewapende over-
vallen op juweliers in Duitsland en Amsterdam.
Dominas pleegde die in samenwerking met de
gebroeders Helmut en Gerhard Balk, alsmede
de Essense advocate Marianne Kreuzer, die
onder meer wapens verschafte en tot zes jaar
werd veroordeeld. Dominas werd toen vrijge-
sproken van de dubbele moord te Lünern, maar
nu na hernieuwd onderzoek en een tweede pro-
ces met ruim honderd getuigen en deskundigen
ook daaraan schuldig verklaard. Dit feit roept
weer de herinnering op aan het optreden van
Dominas in Nederland en wij prijzen ons ge-
lukkig over deze hoogst interessante zaak een
serie artikelen te kunnen publiceren, die de
commissaris van gemeentepolitie P. L. Land-
man te Amsterdam schreef.
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DE DOMINASBENDE
DOOR P. L. LANDMAN

COMMISSARIS VAN GEMEENTEPOLITIE

TE AMSTERDAM

,. gangsters uit
Ruhrgebied
op juwelenjacht
in Nederland

Hoewel op de voorpagina's van de dagbladen van
tijd tot tijd berichten verschijnen over brutale over-
vallen op banken, postkantoren, benzinestations e.d.,
zijn er toch de laatste jaren weinig misdrijven ge-
pleegd, die zolang en zoveel in de publiciteit hebben
gestaan als de grote serie overvallen en inbraken,
gepleegd door de gangsterbende uit het Duitse Roer-
gebied, die door ingewijden meestal wordt aangeduid
als de Dominas-bende.
Deze publiciteit vloeide voornamelijk voort uit:
le. de brutale, koelbloedige en niets-ontziende ma-

nier van optreden, waarbij meermalen een kwistig
gebruik van vuurwapens werd gemaakt;

2e. de meestal zeer waardevolle buit;
3e. het feit, dat een bekende advocate (tevens nota-

ris) een belangrijke rol in de bende heeft gespeeld;
4e. de omstandigheid, dat de publiciteitsorganen het

opruimen van de bende een voedingsbron achtten
voor de sensatielust van hun lezerskring.

Om enig inzicht te verschaffen in de samenstelling
van de bende is het wellicht gewenst te beginnen
met een opsomming van de personages, die tot de
vaste kern van de bende kunnen worden gerekend.
Het begon in 1963 met enkele kleinere inbraken door
de leden van de familie Balk uit Bottrop. Vier broers
van deze familie, Helmut, Gerhard, Harry en Her-
bert genaamd, hadden de Politie en Justitie al heel
wat werk bezorgd en waren in het voorjaar van 1963
toevallig allen op vrije voeten, nadat zij om beurten
al heel wat jaren van hun leven in afzondering had-
den doorgebracht.
Hun zuster Betty Russ-Balk, met haar vierentwintig-
ste jaar gescheiden van haar man en in het bezit van
vier haar toegewezen spruiten, hoopte de rest van
haar leven te kunnen baden in de weelde, die haar
vriend Dominas haar kon verschaffen door zijn bij-
zondere voortvarendheid op het gebied van over-
vallen op juwelierszaken.
Helmut Balk trouwde in 1964 met Lucy Cichetzki,
die ook haar aandeel in het vervoeren en veroveren
van verschillende hoeveelheden kostbaarheden heeft
gehad, terwijl haar broer Paul Cichetzki juist zijn

( 1")

intrede in de bende had gevierd, toen deze met rasse
schreden de ondergang tegemoet ijlde.
Genoemde Paul Cichetzki werd aanvankelijk door
de politie aangezien voor de bekende recidivist Paul
Lackmacki, die tot nu toe buiten schot is kunnen
blijven, omdat zijn aandeel in de activiteiten van de
bende niet met zekerheid kon worden vastgesteld.
Eveneens vrij duister is nog steeds de omvang van
het aandeel van de bekende advocate uit Essen, Maria
Anna Kreuzer-Birkenbach en haar twee dochters,
waarvan de oudste (Irma) aan de universiteit van
Erlangen rechten studeerde, terwijl de jongste (Ger-
lind) bij haar moeder woonde en als verkoopster
werkzaam was in een optiekzaak.
De onbetwiste leider van de bende was de staatloze
Petras Dominas, in 1929 geboren nabij het drielan-
denpunt Polen, Rusland en Litauen. Oorspronkelijk
bezat hij de nationaliteit van laatstgenoemd land,
maar toen Litauen tegelijk met de andere Baltische
Staten bij de Sovjet-Unie werd ingelijfd, vertrok zijn
familie naar het nabij gelegen Duitse Koningsbergen.
Toen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog
de Russische legers steeds meer naar het westen op-
marcheerden, week de familie Dominas uit naar het
westelijk deel van Duitsland, de latere Bondsrepubliek.
Als kind had Petras Dominas door de ligging van
zijn woonplaats, drie talen geleerd, Pools, Russisch
en Litaus. Toen hij later op Duitse scholen terecht
kwam, had hij spoedig de vierde taal, Duits, volledig
onder de knie. Hoewel over de loopbaan van Do-
minas gedurende de eerste jaren na de Tweede We-
reldoorlog geen absolute zekerheid kon worden ver-
kregen, neemt men aan, dat hij eind 1945 of begin
1946 in Brussel op een school werd geplaatst om
opgeleid te worden voor geheim agent van de Ame-
rikaanse Inlichtingendienst. Vanzelfsprekend leerde
hij Engels op deze school, -terwijl hij in een Frans
gezin heeft vertoefd en ook veel omgang met Vla-
mingen had. Van bovengenoemde zeven talen be-
heerste Dominas er minstens vier in woord, geschrift
en steno.
Ondanks deze voor een geheim agent bijzonder aan-

15

Rp.org_KB1970_03_mrt_Nr.07 68



trekkelijke capaciteiten, hebben de Amerikanen uit-
eindelijk toch maar geen gebruik van zijn diensten
gemaakt, daar de jonge Dominas behalve over zijn
talenknobbel over veel te lange vingers bleek te be-
schikken, waarvoor zelfs de eigendommen van zijn
medeleerlingen niet veilig waren.
Omstreeks 1948 keerde Dominas dan ook in de
Bondsrepubliek terug, waar hij al gauw met de straf-
rechter in aanraking kwam en onder meer enige tijd
een straf moest uitzitten in het tuchthuis te Werl,
waar te zelfder tijd de wegens oorlogsmisdrijven tot
levenslang veroordeelde echtgenoot van de hierboven
genoemde mevrouw Kreuzer zijn straf onderging.
Deze man werd in 1954 wegens zijn slechte gezond-
heidstoestand in vrijheid gesteld en stierf in 1958 in
Essen.
Voor zover bekend vond het eerste optreden van
leden van de bende in Nederland in het begin van
mei 1963 plaats. Toen verbrijzelde Helmut Balk de
spiegelruit van de juwelierszaak Bouwmeester & Ger-
rand aan de Heiligeweg. in Amsterdam, veegde voor
ongeveer f 35.000,- aan sieraden uit de etalage in
een ouderwetse bolhoed en sprong vervolgens in een
door zijn broer Gerhard bestuurde Opel-Rekord, die
precies getimed met een slakkegangetje over de Hei-
ligeweg passeerde.
De Opel bleek een paar dagen tevoren in Amsterdam
gestolen te zijn en werd na de diefstal teruggevonden
in de omgeving van het Koninklijk Paleis op de Dam,
dus enkele honderden meters van de plaats des mis-

16

drijfs verwijderd. Het onderzoek naar de daders en
de buit had voorlopig een negatief resultaat. De po-
litie vermoedde zelfs niet, dat de daders uit het bui-
tenland afkomstig waren.
Deze eerste diefstal vond in de avonduren bij duister-
nis plaats, maar de volgende, ruim een jaar later,
namelijk op zondag 7 juni 1964, werd op klaarlichte
dag gepleegd. Op genoemde datum omstreeks 10.00
uur in de morgen, draaide de juwelier Jos Inden in
de Leidsestraat het tralieluik van zijn etalage om-
hoog. Omwonenden hadden gezien, dat een tweetal
mannen zich al enige tijd in de omgeving ophield,
maar mede door hun keurig uiterlijk vond niemand
dat erg verdacht.
Het tralieluik was echter nauwelijks omhoog, of één
van de beide mannen (Helmut Balk) sloeg met een
grote moker de etalageruit stuk, maakte zich meester
van een hoeveelheid kostbaarheden ter waarde van
ongeveer f 40.000,- en sprong achter bet stuur van
een zwarte Opel-Rekord, die op ongeveer veertig
meter afstand van de geplunderde etalage op de hoek
van de Leidsestraat in de Kerkstraat geparkeerd
stond. De tweede man (Petras Dominas) bield met
een pistool in de hand het publiek in bedwang en
loste in totaal vier schoten, waarvan twee op de ban-
den van een juist naderende taxi, waarvan een voor-
band werd lek geschoten, zodat een achtervolging
met dit voertuig onmogelijk werd. De mannen slaag-
den er in te ontkomen en de spoedig ter plaatse ver-
scbenen politiemannen moesten genoegen nemen met
enkele achtergebleven voorwerpen, die voorlopig ter
identificatie van de daders weinig houvast boden,
namelijk vier patroonhulzen, merk Geco, kaliber 9
millimeter en de in de etalage achtergebleven moker.
Verder verkreeg men een zodanig grote verschei-
denheid in signalementen, dat vrijwel iedere normale
volwassen man als verdacht kon worden aangemerkt.
Zo variëerde de leeftijd van de daders van 23 tot 63
jaar, hun haarkleur van blond tot zwart en hun lengte
van 1,65 tot 1,90 meter. Vrijwel alle getuigen (en
dat waren er nog al wat) verklaarden, dat zij de ver-
dacbten bij weerzien met zekerheid zouden kunnen
herkennen, maar wanneer dat weerzien zou kunnen
plaatsvinden, bleef voor iedereen voorlopig een open
vraag.
Wel waren het merk, de kleur en het kenteken van
de auto, waarmee de daders gevlucht waren, nauw-
keurig bekend, maar al spoedig bleek, dat de auto
kort geleden in Utrecht was ontvreemd. Om geen
enkel detail te verwaarlozen werd rekening gehouden
met een gefingeerde aangifte van de autodiefstal door
de eigenaar (deze beschikte over een bescheiden straf-
register), maar bij onderzoek bleek zijn alibi water-
dicht te zitten. Daar zijn echtgenote er echter een
vriend op na hield, die ook niet helemaal brand-
schoon bleek te zijn, terwijl zij in het bezit was van
contactsleuteltjes van de auto, werden ook de gangen
van die vriend met zeer veel aandacht vereerd. Al
spoedig bleek echter, dat ook hij onmogelijk als ver-
dachte in aanmerking kwam.
De auto werd enkele dagen later teruggevonden door
een rechercheur op enkele honderden meters van de
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plaats van het misdrijf, maar een grondig onderzoek
van het voertuig naar achtergelaten sporen leverde
een negatief resultaat op.
Ook de vier patroonhulzen verschaften de recherche
voorlopig geen enkel houvast. Bij navraag werd van
officiële zijde de mededeling ontvangen, dat bij de
geallieerde strijdkrachten in West-Europa geen mu-
nitie van het merk Geco in gebruik was, hetgeen
later niet geheel juist bleek te zijn.
Toch werd de mogelijkheid, dat de overval door
Amerikaanse deserteurs zou zijn gepleegd, niet ge-
heel buiten beschouwing gelaten. Er werd verzocht
om een opgave van gedeserteerde Amerikaanse mili-
tairen, die in West-Europa zouden kunnen verblijven,
waarbij ook hun foto's en vingerafdrukken werden
opgevraagd. Men kreeg ten antwoord, dat aan het
verzoek onmogelijk kon worden voldaan, omdat in
West-Europa vele honderden gedeserteerd en rond-
zwierven, maar dat men slechts van enkelen hunner
foto's en vingerafdrukken ter beschikking had, na-
melijk wanneer zij terzake misdrijf met Justitie of
Politie in aanraking waren geweest.
Alle aandacht werd daarna geconcentreerd op de nog
nieuwe moker. Daar op de steel een miniem restant
van het etiket was achtergebleven (men had kennelijk
getracht dit eraf te krabben) wisten de rechercheurs
al spoedig, zij het na heel veel moeite, het fabrieks-
merk en de importeur van de moker te identificeren.
Daar men uit het feit, dat de betrokken auto in
Utrecht was ontvreemd, de onjuiste gevolgtrekking
maakte, dat de daders ook wel in de richting van die
stad gezocht zouden moeten worden, werd om een
opgave verzocht van de ijzerhandelaren in Utrecht
aan wie de laatste tijd hamers van dit merk waren
afgeleverd. Men kreeg een opgave van tien adressen
en deze werden vanzelfsprekend alle bezocht, maar
het resultaat was negatief.
Daarna werd op verzoek een opgave verkregen van
de handel aren in Amsterdam, aan wie dergelijke mo-
kers waren verkocht. Vele uren werden besteed om
deze lange lijst af te werken, maar nergens zagen de
rechercheurs ook maar één hoofd "ja" knikken.
Toen de hele lijst was afgewerkt, keerden de teleur-
gestelde, maar kennelijk nog niet ontmoedigde speur-
ders naar het bureau terug. Tegenover het bureau
Singel is een ijzerwinkel en het "waarom" zal wel
altijd duister blijven, maar de rechercheurs besloten,
hoewel de naam van de zaak niet op de lijst voor-
kwam, toch maar even binnen te gaan. Na afloop
vertelden zij met zekerheid te weten, hoe een koe
een haas vangt, want juist in deze winkel wist men
direct mede te delen, dat de moker daar de voor-
gaande zaterdag was verkocht, maar ... de bediende,
die de moker verkocht had, was niet aanwezig en
men kon onmogelijk mededelen, waar hij te bereiken
was. Hij werkte namelijk alleen des zaterdags als
verkoper in de winkel en was de overige dagen van
de week als vertegenwoordiger voor het gehele land
op stap, zonder dat men wist, welke gedeelten van
zijn "rayon" door hem werden bezocht. Het verhoor
van deze man moest dus tot de eerstvolgende zater-
dag worden uitgesteld. Gelukkig herinnerde de' ver-

tegenwoordiger-winkelbediende zich de man, aan wie
hij de moker had verkocht, bijzonder goed. Niet al-
leen verschafte hij een zeer goed signalement (dat
later geheel aan dat van Dominas beantwoordde)
maar hij vertelde ook, dat de koper Engels had ge-
sproken, maar geen Engelsman en ook geen Ameri-
kaan kon zijn. Toen later de identiteit van de koper
was gebleken, konden we alleen maar bewondering
hebben voor de opmerkingscapaciteiten en het talen-
inzicht van deze getuige, maar voorlopig werd de
zaak er niet minder gecompliceerd door.
Vanzelfsprekend regende het tips van alle kanten,
zodra de dagbladen de gebruikelijke ruchtbaarheid
aan de zaak hadden gegeven, maar de meeste tips
waren meer gericht op het binnenhalen van een even-
tuele beloning van een verzekeringsmaatschappij, dan
op het wijzen van de richting, waarin de daders zou-
den moeten worden gezocht. Hoewel vrijwel geen
enkele van de binnengekomen tips zonder meer ter-
zijde werd gelegd, werd toch aan één tip onmiddellijk
grote aandacht besteed. Het was een sympathiek op-
gesteld briefje van de echtgenote van een tandarts
uit de buurt van Zwolle, waarin zij schreef, dat haar
zoon in Duitsland studeerde en haar enkele knipsels
uit Duitse kranten had gezonden, waarin vermeld
stond, dat er in Duitsland soortgelijke overvallen
werden gepleegd als die in de Leidsestraat te Am-
sterdam. Bovendien was de tipgeefster zo vriendelijk
om een paar krantenknipsels in te sluiten. Groot was
de verbazing van de recherchemannen, toen zij lazen,
dat reeds maandenlang in Duitsland overvallen op
juwelierszaken gepleegd waren op de wijze als in de
Leidsestraat in Amsterdam was toegepast. Ook in
Duitsland werd steeds gebruik gemaakt van een ge-
stolen zwarte Opel-Rekord, ook daar was geschoten
met 9 millimeter patronen van het merk Geco en
ook daar werd de auto op enkele honderden meters
afstand van de plaats des misdrijfs onbeheerd aange-
troffen, zonder dat er ook maar een enkel spoortje
van de daders in werd achtergelaten.
Onmiddellijk werd via Interpol contact gezocht met
de Duitse Politie en om de zaak wat te bespoedigen
werden twee van de vier gevonden hulzen bij de brief
gevoegd. Enkele weken verliepen voor er antwoord
kwam. Dit antwoord was bovendien een teleurstelling,
want het bevatte behalve de bevestiging van de ont-
vangst van onze brief met. de hulzen slechts het ver-
zoek om ook de andere twee hulzen te willen zenden.
Aan dit verzoek werd voldaan, maar niet van harte,
want de recherche in Amsterdam zat met het onder-
zoek volkomen aan de grond en men kwam geen
stap verder.

wild-west
taferelen
in het hart
van Amsterdam
Toen, plotseling, ongeveer eind augustus, kwam er
ineens schot in de zaak. Wat was er namelijk gebeurd?
In een stadje in het Roergebied waren twee oude

17

Rp.org_KB1970_03_mrt_Nr.07 70



mensen op beestachtige manier vermoord. Duidelijk
was bij het onderzoek gebleken, dat het om hun
spaargeld te doen was geweest, temeer daar be-
kend was, dat zij tamelijk gefortuneerd waren. Ook
hier was weer gebruik gemaakt van minstens één
vuurwapen en de talrijke gevonden hulzen waren
van het merk Geco, kaliber 9 mmo
Onmiddellijk na dit misdrijf werd het onderzoek op
last van de Duitse autoriteiten op grootse wijze ge-
organiseerd. Er werd een speciale brigade gevormd
in Dortmund onder leiding van een Officier van
Justitie (Dr. Schlösser) en een Hoofdinspecteur van
Politie (Löblein). Uit elke plaats, waar de bende ge-
opereerd had, werden enkele rechercheurs bij deze
brigade gedetacheerd en men had de opdracht zich
maar aan één taak te wijden, namelijk het opruimen
van de gangsterbende.
Zodra de chefs van de speciale brigade de zekerheid
hadden, dat de schoten bij de dubbele moord en bij
diverse andere overvallen, zowel in Duitsland als in
Amsterdam, gelost waren met hetzelfde wapen, zoch-
ten zij contact met de recherche van het bureau Sin-
gel in Amsterdam. Zij verzochten om een mondelinge

\

i

\

bespreking en wel zo spoedig mogelijk.
Blij, dat er tenminste met enige kans op succes weer
activiteit kon worden ontplooid, werd afgesproken,
dat men elkaar op 3 september 1964 in Venlo zou
ontmoeten. De Amsterdammers betreurden het wel,
dat zij met bijna lege handen naar deze bespreking
moesten. De hulzen waren in Duitsland en een stuk-
geschoten band van een taxi, benevens een vermoe-
delijk slechts éénmaal gebruikte moker zouden bij
een dergelijke bespreking, figuurlijk gesproken, niet
veel gewicht in de schaal kunnen leggen.
Toen herinnerde één van de rechercheurs zich, dat
een kind, dat met haar moeder getuige van de etalage-
diefstal was geweest, tegen hem de opmerking had
gemaakt: "Die ene leek wel een beetje op meneer
Eerdmans van de televisie, alleen zijn haar was an-
ders." Zoals gebruikelijk was aan een dergelijke uit-
lating van een kind heel weinig aandacht geschonken.
Maar daar elke politieman weet, dat juist kinderen
bij sommige gebeurtenissen ten opzichte van bepaalde
details over beter waarnemingsvermogen beschikken
dan menig volwassene, werd de bovenvermelde uit-
lating nog eens ter tafel gebracht. Juist nu in Duits-
land de zaak zo grondig werd aangepakt, werd be-
sloten geen enkel detail te verwaarlozen, ook al werd
geen gunstig resultaat van de maatregel verwacht.
Men besloot de medewerking van de heer Eerdmans
in te roepen en deze was direct bereid zich op het
Hoofdbureau te laten fotograferen. Met enkele fraaie
foto's van de bekende quizmaster in de tas vertrok-
ken op 3 september een inspecteur en een recher-
cheur van het bureau Singel naar Venlo. Hoewel men
aldaar de identiteit van de daders nog allerminst had
kunnen vaststellen, keerde men toch naar Amsterdam
terug in de vaste overtuiging, dat de grondslag was
gelegd voor een intensieve samenwerking, daar wel
was komen vast te staan, dat de diefstal in de Leidse-
straat was gepleegd door leden van dezelfde bende,
die al maandenlang met veel brutaliteit en succes het
Roergebied onveilig had gemaakt.
De leden van de speciale brigade bleken onder meer
bijeenkomsten van politiemannen en getuigen van de
overvallen te organiseren, waarbij op een projectie-
scherm beelden werden vertoond van personen, die
eventueel als daders van de overvallen zouden kun-
nen worden aangemerkt. Oók de foto van de heer
Eerdmans, ter beschikking gesteld aan de Duitse
politiemannen, werd grondig bekeken. Men voorzag,
gelet op de uitlating van het kind, de beeltenis van
de heer Eerdmans van verschillende geïmproviseerde
"pruiken", totdat één van de rechercheurs, vermoe-
delijk getroffen door een zekere gelijkenis, de vraag
stelde: "Zeg, is die Dominas soms al weer vrij?"
Nadat bij onderzoek was gebleken, dat deze bekende
recidivist inderdaad sedert enige maanden op vrije
voeten was, richtte de gehele activiteit van de speciale
brigade zich op de persoon van de geboren Litauer
Petras Dominas. Men slaagde er niet in zijn woon-
of verblijfplaats te ontdekken (later zou blijken, dat
hij in het Amsterdamse Bos had gekampeerd), maar
men wist wel aan enkele duidelijke foto's van hem
te komen en bovendien wist men al spoedig, dat hij
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meestal in een zwarte Opel-Rekord reed, waarvan
het kenteken bekend was.
Daar men tevens wist uit te zoeken, dat hij de laatste
tijd wel eens in Keulen was gezien, verwachtte men
de volgende overval in die stad. Teneinde groot-
scheepse maatregelen te kunnen nemen, om bij die
gelegenheid de bende in de val te laten lopen, kwam
de chef van de speciale brigade, de heer Löblein, op
vrijdag 25 september 1964 naar Amsterdam, voor-
zien van een aantal foto's van Dominas en van diens
vermoedelijke mededaders Helrnut Balk en Paul
Lackmacki. Samen met een hoofdinspecteur van het
bureau Singel bezocht Löblein een groot aantal van
de getuigen van de overval in de Leidsestraat en vrij-
wel zonder uitzondering wezen deze getuigen Domi-
nas aan als degene, die de schoten had gelost, terwijl
Helrnut Balk werd herkend als degene, die de ruit
van de etalage had verbrijzeld, de kostbaarheden had
weggenomen en vervolgens achter het stuur van de
gestolen Opel-Rekord was gaan zitten om er mee
weg te rijden.
Daar inmiddels door de Duitse deskundigen was vast-
gesteld, dat de schoten bij verschillende overvallen
in Duitsland en ook bij de dubbele moord met het-
zelfde wapen waren afgevuurd als de schoten in de
Leidsestraat, was de Duitse politieman bijzonder te-
vreden over het resultaat- van zijn bezoek aan Am-
sterdam, vooral ook omdat de herkenningen in Duits-
land heel wat minder positief waren geweest.
Daar men enkele getuigen pas in de avonduren had
kunnen ontmoeten, was het de heer Löblein niet
mogelijk om dezelfde avond nog naar Dortmund
terug te keren en hij betrok een kamer in een hotel
op het Muntplein in Amsterdam, vanzelfsprekend
totaal onbekend met het feit, dat zijn grote tegen-
speler Dominas dezelfde nacht doorbracht in een
hotel op het Rokin, dus in de onmiddellijke nabijheid.
Löblein zou zaterdagmorgen nog even een afscheids-
visite komen afleggen op het bureau Singel en daarna
naar Dortmund terugkeren om de jacht op de leden
van de bende te beginnen.
Zaterdagmorgen 26 september 1964 te omstreeks
half tien kwam Löblein 'zoals afgesproken afscheid
nemen en tegelijkertijd een korte slotbespreking hou-
den over de tenemen maatregelen. Men was het ge-
sprek nauwelijks begonnen, of op amper honderd
meter afstand vielen op de Heiligeweg een aantal
schoten en werd de meest spectaculaire en brutale
overval van de bende gepleegd.
Op de Heiligeweg nabij de Kalverstraat bevindt zich
een juwelierszaak van de heer Schipper. De firma
staat ervoor bekend, steeds voor een groot kapitaal
aan juwelen in voorraad te hebben en het grootste
deel daarvan elke dag in de etalages ten toon te
spreiden. Des nachts gaan de meest kostbare exem-
plaren in de kluis, die in het achter de winkel ge-
legen kantoor aanwezig is. Ook die zaterdagmorgen
werden de kostbaarheden omstreeks half tien uit de
kluis gehaald en in de etalages uitgestald.
De zaak heeft drie etalageruiten, waarvan de mid-
delste uitzicht verleent op een unieke verzameling
briljanten, terwijl de beide buitenste etalages horloges

~

en andere gouden voorwerpen, voor het marendeel
zonder edelstenen, bevatten.
Zodra de kostbaarheden in de etalages waren gelegd,
werden de stalen rolluiken opgetrokken en begon het
dienstmeisje aan de buitenkant de ramen te zemen.
Zij was daarmee juist begonnen, toen zij van achte-
ren werd vastgegrepen door een man, die zich achter
haar verschool en met een pistool in de hand de
voorbijgangers op afstand hield. Een tweede man
sloeg met een grote moker de middelste etalageruit
stuk, waarna hij een aantal kostbaarheden uit de
etalage greep en deze in een tas stopte. Een derde
man, eveneens een pistool in de hand, posteerde zich
in de deuropening en loste een schot over de hoofden
van de in de winkel aanwezige personeelsleden van
de heer Schipper. De kogel drong het plafond (zacht-
board) binnen en bleef uiteindelijk steken in een
kleerkast op de eerste verdieping. De heer Schipper
greep een houten krukje en hief dit boven het hoofd
om de overvaller te lijf te gaan. Deze loste daarop
onmiddellijk een tweede schot, ongeveer in horizon-
tale richting. De kogel doorboorde een paar vitrines,
kwam terecht in het kantoor en sloeg op ongeveer
anderhalve meter hoogte te pletter tegen de stalen
brandkast. In aanmerking nemende, dat de winkel-
ruimte slechts enkele meters breed is (men kan spre-
ken van een pijpenla) en dat zich in die winkel in
totaal negen personen bevonden, mag het een won-
der genoemd worden, dat niemand werd getroffen.
Juist terwijl de overval plaatsvond, passeerde op de
Heiligeweg een jeugdig politieman met zijn auto.
Hij had het plan om met echtgenote en kroost op
zijn vrije dag in de Kalverstraat te gaan winkelen,
maar toen hij een man met een moker de etalageruit
van de juwelierszaak zag verbrijzelen, bedacht hij
zich geen ogenblik, stopte en sprong uit zijn wagen.
om, naar hij dacht, de aanhouding van zijn leven te
gaan verrichten. Hij werd echter al gauw tot andere
gedachten gebracht, want de achter het dienstmeisje
staande man vuurde twee schoten op hem af, waar-
van er één de wieldop van zijn auto vernielde. De
(ongewapende) politieman verwijderde toen eerst zijn
vrouwen kinderen uit de gevaarlijke omgeving en
nam daarna als één der voornaamste getuigen aan de
achtervolging deel. Deze achtervolging had een nogal
spectaculair verloop. Nadat de man met de moker
(Helrnut Balk) een naar zijn mening voldoende hoe-
veelheid kostbaarheden in zijn tas had gestopt, liep
hij daarmede naar de Kalverstraat, stak deze schuin
over en verdween via een smal steegje naar het Ro-
kin. De man bij de winkeldeur (Petras Dominas)
volgde hem langs dezelfde weg, maar kon niet na-
laten om bij het passeren van de vernielde ruit ook
nog een greep in de etalage te doen en enkele kost-
baarheden in zijn zak te stoppen. Toen ook de derde
man zijn plaats achter de levende barricade had ver-
laten, holde het drietal door het steegje naar het Ro-
kin, waar de zwarte Opel-Rekord (hoe kan het an-
ders) stond te wachten.

(wordt vervolgd)
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Generaal
reikte N.S.F.-diploma's uit
in Assen

In het cultureel centrum "De Kolk" te Assen heeft
de generaal W. de Gast, begin februari aan 49 leden
van het Korps Rijkspolitie uit de districten Assen,
Groningen en Leeuwarden het vaardigheidsdiploma
van de Nederlandse Sport Federatie uitgereikt. Vier
candidaten uit het district Leeuwarden hebben de
vaardigheidsproeven in 1969 voor de zesde maal
met succes afgelegd.
De samenkomst in "De Kolk" te Assen werd geopend
door de majoor L. P. Bergsma, die er onder meer op
wees dat het aantal geslaagden in het Noorden snel
is toegenomen, namelijk van 16 in 1967 tot 49 in

De generaal W. de Gast
tijdens de uitreiking van de

N.S.F.-diploma's te Assen.
Geheel links de luitenant

F. J. C. M. van Etten, in het
midden de heer H. W. Hanegraaf

van de N.S.F.

1969, waarvan 27 uit Friesland, 8 uit Groningen en
14 uit Drente. De bijeenkomst werd, ook bijgewoond
door de luitenant F. J. C. M. van Etten, die de dis-
trictscommandant Groningen vertegenwoordigde, de
overste 1. Rodenhuis, die trouwens zelf voor de
tweede maal de vaardigheidsproeven met succes af-
legde en voorts door de heren A. W. Handgraaf en
S. W. Lansink van de commissie vaardigheidsproe-
ven van de NSF, alsmede de heer G. van Schaik,
voorzitter van het district Noord van de N.P.S.B.
De heer Handgraaf betoogde dat deze vierde
diploma-uitreiking in het Noorden mede te danken is
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aan de sportinstructeurs, die door bun inzet ander-
mans lichaam in beweging helpen houden en inspire-
ren om vol te houden. De heer Handgraaf stelde dat
de Rijkspolitie met betrekking tot het aantal kandida-
ten aan de top staat. Voorts gaf hij een interessant
overzicht van aantallen deelnemers, geslaagden en
de resultaten in onderscheidene leeftijdsgroepen.
In 1968 namen in het gehele land in totaal 1808 can-
didaten deel aan de vaardigheidsproeven. Daarvan
slaagden er 893 of 49,3 0/0. In 1969 waren er 2137
deelnemers en 989 geslaagden of 46,20/0. In 1969
namen] 5 dames deel van wie er 8 slaagden; 1 voor
de vierde maal.
In de categorie 16 tot en met 18 jaar waren er 335
deelnemers, waarvan er 135 slaagden (400/0). Van 19
tot en met 23 jaar: 865 deelnemers, 290 geslaagden
(33,50/0) 24 tot en met 29 jaar: 358 deelnemers, 147
geslaagd (410/0).
30 tor en met 35 jaar: 207 deelnemers, geslaagd 125,
600/0.
36 tot en met 41 jaar: 178 deelnemers, geslaagd 131,
73,60/0.
42 tot en met 46 jaar: 86 deelnemers, geslaagd 68,
800/0.
47 tot en met 53 jaar: 91 deelnemers, geslaagd 77,
84,60/0.
54 jaar en ouder: 17 deelnemers, geslaagd 16, 94%.
Van de 2137 deelnemers aan de vaardigheidsproeven
in 1969 waren 570 leden van het Korps Rijkspolitie,
284 van de gemeentepolitie, 77 van de Koninklijke
Marechaussee, 475 van de Landmacht, 202 van de
Luchtmacht en 392 van de Marine.
De generaal De Gast zei bij de uitreiking onder meer:
"Ik "ben trots dat het Korps Rijkspolitie zoveel
enthousiaste sportliefhebbers beeft. Dat is een bewijs
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van wilskracht en van de overtuiging dat wie zijn
dienst goed wil doen, fit moet zijn en over een ge-
zond lichaam dient te beschikken,"
De geslaagden uit de drie Noordelijke districten,
voor het merendeel op bijgaande foto vereeuwigd,
waren:

DISTRICT GRONINGEN
G, L. Prins (20, Ix), K. Dontje (22, Ix), J. C. J. v.
Woudenberg (23, Ix), J. P. R. G. Markus (22, 2x),
R. Tienstra (50, 2x), G. de Leeuw (24, 3x), B. Une-
ken (24, 3x), J. J. Bos (25, 3x).

DiSTRiCT ASSEN
G. ten Velde (39, Ix), A, v. d. Bijl (31, Ix), O. H. Kle-
veringa (50, Ix), H. Rodenburg (48, Lx), J. F. G. Dou-
wes (52, Ix), A. Jager (22, Ix), S, v. d. Kooi (30, Ix),
J. Koster 24, (Ix), L. Douwsma 27, (lx), J. H. Zwiers
(21, Lx), H. J. Schröder (25, Ix), R. B. v. d. Molen
(23, 2x), P. Frieling (35, 2x), M. Dijkstra (47, 4x).

DISTRiCT LEEUWARDEN
M. Walsweer (34, Ix), C. J. Dokter (23, Ix), D.
Veenstra (19, Ix), M. Gerding (23, Ix), D. Roorda
(42, Ix), R. v . d. Kooy (23, Ix), M. Kloetstra (39, Ix),
Th. F. Bollen (43, Ix), W, de Haan (21, 2x), P. Bos-
ma (38, 2x), n. de Vries (23, 2x), P. Nijmeijer (24,
2x), J. Rodenhuis (56, 2x), H. C. Timmer (52, 2x), J.
G. Buitenga (20, 2x), A. Seubers (26, 2x), H. W. de
Jong (29, 2x), H. A. Bergsma (52, 3x), B. Reitsma
(53, 4x), S. Paulusma (26) 4x), F. W. Scbedeler (46,
5x), H. A. Tiesinga (37, 5x), J. Harkema (44, 5x),
H. Woppenkamp (38, 6x), J. van Nieuwenboven (51,
6x), G. J. Tragter (45, 6x), P. de Jong (29, 6x).
(Tussen haakjes de leeftijden en het aantal malen dat
het diploma werd behaald).
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Carnegie
in Volendam

DOOR OPPERWACHTMEESTER P. VAN DER SPEK

Hoewel men in Volendam z'n wenkbrauwen zelfs
niet meer optrekt bij de invasie van bussen vol Ame-
rikanen, van wie sommigen dit dorp aan de "Zuyder
Zee" wel iets ,.too merchandised" vinden, zijn we er
dezer dagen in het groepsbureau van de Rijkspolitie
toch wel even stil van geworden toen in abstracto
kon worden kennis gemaakt met de schenker van het
Vredespaleis in Den Haag, tevens zijnde de stichter
van een fonds dat "mensenredders" eert en beloont,
namelijk de een halve eeuw geleden overleden Ame-
rikaanse staal magnaat Andrew Carnegie.
In Volendam waren vier mensenredders en zij wer-
den gehuldigd! Niet omdat zij hier zelf om hadden
gevraagd, maar omdat het Carnegie Helden Fonds er
achter was gekomen dat die vier hun leven hadden
ingezet om dat van een ander te redden. Nadat ten-
gevolge van een gasontploffing vier woningen geheel
of gedeeltelijk waren verwoest en er in de puinhopen
ook nog brand was uitgebroken, begaven J. M. Bond,
B. J. J. Goorkate, G. A. J. Veerman en M. C. de Jong
(laatstgenoemde wordt meestal met "adjudant" aan-
gesproken en voert het commando over de groep
Edam te Volendam) zich tussen gevels, binnenmuren
en dakresten, die dreigden in te storten. Tussen het
puin bevond zich nog een persoon wiens redding geen
moment uitstel gedoogde.
Dank zij het doortastend optreden van dit viertal
kon het zeer ernstig gewonde slachtoffer worden be-
vrijd.
Burgemeester J. H. Kok van Edam liet een en ander
nog eens uitvoerig de revue passeren tijdens een in
het groepsbureau belegde bijeenkomst en het werd
allerwege zeer op prijs gesteld dat behalve de redders
met hun dames en het vrijwel voltallige personeel van

de groep, ook de districtcommandant, majoor C. H.
Honcoop van zijn persoonlijke belangstelling blijk
gaf.
De burgemeester zei er bijzonder blij mee te zijn dat
ook weer een politieman in de registers van het Car-
negie Helden Fonds kon worden bijgeschreven.
Adjudant de Jong vertegenwoordigt immers een
groep Nederlanders die altijd aan de weg timmert en
voortdurend aan een zeer critische kijk bloot staat.
En het is helaas een bekend gegeven dat die cri tiek
vaak een erg negatief karakter draagt.
Nadat burgemeester Kok het "Loffelyk Getuig-
schrift" aan de redders en bloemen aan hun dames

Burgemeester Kok reikt het getuigschrift uit
aan adjudant De Jong.

had uitgereikt, richtte majoorHoncoop zich in waar-
derende bewoordingen tot de gehuldigden en was er
uiterst gelukkig en tevreden mee dat adjudant de
Jong het Rijkspolitiedevies "Plichtsgetrouw en steeds
paraat" zo duidelijk heeft onderstreept.
Zichtbaar opgelucht waren de "burger"-redders toen
adjudant de Jong hierna - ook namens hen - het
woord nam om zijn erkentelijkheid uit te spreken
voor hetgeen hem en zijn "broeders-in-de-nood" was
bereid.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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Burgemeester dr P. M. A. Meissen overhandigt het afscheidscadeau van
het gemeentebestuur.

opperwachtmeester M. Venne van groep
Wateringen met functioneel leeftijdsontslag

Op 19 januari 1970 werd in de fraaie burgerzaal van het raadhuis te
Wateringen, tijdens een groeps-bindingsavond van de reserve-rijkspolitie,
afscheid genomen van de waarnemend groepscommandant van Wate-
ringen, de opperwachtmeester M. Venne.
Burgemeester dr P. M. A. Meissen en andere sprekers belichtten opper-
wachtmeester Venne ieder uit eigen ervaring maar bij ieder klonk als
grondtonen: loyaliteit, goede vakkennis, gevoel voor humor, evenwich-
tigheid, sympathie. De uitstekende staat van dienst was geheel in over-
eenstemming met het aangeboden waardige afscheid en de fraaie ge-
schenken van blijvende waarde zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat
zowel diensttijd als afscheid bij de scheidende functionaris bijzonder
mooie en plezierige herinneringen zullen wakker houden.

Ondergrondse
Vrij Nederland
herdrukt

Ter gelegenheid van de 25e her-
denking van de bevrijding zal bij
de Baarnse uitgeverij Het Wereld-
venster een herdruk in facsimile
verschijnen van de belangrijkste
nummers en bladzijden van het in
de jaren 1940/1945 illegaal ver-
schenen verzetsblad Vrij Neder-
land.
Dat van de in die donkere jaren
verschenen bijna 1200 onder-
grondse bladen en blaadjes thans
Vrij Nederland herdrukt wordt, is
voornamelijk omdat het - naast
Het Parool - een der oudste en
belangrijkste verzetsbladen ge-
weest is.
Deze documentaire uitgave wordt
ingeleid door mr A. H. van Na-
men, voorzitter van de Stichting
1940/1945 en zelf een der oudste
leden van Vrij Nederland. Uit de
officiële monografie "De onder-
grondse pers" is bovendien de uit-
voerige geschiedenis van Vrij Ne-
derland opgenomen, zoals deze
destijds door wijlen Lydia E. Win-
kel is te boek gesteld.
De uitgave verschijnt in samen-
werking met Vrij Nederland,
waarvan de hoofdredactie en en-
kele redacteuren de keuze der op-
genomen nummers hebben ge-
maakt.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL. Gaarne zou ik u persoonlijk willen bedanken voor uw warm

medeleven bij het zo plotseling overlijden van mijn innig ge-
liefde. zorgzame man

Jan Jacobs
Helaas kan ik dit niet doen vanwege de overstelpende belang-
stelling. Daarom betuig ik u, ook namens mijn kinderen, op
deze wijze mijn grote erkentelijkheid voor alles wat u voor ons
gedaan hebt.

Arnhem, maart 1970.
Velperweg 160

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering. vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport. banden.

Uit aller naam:
F. G. JACOBS-JANSE
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adjudant M. Kool
groepscommandant
te De Lier

De adjudant M.
Kool is met in-
gang van 16
februari 1970
aangewezen als
groepscomman-
dant De Lier.
Hij werd op 8
augustus 1919
te Amerongen
geboren en trad op 15 augustus
1940 in dienst bij de marechaus-
see. In de bezettingstijd ging hij
over naar de Staatspolitie (Mare-
chaussee) en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
Ie kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie ter standplaats Nun-
speet. Op 1 juli 1958 werd hij als
postcommandant verplaatst naar
Elburg waar hij op 1 januari 1960
werd aangewezen als plv, groeps-
commandant tevens rayoncom-
mandant. Op 1 mei 1959 werd hij
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 16 februari 1970 tot adju-
dant.

adjudant J. Pothof
groepscommandant
Eijsden

De adjudant J.
Pothof is met
ingang van 1
januari 1970
aangewezen als
groepscomman-
dant Eijsden.
Hij werd op 21
oktober 1916 te
Rockanje gebo-
ren. Op 9 juli 1940 trad hij in
dienst bij de Marechaussee en ging
op 1 maart 1943 over naar de
Staatspolitie (Marechaussee), waar-
na hij op 1 januari 1946 in de
rang van wachtmeester le kJ. werd
aangesteld bij het Korps Rijkspoli-
tie ter standplaats Geulle. Na ver-
plaatsingen naar Wijnandsrade,
Gronsveld, Heer, Oudenhoorn.
Schaesberg, Tudderen en Margra-
ten, werd hij op 1 september 1965
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aangewezen als plv. groepscom-
mandant, tevens rayoncomman-
dant te Gulpen. Op 1 januari 1960
werd hij bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 januari 1970 tot
adjudant.

adjudant J. Stil
groepscommandant
Haskerland te Joure

Met ingang van
1 februari 1970
is de adjudant
J. Stil aange-
wezen als
groepscomman-
dant Hasker-
land te Joure.
Hij werd op 29
december 1917
te Kampen geboren en trad op 1
augustus 1940 in dienst bij het
Korps Rijksveldwacht. In de be-
zettingsjaren ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester le kl. aange-
steld bij het Korps Rijkspolitie ter
standplaats Oldeberkoop. Na ach-
tereenvolgens verplaatst te zijn
naar Warns, Blesse, Heerenveen
(staf district) en Vollenhoven, werd
hij op 1 april 1959 in laatstge-
noemde standplaats aangewezen
als -plv, groepscommandant, tevens
rayoncommandant en op 1 juni
1966 in gelijke functie te Tubber-
gen. Op 1 april 1958 werd hij be-
vorderd tot opperwachtmeester en
op 1 februari 1970 tot adjudant.

adjudant J. Bout
groepscommandant
Rijkspolitie te water
te Wemeldinge

Met ingang van
16 januari 1970
is de adjudant
J. Bout aange-
wezen als
groepscomman-
dant rijkspolitie
te water te We-
meldinge. Hij
werd op 25 juli
1917 te Tholen geboren en trad

op 1 maart 1941 in dienst bij de
Marechaussee en werd op 1 maart
1943 ingedeeld bij de politie te
water. Op 1 januari 1946 werd hij
in de rang van wachtmeester l e
kl. aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Zaltbommel
(rijkspolitie te water). Op 1 juni
1946 werd hij aangewezen als
postcommandant te Wemeldinge,
waar hij op 23 januari 1958 werd
aangewezen als plv. groepscom-
mandant. Hij werd op 1 april 1958
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 1 juni 1970 tot adjudant.
Hem werd op 30 april 1955 ter
gelegenheid van de verjaardag van
H.M. de Koningin de ere-medaille
verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau in brons toegekend.

adjudant J. J. A. Mon
groepscommandant
Bunde

Met ingang van
1 december '69
is de adjudant
J. J. A. Moll
aangewezen als
groepscomman-
dant te Bunde.
Hij werd op 14
mei 1916 te
Rotterdam ge-
boren en trad op 7 oktober 1937
in dienst bij het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee. In de be-
zettingsjaren ging hij over naar de
Staatspolitie (Marechaussee), waar-
na hij op 1 januari 1946 in de
rang van wachtmeester le kl. werd
aangesteld bij het Korps Rijks-
politie ter standplaats Berg. Op 13
december 1941 werd hij verplaatst
naar Meerssen, vervolgens op 7
juli 1955 naar Valkenburg-L. waar
hij op 22 december 1965 werd
aangewezen als plv. groepscom-
mandant, tevens rayoncomman-
dant, Op 1 april 1965 werd hij in
laatstgenoemde functie verplaatst
naar Bunde. Hij werd op 1 juli
1956 bevorderd tot opperwacht-
meester en op 1 december 1969
tot adjudant. In 1937 werd hem
het getuigschrift van het Carnegie
Heldenfonds toegekend.
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adjudant
B. A. de Vries

commandant
parketgroep

te Zutphen

De adjudant B.
A. de Vries is
met ingang van
31 januari 1970
aangewezen als
commandant
van de parket-
groep Zutphen.
Hij werd op 19
juli 1915 teAal-
ten geboren en trad op 9 juli 1940
in dienst bij de Marechaussee. Op
1 maart 1943 ging hij over naar

~

Adjudant G. Been
van De Lier
verliet Rijkspolitiedienst

Burgemeester P. B. Bouman en adjudant G. Been kijken elkaar voor het laatst -
althans ambtelijk - nog eens diep in de ogen. Links mevrouw Been.

Op 30 januari 1970 werd tijdens een door de gemeentebesturen van De
Lier, Maasland en Schipluiden aangeboden receptie, in verband met het
bereiken van de 60-jarige leeftijd, afscheid genomen van de groeps-
commandant De Lier, de adjudant G. Been. Uit de toespraken van de

. burgemeester van De Lier, de heer P. B. Bouman, van de districts-
commandant 's-Gravenhage, de overste W. M. Rehorst en andere spre-
kers bleek dat hier afscheid werd genomen van een praktisch politieman,
stammend uit een (rijks-)politiegeslacht, die wars van papieren forma-
liteiten zijn taak meer op de weg zag (en vond) dan achter zijn bureau.
De hartelijkheid van de toespraken onderstreept door "Cadeaus onder
couvert". waren een weerspiegeling van de waardering voor de wijze
waarop de scheidende functionaris zijn taak heeft opgevat in het belang
van de burgerij, het korps en het personeel van de groep.

de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang
van wachtmeester 1e kl. aange-
steld bij het Korps Rijkspolitie ter
standplaats Deurne. Nadat hij op
I april 1950 aldaar was aangesteld
tot postcommandant en op 1 mei
1958 als plv. groepscommandant,
werd hij op 16 juni 1965 aange-
wezen als groepscommandant te
Nuth. Hij werd op 1 april 1954
bevorderd tot opperwachtmeester
en op 16 juni 1965 tot adjudant.

nieuw
districts bureau
te Nijmegen

Met ingang van 5 februari j.l. is
het districtsbureau te Nijmegen
verplaatst naar de Arksteestraat 2.
De Verkeersgroep blijft gevestigd
op het oude adres Van Schaick
Mathensingel 6.
Daar het nieuwe gebouw nog niet
geheel en al is ingericht, heeft de
verhuizing "in stilte" plaats ge-
vonden.
De officiële opening van bet ge-
bouw vindt over enkele maanden
plaats.
Ofschoon, zoals uit de foto blijkt,
het hier geen nieuwbouw betreft,
is de Rijksgebouwendienst er toch
in geslaagd de inrichting aan mo-
derne eisen aan te passen.

27

Rp.org_KB1970_03_mrt_Nr.07 78



filatelie

Bijzondere zegel.
Osaka

Een van oudsher internationaal
georiënteerd land als Nederland
neemt natuurlijk deel aan Expo
70 in Osaka. Het lage land aan de
Noordzee ontwierp voor deze we-
reldtentoonstelling een karakteris-
tiek paviljoen, gesitueerd in en na-
bij water. De eigenlijke inzending,
hoofdzakelijk bestaande uit dia- en
filmprojectie, geeft een caleidos-
copisch beeld van land en volk van
Nederland. Nederland verwacht
dat deze inzending een verrassen-
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de variatie zal blijken te zijn op het
thema van Expo 70: "Vooruitgang
en harmonie voor de mensheid".
De aan Expo 70 gewijde zegel is de
eerste die dit land ter gelegenheid
van een wereldtentoonstelling uit-
geeft. De zegel werd ontworpen
door Wim Crouwel te Amsterdam,
die ook meewerkte aan de vorm-
geving van de Nederlandse inzen-
ding voor Expo 70.
Van 10 maart t/m 11 april 1970

Technische gegevens: Beeldfor-
maat: 33 x 22 mm
Zegelformaat: 36 x 25 mm
Tanding: 14 : 12%

fosforescerend
Gomming: synthetische gom
Vel-indeling: 10 x 10 = 100 zegels
Druktechniek: rasterdiepdruk
Papiersoort: zonder watermerk
Drukkerij: Joh. Enschedé en Zo-

nen, Haarlem

De geldigheidsduur voor de fran-
kering is onbepaald. Bijgaande fo-
to werd genomen van het goedge-
keurde ontwerp.

- en verder zolang de voorraad
strekt - zal op alle postinrichtin-
gen in Nederland de zegel in de
waarde van 25 cent zonder toe-
slag verkrijgbaar zijn. De zegel
toont een gestileerde weergave
van het Nederlandse paviljoen op
de wereldtentoonstelling te Osaka.
Naast de land- en waardeaandui-
ding is als bijzondere tekst: "Expo
'70 Osaka" opgenomen. De kleu-
ren zijn oranjerood, donker zilver-
grijs, licht zilvergrijs en blauw.

Het adres van de Filatelistische
Dienst is: Prinses Beatrixlaan 11
's-Gravenhage, telefoon
070-852700.

o DAT OVERkOMT TI<
ALLEiN I1MR IN EEN
STR~

,\ I ~/
.•.;""'"
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puzzel van de
maand
Winnares februari-puzzel:

Mej. J. SIEMERINK
Zutfcnseweg 15 - VORDEN

*De oplossingen worden ingewacht
vóór 6 april bij de
Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage.

Als prijs ligt er weer een boekenbon
klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk uw
naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 ct.
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:
1 hoofd van een klooster.
6 haarzalf.

12 traditionele ·vijandschap.
14 wandelhoofd in zee.
15 en dergelijke (afk.)
17 muzieknoot.
18 nog eens.
20 vogel produkt.
21 de onbekende (afk. Latijn).
22 elasticiteit.
24 bijdehand.
27 niet bevestigd.
28 traditionele vijandschap.
30 kers met grote pit.
31 orgaan.
32 onbepaald hoofdtelwoord.
33 voegwoord.
35 Europeaan.
36 vorm van mij.
37 muzieknoot.
38 staatsiezetel van een vorst.
40 nieuwsorgaan.
43 bewijs aan een couponblad.
44 orgaan van een wesp.
46 harde, droge oppervlakte

van iets dat week is.
48 toevluchtsoord.
50 voorzetsel.
52 trekdier.
53 kleine afgeschoten ruimte.
55 oude lengteëenheid.
56 uitroep.
57 bloem.
59 specerij.
61 met ijzeroxyde vermengde

kleiaarde.
63 vinnig, verbeten.
64 nogal goed.
66 opleidingsinstituut tot

beroepsofficier (afk.).
67 uiting van kou.
68 lidwoord.
69 bontgekleurde papegaai.
70 voorzetsel.
72 de dato (afk.).
73 landbouwer.
75 insnijding, kerf.
77 net waarin men met de

hengel gevangen vissen
levend houdt.

78 markgraaf (als titel).

N.V ONDERLINGE VOORZORG
VAN lC94
Zonnehofl·Amersfoort
telefoon 03490· 18 4 49

PERSOONLIJKE LENINGEN

.VERTICAAL:
l-onverhoedse aanval.
2 eerstvolgende (afk.).
3 belemmering (figuurlijk).
4 rondachtig tekentje.
5 voorzetsel.
7 voorzetsel.
8 insekt.
9 maand van het jaar.

10 paardeslee.
11 niet gestemd tot spot.
13 evennachtslijn.
16 dorsvloer.
18 vrouwelijk roofdier.
19 krachtig.
21 onvriendelijk.
23 gehalteëenheid van

goud (afk.)
25 pers. voornaamwoord.
26 eerstkomende (afk.).
27 muzieknoot.
29 zonder eerlijkheid.
31 plaats in Overijssel.
34 vreemde taal.
36 overdreven voorliefde

voor iets.

38 arm van een boom.
39 hectogram.
41 geslacht van mensen of

dieren.
42 korte tijdsduur.
45 tak van sport.
47 hoofdgedachte van een

muziekstuk.
48 welpenleidster.
49 bekoorlijk verblijf (fig.).
51 cilinder met schroefdraad.
54 muzikaal toneelspel.
56 kledingstuk.
58 aardrijkskundige aan-

duiding (afk.).
59 per adres (afk.).
60 file.
62 kosten koper (afk.).
64 deel van de voet.
65 nauwe opening.
68 glansloos.
71 deel van de hals.
73 geluid van zeker dier.
74 muzieknoot.
75 volksnaam van de kauw.
76 onmeetbaar getal (wisk.).

Moderne
wegconstructies

Wegenbouwbedrijf

Gebr. Hogenbirk N.V.
Laren N.H.

tel. 02153 - 47 51

voor overheidspersoneel in vaste dienst, tot 3 à 4 maal
het netto maandsalaris.

• snelle diskrete behandeling 0 kontant geld
• vervroegde aflossing mogelijk ~ aflossing in overleg
• kwijtschelding bij overlijden
rente ver beneden de wettelijke tarieven
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Oud adjudant der rijkspolitie F. Melse
te Arnhem overleden

Op 6 februari 1970 overleed te Arnhem op 77-jarige leeftijd de oud-
adjudant der rijkspolitie F. Melse. De begrafenis vond plaats op 10
februari 1970 op de Algemene Begraafplaats "Moscowa" te Arnhem.
Vele ouderen van het Korps Rijkspolitie en in het bijzonder zij die af-
komstig zijn van het Wapen der Koninklijke Marechaussee zullen zich
hem ongetwijfeld herinneren. Vóór wereldoorlog II was hij werkzaam
op het bureau van de Inspecteur van het Wapen der Koninklijke Mare-
chaussee (LK.M.) te 's-Gravenhage, de opleidingen waren gering van
omvang en de totale sterkte van het Wapen was zodanig dat ieder ieder-
een kende. Dit gold in het bijzonder t.a.v. de persoon en functie van de
oud-adjudant F. Melse. In de bezettingstijd werd hij ingedeeld op het
bureau van de Gevolmachtigde voor de ederlandse Politie te ijmegen
en na de bevrijding werd hij aangewezen als chef-de-bureau bij de Ge-
westcommandant te 's-Gravenhage, uit welke functie bij op 1 januari
1954 werd gepensioneerd. Totdat hij voor enkele jaren terug zich te
Arnhem vestigde was er van tijd tot tijd per oonlijk contact tussen hem
en de leden van de v.m. staf van het Gewe t 's-Gravenhage. Wij willen
hem met respect herdenken en ook van deze plaats mevrouw G. M.
Melse- Vis er en familie kracht en sterkte toewensen.

ambtsjubilea
Ressort 's-Gravenhage
Owmr. P. v. Berkel, 's-Gravenhage
Owmr. A. v. d. Broecke, Kloosterzande
Wmr. 1e kl. J. de Klerk, Kloosterzande
Owmr. J. J. Wijkhuis, Grijpskerke

25 jaar op 16- 4-'70
25 jaar op 16- 4-'70
25 jaar op 16- 4-'70
25 jaar op 20- 4-'70

Ressort Arnhem
Wmr. 1e kl. H. J. Visschers, Beuningen
Wmr. 1e kl. J. W. Ribbers, Breedeweg
Wmr. 1e kl. B. de Boer, Raalte
Wmr. 1e kl. A. Beumer, Wijchen
Wmr. te kl. A. v. Weelden, Bredenbroek

25 jaar op 22- 3-'70
25 jaar op 22- 3-'70
25 jaar op 13- 4-'70
25 jaar op 18- 4-'70
25 jaar op 26- 4-'70

Opleidingsschool Hom
Wmr. 1e kl, J. M. C. Kessels, Hom 25 jaar op 6- 4-'70

Veiligheidsdienst Kon. Huis
Owmr. A. J. Willems, Baarn 25 jaar op 6- 4-'70

personalia

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM
Per 2-2-'70: A. W. v. Kasteren, wmr., van
Ouderkerk a. d. Amstel naar Eindhoven.
Per5-2-'70: S. Westra, adjudant, van Am-
sterdam (post. rech.) naar Amsterdam (det.
gempo Asd.).
Per 1-3-'70: H. Waal, wmr., van Koog aan de
Zaan naar Castricum; J. Ploeger, wmr.1e
kl. van Amsterdam naar Koog aan de Zaan.
DISTRICT UTRECHT
Per 16-2-'70: W. Quist, wmr. 1e kl., van
Mijdrecht naar Zeven hoven ; N. Drijfhout,
wmr. 1e kl., van Vinkeveen en Waverveen
naar Bemmel.
Per 1-3-'70: J. M. Tienstra, wmr., van Mij-
drecht naar Wijk bij Duurstede.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-12-'69: W. H. J. v. d. Meer, wmr.,
van Rijnsburg naar 's-Gravenhage.
Per 3-1-'70: R. de Bondt, wmr. 1e kl., van
's-Gravenhage naar Amsterdam.
Per 28-1-'70: J. I. H. v. Lare, wmr. 1e kl.,
van 's-Heer Arendskerke naar Oosterland.
Per 1-2-'70: W. A. J. Jansen, wmr. 1e kl.,
van Meeuwenplaat naar Dordrecht; J. v.
Es, wmr. 1e kl., van 's-G ravenhage naar
Utrecht; H. Heeres, owmr., van Vlist naar
Driebergen; A. Verseput, wmr. 1e kl., van
Voorschoten naar De Koog.
Per 2-2-'70: H. Bartol, wmr., van Beneden
Hardinxveld naar Driebergen; G. Schutte,
wmr., van Leiderdorp naar Driebergen.
Per 11-2-'70: J. P. N. v. Vliet, owmr., van
Strijen naar Meerkerk.
Per 15-2-'70: J. J. Baart, owmr., van Wou-
brugge naar Bergen-Binnen.
Per 16-2-'70: P. Staas, owmr., van Oud-
Vossem eer naar Losser; L. Jansen van
Rosendaal, wmr. 1e kl., van Nieuwerkerk
a. d. t.Isset naar Strijen; J. H. v. Ampting,
wmr. 1e kl., van 's-Gravenhage naar Zoe-
terwoude; D. Roeleveld, owmr., van Delf-
gauw naar 's-Gravenhage.
Per 28-2-'70: C. J. Nuijten, owmr., van
Bergschenhoek naar Berkel en Rodenrijs;
M. J. Boonman, wmr. 1e kl., van Terneu-
zen naar Deil-Enspijk; G. de Vogel, wmr.
1e kl., van Terneuzen naar Deil-Enspijk.
Per 1-3-'70: H. C. den Boer, adm. ambt.
C 2, van Oud-Beijerland naar Dordrecht.
DISTRICT BREDA
Per 16-2-'70: J. P. C. v. d. Riet, owmr.,
van Etten-Leur naar Gilze-Rijen.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-3-'70: G. J. M. Kusters, wmr. te kl.:
van Gemert naar Arnhem.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-2-'70: M. E. H. v. d. Bergh, wmr.
1e kl., van Cuijk naar Haps; F. H. Schuur-
man, wmr. 1e kl., van Grave naar Kruis-
land; A. J. A. Peters, wmr. te kl., van
Heesch naar Mill.
Per 28-2-'70: G. P. H. v. Kemenade, wmr. 1e
kl., van Boxtel naar Schijndel ; A. J. Daa-
nen, wmr. 1e kl., van Uden naar Den Bosch.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 16-2-'70: E. L. Groeneveld, wmr. 1e
kt., van Nieuwenhagen naar Groenlo; G.
J. Mayeur, wmr. 1e kl., van Meerssen naar
Hunsel; A. J. H. Kabo, wmr. 1e kl., van
Elsloo naar SIenaken; G. A. J. Konings,
owmr., van Schinnen naar Bunde.
Per 28-2-'70: P. J. M. Ermers, winr., van
Heer naar Elsloo.
DISTRICT ROERMOND
Per 3-2-'70: W. J. H. v. Deijnen, wmr., van
Roermond naar Herkenbosch.
Per 4-2-'70: E. A. J. v. d. Bergh, wmr. 1e
kl., van Echt naar Nijmegen.
Per 28-2-'70: A. J. Roes, wmr. 1e kl., van
Heijthuijzen naar Roermond; G. W. Visser,
wmr. 1e kl~ van Maasbracht naar Roermond.
Per 1-3-'70: A. C. Schuurmans, adjudant,
van Arcen en Velden naar Roermond; P.
A. J. Knoors, wmr. 1e kl., van Herken-
bosch naar Horn.
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RESSORT ARNHEM
Per 1-2-'70: M. S. v. Lenteren, wmr. 1e kl.
van Dalfsen naar Leersum; W. G. Leerink,
owrnr., van Tuk naar Roden; J. Halma,
wmr., van Laag-Keppel naar Nijmegen.
Per 2-2-'70: G. K. D. Wensma, wmr., van
Olst naar Bilthoven.
Per 16-2-'70: M. Kool, owmr., van Elburg
naar De Lier; C. G. v. Dodewaerd, wmr.
1e kl., van Wamel naar Ewijk; D. Vierge-
ver, owmr., van Ewijk naar Druten.
Per 28-2-'70: P. J. v. d. Hoogen, owmr.,
van Overasselt naar Huissen.
Per 1-3-'70: E. Leurink, wmr. 1e kl., van
Wezep naar Arnhem; A. J. Schut, wmr. 1e
kl., van Lichtenvoorde naar Eerbeek.
DISTRICT ASSEN
Per 1-2-'70: R. H. Eleveld, wmr. te kl.,
van Veenhuizen naar Rouveen ; H. Krom-
medijk, wmr. 1e kl., van Nieuwlande naar
De Krim; J. Nagelhout, owmr., van Ro-
den naar Assen.
Per 2-2-'70: H. Meijer, wmr., van Dalen
naar Zwolle.
Per 16-2-'70: M. v. Zanten, wmr., van de
Wijk naar Havelte.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 2-2-'70: D. de Vries, wmr., van Ping-
jum naar Arum.
Per 16-2-'70: C.. L. Westerhof, wmr., van
Holwerd naar Ternaard; L. Eefting, wmr.,
van Akkrum naar Terhorne.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-2-'70: H. v. d. Wal, techno contr.,
van Groningen naar Zwolle.

aan wij zing voor
funktie

RESSORT ARNHEM
Per 16-2-'70: Adjudant M. Kool tot groeps-
commandant te De Lier.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-2-'70: Adjudant J. Stil tot groeps-
commandant te Joure.

bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM
lol opperwachlmeester:
Per 16-2-'70: N. Drijfhout te Bemmel; W.
Quist te Zeven hoven.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
lot adjudanl:
Per 16-2-'70: M. Kool te De Lier.
lol opperwachlmeester:
Per 1-2-'70: A. Olree te Waddinxveen.
Per 16-2-'70: L. Jansen van Rosendaal te
Strijen; J. H. van Ampting te Zoeterwoude;
W. Quist te Zevenhoven.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 16-2-'70: F. H. Schuurman te Kruisland.

wij herdenken

Adm. ambt. C 2
J. Jacobs

Arnhem
Opleidingsschool"* 19-6-1920t 2-2-1970

Res.-Wmr.
M. C. M. Zei ten
groep Boxmeer

ressort Den Bosch"* 10-10-1927
t 3- 3-1970

DISTR!CT 's-HERTOGENOOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 16-2-'70: A. J. A. Peters te Mill; M. E.
H. V. d. Bergh te Haps.
lol wachtmeesIer:
Per 1-2-'70: C. A. van Dongen te Schijndel.
DISTRICT MAASTRICHT
lot opperwachtmeester:
Per 16-2-'70: A. J. H. Kabo te SIenaken.
DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 16-2-'70: P. H. Egqels te Roermond;
G. J. Mayeur te Hunsel.

RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
Per 16-2-'70: M. Kool te De Lier.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'70: M. S. van Lenteren te Leer-
sumo A. G. Noij te Nijmegen.
Per 16-2-'70: C. G. van Dodewaerd te Ewijk.
DISTRICT LEEUWARDEN
lot adjudant:
Per 1-2-'70: J. Stil te Joure.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
lol opperwachtmeester:
Per 16-2-'70: J. Haaring te Driebergen.

in dienst getreden

RESERVE RIJKSPOLITIE

Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-2-'70: J. J. de Haan, Amsterdam;
A. J. van Pamelen, Middelburg; P. A. J.
van der Bruggen, 's-Hertogenbosch; J. C.
M. Schaerlaeckens, Breda; H. Guigelaar,
Apeldoorn; H. Heerema, Groningen, H. de
Jong en F. J. T. Cats te Leeuwarden.
Per 1-3-'70: P. J. van Zutphen, Amsterdam;
J. M. V. Gaal, 's-Hertogenbosch; F. J. Wil-
lemsen, Eindhoven; R. Brunsveld, H. L. Kä-
mink en G. J. Bastiaannet te Apeldoorn.

de dienst verlaten

D:STRICT ALKMAAR
Per 1-3-'70: C. J. Tepas, schrijver A te
Alkmaar; S. Jongen, schrijver te Alkmaar.
DiSTR CT AMSTERDAM
Per 1-3-'70: E. K. Ferdinandus, schrijver
i. t. d. te Amsterdam; W. H. de Graaft,
ambt. F te Amsterdam; S. V. d. Weijden,
schrijver a.c. te Weesp.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'70: J. W. Lucas, adm. ambt. C 3e
kl. te Rotterdam.
Per 1-3-'70: als parketwachter:
J. H. Boeijink, W. O. Bouw, R. P. Groot,
H. P. C. Janssen en J. H. Veele te 's-Gra-
venhage; J. Bosman en M. B. v. d. Velde te
Rotterdam; A. H. J. Stahlie te Middelburg.
D:STRiCT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'70: R. Pieterse, schrijver te Wer-
kendam. .
DISTRICT ROERMOND
Per 1-3-'70: M. L. M. Niessen, schrijver te
Roermond.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-3-'70: H. Bonsema, adm. ambt. C 3e
kl. te Nieuwolda.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-3-'70: J. A. Palit, adm. ambt. C 2e
kl, te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-2-'70: A. G. H. van Minderhout,
rijksambtenaar E te Driebergen.
DIENST LUCHTVAART
Per 1-3-'70: Mej. E. E. Aafjes, adm. ambt.
C 3e kl (telex-telefoniste) te Schiphol.

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-3-'70: C. J. Tepas, wmr. 1e kl. te
Alkmaar.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-3-'70: J. Greijdanus, owmr. to Am-
sterdam.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'70: J. W. Lucas, wmr. 1e kl. te
Krimpen a. d. Lek; G. Been, adjudant te
De Lier; N. Deegenaars, adj. te 's-Graven-
hage; Th. J. Obdam, owmr. te Berkel en
Rodenrijs; M. Venne, owmr. te Wateringen.
Per 1-3-'70: M. van Eijk, techno contr. te
Dordrecht; W. J. Spinhoven, owmr. te
's-Gravenhage; D. V. Gameren, wmr. 1e
kl. te Leiderdorp; H. Zwerver, owmr. te
's-Gravenhage; R. Couwenberg, adm. ambo
C 2 te 's-Gravenhage.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-3-'70: R. Ederveen, wmr. 1e kl. te
Deurne; N. H. J. Baak, adjudant te St.
Oedenrode.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-3-'70: J. B. Groeneveld, wmr. te
Maastricht.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-3-'70: H. P. H. Janssen, wmr. 1e kl.
te Leveroij; J. J. A. Smeets, adm. ambt.
C 3 te Grathem.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'70: K. Dommerholt, wmr. 1e kl. te
Zwolle.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-3-'70: H. Bonsema, wmr. 1e kl. te
Nieuwolda.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-3-'70: B. H. Walgreen, schrijver te
Amsterdam.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-3-'70: D. B. van der Velden, adspi-
rant te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-3-'70: J. Hopman, adspirant te Horn.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-3-'70: Mej. G. H. A. Kamphuis,
schrijver A te Driebergen.
DIENST LUCHTVAART
Per 1-3-'70: M. M. Levenbach, adm. ambt.
C 3 te Schiphol.

Wmr. 1e kl.
F. L. Mulleners

Schaesberg
District Maastricht"* 10-6-1919

t 22-2-1970

Owmr.
F. P. van Meel

Zevenb.schenhoek
District Breda"* 18-7-1910
t 13-2-1970

Wmr. 1e kl.
C. J. Putmans

Eindhoven
District Eindhoven"* 13-3-1918

t 26-1-1970

Owmr.
D. Schalk
Zuidwolde

District Assen"* 20-3-1910t 20-2-1970
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KORPSBLAD

Officieel orgaan voor het Korps Rijkspolitie
onder verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur samengestelde redactie.

11e Jaargang
No. 8 7 april 1970
Verschijnt 1 x per maand

redactie
Majoor W. F. K. J. F. Frackers
te Apeldoorn

Mejuffrouw M. P. Baars'
Officier voor jeugdzaken
te Nijmegen

Kapitein J. G. W. Bär
te Nijmegen

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

Adjudant J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Opperwachtmeester
E. A. Boesaard
te Arnhem

Wachtmeester 1e klasse
J. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink
te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie
te Ermelo

Vaste medewerkers:
Mr A. J. Dek
substituut-officier van justitie
te 's-Gravenhage

Adjudant J. W. Vis
te Arnhem, filatelie

redactie secretariaat
Van Peltlaan 100
Nijmegen
telefoon 08800 - 5 13 39

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
Telefoon 05100-23361

advertenties
1. G. Duyker
Postbus 228, Amstelveen
Telefoon 020-4326 15

uitgave
Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190-2321
Giro 8331 11
Abonnementsprijs f 10,40 peil' jaar
bij vooruitbetaling
Losse nummers f 1,- per stuk

BIJ de omslagloto:

De eerste Nederlandse politie-delegatie
voor Osaka op Schiphol ;
v.I.n.r.: de wachtmeester 1e kl. W. Slob,
de agent mejuffrouw M. Bijl, de
hoofdcommissaris J. F. E. Hopman en
de wachtmeester 1e kl. B. H. Vijge.

deze maand

Politiedelegatie naar Japan

8

Commandowisseling bij
redactie Korpsblad

8

Ministeriële waardering voor
bijstandsverlening Korps
Rijkspolitie te Amsterdam

Einde bijstand in zicht

8

Secretaris-Generaal dr Mulder
opende "Sarphatistraat 110"

Korps Rijkspolitie op
Westfriese Flora

Groningen prolongeert
tafeltennistitel

Puzzel van de maand

Filatelie

Personalia

1

Rp.org_KB1970_04_apr_Nr.08 84



twee wachtmeesters
le klasse met
Nederlandse
politiedelegatie
naar Japan

Geüniformeerde Nederlandse politiefunctionarissen
zijn in de vertrekhal van de nationale luchthaven
Schiphol bijzondere verschijningen. Maar, ze waren
er in de prille ochtend van de tiende maart: de uit
vier personen bestaande afvaardiging van de vader-
landse politie voor de wereldtentoonstelling in het
Japanse Osaka, een van de politie-equipes van zeven-
tig landen op dit ondermaanse die meewerkten aan
onder meer een parade van politiematerieel en aan
de driedaagse wereldverkeersconferentie te Kyoto.
Dat waren de hoofdcommissaris J. F. E. Hopman
(57) van de gemeentepolitie Arnhem, tevens chef
d' equipe, die op de wereldverkeersveiligheidsconfe-
rentie voor een geboeid auditorium een referaat hield
over de effectieve maatregelen voor de bescherming
van kinderen tegen verkeersongelukken, de wacht-
meester le kl. W. Slob (34) van de verkeersgroep
Dordrecht, de wachtmeester le kJ. B. H. Vijge (33)
te Bilthoven van de groep motorsurveillance van de
Algemene Verkeersdienst en de agent mej. M. Bijl
uit Wassenaar van de gemeentepolitie te Den Haag.
Daar stonden ze dan - met een variant op Theo Olof
- op het vliegveld dat een trefpunt in de wereld is
en waar om de twee minuten een toestel landt of
opstijgt voor een vlucht naar wijde verten; de uitver-
korenen om de vaderlandse politie in Japan te ver-
tegenwoordigen.
Buiten was het voor politiefunctionarissen ongewone
kabaal van straalmotoren, binnen de zenuwen over
de vraag of echt niets vergeten was of over een op
onverklaarbare wijze verdwenen groene kaart, dan
wel over de vraag waarom het vertrek ongeveer een
uur was vertraagd. De accijnsvrije winkels verschaf-
ten sigaretten tegen "lach-prijs".
Vooruitgestuurd waren sympathieke, goed verzorgde
boekjes over "traffic and police", uitgegeven op in-
stigatie van de ministeries van bnnenlandse zaken en
justitie, om in Osaka uit te reiken "with the compIi-
ments of the Netherlands delegation to the world
traffic safety conference" en de BMW met liggende
cylinders van de motorsurveillancegroep.
Voor het overige moest de delegatie zichzelf en de
Nederlandse politie waar maken tijdens de eerste

weken van de wereldtentoonstelling en tijdens de
driedaagse wereldverkeersveiligheidsconferentie waar-
op ruim zeventig landen waren vertegenwoordigd en
een parade van politiematerieel te zien was en de-

De Nederlandse politiedelegatie voor Osaka bij het vertrek.
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monstraties werden gegeven.
De hoofdcommissaris Hopman, onder meer voorzit-
ter van de Centrale politieverkeerscommissie en op
basis van veelzijdige buitenlandse ervaring nu ook
chef d' equipe en een van de inleiders op de verkeers-
veiligheidsconferentie, zei ons behalve de conferentie
zelf vooral de talloze contacten met verkeersdeskun-
digen uit vele landen en de daaruit voortvloeiende
gedachtenwisselingen over verkeersproblemen en mo-
gelijke oplossingen daarvan - buiten de eigenlijke
conferentie om - van grote betekenis te vinden.
Hij zei over deze voor hem zoveelste maar tegelijk
verste internationale conferentie: "Dit is van groot
·belang; je steekt er zeer veel van op." En over de Ne-
derlandse politievertegenwoordiging: "Ik ben geen
moment bang, dat de Nederlandse politie niet be-
hoorlijk gerepresenteerd zou worden."
Tn de bagage van de hoofdcommissaris waren onder
meer een Nederlandse vlag, een vlag van de gemeen-
tepolitie en een langspeelplaat van de Rijkspolitie-
kapel. Verklaring van de.hoofdcommissaris: "Je weet
tenslotte nooit of men daar die vlaggen heeft of dat
misschien eens iets weggegeven moet worden."
De wachtmeester 1e kl. Vijge, die zich inmiddels een
accijnsvrije slof Camel had aangeschaft, zei op de
vraag hoe men uit het hele korps rijkspolirie wordt

Gereed voor de start van de luchthaven Schiphol naar
het land van de rijzende zon.

uitgezocht om naar Osaka te gaan: "Ik weet het echt
niet. Ik werd thuis gebeld door de majoor Vogel, die
informeerde of ik wel drie weken van huis kon. Ik
anwoordde: ja. Toen zei hij er meteen overheen: dan
moet je drie weken naar Japan. Dan sta je toch wel
even te kijken."
De wachtmeester 1e kl. Vijge, die aanvankelijk bij de
verkeersgroep Bilthoven werkte maar sinds 1967 tot
de Algemene Verkeersdienst behoort, zei: "Ik ga als
motorrijder. Er worden daar driemaal per dag de-

4

monstraties gegeven: auto's laten stoppen, remproe-
ven, slaloms, wipplank, brug enzovoort. Daar zal ik
de handen aan vol hebben. Er komen zeventig landen
en er zijn daar ook zeventig motoren. Ik neem ten-
minste aan, dat de mijne er intussen ook al is, een
BMW-600 met alles er op en er aan, begin december
al weggegaan. Grote waarde van een en ander is," al-
dus de wachtmeester 1e kl. Vijge, "vooral dat de ver-
tegenwoordigers van de politie in tientallen landen iets
van elkaar kunnen opsteken. We zullen misschien me-
thoden zien die wij als beter dan de onze erkennnen,
bijvoorbeeld om een auto uit het verkeer te halen. Het
kan ook zijn dat anderen iets van ons leren en dat is
ook winst."
De wachtmeester 1e kl. W. Slob (34), via de verkeers-
groep Leiden terechtgekomen bij de verkeersgroep
Dordrecht, zei op de vraag hoe hij tot deze delegatie
ging behoren: "Ik reed op surveillance in Den Briel
en hoorde, dat ik naar Den Haag moest bellen. Dat
deed ik, terwijl ik dacht: wat zou ik hebben gedaan.
Maar als je dan vragen hoort als: "Is je vrouw in
verwachting" en "heb je zin om naar Japan te gaan",
dan kietelt 't je van boven naar beneden. Enfin, zo is
het gekomen. We zullen allicht iets van elkaar op-
steken en het is belangrijk te weten hoe anderen het
verkeer aanpakken en er misschien iets uit te halen
dat ook in Nederland toegepast kan worden. Wij
gaan," aldus de wachtmeester 1e kl. Slob, "met wijd
open ogen en oren. Een surveillance naar Den Briel
is leuk, maar dit is natuurlijk veel leuker."
De agent mej. Magda Bijl uit Wassenaar, sinds 1965
werkzaam bij de Haagse politie, na eerst op een kan-
toor te hebben gewerkt om 17 jaar oud te worden,
was uitverkoren op basis van anciënniteit met de
vraag: "Heb je zin in een reisje?"
Mej. Bijl, ingedeeld bij de verkeerspolitie noemt het
dragen van een uniform een zware druk ("de mensen
vinden een vrouw in uniform niet zo leuk" en "een
goede overjas of regenjas schijnt er voor ons niet te
zijn"), maar de omgang met kinderen leuk en de reis
naar Japan boeiend, zelfs al ontbraken voor haar
speciale opdrachten."
In de bagage van de hoofdcommissaris Hopman be-
vond zich intussen ook nog de tekst voor zijn refe-
raat voor het verkeersveiligheidscongres over de be-
scherming van kinderen tegen verkeersongelukken in
Nederland, onder meer door zebra's, verkeerslichten,
veiligheidszones, voetbruggen, verkeersbrigadiertjes
(in 1966 rond 24.000 voor hulp aan 280.000 scho-
lieren om over omstreeks 1.700 wegen te komen,
speciale kleding, verkeersonderwijs, schoolbussen en
dergelijke.
Maar, dat alles was nog niet aan de orde toen de
Nederlandse politie-delegatie voor Japan, toevallige
goudplevieren door gate zoveel het straalvliegtuig bin-
nengingen, achtervolgd door een A P-fotograaf, die
bijna te laat kwam omdat hij naar een "politieke de-
legatie" voor Osaka had gezocht, maar bij gebrek
daaraan op de gedachte was gekomen dat een politie-
delegatie wellicht beter zou zijn.

B. den O.

Rp.org_KB1970_04_apr_Nr.08 86



Commandowisseling
bij Korpsblad
Rijkspolitie:

Kolonel Oom
opgevolgd door
majoor Frackers

Na bijna zeven jaar op voortreffelijke en door een
groot gevoel voor humor, door milde ironie en wijs-
heid op bijna onnavolgbare wijze leiding te hebben
gegeven aan de werkzaamheden van de redactie-
commissie van het Korpsblad Rijkspolitie, heeft de
kolonel P. Oom begin maart op een voltallige redac-
tievergadering in Utrecht afscheid genomen, zulks in
verband met zijn functioneel Ieeftijdsontslag. In deze
samenkomst gaf de generaal W. de Gast het roer in
handen van de majoor W. F. K. J. F. Frackers, een
van de Korpsblad-werkers van het eerste uur, die al
sedert de oprichting aan de redactietafel zit.
Over en weer werden vele welgemeende woorden van
erkentelijkheid en waardering gesproken, nadat de
kolonel Oom in het bijzonder de generaal had ver-
welkomd met onder meer: "U hebt altijd grote be-
langstelling gehad voor het Korpsblad en het steeds
gestimuleerd. Temeer omdat u moet woekeren met
de tijd, stellen wij uw aanwezigheid op hoge prijs."
De generaal verklaarde dat niet alleen hij met veel
genoegen uitkijkt naar het Korpsblad Rijkspolitie dat
bepaald "gezien mag worden" en zei: "De Direteur-
generaal zei onlangs: dat Korpsblad van u is een
parel onder de personeelsbladen van de overheid.
Hieruit blijkt grote waardering van de zijde van de
minister en zijn medewerkers. De uitgave van zo'n
blad is geen eenvoudige zaak. Daar is teamwork voor
nodig. Het is moeilijk mensen te vinden, die bereid
zijn artikelen te schrijven, om te zorgen dat een blad
redactioneel goed verzorgd is en dusdanig wordt uit-
gegeven dat het door iedereen direct wordt opge-
merkt zoals het Korpsblad. Kolonel, u hebt door de
jaren heen voortreffelijk werk gedaan, zodat het
Korpsblad door een groot aantal Korpsleden gewaar-
deerd wordt en een voortreffelijk "bindingsmiddel"
is. Ik hoop dat u het Korpsblad nog jaren zult lezen
en dat uw opvolger uw werk op dezelfde wijze en
als het kan nog beter zal voortzetten. Dat de majoor

Met een handdruk dankte de generaal W. de Gast de
kolonel P. Oom voor het zeer vele werk, verricht voor
het Korpsblad.

Frackers u opvolgt geeft mij voldoening. Ik ben er
van overtuigd dat deze functie bij hem in zeer goede
handen is. Wanneer dit peil gehandhaafd blijft kunt
u tevreden zijn, maar wie een nieuwe functie aan-
vaard heeft meestal ook nieuwe plannen. Ik zie met
belangstelling tegemoet hoe u en uw medewerkers de
taak waarvoor u staat zullen vervullen."
De generaal nam met een handdruk afscheid van de
kolonel Oom en zei tegen de majoor Frackers: ik
wens u veel kracht en wijsheid.
De kolonel Oom begon met de generaal te danken
voor zijn vriendelijke woorden en zei: "Ik mocht deze

5

Rp.org_KB1970_04_apr_Nr.08 87



'"

functie in 1963 aanvaarden. Ik zat er niet op te
wachten, maar de toenmalige majoor Dek overtuigde
mij ervan dat het wel mee zou vallen. Als er één
functie is geweest waarin ik met plezier heb gewerkt,
dan is het deze. Met name de maandelijkse vergade-
ringen waren bijzonder prettig en constructief, zo dat
ik niet zo verschrikkelijk veel heb hoeven doen. Er
waren mensen van het eerste uur zoals de majoor
Frackers, de adjudant Ranselaar, de opper Van Aers-
sen, de uitgever en de eindredacteur en ik heb steeds
van iedereen medewerking ondervonden. Het mag zo
zijn, dat het Korpsblad een parel is, maar die kan
naar mijn mening nog best wat worden opgepoetst.
Daarom ben ik verheugd over de opvolging door de
majoor Frackers. Ik dacht dat het - los van mijn
functioneelleeftijdsontslag - juist is dat de leiding
in jongere handen komt. Ik ben ervan overtuigd dat
met jong élan aan de parel gepoetst wordt. Ik heb
nogeens in oude jaargangen gebladerd, die nu des te
sterker spreken en een steeds opgaande lijn aantonen,
maar we zijn er nog niet omdat het Korpsblad nooit
goed genoeg kan zijn. Het Korpsblad Rijkspolitie
moet aan alle kanten jong, inspirerend en fris zijn."
De majoor Frackers dankte voor de aanmoedigingen
en zei met vreugde het voorzitterschap te aanvaarden.
Tot de kolonel Oom: "U luistert naar anderen, u hebt
steeds met aandacht voor hoor en wederhoor op de-
mocratische wijze deze vergaderingen geleid. U was
daarin uw tijd ver vooruit en dat heeft ons getroffen.
Het blad is uitgegroeid tot een echt Korpsblad. Men
spreekt weleens van de "blauwe lach", maar ik zou

eerder aan een glimlach denken, de glimlach en de
milde humor waarmee u de vergaderingen leidde. U
hebt het blad body gegeven naar inhoud en met hulp
van de uitgever, de heer Brouwer, ook naar uiterlijk.
De versteviging van de positie van de opperwacht-
meester Van Aerssen binnen dit geheel is aan u te
danken en ook dat is naast uw manier van leiding
geven en uw inbreng bijzonder waardevol."
De majoor vermeldde dat hij ook in kringen van ge-
meentepolitie met veel waardering over het Korps-
blad hoort spreken en besloot met: "Ik prijs mij ge-
lukkig uw opvolger te zijn. Wij werden door u in
hoge mate geïnspireerd."
Hij bood namens de redactie een enveloppe met in-
houd aan, waarvan de kolonel verzekerde er een pas-

~
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De voltallige redactiecommissie van het Korpsblad Rijkspolitie bijeen.
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sende bestemming voor te zullen vinden, die een
goede herinnering zal zijn aan de tijd bij het Korps-
blad.
De opperwachtmeester Van Aerssen verklaarde: "Dat
dit een van de prettigste en meest democratische com-
missies in het Korps Rijkspolitie is hebben wij te dan-
ken aan u, die steeds de vergaderingen heeft geleid
zonder onderscheid te maken tussen rang en stand.
Er is weleens fel gediscussieerd, maar steeds zonder
dat de verhoudingen er onder leden. Hier was steeds
inspraak. U luisterde altijd. Ook op de reizen van en
naar de vergaderingen hebben wij veel gesproken
over allerlei onderwerpen. Dat heeft mij verrijkt en u
verarmd vanwege de sigaren."
Dat gaf de opperwachtmeester Van Aerssen aanlei-
ding de kolonel "schadeloos te stellen" door de aan-
bieding van een kistje sigaren.
De kolonel zei: "Zonder iemand tekort te willen
doen: u opper Van Aerssen hebt veel voor het Korps-
blad gedaan. In de vergaderingen kon het beestje wel
eens ongezouten bij de naam genoemd worden maar
dat de verhoudingen daardoor niet zijn geschaad

De generaal De Gast droeg het "commando" over aan de
majoor Frackers. terwijl de gaande voorzitter toekeek.

blijkt ook nu en dat stel ik op hoge prijs."
Ook de uitgever, de heer J. W. Brouwer, dankte de
kolonel voor "zijn oprechte en volledige medewer-
king", waarop de kolonel reageerde met te zeggen,
dat de uitgever altijd klaar stond en vaak het ideële
voor het materiële liet gaan.
Zo begon het Korpsblad Rijkspolitie met deze com-
mandowisseling opnieuw aan de toekomst.

B. den O.

a

welkom
voorzitter

Reeds tweemaal mocht de redactie met genoegen een
geïnstalleerde voorzitter begroeten. Nu dit voor de
derde maal geschiedt is er aanleiding daaraan extra
aandacht te besteden. Immers naast de uitvinding
van de boekdrukkunst - door Victor Hugo aange-
merkt als: "le plus grand événement de l' histoire"
(merkwaardig dat juist een auteur op die geniale ge-
dachte kwam) - dankt het Korpsblad Rijkspolitie
toch wel in zeer belangrijke mate zijn ontstaan aan
de nieuw benoemde voorzitter. Deze heeft namelijk
voorjaar 1958 - toen nog adspirant-officier - in
een memorandum aan de algemeen inspecteur van
het korps voorgesteld het 'tot stand komen van een
eigen korpsblad te willen overwegen.
De toenmalige generaal J. Gerritsen stelde een voor-
bereidingscommissie samen onder aantekening dat de
in het memorandum tot uiting gebrachte ideeën zijn
warme belangstelling hebben. Deze commissie -
waar de initiatiefnemer uiteraard deel van uitmaakte
- kon onder leiding van van de toenmalige overste
P. C. Silver reeds in maart 1959 afgeronde voorstel-
len aan de algemeen inspecteur aanbieden en in sep-
tember 1959 verscheen het eerste nummer van het
Korpsblad Rijkspolitie.
Wij herinneren ons het verhaal van de Amerikaanse
journalist die, toen hij oog in oog stond met het
standbeeld van Laurens Jansz. Koster te Haarlem
verzuchtte: "There's the fellow who started all our
troubles". Zo zal het mogelijk zijn dat de redactie-
leden, mochten zij voor onoplosbare moeilijkheden
komen te staan, in navolging van de Amerikaanse
journalist naar hun huidige voorzitter wijzen en zeg-
gen: "Daar zit de man waaraan wij al onze proble-
men danken!"
We zijn in ederland nu eenmaal heerlijk principieel
en geven alleen maar een cadeau bij een afscheid en
niet bij een start. Toch komen de redactieleden niet
met lege handen, maar bieden de nieuwe voorzitter
een goed gevulde portefeuille met kopij aan en de
toezegging van aller teun en medewerking.

Uitgever, redactie en vaste medewerkers.
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Ministeriële
waardering voor
bijstandsverlening
Korps Rijkspolitie
in Amsterdam

einde bijstand
in zicht

maken de dienst behoorlijk te doen
zonder een last als deze bijstand.
De minister staat op het standpunt
dat, zoals de situatie nu is, althans
voor wat het Korps Rijkspolitie
betreft, d e voo r t dur end e
b ij sta n d u i ter Iij k t e gen
het einde van dit jaar
o ver een kom s tig d e g e-
maakte afspraak dient
tew 0 r den b e ë i n d i g d.
Dr Mulder voegde hier nog aan
toe, ervan overtuigd te zijn dat de
bijstand verlenende korpsen - de
Rijkspolitie, de Koninklijke Mare-
chaussee en de gemeentelijke poli-
tiekorpsen (de volgorde is bepaald
door de omvang van de bijstand)
- het belang van de stad Amster-
dam en het land in hoge mate die-
nen. De Amsterdamse politie kreeg
daardoor tijd en gelegenheid om
aan de urgente uitbreiding van het
eigen korps te werken.

Tijdens de officiële ingebruikstel-
ling van de nieuwe huisvesting van
het Korps Rijkspolitie in Amster-
dam, heeft dr A. Mulder, secreta-
ris-generaal van het ministerie van
justitie, sprekende namens minister
Polak, grote waardering uitgespro-
ken voor het personeel dat deel
uitmaakte en nog maakt van het
bijstandsdetachement van het
Korps in Amsterdam. Hij deed dit
vooral aan het adres van diegenen
die meer dan één keer een vier-
wekelijkse periode van huis waren
om in Amsterdam dienst te doen.
"Vrijwel allen," zo zei de secreta-
ris-generaal, "hebben niettemin
hun bijstandstaak met toewijding
en opgewektheid verricht. Dit is
voor de minister' een nieuw bewijs,
dat het Korps Rijkspolitie gereed
is en ook de mentale bereidheid
heeft in het algemeen belang nood-
zakelijke opdrachten behoorlijk uit
te voeren. Hij beseft dat dit voor
de politie-ambtenaren persoonlijk

in sommige opzichten minder aan-
trekkelijk is."
Dr Mulder zei voorts, dat er om-
standigheden zijn die maken dat
de minister van justitie uitziet naar
het einde van de periode, die des-
tijds is afgesproken. Uit brieven die
hem vrijwel dagelijks bereiken is
het de minister bekend, dat de bij-
standverlenende taak voor het
Korps Rijkspolitie wel bijzonder
zwaar weegt. De burgemeesters
van gemeenten met rijkspolitie,
waar de leden van het bijstands-
detachement vandaan komen en
de officieren van justitie, in wier
arrondissementen die gemeenten
zijn gelegen, uiten in steeds groter
mate bezwaren. Velen aarzelen
niet er op te wijzen, dat er bij de
landgroepen van het Korps Rijks-
politie grote personeelstekorten
zijn, die het al moeilijk genoeg J. J. H. van Aerssen

Dat de bijstandsverlening aan de Amsterdamse ge-
meentepolitie voor het Korps Rijkspolitie niet alleen
ongemak heeft opgeleverd, kwam tot uiting toen de-
zer dagen de nieuwe huisvesting van het Korps in
Amsterdam door de secretaris-generaal van het mini.
sterie van justitie, dr A. Mulder, officieel in gebruik
werd gesteld en in beheer overgedragen aan de Alge-
meen Inspecteur van het Korps, generaal W. de Gast.
In een toespraak aan het begin van de stijlvolle bij-
eenkomst in de schitterende recreatiezaal van het
pand aan de Sarphatistraat 110, zei generaal W, de
Gast namelijk ondermeer, dat de totstandkoming van
deze huisvesting feitelijk een rechtstreeks gevolg was
van de gebeurtenissen in de zomer 1966, toen de
Amsterdamse politie geconfronteerd werd met ern-
stige ongeregeldheden en het Korps Rijkspolitie ge-

Secretaris-generaal
dr A. Mulder opende
"Sarphatistraat 110"

DOOR OPPERWACHTMEESTER J. J. H. VAN

AERSSEN TE NIJMEGEN
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durende enige tijd bijstand van enige honderden po-
litie-ambtenaren moest leveren.
De huisvesting van deze ambtenaren leverde proble-
men op, die dankzij de hartelijke medewerking van
de Marine en militaire autoriteiten te Amsterdam, in
het bijzonder de Commandant Maritieme Middelen
en de garnizoenscommandant, zo goed mogelijk wer-
den opgelost.
De hulpverlening van de Koninklijke Landmacht be-
stond onder meer uit het beschikbaar stellen van het
bij haar - zij het gedeeltelijk - in gebruik zijnde
pand aan de Sarphatistraat. Dankzij noodvoorzienin-
gen vond een aantal rijkspolitieambtenaren in het,
overigens zeer verwaarloosde kazernement, een tij-
delijk onderdak.
"Het was," zo zei de Algemeen Inspecteur, "kolonel
H. A. van Steenis, territoriaal inspecteur van het
Korps Rijkspolitie te Amsterdam, die op 24 juni 1966
de aandacht op het gebouw vestigde. Het was hem
dankzij goede relaties bekend geworden dat het mini-
sterie van defensie dit gebouw wenste af te stoten."

Na bijna een
eeuw weer modern
voor 2,8 miljoen ...

Het gebouw aan de Sarphatistraat werd in 1875
gebouwd als kleding- en uitrustingmagazijn
voor het Ministerie van Defensie en is tot mei
1940 als zodanig in gebruik geweest. In de pe-
riode 1945 tot 1953 is het gebruikt door de
Afdeling Motorvoertuigenonderdelen, daarna
tot 1966 door diverse Diensten van het Mini-
sterie van Defensie.
De organisatie en planning van de thans uit-
gevoerde verbouwing werd verzorgd door de
Rijksgebouwendienst, Directie Noord-Holland
en Utrecht. De totale verbouwingskosten heb-
ben rond f 2,8 miljoen bedragen,

Genodigden tijdens een rondgang door het nieuwe gebouw.

Kolonel Van Steenis zag in het gebouw - zoals nch-
teraf zou blijken terecht - grote mogelijkheden voor
de onderbrenging van de rijkspolitie, zowel van het
bijstandsdetachement als de vaste rijkspolitie- -mder-
delen in Amsterdam.
Generaal De Gast memoreerde verder, dat door hel-
der inzicht van de kolonel Van Steenis, met één klap
een einde kon worden gemaakt aan de over een vijf-
tal gebouwen verspreide huisvesting van de rijks-
politie in de hoofdstad en Wormerveer.
Hij meende, dat kolonel Van Steenis met dit initiatief
het Korps Rijkspolitie een grote dienst heeft bewezen
en dat de realisering van zijn ideeën en de officiële
ingebruikstelling de kolonel, die binnenkort met
functioneelleeftijdsontslag gaat, grote voldoening
moet geven.
Generaal De Gast gaf vervolgens een opsomming
van de diensten en instellingen die in het gebouw zijn
of worden ondergebracht.
Met uitzondering van de. verkeersgroep, die op een
later tijdstip, wanneer de nieuwbouw (garage) op de
binnenplaats gereed is, naar het complex verhuist (de
dienstvertrekken in het gebouw liggen reeds te pronk),
zijn alle tot nu toe over Amsterdam en Wormerveer
verspreide vestigingen in het gebouw geconcentreerd,
hetgeen een efficiënt beheer ten goede komt.
"De staf nieuwe stijl van het district Amsterdam is op
zeer goede wijze gehuisvest en de inrichting van een
goed functionerende meldkamer zal een slagvaardig
optreden zeker bevorderen," aldus de generaal.
Bovendien is niet alleen het detachement dat hulp
verleent aan de Amsterdamse politie in dit gebouw
gevestigd, maar kon bovendien de Kaderschool, door
verheugende wervingsresultaten verdrongen uit de
ruimten bij de Opleidingsschool der Rijkspolitie te
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Arnhem, tijdelijk hier worden ondergebracht, even-
als de nu gecentraliseerde eerste opleiding van de
parketwachters.
De generaal zei dat de capaciteit van dit gebouw vol-
doende is om zo nodig bij bijzondere omstandigheden
enige honderden rijkspolitie-ambtenaren zeer goed te
huisvesten. Hij verklaarde bijzonder verheugd te zijn
dat in dit gebouw ook een zogenaamde schietbioscoop
kon worden ingericht, die bij gebrek aan voldoende
schietbanen van groot belang is voor het onderhou-
den van de schietvaardigheid van het personeel.
De generaal wijdde woorden van dank aan de garni-
zoenscommandant en de commandant van de Oranje
Nassaukazerne, de kolonel Krul en de majoor Striet-
man. "Mochten er van de personeelsleden kritische
geluiden worden vernomen over de tijdelijke tewerk-
stelling in Amsterdam; nimmer kwamen klachten
binnen over de verzorging," zei hij.
Ook bracht de generaal dank aan de Rijksgebouwen-
dienst en allen die zich hebben ingezet om deze
nieuwe huisvesting tot stand te brengen, voordat hij
het woord gaf aan dr Mulder voor de officiële ope-
ning.
In deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door on-
der meer de commissaris der koningin in de provin-.
cie Noord-Holland, mr F. J. Kranenburg, burgemees-
ter dr I Samkalden van Amsterdam en de overige
burgemeesters van de tot dit district behorende ge-
meenten, gaf dr Mulder onder andere een overzicht
van de totstandkoming van "Sarphatistraat IlO".
Hij zei: "De ervaring leert dat het pad van de instan-
ties, die met de verzorging van de overheidshuisves-
ting zijn belast, slechts zelden over rozen gaat. Aan
bouwen verbouw zit tegenwoordig zoveel vast, dat
er maar weinig voor nodig is om goede projecten, die
bovendien in een urgente behoefte voorzien, te doen
mislukken of de uitvoering daarvan aanzienlijk te
vertragen. Een enkele keer komt het voor dat door
een gelukkige samenloop van omstandigheden ook
voor een groot project op zeer korte termijn een ge-
lukkige oplossing wordt gevonden. Zo'n geval heeft
zich met dit gebouw voorgedaan. Er is op een goed
moment de fantasie opgebracht om dit gebouw dat
in het verleden tot magazijn heeft gediend en in een
verregaande staat van volslagen onbruikbaarheid
leek te verkeren, hopeloos verwaarloosd leek, de mo-
gelijkheid te zien er met betrekkelijk weinig ingrij-
pende aanpassingen tot een modern en aan verschil-
Iende en uiteenlopende doeleinden beantwoordend
dienstgebouw te maken."
Dr Mulder schetste dat bet op 5 juli door de Alge-
meen Inspecteur aan het ministerie van justitie ge-
richte schrijven aangaande de voorstellen van de ko-
lonel VanSteenis, resulteerde in het feit dat de toen-
malige minister Samkalden besloot dat in overleg tus-
sen de ministeries van defensie, financiën en justtie,
alsmede de rijksgebouwendienst de mogelijkheden
werden bekeken. "Ik neem aan," aldus dr Mulder,
dat de heer Samkalden thans met grote vreugde te-
rugdenkt aan dit moment uit zijn ministeriële activi-
teit."
Minister Polak stemde op 22 juni 1967' in met de

De generaal W. de Gast droeg met een handdruk het gebouw
over aan de kolonel H. A. van Steen is.

overname van het pand en ging op 24 januari 1968
akkoord met het verbouwingsplan.
De secretaris-generaal bracht dank aan instanties en
personen die bijdroegen tot het gereedkomen van dit
gebouw dat ook mogelijkheden heeft voor activiteiten
als bijvoorbeeld internationale politiecongressen. Hij
besloot zijn toespraak met te zeggen: "De organisatie
van de politie is een onzekere. Zeker is wel, dat er
voor de verkeersgroepen in de gebieden rondom de
stad werk zal blijven, dat een staf voor de groepen
in dat gebied onmisbaar is en dat zelfs de beboefte
aan bijstand niet bij voorbaat is uitgesloten. Voor
velerlei politie-activiteiten biedt dit gebouw onderdak.
Ik hoop dat het niet minder standvastig zal zijn dan
het politievraagstuk is geweest.

Gezocht: oude foto's Korps Rijkspolitie
In verband met het aanstaande jubileum van het
Korps Rijkspolitie zoekt de redactie van het Korps-
blad naarstig oude foto's betreffende het Korps en
het werk van de Korpsleden, speciaal uit de periode
1945-1960.

Foto's s.v.p. met spoed zenden aan:
SECRETARIAAT KORPBSLAD RIJKSPOLITIE
VAN PELTLAAN 100,NIJMEGEN

Graag naam en adres op de achterzijde, met enige
gegevens aangaande de foto zelf. Desgewenst wor-
den de foto's retour gezonden.
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In memoriam
A. K. Holthuis

Met groot leedwezen vernamen
wij het bericht dat op 11 maart j.1.
plotseling te Amsterdam is over-
leden de dirigerend officier der
Rijkspolitie 2e kl. A. K. Holthuis.
Hoewel reeds ziek sinds 26-1-1967
maakte de overste Holthuis nog
steeds deel uit van de sterkte der
Rijkspolitie te Water.
Afkomstig van de gemeentepolitie
te Amsterdam, was hij één der eerste officieren, die
op 1 januari 1946 in dienst traden bij het Korps Rijks-
politie. Door zijn grote kennis van het politionele
werk en tevens van het Amsterdamse havengebied
bleek hij bij uitstek geschikt te zijn voor de organi-
satie en opbouw van het district (toen afdeling) Am-
sterdam der Rijkspolitie te Water. Door zijn persoon-
lijkheid drukte hij een zeer bijzonder stempel op dit
onderdeel van de dienst der Rijkspolitie te Water.
Degenen die hem hebben gekend - en dat waren er
bij de Rijkspolitie te Water en daarbuiten velen -
zullen kunnen onderschrijven, dat Holthuis geen alle-
daags mens was, maar iemand met bijzondere gaven
van geest en hart, scherpzinnig, gevat en niet van hu-
mor ontbloot. Hij zette zich volledig in en lette daar-
bij noch op tijd, noch op zijn gezondheid.
Zoals reeds gezegd, vooral het havengebied van Am-
sterdam had zijn bijzondere belangstelling en toe-

wijding, waarbij vooral zijn grote politiële kennis
naar voren kwam bij de oplossing van de vele straf-
bare feiten, die vooral kort na de bevrijding in de
Amsterdamse havens werden gepleegd.
Op charmante wijze onderhield hij contacten met een
grote hoeveelheid personen en instanties, die van be-
lang waren voor dit bijzondere politiewerk.
Het was met deernis, dat wij in 1967 zijn ernstige
ziekte opmerkten, die helaas geleid heeft tot zijn over-
lijden op 11 maart 1970.
Wij zullen Holthuis bij de Rijkspolitie te Water blij-
ven gedenken, zoals hij was tijdens zijn gezonde pe-
riode, een vrolijk bekwaam officier die met zijn per-
soonlijkheid een bepaalde sfeer schiep en een bij-
zondere plaats innam bij deze dienst.

Amsterdam, 18 maart 1970.
De Commandant der Rijkspolitie te Water,
de dir. officier der Rijkspolitie 1e kl.

H.E.OVERBEEK

Dankbetuiging
Voor de blijken van deelneming, onder-
vonden bij het overlijden van mijn geliefde
man A. K. Holthuis, betuig ik u allen bij
het Korps Rijkspolitie mijn oprechte dank.

A. L. HOLTHUIS - JAGER

Amsterdam, april 1970
Hobbemastraat 10"

.VIer
leden

Korps Rijkspolitie
naar

Osaka

Vier leden van het Korps Rijkspolitie zijn op 16 april
van Schiphol vertrokken naar Osaka waar zij tot het
eind van de wereldtentoonstelling - begin septem-
ber - zullen zijn toegevoegd aan de staf van mr Cals,
commissaris-generaal van de Stichting ederland
Wereldtentoonstelling Osaka. Deze afvaardiging is
een regelrecht gevolg van de grote belangstelling voor
het ederlandse paviljoen.
De delegatie bestaat uit: de opperwachtmeester P. A.
de Ridder, van de staf district Dordrecht, die als chef
d' equipe optreedt, alsmede de wachtmeesters 1e kl.
A. A. H. Bosters van de verkeersgroep Roermond,
C. J. A. M. van de Leijgraaf uit Made en Drimmelen
en J. van Maastricht van het Bureau Werving.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke pretmen betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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DE DOMINASBENDE
DOOR P. L. LANDMAN

,

COMMISSARIS VAN GEMEENTEPOLITIE

TE AMSTERDAM

(2)

Nadat alle drie in de auto
gesprongen waren (Helmut Balk achter het stuur)
keerden zij deze, vermoededijk omdat zij zagen, dat
het Muntplein niet bereikt kon worden, omdat er
een file auto's voor het rode stoplicht stond te wach-
ten. Men reed dus in de richting Dam, maar toen
bleek hun, dat zij zich moesten aansluiten bij een
file auto's, eveneens wachtend voor een rood stop-
licht. De voorste van de wachtende auto's was een
surveillance-auto van de Amsterdamse Politie, waar-
van de bemanning juist het bericht van de overval
doorkreeg. Omkijkend zagen de politiemannen juist,
hoe de drie mannen in de auto sprongen en in hun
richting kwamen rijden. Dominas, het gevaar ziende,
commandeerde Helmut Balk om te keren en toch de
richting van het Muntplein te rijden. De bemanning
van de surveillance-auto zette onmiddellijk de ach-
tervolging in door dwars over een vluchtheuvel hun
wagen om te draaien. Helmut Balk, het gevaar ziende
indien hij zich achter de file bij het Muntplein zou
aansluiten, passeerde de aanwezige vluchtheuvel aan
de linker (verboden) zijde en reed links een brug
over (ondanks het linksaf-verbod) naar de Nieuwe
Doelenstraat. Laatstgenoemde straat heeft éénrich-
tingsverkeer en is vrijwel altijd door een file auto's
versperd. Juist op dit tijdstip konden de overvallers
ongehinderd in verboden richting de gehele straat
uitrijden tot de Kloveniersburgwal. .
De surveillance-auto had aanvankelijk enkele tien-

tallen meters achterstand en trachtte dezelfde ma-
noeuvre uit te voeren. Toevallig echter sprongen
juist op het Muntplein de verkeerslichten op groen,
zodat uit tegenovergestelde richting de wachtende
auto's begonnen op te rijden. Ondanks het zwaailicht
en de loeiende sirene van de politiewagen reed de
file rustig op en de bestuurder van de politiewagen
kon kiezen tussen stoppen en een aanrijding. Voor-
dat de mannen zich een doortocht konden banen,
hadden de overvallers een flinke voorsprong ver-
worven en men raakte hun spoor bijster. De zwarte
Opel-Rekord werd enkele minuten later met draaien-
de motor teruggevonden op de Snoekjesgracht, enkele
honderden meters van de plaats des misdrijfs ver-
wijderd, maar van de mannen geen enkel spoor.
Niemand viel het op, dat in de omgeving van het
Stadhuis een blonde vrouw (Lucy Balk-Cichetzki)
achter het stuur van een witte Taunus rustig op haar
man en diens vrienden stond te wachten.
De koelbloedigheid en brutaliteit van de bendeleden
wordt wel het best getypeerd door de manier, waarop
zij zich op hun vlucht gedroegen. Nadat zij op de
Snoekjesgracht uit de Opel waren gestapt, gingen zij
bij het horen van een sirene van een naderende po-
litie-auto rustig een bakkerswinkel binnen, kochten
wat verpakt krentenbrood en vervolgden hun weg.
Ongeveer honderd meter verder brachten zij een be-
zoek aan een kapper en Helmut Balk liet zich rustig
de haren knippen. Toen de kapper bijna gereed was

,.
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met het karwei, liep één van de drie weg en keerde
spoedig terug met een witte Taunus, waarin Lucy
Balk aan het stuur zat. Zodra de Taunus voor de
kapperszaak stond, betaalde Dominas de kapper met
een bankbiljet van tien Duitse Mark, waarna allen
in de Taunus wegreden in de richting van het Cen-
traal-Station. In de auto wisselden allen hun tijdens
de overval gedragen kleding voor andere, in de auto
aanwezige, waarna Dominas uitstapte en rustig in de
stad ging passagieren. De anderen reden met een
grote bocht om Amsterdam heen, verstopten in het
riet -bij de Petroleumhaven de bij de overval ge
dragen kledingstukken en begaven zich naar de cam-
ping in het Amsterdamse Bos, waar zij al enkele we-
ken hun tenten hadden opgeslagen. Na enige tijd
voegde Dominas zich daar bij de anderen, men be-
groef de pistolen, de munitie en een deel van de ge-
stolen sieraden in het Amsterdamse Bos op duidelijk
door Dominas gemarkeerde plaatsen, waarna men
een ander deel van de sieraden van de briljanten
ontdeed. De uit de zettingen verwijderde briljanten
werden bij de overige losse stenen gevoegd, waarna
men het goud-zonder-stenen in een sloot deponeerde.
Vervolgens werd de tent afgebroken, men nam af-
scheid van elkaar, Dominas werd door Lucy Balk
naar een taxistandplaats nabij het Olympisch Stadion
in Amsterdam gebracht, waar hij in een taxi stapte,
en daarna reden Helmut Balk, de derde man en Lucy
Balk in de witte Taunus huiswaarts. De derde man
werd in Arnhem afgezet, waarna hij de nacht aldaar
in een hotel doorbracht, Helmut Balk en zijn vrouw
reden rustig over de grens, .zonder door iemand te
worden lastig gevallen, ondanks de uitvoerige signa-
lering, die door de politie te Amsterdam was ver-
spreid, waarbij men zelfs de grenspost, die zij pas-
seerden, telefonisch had ingelicht. De derde man ging
de andere morgen met de trein terug naar Duitsland,
terwijl Dominas die dag via België per auto eveneens
naar de Bondsrepubliek terug wilde keren.

"Laat dat meisje
maar gaan, ze heeft
met die affaire
niets te maken"
Vanzelfsprekend was gedurende de vorenomschreven
handelingen van de bendeleden door de Amsterdamse
Politie heel wat activiteit ontwikkeld. Toen de re-
cherche in de zaak van de heer Schipper arriveerde,
trof men daar een onbeschrijfelijke chaos aan. Men
huilde, gilde, men omhelsde elkaar, familie en vrien-
den kwamen binnenlopen en verhoogden de onover-
zichtelijkheid, zodat de recherche aanvankelijk de
grootste moeite had om getuigen en belangstellenden
van elkaar te onderscheiden. Het personeel van
Schipper hield zich onder meer bezig met het rapen
van kostbare briljanten van de openbare weg, een
kwestie van vakkennis, want de meeste steentjes be-
vonden zich tussen de glasscherven. Zodra de orde
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wat was hersteld, toonde de heer Löblein, die met de
recherche van het bureau Singel mee naar de plaats
des misdrijfs was gelopen, de in zijn bezit zijnde
foto's aan de heer Schipper en diens personeel. Ook
dit veroorzaakte weer de blijkbaar nodige kreten,
maar binnen een paar minuten was de identiteit van
twee der daders met zekerheid vastgesteld: Dominas
had de schoten binnen de winkel gelost en later een
greep in de etalage gedaan, terwijl allen de foto van
Helmut Balk aanwezen als die van de man, die de
ruit had vernield en de sieraden in een tas had ge-
stopt. In de foto van Paul Lackmacki konden de ge-
tuigen echter niet met zekerheid de derde man her-
kennen.
Een beschrijving van het ingestelde routine-onder-
zoek, zodra de orde hersteld was, kan gevoeglijk
achterwege blijven, daar dit voor de verdere gang
van zaken van weinig belang zou blijken. Zoals ge-
bruikelijk kreeg de recherche de patroonhulzen in
handen gestopt van hulpvaardigen en goedwillenden
met de mededeling, dat zij deze hadden gekregen van
"een jongen, die ze ergens had opgeraapt" of nog
een vager aanduiding. Het belangrijkste was echter,
dat de hulzen het merk Geco droegen en van kaliber
9 mm waren.
Gealarmeerde patrouillewagens doorkruisten de stad,
er kwamen de gekste tips binnen, die vanzelfsprekend
weer geen van alle opzij geschoven mochten worden,
maar voorlopig was het resultaat van dat alles totaal
negatief. Men besloot om, behalve het verzenden van
de gebruikelijke telexberichten, nog enkele bijzondere
maatregelen te nemen, waaronder het telefonisch
waarschuwen van de voornaamste grensovergangen
tussen Nederland en Duitsland, daar vermoed werd,
dat de daders wel zo spoedig mogelijk met hun buit
naar Duitsland zouden teruggaan. Zoals reeds ge-
meld had genoemde maatregel geen positief resultaat.
Toen later bleek, dat Dominas het voornemen had
om via België naar Duitsland te rijden, kwam men
tot de conclusie, dat in dergelijke gevallen ook de
grensovergangen naar België gealarmeerd dienen te
worden, ook al weet men met zekerheid, dat de da-
ders uit Duitsland afkomstig zijn.
Verder stelde de heer Löblein op verzoek van de
Amsterdamse recherche een uitvoerig telexbericht in
het Duits op, dat door een motorrijder naar het
Hoofdbureau werd gebracht en vandaar onmiddellijk
werd verzonden naar Interpol. Hiermede werd de
tijd, nodig voor het ontvangen en het verzenden van
een telexbericht gewonnen, terwijl vertaling in Den
Haag overbodig was.

Later zou blijken, dat bedoeld bericht via Den Haag
el!.Wiesbaden reeds vóór 14.00 uur die dag in alle
grote steden, aangesloten op het telexnet, in het Roer-
gebied was ontvangen, hetgeen, naar uit ervaring is
gebleken, vrij snel genoemd kan worden.
Een zeer nadelige factor bleek later uit het feit, dat
de leden van de speciale brigade vrijwel allen naar
hun woonplaatsen waren om het weekend in hun ge-
zin door te brengen. Pas in de loop van zondag 27
september had Löblein de meeste van de aan hem
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toegevoegde rechercheurs in Dortmund bijeen.
Hoewel men er geen enkel positief resultaat van
verwàchtte, besloot de Amsterdamse recherche om in
de nacht van zaterdag op zondag in de gehele stad
een zeer intensieve controle te houden. Meer dan
vijftig recherchemannen werden in dienst geroepen
en kregen zaterdagavond laat hun instructies. Zij
kregen behalve inderhaast vermenigvuldigde foto's
van Dominas, Helmut Balk en Paul Lackmacki, een
signalement van de vermoedelijk door Dominas ge-
bruikte auto, een zwarte Opel-Rekord, gekentekend
BOT-241.
Het was eigenlijk met genoemde Paul Lackmacki een
beetje duistere zaak. De Duitse recherche was ervan
overtuigd, dat hij de derde man bij de overval ge-
weest moest zijn. Enkele getuigen verklaarden dan
ook, hem van de foto's te herkennen als de man, die
vanachter de rug van het dienstmeisje de schoten op
de in burger geklede politieman had gelost, maar
weer anderen twijfelden, terwijl een paar getuigen
zeiden, dat hij het niet was geweest. Daar de heer
Löblein echter zeer positief wist, dat Lackmacki de
laatste tijd meermalen in het gezelschap van Dominas
was gezien, werd hij zonder meer door de Amster-
damse recherche als de derde verdachte aanvaard.
De grootscheeps opgezette speurtocht door Amster-
da:n had resultaat. Op een- parkeerplaats op het Ro-
kin werd een zwarte Opel-Rekord gevonden, geken-
tekend BOT-Y-241. Daar dit kenteken enigszins af-
week van het door de heer Löblein opgegevene, werd
de Duitse politieman vakkundig van zijn bed gelicht
(hij was na de overval in Amsterdam gebleven) en
met een regenjas over zijn pyjama naar het Rokin
ge.ransporteerd. Zijn advies "afposten" werd uitvoe-
rig opgevolgd. De banden van de bewuste auto wer-
den van een beetje lucht ontdaan, in een tegenover
de auto gelegen kantoortje van een bekend ochtend-
blad werd een tijdelijk posthuis ingericht, terwijl, om
aan alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden
een uiterst snelle politiewagen (vanzelfsprekend een
"blanco" auto) in de onmiddellijke omgeving werd
opgesteld, gereed om op elk gewenst ogenblik in
actie te komen.

Men wachtte tot zondagmorgen 9.00 uur, maar nog
niemand was er bij de bewaakte Opel komen op-
dagen. Na overleg werd besloten, dat de ingescha-
kelde rechercheurs zouden gaan slapen en dat het
dagbladkantoortje bezet zou worden door 2 hoofd-
agenten in burgerkleding, terwijl de politie-auto be-
mand zou worden met de enige daarvoor beschik-
bare rechercheur van het bureau Singel.
De "bewakers" kregen opdracht onmiddellijk groot
alarm te slaan, indien zich iemand bij de bewaakte
auto zou vervoegen, omdat .men het niet verantwoord
vond, om slechts enkele politiemannen tot arrestatie
te laten overgaan. Men hield vanzelfsprekend reke-
ning met het verschijnen van de gehele gewapende
bende.
Omstreeks 11.30 uur die morgen verscheen een keu-
rig gekleed jong paartje bij de auto. De heer opende
galant het rechterportier en liet de jonge dame in-

stappen. Vervolgens liep hij naar de andere zijde
van de wagen en ging achter het stuur zitten. De
twee hoofdagenten vergeleken de foto's van Dominas
met het conterfeitsel van de keurige heer en kwamen
tot de conclusie: "Het kon hem wel eens zijn."
Vermoedelijk doordat hun jagersinstinct gestreeld
werd door de lucht van groot wild, besloten de twee
om maar geen groot alarm te slaan; er was immers
geen sprake van een bende, maar slechts van één
vermoedelijke verdachte en een ongevaarlijk uitzien-
de jongedame. Bijna werd de aanhouding nog minder
eenvoudig door de overijverige parkeerwachter, die
op een drafje kwam aanlopen, almaar roepend: "Hei-
daar, recherche, laat maar, die meneer ken ik; hé,
recherche, recherchéurs, met die meneer zit het wel
goed hoor!"
Vanzelfsprekend kan hier onmogelijk vermeld wor-
den, wat de twee politiemannen de wachter stilletjes
hebben toegewenst, maar zij gunden zich niet veel
tijd om verwensingen te- bedenken, want toen zij,
het pistool tot schieten gereed, de auto waren ge-
naderd, zag één van hen, dat Dominas (want hij was
het) beide handen op het stuur had, een pracht ge-

legenheid om hem uit te nodigen die handen nog iets
hoger op te heffen. Vervolgens werd hem verzocht
uit de auto te stappen, waaraan hij zonder meer vol-
deed. Toen één van de politiemannen daarop tegen
het naast Dominas gezeten meisje zei: "Stapt u ook
maar uit, juffrouw," gebeurde het ongelooflijke. De
grote, onovertroffen intelligente bendeleider maakte
een kardinale fout, die men van iemand van zijn
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allure niet verwacht zou hebben. Hij zei namelijk:
"Laat dat meisje maar gaan, zij heeft met de hele
affaire niets te maken!"
Vanaf dat moment bestond bij de politiemannen niet
de geringste twijfel aan het succes van hun aanhou-
ding, zelfs niet, toen de aangehoudene met een rij-
bewijs en een persoonsbewijs ten name van Paul
Egon Dettmer voor de dag kwam en volhield dat hij
zo heette. Het ondanks de goede raad van Dominas
eveneens gearresteerde meisje bleek genaamd Gerlind
Kreuzer, dochter van een vrouwelijke notaris en ad-
vocate uit Essen (Dld.).
Dominas en zijn vriendin werden overgebracht naar
het bureau Singel en. onmiddellijk ging het recherche-
apparaat weer op volle toeren werken. Fouillering
bracht aan het licht, dat zij de nacht hadden doorge-
bracht in hotel Polen aan het Rokin. Het onderzoek
op de hotelkamer leverde aanvankelijk weinig be-
langwekkends op, tot één van de rechercheurs in een
tasje van Gerlind Kreuzer een klein plastic buideltje
vond met daarin vijf patronen, merk Geco; kaliber
9 millimeter. Meer dan ooit tevoren wist men, dat
men goed beet had.
Vanzelfsprekend werd ook de auto van Dominas
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. De
autopapieren stonden op naam van Betty Russ-Balk,
maar de zogenaamde groene kaart stond op naam
van zekere Paul Cichetzki, wonende in de Denver-
straat te Bottrop.
Het verhoor van de beide arrestanten leverde geen
enkel. nieuw gezichtspunt op. Dominas gaf toe, dat
zijn persoonsbewijs en zijn rijbewijs vervalsingen wa-
ren en dat zijn ware naam Petras Dominas luidde,
maar hij weigerde verder ook maar een woord te
zeggen. Hij stelde slechts de eis, voor de Rechter-
Commissaris geleid te worden.
Zijn vriendin Gerlind Kreuzer vertelde eerst, dat
haar vriend Paul Egon Dettmer heette, maar toen
uit het verdere gesprek bleek, dat haar moeder haar
begeleider wel eens verdedigd had in een strafzaak,
kon zij moeilijk volhouden, dat hij toen onder een
valse naam terecht zou hebben gestaan. Uiteindelijk
gaf zij toe, dat zij inderdaad op de hoogte was van
zijn werkelijke identiteit, maar dat hij een andere
naam had aangenomen om naar Canada te kunnen
smigreren, waar zijn moeder en verschillende andere
familieleden woonden.
Gerlind bleef hardnekkig ontkennen ook maar iets
van een bende af te weten en verklaarde niets te be-
grijpen van de vijf patronen in haar tasje. Zij ont-
kende eveneens een intieme vriendin van Dominas
te zijn, hij was slechts een huisvriend en zij zou met
hem in zijn auto terugrijden naar Duitsland, nadat
zij een week vakantie in Noordwijk had doorgebracht
en hij op een camping in de omgeving van Amster-
dam had vertoefd. Zij hadden in de afgelopen nacht
wel samen op één kamer overnacht, maar dat had
niet _anders gekund, omdat er nergens twee één-
persoonskamers te krijgen waren geweest. Dominas
had zich keurig gehouden aan zijn belofte, dat hij
haar absoluut niet lastig zou vallen. Hoewel op ver-
schillende manieren getracht werd haar aan het pra-

ten te krijgen, kwam men geen stap verder. Haar
verklaringen over haar verblijf in Noordwijk werden
geverifieerd en juist bevonden, terwijl andere recher-
cheurs een onderzoek op de genoemde camping gin-
gen instellen. Men hoefde niet lang te zoeken op
welke camping Dominas had vertoefd, omdat een
brigadier van het bureau Singel kort daarvoor op een
camping in het Amsterdamse Bos was geweest om
aldaar kamperende kennissen op te zoeken en hem
toen het vreemde gedrag van Dominas c.s. was op-
gevallen.
Zodra Dominas aan het bureau werd geleid, werd hij
door de oplettende brigadier herkend als de man,
waarvan de brigadier had gedacht, dat er iets "scheef
zat", dat er "iets niet klopte met die knaap".
Inmiddels was het in het Duits uit Amsterdam ver-
zonden telexbericht in Duitsland ook niet zonder
resultaten gebleven. Toen dit bericht namelijk op
zondagmorgen in Bottrop werd ontvangen, zond de
wachtcommandant aldaar- twee politiemannen naar
de woning van de in die stad wonende Helmut Balk.
Hij wees twee mannen aan, die Helrnut goed kenden,
een begrijpelijke maatregel. De opsporing, aanhou-
ding en voorgeleiding van Helrnut Balk werd ver-
zocht en de beide uitgezonden politiemannen prezen
zich dan ook gelukkig, toen zij bij hun aankomst aan
de woning Helrnut juist bezig zagen om zijn kam-
peeruitrusting uit zijn auto te halen. Helrnut kreeg
het bekende tikje op zijn schouder en ging gewillig
mee. Later bleek, dat op hetzelfde moment de rest
van de familie Balk rond de tafel in de huiskamer
zat en dat op die tafel een waarde van f 350.000,-
aan juwelen zo maar voor het grijpen lag. Zodra
echter binnenshuis de arrestatie van Helrnut ontdekt
was, pakte zijn zorgzame echtgenote de sieraden,
maakte er een pakje van en verstopte dit aan de
oever van het Rijn-Hernekanaal in de grond. Hoewel
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de beide politiemannen geen enkel verwijt kan wor-
den gemaakt, is met het bovenstaande weer gebleken,
dat aanhoudingen in belangrijke zaken dienen te ge-
schieden door personeel in voldoende aantal, terwijl
daarbij zo mogelijk recherchepersoneel aanwezig
dient te zijn, dat volledig op de hoogte is van de ge-
hele gang van zaken. Vooral daar in het onderhavige
geval bekend was gemaakt, dat bij aanhouding de
uiterste voorzichtigheid geboden was, had men meer
dan twee man moeten sturen. In dat geval hadden
twee man de arrestant naar het bureau kunnen over-
brengen, terwijl anderen een onderzoek in de woning
hadden kunnen instellen.
Helmut werd naar Dortmund overgebracht en daar
door Löblein en zijn inmiddels ijlings opgetrommelde
medewerkers liefdevol ontvangen. Zoals te begrijpen
valt, wist Helmut van de bekende prins geen enkel
kwaad. Toen kwam uit Amsterdam het telefonische
bericht van de aanhouding van Dominas en diens
vriendin. Tevens werd doorgegeven, dat het kenteken
van de auto van Dominas op naam stond van Betty
Russ-Balk en de verzekering (groene kaart) op naam
van zekere Paul Cichetzki.
Onmiddellijk werden de rechercheurs er op uit ge-
zonden om deze beide illustere figuren eens nader
aan de tand te voelen. Gelukkig werd nu niet nage-
laten een nauwkeurig onderzoek in te stellen in de
woning van de beide verdachten, want in de woning
van Betty Russ-Balk werden sieraden aangetroffen,
afkomstig van een overval op een juwelierszaak in
Duitsland,

Toen een tweetal rechercheurs met Cichetzki in het
politiebureau in Dortmund arriveerde, gebeurde er
iets, wat niemand had durven hopen. Het gezegde
van de gebraden duiven, die iemand soms zo maar
in de mond vliegen, kan hier inderdaad van toepas-
sing worden verklaard. De rechercheurs liepen na-
melijk met hun verdachte over één der gangen, toen
zij de heer Löblein tegenkwamen. Deze meende, dat
zij Paul Lackmacki hadden aangehuoden (zij lijken
wel iets op elkaar) en begroette zijn klant met de
woorden: "Ha, de derde van het komplot van de
etalage-inbraak in Amsterdam."
Het antwoord, waarop niemand gerekend had, kwam
onmiddellijk: "Ja, maar het was beslist de eerste keer,
dat ik daaraan meedeed."
De verrassing van het moment, terwijl de aangehou-
dene uiteraard in een nerveuze stemming verkeerde,
speelde hier zeker een grote rol, maar het is te be-
grijpen, dat de heer Löblein zich even om moest
draaien om niet te Iaten merken, dat hij op het punt
stond om te gaan schaterlachen.
De verhoren in Duitsland verliepen daarna uiterst
vlot. Nadat Paul Cichetzki zijn hart had uitgestort,
ging ook Helmut Balk al spoedig door de knieën en
bracht uitvoerig verslag uit van zijn wandaden der
laatste maanden. De verdere zondag en de daarop
volgende maandag werden in Dortmund gewijd aan
het op schrift stellen van de beide bekentenissen.

(wordt vervolgd)

lezers grijpen de pen
Artikelen vermist?

Bij de ontvangst van het Korps-
blad No. 7, Maart 1970, lle jaar-
gang, miste ik een tweetal artike-
len, die vermeld stonden onder de
inhoudsopgave op bladzijde 1.
Het zijn n.l.: le "Nederlands-
Duitse samenwerking brengt dief
in de cel" en 2e "Een bankoverval
op het Canadese platteland".
Het Korpsblad op zich was com-
pleet en bestond uit 32 bladzijden,
zodat derhalve voor mij het ont-
breken van de beide genoemde ar-
tikelen een raadsel" is.
Is hier sprake van mogelijke dief-
stal van copie of kan het ook ver-
duistering zijn? Daar de misdrijf-
techniek tegenwoordig bijna vol-
maakt is en het soms een moeilijke
opgave is om achter de redenen te
komen, waarom een bepaald feit

werd gepleegd, zal het ook hier
moeilijk vallen om daarover een
juiste hypothese op te bouwen.
Daar het Korps over zeer goede
specialisten beschikt en het "re-
cherchewerk in nieuwe vorm"
schijnbaar goede resultaten op-
levert, heb ik het nodige vertrou-
wen dat de vermiste stukken op-
gespoord zullen worden.
Als trouw lezer van het Korpsblad,
die daarvoor ook het volle pond
betaalt, stelt hij bijzonder veel prijs
op het ontbrekende in aangehaald
nummer en doet derhalve hierbij
- als benadeeld lezer - aangifte
van het gepleegde feit. Ik ver-
wacht, dat in deze. een serieus on-
derzoek zal worden ingesteld op-
dat ik en vele andere lezers in het
vervolg over de volledige inhoud

van het blad mogen beschikken.
Een oud-rijkspolitieman.

Het "recherchewerk in nieuwe
vorm" levert niet alleen schijnbaar
maar ook feitelijk goede resultaten
op, óók in Korpsbladaangelegen-
heden. Zodat hierbij gemeld kan
worden dat de betreffende artike-
len, reeds eerder "opgespoord"
letterlijk zijn "aangehouden" ter
voorgeleiding aan de abonnees via
dit of een van de volgende num-
mers. Oorzaak van de verdwijning
uit het maartnummer bij hand-
having van de aankondiging: kopij,
die beslist nog mee moest en grote
haast op de valreep.

Redactie.
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in Doesburg:

Groningen prolongeert
tafeltennistitel

TEKST EN FOTO's: OPPERWACHTMEESTER
J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

Enigszins verrassend en tegen de verwachtingen in
heeft het (voormalige) ressort Groningen, in de prach-
tige gemeentelijke sportzaal te Doesburg, zijn verle-
den jaar behaalde tafeltennistitel weten te prolongeren.
Zonder maar iets aan het mooie en sportieve succes
van de noordelingen te willen afdingen, moet toch
terwille van de objectiviteit worden vastgesteld, dat
het kampioenschap mede kon worden behaald dOOI
onvolledigheid van enkele andere teams, met name
die van Arnhem en Den Bosch, terwijl ook Den Haag
- in het verleden een tafeltennismacht van formaat -
door het vertrek van enkele prominenten (o.a. Vlot)

Adjudant B. Bol: still going strong

danig was verzwakt, zo zelfs, dat de Hagenaars dit-
maal, zonder een enkel winstpunt, op de laatste plaats
eindigden. Bij Arnhem mankeerden "grootmeester"
Boer en ook Scherpenhuizen, terwijl Den Bosch even-
eens niet kon beschikken over zijn beste krachten.
De Bosschenaar Van der Linden smaakte het genoe-
gen al zijn gespeelde partijen in winst om te zetten.
Verder dan een derde plaats voor het team in de
eindstand reikte deze schitterende persoonlijke pres-
tatie echter niet. Mocht het ontbreken van de pro-
minenten op de einduitslag van invloed zijn geweest,
anderzijds kwam het vanzelfsprekend de spanning in

Actie tijdens de kampioenschappen tafeltennis.

het toernooi ten goede, omdat de teams nu meer aan
elkaar waren gewaagd. Niet onvermeld mag blijven
het nog altijd prachtige en sportieve optreden van de
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57-jarige adjudant B. Bol. Zijn spel mag dan in de
roop der jaren enigszins aan kracht hebben ingeboet,
hij blijft door zijn technische vaardigheid en niet af-
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latende vasthoudendheid voor elke tegenstander nog
altijd moeilijk te kloppen. En wat wellicht nog meer
zegt: zijn optreden is een lichtend voorbeeld voor de
jonge generatie.

organisatie
en belangstelling
De organisatie was bij de SRGA, met name de wacht-
meester J. Baars en diens charmante echtgenote, in
goede handen. Het secretariaat werd verzorgd door
de wachtmeester. l e klasse H. Burghart. Van hun be-
langstelling gaven ondermeer blijk: kolonel P. Oom,
overste J. H. Ittman, majoor J. Schouten en de in-
specteur lichamelijke opvoeding bij het Korps Rijks-
politie, de heer J. Suvaal. Majoor Th. van Dolderen,
voorzitter van de SRGA, reikte na afloop de prijzen
uit.

Hieronder de uitslagen en eindstand:

Groningen - Amsterdam
Arnhem - Den Haag
Amsterdam - Arnhem
Den Haag - Den Bosch
Groningen - Arnhem
Amsterdam - Den Bosch
Den Haag - Groningen
Arnhem - Den Bosch
Groningen - Den Bosch
Amsterdam - Den Haag

5-4
5-4
5 - 3
2-5
5-4
5-4
2-5
2-5
5-3
5-4

Kolonel P. Oom
feliciteert na
een overwinning.

gew. verl.
gesp. gew. games games pnt

1. en kampioen:
Groningen 4 4 43 28 4

2. Amsterdam 4 3 39 34 3
3. Den Bosch 4 2 34 29 2
4. Arnhem 4 1 31 40 1
S. Den Haag 4 0 34 29 0

De hele
wereld is het

werkterrein
van Shell

11111111111

[PANI[E~
exclusief in kleine sigaren.

01- J~11II\!Trt ~i ;l.~"~
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overste B. Veninga officierrecherchezaken Apeldoorn

Met ingang van 1 januari 1970 is
de dirigerend officier der rijkspoli-
tie 2e kl. B. Veninga aangewezen
in de functie van stafofficier re-
cherchezaken bij de staf van het
district Apeldoorn der rijkspolitie.
Hij werd bij K.B. van 12 novem-
ber 1969, nr. 69 met ingang van
dezelfde datum benoemd tot offi-
cier bij het Korps Rijkspolitie.
Voordien was overste Veninga commissaris van ge-
meentepolitie te Rheden. De nu 56-jarige overste
Veninga werd in Ter Apel geboren. Na zijn H.B.S.-
studie heeft hij aanvankelijk door de crisistijd genoe-
gen moeten nemen met een baantje bij een regionaal
dagblad. In september 1934 slaagde hij er in als vo-

lontair zijn politieloopbaan in Groningen te beginnen.
Een jaar later werd hij bij de politie in Deventer als
adjunct-inspecteur aangesteld. In hetzelfde korps
werd hij ook inspecteur van politie. In april 1939
werd hij als reserve-officier onder de wapenen ge-
roepen. Na de capitulatie in 1940 keerde hij bij de
Deventer politie terug. Direct na de bevrijding werd
hij waarnemend commissaris van politie in de ge-
meente Renkum. Die functie werd na een half jaar
afgebroken door de militaire dienst in Indonesië,
waar hij bijna drie jaar verbleef. Na zijn repatriëring
werd hij met ingang van 13 september 1949 als
hoofdinspecteur-korpschef belast met de leiding van
de gemeentepolitie te Rheden. Op 1 maart 1962 volg-
de in hetzelfde korps zijn benoeming tot commissaris
van politie.

zeven stafofficieren verkeerszaken· aangewezen

Luitenant A. van den Bos

Met ingang van 1 september 1969 r-~'-"--~
werd de officier der rijkspolitie 2e !

kl. A. van den Bos aangewezen in
de functie van stafofficier verkeers-
zaken bij de staf van het district
Alkmaar der rijkspolitie. Luitenant
Van den Bos werd op 11 december
1936 te Delft geboren. Hij door-
liep in zijn geboorteplaats de lagere
school en de mulo. Daarna heeft
hij enige tijd gewerkt op het kantoor van de Neder-
landse Kabelfabrieken N.V. te Delft met een onder-
breking voor het vervullen van zijn dienstplicht bij
de Garderegimenten Grenadiers en Jagers. Op 2 ja-
nuari 1959 trad hij in dienst bij het Korps Rijks-
politie, toen hij werd toegelaten tot de basisopleiding
aan de Opleidingsschool in Arnhem. Na deze oplei-
ding werd hij met ingang van 2 januari 1960 als
wachtmeester der rijkspolitie geplaatst bij de groep
Hardinxveld-Giessendam. In 1962 slaagde hij voor
het politiediploma B. De bevordering tot wachtmees-
ter der rijkspolitie le kl. volgde op 2 januari 1964.
In september 1963 liet hij zich als leerling inschrijven
bij het Gemeentelijk Avondlyceum te Rotterdam. Na-
dat hij in juli 1967 het diploma H.B.S.-A had be-
haald, is hij met de studie voor het "inspecteurs-
diploma" begonnen. Inmiddels was hij geplaatst op
de groep Barendrecht, waar hij de laatste jaren werk-
zaam was in de functie van groepsrechercheur. Na-
dat luitenant Van den Bos in mei en juni 1969 met

gunstig gevolg had deelgenomen aan het juridisch ge-
deelte van het examen ter verkrijging van het diplo-
ma voor inspecteur van gemeentepolitie/officier der
rijkspolitie, volgde zijn benoeming tot officier 1ij het
Korps Rijkspolitie met ingang van 1 augustus 1969
bij K.B. van 12 augustus 1969, nr. 99.

Luitenant J. H. Haisma

Met ingang van 1 februari 1970 is
met de waarneming van de functie
van staf-officier verkeerszaken bij
de staf van het district Breda der
Rijkspolitie aangewezen: de adspi-
rant-officier der Rijkspolitie J. H.
Haisma. Luitenant Haisma is op
29 april 1946 te Losser geboren.
Hij heeft achtereenvolgens ge-
woond in Hoenderloo, Kerkrade,
Almelo en Grave. Hij bezocht het Nijmeegs Lyceum
te Nijmegen en behaalde daar het diploma H.B.S.-B.
Vervolgens volgde hij de opleiding voor hogere poli-
tieambtenaren op het voormalige Instituut te Hilver-
sum en de Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn.
Bij K.B. van 16 juli 1968 nr. 67 werd luitenant Hai-
sma tot officier bij 'het Korps Rijkspolitie benoemd.
Na de gebruikelijke stage periode bij de verschillende
diensten en onderdelen van ons Korps en bij de ge-
meentepolitie 's-Hertogenbosch werd hij met ingang
van 1 augustus 1969 ingedeeld bij de staf van het
district Breda als officier-toegevoegd.
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Luitenant F. J. Maurer

Met ingang van 1 februari 1970 is
de adspirant-officier der Rijkspoli-
tie F. J. Maurer aangewezen met
de waarneming van de functie van
staf-officier verkeerszaken bij de
staf van het district 's-Hertogen-
bosch der Rijkspolitie. Luitenant
Maurer werd op 4 december 1941
te Rotterdam geboren. In de Maas-
stad voltooide hij de middelbare
schoolopleiding aan het St. Franciscuscollege met het
behalen van het diploma H.B.S.-B. Vervolgens ver-
vulde hij zijn militaire dienstplicht als vaandrig leger-
luchtwaarnemer bij het Wapen der Infanterie. Aan-
sluitend studeerde hij twee jaar aan de Technische
Hogeschool te Delft waar hij slaagde voor het ten-
tamen P 1 werktuigbouwkunde. Na een verblijf van
een half jaar in Engeland werd hij toegelaten tot de
opleiding van hogere politieambtenaren, die hij in
Apeldoorn voltooide aan de Nederlandse Politie-
academie. Bij K.B. van 16 juli 1968 nr. 64 werd hij
tot officier bij het Korps Rijkspolitie benoemd. Op
een stage bij de diverse diensten en onderdelen van
het Korps Rijkspolitie en een detachering bij de ge-
meentepolitie Dordrecht volgde zijn indeling bij de
staf van het district 's-Hertogenbosch als officier-
toegevoegd met ingang van 1 augustus 1969.

Luitenant R. Linthorst

Met ingang van 1 februari 1970 is
met de waarneming van de functie
van, staf-officier verkeerszaken bij
de staf van het district Assen der
Rijkspolitie aangewezen: de ad-
spirant-officier der Rijkspolitie R.
Linthorst. Luitenant Linthorst is
op 17 september 1946 te Rotter-
dam geboren. Hij doorliep in Baarn
de middelbare school. Vervolgens
studeerde hij aan de Nederlandse Politieacademie te
Apeldoorn. Bij K.B. van 16 juli 1968 nr. 63 werd hij
tot officier bij het Korps Rijkspolitie benoemd. a
een stage bij de diverse diensten en onderdelen van
ons Korps en bij de gemeentepolitie Groningen, volg-
de zijn indeling bij de staf van het district Assen als
officier-toegevoegd met ingang van 1 augustus 1969.

Luitenant J. P. M. Pinckaers

Met ingang van 1 februari 1970 is
met de waarneming van de functie
van staf-officier verkeerszaken bij
de staf van het district Roermond
aangewezen: de adspirant-officier
der Rijkspolitie J. P. M. Pinckaers.
Luitenant Pinckaers werd op 28
februari 1945 in Maastricht gebo-
ren. In Voorburg heeft hij eerst op
de U.L.O. het diploma A met het
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middenstandsdiploma behaald en vervolgens op een
middelbare school het diploma H.B.S.-A. Nadien stu-
deerde hij aan het Rijksinstituut voor Hogere Politie-
ambtenaren in Hilversum en de Nederlandse Politie-
academie te Apeldoorn. Bij K.B. van 16 juli 1968 nr.
66 werd hij tot officier bij het Korps Rijkspolitie be-
noemd. De daarop volgende gebruikelijke stages bij
het Korps Rijkspolitie en bij de gemeentepolitie
Maastricht werden afgesloten met zijn indeling bij
de staf van het district Roermond als officier-toege-
voegd met ingang van 1 augustus 1969.

Luitenant E. T. van Hoorn

Met ingang van 1 februari 1970 is
de adspirant-officier der Rijks-
politie E. T. van Hoorn aangewe-
zen met de waarneming van de
functie van staf-officier verkeers-
zaken bij de staf van het district
Utrecht der Rijkspolitie.
Luitenant Van Hoorn werd op
13 januari 1945 in Amster-
dam geboren. Na de middelbare
schoolopleiding in de hoofdstad en in Haarlem werd
hij in 1965 toegelaten tot de opleiding van hogere
politieambtenaren, die hij voltooide aan de Neder-
landse Politieacademie te Apeldoorn. Bij K.B. van 16
juli 1968 nr. 65 werd hij tot officier bij het Korps
Rijkspolitie benoemd. Na beëindiging van de stage
periode bij het Korps Rijkspolitie en de detachering
bij de gemeentepolitie Enschede werd luitenant Van
Hoorn met ingang van 1 augustus 1969 ingedeeld bij
de staf van het district Utrecht als officier-toegevoegd.

Luitenant R. F. Toonen

Met ingang van 1 februari 1970 is
de adspirant-officier der Rijks-
politie R. F. Toonen aangewezen
met de waarneming van de functie
van staf-officier verkeerszaken bij
de staf van het district 's-Graven-
hage der Rijkspolitie. Luitenant
Toonen werd op 19 mei 1946 te
Mook geboren. In Zaltbommel
slaagde hij voor het examen HBS-
B aan de Rijks H.B.S. Daarna volgde hij de opleiding
voor hogere politieambtenaren op het voormalige In-
stituut in Hilversum en aan de Nederlandse Politie-
academie te Apeldoorn. Bij K.B. van 16 juli 1968 nr.
68 werd hij tot officier bij het Korps Rijkspolitie be-
noemd. Na de stage periode bij de verschillende dien-
sten en onderdelen van ons Korps en bij de gemeen-
tepolitie Haarlem werd luitenant Toonen met ingang
van 1 augustus 1969 ingedeeld bij de staf van het
district 's-Gravenhage als officier-toegevoegd.
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puzzel van de
maand
Winnaar maart-puzzel:

B. BIJMA - H. van Teyenswei 5
WESTERGEEST (gem. Kollumerland en
Nieuw Kruisland).

*De oplossingen worden ingewacht
vóór 7 mei bij de
Puzzel redacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage.

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 gedrochtelijk wezen.
6 veiligheidslamp voor

mijnwerkers.
12 op alle plaatsen.
14 kruisbloemige plant.
15 titel (afk.).
17 voerzetset.
18 smalle strook land tussen

twee veenplassen.
20 boksterm (afk.).
21 laatstleden (afk.).
22 drooginrichting voor mout.
24 herrie, lawaai.
26 smelting van sneeuwen ijs.
28 onderricht.
29 gymnastiektoestel.
30 korte tijdsduur.
32 sierlijk plantje.
33 schaakterm (afk.).
34 type koopvaardijschip.
35 plaats in Algerije.
37 naschrift (afk. Latijn).
38 planeet.
39 van zeker houtsoort ver-

vaardigd.

41 knaagdier.
42 schoon, zuiver.
43 insekt.
47 tweewielig vervoermiddel.
50 persoonlijk voornaamwoord.
52 alleenzang.
53 geneesheer.
54 voorzetsel.
55 plaats op de Veluwe.
57 omslag voor papieren.
58 in het water levend dier.
59 vlechtwerk van metaaldraad.
60 bladader.
62 titel van de keizer van

Ethiopië.
64 uiting van vrolijkheid.
65 aardrijkskundige aandui-

ding (afk.).
66 paardeslee.
68 geslacht van mensen of

dieren.
69 muzieknoot.
70 voermansroep.
71 werkelijk zo zijnd.
73 familielid.
75 apparaat.
76 slurfdier.
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44 45 46

VERTICAAL:

1 voorbeeldige man.
2 voorzetsel.
3 kasteel, burcht.
4 hoogste punt.
5 eminentie (afk.).
7 merkteken op maten en

gewichten.
8 bovenhoek van een zeil:
9 metaal.

10 onbepaald hoofdtelwoord.
11 houtsoort.
13 met ingang van (afk.).
16 lang smal stuk.
18 lange stok v . e. vogelaar.
19 bouwmateriaal.
21 deel van een revolver.
23 stoomschip (afk.).
24 vreemde titel.
25 wreedaard (figuurlijk).
27 voorzetsel.
29 enigszins luxueus ingericht

café.
31 lang, dun en smal stuk hout.
34 grondslag.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEl n.v.
Rijksstraatweg 58 GELDERMALSEN Tel. 03455 - 1449
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35

39

47 48 49

53
58

36 kleine visotter.
38 slangvormige vis.
40 plaats op Ameland.
44 schijfvormige stop in een

vat.
45 bezieldheid, vuur.
46 lang en smal gang tapijt.
47 huidziekte op het behaarde

deel van het hoofd.
48 deel van het oog.
49 wandversiering.
51 praalziek.
54 desondanks, niettemin.
56 bijwoord.
59 uitroep.
61 dwarsbalk over het wapen-

schild.
63 bittere vloeistof.
64 aardig.
67 knaagdier.
69 maand van het jaar.
71 persoonlijk voornaamwoord.
72 muzieknoot.
73 namelijk (afk.).
74 muzieknoot.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen
• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van -slijtlagen
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Adjudant N. H. J. Baak
nam afscheid

FOTO: TECHN. RECHERCHE DEN BOSCH

"Houd' oe en wel bedankt." Meer Brabantser had
adjudant N. H. J. Baak niet afscheid kunnen nemen
van een 37-jarige "trouwe diensttijd", collega's, chefs
en medewerkers en bovenal van zijn eigen St. Oeden-
rode waar hij 20 jaar als groepscommandant de ge-
meenschap diende. Burgemeester mr J. J. M. Werner
had het als eerste spreker bij de door de gemeente
aangeboden afscheidsreceptie in het historische kas-
teel-raadhuis reeds gememoreerd: "U was niet alleen
een goed groepscommandant, maar ook een steun en
toeverlaat voor de burgers van St. Oedenrode, die in
moeilijke omstandigheden altijd bij u terecht konden".
Dit zou later nog eens worden onderstreept door
St. Oedenrode's ere-burger, de heer Van Kampen,
die namens het bedrijfsleven adjudant Baak kwam
bedanken. In een dergelijke sfeer en omstandigheden
moet het voor een districtscommandant bepaald een
genoegen zijn de politiële kwaliteiten van één van
zijn medewerkers te mogen belichten. Majoor J. Ver-
meulen deed dat dan ook, zo viel te constateren, uit
de grond van zijn hart. "U was," zo zei hij onder-
meer, "een man die persoonlijkheid en kennis in zich
verenigde. Iemand die de moeilijkheden niet uit de
weg ging. Het Korps en ook ik persoonlijk zijn u
daarvoor veel dank verschuldigd. Ik hoop, dat ik ook

adjudant G. W. Peters
groepscommandant
Vriezenveen

De adjudant G. W. Peters is met
ingang van 1 maart 1970 aange-
wezen als groepscommandant Vrie-
zenveen. Hij werd op 8 juni 1917
te Almelo geboren en trad op 12
augustus 1937 in dienst bij het
Korps Politietroepen. Op 15 augus-
tus 1940 ging hij over naar de
Marechaussee en werd op 1 janu-
ari 1946 in de rang van wacht-
meester 1e kl. aangesteld bij het Korps Rijkspolitie
met als standplaats Zuna. Op 15 maart 1958 werd
hij als postcommandant verplaatst naar Beesd en op
16 februari 1967 werd hij als plaatsvervangend
groepscommandant tevens rayoncommandant ver-
plaatst naar Vriezenveen. Hij werd op 1 april 1958
bevorderd tot opperwachtmeester en op 1 maart 1970
tot adjudant.

,,~ "-)'

na uw pensionering van uw van wijsheid en kennis
getuigende adviezen mag blijven profiteren."
Namens de "broederschap van adjudanten" sprak
adjudant S. Verhoef. Opperwachtmeester B. J. M.
van Dieren vertolkte de dankbare gevoelens van het
personeel van de groep St. Oedenrode. De heer Ja-
cobs, reservist en oud-rijkspolitieman onder adjudant
Baak, wees op het uitstekende menselijke en ambte-
lijke kontakt dat de scheidende politie-chef steeds
had gedemonstreerd.

a het officiële gedeelte, waarbij ook nog aanwezig
waren mr J. M. Hulleman, substituut-officier van
justitie in Den Bosch, de burgemeesters van Breugel
en Son, officieren van de staf van het district Eind,
hoven, adjudant H. J. A. Awater, dienstdoend officier
speciale diensten en alle collegae-groepscommandan-
ten, volgde een receptie voor de burgerij van St. Oe-
denrode. Velen, uit alle geledingen van de maat-
schappij, kwamen adjudant Baak de hand drukken:
"Houd' oe en wel bedankt".

J. J. H. van Aerssen

Adjudant J. Hartman
groepscommandant
Leusden

Met ingang van 1 maart 1970 is de
adjudant J. Hartman aangewezen
als groepscommandant Leusden.
Hij werd op 30 januari 1917 te
Bellingwolde geboren en trad op
12 augustus 1938 in dienst bij het
Korps Politietroepen. Op 15 augus-
tus 1940 ging hij over naar de
Marechaussee en werd op 1 januari
1946 in de rang van wachtmeester
le kl. aangesteld bij het Korps Rijkspolitie met als
standplaats Heerde. Op 7 augustus 1952 werd hij als
postcommandant verplaatst naar Gorssel en op 15
september 1966 werd hij als plaatsvervangend-groeps-
commandant tevens rayoncommandant geplaatst te
Nijkerk. Op 1 april 1958 werd hij bevorderd tot op-
perwachtmeester en op 1 maart 1970 tot adjudant.
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Th.J.Opdam
te Berkel

met
perisroen

filatelie

Zomerzegels
ontworpen door
computer

Het idee om de Zomerpostzegels
van 1970, te ontwerpen met be-
hulp van een computer, stamt van
R. D. E. Oxenaar. De realisatie
geschiedde in samenwerking met
de groep numerieke besturing van

30

Op 30 januari 1970 werd i.v.m. het bereiken van de 60-jarige leeftijd
afscheid genomen van de plaatsvervangend groepscommandant tevens
rayoncommandant te Berkel en Rodenrijs, opperwachtmeester Th. J.
Opdam. De burgemeester, de heer L. M. J. Hendrix, dankte de schei-
dende functionaris in het bijzonder voor zijn inspanning voor en goede
contacten met de jeugd. De vertegenwoordiger van de districtscomman-
dant, luitenant R. F. Toonen, belichtte o.m. de goede collegiale instelling
van opper Opdam. De groepscommandant zag opperwachtmeester Op-
dam ook in de toekomst nog zeer actief voor de jeugd. Als goede "poli-
tievrouw" werd ook de echtgenote van de scheidende functionaris in de
hulde betrokken. Spontaan en gloedvol zoals men van hem gewend is,
sprak opper Opdam een dankwoord wat beslist geen "afscheidswoord"
behoefde te zijn.

nederland

de afdeling bedrijfskunde van de
Technische Hogeschool te Eind-
hoven. De lineaire structuren die
de computer ontwierp moesten
voldoen aan minimum-eisen, zoals
herkenbaarheid van de contouren

in de lijnstructur waardoor de ze-
gels onderling identificeerbaar ble-
ven en de relatie tussen de sterk
ruimtelijke, soms haast sociaal-
culturele sector die met de op-
brengst van de toelagen van de
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Zomerpostzegels worden begiftigd.
De Zomerpostzegels zullen van 7
april t.m. 23 mei 1970 op alle
Nederlandse post inrichtingen ver-
krijgbaar zijn.

Waarden Voorstelling en kleur
12 + 8 ct. isometrische projectie van

cirkel naar vierkant - zwart
op geel.

15 + 10 ct. evenwijdige vlakken in een
kubus - zwart op aluminium.

20 + 10 ct. twee schaalverdelingen -
zwart op wit.

25 + 10 ct. overgangsfasen van concen-
trische cirkels met oplopende
diameter - zwart op blauw.

45 + 10 ct. vier spiralen - wit op alumi-
nium.

De prijs per serie is f 1.75.

Technische gegevens:
Beeldformaa!: 25 x 36 mm; Zegelformaa!:
idem; Tanding: 123/4: 14; Papier: zonder
watermerk; Gomming : synthetische gom;
Velindeling : 10 x 10 = 100 zegels; Druk-
techniek: a. offset (kleurenondergrond);
b. plaatdruk (beeld); Drukkerij: Joh. En-
schedé & Zonen, Grafische Inrichting N.V.,
Haarlem.

De geldigheidsduur voor de fran-
kering is onbepaald.
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp van
R. D. E. Oxenaar met medewer-
king van de T. H. te Eindhoven.

Bijzondere
zegels Suriname
(Paasweldadig-
heidszegel 1970)

De Paasweldadigheidszegels van
Suriname zullen van 25 maart t.m.
31 mei 1970 verkrijgbaar zijn. Het
motief voor de emissie van dit
jaar is een aantal symbolen voor
de weldaden die de natuur de
mensheid biedt. Het ontwerp werd
verzorgd door de heer N. C. Lo-
ning te Paramaribo.

De prijs per serie is in Nederland-
se munt f 3.- + 4 % B.T.W.

Bijzondere
zegels Suriname
(20 jaar
middelbaar
onderwijs)

Waarden Voorstelling en kleur
10 + 5 ct. De BLOEM als symbool van de

kleur en groeikracht van de
natuur - geel, magenta en
oker.

15 + 8 ct. De VLINDER als symbool van
vergankelijke schoonheid -
oranje/rood, blauwgroen en
paars.

20 + 10 ct. De VOGEL als symbool van
verlangen naar vrijheid -
blauw, oker en roodbruin.

25 + 12 ct. De ZON als symbool voor
warmte en licht - oud-rose,
oker, rood en geel.

30 + 15 ct. De STER als symbool van
nacht en onmetelijke ruimte-
donkerblauw, violet en groen.

Van 3 april 1970 t.m. 2 april 1971
zal de postadministratie van Suri-
name twee herdenkingszegels uit-
geven ter gelegenheid van het 20-
jarig bestaan van het Middelbaar
Onderwijs in Suriname. Op beide
zegels, die ontworpen werden door
S. Robles de Medina uit Parama-
ribo, zijn de jaartallen 1950 en
1970, met daaromheen een gesti-
leerde lauwerkrans afgebeeld.
Bijzondere tekst: 20 jaar Middel-
baar Onderwijs.

Waarde Kleuren
10 ct. blauw, groen en geel.
25 ct. groen, blauwen geel.
De prijs per serie is in Neder-

Technische gegevens:
Beeldformaat: 35 x 21,1 mm; Zegelformaat:
38 x 24,1 mm; Tanding: 13,25 x 12,50; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming : syn-
thetische gom; Velindeling: 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrich-
ting N.V., Haarlem.

landse munt f 0.70 + 4% B.T.W.
De geldigheidsduur voor de fran-
kering is onbepaald,
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 21,1 x 35 mm; Zegelformaat:
24,1 x 38 mm; Tanding: 12,50 : 13,25; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming: syn-
thetische gom; Velindeling: 5 x 10 zegels= 50 zegels; Druktechniek: offset; Druk-
kerij: Joh. Ënschedé & Zonen, Grafische
Inrichting N.V., Haarlem.

De zegels zijn geldig t.m. 31 de-
cember 1971.
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp.
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Bevrijdingszegel
Ter gelegenheid van de herdenking
van de bevrijding van Nederland,
welke vijf en twintig jaar geleden
plaats vond, zal van 21 april t.m.
31 december 1970 - of zoveel
langer als de voorraad strekt -

een bijzondere postzegel van 12
cent zonder toeslag op alle Neder-
landse postinrichtingen verkrijg-
baar zijn.
Op de postzegel, die in de kleuren
rood, blauwen bruin is uitgevoerd,
is een V-teken afgebeeld, dat als
symbool van de vrijheid uit het
donker van de bezetting oprijst.
Bijzondere tekst: ,,1945 NEDER-
LA D VRIJ".
Het ontwerp werd verzorgd door
de heer Otto Treuman uit Amster-
dam.

Technische gegevens:
Beeldformaal: 25 x 36 mm; Zegelformaal:
idem; Tanding: 12,75 x 14; Papier: zonder
watermerk, fosforescerend; Gomming: syn-
thetische gom; Velindeling: 10 x 10 = 100
zegels; Druktechniek: rasterdiepdruk;
Drukkerij: Joh. Enschede te Haarlem.

Geldigheidstermijn voor de fran-
kering is onbepaald.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
.20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
-n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden.

ambtsjubilea

District Alkmaar
Wmr. 1e kl. J. M. Derlagen, Broek op Langedijk 25 jaar op 9- 4-'70
Owmr. J. Jurna, Westwoud 25 jaar op 14- 5-'70
Owmr. P. v. d. Jagt, Grootebroek 25 jaar op 22- 5-'70
District Amsterdam
Adjudant E. Last, Amsterdam 40 jaar op 6- 3-'70
Owmr. G. H. te Selle, Weesp 25 jaar op 27- 5-'70
District Utrecht
Owmr. J. A. Geerts, Bilthoven 25 jaar op 15- 5-'70
Wmr. 1e kt. G. B. de Kamper, Bunschoten 25 jaar op 15- 5-'70
District 's-Hertogenbosch
Owmr. E. v. d. Streek, Andel 25 jaar op 29- 3-'70
Owmr. E. Poel akker, Wijk en Aalburg 25 jaar op 15- 5-'70
District Breda
Owmr. W. Kersten, St. Willebrord 25 jaar op 8- 5-'70
District Eindhoven
Owmr. G. H. Ruiter, Luijksgestel 25 jaar op 15- 5-'70
Owmr. G. J. Kleine Punte, Vessem 25 jaar op 16- 5-'70
District Roermond
Owmr. W. G. van de Pol, Haelen 25 jaar op 28- 5-'70
Owmr. H. J. Thewissen, Monllort 25 jaar op 28- 6-'70
District Maastricht
Owmr. H. J. Kollenbrander, Waubach 25 jaar op 1- 6-'70
Wmr. 1e kl. J. H. Nijsten, Eijsden 25 jaar op 9- 6-'70
Ressort Arnhem
Wmr. 1e kl. A. v. Soest, Lienden
Wmr. 1e kl. J. Quist, Elburg
Wmr. 1e kl. J. Oller, Steenwijkerwold
Owmr. C. Looge, Zwartsluis
Owmr. Y. v. d. Schaaf, Biddinghuizen
Wmr. 1e kl. H. A. Gehring, Losser
Wmr. 1e kl, H. Olthof, Losser
Wmr. 1e kl, B. J. Oude Sogtoen, Losser
Wmr. 1e kl. A. J. Smellink, Losser
Owmr. J. H. Mos, Losser
Wmr. 1e kl. J. A. ter Eist, Denekamp
Wmr. 1e kl. G. J. Heerink, Weerselo
Wmr. 1e kl, J. G. Kampkuiper, De Loen
Wmr. 1e kl, B. J. Kollink, Denekamp
Wmr. 1e kl. T. J. Roelofsen, Goor
Wmr. 1e kl. A. J. Schurink, Losser
Owmr. G. Sinnema, Zwolle
Wmr. 1e kl. C. v. d. Bijl, Wezep
Wmr. 1e kl. J. H. v. d. Zalm, Brakel
Ressort 's-Gravenhage
Owmr. H. Weststrate, Stolwijk

25 jaar op 10- 5-'70
25 jaar op 11- 5-'70
25 jaar op 13- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 20- 5-'70

25 jaar op 1- 5-'70

Wmr. 1e kl. A. Wolf, Koudekerke
Owmr. IJ. Teunissen van Manen, Olloland
Wmr. 1e kl. G. Roos, Ouderkerk a. d. IJssel
Owmr. J. Potijk, 's-Gravenhage
Owmr. E. Boom, Berkenwoude
Owmr. H. Onink, Abbenbroek
Wmr. 1e kl. W. Redert, Willemsdorp
Wmr. 1e kl. L. G. v. Eemdenburg, Stellendam
Owmr. J. Hoekman, Zierikzee
Owmr. F. Nijmeijer, Barendrecht
Owmr. J. W. v. Dijke, Poortvliet
Owmr. J. v. d. Kooij, Dordrecht
Wmr. 1e kl. N. de Jong, Papendrecht
Wmr. 1e kl. T. Jansen, Sluis
Owmr. L. Jansen v. Rosendaal, Strijen

District Groningen
Wmr. 1e kl. E. Bosker, Uithuizen
Adm. ambt. C 3e kl. H. Keijzer, Groningen
Owmr. A. Groen, Grijpskerk
Owmr. J. Westra, Groningen
Owmr. A. Kanning, Tolbert

District Leeuwarden
Wmr. 1e kl. K. Boot, Franeker
Owmr. C. de Boer, Haulerwijk
Owmr. E. Kalverda, Nes (A.)
Owmr. W. Ollen, Tzum
Wmr. 1e kl. H. Epema, Nijland
Wmr. 1e kl. J. de Goede, Dokkum
Wmr. 1e kl. C. Hofstra, Oudega
Wmr. 1e kl. J. Bijlsma, Buitenpost
Wmr. 1e kl, P. Elsinga, Oppenhuizen
Wmr. 1e kl. F. J. C. van Essen, Surhuisterveen
Owmr. J. L. Hoogesteger, Menaldum
Wmr. 1e kl, A. Kuipers, Winsum
Wmr. 1e kl, P. Sijbrandi, Heeg
Wmr. 1e kl. T. van der Wal, Terschelling

District Assen
Wmr. 1e kl. G. J. Jurjens, Schoonebeek
Wmr. 1e kl. M. Wegge man Gieten

Rijkspolitie te Water
Owmr. J. L. B. Gollmer, Aalsmeer
Owmr. A. M. Savelkouls, Maasbracht
Owmr. A. W. Roukens, Amsterdam

Veiligheidsdienst Koninklijk Huis
Owmr. L. Anjema, Baarn

Algemene Inspectie
Wmr. 1e kl. B. J. Wijering, 's-Gravenhage
Adjudant J. Peters, Groningen

25 jaar op 1- 5-'70
25 jaar op 4- 5-'70
25 jaar op 5- 5-'70
25 jaar op 5- 5-'70
25 jaar op 5- 5-'70
25 jaar op 7- 5-'70
25 jaar op 7- 5-'70
25 jaar op 9- 5-'70
25 jaar op 9- 5-'70
25 jaar op 9- 5-'70
25 jaar op 10- 5-'70
25 jaar op 10- 5-'70
25 jaar op 12- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70

25 jaar op 19- 4-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 jaar op 21- 5-'70

25 jaar op 4- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70

25 jaar op 1- 5-'70
25 jaar op 30- 5-'70

25 jaar op 17- 4-'70
25 jaar op 25- 4-'70
25 jaar op 8- 5-'70

25 jaar op 15- 5-'70

25 jaar op 4- 5-'70
40 jaar op 5- 5-'70
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personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 16-3-'70: A, Buning, wmr. 1e kl., van
Groet naar Den Oever; N. J. van Baar,
wmr. 1e kl., van Limmen naar Westwoud.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-2-'70: C. Tiller, adm. ambt. C 2, van
Wormerveer naar Purmerend.
Per 1-3-'70: J. Ploeger, wmr. 1e kl., van
Amsterdam naar Koog aan de Zaan.
Per 16-3-'70: P. M. v. IJzendoorn, owmr.,
van Westzaan naar Akersloot.
Per 28-3-'70: A. G. Bruin, owmr., van Ou-
dendijk naar Rekken.
Per 1-4-'70: H. Dijkstra, wmr., van Ouder
Amstel naar Midden Beemster.
DISTRICT UTRECHT
Per 25-3-'70: L. J. Casius, wmr., van Drie-
bergen naar Vinkeveen en Waverveen.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-3-'70: J. C. de Groot, wmr. 1e kl.,
van Koewacht naar Raamsdonksveer.
Per 16-3-'70: E. J. Klein Geltink, owmr.,
van Hei- en Boeicop naar Aalten.
Per 28-3-'70: D. Niezing, wmr. 1e kl., van
Waddinxveen naar Rhenen.
Per 1-4-'70: Chr. v. d. Linden, wmr. 1e kl.,
van Schipluiden naar Europoort; M. Kui-
perij, owmr., van Cadzand naar Loos-
drecht; F. Meulbroek, owmr., van Hoek
naar Wou brugge; C. J. Hendrickx, owmr.,
van Westdorpe naar Sas van Gent.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'70: J. H. v. d. Voort, wmr., van
Rijsbergen naar Driebergen ; A. M. van
Strien, adsp., van Arnhem naar Breda.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-3-'70: F. H. Hendriks, wmr. 1e kl.,
van Eindhoven naar Nijmegen; J. L. M.
v. d. Elzen, owmr., van Asten naar Eersel.
Per 1-4-'70: M. J. P. Ampts, wmr., van
Lieshout naar Budel; M. J. J. M. den
Boer, wmr. 1e kl., van Liessel naar Luijks-
gestel; W. Mulder, wmr., van Deurne naar
Liessel;
onderstaande adspiranten van Opl.school

Arnhem: L. T. 'M. J. van den Berk naar
Eindhoven; F. S. M. van Doorn naar Beek
en Donk; T. J. A. van Rijt naar Eindho-
ven en A. W. M. Verbakei naar Deurne

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'70: J. B. P. M. Somers, wmr. 1e
kl., van Schijndel naar Lopik; W. ter Haar,
wmr. 1e kl., van Grave naar Dodewaard;
C. van Gessele, owmr., van Oploo naar
Berghem; A. Bakker, owmr., van Berg-
hem naar Roggel ; Th. Hubbers, adjudant,
van Berghem naar 's-Hertogenbosch.
Per 16-3-'70: J. de Bruin, wmr. 1e kl., van
Boxtel naar Nuland; J. Eits, wmr. 1e kl.,
van Nuland naar Heesch.
Per 1-4-'70: Onderstaande adspiranten van
Opl.school Arnhem: J. M. J. v. d. Aa naar
Uden; A. C. van der Pluijm en D. J. Waa-
ge naar 's-Hertoqenbosch.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 16-3-'70: P. F. Gelderland, wmr., van
Maastricht naar Terneuzen.
Per 28-3-'70: P. M. J. M. Schuttelaar, wmr.
van Oirsbeek naar Margraten.
Per 1-4-'70: Onderstaande adspiranten van
Opl.school Arnhem: T. M. J. Wolfs naar
Valkenburg; H. F. W. M. van Hout naar
Nieuwenhagen; B. Pasman naar Schaes-
berg; E. Prins naar Voerendaal; J. H. G.
Ubbink naar Mechelen.

RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'70: J. Bakker, owmr., van Nun-
speet naar Brummen; J. Hartman, owmr.,
van Nijkerk naar Leusden; J. v. Dijk, wmr.
1e kl., van Wezep naar Hoevelaken.
Per 16-3-'70: H. v. d. Hombergh, wmr. 1e
kl., van Heumen naar Westerhoven; M. A.
Karelse, wmr. 1e kl., van Ruurio naar Riet-
hoven.
Per 29-3-'70: M. Kempes, wmr. 1e kl., van
Doornspijk naar Brummen.
Per 1-4-'70: A. C. Rensen, wmr. 1e kl.,
van Apeldoorn naar Amsterdam; B. E.
Slatius, wmr. 1e kl., van Apeldoorn naar
Amsterdam; A. van Heun, wmr. 1e kl., van
Schalkhaar naar Zuidwolde; J. de Vries,
wmr., van Nijkerk naar Dodewaard;
onderstaande wmrs. van Opl.school:
G. v. Laar naar Oldebroek; Th. H. Nijen-
huis naar Aalten; I. J. Mauritz naar Wij-
chen; S. Dijkstra naar IJsselmuiden; J. W.
M. Hesselink naar Vriezenveen ; P. W. de
Lange naar Raaite; B. H. Wiltink naar
Borne; L. L. Boucher en W. H. Visch naar
Apeldoorn; R. W. H. Brussen naar Mal-
den; W. H. Denecke naar Beneden-Leeu-
wen; W. J. A. Kuppens en P. van Wijk
naar Nijmegen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-3-'70: H. Frikken, wmr. 1e kl., van
Leeuwarden naar Makkum; K. Marra,
owmr., van Staveren naar Joure.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'70: S. A. Welink, owmr., van Kam-
pen naar Utrecht.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 28-3-'70: G. P. Sundahl, owmr., van
Arnhem naar Zevenaar.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-3-'70: W. Krommenhoek, hoofdcom-
mies A, van Arnhem (bureau comptabele)
naar 's-Gravenhage (Stafafd. Fin. Zaken).

Diep getroffen door de vele blijken van waardering voor het-
geen hij in het leven van velen mocht zijn en door het mede-
leven betoond bij de ziekte en het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en grootvader, de heer

betuigen wij u onze hartelijke dank.

FLORUS MELSE

Arnhem, Thorbeckestraat 48 II

Uit aller naam:
G. M, MELSE - VISSER

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 28-2-'7û: N. H. A. de Groot, wmr. 1e
kl., van Driebergen naar Bilthoven; G. W.
Klein Nulend, wmr. 1e kl., van Drieber·
gen naar Bilthoven.
DIENST LUCHTVAART
Per 28-2-'70: H. J. M. v. d. Mast, wmr. 1e
kl., van Schiphol naar Horst.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'70: Adjudant C. van Gessele tot
groepscommandant te Berghem.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'70: Adjudant J. Bakker, tot
groepscommandant te Brummen; Adju-
dant G. W. Peters tot groepscommandant
te Vriezenveen; Adjudant J. Hartman tot
groepscommandant te Leusden.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-10-'68: Owmr. P. v. d. Broek tot
Commandant van de groep Traffipax-sur-
veillanee A.V.D. te Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'70: A. Buning te Den Oever; N.
J. v. Baar te Westwoud.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 1-3-'70: J. Hartman te Leusden.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: J. B. P. M. Somers te Lopik.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: R. J. Kooring te Bunnik; T. H.
Meuwese te Loosdrecht; A. C. Nijenhuis
te Abcoude; J. Schilstra te Mijdrecht.
DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: A. C. Rensen en B. Slatius te
Amsterdam.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: W. Alta te Kortenhoef; T. S.
A. de Geus te Aalsmeer; M. Gorter te
Blaricum; G. de Haan te Weesp; D. Schol-
tens te Ouder Amstel; H. D. Uilkema te
Koog aan de Zaan; A. Vonk te Midden
Beemster; A. de Vries te Bennebroek; G.
F. M. de Vries te Amsterdam; C. J. M. v.
Waas te Krommenie.
DISTRICT 's·GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: Chr. v. d. Linden te Europoort.
DISTRICT BREDA
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: A. M. van Strien te Breda.
tot adm. ambt. C 2e kt.:
Per 1-1-'70: H. P. Huijberts en E. A. Steijns
te Zundert.
DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'70: M. A. Karelse te Riethtoven;
H. v. d. Hombergh te Westerhoven.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: T. J. A. van Rijt te Eindhoven;
A. W. M. Verbakei te Deurne.
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DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-3-'70: C. van Gessele te Berghem.
tot opperwachtmeester:
Per 16-3-'70: A. A. Hendriks te Rosmalen.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: J. M. J. van der Aa te Uden;
A. C. van der Pluijm en D. J. Waage te
's-Hertogenbosch.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-1-'70: C. Duran en L. W. van Lies-
hout te Boxtel.
DISTRICT MAASTRICHT
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: T. M. J. Wolfs te Valkenburg;
H. F. W. M. van Hout te Nieuwenhagen;
B. Pasman te Schaesberg; E. Pri ns te
Voerendaal; J. H. G. Ubbink te Mechelen.
RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
Per 1-3-'70: J. Bakker te Brummen; G. W.
Peters te Vriezenveen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: J. v. Dijk te Hoevelaken.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: G. v. Laar te Oldebroek; Th.
H. Nijenhuis te Aalten; J. J. Mauritz te
Wijchen; S. Dijkstra te IJsselmuiden; J.
W.· M. Hesselink te Vriezenveen ; P. W. de
Lang te Raaite; B. H. Wiltink te Borne;
C. L. Boucher en W. H. Visch te Apel-
doorn; R. W. H. Brussen te Malden; W.
H. Denecke te Beneden-Leeuwen; W. J.
A. Kuppens en P. van Wijk te Nijmegen.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: H. Frikken te Makkum.
tot parketwachter A:
Per 1-2-'70: S. F. Jorna te Leeuwarden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: S. A. Welink te Utrecht.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot Dir. Officier 2e kl.:
Per 1-1-'70: B. v. d. Meer te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
tot Dir. Officier 3e kl.:
Per 1-1-'70 P. J. H. Leers te Horn.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: D. Smit te Horn.
ALGEMENE VERKEERSJ;)IENST
tot adm. ambt. B le kl.:
Per 1-9-'69: G. Jansen te Driebergen.
tot adm. ambt. C 1e kl.:
Per 1-1-'70: Mevr. C. J. Kroon-Gears en
mevr. H. B. R. Teske te Driebergen.
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: C. G. Brouwer en F. L. de
Moor te Bilthoven.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Par 1-3-'70: S. Jongen, schrijver i.t.d. te
Kleine Sluis.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-3-'70: F. W. Hahn, G. H. Snellen-
burg, B. W. Vervoorn en M. A. Wever,
parketwachter i.t.d. te Amsterdam; P. S.
L. Donders en B. H. Op de Weegh, par-
ketwachter i.t.d. te Haarlem; E. G. Roose,
schrijver A te Amsterdam.
Per 11-3-'70: N. Veldhuizen, parketwach-
ter i.t.d. te Amsterdam.
Per 1-4-'70: R. G. Smeink, schrijver A te
Amsterdam; J. Jhinkoe Rai, schrijver te
Amsterdam.

~6

DISTRICT UTRECHT
Per 1-3-'70: L. C. v. Ede, J. F. de Jong,
J. v. d. Kuip, L. Löke, T. J. Nieuwenhuis,
C. Schat, parketwachter i.t.d. te Utrecht.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'70: J. M. van Loon, adm. ambt. C
3e kl. te Breda; J. C. M. Korremans,
schrijver A te Breda; G. F. H. Scheepe,
adm. ambt. C 3e kl. te Halsteren. .
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'70: F. J. A. Ceelen, parketwach-
ter te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-4-'70: A. G. M. Peters, schrijver te
Eindhoven; P. F. M. v. d. Tillaard, C. W.
F. v. d. Loo en P. B. M. Koenders, schrij-
ver A te Eindhoven.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-3-'70: A. E. Beijers, F. J. M. Lam-
brie, H. M. J. v. d. Toren en A. W. C. van
Beek, parketwachter te Maastricht.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'70: J. M. Janssen, adm. ambt. C
3e kl. te Thorn.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-3-'70: H. J. Ester, parketwachter te
Groningen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-3-'70: L. de Haan, schrijver A te St.
Anna Parochie.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-3-'70: F. R. M. Hanou, schrijver te
's-Gravenhage.
Per 16-3-'70: Mevr. H. J. Moretti-Van Osch,
typiste A te 's-Gravenhage.
Per 1-4-'70: P. A. A. de Lange, schrijver
te ·s-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'70: Mevr. D. H. Klein-Labots, telex-
telefoniste (rang: schrijver A) te Drieber-
gen.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-3-'70: A. Speksnijder te 'a-Graven-
hace: A. Hus, H. W. van Weert en C. H.
J. ·M. Boeijen te 's-Hertogenbosch; J. H.
Menke te Assen.
Per 1-4-'70: J. Stuivenberg te Utrecht; J.
A. M. de Looyer, W. A. van der Linden,
A. J. M. Hoefnagels en J. A. van Geffen
te 's-Hertogenbosch; A. J. Bosch en D. A.
Meeüse te Maastricht; J. van de Put te
Appeldoorn ; S. F. Haaisma te Leeuwar-
den.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-4-'70: H. A. van Steenis, kolonel te
Amsterdam; C. G. Witte, owmr. te Am-
sterdam.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 16-3-'70: H. Scheurwater, adm. ambt.
C 2e kl. te 's-Gravenhage.
Per 1-4-'70: J. Deelen, adjudant te Sas
van Gent; J. J. de Meester, wmr. le kl.
te IJzendijke; C. H. Oudshoorn, adjudant
te Dordrecht; O. v. d. Velde, owmr. te
Europoort; R. Veldkamp, wmr. le kl. te
Rotterdam; A. ter Wal, owmr. te Melis-
sant; J. J. F. Kooy, wmr. te Barendrecht.
DISTRICT BREDA
Per 1-3-'70: A. A. M. Elissen, adm. ambt.
C 3 te Breda.
Per 1-4-'70: J. M. van Loon, wmr. le kl.
te Gilze; J. C. M. Korremans, wmr. le kl.
te Dongen; H. W. H. Jansen, wmr. le kl.
te Heerle; A. A. Valkenburg, owmr. te Rij-
en.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 12-3-'70: M. van Helvoort, adm. ambt.
C 2 te Berlicum.

DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-4-'70: J. H. Posthumus, wmr. le kl.
te Best; J. J. M. van Otterdijk, wmr. le
kl. te Gemert.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-4-'70: J. H. Crapels, wmr. le kl. te
Gulpen; J. W. P. Heijen, wmr. le kl. te
SIenaken.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'70: J. Temme, adjudant te Linne;
J. M. Jansen, owmr. te Thorn; A. Beu-
ving, wmr. le kl. te Horst; K. Kijk in de
Vegte, wmr. te Venray.
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'70: G. v. d. Kamp, adjudant te
IJsselmuiden; H. A. Tiemessen, wmr. te
Dinxperlo.
DISTRICT ASSEN
Per 1-4-'70: N. S. Meinders, wmr. te Coe-
vorden.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'70: P. v. Doorn, adjudant te Wit-
marsum.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-4-'70: J. J. Engelkes, wmr. le kl. te
Scheemda.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'70: J. A. Th. van Strien, owmr. te
Utrecht.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-3-'70: A. W. C. van Beek, adspirant
te Arnhem.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-4-'70': A. L. Esser, schrijver A te
's-Gravenhage; P. van Os, schrijver A te
Utrecht; J. A. Sterrenburg, schrijver A te
Utrecht; mevr. E. C. Th. Riem Vis-Schouw
typiste A te 's-Gravenhage; P. J. Staring,
adm. ambt. C 2e kl. te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-4-'70: M. P. J. de Bruin, schrijver A;
H. E. ter Maat, schrijver A; mevr. D. H.
Klein-Labots, typiste A; mevr. J. Conté-
Koster, typiste A en L. I. Falkenberg,
schrijver, allen te Driebergen.
DIENST LUCHTVAART
Per 1-3-'70: G. Dekker, wmr. le kl. te
Schiphel.

Owmr.
L. Bouman
Blaricum

District Amsterdam
-/:( 22-2-1917
t 6-3-1970

Wmr. le kl.
H. J. B. Jansen

Mierio
District Eindhoven

-/:( 19-5-1914
t 27-3-1970

Wmr. le kl.
B. Vos

Purmerend
District Amsterdam

-/:( .7-6-1923
t 10-3-1970

Wmr. le k},
R. Nijdeken

Dronten
District Apeldoorn

-/:( 3-10-1920
t 6- 4-1970
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BIJ de omslagfoto:

Al ruim een jaar lang worden ook op
Schiphol de toestellen van de Israëlische
luchtvaartmaatschappij EI Al nauwgezet
beveiligd. Dat geschiedt onder super-
visie van de Dienst Luchtvaart, die hierbij
wordt geassisteerd door leden van de
M.E.-pelotons van de districten Amster-
dam, Den Haag en Utrecht. Deze fraaie
luchtopname van zoln beveiliging door
twee G.S.A.ls en enige met karabijnen
bewapende rijkspolitiemannen, werd ge-
maakt door de wachtmeester der Rijks-
politie Wim G. Schermer, fotograaf B.M.K.
oftewel in de Bonds Meester Klasse. Op
de beveiliging van EI Al-vliegtuigen door
de rijkspolitie komen wij nader terug in
één van de volgende nummers van het
Korpsblad.

deze maand

Opper P. A. Raat

na zeven jaar
uitgeluid

Gesprek tussen langharigen
en (rijks)politie

De Dominasbende (3)

Korps Rijkspolitie
ook op en bij
Westfriese Flora

Koninklijke onderscheidingen

Puzzel van de maand

Filatelie

Personalia
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TEKST EN FOTO's:
OWMR. J. J. H. VAN AERSSEN
TE NIJMEGEN

opper P.A. Raat na zeven jaar
reizen en trekken
uitgeluid

"

..

. . . En nu de man, waar bij deze tentoonstelling alles
om draaide, opperwachtmeester P. A. R a a t.
Ja, opper Raat, of zoals we je in de wandeling noem-
den, Jan, je bestaan is ten einde.
Je hebt menigmaal, zoals je daar natuurgetrouw aan
de ingang van de zaal stond, de schoonmaaksters bij
het betreden van de dan nog onverlichte zaal, de
doodschrik op het lijf gejaagd;
Zeven jaar lang heb je geduldig, met uitgestrekte
hand en de hand aan de pet, het publiek verwelkomd;
Houdt nog even vol, maar morgen, als de laatste
schoolklas de zaal heeft verlaten, laat dan je hand
maar zakken en ga voor onbepaalde tijd op de plaats
rust staan, want je hebt je taak volbracht;
Je bestaan in die zeven jaar was dikwijls zwaar, want
altijd lag je onder in de wagen met nog 72 andere
panelen bovenop je;
Maar ondanks alles kwam je er iedere maandag weer
opgewekt onder vandaan, zonder een kreukje in je
burgerkostuum of uniform;
Je weet nu ook, dat baard of snor je niet staan, want

..

Een laatste toast op Raad & Daad
voor de peinzende blikken van owmr.
P. A. Raat, v.l.n.r.: generaal W. de
Gast, wmr. 1e kl. J. J. den Dekker
en majoor J. Vermeulen, districts-
commandant Eindhoven .

menigmaal (ont)sierde de jeugd je gelaat met een
dergelijk modeverschijnsel; gelukkig was er dan spi-
ritus om je aangezicht weer in volle frisheid te laten
stralen;
Ook ben je weleens plat op je gezicht gevallen. Dat
was als de tentoonstelling stond opgesteld in een
Joods, waarvoor jij de wacht hield en de wind vat op
je kreeg; maar ook dan bleef je houding onverstoord!
Je hebt gestaan in raadzalen en kelders, in monu-
mentale gemeentehuizen en kastelen, in mooie en
minder mooie zalen. In "beatzalen", die op maan-
dagmorgen als je er aankwam meer weg hadden van
een augiasstal dan van een tentoonstellingsruimte,
zodat we er eerst flink de bezem door moesten halen;
We hebben je zelfs de vuurtoren van Terschelling
opgedragen, of liever gehesen, waarbij de toenmalige
majoor Bergsma over bijzondere hijscapaciteiten
bleek te beschikken;
Je hebt gezien, hoe we de badkuip van de hotel-
eigenaar, in wiens zaal de tentoonstelling stond op-
gesteld, juist voor hij een bad zou gaan nemen, vol-

3
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propten met sneeuwklompen. Daarmee de goede
verhoudingen tussen politie en zaalbezitters duidelijk
demonstrerende;
Je hebt leerlingen van lagere scholen, mulo-scholen,
technische scholen, huishoudscholen, Mater Amabi-
liusscholen, levensscholen, kortom de gehele scholen-
gemeenschap, aan je voorbij zien trekken;
Doch aan dit alles is nu een einde gekomen.

Een afscheidscadeau als dank en blijk van waardering.
Generaal De Gast, wmr. 1e kl. Den Dekker, rechts zittend:
burgemeester mr J. J. M. Werner van St. Oedenrode en
links zittend: adj. W. W. Weymans, voorlichtingsambtenaar
district Eindhoven. Verder nog owmr. L. Bloemsma, bureauchef
Bureau Werving Algemene Inspectie.

P. A. Raat, treedt nu maar weer terug in je gastheer.
Hij heeft je al die jaren welwillend afgestaan en we
zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. In onze
herinnering zul je echter tot in lengte van jaren voort-
leven. Maandag verdwijn je in de werkplaats te Delft,
stapelen zich de rest van de panelen weer bovenop je
en ik betwijfel of je ooit weer te voorschijn zult ko-
men. En daarom: P. A. R A A T, rust in vrede. U,
opperwachtmeester Van der Blom, wens ik echter
nog een lang en gelukkig leven toe ...

Met deze, van humor getuigende toespraak, droeg de
wachtmeester 1e klasse J. J. den Dekker, de reizende
tentoonstelling Raad en Daad op 16 april in hotel
De Beurs te St. Oedenrode, officieel ten grave. Eer-
der had generaal W. de Gast, daartoe ingeleid door
majoor J. eh. Warneke, hoofd van het bureau Wer-
ving: een uitvoerige terugblik geworpen op ontstaan
en ontwikkeling van Raad en Daad.
De Algemeen Inspecteur was daarvoor de bij uitstek
geschikte persoon, want hij was destijds, als territori-
aal inspecteur in het "gewest" Den Haag, de initia-
tiefnemer van de tentoonstelling.
Generaal De Gast zei ondermeer: "Toen op 27 no-
vember 1962, door de toenmalige minister van justi-
tie, mr Beerman, de tentoonstelling officieel werd
geopend, viel niet te voorzien welk een lang en ge-
lukkig leven Raad en Daad be choren zou zijn. Op-
gezet als regionale tentoonstelling voor het gewest
Den Haag, kwamen al spoedig de landelijke moge-
lijkheden om de hoek kijken. De tentoonstelling heeft
het publiek bijzonder aangesproken, het aantal be-
zoekers is niet bij benadering vast te stellen, maar het
loopt ongetwijfeld in de honderdduizenden, de voor-
lichtende werking ervan - in al zijn facetten - is
onmiskenbaar komen vast ·te staan."
Het grote succes van Raad en Daad schreef de alge-
meen inspecteur voor een zeer groot deel toe aan het
enorme enthousiasme, het bekwame en inventieve
werk van de "explicateurs en bouwers", de wacht-
meesters 1e klasse J. J. den Dekker en J. van Maas-
tricht (de laatste was wegens vertrek naar de wereld-
tentoonstelling in Osaka niet aanwezig).
Daarnaast aan de grote steun van de "plaatselijke
politie" en de verkeersgroepen, wier werk ook door
de wachtmeester Den Dekker zeer loffelijk werd ge-
prezen.
En zeker niet in de laatste plaats ook dank aan de
burgemeesters van de plaatsen waar de tentoonstel-
ling "liep", voor hun niet aflatende steun en belang-
stelling.

voortzetting

Maar Raad en Daad mag dan in deze vorm zijn op-
geheven, het tentoonstellingswerk, door de generaal
als zeer waardevol in het scala van public relations-
activiteiten van het Korps Rijkspolitie genoemd, heeft
daarmede geen einde genomen.
Dergelijke tentoonstellingen bieden, volgens het oor-
deel van de algemeen inspecteur, niet alleen de jeugd
maar ook de volwassenen een goed inzicht in orga-
nisatie, taak en werkwijze van het Korps Rijkspolitie.
Daarom wordt door de heren Den Dekker en Van
Maastricht momenteel hard gewerkt aan een ten-
toonstelling "nieuwe stijl".

Generaal W. de Gast (op de rug gezien) bekijkt met
wmr. 1e kl. J. J. den Dekker voor de laatste maal
Raad & Daad. Verder op de foto kolonel M. C. Ruigrok en
majoor J. eh. Warneke.
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Voor het eerst in Europa:

gesprek tussen
langharigen en
(rijks)politie

... afstand niet zo groot
als "men" dacht. . .

Langharigen en politie staan lang zover niet van
elkaar als beide groepen sinds jaren hebben vermoed
of als uit menig hardhandig treffen valt op te maken.
Deze optimistische conclusie was dezer dagen te
trekken in het vakantiecentrum De Westenbergen te
Echten bij Hoogeveen, waar voor het eerst in West
Europa vertegenwoordigers van politie en langhari-
gen zich om de tafel hebben gezet om te ontdekken
wat hen precies scheidt. Daarbij moet wel' worden
aangenomen dat de tien rijkspolitie-ambtenaren. be-
horend tot de mobiele eenheden, die uit andere delen
van het land naar het Noorden waren gereisd en de
tien langharigen uit Groningen, representatief zijn
geweest voor de politie en de langharigen, hetgeen
wel een aanvechtbare stelling is.
Het unieke, urenlange gesprek in Echten, waarbij zo-
wel individueel als groepsgewijze van gedachten werd
gewisseld, bracht minder .verschilpunten aan het licht,
dan met name de langharigen hadden gedacht. Het
vreedzame treffen rond de tafels van De Westen-
bergen leidde, behalve tot het instellen van een werk-
groep ook tot de (vage) hoop, dat het contact tussen
de politie en het zogenaamd "langharig-werkschuw-
tuig" in de toekomst ook zonder traangas en gummi-
knuppel kan verlopen, mits men elkaar minder bij
rellen en meer rond de conferentietafel treft.
De bijeenkomst in Drente ontstond door een initiatief
van prof. dr H. A. Hutte van de faculteit der sociale
wetenschappen (leervak: sociale psychologie) van de
Rijksuniversiteit te Groningen. Prof. Hutte zocht
contact met de majoor J. Schouten, die fungeert als
hoofd van de opleiding van mobiele eenheden: nieuwe
aanpak. De experimentele ontmoeting verwierf zelfs
de instemming van de generaal en de minister van
justitie.
Prof. Hutte zei ons: "Ik zie dit als een begin van het
doorbreken van het isolement van groepen, die geen
normaal contact met, maar wel vooroordelen ten op-

zichte van elkaar hebben; een mogelijkheid voor
meer begrip. Wij willen onder meer nagaan of na
een gesprek dezelfde vooroordelen blijven bestaan
dan wel of de partijen dichter bij elkaar zijn geko-
men."
Niet verheeld werd, dat het weinig eenvoudig was
geweest vertegenwoordigers van de sub-cultuur van
het "langharig-werkschuw-tuig", de groep die wordt
gekenschetst als bestaande uit lieden die niet regel-
matig en alleen bij noodzaak werken, drugs gebrui-
ken en zeer kritisch staan tegenover de maatschappij,
naar Echten te krijgen voor een ontmoeting met de
politie.
Het Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van
de Groninger universiteit had een lijst met 90 uit-
spraken opgesteld, waarbij door de vertegenwoordi-
gers van beide groepen zowel voor als na het gesprek
ingevuld moest worden of zij het daarmee wel of niet
eens waren, dan wel of geen standpunt bepaald kon
worden. Een rijk gamma van onderwerpen kwam
hierin aan de orde. Om daarvan een indruk te geven
geven wij hierbij enige "kreten" weer, speciaal ge-
richt op de politie:
De individuele politieman zou het recht moeten heb-
ben zich te onttrekken aan opdrachten waarvan hij
het belang niet direct inziet.
Politiemannen weren het contact met langharigen af
omdat ze met hun opvattingen niet zo sterk in hun
schoenen staan.
De maatschappelijke status van het politiekorps laat
niet toe dat de individuele politieman zou omgaan
met een langharige.
Praten met politie-agenten heeft geen zin want ze
zeggen alleen de officiële mening, nooit hun eigen.
Als er binnen het politiekorps democratisch bepaald
zou moeten worden hoe de politie zich gedragen
moest, dan zou er niets van de orde overblijven.
Maar, de aandacht werd gevraagd voor veel meer:
leder mens moet zelf kunnen bepalen wat hij in het
openbaar kan doen en laten.
De rechtspraak is teveel een instrument van de heer-
sende klasse en houdt te weinig rekening met econo-
misch zwakkeren.
Particulier eigendom bevordert zelfstandigheid.
Het geloof in een idool of in een Opperwezen is al-
leen maar het zoeken naar zekerheid.
Als iemand marihuana wil gebruiken om bijzondere
belevingen te ervaren, behoort daartegen geen be-
zwaar te worden gemaakt. En zo verder.
De antwoorden van de politiemannen en langharigen
gaan in Groningen de computer in. De onderlinge
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gesprekken en de groepsdiscussie zijn op de band
opgenomen.
Bij de onderlinge gesprekken kwamen onder meer de
handhaving van orde en gezag, het nut van werken,
anarchisme, het gebruik van drugs, klassejustitie, ri-
valiteit en competitie in het dagelijks leven, het be-
lang van kleding, verantwoordelijkheid, het huwelijk
als maatschappelijke instelling, de produktie-con-
sumptie-maatschappij en de verhouding politie-bur-
gerij aan de orde.
"De banden worden," aldus prof. Hutte, "terugge-
luisterd om na te gaan welk verband bestaat tussen
de beantwoording van de vragenlijsten en de reacties
in de discussies.
In eerste aanleg werd bij deze ontmoeting in Echten
de indruk gewekt, dat langharigen en politie in Ne-
derland wellicht tot dezelfde resultaten kunnen ko-
men als in Amerika zijn bereikt, waar op bepaalde
punten, bijvoorbeeld vóór demonstraties in onder-
linge gesprekken spelregels kunnen worden vastge-
steld. Daardoor weet men wederzijds wat tot woede
of razernij en gebruik van geweld aanleiding kan
geven, waarbij men in emotionaliteit het doel voor-
bijschiet.

De vertegenwoordigers van de rijkspolitie waren ge-
selecteerd uit M.E.'ers, die iets voor dit gesprek.voel-
den. De langharigen, voor het merendeel studenten,
die alleen werken bij noodzaak, hadden als voor-
waarde gesteld dat er geen Noordelijke politie-amb-
tenaren aanwezig zouden zijn, waaruit een zeker
wantrouwen af te leiden valt.
Tegen het einde van de gesprekken constateerde een
opperwachtmeester: "We zijn het eigenlijk wel een
beetje met elkaar eens."
En een student (ietwat verbaasd): "Deze mannen zijn
helemaal geen knuppelaars."
"Het is," zei prof. Hutte, "niet de bedoeling om hier
direct conclusies aan te verbinden voor de hele po-
pulatie van politie en langharigen. Dit is het begin
van verder aftasten of de partijen niet nader tot
elkaar te brengen zouden zijn door meer en beter
communiceren. "
Vertegenwoordigers van rijkspolitie en langharigen
zullen zich nog nader buigen over de resultaten van
dit eerste gesprek in Europa tussen politie en een van
de sub-culturen in de samenleving.

Bas den Oudsten.

R.P.-Koetsiers in Twello

De leden van het Korps Rijkspolitie zijn van alle markten thuis en bie-
den in de ruimste zin hulp aan wie hulp behoeven, zelfs wanneer het
een collega betreft die de huwelijksboot in wil. Dat bewijst deze foto,
waarop de wachtmeesters K. W. D. Bouw uit Hattem en B. Fikse uit
Eibergen hun collega J. Jansen uit Twello (werkzaam bij de A.V.D.)
helpen-om met zijn bruid mej. J. van Dijk de boot niet te missen. Dat
lukte en na afloop hebben de r.p.-koetsiers daar (maar dan in burger)
een glas op geheven.

Jubileumtoernee
van R.P. Kapel

In verband met het zilveren jubi-
leum van het Korps Rijkspolitie,
verzorgt de kapel voor de zomer-
vakanties nog concerten in:

Beilen, Borger en
Assen 28 mei

Dedemsvaart,
Haaksbergen en
Zwolle 11 juni

Oostburg, Domburg
en Middelburg 18 juni

Horst, Echt en
Maastricht 25 juni

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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DE DOMINASBENDE

Dominas kreeg door
chantage pistolen
van zijn advocate

Op maandagmorgen nam ook in Amsterdam de zaak
een onverwachte wending. Mevrouw Maria Anna
Kreuzer-Birkenbach, door een journalist op de hoogte
gebracht van de arrestatie van haar dochter in Am-
sterdam, kwam al vroeg op het bureau Singel om
daar de zaak eens even recht te zetten. Zij kon echter
niet nalaten, wat des advocaats is, namelijk praten.
Haar dochter Irma was meegekomen en werd ook
uitgenodigd een duit in het zakje te doen, terwijl daar
tussendoor ook Gerlind nog uit haar eenzaamheid
werd verlost om wat meer klaarheid te brengen in
enkele duistere aangelegenheden. Er kwam (zicht-
baar) geen stukje papier, geen schrijfmachine en zelfs
geen potlood of ballpoint aan te pas. Het was zomaar
een praatje bij de haard met de drie aan elkaar ver-
wante dames.
Liegen is geen grote kunst, maar het is wel een moei-
lijke zaak om alle drie precies dezelfde leugens te
lanceren. Al waren de meeste verhalen in grote lij-
nen wel zo ongeveer in overeenstemming met elkaar,
de details toonden nog al wat kleine afwijkingen.
Hoewel de feiten en omstandigheden, waaruit het
redelijk vermoeden als bedoeld in het Wetboek van
Strafvordering zou moeten voortvloeien, nu niet be-
paald luisterrijk genoemd konden worden, werd die
maandagmiddag om 15 uur (na de gebruikelijke zes
uren) in overleg met de Officier van Justitie besloten
om Ma Kreuzer in verzekering te stellen. Hevig ver-
ontwaardigd nam zij van dit besluit kennis.
Achteraf bezien zijn de voornaamste verdenkingen,
die wij tegen de beruchte advocate hadden, onjuist
gebleken. De recherche vermoedde in de eerste plaats
dat zij de leidster van de bende was, het intelligente
brein, dat alles regelde en organiseerde. Bovendien
is aanvankelijk verondersteld, dat zij de buit naar
Duitsland had vervoerd, omdat haar auto tijdens de

8
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overval geparkeerd had gestaan op het Rokin, slechts
twintig meter verwijderd van de plaats, waar de ro-
vers hun wagen hadden geplaatst om na de overval
daarin weg te kunnen vluchten.
Pas veel later zou blijken, dat Dominas de onbe-
twiste leider van de bende was en dat de geroofde
juwelen door Lucy Balk-Cichetzki naar Duitsland
waren vervoerd, verstopt in haar bustehouder.
Na lange beraadslagingen kwam men verder tot de
slotsom, dat inverzekeringstelling van Irma Kreuzer
niet verantwoord was. Zij studeerde in Erlangen bij
Neurenberg en kwam slechts zo nu en dan enkele
dagen thuis voor zeer korte vakanties.
Zij werd dus in de gelegenheid gesteld om huiswaarts
te keren, maar reeds de andere dag vernam de Am-
sterdamse recherche, dat zij tegen journalisten had
verklaard, dat haar moeder wel heel wat meer ver-
teld zou hebben, als de Amsterdamse Politie het maar
wat handiger had aangepakt. Toen bovendien die
maandagavond door journalisten uit Duitsland werd
medegedeeld, dat Betty Russ-Balk verklaard had, dat
mevrouw Kreuzer de leidster van de bende was en
dat zij een vermogen aan door de bende gestolen
kostbaarheden zou bezitten, werd te middernacht be-
sloten, dat een hoofdinspecteur en een rechercheur
de volgende morgen vroeg naar Duitsland zouden
gaan om gegevens te verkrijgen, die voor de Justitie
voldoende bewijsmateriaal zouden vormen, om me-
vrouw Kreuzer voor enige tijd in bewaring te houden.
Om elk contact met haar jongste dochter en met lei-
der Dominas uit te sluiten, werd mevrouw Kreuzer
in het Hoofdbureau van Politie onderdak verschaft
en de gehele volgende dag werd haar gelegenheid
gegeven om rustig over de zaak na te denken.
Op het bureau Singel werd die dag besteed aan het
verbaliseren van alles, wat voor de Justitie van be-
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lang zou kunnen zijn, want rechterlijke instanties be-
schikken nu eenmaal graag over deugdelijke schrif-
telijke bewijsmiddelen, als er ingrijpende maatregelen
genomen dienen te worden. Wij, politiemannen, ma-
ken bij onderzoeken van grote omvang dan ook vaak
de fout, dat wij ons in de feiten verdiepen, maar ons
te laat realiseren, dat er te weinig bij proces-verbaal
is gerelateerd, als de verdachte moet worden voor-
geleid. In het onderhavige geval kon deze fout wor-
den voorkomen, door de drie verdachten een rustige
dag te verschaffen, terwijl de rechercheurs hun
schrijfmachines danig onder handen hebben genomen.
In Duitsland liepen de zaken die dag heel anders
dan we verwacht hadden, maar het resultaat was er
niet minder om. Noch Irma Kreuzer, noch Betty
Russ-Balk was in staat ot bereid om iets belangrijks
mede te delen, maar daar stond tegenover, dat Hel-
mut Balk met een stroom bekentenissen loskwam,
waar geen typist tegen opgewassen bleek. Hij ver-
klaarde onder meer, dat de pistolen, die in de Leidse-
straat en op de Heiligeweg waren gebruikt (en dus
ook bij diverse overvallen in Duitsland) door Domi-
nas in het Amsterdamse Bos waren begraven. Hij,
Helmut Balk, was wel in staat om de plaats aan te
wijzen, evenals de plaats in het Amsterdamse Bos,
waar de buit van de overval bij Schipper begraven
lag, want beide plaatsen waren dicht bijelkaar.
Talrijke door Balk vervaardigde schetsjes van de
plaatsen in het Amsterdamse Bos, waar de waarde-
volle en voor het onderzoek zo belangrijke voorwer-
pen zouden moeten liggen, waren echter voor de
Amsterdamse politiemannen niet voldoende duidelijk
om met enige kans van slagen in het Bos te kunnen
gaan zoeken.
Er volgde een bespreking, waarbij een riskant be-
sluit moest worden genomen. Men wilde namelijk tot

DOOR P. L. LANDMAN
COMMISSARIS VAN GEMEENTEPOLITIE
TE AMSTERDAM

elke prijs de pistolen in handen hebben, vóór deze
door roest zouden zijn aangetast, want het hoofddoel
van de speciale brigade was het leveren van het be-
wijs van de dubbele moord op de beide oudjes. Er
waren daarbij meerdere schoten gelost, de hulzen
waren voorradig en de deskundigen zouden met ze-
kerheid kunnen verklaren, met welk wapen de scho-
ten waren gelost, als zij dat wapen maar volkomen
gaaf in handen kregen. Daar Helmut Balk als Duit-
ser nimmer aan de Nederlandse Justitie zou mogen
worden uitgeleverd, bestond het risico, dat het wel
erg lang zou kunnen duren, voor men met hem naar
Nederland zou kunnen gaan, om de plaats van de
begraven pistolen aan te wijzen. Ging men zonder
meer met Balk naar Nederland, dan zou de Neder-
landse Justitie of Politie geen enkel verwijt kunnen
worden gemaakt, als het bevel tot aanhouding en
voorgeleiding, dat van Helmut Balk was verspreid,
ten uitvoer zou worden gelegd. Na lang aarzelen
werd tenslotte toch besloten om Helmut Balk mee te
nemen naar Nederland in' de hoop, dat de Amster-
damse Justitie en Politie zoveel begrip zouden tonen,
dat zij het vertrek van de verdachte niet zouden be-
letten. Hierbij werd echter ook rekening gehouden
met de moeilijke positie, waarin genoemde instanties
zouden komen te verkeren, indien de Pers op de
hoogte zou komen van de gewaagde stunt. Het ver-
trek van de delinquent naar Amsterdam diende daar-
om onopgemerkt plaats te vinden.
Gedurende de avonduren van die dag werd de terug-
komst van de twee Amsterdamse politiemannen met
belangstelling tegemoet gezien. Daar hun terugkeer
reeds in de middaguren was verwacht, telefoneerde
men met Dortmund, maar op de herhaalde vraag,
hoe laat zij uit die stad waren vertrokken, werd geen
rechtstreeks antwoord verkregen. Men deed opval-
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lend geheimzinnig; hetgeen de toch al grote nieuws-
gierigheid van de in Amsterdam achtergebleven re-
chercheurs nog aanwakkerde. Toen zij te omstreeks
acht uur in de avond nog niet waren gearriveerd en
er eigenlijk een soort rustpauze was ingetreden, werd
besloten om nog eens een praatje te gaan maken met
mevrouw Kreuzer in het Hoofdbureau. Het resultaat
was zowel verbijsterend als verrassend. Van de groot-
se "image" van de beruchte advocate was niets meer
te bespeuren. Nauwelijks één dag cel had van haar
een menselijk wrak gemaakt, bijna te zwak om te
praten. Zonder ook maar enigszins weerstand te bie-
den viel zij door de mand. Zij bekende, dat zij door
Dominas gechanteerd was, omdat deze op de hoogte
zou zijn van door haar man en diens vrienden ge-
pleegde oorlogsmisdaden. Toen zij in 1958 of 1959
als gekozen raadsvrouw voor Dominas optrad, had
zij zich laten pressen om hem in de cel een ijzer-
zaagje te verschaffen, waarmee hij enkele dagen later
uit het Huis van Bewaring had weten te ontsnappen.
Binnen 24 uur had men hem echter reeds weer ge-
arresteerd.
Vanaf dat ogenblik, vertelde zij, was zij een willoos
werktuig geweest in handen van de gangster. Kort
nadat hij einde 1963 was vrij gelaten, kwam hij haar
opzoeken in haar advocatenkantoor in Essen. Daar
deelde hij haar kort en goed mee: "Nu steel ik geen
ei meer, zonder een pistool bij me te hebben en dat
pistool moet u me' bezorgen." Zij. mevrouw Kreuzer,
had het hem niet durven weigeren, daar een verkla-
ring van Dominas, dat zij hem het ijzerzaagje had
verschaft, haar levenslange schorsing als advocate
ten gevolge zou hebben. Zij had eens in een straf-
zaak een wapenhandelaar verdedigd en aan deze
cliënt had zij gevraagd haar een pistool te leveren.
Het was voor de wapenhandelaar een kleine moeite
geweest om in Brussel een pistool te bemachtigen
met de nodige munitie. De man had dit aan mevrouw
Kreuzer bezorgd, maar het pistool voldeed niet aan
de verlangens van Dominas, omdat de loop volgens
hem te kort was. Op zijn verzoek had zij vervolgens
op dezelfde wijze een tweede pistool laten komen en
ook dit wapen werd ter beschikking van Dominas
gesteld. Dominas had haar, eerlijk als hij was, de
prijs van de wapens in contant geld betaald.
Nadat mevrouw Kreuzer nog verteld had, dat zij op
de hoogte was geweest van de voorgenomen overval
op de Heiligeweg en dat zij met haar dochter Irma
naar Amsterdam was gekomen om deze diefstal van-
Hit een lunchroom aan die straat te kunnen mee-
maken, werd besloten om het hele verhaal zwart op
m' t te gaan zetten.
'. f' verdachte bad en smeekte echter om te mogen
gaan rusten, daar zij zich volgens haar zeggen niet
in staat voelde om verhoord te worden, Zij beloofde
plechtig, dat zij haar bekentenissen niet zou intrek-
ken en daar het eigenlijk niet verantwoord werd ge-
acht om aan een langdurig verhoor van deze vrouw
te beginnen, werd besloten om haar voorlopig wat
rust te gunnen, hoewel sterk getwijfeld werd aan de
nakoming van haar belofte.
Daar Dominas en Gerlind Kreuzer op donderdag-

..

~

morgen moesten worden voorgeleid, diende het ver-
hoor van deze twee verdachten op woensdag te ge-
schieden, Het gesprek met Dominas duurde niet erg
lang, want hij ontkende alles, wat hem ten laste werd
gelegd. Als iemand hem herkend had, dan moest die
man zich vergissen, of, als hem de bekentenissen van
Helrnut Balk en Paul Cichetzki werden voorgehou-
den, dan eiste hij, dat dezen tegenover hem gesteld
zouden worden, hetgeen vanzelfsprekend onmogelijk
was.
Het verhoor van Gerlind Kreuzer nam zeer veel tijd
in beslag. Toen haar was verteld; dat haar moeder
een uitgebreide bekentenis had afgelegd, zag zij wel
in, dat ontkennen geen enkel nut kon hebben. Boven-
dien was de recherche in het bezit van een zak-
agenda, waarin Gerland een soort dagboek had bij-
gehouden, zij het vrijwel onleesbaar. Een hoofdagent,
die zijn jeugd in Duitsland had doorgebracht en al-
daar de steeds meer uit de tijd gerakende Duitse let-
tertekens had geleerd, wist vrijwel alle aantekeningen
te ontcijferen en daardoor kon van de verklaringen
van Gerlind vrij nauwkeurig worden gecontroleerd
wat als geloofwaardig kon worden beschouwd. Lang-
zamerhand kon op haar medewerking bij het onder-
zoek worden gerekend, hoewel de recherche daar
toen nog niet van overtuigd was, want aanwijzingen,
waar de buit gebleven was, werden door haar niet
verschaft.
Wat deze buit betreft, had de recherche intussen nog
een enorme teleurstelling te verwerken. Woensdag
werd namelijk door Helrnut Balk de belofte ingelost,
dat hij in het Amsterdamse Bos de plaatsen zou aan-
wijzen, waar Dominas de buit en de pistolen met
munitie had begraven. Hij was na middernacht met
de Duitse recherche in Amsterdam aangekomen en
had in het Hoofdbureau wat nachtrust mogen ge-
nieten. Op zijn aanwijzingen werden in het Amster-
damse Bos inderdaad de pistolen en een hoeveelheid
munitie gevonden en, naar men aannam, vond men
in de onmiddellijke nabijheid daarvan, de "buit".
Groot was de teleurstelling, toen bij het tonen daar-
van aan de benadeelde Schipper, deze laatste tot de
slotsom kwam, dat de waarde van het gevondene nog
geen f 30.000,- bedroeg, nog geen 10% 'van het
ontvreemde. '
Helrnut Balk was, nadat hij de "buit" en de pistolen
in het Amsterdamse Bos had aangewezen, door de
Duitse Politie in grote haast naar zijn Heirnat terug-
gebracht en de Amsterdammers bleven voorlopig zit-
ten met het grote probleem, wie het grootste deel
van de buit had weten te verbergen. Rechercheurs
hebben dagenlang in het Amsterdamse Bos gezocht,
talrijke tips werden nagetrokken, de verdachten wer-
den telkens weer opnieuw verhoord, maar het resul-
taat bleef negatief. Daar gebleken was, dat Dominas
zich enige tijd op een plaats in het Amsterdamse Bos
had afgezonderd, zonder door anderen gezien te wor-
den, werd een tamelijk groot stuk grond op kosten
van de verzekering door grondwerkers diep omge-
spit en een stuk sloot, waarin het goud, waaruit de
briljanten waren gebroken was weggegooid, werd af-
gedamd en droog gemalen. Wel werden de "zettin-
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gen" gevonden, maar het meest waardevolle gedeelte
van de buit bleef onvindbaar.
Als Dominas gevraagd werd, waar de stenen waren
gebleven, antwoordde hij steeds, dat we daarvoor bij
Helrnut Balk moesten zijn, want dat hij aan de over-
val part noch deel had en uit een van hem afkomstige
brief aan Betty Russ-Balk kon men met een beetje
fantasie concluderen, dat de stenen inderdaad door
Helrnut Balk en echtgenote naar Duitsland waren
meegenomen.
Op ons verzoek werd uiteindelijk toch door de Duitse
recherche de nog steeds op vrije voeten vertoevende
Lucy Balk-Cichetzki nog eens danig aan de tand ge-

voeld en ten tenslotte bekende zij, de kostbare stenen
in haar bustehouder over de grens naar Duitsland te
hebben gesmokkeld en na de arrestatie van Helrnut
Balk aan de oever van het Rijn-Hernekanaal te heb-
ben begraven.
Uit haar verklaringen kwam tevens aan het licht, dat
zij juist op de dag na haar arrestatie de juwelen zou
hebben opgegraven om ze in Frankfort door een
haar bekende heler te laten verkopen.
Op haar aanwijzingen werden de juwelen aan de
oppervlakte gebracht en daarmede was ook het
mysterie van de verdwenen buit tenslotte opgelost.
Er is dan nog wel een manco van acht briljanten
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met een totaalwaarde van enkele politie-jaarsalarissen,
maar het is een kniesoor, die daarover nog wakker
gaat liggen. Begrijpelijk, dat er in een illuster gezel-
schap als dat van de familie Balk wel diverse strijk-
stokken te vinden zijn, waar dergelijke kleinigheden
in het.voorbijgaan aan blijven hangen.
Noodgedwongen is bij het schrijven van het voor-
gaande de chronologische volgorde een beetje in het
gedrang gekomen, zodat we dienen terug te keren
naar de donderdagmorgen, waarop Dominas en Ger-
lind Kreuzer voor de Officier van Justitie werden
geleid.
Daar op vrijdagmorgen de voorgeleiding van me-
vrouw Kreuzer diende plaats te vinden, werd zij die
donderdag verhoord. Zij had op haar verzoek enkele
malen bezoek gekregen van een arts, die haar de
nodige medicijnen had voorgeschreven en verschaft,
zodat zij vrijwel hersteld was van haar inzinking. Zij
hield zich aan haar woord en nam niets terug van
haar bekentenis op dinsdagavond in het Hoofdbureau.
Toen zij echter het relaas van haar verhoor, meer
dan acht pagina's vullend, had ondertekend en er
nog wat met haar over de gehele affaire werd na-
gekaart, voer zij plotseling uit: "Hoe is het toch mo-
gelijk, dat ik dat allemaal aan jullie verteld heb?
Dominas zal nooit iets bekennen, dat weet ik zeker.

'I

Ik ben stapelgek geweest. Hoe is het mogelijk, hoe
is het mogelijk?! Nog nooit heb ik in een strafzaak
de waarheid gezegd, dit is de eerste keer dat ik de
hele waarheid zomaar verteld heb, ik begrijp het
niet, ik begrijp het niet, gek ben ik."
De Amsterdamse politiemannen hebben toen maar
enkele woorden van troost en kalmering gesproken
en onder meer gezegd, dat zij zich nu toch zeker
wel helemaal opgelucht moest voelen, hetgeen zij nog
beaamde ook.
Toen de verdachte later in Amsterdam door een Of-
ficier van Justitie, een hoofdinspecteur en een re-
chercheur werd verhoord, weigerde zij ook maar één
woord te verklaren en na haar terugkeer naar Duits-
land ontkende zij aanvankelijk alles, wat zij in Am-
sterdam had opgebiecht; men had echter een ver-
rassing voor haar in petto in de vorm van de wapen-
handelaar, die haar- de pistolen had geleverd. Men
had inmiddels diens identiteit kunnen vaststellen aan
de hand van de door de Amsterdamse Politie ver-
strekte gegevens en toen mevrouw Kreuzer tegenover
deze vroegere cliënt van haar werd geplaatst, be-
kende zij ook in Duitsland het op de pistolen betrek-
king hebben de gedeelte van haar in Amsterdam af-
gelegde verklaring.

(slot volgt)

betreft ons vertrouwen in de politie
Kort bericht aan de politieman die autorijdt in
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• DOOR OWMR. J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN
FOTO's: TECHNISCHE RECHERCHE AMSTERDAM

tijd van ..Splendid isolation"
is voorbij

Korps Rijkspolitie
ook op en bij
"Westfriese flora

Dat de tijd van "splendid isolation" zo langzaam aan
ook voor het Korps Rijkspolitie verleden tijd is ge-
worden, komt duidelijk tot uitdrukking in de vele
activiteiten die op het gebied van de voorlichting de
laatste jaren in het Korps plaats vonden. Waarmee
zeker niet gezegd wil zijn, dat het Korps er nu op
dit punt wel is, integendeel zelfs: het is nog maar een
begin. Doch het isolement is doorbroken en de op-
vatting dat in deze moderne tijd een groot dienstver-
lenend bedrijf als de rijkspolitie, er zonder gedegen
voorlichting en communicatie, zowel naar binnen als
naar buiten, niet meer komt, heeft in grote lijnen in-
gang gevonden. Al is het ook wel weer zo, dat "open-
heid" en "inspraak" hier en daar zeker nog tegen-
standers op hun weg vinden. Die vormen echter een
minderheid en zullen dan ook de duidelijk progres-
sieve ontwikkeling op dit punt in het korps niet kun-
nen tegenhouden.
In het december-nummer 1969 van het Korpsblad
heeft men kunnen lezen hoe het Korps zich door
middel van stands op diverse grote tentoonstellingen
in den lande aan het publiek presenteerde. De ten-
toonstellingen in Eist, waar het tentoonstellingscomité
een enorme tent ter beschikking stelde, waarin het
korps het praktisch gehele rijk geschakeerde scala
van dienstverlening kon tentoonspreiden en Gemert,
waar eveneens veel ruimte ter beschikking stond,
spanden qua omvang de kroon. Elders, met name in
Warffum, Barendrecht en Leek werd een aan de
plaatselijke en regionale omstandigheden aangepaste
stand ingericht. In Lienden ontmoetten rijkspolitie en
publiek elkaar, ter gelegenheid van de viering van
het 1000-jarig bestaan van dit Betuwse stadje, in een
grote epenluchtmanifestatie van rijkspolitie-onderde-
len. Naast deze tentoonstellingen, die in samenwer-
king tussen het bureau Werving en de districtseem-
mandanten tot stand kwamen, werden in diverse
districten journalisten in staat gesteld kennis te nemen
van het rijkspolitiewerk, als gevolg waarvan uitge-
breide reportages over het doen en laten van de
rijkspolitie in onderscheidene dag- en weekbladen
verschenen. De commandant van de Kaderopleidings-

school legde contact met de "school voor de journa-
listiek". Leerlingen van die school bezochten de vor-
mingscursus in Arnhem, namen er kennis van de
gang van zaken en discussiëerden er met a.s. groeps-
commandanten.
En los van dit alles trekt nog altijd het geesteskind
van de huidige Algemeen Inspecteur, de tentoonstel-
ling "Raad en Daad", door het land. Overigens dit
jaar voor het laatst, daar Raad en Daad, na een 7-
jarig succesvol optreden, als reizende tentoonstelling
staat te verdwijnen. Hetgeen niet wil zeggen, dat
daarmede ook aan de activiteiten van de wachtmees-
ters 1e kl, J. van Maastricht en J. J. den Dekker een
einde is gekomen. Beiden zijn, met dezelfde ijver, en-
thousiasme en toewijding, waarmee zij al die jaren
Raad en Daad begeleidden en op poten hielden, in
hun Delftse werkplaats druk doende aan de opbouw
van een mobiele tentoonstelling, ter vervanging van
Raad en Daad. Daarnaast is een begin gemaakt met
het inrichten van een stand voor gebruik op bedrijfs-
tentoonstellingen.

Westfriese Flora

De eerste tastbare resultaten van deze arbeid waren
te zien op de onlangs in Bovenkarspel gehouden ten-
toonstelling "Westfriese Flora". De neig niet geheel
voltooide stand bood, zoals ook uit de hierbij afge-
drukte foto's valt af te leiden, een frisse en over-
zichtelijke aanblik. Het vloeroppervlak van 20 X 3
meter, gestoffeerd met vloertegels die het geheel een
warm aanzien geven, is omlijst met in frisse kleuren
geschilderde panelen. De panelen zijn "aangekleed"
met uitstekend foto-materiaal en grafieken. Het ka-
rakter van de stand biedt bij uitstek mogelijkheden
tot aanpassing aan plaatselijke of regionale omstan-
digheden.
De opzet is, dat overal in het land waar daar behoefte
aan bestaat, het bureau werving de districtseemman-
danten adviseert,. assisteert en voorlicht bij het in-
richten van een stand. Met andere woorden: de dis-
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trictscommandant kan in voorkomend geval bij het
inrichten van een stand bij welke gelegenheid dan
ook, een beroep doen op het bureau werving. Voor
dit doel werd reeds een foto-mapje samengesteld en
aan de districtscommandanten toegezonden. De foto's
geven aan wat er momenteel op dit terrein in het
korps "aan de markt" is.
De tentoonstelling Westfriese Flora werd dit jaar
Voor de 37ste maal georganiseerd. Opgezet als een
eenvoudige bloemententoonstelling in een cafézaal,
groeide de tentoonstelling uit tot een gebeuren van
internationaal formaat, dat jaarlijks 70 à 90.000 be-
zoekers naar Bovenkarspel trekt. Het is één van de
grootste, zo niet de grootste bloemententoonstelling
in Europa. Ofschoon het initiatief uitging van de
Westfriese bollenkwekers, omvat de expositie van
ruim 18.000 m2 oppervlakte thans tevens een grote
huishoudbeurs, een afdeling mechanisatie, landbouw-
werktuigen en een fokvee tentoonstelling. Dat het
enorme aantal bezoekers voor de plaatselijke rijks-
politie het nodige werk meebrengt, valt licht te be-
grijpen. Vooral op verkeersgebied zijn de problemen
niet gering, omdat verreweg het grootste deel van de
bezoekers per auto wordt aangevoerd. Opperwacbt-
meester F. C. Broekman, postcommandant te Boven-
karspel, is in de dagen van de tentoonstelling een
zeer drukbezet man, die bet reeds lang niet meer
alleen met eigen personeel kan rooien. Gedurende de
tentoonstellingsdagen wordt door 24 man dienst ver-

richt. Op zaterdag en zondag wordt dit aantal uitge-
breid tot respectievelijk 27 en 30 man.
Aangezien Bovenkarspel absoluut geen ruimte beeft
voor het parkeren van de duizenden auto's, moet
worden uitgeweken naar Grootebroek. Pendeldien-
sten met autobussen brengen de bezoekers naar Bo-
venkarspel. Toezicbt op bet parkeren, verkeersrege-
ling op kruispunten, begeleiding van het verkeer langs
de aanvoerroutes en het vrijhouden van deze routes
(file-vorming tot Edam toe is geen zeldzaamheid),
behoort tot de taken van de rijkspolitie. Daarnaast
vergen de handhaving van de orde en rust, de con-
trole op de goede gang van zaken in de overvol be-
zette établissementen en het toezicht op de sluiting
van de vermaak-centra, de nodige aandacht en man-
kracht.
Ook op het tentoonstellingsterrein zelf is een politie-
post ingericht, waarmede - naast de politiestand -
zowel de hulpverlenende als de bescbermende taak
van bet Korps Rijkspolitie duidelijk wordt gedemon-
streerd.

Trek er samen op Uit dat <5gezellig" '~':';\"'":'

'n Echte gezinsvakantie is een CHALETVAKANTIE
WIJ hebben vele mogelijkheden voor u In: Belqie. l.urcmburq.
DurtslandOostennjk. ZWitserland. ltahe. Frankruk pn Scaoje

Vraagt Inlichtingen en prosp. bij CHALETBUREAU VIP
Nl. Voorburqwal 270. Amsterdam. Tel. (020)63698 en 66036
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De Eremedaille
verbonden aan de
Orde van Oranje-
Nassau in GOUD
werd verleend aan
de adjudanten:

J. E. Caro
Markelo

C. P. de Leeuw
Lelystad

s. F. de Vries
Assen

W. de Gast
's-Gravenhage

J. Koring
Den Haag

(bij bevordering)

S. Doorn bos
Eibergen

H. Schimmel
Den ~aag

P. A. van
Waterschoot

Maastricht

VELE LEDEN VAN HET

Generaal De Gast Ridder in Orde Nederlandse Leeuw

Bij gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana
zijn ook vele leden van het Korps Rijkspolitie onderscheiden.

De Algemeen Inspecteur van het Korps, W. de Gast werd
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De
versierselen werden hem tijdens een korte plechtigheid op het
ministerie door de minister van Justitie mr C. H. F. Polak
uitgereikt.

Het verlenen van deze hoge onderscheiding is niet slechts een
hoge onderscheiding voor de generaal, maar ook een eer voor
het gehele Korps Rijkspolitie.

c. van der Plas
Schoonhoven

(bij bevordering)

K. Gerssen
De Bilt

H. Stamhuis
Hoogeveen

W. W. Weijmans
Mierio

J. Schollen
Haaksbergen

(bij bevorderi ng)

P. Goedegebure
Nieuwpoort

A. N. Th. Voets
Deurne

K. Dijkstra
Apeldoorn

B. Brinkman
Nieuwerkerk
aan de lJssel

J. J. Lavrijsen
Breda

D. de Vries
Scheemda

Adj.-tit. C. J. van
den Merkenhol

Den Haag

Rp.org_KB1970_05_mei_Nr.09 123



KORPS RIJKSPOLITIE ONDERSCHEIDEN

De Eremedaille verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau in ZILVER werd
verleend aan de opperwachtmeesters:

D. C. Kleiibeuker
Ammerstol

c. L. Kooter
Den Haag

J. Alberts
Heino

J. C. Kooy
Callantsoog

J. L. M. van Dijk
Akersloot

J. Niemeijer
Roelofarendsveen

De Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in
BRONS werd verleend aan de wachtmeesters 1e klasse:

H. Heidekamp
Den Haag

H. B. A.
Lutke Veldhuis

Stad Delden

J. Nijhof
Heemskerk

R. Hovestad
Albergen

F. A. Steendam
Zwolle

J. Chr. Wiggers
Leeuwarden

Eén van de vele uitreikingen
van aan een Koninklijke onder-
scheiding verbonden. versierse-
len vond plaats in de raadzaal
van het raadhuis van de ge-
meente Alkemade te Roelof-
arendsveen. Daar speldde de
districtscommandant 's-Graven-
hage, de overste W. Rehorst, de
Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau in zil-
ver "op de borst" van de op-
perwachtmeester J. Niemeijer,
waarnemend commandant van
de groep Alkemade.

P. Nengerman
Zutphen
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Adjudant J. Schouten
groepscommandant
Capelle~aan de IJssel

Met ingang van 16 april 1970 is
de adjudant J. Schouten aangewe-
zen als groepscommandant Capelle
a. d. IJssel. Hij werd op 20 febru-
ari 1916 te Nisse geboren, trad op
2 september 1940 in dienst bij de
Marechaussee en werd op 1 janu-
ari 1946 in de rang van wacht-
meester 1e kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie met als stand-
plaats Goirle. Op 1 februari 1947 werd hij verplaatst
naar Hooge Zwaluwe en op 15 november 1954 naar
Made en Drimmelen. Op 11 april 1960 werd hij als
rayoncommandant aangewezen te Alexanderpolder
en op 1 januari 1963 ging hij in gelijke functie naar
Capelle Schenkel. Op 1 april 1960 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester en op 16 april 1970 tot
adjudant.

Adjudant E. Scholten
commandant verkeersgroep Utrecht

Met ingang van 1 mei 1970 is de
adjudant E. Scholten aangewezen
als commandant van de verkeers-
groep Utrecht. Hij werd op 28 ok-
tober 1915 te Sauwerd geboren en
trad op 8 oktober 1936 in dienst
bij het Wapen der Koninklijke
Marechaussee. Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester 1e kl. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie met als standplaats Lopik. Op 15
april 1947 werd hij verplaatst naar de verkeersgroep
Utrecht. Hij werd op 1 augustus 1955 bevorderd tot
opperwachtmeester en op 1 mei 1970 tot adjudant.

Adjudant J. de jong
groepscommandant Delden
~~" .
Met ingang van 1 mei 1970 is de
adjudant 1. de Jong aangewezen
als groepscommandant Delden. Hij
werd op 19 december 1917 te
Nieuw Beets geboren en trad op 3
juni 1940 in dienst bij de 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 kl. aangesteld bij het Korps Rijkspolitie met als
standplaats Tweewegen. Op 8 september 1954 werd
hij als postcommandant verplaatst naar Bovenkarspel
en op 1 april 1965 in gelijke functie naar Egmond
aan Zee. Hij werd op 1 november 1959 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1 mei 1970 tot adju-
dant.

Adjudant 1. Benedick
groepscommandant IJsselmuiden
Met ingang van 16 april 1970 is
de adjudant 1. Benedick aangewe-
zen als groepscommandant IJssel-
muiden. Hij werd op 2 oktober
1914 te Heerenveen geboren en
trad op 6 oktober 1936 in dienst
bij het Wapen der Koninklijke Ma-
rechaussee. In de bezettingsjaren
ging hij over naar de Staatspolitie
(Marechaussee) en werd op 1 janu-
ari 1946 in de rang van opperwachtmeester aange-
steld bij het Korps Rijkspolitie met als standplaats
Wildervank. Op 3 december 1953 werd hij als post-
commandant geplaatst te Joure. Op 5 oktober 1955
werd hij aangewezen als groepscommandant te Oude
Tonge, op 1 april 1963 te Putten en op 1 mei 1969
te Bunschoten. Hij werd op 1 maart 1957 bevorderd
tot adjudant.

Adjudant J. H. van Belois
groepscommandant 's-Gravendeel
De adjudant J. H. van Belois is
met ingang van 1 mei 1970 aan-
gewezen als groepscommandant te
's-Gravendeel. Hij werd op 22 ok-
tober 1915 te Wilhelminadorp ge-
boren en trad op 1 augustus 1940
in dienst 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 met als standplaats Zuid-
Beierland. Op 2 januari 1962 werd hij als plaatsver-
vangend groeps- tevens rayoncommandant verplaatst
naar Oud-Beijerland. Op 1 augustus 1959 werd hij
bevorderd tot opperwachtmeester en op 1 mei 1970
tot adjudant.

Adjudant J. van de Have
groepscommandant Poortugaal
Met ingang van 1 mei 1970 is de
adjudant 1. van de Have aangewe-
zen als groepscommandant te
Poortugaal. Hij werd op 21 mei
1918 te Oosterland geboren en
trad op 23 mei 1939 in dienst bij
het Korps Politietroepen. In de
bezettingsjaren 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 met als standplaats Boskoop. Op 1 de-
cember 1959 werd hij als postcommandant verplaatst
naar Leimuiden en op 7 januari 1965 als rayoncom-
mandant naar Elspeet. Hij werd op 1 december 1959
bevorderd tot opperwachtmeester en op 1 mei 1970
tot adjudant.
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NIEUW
MINI GATSO RADAR,
ontwikkeld in samenwerking met AII Scott Electronics Ltd.,
Glasgow, die het apparaat op de Britse 'markt brengt.
Direkte uitlezing in lichtcijfers tot 199 km of mijlen per
uur, welke indicatie geblokkeerd blijft als een drempel-
waarde wordt overschreden, in welk geval een optisch
en acoustisch signaal wordt afgegeven en eventueel een
impuls voor de bediening van een automatische camera.
Drempelwaarde is per km of mijl per uur instelbaar van
18 tot 99.
Formaten en gewichten: Radar met antenne 47 x 17 x 11
cm, gewicht 4,8 kg, afstandsbedieningskastje met inge-
bouwde aflezing 9 x 9 x 13 cm, gewicht 900 gram.
Stroomverbruik 1 ampère uit 12 volt accu.
Apparaat kan in elke auto of zelfs op de (brom)fiets
worden vervoerd en gebruikt achter elke ruit of op een
statief.
Richtprijs f 8.000,- compleet mei accu en druppeliader.

Twee typen R. L. C.'s (rood-licht-camera)
Standaard uiterst mobiel type van 14 kg voor 54 opnamen,
reeds 3 jaar in gebruik bij de Nederlandse Politie.
Nieuw type OK met ingebouwde Datum Klok, 1200 op-
namen-cassette, kan meerdere dagen opgesteld blijven.
Strijkbare masten vergemakkelijken montage. 3 systemen
detectoren, pneumatische en in het wegdek gelegde
elektronische.

GATSOMETER
Kantoor: Poslbus 51
AERDENHOUT
lel. 023 - 24 26 02

M. GATSONIDES
werkpl.: Van 't Hottstr. 75
HAARLEM
Ieleloon 023 - 24 13 30

RECREATIEOORD

"Limbra Zonneweide"
te ELSENDORP - GEMERT (N.B.)

Heet u dit jaar ook weer welkom in deze luisterrijke
omgeving, 13 ha bos, met 5 ha zilverstrand en kinder-
natuurbad, 100'10 veilige speeltuin met luchtschommels,
glijbanen, kabelbanen, Deense hoogvaart, miniatuurtrein-
tjes voor jong en oud, roeien, grote skelterbaan met 20
stuks motorskelters, miniatuur golfbaan enz. enz.
Lage entreeprijzen - Gezelschappen genieten reductie.
Uitvoerige folders worden gaarne op aanvrage kosteloos
toegezonden.

Directie: W. M. Camps-Holfmans
Ieleloon 04925 - 2 38, b.g.g. 259

AMBTENAREN ••• EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant geld.Bedragenvan/500,-totf 9OOO'-'NVB
AIlosslng In max.3 Jaar.Geheel schriftelijke
behandelingmogelijk.
B.v.: f 2500,20In handen.Aflossing in 30x f 100,-per maand.

Nationale Volksbank:
Amsterdam Westeinde10
Arnhem Mariënburgstr.10
Eindhoven Kerkstraat17
Enschede Langestraat11
's~ravenhag9 Riviervismarkt4
Nijmegen v.Welderenstr.127
Rotterdam Mauritsweg45
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Adjudant K. H. F. van Ditshuizen
commandant
parketgroep Utrecht

De adjudant K. H. F. van Dits·
huizen is met ingang van 1 mei
J 970 aangewezen als commandant
van de parketgroep Utrecht. Hij
op 17 juli 1918 te Apeldoorn ge-
boren en trad op 15 februari 1940
in dienst bij het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee. In de be-
zettingsjaren ging hij over naar
de Staatspolitie (Marechaussee) en
werd op 1 januari 1946 in de rang van wachtmeester
] e kI. aangesteld bij het Korps Rijkspolitie met als
standplaats Arnhem (staf van het Gewest). Op 3 ok-
tober ] 966 werd hij aangewezen als plaatsvervan-
gend chef de bureau en op 1 mei 1969 werd hij als
plaatsvervangend commandant verplaatst naar de
parketgroep Zutphen. Op 30 april 1954 werd hem
ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Ko-
ningin de eremedaille verbonden aan de Orde van
Oranje assau in brons toegekend. Hij werd op 1
januari 1959 bevorderd tot opperwachtmeester en op
1 mei ] 970 tot adjudant.

Adjudant H. de Groot
groepscommandant
Wonseradeel

De adjudant H. de Groot is met
ingang van 1 april 1970 aangewe-
zen als groepscommandant Won-
seradeeI. Hij werd op 26 mei 1919
geboren te Groningen en trad op
12 augustus 1940 in dienst bij de
Marechaussee. Op 1 januari 1946
werd hij in de rang van wacht-
meester le kJ. aangesteld bij het
Korps Rijkspolitie met als stand-
plaats Groningen (verkeersgroep). Op 1 november
1947 werd hij als postcommandant verplaatst naar
Ezinge en op ]5 januari 1954 in gelijke functie naar
Noordbroek. Op 1 september 1960 werd hij aange-
wezen als plaatsvervangend groepscommandant te-
vens rayoncommandant te Borger en op 1 oktober
1964 werd hij in deze functie geplaatst te Wilder-
vank en op 9 juni 1969 als plaatsvervangend groeps-
commandant Oostdongeradeel tevens rayoncomman-
dant te Metslawier. Hij werd op 1 januari 1959 be-
vorderd tot opperwachtmeester en op 1 april 1970
tot adjudant.
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Adjudant C. J. Lernout
groepscommandant
Sas van Gent

Met ingang van 1 april 1970 is de
adjudant C. J. Lernout aangewezen
als groepscommandant Sas van
Gent. Hij werd op 21 juni 1917 te
Clinge geboren en trad op 2 sep-
tember 1940 in dienst bij de Ma-
rechaussee. Op 1 januari 1946 werd
hij in de rang van wachtmeester
l e kl. aangesteld bij het Korps
Rijkspolitie met als standplaats
Westdorpe. Op 1 mei 1947 werd hij als postcomman-
dant verplaatst naar Graauw en op 12 juni 1958 als
rayoncommandant naar Kloosterzande. Op 1 april
1960 werd hij aangewezen als plaatsvervangend
groepscommandant tevens rayoncommandant te
Kloosterzande. Hij werd op 1 april 1960 bevorderd
tot opperwachtmeester en op 1 april 1970 tot adju-
dant.

Adjudant G. van Dijk
adjudant bijzondere diensten
te Amsterdam

Op 16 maart 1970 werd de adju-
dant G. van Dijk aangewezen als
adjudant bijzondere diensten bij
de staf van het district Amsterdam.
Hij werd op 6 juni 1918 te Gro-
ningen geboren en trad op 12 au-
gustus 1940 in dienst bij het Korps
Rijksveldwacht. In de bezettings-
tijd ging hij over naar de Staats-
politie (Marechaussee) en werd op
1 januari 1946 in de rang van wachtmeester le kl.
aangesteld bij het Korps Rijkspolitie, met als stand-
plaats Westerland. Op 1 juni 1946 werd hij ver-
plaatst naar de staf van de Gewestcommandant Am-
sterdam waar hij op 1 januari 1960 werd aangewe-
zen als plaatsvervangend chef de bureau. Op 28 no-
vember 1967 werd hij ingedeeld bij de staf van het
detachement Amsterdam der Rijkspolitie. Op 1 april
1958 werd hij bevorderd tot opperwachtmeester en
op J 6 maart J 970 tot adjudant.

adjudant Volk nam afscheid

De grote zaal van het gemeenschapshuis "De Schakel" is wellicht nooit
zo vol geweest als bij het afscheid van adjudant G. Th. Volk van de
staf van het district 's-Hertogenbosch. De eerste die bij dit afscheid het
woord voerde was overste F. Offermans, commandant van het district
's-Hertogenbosch. Hij schetste in enkele zeer waarderende woorden de
lange loopbaan (40 jaar) van de scheidende adjudant, die via mare-
chaussee, gemeentepolitie Voorburg en weer de marechaussee uitein-
delijk "terecht" kwam bij het Korps Rijkspolitie, waarbij hij vele func-
ties heeft vervuld. Als districtsrechercheur heeft adjudant Volk vaak
belangrijke "opdrachten" tot een goed einde gebracht. Als districts-

adjudant heeft hij een. grote be-
kendheid gekregen, vooral omdat
hij de mensen waarover hij was
"aangesteld" ook steeds als men-
sen wist te benaderen.
Namens het gehele personeel bood
wachtmeester M. de Ruijter adju-
dant Volk een afscheidscadeau
namelijk een "bedrag", goed voor
een kleuren t.v. Vele 'sprekers
loofden de adjudant, die onder
meer ook een enveloppe met een
"tegoed voor een schrijfmachine"
kreeg aangeboden.
Adjudant Volk, die kort voor zijn
eervol ontslag nog was benoemd
als "dienstdoend officier", dankte
allen in een ontroerend afscheids-
woord.

B. Bruinsma
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puzzel van de
maand
Winnaar april-puzzel:
L. A. HEIZE
Capadosestraat 3
Den Haag

*De oplossingen worden ingewacht
vóór 8 juni bij de
Puzzel redacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan' 63
's-Gravenhage.

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 vreemde munt
7 jachtexpeditie

13 halfedelgesteente
14 lichamelijk lijden
16 schrijflijn
17 vogelwoning
18 opstandeling
20 brede band van touw enz.
21 Ned. Spoorwegen (afk.)
22 schrikbewind
24 niet parkeren (afk.)
26 guitig
28 soort handschoen
31 klein kind
33 merkteken op maten en

gewichten
34 slaapplaats
36' voorzetsel
37 chemisch symbool
38 wit vlies op wijn, bier enz.
40 cilindervormig hol voorwerp
42 kasteel, burcht
44 laagte tussen bergen
45 slaghout bij het cricketspel
46 fraai plantje

47 plaats in Gelderland
48 geneesheer
50 carbolzuur
52 stad in Duitsland
53 den lezer heil (afk. Latijn)
54 rivier in Siberië
56 eikeschors voor het looien

van leer
57 compagnon (afk.)
58 soort onderwijs (afk.)
59 god der liefde (my1hologiel
61 ongeschonden
63 buiten dienst (afk.)
64 hoofdbestanddeel van

pepermuntolie
67 en dergelijke (afk.)
69 stad in Polen
71 biljet van f 100,- (Bargoens)
72 afgesneden schijf
74 smaad, schande
76 vrijgevig
77 'inhoudsmaat
78 gebied
79 niet zachtzinnig

VERTICAAL:

1 Spaanse titel
2 niet gesloten
3 werpkoord met strik
4 lang en mager persoon

(scherts)
5 onbepaald hoofdtelwoord
6 kledingstuk
8 paardeslee
9 hoofddeksel

10 politiefunctionaris
11 langwerpig stuk chocolade
12 zijrivier van de Rijn
14 door, met (Latijn)
15 uitdrukking van ontkenning
18 veerkracht
19 windvrij
22 grove stof
23 knaagdier
25 paal om schepen aan te

leggen
27 plakmiddel
29 plaats op Ameland
30 hoofddeksel
32 maatstaf van lichtsterkte
34 zuivelprodukt
35 boze geest

37 grondvlak van een vat
39 zangstem
40 hulzen van gedorste

korenaren
41 lijst der aanhangige

rechtszaken
43 Roemeense munt
49 rekenkundig vraagstuk
51 pauselijk gezant bij een

regering
52 vrouwelijk rund
55 schijfvormige stop in een

vat
57 klein vertrek
59 inlandse giftslang
60 belemmering (figuurlijk)
61 vlechtwerk van metaaldraad
62 jaargetijde
63 veelkleurig
65 zelfkant van linnen
66 onverduisterd schijnende
68 Europeaan
69 katachtig roofdier
70 uitgestrekte watervlakte
72 vreemde titel
73 vreselijk
75 muzieknoot
77 militaire rang (afk.)

~ISAR
door aHNii nOOWHA~
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filatelie

Europazegels
De Nederlandse Europazegels zul-
len van 4 mei t.m, 30 mei 1970
- en zoveel langer als de voor-
raad strekt - op alle Nederlandse
postinrichtingen verkrijgbaar zijn.
Het ontwerp voor dit jaar is van

Dr Louis le Brocquy uit Ierland.
De serie bestaat evenals vorig jaar
uit twee zegels in de waarden 25
cent (rood) en 45 cent (blauw).
Het op beide zegels afgebeelde
vlechtwerk symboliseert de samen-
werking en integratie van de bij de
CEPT aangesloten landen. Als bij-
zondere tekst komt op beide zegels
voor het woord "EUROP A" en de
letters "CEPT".

Technische gegevens:
Beeldformaat: 33 x 22 mm; Zegelformaat:
36 x 25 mm; Tanding: 14 : 12.75; Papier:
zonder watermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 10 x 10 = 100 zegels;
Druktechniek: rasterdiepdruk; Drukkerij:
Joh. Enschede te Haarlem.

Geldigheidstermijn voor de fran-
kering is onbepaald.

Bijzondere zegels Nederlandse Antillen (kerken serie)

Van 12 mei 1970 t.m, 11 mei
1971 zal de postadministratie van
de Nederlandse Antillen een serie
van drie bijzondere postzegels zon-
der toeslag met afbeeldingen van
interieurs van kerken uitgeven. De
zegels, die door de heer Oscar
Ravelo Nadal te Willemstad, Cu-
raçao, zijn ontworpen, hebben de
volgende waarden, voorstellingen
en bijzondere tekst:

Waarde Voorstelling en bijz. tekst
10 ct. Interieur St.-Annakerk in Otra-

banda - ST. ANNAKERK 1752.
20 ct. Interieur Synagoge in Punda -

SYNAGOGE 1732.
25 ct. Interieur Fortkerk te Fort Am-

sterdam - FORTKERK 1769.

De kleuren van de zegels zijn rood,
geel, blauw, zwart en goud. De
prijs per serie is in Nederlandse
munt f 1.10 + 4 % B.T.W.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 27 x 33 mm; Zegelformaat:
30 x 36 mm; Tanding: 13.25 : 14; Papier:
zonder watermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels;
Druktechniek: Rasterdiepdruk; Drukkerij:
Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrich-
ting N.v., Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp.
De St.-Annakerk, de oudste Ka-
tholieke kerk van Curaçao, was
omstreeks het begin van de 18e
eeuw een houten huis, dat tot kerk
was verbouwd. In 1752 werd be-
gonnen de kerk in steen op te
trekken, welke verbouwing in 1769
werd voltooid. Verbouwingen in
1826 en 1903 breidden de kerk

uit tot de oppervlakte die zij thans
heeft.
De bouw van de Synagoge in Pun-
da werd in 1732 voltooid. Aan-
vankelijk was het de bedoeling de
synagoge te bouwen naar voor-
beeld van de synagoge te Amster-
dam. De Portugees - Israëlitische
Synagoge is niet alleen de oudste
synagoge van de "Nieuwe We-
reld", maar is ook van groot be-
lang vanwege zijn architectuur en
interieur. Naar oud-Nederlandse
traditie werd tot in deze eeuw de
houten vloer van de synagoge be-
dekt met een laag zand, hetgeen
een herinnering zou kunnen zijn
aan de tocht van de Israëlieten
door de woestijn op weg naar het
Beloofde Land.
De Fortkerk, de oudste Protes-
tantse kerk ip Curaçao, was oor-
spronkelijk een houten keet bin-
nen de muren van Fort Amster-
dam ten behoeve van de aldaar
gelegerde bezetting. Omstreeks
1745 werd op de fundamenten van
de oude kerk een stenen kerkge-
bouw opgetrokken. De restauratie
werd in 1769 voltooid.
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Nieuwe Surinamers kleuren
blauwen
violet

waarde
10 cent

voorstellingen
frontaanzicht nieuw
gebouw WERELD-
POSTVERENIGING +
embleem hiervan.
nieuw gebouw van
de vereniging gezien
van boven +
embleem.

rood en
zwart

25 cent

Ter gelegenheid van de ingebruik-
neming van het nieuwe gebouw
van de Wereld-Postvereniging te
Bern, Zwitserland, heeft de post-
administratie van Suriname van
·20 mei 1970 t.m. 19 mei 1971
twee bijzondere postzegels zonder
toeslag uitgegeven.
Het ontwerp voor deze serie werd
door de heer P. Wetselaar van
Studio Joh. Enschedé & Zonen te
Haarlem, verzorgd.

De prijs van deze serie is in Ned.
munt f 0.70 (+ B.T.W. 4%).

SURINAME Technische gegevens:
Beeldformaat: 35 x 21.1 mm; Zegelformaat:
38 x 24.1 mm; Tanding: 13,25 : 12,50; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming : syn-
thetische gom; Velindeling: 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Joh. Enschedé te Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.

Ambtsjubilea
Owmr. R. Huisman, Zwolle
Owmr. H. Kamphof, Vollenhove
Wmr. 1e kl. G. H. ter Stal, Stad-Delden
Wmr. 1e kl. J. M. Struik, Raalte

District Groningen
Wmr. 1e kl. J. Bult, Uithuizen
Owmr. L. Groendijk, Zoutkamp
Wmr. 1e kl. D. Reitsma, Groningen
Owmr. C. Heidema, Schildwolde
Wmr. 1e kl. P. Blink, Nieuwe Pekela
Owmr. A. Steenge, Aduard
Owmr. G. Jeurink, Groningen
Owmr. F. de Jonge, Blijham

District Leeuwarden
Wmr. 1e kl. D. Bloemsma, Wijnaldum
Wmr. 1e kl. A. Bruinsma, Tzummarum
Owmr. W. Nijholt, Schiermonnikoog
Wmr. 1e kl. O. v. d. Tol, Joure
Wmr. 1e kl. S. West ra Winselaar, Bergum
Owmr. J. Boersma, Balk
Wmr. 1e kl. J. Dijkstra, Berlikum
Wmr. 1e kl. H. Groen, Kollum
Wmr. 1e kl. S. Hoekstra, Hantum
Wmr. 1e kl. J. Hiemstra, Tjerkgaast
Wmr. 1e kl. B. Bijma, Westergeest
Wmr. 1e kl. J. Timmermans, Garijp
Owmr. J. Tuinstra, Oostermeer
Owmr. G. W. Nijland, Rauwerd
Owmr. G. Keurs, IJlst

District Assen
Owmr. E. Boes, Schoonebeek
Wmr. 1e kl. J. D. Mik, Kerkenbosch
Wmr. 1e kl. S. Kok, Zuidwolde
Wmr. 1e kl. H. Rodenburg, Hoogeveen
Owmr. W. G. Leerink, Roden
Owmr. R. Abbingh, Smilde
Wmr. 1e kl. P. J. Drent, Valthermond
Wmr. 1e kl. H. Ophof, Smilde
Wmr. 1e kl. L. Tissingh, Smilde
Wmr. 1e kl. H. A. Uneken, Odoorn

Rijkspolitie te Water
Wmr. 1e kl. J. de Vries, Amsterdam
Wmr. 1e kl. J. Visser, IJmuiden
Wmr. 1e kl. H. Middelbeek, Vlaardingen
Owmr. E. Veldhuis, Grouw
Owmr. J. Visser, Lelystad
Owmr. E. Zielstra, Harlingen

Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie
Owmr. D. Kolkman, Driebergen
Owmr. J. Jansen, Driebergen

VERKEERSSCHOOL R.P.
Wmr. 1e kl. A. Eekhol, Bilthoven

District Alkmaar
Owmr. W. v. d. Berg, Broek op Langedijk
Wmr. 1e kl. M. J. Kooij, Winkel
Wmr. 1e kl. D. W. Nicolai, Berkhout
Wmr. 1e kl. C. de Putter, Medemblik
Owmr. E. Piel, Zwaag
District Amsterdam
Owmr. B. W. Rol, Amsterdam
Owmr. P. v. d. Spek, Edam
Owmr. T. Roorda, IIpendam
Owmr. J. A. Zoetekouw, Oosthuizen

District Utrecht
Owmr. J. Aanstoot, Schalkwijk
Wmr. 1e kl. H. Severs, Hooglanderveen
Wmr. 1e kl. E. v. Wijk, Vreeswijk
Wmr. 1e kl. C. v. d. Berg, Maarn
Wmr. 1e kl. W. v. d. Haar, Rhenen
Owmr. Th. Koer, Willeskop
Owmr. J. .Kooprnan, Rhenen
Wmr. 1e kl. T. Postma, Loosdrecht
Owmr. K. Koekoek, Breukelen
District 's-Hertogenbosch
Owmr. H. J. Huibers, Heusden
Wmr. 1e kl. J. van den Houten, Waalwijk
District Roermond
Wmr. 1e kl. J. H. Peeters, Arcen
District Middelburg
Owmr. J. Verpoorten, Stavenisse
Wmr. 1e kl. J. L. Smalheer, Zierikzee
District 's-Gravenhage
Wmr. 1e kl. H. J. Berrevoets, Lisse
Owmr. C. de Witte, Zoetermeer
Wmr. 1e kl. W. 'Kooman, Capelle aJd IJssel
Owmr. D. v. Randen, Lisse
Wmr. 1e kl. C. J. Nieuwenhuizen, Lisse
District Dordrecht
Wmr. 1e kl. A. F. Versluis, Meerkerk
Owmr. G. H. Veenvliet, Ameide
Wmr. 1e kl. G. E. Hoek, Middelharnis
District Nijmegen
Owmr. G. J. Veldman, Zoelen 25 jaar op 1- 6-'70
Owmr. A. van Leerdam, Ammerzoden 25 jaar op 13- 6-'70
Wmr. 1e kl. J. den Otter, Nijmegen 25 jaar op 14- 6-'70
Owmr. F. Hommerson, Buren 25 jaar op 15- 6-'70
Wmr. 1e kl. W. v. Batenburg, Oosterhout 25 jaar op..2.8:6-'70
District Apeldoorn _.._~~

Wmr. 1e kl. H. Burghart, Apeldoorn
Wmr. 1e kl. J. Lentink, Apeldoorn
Owmr. E. J. G. Nijhuis, Apeldoorn
District Zwolle
Wmr. 1e kl. M. Holman, Markelo

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 1- 6-'70
25jaarop 1-6-'70
25 jaar op 1- 6-'70

25 jaar op 2- 6-'70
25 jaar op 17- 6-'70
25 jaar op 17- 6-'70
25 jaar op 17- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70

25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 jaar op 21- 5-'70
25 jaar op 4- 6-'70
25 jaar op 17- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70

25 jaar op 8- 6-'70
25 Jaar op 11- 6-'70
25 jaar op 13- 6-'70
25 jaar op 15- 6-'70

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 2- 6-'70
25 jaar op 3- 6-'70
25 jaar op 13- 6-'70
25 jaar op 16- 6-'70
25 jaar op 23- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70

25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 14- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 15- 5-'70
25 jaar op 16- 5-'70
25 jaar op 19- 5-'70
25 j aar op 28- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 25- 6~'70

25 jaar op 7- 5-'70
25 jaar op 12- 7-'70

25 jaar op 1- 7-'70

25 jaar op 25- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70

25 jaar op 21- 5-'70
25 jaar op 21- 5-'70
25 jaar op 24- 5-'70
25 jaar op 28- 5-'70
25 jaar op 2- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 j aar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 15- 6-'70
25 jaar op 23- 6-'70
25 Jaar op 25- 6-'70

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 4- 6-'70
25 jaar op 27- 6-'70

25 jaar op 22- 5-'70
25 jaar op 3- 6-'70
25 jaar op 11- 6-'70
25 jaar op 11- 6-'70
25 jaar op 11- 6-'70
25 jaar op 11- 6-'70

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 2- 6-'70
25 jaar op 4- 6-'70

25 jaar op 1- 6-'70
25 jaar op 17- 6-'70

25 jaar op 14- 6-'7025 jaar op 1- 6-'70
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DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye.Sprint en Sport- banden.

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-5-'70: J. de Jong, owmr., van Eg-
mond aan Zee naar Delden.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 25-4-'70: W. A. H. van Pelt, wmr., van
Beemster naar Diemen.
Per 1-5-'70: W. N. Justus, wmr. 1e kl. ,
van Amsterdam naar Schiphol; A. J.
Kolkman, wmr. 1e kl., van Purmerend
naar Nunspeet.
Per 22-4-'70: C. J. H. Tibboel, wmr., van
Krommenie naar Nederhorst den Berg.
DISTRICT UTRECHT
Per 14-4-'70: H. W. Wisselink, owmr., van
Zegveld naar Den Ham.
Per 16-4-'70: I. Benedick, adj., van Bun-
schoten naar IJsselmuiden (Zw.).
Per 1-5-'70: P. Ellens, wmr. 1e kl., van
Rhenen naar Apeldoorn (A'drn); H. A.
Huisken, owmr., van Loosdrecht naar
Beek (Maastr.); M. A. Ruissen, owmr.,
van Bunschoten naar Waddinxveen; S.
Gaastra, wmr. 1e kl., van Maartensdijk
naar Utrecht.
DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
Per 1-4-'70: J. Kleine, wmr., .van Rijns-
burg naar Valkenburg (Z.-H.).

Per 15-4-'70: J. W. Hogenbirk, wmr. 1e
kl., van Boskoop naar Reeuwijk.
Per 16-4-'70: P. Dieleman, wmr. 1e kl.,
van Sassenheim naar Bodegraven.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-4-'70: S. v. d. Meulen, owmr., van
Noordeloos naar Klaaswaal.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'70: N. Vertregt, adj .. van Bres-
kens naar Middelburg; P. A. A. van
Kruyssen, wmr. 1e kl., van Eede naar
Aardenburg; P. Driedijk, wmr. 1e kl., van
Hulst naar Vogelwaarde; E. v. d. Goore,
wmr. 1e kl., van Lamswaarde naar Kloos-
terzande; L. Provoost, wmr. 1e kl., van
Terhole naar Kloosterzande; J. J. Strob-
be, wmr. 1e kl., van Westdorpe naar Sas
van Gent; A. P. E. Wouters, owmr., van
Graauw en Langendam naar Nieuw-Na-
men; W. G. Horsman, owmr., van Hoofd-
plaat naar Kloosterzande; J. J. Bodderij,
wmr. 1e kl., van Hoek naar IJzendijke;
P. J. de Kam, owmr., van Groede naar
Cadzand; D. I. F. de Kramer, wmr. 1e
kl. , van Groede naar Cadzand; L. G.
Kramer, owmr., van Nieuwvliet naar cac-
zand; W. v. Oosten, owmr., van Zuid-
zande naar Oostburg; H. de Schepper,
owmr., van Biervliet naar Oostburg; M.
Stegeman, owmr., van Zaamslag naar
Vogelwaarde; C. J. Lernout, owmr., van
Kloosterzande naar Sas van Gent; J. L.
M. Serrarens, schrijver A. van Middelburg
naar Hulst.
Per 16-4-'70: B. J. Wisse, adjudant van
's-Heer Arendskerke naar Middelburg.
DISTRICT BREDA
Per 1-4-'70: J. l. Schipper, wmr. 1e kl.,
van Raamsdonkveer naar Hank.
Per 24-4-'70: G. W. Heusinkveld, wmr. 1e
kl., van Udenhout naar LIchtenvoorde.
Per 25-4-'70: P. Muilenburg, wmr. 1e kl.,
van Moergesiel naar Raamsdonkveer; J.
E. H. J. van Berkel, wmr., van Geertrui-
denberg naar Moergestel.
Per 1-5-'70: P. Scheuneman, wmr., van
Steenbergen naar Hulshorst (ber.gr.); R.
Grooten, wmr., van Halsteren naar Bilt-
hoven (ber.gr.); A. Boer, wmr. 1e kl., van
Teteringen naar Oisterwijk.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 7-4-'70: A. Keunings, wmr. 1e kl.,
van Lieshout naar Aarle Rlxtel.
Per 14-4-'70: F. J. M. C. van Os, wmr. 1e
kl., van Beek en Donk naar Lieshou!.
Per 1-5-'70: H. J. Uneken, wmr., van
Eersel naar Hoogeveen (ber.gr.).
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'70: F. G. Hàllelaar, adj., van
Boxtel naar Bergen N,t+. '
DISTRICT ROERMOND
Per 1-4-'70: F. W. van Heumen, wmr. 1e
kl., van Gennep naar Koningsboseh.
Per 6-4-'70: P. J. Ootes, adsp., van Grat-
hem naar Muiden.
Per 11-4-'70: H. B. Klomp, wmr., van
Horst naar Nederweert; J. M. G. Gunsing,
wmr., van Meerlo-Wanssum naar Maas-
bracht; H. L. J. Effting, wmr. 1e kl., van
Nederweert naar Horst.
Per 25-4-'70: P. l'Ami, owmr., van Pos-
terholt naar Roermond (staf distr.).

DISTRICT NIJMEGEN
Per 25-4-'70: A. Krudde, wmr. 1e kl., van
Didam naar Ruurio.

DISTRICT APELDOORN
Per 28-3-'70: G. Reudink, wmr. 1e kl.,
van Wierden naar Zwolle.
Per 1-5-'70: C. Stoppelenburg, owmr., van
Nunspeet naar Puiten; H. H. de Goeijen,
wmr. 1e kl., van Hulshorst naar Delden.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-4-'70: J. Slot, wmr. 1e kl., van Mar-
kelo naar Rijssen; S. J. de Wilt, wmr. 1e
kl., van Tubbergen naar Zwolle.
Per 7-4-'70: S. de Jong, owmr., van Den
Ham naar Odoorn.
Per 25-4-'70: G. Lammers, owmr., van
Geesteren naar Tubbergen.

DISTRICT GRONINGEN
Per 28-3-'70 J. Jongeling, wmr. van Ma-
rum naar Ulrum.
Per 1-4-'70: G. A. Wonink, adsp. van Opl.
naar Groningen (verkeer).

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'70: H. de Groot owmr. van
Metslawier naar Witrnarsurn; H. Hoog-
hiemstra, wmr. 1e kl., van Metslawier
naar Engwierurn; B. K. de Vries, adsp.,
van Opl.school naar Franeker.
Per 25-4-'70: J. Dedden, owmr., van Oude-
mirdum naar Tuk (distr. Zwolle).
DISTRICT ASSEN
Per 1-4-'70: P. Frieling, wmr. 1e klas,
van Rolde naar Coevorden; L. Benjamins,
adsp., van Opl.school naar Ruinen; J.
FeiJen, adsp., van Opl.school naar Assen
(verkeer); J. A. Dijkerna, adsp., van Op1.-
school naar Gieten.
Op 16-4-'70: H. Nijlunsing, wmr., van
Dwingeloo naar Coevorden.
ALGEMENE INSPECTIE R.P.
Per 1-5-'70: J. H. van Slooten, owmr.,
van Amsterdam (wapentechn. dienst v. d.
intendance) naar Amsterdam (staf dis-
trict Amsterdam).

aa.nwijzing voor
funktie

DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
Per 16-4-'70: Adjudant J. Schouten tot
groepscommandant te Capelle a/d IJssel.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-4-'70: Adjudant C. J. Lernout tot
groepscommandant te Sas van Gen!.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-4-'70: Adjudant J. Benedick tot
goepscommandant te IJsselmuiden.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'70: Adjudant H. de Groot tot
groepscommandant te Witrnarsurn.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'70: Adjudant J: Beeke tot dis-
trictsadjudant te Nijmegen.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: J. P. Klaasse te Amsterdam.
DISTRICT ALKMA.AR
tot Dir. Officier 1e klas:
Per 1-4-'70: A. Cammaert te Alkmaar.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 1-5-'707 E. Scholten te Bilthoven.
DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 16-4-'70: J. Schouten te Capelle a/d
IJssel.
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'70: P. Dieleman te Bodegraven.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: W. Marinissen te Capelle a/d
IJssel; M. J. van Noort te Leiderdorp; O.
Seegers te Sassenheim; I. G. v. d. Akker
te Wateringen; G. l. Heikoop te 's-Gra-
venzande; L. R. M. Korver te Zoeter-
meer; P. A. J. Schouten te Wateringen;
J. Vermelj te Waddinxveen; H. Wierda te
Oegstgeest; P. v. d. Zouwen te Nootdorp.
(allen afkomstig van opl.school Arnhem).
Per 1-5-'70: M. Verkiel te Rijnsburg.
DISTRICT DORDRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: B. Scharloo te Barendrecht.
DISTRICT MIDDELBURG
tot adjudant:
Per 1-4-'70: C. J. Lernout te Sas van
Gent.
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tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: H. Th. Poortvliet te Middel-
burg; W. P. de Roo te Middelburg.
(beiden afkomstig van opl.school Arnhem)

DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 1-4-'70: G. Schaasberg te 's-Herto-
genbosch (staf distr.).
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: L. J. A. Creusen te 's-Her-
togenbosch (staf distr.); J. L. Schipper
te Hank (gr. Eethen).

DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: F. W. van Heumen te Ko-
ningsbosch (gr. Echt).
Per 16-4-'70: G. H. Peeters te Weil (gr.
Bergen L.).

DISTRICT EINDHOVEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: A. C. Kavelaars te Eindhoven
(verk.).
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: F. S. M. van Doorn te Beek
en Donk.
Per 1-5-'70: L. T. M. J. van den Berk te
Eindhoven (verk.).

DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: A. Boer te Oisterwijk.

DISTRICT APELDOORN
tot adjudant:
Per 1-4-'70: P. Jansen te Apeldoorn.

DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: A. G. Kattenberg te Nijmegen.
tot wachtmeester:
Per 1-12-'69: J. M. A. van Deursen te Gel-
dermalsen.

DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: J. Slot te Rijssen.

DISTRICT GRONINGEN
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: G. A. Wonink te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN
tot adjudant:
Per 1-4-'70: H. de Groot te Witrnarsurn.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: B. K. de Vries te Franeker.

DISTRICT ASSEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: A. van Heun te Zuidwolde.
tot wachtmeester:
Per 1-4-'70: L. Benjamins te Ruinen; J.
Feijen te Assen; J. A. Dijkerna te Gieten.
ALGEMENE VEKEERSDIENST R.P.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: H. Benjamins te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
tot RIjksambtenaar F:
Per 1-3-'70: H. L. P. Boonen te Horn;
R. P. F. J. Buurman te Horn.
tot RIjksambtenaar E:
Per 1-3-'70: Th. J. M. Daarnerr te Horn.
tot adm. ambtenaar C-le kl.:
Per 1-3-'70: Th. G. P. Evers te Horn;
W. M. G. Huijs te Horn; F. G. M. van
Tuiden te Horn.
tot adm. ambtenaar C-2e kl.:
Per 1-3-'70: M. B. M. Killaars te Horn.
tot adm. ambtenaar A-2e kl.:
Per 1-3-'70: H. H. Mertens te Horn.
tot Rijksambtenaar D:
Per 1-3-'70: A. J. Strijbos te Horn.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot opperwachtmeester
Per 1-4-'70: A. de Jong te Arnhem; J.
Korpel te Arnhem; A. C. Clement te Arn-
hem; A. Wassens te Arnhem; W. Vlot te
Horn; B. Kreft te Arnhem; H. de Haan
te Arnhem; J. W. van Kooten te Horn.
Per 1-3-'70: D. Obbes te Arnhem.
DIENST LUCHTVAART R.P.
tot operwachtmeester:
Per 1-4-'70: A. Knigge te Eelde.
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VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: G. W. van Belzen te Soest-
dijk.
ALGEMENE INSPECTIE
tot hoofdcommies:
J. H. M. Th. Wolfs te Melick.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-5-'70: J. F. Deux, schrijver i.t.d. te
Hippolytushoef.
.DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-4-'70: B. G. Bleekman, ambt. C te
Amsterdam; B. Hanstede, ambt. F te Am-
sterdam.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-4-'70: H. T. Geelhoed, schrijver l.t.d.
te Utrecht; F. v. Trigt, schijver A l.t.d.
te Utrecht.
Per 1-5-'70: O. Birzwilks, C 3e kl. te
Bunnik.
DISTRICT BREDA
Per 1-5-'70: mej. G. J. Auch, adm. ambt.
C 3 kl. te Breda (staf distr.); mej. J. W.
M. van Leeuwen, typiste A te Breda (staf
distr.).
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-5-'70: L. J. J. M. v. d. Palen, adm.
ambt. C 3 kl. te Waal re; mej. W. A. van
Rijsingen, schrijver te Eindhoven (staf
distr.); L. Tanihatu, schrijver te Eindho-
ven (staf distr.); W. J. J. M. Levens,
schr. A (tel. telef.) te Eindhoven (staf
distr.).
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'70: H. J. Schormans, adm. ambt.
C 3e kl. te Ubach over Worms.

Wij herdenken

Dir. 011. 2e kl.
A. K. Holthuis

Amsterdam
Rijkspol. te Water* 3-2-1913

t 11-3-1970

Wmr. le kl.
G. H. ter Avest
Scherpen.zeel

District Apeldoorn
t 1-5-1970

Wmr. le kl.
J. A. Tousain

Oud Gastel
District Breda* 25-11-1930
t 20- 4-1970

Wmr.
R. B. v. d. Hof

Driebergen
Algem. Verkeersd.

t 9-4-1970

DISTRICT ROERMOND
Per 1-5-'70: A. J. W. Janssen, schijver te
Roermond (staf distr.).
RESSORT ZWOLLE
Per 1-4-'70: J. Oldenbeuving, wachtmees-
ter der Rijkspolitie le kl. te Zwolle.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'70: J. A. Reijnen, schrijver te Nij-
megen.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 19-3-'70: Mej. W. J. M. van Tuiden,
typiste A te Horn.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-4-'70: Mej. G. L. N. van Reenen,
telexiste/telefoniste te Driebergen.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-4-'70: A. J. C. Herrnes en A. P.
Verberk te Eindhoven; W. G. Gorissen en
H. J. Vanhommerig te Maastricht; S.
Boersma en W. Veenstra te Leeuwarden.
Per 1-5-'70: N. A. J. van Adrichem te
Utrecht; A. H. M. Rijkers en W. M. M.
van der Velden te 's-Hertogenbosch; J.
R. A. Bergsma te Nijmegen; D. Brinks te
Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-5-'70: J. Davidse, adjudant te Ber-
gen N.H.
DISTRICT ·AMSTERDAM
Per 1-5-'70; J. P. Brandjes, wmr. le kl.
te Amsterdam; D. P. Valeggia, ambt. F
te Amsterdam; P. M. Boonstoppel, C 3e
kl. te Uitgeest.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-5-'70: K. de Boer,' wmr. le kl. te
Utrecht; W. J. Plant, wmr. le kl. te Jut-
phaas; J. v. d. Veen, adjudant te Biltho-
ven; J. Scherpenzeel, adjudant te Utrecht.
DISTRICT BREDA
Per 1-5-'70: P. van Wijk, adjudant te Hal-
steren.
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'70: L. H. M. Nottet, adjudant te
's-Hertogenbosch; J. W. G. Bechtold,
owmr. te Heeswijk (groep Berlicurn).
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'70: J. Peters, wmr. le kl. te Sus-
teren en H. J. Schormans, wmr. le kl.
te Ubach over Worms.
DISTRICT ARNHEM
Per 1-4-'70: P. Oom, Dir. Officier der
R.P. le kl. te Arnhem.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-4-'70: J. Huizenga, schrijver A te
Groningen.
Per 1-5-'70: A. B. v. d. Plaat, adjudant
te Groningen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-4-'70: A. Hoekstra, schrijver A te
Leeuwarden en J. Bosrna, schrijver A te
Leeuwarden.
DISTRICT ASSEN
Per 1-5 '70: J. Huisman, wmr. le kl. te
Zeegse.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'70: P. J. Hijkoop, wmr. le kl. te
IJmuiden en C. de Lang, adjudant te Nij-
megen.
Per 1-6-'70: J. Wagenaar, wmr. te Am-
sterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-5-'70: mej. J. Huijsman, tel./telet.
C 3e kl. te Driebergen; J. van Harskamp,
rijksambt. F te Driebergen; W. H. Wer-
velman, adm. ambt C 2e kl. te Drieber-
gen; mevr. D. H. Klein-Labots, tel./telef.
(sch.· A) te Driebergen.
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KORPSBLAD
m~clJ~~
~©~~1r~~
Officieel orgaan voor het Korps Rijkspolitie
onder verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur samengestelde redactie.

11e Jaargang
No. 10 - juni 1970
Verschijnt 1 x per maand

redactie
Majoor W. F. K. J. F. Frackers
te Apeldoorn

Mejuffrouw M. P. Baars
Officier voor jeugdzaken
te Nijmegen

Kapitein J. G. W. Bär
te Nijmegen

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

Adjudant J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Opperwachtmeester
E. A. Boesaard
te Arnhem

Wachtmeester 1e klasse
J. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink
te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie
te Ermelo

y.

Vaste medewerkers:
Mr A. J. Dek
substituut-officier van justitie
te 's-Gravenhage

Adjudant J. W. Vis
te Arnhem, filatelie

redactie secretariaat
Van Peltlaan 100
Nijmegen
Telefoon 08800 - 5 13 39

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
Telefoon 05100 - 2 33 61

advertenties
J. G. Duyker
Postbus 228, Amstelveen
Telefoon 020 - 43 2615

uitgave
Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190 - 23 21
Giro 833111
Abonnementsprijs f 10,40 per jaar
bij vooruitbetaling
Losse nummers f 1,- per stuk

BIJ de omslagloto:

deze maand

Recherche op bezoek
in Emmerich

c::J

De zittende mens

8

Vijf dozijn
nieuwe wachtmeesters
uit Arnhem

8

Kapel maakt tweede
stereoplaat

c::J

De Dominasbende (slot)

8

Het "samengestelde rapport"

o
Puzzel van de maand

o
Lezers grijpen de pen

Vier politievaartuigen op volle kracht
over de Waal op weg naar een c::J
Nederlands-Duitse recherche-ontmoeting
te Emmerich, waarover meer in dit ME 1" . .• "
nummer. -op eiding "nteuwe stijl
Rechts onder en links boven de Duitse
politieboten uit Emmerich en Duisburg; c::J
links de RP 16 uit Tiel en rechts de
RP 23 uit Nijmegen.

(Foto: Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie) Personalia

1
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Er zijn maar weinig meer mensen
die een groter behoefte hebben
aan het uitwisselen van ervaringen
en gegevens als politieambtenaren,
die iedere dag opnieuw geroepen
zijn om allerhande puzzels uit te
rafelen. Ter ondersteuning daar-
van vinden dan ook op gezette
tijden plaatselijke, regionale of
zelfs landelijke recherchebijeen-
komsten plaats, bedoeld om tot
een zo efficiënt mogelijke opspo-
ring te komen.
Voor de districtsrechercheurs van
de rijkspolitie (te land) te Dor-
drecht en Nijmegen, alsmede voor
de districtsrechercheurs van de
rijkspolitie te water te Nijmegen
en Vlaardingen, is de maandelijkse
bijeenkomst van recherche-ambte-
naren van de gemeentepolitie Rot-
terdam (Zuid), Rotterdamse rivier-
politie en de gemeentepolitie Rid-
derkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht,
Gorinchem, Dordrecht, Leerdam,
gelegen dus langs het rivierenge-
bied, wel de meest attractieve.
Maandelijks wordt er om beurten
vergaderd in genoemde gemeenten,
veelal in aanwezigheid van recher-
che-officieren en Korpschefs.
Het verloop van deze bijeenkom-
sten wordt gekenmerkt door de
wijze waarop de vertegenwoordi-
gers kort en zakelijk hun actuali-
teiten aan de man brengen. Het
zijn continue levendige bijeenkom-
sten, waarin o.a. de volgploeg van
de recherche Rotterdam, aanslui-
tend op de besproken activiteiten,
steeds weer de nodige spanning

weet op te roepen.
Zeker zo belangrijk is evenwel de
goede sfeer en de voortreffelijke
onderlinge verstandhouding bin-
nen deze groepering.
Een hoogtepunt bij deze contacten
was kort geleden een bezoek aan
de Kriminalpolizei Kreis Wesel
und Kleve en de Wasserschutz-
polizei te Emmerich. Daarvoor
kwam men bijeen in het restaurant
.Rozenhof" te Nijmegen, waar tot
de middag werd vergaderd.
Na de lunch vertrok het gezel-
schap naar de Waalkade, waar
twee fraaie politievaartuigen van
de Wasserschutzpolizei en de ne-
derlandse politievaartuigen RP 23
en RP 16 van de Rijkspolitie te
Water Nijmegen, ieder een deel
van de bezoekers aan boord namen.
Spoedig na de start in de richting
Lobith-Ernmerich, verscheen bo-
ven de vaartuigen een vliegtuig
van de rijkspolitieluchtvaartdienst,
die zich als RP 200 meldde voor
het maken van foto's. Na enkele
vriendelijke aanwijzingen vanuit

~

recherche
op bezoek
in Emmerich

de lucht, dirigeerden de bootcom-
mandanten hun vaartuigen in kiel-
linie en nog enkele andere forma-
ties.
In het "Stadion-restaurant" te Ern-
merich stelde de kapitein J. G. W.
Bär de aanwezige duitse politie-
functionarissen voor aan de ne-
derlandse recherche-ambtenaren.
Deze ontmoeting werd bijzonder
prettig en alleen al doordat vele
nieuwe contacten werden gelegd,
ook van groot nut.

3
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DE ZITTENDE MENS (1)

DOOR R. SUVAAL, INSPECTEUR LICHAMELIJKE

OEFENING KORPS RIJKSPOLITIE TE 's-GRA VENHAGE

Ook wanneer de dienst het bedrij-
ven van sport in dienstverband
niet toelaat is lichamelijke oefe-
ning hoogst belangrijk. Ook de
rijkspolitie-ambtenaar krijgt dik-
wijls te weinig lichaamsbeweging.
In Roermond, Apeldoorn en Eind-
hoven wordt door oudere leden
van het Korps gedaan aan "licha-
melijke oefening"; in Leeuwarden
en Assen wordt in dit cadre ge-
zwommen.
De inspecteur lichamelijke oefe-
ning van het Korps Rijkspolitie,
de heer R. Suvaal schreef over de
betekenis van lichamelijke oefe-
ning voor leden van het Korps
Rijkspolitie twee artikelen; het
eerste gaat hierbij.

zorg voor lichaamsbeweging
is vorm van zelfbehoud

Ook in ons land treedt geleidelijk een steeds groter
wordende bewegingsarmoede op (o.a. door mechani-
sering en automatisering); er is dan ook langzamer-
hand sprake van "de zittende mens" (auto, werk, tv.).
Dit heeft - en dat is geen nieuws, want hierover
wordt gelukkig de laatste tijd veel geschreven - na-
delige gevolgen voor de gezondheid. Zelfs als men
zeer voorzichtig de resultaten van diverse onderzoe-.
ken samenvat, dan staat dit toch wel vast.
Voor politiepersoneel geldt dit in zeer sterke mate:
de huidige dienstuitoefening brengt veel te veel zitten
met zich mee. Bovendien is voor het executieve per-
soneel een goede conditie nog meer noodzakelijk dan
voor mensen in andere beroepen. Allereerst wordt de
conditie van de politieman' toch al aangevallen door
onregelmatige diensten en door de onvermijdelijke
"stress" -situaties. Voorts verwacht "men" - overi-
gens terecht - van de politieman wat meer op het
gebied van houding en conditie.
De korpsarts, dr Pieters, vertelde mij onlangs dat bij
ons Korps met name boven de leeftijd van 30 à 35
jaar als duidelijk symptoom van een minder goede
conditie bij zeer velen een te hoog lichaamsgewicht
voorkomt. Als oorzaken noemde hij bewegingsar-
moede en onjuiste voedingsgewoonten. Met de on-
regelmatige dienst en de aan de uitoefening van de
politiedienst inharente spanningen zijn dit de scha-
delijke factoren.
De regeling t.a.v. de "dienstsport" (een foutieve be-

4

naming, beter is: "lichamelijke oefening in dienstver-
band"), stelt dat de leden van het korps minimaal
tweemaal per periode van vier weken gedurende 90
minuten lichamelijke oefening dienen te bedrijven
onder leiding van een bevoegd instructeur lichame-
lijke oefening.
Minstens tweemaal per periode van vier weken dus;
liever drie of viermaal. Maar dit laatste is alleen te
realiseren "als de dienst het toelaat". In de praktijk
wordt dit niet vaak bereikt. Integendeel, vrij veel-
vuldig wordt helaas het genoemde minimum van
tweemaal niet gehaald!
Deze tweemaal betekent overigens ook in ander op-
zicht al een minimale frequentie. Doet men er zelf
helemaal niets bij, dan is het effect gering. Waarom
wordt deze lichamelijke oefening dan toch gehand-
haafd, ondanks alle er aan verbonden bezwaren voor
de dienst (reistijden, personeelstekorten e.d.)?
Het antwoord is simpel: iets is beter dan niets, voor-
al als het om een zo belangrijke zaak gaat.
Bovendien wordt gehoopt dat deze lessen stimuleren
om zelf in de tussenliggende tijd ook nog iets te doen.
Hierbij wordt niet gedacht aan het in trainingspak
volbrengen van uitgedokterde trainingsschema's, van
speciale oefeningen, maar heel eenvoudig in de rich-
ting van alledaagse vormen van beweging (wandelen,
lopen, fietsen, zwemmen, roeien, schaatsen, maar ook
aan het spelen van volleybal, voetbal, badminton,
tennis en dergelijke met bijvoorbeeld kennissen of

..
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gezinsleden). Zelfs het belang van ,looppas op de
plaats" .Ibij gebrek aan tijd of andere mogelijkheden)
dient niet onderschat te worden. Verschillende mij
bekende "keep-fit" enthousiasten plegen zo elke och-
tend na het opstaan een aantal minuten, het lopen
afgewisseld met enkele eenvoudige gymnastiekoefe-
ningen, bezig te zijn. Na douche en ontbijt voelen zij
zich uitstekend.
Welke van deze vormen u nu precies kiest, is niet
belangrijk. Als u maar enkele malen per week ge-
durende enige tijd bezig bent. Belangrijk is wel dat
u het met overtuiging en vooral met plezier doet. Is
de mogelijkheid (en de animo) aanwezig lid te wor-
den van een sportvereniging of een "keep-fit" clubje
("trim"-groep), dan is dat nog beter, omdat hier on-
der meestal deskundige leiding geoefend wordt en
daardoor meer gericht gewerkt kan worden.
Maar nogmaals, het liefst dagelijks doch in elk geval
enige malen per week op eigen initiatief lichamelijk
actief bezig zijn, is al voldoende om een zeer posi-

tieve invloed op uw gezondheid en uw conditie uit
te oefenen.
U doet er goed aan uw instructeur lichamelijke oefe-
ning om advies te vragen. Hij zal u graag hiermee
helpen. Hij kan u namelijk adviseren omtrent de
voor u geschikte mogelijkheden (i.v.m. leeftijd, om-
geving, materiaal) en de voor u gunstigste "dosering".
Zolang een hogere frequentie van de lichamelijke
oefening in dienstverband nog niet te realiseren is
(maar ook daarna), kunt u op deze wijze zelf uw
conditie en gezondheid op peil brengen of houden.
Na enige tijd van "trimmen" (hetgeen u met "bij-
schaven" kunt vertalen) zult u bemerken dat u de op
de lessen lichamelijke oefening gevraagde oefenstof
gemakkelijker en beter kunt verrichten (en met min-
der en tenslotte vrijwel zonder spierpijn), hetgeen de
animo zal verhogen.
In een volgend artikel wil ik graag nog wat verder
op enkele hiermee samenhangende feiten ingaan.

BROEDER PIET ...

DOOR DE ADJUDANT L. WILDSCHUT TE BUREN

Het was half twee toen ik mijn
kamer in het St. Elisabeth-Gast-
huis te Arnhem werd binnengere-
den. Er stonden in totaal drie bed-
den. Eén bed bleek leeg. Na de
kennismaking met mijn aanwezige
kamergenoot hoorde ik van hem,
dat het derde bed van "broeder
Piet" was. Een kloosterling van
ruim 70 jaar oud, die, al lopend
patiënt was en wel weer gauw terug
zou kunnen gaan naar Huize Vrij-
land te Oosterbeek. Dit moest een
tehuis zijn voor bejaarde klooster-
lingen.
Ongeveer een half uur later kwam
"broeder Piet" schuifelend de ka-
mer in: een vriendelijke oude man
met "pretoogjes". Hij ging meteen
bij het voeteinde van mijn bed
staan en begon een gesprek, waar-
bij het duidelijk was, dat hij "Op
de gang" iets vernomen moet heb-
ben, wat betreft mijn opname.
Met een heerlijk sappig Limburgs/
Arnhems dialect vuurde hij de
vraag op mij af: "Zijde gij unne
politieagent en hedde gij oe eige
geschoten?"
Nadat ik hem het eerste gedeelte

"'-

van zijn vraag bevestigend beant-
woord heb en hem ook duidelijk
heb weten te maken, dat ik de
vuurrichting niet kwijt was ge-
raakt, vroeg hij ook nog: "Was
het dan unne streuper?"
Ook deze zienswijze wist ik bij
broeder Piet om te buigen. Ook
bleek hij geïnteresseerd te zijn
naar mijn woonplaats. Ik noemde
hem mijn standplaats Buren. Dit
gaf moeilijkheden; broeder Piet
wist niet waar Buren ligt en hij
stak dit niet onder stoelen of ban-
ken. Om dit enigszins te vergoe-
lijken, ging ik tegenover hem mijn
standplaats afbreken. Ik halveerde
daarbij het aantal inwoners van
Buren en vertelde hem, dat deze
plaats ligt in de driehoek Culem-
borg-Tiel-Geldermalsen. De mond
van broeder Piet zakte steeds ver-
der open en het werd voor mij
duidelijk, dat hij ook iets wilde
zeggen. Ik zweeg en broeder Piet
nam het gesprek van mij over:
"Mar dan bende gij ginne politie-
agent, dan zijde gij unne veld-
wachter."

langs de

~

weg gezien
Waar artikel 461, Wetboek
van Strafrecht al niet goed
voor is, schrijft ons de
opperwachtmeester
J. H. van Bergen" Kweldam 16,
Tienhoven, post Ameide,
die deze foto maakte te
Langerak, waarvoor dank.

5
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Aan de opleidingsschool der rijks-
politie te Arnhem slaagden dezer
dagen opnieuw 62 adspiranten,
die inmiddels in de praktische
dienst werkzaam zijn.
Bijgaand enige foto's van de drie
klassen geslaagden.

weer ruim
vijf dozijn
nieuwe
wachtmeesters
uit Arnhem

Bovenste foto

Bovenste rij v.l.n.r.: S. Dijkstra, F. S. M.
v. Doorn, G. L. Heikoop, I. G. van den
Akker, H. F. W. M. v. Hout, J. A. D. Lig-
tenberg (nog in opleiding).
Middelste rij: B. Pasman, W. Marinissen,
J. A. Dijkema, Th. S. A. de Geus, L. Ben-
jamins, G. de Haan.
Onderste rij: M. Gorter, J. W. M. Hesse-
link, J. Feijen, W. H. Denecke, R. J. Koo-
ring, W. J. A. Kuppens, M. J. v. Noor!.

Middelste foto
..

Onderste rij v.l.n.r.: M. Verkiel, I. J. Mau-
ritz, B. Scharloo, W. H. Visch, B. K. de
Vries, A. de Vries, A. C. Nijenhuis, C. J.
M. van Waas.
Middelste rij v.i.n.r.: S. Procee, P. van
Wijk, A. Vonk, G. van Laar, O. Seegers,
J. H. G. Ubbink, P. A. J. Schouten, A. M.
van Strien, wmr. 1e kl. H. de Haan.
Bovenste rij v.l.n.r.: P. W. de Lange, G.
A. Wonink, H. D. Uilkema, D. Scholtens,
G. F. M. de Vries, D. J. Waage, L. R. M.
Korver, A. W. M. Verbakei ontbreekt op
deze foto door ziekte.

Onderste foto

Onderste rij v.l.n.r.: Van der Aa, Brussen,
Van den Berk, Wolfs, Schilstra, Schaap
(nog in opl.), Alta, Meuwisse.
Middelste rij v.l.n.r.: Adj. Geuze, Van der
Pluym, Van Rijt, Vermey, Poortvliet, Bou-
cker, Wierda, Clement.
Bovenste rij v.l.n.r.: Nijenhuis, Bil (nog in
opl.), Prins, Wiltink, De Roo, Van der
Zouwen.

7
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kapel maakt
tweede stereo
langspeelplaat
"Jubileumconcert"

DOOR DE WACHTMEESTER G. H. PETERINK TE NEEDE

FOTO's: WACHTMEESTER P. KOOYMANS TE

OUD- EN NIEUW GASTEL

8

opnamekoorts,
zweet en ...
muziek op vliegbasis
Gilze-Rijen

"Attentie heren, de groene lamp brandt, zo dadelijk
opname," reserve-kapitein H, eh. Hoogervorst
spreekt de musici toe, de armen ten hemel geheven,
zijn dirigeerstokje driftig heen en weer bewegend in
de rechterhand.
"Opname vijf tellen na nu: Eén, twee ... de eerste
maten van "In rechte baan" klinken voor de zoveel-
ste maal door de tot opnamestudio omgebouwde
theaterzaal op de vliegbasis Gilze-Rijen.
Voor de "ik weet niet hoeveelste keer" zwoegen de
kapelleden op en achter hun instrumenten, om ook
"In rechte baan" goed op de plaat te krijgen.
Het is op normale repetitiedagen al een hele toer om
de dirigent tevreden te stellen, maar tijdens de op-
names voor de tweede langspeelplaat van de R.P.-
Kapel, die ook in stereo zal verschijnen, komen daar
nog eens twee muziekadviseurs van Phonogram bij,
die alleen maar tevreden zijn, als de muziek die op
de band staat van eerste kwaliteit is.
"Het is om razend bij te worden," verzucht een trom-
pettist, die deze middag enkel nog maar aan hoge
noten is toegekomen.
Maar aan een langspeler die ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het Korps Rijkspolitie op de
markt zal worden gebracht, mogen ook eisen worden
gesteld. De titel "Jubileumconcert" zal ook in de
kwaliteit van de muziek tot uitdrukking moeten ko-
men.

De wachtmeester 1e kl. W. J. Rasch uit Bergen-N.H.
in gevecht met zijn bas.
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"Ja heren, attentie, wij nemen weer op." Na een
korte rookpauze gaat de strijd met de technici en
muziekadviseurs weer onverminderd voort.
Voor het opnemen van deze l.p. en voor het voor-
bereiden van het jubileumtoernee, waarmee op 15
mei in Groningen een begin is gemaakt, zijn de 85
muzikale rijkspolitiemensen vier dagen de gast ge-
weest van de commandant van de vliegbasis Gilze-
Rijen; vier dagen waarin is gemusiceerd, geëxcer-
ceerd en nog eens weer gemusiceerd. Want, tijdens
het jubileum toernee moet alles kloppen als een bus.
De collega's die iedere week hun muzikant met de
muziekkoffer onder de arm naar de repetitie zagen
vertrekken, hebben er immers recht op, om als de
kapel in hun district optreedt te genieten van een
muzikaal volkomen verantwoord programma.
Wanneer tussen 10 en 15 juni de nieuwe l.p. uitkomt,
hebben de collega's in het noorden en oosten van het

De trompetters van de drumband onder aanvoering van opper
L. Pakvis uit Wassenaar bliezen of hun leven er van afhing.

land al kennis kunnen maken met het jubileum-
repertoire van de Kapel. Want tussen 15 mei en 11
juni trad de kapel achtereenvolgens op in Groningen,
Leeuwarden, Assen en Zwolle, terwijl er dezelfde dag
dat de kapel 's avonds een concert verzorgt in boven-
genoemde steden, een morgen- en middagoptreden
zullen zijn in twee rijkspolitieplaatsen, behorende bij
het district, waar ook die avond het concert wordt
gegeven.
Bovendien ligt het nog in de bedoeling om de nieuwe
I.p. bij het verschijnen aan te bieden aan enige auto-
riteiten, maar hierover is nog niets naders bekend.

En dan weer luisteren of er toch nog een foutje in zit.
Een technicus, de dirigent res.-kapitein H. eh. Hoogervorst en
een muziekadviseur rond de opnameapparatuur.
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DE DOMINASBENDE

DOOR P. L. LANDMAN

COMMISSARIS VAN POLITIE

TE AMSTERDAM

in 2 jaar
1 miljoen uit
78 misdrijven

~

Dominas is door de Nederlandse Justitie tijdelijk af-
gestaan aan de Duitse en zal, na zijn straf te hebben
ondergaan, aan Nederland worden uitgeleverd. Hij
kon als Staatloze namelijk in Duitsland niet worden
vervolgd voor in Nederland gepleegde misdrijven.
Gerlind Kreuzer kon in Nederland geen enkel straf-
baar feit ten laste worden gelegd en werd als onge-
wenste vreemdelinge over de grens gezet. Zij is in
Duitsland nog wel aan' diverse verhoren onderwor-
pen, maar zij is verder op vrije voeten gebleven, hoe-
wel de mogelijkheid bestaat, dat zij alsnog ter zake
van heling zal worden vervolgd in verband met het
feit, dat zij wel eens voor Dominas gestolen sieraden
in de kluis van haar moeder heeft opgeborgen, omdat
haar moeder met vakantie in Italië vertoefde.
Mevrouw Kreuzer, die ook in Nederland niets ten
laste kon worden gelegd, werd bij haar terugkeer in
Duitsland onmiddellijk aan de grens gearresteerd en
is sindsdien in hechtenis gehouden.
Het onderzoek Van de Duitse Justitie en Politie heeft
ongeveer twee jaar geduurd. In totaal werden de
leden van de bende 78 overvallen en inbraken of
pogingen daartoe ten laste gelegd. De totale buit -had
een waarde van meer dan een miljoen gulden, waar-
van nog niet de helft kon worden achterhaald.
De eigenlijke terechtzitting nam ongeveer vier maan-
den in beslag. Hierbij werden de meeste aandacht en
tijd besteed aan de bewijslevering van de dubbele

(slot)

moord. Met grote brutaliteit en geslepenheid wist
Dominas elk onderdeel van het bewijs te weerleggen
of te verzwakken. Hieronder enkele voorbeelden:
A. Dominas had zelf een soort geheimschrift ont-
worpen, dat nog het meest overeenkwam met Rus-
sisch steno. Nadat alle pogingen van Nederlandse en
Duitse stenografen en decoderingsambtenaren om het
geheimschrift te ontcijferen gefaald hadden, gelukte
het een Duitse decoderingsdeskundige de sleutel er-
van te ontdekken. Maandenlang heeft deze functio-
naris er zijn beste krachten aan gewijd om uiteinde-
lijk een volledige "vertaling" van het dagboek aan de
Justitie te kunnen overhandigen. Onder meer bevatte
het dagboek een volledige beschrijving van de gang
van zaken bij de dubbele moord.
Verweer Dominas: de dader heeft me precies ver-
teld, hoe het bij die dubbele moord was toegegaan
en ik dacht toen direkt, dat het een mooi onderwerp
zou zijn voor de roman, die ik wilde gaan schrijven.
Daarom heb ik het relaas zo uitvoerig in mijn dag-
boek opgenomen.
B. Deskundig kon worden vastgesteld, dat de scho-
ten bij de dubbele moord gelost waren met het pistool,
waarvan Dominas nimmer afstand deed en dat hij
altijd zelf hanteerde.
Verweer Dominas: voor deze ene keer had ik het
pistool eens aan iemand uitgeleend, zonder echter te
weten, dat deze man er een dubbele moord mee zou
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gaan plegen. De naam van de dader zeg ik niet, want
daar word ik toch geen haar beter van.
C. Dominas droeg altijd een blauwe nylon dames-
regenjas (sluiting rechts over links). Na de dubbele
moord, waarbij de daders overijld de vlucht hadden
moeten nemen, omdat er een auto voor bet buis
stopte, werd een dergelijke regenjas beneden bij de
ladder, waarmee men het slaapkamerraam had be-
reikt om binnen te komen, gevonden.
Bij deze regenjassen van Italiaanse makelij worden
tasjes of buideltjes verstrekt van dezelfde stof. Uit
een vijver in Essen werd het bij de regenjas behoren-
de buideltje opgevist, gevuld met munitie. Na de ar-
restatie van Gerlind had mevrouw Kreuzer, alvorens
naar Amsterdam te vertrekken, deze belastende voor-
werpen door een kantoorbediende in de vijver laten
deponeren.

12

Verweer Dominas: toevallig, dat het buideltje en de
gevonden regenjas van dezelfde stof zijn. Maar mijn
blauwe nylon regenjas heb ik indertijd gebruikt om
na de overval in de Leidsestraat mijn pistolen in te
wikkelen om ze langs de autoweg van Utrecht naar
Arnhem te begraven.
Gevolg:' met Dominas naar bedoelde autoweg, waar
hij in de buurt van Maarsbergen de plaats aanwees,
waar men de stukken van de bedoelde jas vond. Be-
wijs maar eens, dat de bendeleider zo uitgekookt is
geweest om twee regenjassen van precies dezelfde
stof aan te schaffen!
D. Helrnut Balk bekende, dat Dominas bern na de
dubbele moord de gehele gang van zaken bij bet ple-
gen van het misdrijf had verteld. Zij waren daartoe
samen in de badkamer bij Helmut thuis gegaan,
waarna Dominas de kranen had opengedraaid, opdat
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niemand het gesprek zou kunnen afluisteren. Helrnut
Balk vertelde de recherche verschillende bijzonder-
heden, volgens hem door Dominas aan hem verteld.
Daar het details betrof, die niemand, behalve de da-
der, kon weten, maar de juistheid ervan door de
sectie op de lijken werd bevestigd, maakte de ver-
klaring van Helmut Balk de zaak voor Dominas heel
wat moeilijker.
Verweer Dominas: Helmut Balk liegt. Als hij som-
mige bijzonderheden zo goed weet, dan moet hij zelf
bij die moord aanwezig zijn geweest, maar ik weet
nergens van.
E. Volledigheidshalve dient hier verder ook nog een
gedeelte van het onderzoek vermeld te worden, dat
tot nu toe uit de publiciteit is gehouden. Bij de Duitse
recherche verscheen op zekere dag een nicht van de
vermeerde oude mensen. Zij deelde de politieman-
nen mede, dat zij kort voor de moord nog een bezoek
aan deze familieleden had gebracht, waarbij dezen
haar verteld hadden, het voornemen te koesteren om
stil te gaan leven. Zij wilden daartoe een boerderijtje
kopen in Sleeswijk-Holstein. De nicht had hen ge-
waarschuwd voor de kwalijke praktijken van som-
mige makelaars en had tevens gevraagd, of zij wel
rijk genoeg waren om op deze wijze hun oude dag
door te brengen. De oudjes hadden daarop geant-
woord, dat zij niet bang waren om bedrogen te wor-
den, want zij hadden een vriendelijke dame, zowel
notaris als advocate, in de arm genomen en die dame
zou er wel voor zorgen, dat hun belangen niet werden
geschaad. Bovendien vertelden zij, dat zij over vol-
doende contant geld beschikten om een onbekom-
merde oude dag te kunnen hebben.
Mevrouw Kreuzer zegt, dat er meer vrouwelijke no-
tarissen zijn, die tevens het beroep van advocate uit-
oefenen. In haar administratie, hoe zorgvuldig ook
nageplozen, werd niets gevonden, dat met enige kans
op succes ter tafel kon worden gebracht. Dominas
ontkende de moord, en verschafte dus vanzelfspre-
kend geen enkel houvast ten aanzien van het aandeel
van mevrouw Kreuzer in de voorbereiding van het
misdrijf.
De uitspraak van het Dortmundse "Schwurgericht",
dat is een rechtscollege, samengesteld uit rechtsge-
leerden en "leken", heeft in de dagbladen vermeld
gestaan:
Petras Dominas: 15 jaar tuchthuisstraf, gevolgd door
een levenslange zogenaamde veiligheidshechtenis, zo-
dat hij gedurende de rest van zijn leven geen kans
meer zal krijgen zijn gevaarlijke praktijken uit te
oefenen;
Hetmut Balk: 13 jaar tuchthuisstraf en enige bijko-
mende straffen ten aanzien van rijbevoegdheid en
verlies van burgerrechten;
Gerhard Balk: 11 jaar tuchthuisstraf en enige bijko-
mende straffen, ongeveer gelijk aan die van zijn
broer Helmut;
Maria Anna Kreuzer-Birkenbach: 6 jaar tuchthuis-
straf, benevens een levenslange ontzettinig uit de be-
voegdheid haar beroep als advocate of notaris uit te
oefenen, verlies van burgerrechten en eerverlies.
De overige verdachten kregen gevangenisstraf (min-

der zwaar dan tuchthuisstraf) van minder lange duur,
enkelen met één of meer bijkomende straffen van
verschillende aard.
Een man, die ervan verdacht werd inlichtingen te
hebben verstrekt aan Dominas over de situatie in het
huis, waar de dubbele moord werd gepleegd, moest
worden vrijgesproken in verband met het feit, dat het
rechtscollege niet bewezen achtte, dat Dominas dit
misdrijf had gepleegd, hoewel in het vonnis werd ver-
meld, dat er zeer sterke aanwijzingen tegen hem be-
stonden.
Hoger beroep tegen bovenstaande vonnissen is niet
mogelijk. Wel is een bepaalde vorm van revisie mo-
gelijk, onder meer wanneer later nieuwe feiten of
omstandigheden aan het licht komen, die tijdens het
onderzoek ter terechtzitting nog niet bekend waren
of indien aangetoond kan worden, dat de wet op on-
juiste wijze is toegepast.
De Officier van Justitie deelde de Amsterdamse
recherche mede, dat hij het plan had om revisie aan
te vragen ten aanzien van de vrijspraak van Dominas
betreffende de dubbele moord. Sindsdien is in ver-
schillende dagbladen het bericht verschenen, dat
meerdere verdachten in hoger beroep waren gegaan,
waarmede vermoedelijk wel de hierboven vermelde
revisie zal zijn bedoeld.
Menig lezer zal begrepen hebben, dat verschillende
details van het vorengaande niet op eigen waar-
neming van de schrijver berusten. Deze bijzonder-
heden zijn slechts bekend door "horen zeggen", door
berichten in dagbladen en tijdschriften, terwijl ook
enkele malen niet-bewezen conclusies zijn getrokken.
Mochten ten gevolge daarvan onjuistheden in de
tekst voorkomen, bedenkt u (jan, dat dit slechts ver-
meden had kunnen worden door belangrijke onder-
delen van het verhaal achterwege te laten, hetgeen
afbreuk zou hebben gedaan aan de waarde van an-
dere feiten, die wel met zekerheid vaststaan.
Als belangrijkste voorbeeld zou vermeld kunnen wor-
den, dat vrijwel niemand volledig inzicht heeft kun-
nen verkrijgen in de levensloop van de verdachte
Dominas, die daarover zelf weinig vertelt. Bovendien
kan worden aangenomen, dat hetgeen hij vertelt, wel
aan zeer sterke twijfel onderhevig moet zijn. Dezer-
zijds is slechts getracht om de waarheid, indien deze
niet officieel bekend was, zo dicht mogelijk te be-
naderen.
Men zal zich afvragen, hoe eigenlijk de verhouding
tussen Dominas en de verschillende leden van de
familie Kreuzer moet worden bezien. Het moet toch
minstens als abnormaal worden beschouwd. dat een
bekende, zij het beruchte advocate uit zeer gegoede
familie op vriendschappelijke voet staat met een mis-
dadiger als Dominas en daarbij zelfs toestaat, dat
haar jonge ongehuwde dochters met hem op reis
gaan. Bovendien, wat zagen deze twee dochters van
mevrouw Kreuzer in de persoon van de gangster?
Uit diverse gesprekken is wel gebleken, dat van een
seksuele verhouding tussen Dominas en mevrouw
Kreuzer geen sprake was, terwijl wellicht ook tussen
hem en Gerlind Kreuzer nimmer iets dergelijks heeft
bestaan. Met de oudste dochter, lrma, heeft Dominas
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eens, naar hij zegt op haar aandringen, een nacht
doorgebracht in een hotel in Würzburg. Dominas
beweert, dat lrma aan deze escapade haar moeder-
schap te danken heeft.
Wat heeft de op het gebied van de criminaliteit zo
ervaringrijke mevrouw Kreuzer bezield om haar suc-
cesvolle carrière op een dergelijke manier te ver-
woesten? Hoewel aanvankelijk wel de door Dominas
op haar gepleegde chantage een rol heeft gespeeld,
kan daarmede moeilijk haar reis naar Amsterdam,
om de overval van dichtbij te kunnen gadeslaan, in
overeenstemming worden gebracht. Was een misda-
dige karaktertrek misschien de drijfveer of was het
een ziekelijk verlangen naar juwelen en andere kost-
baarheden, die anders onbereikbaar voor haar waren?
Komt wellicht zonder meer een drang naar het avon-
tuurlijke in aanmerking of dient nog naar andere
redenen te worden gezocht? Dezerzijds wordt de
meeste waarde -gehecht aan de volgende verklaring.
Mevrouw Kreuzer is pas laat getrouwd. Haar eerste
kind was een dochter, maar toen zij haar tweede kind
verwachtte, hoopte zij vurig, dat dit een zoon zou
zijn. Het was toen 1943, Duitsland leefde nog in een
overwinningsroes van de militaire successen en het
sterk nazi-gezinde echtpaar Kreuzer hoopte op een
zoon, die later officier zou kunnen worden en roem
zou kunnen vergaren door dapperheid en bekwaam-
heid. De teleurstelling was groot toen wederom een
meisje (Gerlind) geboren werd. Later werd er nog
een derde kind geboren, weer een meisje, maar dit
overleed reeds kort na de geboorte.
Dan eindigt de tweede wereldoorlog, Pa Kreuzer
wordt wegens oorlogsmisdrijven tot levenslange tucht-
huisstraf veroordeeld en daardoor wordt de hoop van
mevrouw Kreuzer om ooit een zoon ter wereld te
brengen, de bodem ingeslagen.
Met grote stelligheid kan worden aangenomen, dat
mevrouw Kreuzer in Dominas de zoon heeft gezien,
die zij nimmer had gehad en waarnaar zij steeds zo
vurig had verlangd, speciaal gedurende de perioden
dat zij zwanger was. Dominas immers was knap,
flink, galant, charmant, intelligent, moedig en in
zeker opzicht koelbloedig en bekwaam. Als de ge-
boren Litauer geen uitgesproken misdadig karakter,
gepaard aan een grof sadisme, had bezeten, zou een
succesvolle, wellicht briljante maatschappelijke car-
rière voor hem open hebben gestaan.
Blind voor zijn verfoeilijke misdadige eigenschappen
heeft mevrouw Kreuzer voor hem vermoedelijk een
vorm van moederliefde gekoesterd, die haar zelfs
trots op zijn misdaden deed zijn en haar noopte daar-
aan mee te werken en daar getuige van te zijn.
Haar dochter Gerlind had sedert haar prille jeugd
een vriend, waarvan zij heel veel hield. Haar laatste
vakantie in Noordwijk had zij samen met die vriend
in hetzelfde pension doorgebracht, maar haar gehele
vakantie was bedorven door de hardnekkige pogin-
gen van haar vriend om seksuele omgang met haar
te hebben. Zij was op het standpunt blijven staan,
dat zij dit niet wenste voor hun huwelijk, waardoor
een week van alleen maar ruzie en narigheid was
ontstaan en van ware vakantievreugde niets terecht

I.
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was gekomen. Bovendien had zij thuis altijd onder-
vonden, dat zij eigenlijk een teleurstelling voor haar
moeder was geweest, omdat deze naar een zoon had
verlangd. lrma werd steeds behandeld als de kroon-
prinses, terwijl Gerlind als een paria werd behandeld.
Dit werd nog verergerd toen bleek, dat Gerlind wat
studiecapaciteiten betrof, niet in de schaduw van
haar oudere zuster kon staan. Het is begrijpelijk, dat
Gerlind geïmponeerd raakte door de galante en
charmante Dominas, die altijd voor haar klaar stond
met kleine presentjes en haar tenslotte elke morgen
met zijn auto naar haar werk bracht en 's avonds
van haar werk naar huis. Vooral het feit, dat hij
haar niet trachtte te benaderen zoals haar vaste
vriend, maakte op haar een diepe indruk. Pas toen
zij hem op zaterdagmorgen in hotel "Polen" de pisto-
len zag laden voor de overval op de Heiligeweg, had
een zekere angst haar bevangen. Zij durfde niet, zo-
als haar moeder en zuster, naar de overval te gaan
kijken, maar zij zwierf die ochtend met een beklem-
mend angstgevoel door de binnenstad van Amster-
dam. Volgens haar verklaring had zij haar moeder
gesmeekt om met haar mee terug te mogen rijden
naar huis, maar mevrouw Kreuzer had haar afge-
snauwd met de opmerking, dat zij haar afspraak om
met Dominas mee terug te rijden, diende na te
komen.
Ten slotte: wat zag Dominas in de dames Kreuzer?
Over het algemeen had hij meer belangstelling voor
juwelen en pistolen dan voor vrouwen. Vermoedelijk
heeft hij in mevrouw Kreuzer een waardevolle raad-
en tipgeefster gezien, terwijl hij in geval van nood
in haar huis een toevluchtsoord zou hebben van on-
verdacht niveau. Voor lrma had hij geen belangstel-
ling, al heeft hij ten aanzien van haar bewezen, dat
hij in voorkomende gevallen de omgang met jonge
en aantrekkelijke vrouwen allerminst versmaadde.
Het vermoeden bestaat, dat de gangster met Gerlind
verdergaande bedoelingen had. Dit meisje bezat na-
melijk volgens kenners een bijzondere aan1eg tot het
besturen van auto's, slechts te vergelijken met de
capaciteiten van een Pat Moss en dergelijke.
Dominas heeft zijn spel met haat op zijn eigen sluwe
en weldoordachte manier gespeeld, alleen met het
doel om haar ten slotte als zijn volwaardige compag-
non-in-het-kwade aan zich te kunnen binden. Hij zou
dan de familie Balk de rug kunnen toekeren, waar-
door zijn aandeel in een te behalen buit des te groter
zou worden.
Hij speelde zijn spel rustig en in geen geval over-
haast. Hij wilde ook wijziging brengen in zijn manier
van ontvluchten, indien hij slechts met één mede-
werk(st)er op roof uit zou gaan. Vermoedelijk met dit
doel voor ogen heeft hij pogingen ondernomen om
aan handgranaten te komen, om in voorkomende ge-
vallen achtervolgers van zich af te kunnen schudden.
Hij was er echter eerst op uit, om de jongste telg
van de Kreuzers zover te krijgen, dat zij zich zodanig
gecompromitteerd zou hebben, dat er geen "weg
terug" meer voor haar open zou staan; dan zouden
er in Dortmund wellicht vier vonnissen van meer dan
tien jaar tuchthuisstraf geveld zijn.
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DOOR OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. v. AERSSEN TE NIJMEGEN

Het "samengesteld
portret"

opsporingsmiddel
in opkomst

Het is nog niet zo lang geleden, dat televisie-kijkend
Nederland kennis maakte met een, nauwelijks de
kinderschoenen ontwassen, middel bij de opsporing,
het "samengesteld portret". De confrontatie vond
plaats na de geruchtmakende bankoverval in Amers-
foort, toen op het televisie-scherm een foto van de
vermoedelijke dader verscheen. Ongetwijfeld zullen
- met ons - velen zich hebben afgevraagd, hoe of
zo'n samengesteld portret, ook wel robot-foto ge-
noemd, feitelijk tot stand komt. Om een antwoord
op deze vraag te krijgen kwamen we terecht bij de
instantie die voor de bewuste foto "verantwoordelijk"
moet worden gesteld, namelijk de onderafdeling op-
sporingsbijstand van de Directie Politie (m.v.j.), bij
iedere politie-ambtenaar in Nederland bekend als de
"O.O.B."
Op de Raamweg 47 in Den Haag, waar de O.O.B.
tevens nationaal centraal interpolbureau, zijn zetel
heeft, vonden we de heren H. L. Rensen, toegevoegd
aan het hoofd van de onderafdeling en H. v. d. Heu-
vel, werkzaam op de centrale fototechnische dienst,
bereid het een en ander over de ontwikkeling en de
toepassing van het samengestelde portret te vertellen.
Om met het laatste, de toepassing, te beginnen. De be-
hoefte aan een visueel signalement heeft altijd al be-
staan, maar is enorm toegenomen sedert gewapende
bank- en roofovervallen, in navolging van het buiten-
land, ook in ons land hand over hand toenamen en
de laatste tijd zelfs een schrikbarende omvang heb-
ben aangenomen. Eén van de gevolgen hiervan is
geweest het instellen van een coördinatieteam aan de
onderafdeling opsporingsbijstand. Dit team, dat over-
al waar dit wenselijk wordt geacht bijstand verleent,
bestaat uit een dactyloscopisch expert, een technisch
opsporingsambtenaar en een administratief ambte-
naar. Het zal geen verbazing wekken dat dit team.
en met name de heer Van den Heuvel, die er als
fotograaf eveneens deel van uitmaakt, naar middelen

16

zocht en nog zoekt om de bijstandsverlening zo effec-
tief mogelijk te doen zijn.

Identi-Kit

Al zoekende stuitte men op een in Amerika in ge-
bruik zijnd systeem, dat daar met succes wordt toe-

Aan de hand van het Identi-Kit-Systeem samengesteld portret.
Onder een werkelijke foto van de dader.
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gepast, het Identi-Kit-systeem. Dit systeem is geba-
seerd op ideeën van de Amerikaan mr. Hugh, C. Mc.
DonaId, hoofd van de Civil Division, Los Angeles,
County Sheriff's Office. Gedurende een verblijf in
Europa realiseerde de heer Me. DonaId zich de nood-
zakelijkheid van een systeem waarmee zonodig ook
taalbarrières zouden kunnen worden doorbroken.
Het systeem berust op samenstelling van een portret

IN C E
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aan de hand van door getuigen enlof slachtoffer ver-
strekte mededelingen. Twaalf jaar research, experi-
menten en tests gingen aan de uitvoering ervan voor-
af. Er werden in die tijd over de gehele wereld meer
dan 40.000 foto's gemaakt, benodigd voor het ver-
vaardigen van Identi-Kit-strips van gelaatskarakteris-
tieken. Hiermede kunnen 62 biljoen combinaties
worden gevormd De Identi-Kit-doos bevat 525 door-
zichtige strips (4112" X 5112"). Op elke strip komt een
gelaats-karakteristiek of onderdeel daarvan voor. De
strips zijn gecodeerd met letter en nummer. Zij zijn
onderverdeeld in 12 categorieën en wel: (leeftijds)-
+mpels: baarden en snorren; vorm van de kin; ogen;

gelaatskleur; wenkbrauwen; brillen; haardos; hoofd-
vorm; lippen; neus en een raster voor het aanbrengen
met een donker potlood van kenmerkende kenteke-
nen (littekens, schaduw, etc.). Het Identi-Kit-systeem
is enige tijd bij de O.O.B. in studie geweest, maar
bleek op grond van praktische en financiele overwe-
gingen voor Nederland niet goed bruikbaar.

P.I.K.

Daarom wordt bij de O.O.B. momenteel geëxperi-
menteerd met een in Duitsland ontwikkeld systeem,
de Personen Identifikations Kartei (P.LK.). Dit sys-
teem is eenvoudiger van opzet, daardoor minder kost-
baar, maar biedt desondanks een groot aantal moge-
lijkheden. Het omvat een doos met 200 van een foto
voorziene kaarten (afbeelding I) en een aantal' kaar-
ten waarop varianten van gelaatsonderdelen staan
afgebeeld (afbeelding Il). De kaarten zijn in vijf groe-

Op deze toto slaan alle benodigde onderdelen
van de P.I.K. afgebeeld.
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langs de weg
gezren ~

Had de tot plaatsen "bev.oegde" te Eefde-G.
geen bord "uitholling over dwars" meer
of wilde hij deze weg gesloten verklaren voor
luchtkussen-voertuig? Zo vraagt de wachtmeester
le kl. H. Puister van de verkeersgroep Apeldoorn
zich af, die deze foto in zond.
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pen "gesneden". Elke groep is met cijfers gecodeerd.
Aan de hand van verklaringen van slachtoffer(s) en
getuige(n) wordt de foto samengesteld. Zo op bet oog
een eenvoudige zaak, maar de samenstelling van een
robot-foto vereist toch een grote mate van deskun-
digheid. Twee grondgedachten liggen aan het ver-
vaardigen van een robot-foto ten grondslag. Ten eer-
ste: samenstelling van een goedgelijkend portret, dat
als het ware een foto van de dader is en waaruit
directe herkenning mogelijk wordt. En ten tweede:
samenstelling van een portret dat een "typering"
geeft. Dit laatste heeft eliminering als grondgedachte.
Anders gezegd: alle personen die niet bepaalde ken-
merkende overeenkomsten hebben met bet beeld wor-
den uitgesloten. Door andere recherchemethoden valt
de aandacht op mogelijke verdachten. Deze verdach-

AMBTENAREN ••• EEN LENING
van de NVB betekent: Binnen enkele dagen _ _
contant geld. Bedragen van/500,-tot/9000"'NVB
Aflossing in max. 3 jaar. Geheel schriftelijke
behandeling mogelijk.
B.Y.: f 2500,20 In handen. Aflossing In 30 x / 100,- per maand.

Nationale Volksbank :
Amsterdam Westeinde 10
Arnhem Mariënburgstr.l0
Eindhoven Kerkstraat 17
Enschede Langestraat 11
's--Gravenhage Riviervismarkt 4
Nijmegen v. Welderenstr, 127
Rotterdam Mauritsweg 45
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ten worden zo "op een rij gezet", waarna alle per-
sonen die geen kenmerkende overeenkomsten hebben
met het portret uitgeschakeld worden als verdachte.
Ofschoon het streven vanzelfsprekend steeds op het
vervaardigen van een goed gelijkend portret is gericht,
zal men in de meeste gevallen toch genoegen moeten
nemen met de typering, omdat het vervaardigen van
een portret waaruit directe herkenning mogelijk is,
meestal moeilijk te verwezenlijken is.

Objectiviteit

Van groot belang - en dit moge als een aanwijzing
voor de bij een onderzoek betrokken politie-ambte-
naren worden gezien - is, dat getuigen die moeten
meewerken aan het maken van een portret zo "fris"
mogelijk zijn. Zij moeten niet in verwarring worden
gebracht door hen bijvoorbeeld veel naar een even-
tueel signalement te vragen en/of van tevoren een
groot aantal foto's van mogelijke verdachten te to-
nen. Ook moet worden voorkomen, dat de getuigen
met elkaar over het signalement van de daderes) gaan
discussiëren. Dit alles heeft een nadelige invloed op
een juiste beschrijving. Isolering van getuigen is daar-
om gewenst en dan liefst in een rustige omgeving.
Evenzeer belangrijk is, dat de maker van het portret
ongestoord met de getuigen kan praten, zonder dat
anderen "over zijn schouder" meekijken en meeluis-
teren. "Het benaderen van getuigen", zegt de heer
Rensen, "moet met veel tact en ik zou haast zeggen:
met veel psychologisch inzicht gebeuren. Bij over-
vallen, die meestal bij de betrokkenen grote emotio-

20

naliteit veroorzaken, kan het fotografisch geheugen
waarover de mens beschikt dichtklappen. Er vormt
zich dan als het ware in de hersenen een damwand,
waarachter de herinnering verborgen gaat. In derge-
lijke gevallen wordt enorm veel geduld, tact en psy-
chologisch inzicht vereist, om met stukjes en beetjes
het beeld terug te toveren."

Resumerende kunnen bij het maken van samenge-
stelde portretten de volgende werkmethoden worden
toegepast:

1. De "artist", die op aanwijzingen van getui-
gen uit de hand een portret tekent;

2. De getuigen wijzen onderdelen van diverse
verdachten-foto's aan. Deze onderdelen wor-
den samengevoegd tot een nieuwsportret (de
methode is bijzonder tijdrovend, omdat elk
onderdeel apart moet worden gefotografeerd);

2a. Een combinatie van de onder 1 en 2 ver-
melde methoden;

3. "Slides" (strips), die over elkaar worden ge-
legd (het Identi-Kit-systeem), eventueel met
bijtekenen; .

4. De eveneens in dit relaas besproken P.I.K.;

5. Mimix en Vaicom, twee systemen - hier
niet besproken - die varianten vormen op
het Identi-Kit-systeem.

Aan welk systeem men echter ook voorkeur zou wil-
len geven en los van de steeds voortschrijdende ont-
wikkeling, moet toch onder de ogen worden gezien,
dat de "ideale foto" waarschijnlijk altijd onbereikbaar
zal blijven. Zelfs met een honderd procent gelijkend
portret zullen er altijd andere recherchemiddelen no-
dig zijn om de verdachte te identificeren. Desondanks
vormt de samengestelde foto - de tot nu toe bereik-
te resultaten hebben het onomstotelijk bewezen -
een zeer waardevol hulpmiddel bij de opsporing.
Van essentieel belang daarbij is een goede samenwer-
king tussen opsporingsambtenaar en deskundige, aan-
gezien - het werd reeds gememoreerd - voordat
de deskundige in actie komt, door de behandelende
politie-ambtenaren niet alleen een aantal voorberei-
dende handelingen kan worden verricht, maar vooral
ook handelingen die van invloed kunnen zijn op de
samenstelling van een portret dienen te worden na-
gelaten.

Computer

Het "samengestelde portret" is een opsporingsmiddel
in opkomst. In hoeverre de computer er in de toe-
komst een rol in zal gaan spelen, moet de tijd leren.
"Mogelijkheden zie ik er zeker wel inzitten", zegt de
heer Van den Heuvel, "maar zover zijn we voorlopig
nog niet".
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RP- en PTT-personeel
dat overval verijdelde
gehuldigd

TEKST: ADJUDANT B. BOL TE APELDOORN

FOTO: TECHNISCHE RECHERCHE ARNHEM

Dank zij de enorme tegenwoordigheid van geest en durf van de PTT-
beambte Kamphorst, de grote oplettendheid van het overige PTT-per-
soneel en het snelle ingrijpen van de groep Putten van de rijkspolitie,
kon kortgeleden niet alleen een overval op het postkantoor te Putten
worden verijdeld, doch bovendien zaten de drie overvallers in een
"mum" van tijd in de cel.
In een gezellige bijeenkomst in het raadhuis te Putten, gearrangeerd
door de burgemeester, jhr mr W. F. Quarles van Ufford, werd door de
commandant van het district Apeldoorn, overste G. J. Botterweg, aan
alle betrokkenen en in het bijzonder aan de heer Kamphorst, die één
der overvallers in de houdgreep nam, lof toegezwaaid.
"Mijn dank en bewondering voor het werk van de mensen van de PTT,"
aldus de overste, "hoewel ik niet durf te zeggen dat ze het een volgende
keer weer zo moeten doen. Het is goed gegaan, het had ook anders
kunnen zijn, want een pistool is niet altijd een alarmpistool."
De directeur van het postkantoor, de heer C. H. Schumacher, stak op
zijn beurt pluimen op de petten van de rijkspolitie. De burgemeester
bleef uiteraard niet achter.
Na de huldiging werd van al degenen die bij de overval waren betrok-
ken - m.u.v. de daders! - bijgaande groepsfoto gemaakt. In het mid-
den de groepscommandant, de adjudant J. de Boer, met aan zijn rech-
terzijde de heer Schumacher en aan zijn linkerzijde de heer Kamphorst.

opper Struik
te Gieten beloond
voor moedig
optreden
in Duitsland

In het groepsbureau te Gieten
heeft de kapitein P. Compaan de-
zer dagen namens de commandant
van het district Assen een oorkon-
de en een cheque van DM 200
uitgereikt aan de opperwachtmees-
ter H. Struik.
Een en ander is de opperwacht-
meester Struik toegekend door de
Regierungspräsident Detmold voor
diens optreden bij de overstroming
in Etteln in juli 1965 waardoor in
samenwerking met anderen het le-
ven van de dierenarts Dr Völlm
kon worden gered.
De opperwachtmeester Struik was
alles al bijna vergeten toen de hul-
diging kwam en hij praat in alle
bescheidenheid over wat bijna vijf
jaar geleden gebeurde.
Hij zei ons: "Er was een grote
overstroming doordat het riviertje
waardoor de waterlozing plaats-
vindt zeer onvoldoende capaciteit
had om de buitengewone regenval
te verwerken. Er kwam een grote
overstroming. Meubels, kippen en
varkens dreven in het kolkende
water. Ook Etteln overstroomde.
Wij kampeerden in de buurt en ik
ging kijken. De mensen zaten in
de huizen op zolder. Een helicop-
ter probeerde mensen weg te ha-
len, een kind viel in het water. Ik
hoorde "Hilfe" roepen vanuit een
overstroomde boomgaard. Er
moest door het fel stromende wa-
ter een lijn overgebracht worden.
Daar heb ik bij geholpen en zo
kon die dierenarts uit de boom
worden gehaald. Dat was alles."

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort
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Buren deden
hun plicht
in Erp

In vele Brabantse plattelandsge-
meenten leeft de "b.urenplicht"
nog, ook in Erp, waar de Duren,
in casu burgemeester en gemeente-
ambtenaren in het geweer kwa-
men toen de inboedel van het bu-
reau der rijkspolitie naast het ge-
meentehuis overgebracht moest
worden naar het nieuwe bureau.
Traditiegetrouw kwam een huif-
kar voor de deur en na het opla-
den begon het transport: burge-
meester mr. R. Q. M. Smits van
Oyen en wachtmeester A. Bal op
de bok, de gebruikelijke peper-
koek tussen hen in. Weliswaar was
er maar één café tussen het oude
en het nieuwe bureau, zodat slechts
eenmaal " gerust" kon worden,
maar toch werd het een vrolijke
middag, waarvan H. Scherer bij-
gaande foto's maakte.

Congres
IPA-Nederland DIT EMBLEEM UW WAARBORG

VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

Op de volkshogeschool "Ons Erf"
te Berg en Dal hield de afdeling

ederland van de International
Police Association (LP.A.) haar
jaarlijks congres. Op de foto luis-
teren afgevaardigden van de on-
derscheidene afdelingen naar het
welkomstwoord van voorzitter Th.
Leenders.
De voorzitter van de afd. Münster
(Dld), de heer Günther Kraatz
hield een belangwekkende inlei-
ding over het nieuwe vormings-
centrum van de LP.A. in Kasteel
Gimborn.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden,(foto: wachtmeester le kl.

A. F. Kievits te Nijmegen)
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adjudant De Lang, te Nijmegen, nam afscheid

arbeidsonderscheiding
voor postcommandant
Bon en Breugel

Als eerste en enige Nederlandse politieambtenaar ontving onlangs in de
Stadsschouwburg te Tilburg de opperwachtmeester der rijkspolitie G. S.
Slagter, postcommandant te Son, de onderscheiding met oorkonde van
het Nederlands Laureaat van de Arbeid.
Het Laureaat van de Arbeid werd in 1929 opgericht door Albert I,
Koning der Belgen. In 1961 werd in ons land de Stichting van het Ne-
derlands Laureaat van de Arbeid in het leven geroepen. De Stichting
heeft tot doel personen te onderscheiden, die in hun werk op de een
of andere manier op bijzondere wijze naar voren treden.
Zo werd de onderscheiding reeds eerder uitgereikt aan de schrijver God-
fried Bomans en kreeg nu samen met de opperwachtmeester Slagter, de
heer C. W. Smits, burgemeester van de gemeente Made en Drimmelen,
het Certificaat.

24

In Nijmegen nam tijdens een zeer
druk bezochte receptie adjudant
C. de Lang, districts-adjudant van
het district Nijmegen der rijks-
politie te water, afscheid van de
dienst i.v.m. functioneel leeftijds-
ontslag.
Zowel de commandant der Rijks-
politie te Water, kolonel H. E.
Overbeek, als de districtseemman-
dant Nijmegen, overste L. P. H.
de Jong, memoreerden de grote
verdiensten van de scheidende
functionaris. Op de foto neemt
overste De Jong met een hand-
druk afscheid.

(foto: wachtmeester le kl.
A. F. Kievits te Nijmegen)

afrikaanse collega
vraagt:
wie, 0 wie wil
ruilen?

Bij de afdeling oplichtingen van
de Zuid-Afrikaanse politie te Jo-
hannesburg werkt de sergeant-
detective I. J. Mills. Hij is een
ijverig verzamelaar van politie-
helmen en -distinctieven.
Mills, ex-lid van de Britse konink-
lijke militaire politie en ijverig lid
van de International Police Asso-
ciation, heeft een brief geschre-
ven naar politiekorpsen in alle
werelddelen met het oogmerk om
tot uitwisseling te komen.

Zo'n brief werd ook gezonden aan
de Algemeen Inspecteur van het
Korps Rijkspolitie en doorgezon-
den aan de redactie van het Korps-
blad Rijkspolitie. Graag publice-
ren wij het verzoek van detective
Mills, dat kortweg hierop neer-
komt: wie wil met hem in contact
treden en dit soort zaken ruilen?

Zijn adres: Detective-sergeant I. J.
MilIs, Fraud Staff, C. I. Depart-
ment, South African Police, John
Vorster Square, Johannesburg,
Rep. of South Africa.
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puzzel v anjde
maand
Winnares mei-puzzel:
Mevr. V. de Roode-Van Randen
Boterbloempad 12
Spijkenisse (Z.H.)

*De oplossingen worden
ingewacht vóór 6 juli bij de

Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage

Als prijs Iigt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 sierlijk flesje.
6 laatste dag der week bij

de Israëlieten.
11 waterkering.
12 leeg omhulsel van iets

ronds.
14 danspartij.
15 overslaande sluiting (b.v.

van een tas).
17 zoete kers.
19 bijzonder vermogen.
21 verouderde stof.
22 ridderlijke held.
23 loofboom.
24 lengtemaat.
26 militaire rang (afk.).
27 onder leiding van (afk.).
29 vreemde titel.
30 wig om hout te klieven.
32 schip of reeks van schepen

achter een sleepboot.
34 deel van Groot-Brittannië.

z ou die brief voo •• On'S
e~flS Wille\'> op2.oekeVl ...
Uw Qrci-""ç w" .• al~i1d zo
qoect ....

~~{/;.,c:,
-:~:'..

36 huisdier.
37 trommelslager.
38 dwaas, gek.
39 vlaskam.
41 stad in Zwitserland.
44 hansworst.
45 deel van het lichaam.
47 vinnig, verbeten.
49 bolgewas.
51 vork om aal te steken.
53 muzieknoot.
54 vrucht.
56 koude en droge noord-

westenwind in het zuid-
oosten van Frankrijk.

56 soort look.
59 zwaarlijvig.
61 staat in de V.S.
62 tot en met (afk.).
64 insekteneter.
65. tovergodin.
66 brede, grove lat.
67 roofdier.

VERTICAAL:

1 toorts.
2 bloedvat.
3 dopje van bladtin e.d. over

een kurk.
4 voorzetsel.
5 wijfjesschaap.
7 aan boord (afk.).
8 kleinigheid.
9 middenbovendeel van de

tong.
10 deel van Overijssel.
12 braak liggende akker.
13 specerij.
16 ingezet stuk.
17 toiletartikel.
18 voertuig.
20 staafvormig werktuig.
25 plaats in Noord-Brabant.
27 stad in Zwitserland.
28 rijgsnoer.

30 sierlijk bewerkte fles.
31 makker.
32 kwelduivel, plaaggeest.
33 onwrikbaar, onbeweeglijk.
34 weefsel van een spin.
35 muzieknoot.
40 vogel.
42 telwoord.
43 kledingstuk.
45 plant met bittere bladeren

en bloemen.
46 rivier in Wit-Rusland.
48 steu nzui I.
50 Europeaan.
51 vreselijk.
52 tocht te paard, per fiets enz.
53 met andere woorden (afk.).
55 onbepaald voornaamwoord.
57 schoorsteenzwart.
60 hemellichaam.
63 vorm van mij.
65 muzieknoot.
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langs de weg ~ .gezren

nieuw type
speurhond
bij rijkspolitie?

Kort geleden gebeurde te Aalten een verkeersongeval waarbij dienst
werd verricht door onder meer de opperwachtmeester W. H. Andree
te Aalten. Hevig in actie zijnde werd hij door een persfotograaf
"geknipt" juist op een moment dat zich naast hem een kleine hond
bevond, behorend bij een dame uit het publiek.
De redactie van het dagblad "De Gelderlander" (nieuws uit de
Graafschap en Liemers) vond de (toevallige) combinatie politieman-
hond zo "treffend" dat zij dat gedeelte van de opname plaatste in de
"Laatste kolom", die veelal bijzondere en meer komische berichten
omvat. Aan het geheel werd kleur bijgezet door een gefantaseerd
berichtje over een nieuw soort speurhond bij de rijkspolitie.
De redactie van de "Gelderlander" stelde de foto ter beschikking van
het Korpsblad.
Grappige noot als gevolg van de publikatie: Bij een kortgeleden op de
groep gehouden voorlichtingsuur over de politie, voor een groep
padvinders in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, werd natuurlijk gelegenheid
gegeven tot het stellen van vragen. Naast vragen over romantische
zaken als: helicopters, wapens, superpillen e.d., werd ook de vraag
gesteld: "hoe het nu eigenlijk stond met die "uitvinding" van een
nieuwe speurhond bij de rijkspolitie, waarover iets in de krant had
gestaan" ...

lezers grijpen de pen

Naar aanleiding van hetgeen de journalist B. den O.
stelt in het Korpsblad nr. 5-1970, onderwerp: "Jacht
op illegale wapens in het district Groningen vooral
organisatorisch en preventief van betekenis", ben ik
zo vrij enige kanttekeningen te maken, voor wat be-
treft "Preventief van betekenis".
Inderdaad organisatorisch is uit zo'n aktie veel te
leren en moet een en ander van te voren ook goed
worden opgezet en worden besproken. Voor het ver-
richte werk moet dan ook alle waardering zijn en die
is hier zeker op zijn plaats. Het illegaal wapenbezit
is in de Districten van de Rijkspolitie buiten de drie
Noordelijke Districten niet minder.
Zo had in november 1969 in het District 's-Graven-
hage een kleine aktie plaats op twee adressen, waar-
aan elf manschappen deelnamen met inbegrip van
een speurhond geleider met zijn hond, en vier man
van de rijkspolitie te water met twee rijksvaartuigen.

een aktie
verboden wapens is
onvoldoende

Het resultaat was: een jachtgeweer, richt-kijker, twee
geluiddempers en ruim elfhonderd jacht- en vuur-
bukspatronen, bovendien een hoeveelheid stengun-
munitie.
De preventieve betekenis van zo'n kleine of een grote
aktie is maar betrekkelijk. De ervaring heeft geleerd,
dat men zich tijdelijk van de wapens ontdoet en als
de rust is weergekeerd, worden de wapens uit de
schuilplaatsen gehaald om deze weer zonodig onder
handbereik te hebben. Het in bezit hebben van een
vuurwapen, hetzij bij een wildstroper of een bepaald
soort misdadiger, geeft hen een mate van durf en
veiligheid en daarom worden die wapens zo mogelijk
dichtbij opgeborgen.
Denk eens aan de woonwagenbewoners, die het vuur-
wapen in de auto met zich voeren, onder de vloer-
mat of onder de spatborden van hun auto's. Bij een
aktie ongeveer een half jaar geleden liepen er nog vijf
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tegen de lamp. Op het platte land waar wij als rijks-
politie werken is een tijdelijke bergplaats voor wa-
pens of munitiebezitters zo gemakkelijk te vinden,
dat zelfs ons speur- en denkvermogen hier te kort
schiet.
Een paar voorbeelden uit de praktijk over de manier
van het verbergen van vuurwapens, verstopt na een
aktie, doch die kort daarna door tips en intensief
speuren werden gevonden.
Op een boerderij in een hooiberg, was een karabijn
vanaf de buitenzijde ongeveer vier meter boven de
begane grond in het hooi gestoken. Er is alleen een
rond gaatje aan de buitenzijde van de hooiberg te
zien, tussen vele soortgelijke gaatjes waarin 's nachts

MODERN TOILETPAPIER

mussen plegen te slapen. Alleen een scherp zoekend
oog ziet het verschil. De stengun, die werd getipt,
stond naast een dam in een SIOOL verpakt in vetvrij
papier, ongeveer 80 cm in de modder c.q. veenlaag.
En wat te denken van de twee 9 mm pistolen, die in
een bus met olie zaten verstopt onder de grond. De
bovenzijde van de bus was opengesneden en weer
dicht gesoldeerd. Met behulp van personeel van de
mijnopruimingsdienst, voorzien van een mijn-detector
kon men de wapens vinden, die veertig centimeter
diep zaten. Of de revolver, die bij de veehouder werd
gevonden in een scbuur in een houten stijl tussen de
koeien, welke stijl voor dit doel was uitgebold. Of de
bewoner van een woonboot, die bij of onder aan de
kiel van zijn boot een plaats had gemaakt voor enkele
geweren en duizenden patronen. Of de stroper die na
de politionele aktie zijn stropersgeweer ging verstop-
pen in een draineerbuis van een waterkerende kade.
Kennelijk vond hij deze plaats voorlopig beter dan
zijn woning. Helaas had hij zich vergist.
Het zoeken naar het onbevoegd voorbanden hebben
van wapens en munitie moet men consciëntieus doen.
Zo was ik enige weken geleden belast met het onder-
zoek in een woning naar dynamiet. Dankzij de in-
structie die aan mij en aan mijn medewerkers van te
voren was gegeven, konden wij het vinden, echter
niet, dan nadat alles in de woning was verplaatst en
bet plastic-dynamiet werd gevonden tussen het kin-
derspeelgoed in een kartonnen doos; een hoeveelheid
voldoende om een blok woningen in de lucht te laten
vliegen.
Willen wij in de toekomst meer succes boeken, dan
zullen wij op het platteland op het stuk van het on-
bevoegd voorhanden hebben van wapens en munitie,
in de districten van de rijkspolitie nog tot een betere
coördinatie moeten komen. In de grote gemeenten
zoals Amsterdam en 's-Gravenhage is men hiermee
al bezig en worden deze werkzaamheden steeds door
dezelfde medewerkers verricht. Belangrijke successen
zijn hierdoor al geboekt. Ik ben dan ook van mening,
dat de preventieve betekenis van een aktie, maar van
tijdelijke duur is en dat de klandestiene wapenbezit-
ters zich niet ontdoen van hun vuurwapens en mu-
nitie.

De opperwachtmeester G. H. v. Brucbem,
Leiderdorp

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 - 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen
• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

2~
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bij rijkspolitie:

M.E.-opleiding "nieuwe stijl"

Aantal adjudanten wordt officier

100 "vakantiewerkers" op proef

In het vakantiecentrum de Hunze-
bergen in het Drentse Exloo zal
de rijkspolitie vermoedelijk in sep-
tember een opleiding starten voor
verdere vorming van Korpsleden
die onder extra moeilijke omstan-
digheden moeten optreden.
"Wij gaan mensen uit het korps
daar zodanig voorbereiden en vor-
men dat wanneer forser, moet wor-
den opgetreden, zij goed weten
wat te doen en vooral met begrip
voor wat er eigenlijk gebeurt," al-
dus verklaarde ons de algemeen
inspecteur van het korps, Je gene-
raal W. de Gast.
De vorming in Exloo wordt een
vervolg in "nieuwe stijl" van de
tot dusver in De Westenbergen bij
Hoogeveen gegeven opleiding van
mobiele eenheden, die worden in-
gezet bij rellen of oproer.
Van vorming van een soort op-
roerpolitie, die slechts met harde
hand, met klewang of traangas
orde en gezag handhaaft is geen
sprake.
Het Korps Rijkspolitie bewijst met
de nieuwe opleiding in Exloo, die
start aan de vooravond van het
25-jarig bestaan van het korps -
in november - te beseffen dat
andere tijden andere methoden
vragen. Een recent "treffen" tus-
sen rijkspolitieambtenaren en lang-
harigen die van gedachten wissel-
den over wederzijdse frustraties en
mogelijkheden tot meer communi-
catie is een ander symptoom dat
in deze richting wijst.
Ook op ander terrein is het Korps
Rijkspolitie bezig een nieuwe koers
te volgen. Mede door een tekort
aan officieren in het middenkader
is een aantal adjudanten voorge-
dragen te worden bevorderd tot
officier. Tot dusver was de adju-
dant die officier werd zoiets als
een witte raaf.
Voor wat betreft aanvulling van

het tekort in de lagere rangen, dat
ondanks een gunstig verloop van
de werving van adspirant rijks-
politie-ambtenaren nijpend is: voor
het eerst zal dit jaar gebruik wor-
den gemaakt van vakantiewerkers.
De minister van justitie heeft na-
melijk goedkeuring gehecht aan
het inschakelen van maximaal 100
vakantiewerkers.
"Dat geschiedt bij wijze van proef.
Vooral in de recreatiegebieden in
het noorden was hieraan behoef-
te," aldus de generaal De Gast.
"Vakantiewerkers kunnen belang-
rijke diensten bewijzen bij de be-
zetting van telefoonposten of al-
lerlei bijkomende zaken in de trant
van: meneer, m'n zoon is zoek
maar hij zit vermoedelijk op een
camping bij u in de buurt. Dat
moet dan uitgezocht worden."
Ten aanzien van de vakantiewer-
kers wordt in de eerste plaats ge-
dacht aan gepensioneerde rijks-
politiemensen of reservisten.

"Toetjesboek"

Hoewel wij langzamerhand wat
meer met verstand dan alleen maar
met smaak eten blijft het een feit
dat wie de naam van mevrouw R.
Lotgering-Hillebrand hoort gastro-
nomische visioenen krijgt en ook
dat een maaltijd zonder nagerecht
niet helemaal af is. En, daar gaan
we dus weer, want die eigenste
mevrouw Lotgering heeft nu een
"Toetjesboek" samengesteld, dat
werd uitgegeven bij Hollaudia in
Baarn en 96 pagina's groot, ge-
bonden in een vierkleurenomslag
f 4,90 kost.
Variërend van aardbeiengala of
abrikozensoep tot zoete fondue of
Zweedse appelen, bevat dit boekje
tientallen recepten van doorgaans
lichtvoetige toetjes. Sommige ver-
gen nogal wat tijd, andere zijn
echte vluggertjes, maar het zijn
allemaal toetjes, die de tong stre-
len en derhalve lof en waardering
van gezinslid en gast zal opleveren
voor moeders, die Russische pan-
nekoekjes of chaudeau à la me-
vrouw Lotgering op tafel brengen.

Marianne.

De hele
'wereld ishet

werkterrein
van Shell

e
~
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Ambtsjubilea
District 's·Gravenhage
Owmr. C. Both, Oud·Alblas
Wmr. 1e kl. J. van 't Hof, Brielle
Wmr. 1e kl. C. v. Winden, Hardinxveld-

Giessendam
Wmr. 1e kl. G. Klomp, Middelburg
Owmr. C. Koster, Goudswaard
Owmr. K. de Boer, 's·Heerenhoek
Owmr. H. Rutgers, Axel
Owmr. S. v. d. Meulen, Klaaswaal
Owmr. H. R. Sanders, Dordrecht
Owmr. J. H. v. Ampting, 's·Gravenhage
Owmr. M. Potman, Den Hoorn
Owmr. A. Vliem, De Kaag
Owmr. H. W. Teerink, Streefkerk
Owmr. B. W. te Selle, 's·Gravendeel
District Roermond
Wmr. 1e kl. H. H. Hintzen, Reuver
Wmr. 1e kl. J. G. Geurts, Roermond
District 's·Hertogenbosch
Owmr. C. J. van der Meii, Schijndel
District Apeldoorn
Owmr. G. J. Koele, Apeldoorn
Owmr. F. Burgier, Elburg
Wmr. 1e kl. W. Tromp, Hulshorst
Owmr. J. van Dijk, Hoevelaken
Wmr. te kl. M. Kempes, Brummen
Owmr. J. Oosting, Lelystad
Wmr. 1e kl. J. v. d. Put, Nunspeet
Wmr. 1e kl. E. Vredeveldt, Hatl.broek
Wmr. 1e kl. W. Eeninkwinkel, Warnsveld
Wmr. 1e kl. M. Kampbuis, Warnsveld
Wmr. 1e kl. Gh. Mulderije, Apeldoorn
Wmr. 1e kl. K. C. P. Hofman, Apeldoorn
District Nijmegen
Wmr. te kl. J. H. Halteren, Lobith·Tolkamer
Wmr. 1e kl. J. J. G. Becker, 's-Heerenberç
Wmr. 1e kl. W. J. H. Nagel, Beek
Wmr. 1e kl. A. H. Vroegoor, Zeddam
Owmr. C. G. Weenink, Heiliq-Land
DISTRICT ZWOLLE
Owmr. Th. H. Koek, Raalte
Owmr. G. A. Damman, Oldemarkt
Owmr. W. Dunnink, Urk
Owmr. G. Ziel, Westerhaar
Wmr. 1e kl. G. Borst, Olst
Wmr. 1e kl. H. Coenraadts, Staphorst
Wmr. 1e kl. G. Jonge, Willemsoord
Wmr. 1e kl. J. W. Huisman, Hasselt
Wmr. te kl. J. Poolman, Den Ham
Wmr. 1e kl. A. v. Pijkeren, Diepenveen
Wmr. 1e kl. W. Rabbinga, Dedemsvaart
Wmr. 1e kl. H. Rosema, Zwolle
Wmr. 1e kl. W. de Ruiter, Staphorst
Wmr. 1e kl. L. Schoenmaker, Oldemarkt
Wmr. 1e kl. Chr. Slot, Heino
Wmr. 1e kl. J. van 't Zand, Ommen
Wmr. te kl. G. J. Bobbink, Goor
Wmr. 1e kl. H. A. M. Hesselink, Ootmarsum
Wmr. 1e kl. J. B. Lucassen, Denekamp
Wmr. 1e kl. J. G. v. d. Vegte, Zwolle
Wmr. 1e kl. J. Wielink, Wijhe
District Assen
Wmr. 1e kl. H. Timmer, Sleen
Wmr. 1e kl. J. Hagedoorn, Odoorn

25 jaar op 1· 7·'70
25 jaar op 1· 7·'70

25 jaar op 1- 7·'70
25 jaar op 8· 7·'70
25 jaar op 11- 7·'70
25 jaar op 12· 7·'70
25 jaar op 12· 7·'70
25 jaar op 12· 7·'70
25 jaar op 12- 7·'70
25 jaar op 18· 7·'70
25 jaar op 23· 7·'70
25 jaar op 23- 7·'70
25 jaar op 23· 7·'70
25 jaar op 23- 7-'70

25 jaar op 20· 7-'70
25 jaar op 23· 7-'70

25 jaar op 23- 7·'70

25 jaar op 6· 7·'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 15· 7-'70
25 jaar op 16- 7·'70
25 jaar op 16- 7·'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16· 7-'70
25 jaar op 20- 7·'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 23- 7·'70
40 jaar op 28· 7·'70

25 jaar op 9- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 23· 7-'70
25 jaar op 23· 7·'70
25 jaar op 23- 7-'70

25 jaar op 9- 7·'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7·'70
25 jaar op 16· 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7·'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16· 7·'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7·'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16· 7-'70
25 jaar op 16· 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 23- 7·'70 .
25 jaar op 23- 7·'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 23- 7·'70

25 jaar op 5- 6·'70
25 jaar op 25- 6·'70

Wmr. 1e kl. H. Tap, Hoogeveen
Wmr. 1e kl. J. Wiering, Hoogeveen
Owmr. W. J. Dondortf, Buinermond
Owmr. G. Lubberts, 2e Exloërmond
Owmr. H. L. Schuiler, Ruinen
Owmr. H. Post, Hooghalen
Wmr. te kl. G. Kinds, Gieten
Wmr. 1e kl. J. Vrieling, Gasselte
District Groningen
Owmr. A. Kosters, Groningen
Owmr. J. Cnossen, Grootegast
Owmr. F. Ebbens, Beerta
Owmr. P. Hoek, Opende
Owmr. J. G. Hut, Groningen
Owmr. G. Klungel, Warffum
Owmr. H. Postma, Oldehove
Owmr. G. Volders, Oude Pekela
Wmr. te kl. H. Bansema, Groningen
Wmr. 1e kl. H. R. J. H. Blomberg, Vriescheloo
Wmr. 1e kl. W. Cazemier, Groningen
Wmr. 1e kl. W. Heijes, Blijham
Wmr. 1e kl. P. Jager, Bellingwolde
Wmr. 1e kl. H. Klunder, Grijpskerk
Wmr. 1e kl. M. v. d. Molen, Noordhorn
Wmr. 1e kl. O. L. Post, Groningen
Wmr. 1e kl. H. Rozema, Ten Post
Wmr. 1e kl. B. Toorn, Finsterwolde
Wmr. 1e kl. B. de Vries, Slochteren
Wmr. 1e kl. J. Warris, Grootegast
Wmr. 1e kl. K. Wubbema, Aduard
Amd. ambt. C 3 A. J. H. Bos, Seheemda
Owmr. E. Remerie, Groningen
District Leeuwarden
Wmr. 1e kl. K. de Vries, Oude Bildtzijl
Owmr. E. Blaak, Kornwerderzand
Owmr. M. van Voorst, Bolsward
Wmr. te kl. T. Porte, Oldeboorn
Owmr. L. Burgier, Leeuwarden
Owmr. J. K. Froma, Vlieland
Owmr. S. Krol, Leeuwarden
Owmr. B. Loerts, Leeuwarden
Owmr. G. J. Tragter, Heerenveen
Wmr. 1e kl. S. v. d. Kuur, Leeuwarden
RIJKSPOLITIE TE WATER
Wmr. 1e kl. Chr. J. van Kruisbergen, Venlo
Wmr. 1e kl. H. Stegeman, Amsterdam
Owmr. H. E. Rhebergen, Amsterdam
ALGEMENE INSPECTIE
Owmr. R. Molenmaker, 's-Gravenhage
Owmr. J. H. A. Rutgers, Arnhem
VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS
Wmr. te kl. W. J. Stel, Soestdijk
Wmr. 1e kl. G. J. F. Teunissen, Baarn
Owmr. M. A. v. d. Linden, Soestdijk
Adjudant J. Teske, Baarn
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Wmr. 1e kl. J. H. Assen, Driebergen
Owmr. J. E. Speelziek, Driebergen
Owmr. H. H. Koetje, Driebergen
Owmr. S. Roorda, Driebergen
Owmr. A. Bruggeman, Driebergen
Owmr. A. W. van Rijn, Driebergen
Wmr. 1e kl. H. C. W. Kei], Driebergen
VERKEERSSCHOOL
Owmr. F. v. d. Werf, Bilthoven

25 aar op 25- 6·'70
25 aar op 25- 6-'70
25 aar 0p 25- 6-'70
25 aar op 25- 6·'70
25 aar op 12- 7-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8·'70
25 aar op 1- 8-'70

25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12· 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70

25 jaar op 23- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 8- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 9- 8-'70

25 jaar op 1- 7-'70
25 jaar op 15- 7-'70
25 jaar op 26- 7-'70

25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70

25 jaar op 25- 6-'70
25 Jaar op 4- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70

25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 25- 6-'70
25 jaar op 30- 6-'70
25 jaar op 5- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 27- 7-'70

25 jaar op 1- 8-'70

menie; J. J. M. Out, wmr., van Bergen
naar Monnickendam.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 4-5-'70: J. Nagelhout, wmr., van Am-
sterdam naar Driebergen.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-5-'70: A. Buizert, owmr., van Loos-
ereent naar Willeskop.
Per 4-5-'70: C. van Ravenhorst, wmr., van
Rhenen naar Driebergen.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 25-4-'70: J. G. A. v. Zijl, wmr. 1e kl.,
van 's-Gravenhage naar Driebergen.
Per. 1-5-'70: J. H. van Belois, owmr., van
Oud-Beijerland naar 's-Gravendeel; J. v.
Beukelen, owmr., van Waddinxveen naar
's-G ravenhage.
Per 15-5-'70: A. Gerards, wmr., van Al-
blasserdam naar Son en Breugel; A. Th.
Cox, wmr. 1e kl., van 's-Gravenhage naar
Nijmegen; P. v. Tuijl, owmr., van Schoon-
hoven naar 's-Gravenhage; P. J. Brouwer,
owmr., van Oud-Alblas naar Schoonhoven.
Per 16-5-'70: N. v. d. Stel, wmr. 1e kl.,
van Capelle a. d. IJssel naar Delfgauw;
D. E. Sauer, wmr. 1e kl., van 'a-Graven-
zande naar Zoetermeer.

personalia

verplaatsingen
DISTRICT ALKMAAR
Per 3-5-'70: M. J. de Zwart, owmr., van
Heusbroek naar Berghem.
Per 1-6-'70: N. B. Overpelt, wmr. 1e kl.,
van Opmeer naar Groet; J. P. A. Hoogen-
doorn, wmr., van Enkhuizen naar Krom-

30

Per 1-6-'70: C. Both, owmr., van Willems-
dorp naar Oud-Alblas; J. v. d. Lee, wmr.,
van Nieuwkoop naar Zoetermeer; R. Ta-
meling, wmr., van Oegstgeest naar Pij-
nacker.
DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-5-'70: M. Stegeman, owmr., van
Vogelwaarde naar Ellen-Leur; F. Burgier,
owmr., van Breskens naar Elburg.
DISTRICT DORDRECHT
Per 4-5-'70: H. Horden, wmr., van Brielle
naa•. Driebergen.
DISTRICT BREDA
Per 1-5-'70: P. J. Beckers, owmr., van
Rijsbergen naar St. Oedenrode.
Per 4-5-'70: H. D. Beihuizen, wmr. 1e kl.,
van St. Willebrord naar Prinsenbeek.
Per 23-5-'70: N. J. Kuipers, wmr., van
Hoogerheide naar Rijsbergen; G. P. M.
Kerstens, wmr. 1e kl., van Made en Drim-
melen naar Hoogerheide; K. J. Spitters,
wmr. 1e kl., van Rijen naar Breda; A. A.
M. Olsthoorn, wmr. 1e kl., van Uaenhout
naar Breda.
Per 1-6-'70: L. v. d. Muuren, wmr. 1e kl.,
van Hooge Zwaluwe naar Standdaarbui-
ten.
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DISTRICT EINDHOVEN
Per 27-4-'70: H. Keizer, wmr. le kl., van
Aarle Rixtel naar Arnhem.
Per 15-5-'70: P. J. v. d. Plaat, wmr., van
Son en Breugel naar Alblasserdam.
Per 23-5-'70: H. Bulthuis, wmr. le kl., van
Eindhoven verkeer naar meldkamer; J. A.
Broekhuizen, wmr., van Bergeijk naar
Eindhoven.

District 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-5-'70: F. J. Maurer, adsp.-officier,
van 's-Hertogenbosch naar Driebergen.
Per 8-5-'70: B. H. W. Stokman, wmr. le
kl., van Uden naar 's-Hertogenbosch.
Per 23-5-'70: G. H. A. Leverink, owmr.,
van Megen naar Vriezenveen.
Per 25-5-'70: M. F. van Alebeek, wmr., van
Rosmalen naar Amsterdam.
Per 1-6-'70: J. T. J. Hoedemakers, wmr.,
van Grave naar Nuland.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-5-'70: M. Smeets, wmr. le kl., van
Beek-L. naar Posterholt.
Per 23-5-'70: J. de Waal, owmr., van Oirs-
beek naar Gulpen; A. H. Vaessen, owmr.,
van Borgharen naar Schinnen; P. Boos-
ten, owmr., van Berg en Terblijt naar Mar-
graten; J. A. van Kuijk, owmr., van Mar-
graten naar Maastricht.
Per 1-6-'70: C. H. van Eck, adjudant, van
Gulpen naar Nuth.
DISTRICT ROERMOND
Per 23-5-'70: J. L. A. Stais, owmr., van
Maasbree naar Roermond; J. J. Delissen,
wmr. le kl., van Roermond verkeer naar
Roermond meldkamer.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-5-'70: J. v. d. Have, owmr., van
Elspeet naar Poortugaal; K. H. F. Dits-
huizen, owmr., van Zutphen naar Utrecht;

o
meRCK SH8RP & DOHme ~~~~~I~~~lYl

Chemisch-Farmaceutische Industrie
Po~bus581 . Haarlem

Merck Sharp & Dohme Nederland N.V. maakt deel uit
van Merck & Co., Inc. Rahway, New Jersey, US.A,

een wereldconcern dat zich bezighoudt met de ontwikkeling,
produktie en verkoop van hoogwaardige geneesmiddelen

voor mens en dier.

Wegens uitbreiding met een nieuwe fabriek vragen wij
voor onze afdeling bewaking

4 portiers
De afdeling bedrijfsbescherming en bewaking is een jonge
zich uitbreidende afdeling in ons bedrijf. Teamgeest en
collegialiteit zijn dan ook eigenschappen die wij als
primaire eisen aan een nieuwe portier zouden willen stel-
len mede omdat in 4-ploegendienst gewerkt wordt.

Daarnaast menen wij dat voor een goede taakvervulling
alleen maar die kandidaten in aanmerking komen die be-
schikken over:

rijbewijs b-e
e.h.b.o.-diploma

In verband met het 4-ploegendienst-systeem achten wij
een leeftijd van 30 - 40 jaar de meest geschikte, terwijl
ervaring in bewakingsdienst een belangrijk voordeel op-
levert.
Belangstellenden" wordt verzocht schriftelijk te solliciteren
t.a.v. onze afdeling personeelszaken.

Eventueel kunt u ook een telefonische afspraak maken
(tel. 023 - 319330, toestel 124).

J. G. Hut, wmr. le kl., van Apeldoorn
naar Groningen; A. M. Engelbertink,
owmr., van Nunspeet naar Oldenzaal; A.
v. d. Streek, wmr. le kl., van Pullen naar
Assendelft.
Per 23-5-'70: G. W. Mourik, wmr. le kl.,
van Hulshorst naar Twello; E. W. A.
Bouw, wmr., van Hallem naar Lelystad;
J. Oosting, owmr., van Flevoland-Zuid
naar Lelystad.
Per 1-6-'70: J. Borst, wmr., van Putten
naar Doornspijk; M. H. M. Gabriël, wmr.,
van Nunspeet naar Wezep; H. Rouw, wmr.
van Wezep naar Ermelo.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-5-'70: H. W. Reugebrink, wmr. le kl.,
van Nijmegen naar Apeldoorn.
Per 20-5-'70: W. P. Kuysten, wmr. le kl.,
van Berg en Dal naar Zevenaar.
Per 1-6-'70: J. E. W. v. d. Bosch, wmr.,
van Terborg naar Beesd.
DISTRICT ZWOLLE
Per 4-5-'70: T. J. Horst, wmr., van Haaks-
bergen naar Amsterdam.
Per 25-5-'70: B. Beyer, wmr., van Zwolle
naar Maastricht.
Per 23-5-'70: H. Meyer, owmr., van Borne
naar Holten.
Per 1-6-'70: G. Flobbe, wmr., van Olst
naar Nunspeet.
DISTRIC1 LEEUWARDEN
Per 1-5-'70: T. Annema, owmr., van An-
jum naar Metslawier; J. Zijlstra, wrnr, le
kl., van Twijzel naar tietjerk.
Per 1-6-'70: H. A. Tiesinga, wmr. le kl.,
van Heeg naar Duivendrecht.
Per 2-6-'70: J. Pranger, wmr., van Ping-
jum naar Kootstertille.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-5-'70: H. Top, wmr., van Uithuizen
naar Appingedam.
Per 4-5-'70: R. C. Eerens, wmr., van Leek
naar Groningen.
DISTRICT ASSEN
Per 1-5-'70: I. Hes, adm. ambt. C 2e kl.,
van Assen naar Exloo.
Per 1-6-'70: L. Ollens, wmr., van Coevor-
den naar Dwingeloo.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'70: G. Wagenborg, wmr. le kl.,
van Groningen naar Wemeldinge.
Per 1-6-'70: Chr. H. A. Verblauw, wmr. le
kl., van Amsterdam naar IJmuiden; P. W.
Allena, wmr. le kl., van Lemmer naar
Sneek.
Per 1-7-'70: A. Kes, owmr., van Amster-
dam (District Amsterdam) naar Amsterdam
(Groep Amsterdam-II).
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-5-'70: P. van Laatum, owmr., van
Arnhem naar Nijmegen.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-5-'70: F. J. Maurer, adsp.-officier,
van 's-Hertogenbosch naar Driebergen.
Per 23-5-'70: A. Venekamp, wmr. le kl.,
van Driebergen naar Amsterdam.
Per 15-6-'70: L. M. M. Duurling, wmr. le
kl., van Driebergen naar Maastricht.
VERKEERSSCHOOL
Per 1-5-'70: H. J. Mannée, wmr. le kl.,
van Bilthoven naar Maarn.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-6-'70: Adjudant H. Schoemaker tot
groepscommandant te Bennebroek.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-5-'70: Adjudant J. H. van Belois tot
groepscommandant te 's-Gravendeel; ad-
judant J. van der Have tot groepscom-
mandant te Poortugaal. .
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-5-'70: Adjudant P. J. Beckers tot
groepscommandant van st. Oedenrode;
adjudant J. J. de Graaf tot groepscom-
mandant te Linne.
Per 1-6-'70: Adjudant C. H. van Eck tot
groepscommandant te Nuth.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-5-'70: Adjudant J. de Jong tot
groepscommandant te Delden.
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bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-6-'70: H. Schoemaker te Bennebroek.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: J. P. Klaasse te Amsterdam.
Per 1-6-'70: H. H. Tiesinga te Duivendrecht;
P. Koenheim te Amsterdam.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: G. J. Reurs te Marken; J. A.
van Vliet te Halfweg.
tot wachtmeesier:
Per 1-3-'70: P. J. Ootes te Muiden.
DISTRICT ALKMAAR
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: A. A. Koenis te Enkhuizen.
DISTRICT UTRECHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: A. Buizert te Willeskop.
tot wachtmeesier le kl.:
Per 1-6-'70: H. W. Baron te Bilthoven; R.
J. Z. Naber te Maarssen; P. van Zee te
Doorn.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: G. Gruis te Pijnacker; C. A.
de Haan te Wassenaar.
Per 16-5-'70: N. v. d. Stel te Delfgauw;
D. E. Sauer te Zoetermeer.
tot parketwachter A:
Per 1-2-'70: W. Bretveld te 's-Gravenhage.
DISTRICT DORDRECHT
tol adjudant:
Per 1-5-'70: J. H. van Belois te 's-Graven-
deel; J. van der Have te Poortugaal.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: B. P. Wassenaar te Rozen-
burg; J. F. W. Koppenhagen te Poortugaal.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'70: J. F. Satoer te Hardinxveld-
Giessendam.
DISTRICT MIDDELBURG
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'70: L. W. de Koeijer en M. W.
Jeremiasse te Middelburg.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'70: L. v. d. Muuren te Standdaar-
buiten.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: E. Thalen te Willemstad; A. M.
A. Slagboom te Ellen-Leur; B. Compan-
jen te Goirle; C. J. Koomans te Oud Gas-
tel; H. W. Schuring te Terheijden; J. A.
M. Voorhorst te Kaatsheuvel ; H. J. de
Feiter te Oud Gastel en J. H. van Pep-
pen te Zundert.
DISTRICT EINDHOVEN
tol adjudant:
Per 1-5-'70: P. J. Beckers te St. Oedenrode.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: J. Horijon te Bakel; A. M. E.
Bal te Erp; D. Bakker te Best en K. H. M.
Eikelenboom te Oirschot.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: W. Kalsbeek te Drunen; C. D.
Steenkul]l te Heesch en M. van Barne-
veld te Boxtel.
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'70: H. Bansema te Maastricht.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'70: P. G. S. M. Geurts te Simpel-
veld; H. P. M. Goltstein te Schaesberg;
S. Reede te Vaals en B. J. Nieland te Heer.
DISTRICT ROERMOND
tol adjudant:
Per 1-5-'70: J. J. de Graaf te Linne.
tol opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: M. Smeets te Posterholt.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: P. J. M. Berghs te Haelen; G.
J. A. van der Aar te Echt.
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DISTRICT APELDOORN
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: H. de Jonge te Borculo.
DISTRICT NIJMEGEN
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: F. Bos te Ubbergen; P. Boon-
stra te Zaltbommel en F. Winters te Druten.
tot wachtmeester:
Per 1-6-'70: A. Th. M. Berendsen te Laag
Keppel.

DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 1-5-'70: J. de Jong te Delden.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: J. Visscher te Olst; H. G. Bruil
te Vroomshoop; D. Bogert te Westerhaar.
DISTRICT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: J. G. Hut te Groningen.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: F. v. d. Leij te Scheemda.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: J. Zijlstra te Tietjerk.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-6-'70: Mej. J. S. Rauwerda te Leeu-
warden.
DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: H. J. Uneken te Hoogeveen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: G. Wagenborg te Wemeldinge.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'70: J. Bouwmeester te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'70: M. M. J. Goltstein, J. van
Heukelum, J. A. Kroes, A. Hunze en C. J.
Kooijmans, allen te Driebergen.
VEILIGHEIDSDIENST KON. HUIS
tot adjudant:
Per 1-5-'70: F. Heemsbergen te Soestdijk;
J. Teske te Baarn.
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: J. Boonman en R. H. de Hoop
te Soestdijk; J. M. Jansen te Apeldoorn.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-5-'70: G. Krom, rijksambtenaar F te
Amsterdam.
Per 1-6-'70: I. Bakker en F. E. Beetz,
schrijver te Amsterdam.
DISTRICT ALKMAAR
Per 16-5-'70: G. F. Brenk, adm. ambt. C
3e kl. te Egmond aan Zee.

wij herdenken

Owmr.
H. van der Meer

Limmen
District Alkmaar* 26-4-1915

t 5-6-1970

Adm. ambt. C 2e kl.
E. Timmer
Groningen

District Groningen* 13-7-1919
t 28-5-1970

DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'70: R. P. Broos, schrijver, Utrecht.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-6-'70: A. Bijlsma, adm. ambt. C 3e
kl. te Sneek.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-7-'70: A. A. Bruijnooge, adm. ambt.
C 3e kl. te Wemeldinge.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-5-'70: L. A. Linders, rijksambtenaar
G (corveeër) te Horn.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-5-'70: Mej. J. A. H. Bredschneijder,
telex-telefoniste te Driebergen.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-5-'70: P. J. M. Hendrikx te Breda;
T. Th. Boots te Eindhoven; J. J. C. Mul-
kens te Maastricht; J. H. te Winkel te Nij-
megen en J. van Ommen te Apeldoorn.
Per 1-6-'70: P. H. J. Snaphaan te Breda
en G. Moek te Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-6-'70: 'J. Boerma, adjudant te Ben-
nebroek; J. Wagenaar, wmr. le kl. te Am-
sterdam; J. W. Remmerts, wmr. te Muiden.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'70: W. Nijman, owmr. te Breuke-
Ien; P. van Es, owmr. te Hoenkoop.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'70: H. Hammes, parketwachter te
's-Gravenhage.
Per 1-6-'70: D. Visser, adjudant en J. W.
Swart, parketwachter te 's-Gravenhage.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-5-'70: T. Verbree, adjudant te 's-Gra-
vendeel en H. H. P. I. Nadels, wmr. te
Dordrecht.

DISTRICT MIDDELBURG
Per 1-5-']0: J. P. v. d. Vrede, owmr. te
Zaamslag en J. de Beule, wmr. le kl. te
Vogelwaarde.
Per 1-6-'7(f: C. den Otter, adjudant te Mid-
delburg; J. Hoogstrate, adjudant te Goes
en H. Duine, wmr. le kl. te Breskens.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-6-'70: F. M. van Riel, owmr. en L.
P. de Moor, wmr. le kl. te Eindhoven.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-6-'70: Mej. H. M. J. Majoie, dir. of-
ficier 3e kl. te Maastricht; M. Nijman, ad-
judant te Ubach over Worms.
DISTRICT APELDOORN
Per 1-6-'70: B. de Vries, wmr. le kl. te
Brummen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-6-'70: J. E. Caro, adjudant te Markelo.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'70: J. Schoenmaker, adjudant en
M. Bolhuis, wmr. le kl. te Appingedam.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-5-'70: C. S. v. d. Kooij, adm. ambt.
C 2e kl. te Sneek.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 17-4 '70: J. W. C. Flim, adsp. Arnhem.
Per 20-5-'70: R. J. de Haas, adsp. Arnhem.
Per 21-5-'70: H. W. C. Aarts, adsp. Arnhem.
Per 1-6-'70: B. Staal, rijksambtenaar G te
Arnhem.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 14-4-'70: Mr. J. W. Buitendijk, dir. of-
ficier 2e kl. te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-6-'70: B. P. Matawlie, adm. ambt.
C 2e kl. te Driebergen.
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Kapitein J. G. W. Bär
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J M. A. Kasprowicz
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te 's-Gravenhage

Adjudant J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Opperwachtmeester
E. A. Boesaard
te Arnhem

Wachtmeester 1e klasse
J. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink
te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie
te Ermelo

Vaste medewerkers:
Mr A. J. Dek
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te 's-Gravenhage

Adjudant J. W. Vis
te Arnhem, filatelie
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eindredactie
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Bonkeweg 29, Lekkum
post Leeuwarden
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Bij de omslagloto:

Zo bereikte de bemanning van een
"TPW" van de verkeersgroep Leeuwarden
dezer dagen een plaats van een
aanrijding te Bartlehiem. Een gammel
pontje completeerde hierbij de vervoers-
mogelijkheden. Op deze loto, gemaakt
door de wachtmeester 1e kl. A. Hornstra,
de wachtmeester le kl. M. Walsweer
bezig met de oversteek over de
Dokkumer Ee.

..

deze maand

Osaka: onvergetelijke
dienstopdracht voor
zes leden van
Korps Rijkspolitie

Rechters en officieren
moeten aan vele eisen
voldoen

Nederlands-Duitse
samenwerking brengt
dief in cel

Allemaal "Langs de
weg gezien"

Milde regen SF-diploma's

Puzzel van de maand

Personalia
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OSAKA

In de afgelopen maanden reisden zes leden
van het Korps Rijkspolitie naar Japan: "Dienstplicht".
De wacht meesters 1e klasse W. Slob uit
Dordrecht en B. H. Vijge uit Bilthoven beten in
dit opzicht de spits af, toen zij in gezelschap van
de Haagse agent mej. M. Bijl en de Arnhemse
hoofdcommissaris J. F. E. Hopman van Schiphol
opstegen met bestemming Osaka.
Ruim een maand later, namelijk op 16 april,
vertrokken de opperwachtmeester P. A. de Ridder
uit Dordrecht, de wachtmeesters 1e klasse
A. A. H. Bosters uit Roermond, C. J. A. M. van de
Leijgraaf uit Made en Drimmelen en J. van
Maastricht van het Bureau Werving. Zij werden
vanwege de grote belangstelling voor het
Nederlandse paviljoen toegevoegd aan de staf van
mr. Cals, commissaris-generaal van de Stichting
Nederland Wereldtentoonstelling Osaka, en
vertoeven nog in het land van de rijzende zon.
Alle Osakagangers beschouwen reis en verblijf als
een belevenis van de eerste orde. Dat blijkt uit
een reisverslag van de wachtmeesters Slob en Vijge,
die behoorden tot de Nederlandse delegatie van
verkeerspolitiemensen, met delegaties uit 51 andere
landen uitgenodigd door de Asahi Braadcasting
Corporation, en uit brieven van de opper-
wachtmeester De Ridder. Een en ander is
samengevat in bijgaand verhaal.

onvergetelijke
dienstopdracht
voor zes leden
Korps Rijkspolitie

FOTO's: OPPERWACHTMEESTER P. A. DE RIDDER

EN WACHTMEESTER 1e KL. W. SLOB

Schiphol - Parijs - Anchorage - Alaska - Osaka; hoogte
ruim 30.000 voet, snelheid om en nabij 900 kilome-
ter, beneden water en ijs en het blijft dag; genoeg
om alle begrip voor tijd en ruimte kwijt te raken.
Maar het was er allemaal: de tuinboontjes met vlees,
pudding met slagroom, zalm met sla, sandwiches,
compote en tomatensap, het zwemvest onder de
stoel met drukknopbediening en het luchtmasker in
de rugleuning. En op het vliegveld van Osaka speelde
toen de eerste delegatie aankwam een politiekapel
de mars "World trafflc.policemen", hoewel na zo'n
reis een bad even prettig is.
De leden van de eerste delegatie, onder meer geko-
men om aan parades deel te nemen, die de Expo 70
extra luister gaven, waren enkele etmalen na hun
vertrek van huis en haard in een Japans stadion
doende in een oefenparade en maakten daarna direct
kennis met het Japanse spitsuur: enorme files bij het
begin van een "tolweg", waar elke chauffeur een
kaart krijgt, die hij bij het verlaten van de weg weer
moet inleveren, waarbij dan berekend wordt welke
afstand hij op die weg heeft gereden en wat betaald
moet worden. Zodat ook bij de afrit files moeizaam
opschuiven. De "tolwegen" in Japan zijn voorname-
lijk aangelegd door particuliere spoorwegmaatschap-
pijen, die met de toename van het aantal auto's naar
andere inkomstenbronnen gingen uitkijken. Voor het
gebruik van de expressway van Osaka naar Tokio,
een afstand van omstreeks 500 kilometer is ongeveer
f 30,- aan tolgeld verschuldigd. Zo'n weg heeft
twee rijbanen, met elk twee rijstroken, gescheiden
door een middenberm, maar geen vluchtstrook. Die
legt men niet aan, omdat er toch over gereden zou
worden. Deze wegen staan op betonnen poten en
leiden dwars over andere wegen heen door de grote
steden. Op de brede wegen in de stad rijdt het ver-
keer in vier of vijf rijen en elk gaatje wordt benut.
Dat moet wel even wennen, vooral omdat Japan
links verkeer heeft. Inhalen gebeurt links en rechts.
maar vrijwel overal op basis van het "keep your
own lane". Het verkeer produceert een enorm ka-
baal omdat bij elke beweging de claxon wordt ge-
bruikt.
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Parade in Tokio met 400 motorrijwielen,
figuren reden.

Met collega's uit vele landen ontstonden in die eerste
dagen voor de opening goede contacten en soms een
zekere saamhorigheid. Bijvoorbeeld bij de oefening
voor de zogenaamde "open car parade" waarin elke
deelnemer een eigen taak had. Hoe ongebruikelijk
ook voor Japan in deze tijd van het jaar: het sneeuw-
de een paar uur lang en dat bracht Afrikaanse col-
lega's in hun nationale, op warmte berekende uni-
formen, in moeilijkheden. Een motorrijder uit Kenya,
in korte broek en overhemd zonder mouwen had
het niet te breed, maar een vest van collega Vijge
bracht uitkomst. De parade zelf werd een reuze
spektakelstuk, waarvoor tienduizenden naar Osaka
waren gekomen. Uit Osaka reden om de twee minu-
ten stampvolle treinen van twee aparte spoorweg-
maatschappijen naar het tentoonstelJingsterrein. Ook
op de volgende dagen werd de verkeerspolitie uit
vrijwel de gehele wereld aan het publiek voorgesteld.
De wachtmeester Vijge gaf op de naar Japan gezon-
den kuipmotor van de Algemene Verkeersdienst
shows met motorrijders uit diverse landen. De
wachtmeester Slob showde 's avonds na het optreden
van het West Berlijnse stuntteam; tien of twaalf
motorrijders op één BMW 600 was geen uitzonde-
ring en het succes was groot, de tribunes op de

Een Honda-7SO speciaal voor de politiedienst

overdekte Festival Plaza afgeladen tot de laatste
demonstratie, waarbij tenslotte op een bord de tekst
verscheen: Goodbye World Traffic Policemen, Sayo-
nara (tot ziens). Tussen de bedrijven door was er
gelegenheid voor het deelnemen aan excursies, on-
der meer naar het hoofdbureau van politie te Osaka
waar door Japanse collega's judo, jiu jitsu en kindo-
demonstraties werden gegeven en naar het keizerlijk
kasteel. Ook werd N ara bezocht met onder meer het
grootste Boeddhabeeld van Japan in de Todaiji-tem-
pel; omstreeks 22 meter hoog en 551 ton zwaar.
Tenslotte verhuisden de politiedelegaties per trein
naar Kyoto voor de eigenlijke World Traffic Safety
Conference, die met een vlaggenparade werd ge-
opend. Tijdens die conferentie werd tijd gevonden
voor een excursie naar de Hondafabrieken te Suzu-
ka, die in 1948 startte met 30 werknemers en waar
nu 18.000 mensen werken. Uiteraard volgde een con-
frontatie met de training van de Japanse verkeers-
politie op het Suzuka-circuit, zoiets als het circuit
van Zandvoort. Daar rijden Japanse collega's achter
hun instructeurs om de bochtentechniek onder de
knie te krijgen. De wachtmeesters Slob en Vijge be-
klommen er zelf een Honda 500 en een 700 in spe-
ciale politie-uitvoering: rode lichten aan de voorzijde,
sirene en aansluiting voor mobilofoon.
Een supersnelle trein (200 km per uur) bracht de
deelnemers naar Tokyo, door een fraai landschap
met onder meer de grootste en heilige berg, de FUJi.
In Tokyo werd onder meer deelgenomen aan een
parade van duizend leden van de Metropolitan Po-
lice, die ook 400 motorfietsen en vijftig uiteenlo-
pende politievoertuigen, 11 man te paard en drie
helicopters, inbracht. Daarna hielden ook de buiten-
landse politiemensen zich bezig met het regelen van
het verkeer op de drukste kruispunten van Tokyo,
waar alleen al 13.000 taxi's rijden. Intussen logeerden
de Nederlandse afgevaardigden in een hotel in het
centrum, namelijk de beroemde Ginza, een stads-
gedeelte waar onder meer 1600 bars en nachtclubs
en 1500 restaurants zijn. Toen de andere deelnemers
tenslotte naar huis vertrokken, reisden de wacht-
meesters Slob en Vijge weer naar Osaka om dienst
te doen in en om het Nederlandse paviljoen, waar-
voor mede door goede persrecensies grote belang-
stelling was gewekt.
Langzamerhand was in Nederland voor versterking
en aflossing gezorgd. Goed veertien dagen later, juist
toen de collega's Van Maastricht, Bosters, Van de
Leygraaf en De Ridder begonnen te vinden, dat de
motoren van de De 8 een lawaai begonnen te maken
als 20 wasmachines en 5 stofzuigers begon voor hun
de afdaling naar Osaka in de regen. Daar stond de
wachtmeester Vijge hen op te wachten voor het laat-
ste stukje naar de flat van 14 verdiepingen met alles
erop en eraan. De tentoonstelling tegen de achter-
grond van bergen maakt, zo berichtte de opper-
wachtmeester De Ridder, een geweldige indruk. Het
Nederlandse paviljoen, bekleed met aluminium ge-
spoten staalplaten met oranje banen is groots.
Binnen is het donker; roltrappen tot de zesde etage.
Aan de wanden schermen van glas, waarop dia's en

"
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films worden geprojecteerd. Er is een bioscoop met
200 zitplaatsen en er is een reuze herrie van muziek
en andere geluiden. Het grootste en hoogste pavil-
[oen is overigens het Russische. De opper De Ridder
schreef na een paar weken verblijf in Japan onder
meer: "De Japanners zijn in onze ogen een eigen-
aardig volk. De gehuwde vrouw loopt achter haar
heer en gemaal, hetzij met een kind in een doek op
de rug, hetzij met een paar kinderen aan de hand
en een tas met etenswaren. Pa draagt één of twee
camera's. Eenmaal zag ik dat een man mèt de came-
ra's voorop liep, hand in hand met een oudere
vrouw, wellicht z'n moeder. De vrouw telt in Japan
niet erg mee.
Ik had met Van Maastricht een vrije dag en we
stapten in de trein. Ik stond op voor een oude vrouw
op houten sandalen en in volledige kimono. Ze liep
hoofdschuddend verder om dan te blijven staan. De
jongens en mannen begonnen te grinniken. Dat doen
ze trouwens direct, vooral als ze je niet verstaan en
dat doen de meesten niet. De jeugd van de hogere
scholen loopt in een soort uniform; zwart. Die jon-
geren zijn blij dat ze aangesproken worden en be-
ginnen meteen van alles te vragen; waar komt u
vandaan, hoe vindt u Japan en de Japanners enz.
Nederland heet hier "Oranda". Zodra wij buiten het
paviljoen komen, verschijnen kinderen en ouderen.
Ze houden alleen een boekje, stukje papier of toe-
gangsbewijs voor je neus en dan ben je min of meer
verplicht achtermekaar zo'n honderd handtekenin-
gen, met de naam van je land of een ander woord
op te schrijven. Zelfs de kleintjes van drie of vier
jaar kunnen "dag" zeggen, maar over "goedenavond"
breken ze hun tong.
Wanneer Nederlandse zakenlieden voor het pavil-
joen in de rij staan, pik je ze er zo uit; een Japanner
is maar 1.60 m lang of nog kleiner. Maar, bij een
Japanner is nooit van z'n gezicht te lezen wat hij
denkt. De jongens dragen van jongs af aan petjes of
caps van leer of wol. Op de Expo lopen ploegen van
20 of 40 man uit hetzelfde dorp of dezelfde wijk
achter een man die een vlag aan een stok meedraagt.
De hele ploeg heeft dezelfde jas aan en de pet op.
De meeste mannen hebben een camera, kleinbeeld
of film en gefotografeerd wordt er de hele dag. Een
Yashika Electric met een 17-45 mm lens kost hier
f 205,-. Het Japanse publiek is geweldig vriende-
lijk. Wanneer de Japanners bedanken buigen ze. Als
je terugbuigt, buigen ze weer en zo maar door. 'Oe
rapanners komen, te oordelen naar hun kleding, van
erg ver; met bussen vanuit de kleinste dorpen, alle-
maal met aanvoerder, uitgerust met vlag of bel. Som-
migen hebben ook nog sjerpen om zodat te zien is
wie bij wie hoort. Voor deze Expo staan ze geduldig
uren in de rij. Door één man met een megafoon
worden duizenden wachtenden toegesproken en het
gaat allemaal geordend, zonder dringen, zonder ge-
vloek. En daar sta je dan weer handtekeningen uit
te delen; als een soort filmheId. Maar, betrekt je
gezicht, dan loopt de hele karavaan meteen door.
lk ben nooit zo vaak gefotografeerd. In het Neder-
landse paviljoen staan vrouwelijke hostesses onderaan

een roltrap om de weg te wijzen. De Japanners ko-
men helemaal verdwaasd en geïntimideerd boven en
moeten dan door een tourniquet van roestvrij staal,
dat tevens dienst doet als teller. Dan zie je ze toch
even denken: "Nee, Westerse man in uniform, ik
loop zomaar niet door dat staal." En wij maar zeg-
gen: "Dozo, dozo". Dat moet doorlopen betekenen.
Met de moed der wanhoop lopen ze dan door en als
het lukt, wat het altijd doet, dan kijken ze blij,

Het Nederlandse paviljoen op de Expo te Osaka

lachen, knikken en buigen. Maar dan komen alweer
de volgenden; 20.000 tot 25.000 mensen per dag.
Ook de vrije dagen leveren ervaringen op. Op de
stations hangen kaartjesautomaten. Je doet er een
100 Yen-stuk in (± f 1,-), alle lampjes gaan bran-
den, je drukt de knop in op 20, 40, 60 of 80 Yen en
het kaartje komt tegelijk met het wisselgeld. De
kaartjesknippers hebben tangen zonder veer, die ze
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met de vingers zo bewegen dat de bekken een ritme
voortbrengen. Daarbij knippen ze de kaartjes en
spelen zo verder. We gingen ondergronds naar een
warenhuis van 9 of 10 etages en aten er Japanse soep
met slierten; rnèt stokjes. De Japanners vinden zoiets
prachtig. Wie overigens denkt dat het vocht van de
soep ook met stokjes wordt gegeten heeft het mis; je
pakt met twee handen de kom en drinkt hem lekker
slurpend leeg ...
Op een vrije dag ben ik met Van de Leygraaf gaan
wandelen in de omgeving van de flats. Tussen de
huizen zijn overal speelplaatsen voor de kinderen,
met schommels en zandbakken, bomen, heesters, af-
dakjes en stoelen. Het kind wordt op handen gedra-
gen. Om de flats staan laagbouw; bungalows met
tuintjes, enzovoort. Op straat tussen deze huizen liep
een klein Japans jongetje, waar wij een paar foto's
van maakten. Direct verschenen pa en - op de
achtergrond - ma. Of we Engels spraken en wilden
binnenkomen. En daar gingen we het eerste huis van
een Japans echtpaar binnen; schoenen uit in de hal,
stenen vloer, binnen allemaal schuifdeuren, veel ka-
mers en beneden in de kamer matten op de vloer.
Mevrouw kwam direct met schuimrubber kussens
en daar zaten we dan. Meneer bleek leraar Engels
te zijn, mevrouw ging direct thee zetten (groene), die
werd geserveerd in kopjes met deksels en met een
klein schaaltje met iets zoetigs waarvan ik nog niet
weet wat het was, met een vorkje erbij.
Mevrouw, evenals haar gemaal 31 jaar, liep alsmaar
heen en weer om de gasten uit "Oranda" te bedie-
nen. We moesten het huis zien, waarvoor we speciale
pantoffels aan kregen. Beneden was een herenkamer
met clubs, met schilderingen aan de wand en berg-
landschappen op het onderste deel van de deuren.
Geen schoorsteen, wel een soort nis in elke kamer
en veel hout tot en mef -een hardhouten open trap.
Van de Leygraaf moest dienst gaan doen en werd
door meneer met de auto weggebracht. Mij werd
verzocht nog een poosje te blijven en de maaltijd te
gebruiken. We aten in een kamer naast de keuken,
waar een laag vierkant tafeltje stond, met eronder
een electrisch kacheltje en er overheen een gewat-
teerde deken. Enfin, maar weer met de benen in de
knoop. De kleuren-t.v. stond voortdurend aan met
een programma over de Expo en met veel reclame.
Bij het dekken van de tafel, met allemaal schaaltjes
en groene thee, kreeg ik ook een lepel. Maar ik heb
met stokjes droge rijst met champignons, stukjes au-
gurk en een soort pudding gegeten. Er waren krui-
den, rijstkoekjes met vlees. Hoe mevrouw eet is een
raadsel, omdat zij doorlopend haar gast en haar man
bediende. Na het eten koffie drinken en praten over
van alles en nog wat, foto's en postzegels kijken.
Toen ik wegging vonden ze het jammer en ze zeiden
dat meneer elke avond om zes uur thuis is."
Aldus de opper De Ridder, uit wiens notities wij
stellig de indruk krijgen dat hij en de andere leden
van de delegatie het eendeels jammer zullen vinden
als zij weg moeten uit het land van de rijzende zon,
dat enige leden van het Korps Rijkspolitie een aantal
onvergetelijke ervaringen oplevert.

.•. maar weer de benen in de knoop ...

Twee Japanse verkeerspolitiemannen.
die worden herkend door een
groen-witte band om de linkerarm.
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· .. ook balanslezen
en autorijden ...

rechters
en officieren
moeten
aan vele eisen
voldoen

De rechtspraak heeft - hoe kan het anders - in
hoge mate de belangstelling van de politieambtenaren.
Hun opsporingsarbeid immers vindt zijn voltooiing in
de strafrechtspleging.
Ongetwijfeld zullen velen daarom belangstelling heb-
ben voor de "eigenschappen en verworvenheden" die
men moet bezitten om de functies van rechter en
substituut-officier van justitie goed te kunnen ver-
vullen.
Onlangs publiceerde een door de minister van justitie
ingestelde "Commissie Opleiding Rechterlijke Macht",
voorgezeten door mr F. P. E. Bloemarts, president
van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, hier-
over een lijvig rapport.
Het leek ons zinvol de gedeelten hieruit, die handelen
over de functies van rechter en substituut-officier,
weer te geven.

8

"AI eisen de aangelegenheden, waarmede en rzijds
de rechter van eerste aanleg en anderzijds de substi-
tuut-officier van justitie in de uitoefening van zijn
ambt bemoeienis heeft, van beide functionarissen een
andere benadering en een andere aanpak, dit neemt
niet wl:Ogdat de ,grondslagen, waarop beiden de van
hen wettelijk verlangde resultaten pogen op te bou-
wen, in grote lijnen dezelfde zijn. Zowel de rechter
van eerste aanleg als de substituut-officier van justitie
moet vóór alles op de hoogte zijn van grotendeels de-
zelfde wetten en van dezelfde jurisprudentie omtrent
hare bepalingen. Hun beider arbeid kan er slechts bij
winnen, wanneer zij over en weer .kennis hebben van
de wijze waarop aan de ene kant de rechter en de
hem assistentie verlenende griffie en aan de andere
kant het parket als geheel de behandeling van een ge-
val voorbereiden en afronden. Beiden zullen moeten
beschikken over inzicht in de maatschappelijke en
sociale verhoudingen zomede in de structuur en werk-
wijze van de instellingen welke, zonder van de rech-
terlijke macht deel uit te maken, hierbij nauw betrok-
ken zijn, gelijk de politie, het gevangeniswezen, de
reclassering, de psychopatenzorg en de organen van
de kinderbescherming.
Aangezien zowel de rechter van eerste aanleg als de
substituut-officier van justitie beiden bij het uitbreken
van een rechtsgeschil worden ingeschakeld, hetgeen
dikwijls een nader onderzoek nopens de feiten nood-
zakelijk maakt, behoren beiden in staat te zijn met
hun medemensen (strijdende partijen, verdachten, ge-
tuigen, deskundigen) zodanig contacten te leggen dat,
indien en voorzover de leiding van een verhoor bij
één hunner berust, de voor het te berechten geval re-
levante feiten te voorschijn komen, waartoe de be-
ginselen van de gesprekstechniek en die van de psy-
chologie en de psychiatrie hun niet verborgen mogen
zijn, terwijl vergadertechniek en leestechniek hun
evenmin vreemd mogen zijn.
Zowel de rechter van eerste aanleg als de substituut-
officier van justitie komt in zijn werk te staan voor
vragen van sociologie, criminologie, criminalistiek en
straf toemeting. Voor beiden geldt dat zij boeken en
balansen kritisch moeten kunnen lezen, hetgeen enige
boekhoudkundige kennis vergt. Beiden hebben veel-
vuldig van doen met het wegverkeer, zodat het bezit
van een rijbewijs B-E geen overdreven eis kan heten.
Tenslotte zullen, teneinde periodieke betalingsver-
plichtingen op verantwoorde wijze vast te stellen of
in een requisitoir een verantwoorde boete te eisen,
beide functionarissen mede op de hoogte moeten zijn
van een aantal praktische facetten van de wetgeving
aangaande de inkomstenbelasting.
Natuurlijk zijn er ook verschillen aan te wijzen op het
stuk van de noodzakelijke kennis van enerzijds de
rechter van eerste aanleg en anderzijds de substituut-
officier van justitie. Zo zal een diepergaande studie
moeten worden gemaakt: door de kantonrechter van
het pachtrecht, door de rechter in een rechtbank van
het onteigeningsrecht, door alle twee van het arbeids-
recht en het huurrecht, studies welke voor de substi-
tuut-officier van justitie geen vereiste zijn. Daaren-
tegen dient deze laatste meer tot in bijzonderheden

Rp.org_KB1970_07_jul_Nr.11 165



~

op de hoogte te zijn van de organisatie der politie en
van intermenselijke verhoudingen binnen het ressort
van zijn parket, hetgeen voor een rechter wederom
niet primair noodzakelijk lijkt. En hoezeer het in
hoge mate gewenst is, dat de rechter van eerste aan-
leg in een vroegere levensfaze de advocatuur heeft
beoefend en aldus in de keuken heeft gestaan, van
waaruit hem ter ambtelijke verorbering later zovele
schotels worden opgediend, een stage op een advo-
catenkantoor zal voor hem die van stonde af aan een
loopbaan bij het openbaar ministerie nastreeft, hoe
nuttig ook, zich niet altijd als een noodzaak voordoen.
De commissie vreest onvolledig te zijn, wanneer zij
niet tevens memoreert dat naar haar opvatting weten-
schap van en kennis omtrent velerlei aangelegen-
heden alléén niet voldoende zijn om de jonge jurist,
die zich een en ander eigen heeft gemaakt, tot een
bruikbaar rechter of een bruikbaar substituut-officier
van justitie te stempelen. Naast hetgeen hij kan leren
en aanleren zullen in de toekomstige zittende of
staande magistraat ook bepaalde persoonlijke eigen-
schappen althans latent aanwezig moeten zijn. Aller-
eerst tact, "cette faculté de faire spontanément ce qui
est convenable",
Voorts werklust en besluitvaardigheid zeker bij de
vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, maar
ook bij de zittende magistraa; wanneer men bedenkt,
dat én de kantonrechter én de rechter, die als kinder-
rechter wordt aangewezen dan wel op zijn tijd als
politierechter of als enkelvoudige kamer voor de be-
handeling van burgerlijke zaken optreedt, door de
overvloed van te verzetten arbeid, al moge deze door-
gaans geen ingewikkelde juridische puzzles bieden, in
staat moet zijn de zaken vlot af te werken.
Maar even zo goed zullen uit liefde voor het ambt en
in het bewustzijn van de op ieder hunner rustende
verantwoordelijkheid zowel de rechter van eerste
aanleg als de substituut-officier van justitie het ver-
mogen in zich moeten hebben om met niet-aflatende
ijver en studiezin, soms in moeizame detailarbeid,
door te dringen tot de kern van het geding en begrip
te krijgen voor de gedragingen van de mensen die
daarbij betrokken zijn.
Beiden zullen derhalve, inzonderheid bij het luisteren,
geduldig moeten zijn. Beiden zullen zij ook zoveel
voorstellingsvermogen moeten kunnen opbrengen, dat
het hun mogelijk is in gedachtengangen en gedachten-
werelden door te dringen die hun van huis uit niet
terstond vertrouwd zijn en beider geest zal de nodige
elasticiteit dienen te bezitten om aan hun aandacht
zonder moeite bij herhaling een andere richting te
geven.
Tenslotte zullen beiden gevoel moeten hebben voor
de aan het door hen gekozen ambt verbonden stijl,
niet teneinde te trachten zichzelf te verheffen of an-
deren te intimideren, doch teneinde te bevorderen
dat de behandelde zaak aan iedere subjectieve sfeer
zoveel mogelijk wordt onttrokken, hetgeen een for-
mele bijdrage kan vormen tot het wekken van een
vertrouwen dat uiteraard in de eerste plaats zijn basis
behoort te vinden in de materiële prestatie van de
rechterlijke ambtenaar."

"R.P.-krepeergeval"
te Eefde

Ten opzichte van de vele
moderne bureaus, die het Korps
Rijkspolitie ten dienste staan
is dit "rayonbureau" in het
toeristencentrum Eefde onge-
twijfeld een krepeergeval.
Waarmee nog eens gesignaleerd
is dat er voor het Korps wel
veel maar nog niet voldoende
gebouwd werd.

9

Rp.org_KB1970_07_jul_Nr.11 166



Nederlands-Duitse
samenwerking brengt
dief in de cel

DOOR OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

~

"

"Uitkijken naar een ontvreemde personenauto, Volks-
wagen, model kever, met het Duitse kenteken enz."
Opperwachtmeester A. G. Noy en wachtmeester Ie
klasse J. B. Diender, patrouillerende in een "onop-
vallende surveillanceauto" spitsten hun oren bij het
ontvangen van dit bericht, uitgezonden op verzoek
van de Koninklijke Marechaussee, door de groep 's-
Heerenberg. De beide politiemannen van de verkeers-
groep Nijmegen waren op verkenning in het gebied
van het voormalige district Doetinchem en uiteraard
nog niet zo goed op de hoogte met de sluipweggetjes
in dit grensgebied. In zo'n geval moet het geluk je
een beetje de hand reiken en inderdaad vrouwe
Fortuna bleek hen gunstig gezind. Nauwelijks waren
ze de weg naar de Duitse grens ingeslagen of er dook
een auto op, die uit de verte vaag beantwoordde aan
het opgegeven signalement. Toen de auto passeerde
ontstond zekerheid. Na snel keren werd de ach-
tervolging ingezet. Spoedig bleek dat de "bemanning"
van de VW er niets voor voelde zich zonder slag of
stoot over te geven en er ontstond een wilde achter-
volging, die - zo dachten tenminste de achtervol-
gers - zou eindigen als de achtervolgde auto bij de
grensovergang door een file auto's tot stoppen zou
worden gedwongen. De achtervolgden dachten an-
ders. Handig profiterend -van het feit dat enkele au-
to's zich tussen hen en de belagers hadden geschoven
en de omstandigheid dat de bemanning van de sur-
veillanceauto in eerste instantie de veiligheid van de
overige weggebruikers laat prevaleren, glipte de VW,
langs verraste en verbaasde douaniers over de grens.
In zo'n geval kun je twee dingen doen. Via-via toe-
stemming vragen om op vreemde bodem te mogen
opereren (in welk geval de buit zich na verkregen ant-
woord via-via echter reeds ergens tussen Rome en
Triëst kan bevinden), of met beroep op "overmacht"
gewoon doorrijden.
Het duo-Noy-Diender besloot tot het laatste. Met ge-
volg, dat niet alleen na enkele kilometers de VW klem
kon worden gereden en de inzittenden in de kraag ge-
pakt, maar in plaats van diplomatieke verwikkelingen
over de "grensschending" ook nog de dank van de
Duitse politie kon worden geïncasseerd.
Op het douane-kantoor, waar Duitse collega's, Duitse
en Nederlandse douaniers en de sucèesvolle patrouil-
le met de aangehouden en een ronde-tafel-conferen-

~

tie belegden, bleek namelijk, dat de VW enkele uren
tevoren in Duitsland was gestolen. Het opsporingsbe-
richt stond nog niet eens op de telex. Bovendien bleek
de bestuurder niet in het bezit van een rijbewijs, wel
van een alcohol-promillage waarvan dr. Nelemans
waarschijnlijk de haren ten berge zouden zijn gere-
zen. Daarnaast hadden onze ooster-buren nog be-
langstelling voor de goede man in verband met on-
derhoudsplicht, wederspannigheid en vermoedelijke
deelname aan een overval.
Voldoende om hem samen met zijn mede-passagier,
een broer, een tijdje gastvrijheid in een Duitse cel te
verlenen.
Een krachtige handdruk bezegelde het Duits-Neder-
landse samenwerkings-akkoord en vormde het einde
van het "grensincident".

(oud) adjudant C. den Otter
schreef weer jongensboek

In de Kluitman-jeugdserie is een nieuw jongensboek
verschenen, "Jacht op de smokkelduikboot", ge-
schreven door de (inmiddels oud-) adjudant C. den
Otter te Middelburg. Evenals zijn vorige jongens-
boeken is ook dit boek weer lectuur waar ouderen
ook aangename leesuren aan zullen beleven.
Het verhaal speelt op en om de Westersehelde en
wie daar bekend is weet dat alleen reeds het zien
gaan en komen van zeeschepen gedachten aan inter-
ressante geschiedenissen oproept. Er is dan ook aan
spanning geen gebrek en de lezer wordt geboeid,
zowel door de activiteiten van jongens die de mis-
daad als het ware ruiken, als door de samenwerking
van rijks- en gemeentepolitie te land, op het water
en in de lucht. Dat het naar buiten brengen van een
(smokkel)kustvaarder meer is dan "een fluitje van
een cent", zoals matroos Verstappen zich in het
boek placht uit te drukken, wordt de lezer wel dui-
delijk. De fantasie van de schrijver die verschillende
verrassende elementen aan elkaar weet te voegen,
biedt voor de prijs van f 1,85 vakantielectuur bij
uitstek.

11
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Belangrijke slotconclusie op
congres alcohol en wegverkeer

DOOR F. BRINK, ADSP.-OFFICIER

DER RIJKSPOLITIE

rn Amsterdam werd kort geleden een congres gehou-
den over het onderwerp "Alcohol en Wegverkeer".
Dit congres werd georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging voor Strafrecht en Criminologie "Dirck
Volkertsz Coornhert", een overkoepelend orgaan van
alle strafrechtelijke en criminologische studentendis-
puten in Nederland.
Het thema is op het eerste gezicht een veelbesproken,
uitgediept onderwerp, doch, in verband met de on-
langs ingediende wijziging van onderrneer de artike-
len 26 en 33 van de Wegenverkeerswet, opnieuw ac-
tueel. Ook was het boeiend te constateren hoezeer
door de gevarieerde belangen der bezoekers, de plu-
riformiteit van het probleem benadrukt werd.
De eongrescommissie had bij de samenstelling van
het programma gepoogd uit te doen komen dat "Al-
cohol en Wegverkeer" een onderwerp is waar ver-
schillende wetenschappen elkaar ontmoeten. Het zou
te ver voeren alle op dit congres gehouden lezingen
weer te geven. De meest opmerkelijke wil ik u echter
niet onthouden. Een der eerste sprekers op het con-
gres was prof. dr H. Bianchi. Deze Amsterdamse
hoogleraar in de criminologie zag weinig heil in het
intensiveren van het strafrechtelijke beleid met be-
trekking tot het vraagstuk alcohol en wegverkeer. De
intrekking van het rijbewijs zou volgens hem een be-
langrijker accent moeten krijgen, een administratief-
rechtelijke afdoening die gecombineerd zal dienen te
worden met een verscherping van de controle op rij-
bewijzen. Prof. Bianchi wees tijdens het congres
voorts op de stigmatiserende werking van artikel 26.
Bij overtreding wordt de overtreder gelijk als misda-
diger bestempeld, hetgeen contrasteert met de hou-
ding van de maatschappij, die matig alcoholgebruik
tolereert of zelfs stimuleert. Het middel lijkt vaak er-
ger te zijn dan de kwaal.
Dr P. H. Esser, zenuwarts te Haarlem en consulent
voor alcoholzaken, maakte bezwaar tegen het vast-
leggen van een alcoholpromillage in de voorgestelde
wijziging van artikel 26. Dr Esser stelde dat het on-
mogelijk is uit het alcoholgehalte een werkelijke
waarde af te leiden. De waargenomen waarde hangt
af van de samenstelling van het bloed en tevens van
de toegepaste meetmethode. Om nu te voorkomen
dat de verdachte ten onrechte wordt veroordeeld,
pleitte dr. Esser voor een zonenstelsel: le is het al-
coholpromillage 0,5 of lager, dan kan de verdachte
zijn reis vervolgen; 2e bij een promillage tussen 0,5
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en 1,5 komt er een rechtsprocedure waar individuele
en incidentele factoren tegen elkaar worden afgewo-
gen; 3e bij een promillage boven 1,5 wordt de ver-
dachte in ieder geval ter ontnuchtering ingesloten en
gestraft.
Dr Esser bleek een felle tegenstander van de zoge-
naamde blaaspijpjes, omdat volgens hem deugdelijke
ademtestapparatuur voorhanden is (waaronder de
zgn. Breathalyzer van Borkenstein).
Dr D. van Ooyen, commissaris van politie te Middel-
burg, toonde zich voorstander van het gebruik van
blaaspijpjes als "screening test". Blijkt na een der-
gelijke test een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8,
dan dient volgens hem door de politie een tijdelijk
rijverbod te worden opgelegd. Blijkt een hoger pro-
millage, dan kan men tot de beslissing komen dat een
bloedproef dient te worden afgenomen.
In de plenaire slotvergadering van het congres wer-
den enkele slotconclusies vastgesteld. De belangrijkste
hiervan waren de volgende:
1e. Anders dan thans het geval is dient bij overtre-
ding van artikel 26 WVW niet dan bij recidive vrij-
heidsstraf te worden opgelegd.
2e. Generale preventie ten aanzien van het rijden
onder invloed van alcohol dient primair te worden
gezocht in een meer intensieve controle met behulp
van een objectief criterium (betrouwbare meetmetho-
de) vergezeld van publiciteit.
3e. Het weigeren van de verdachte om een onder-
zoek naar het alcoholgehalte van zijn bloed te onder-
gaan moet strafbaar worden gesteld.
4e. De mogelijkheid tot gedeeltelijke ontzegging van
de rijbevoegdheid (naar tijd én categorie) wegens over-
treding van artikel 26 WVW moet in de wet worden
opgenomen.
5e. a. Het is gewenst in de Wegenverkeerswet het
deelnemen aan het verkeer met een bloed-alcoholge-
halte, door de wetgever vast te stellen, zonder dat
van andere criteria van ongeschiktheid tot deze deel-
neming als gevolg van het gebruik van alcoholhou-
dende drank blijkt, als overtreding op te nemen.

b. Artikel 28 WVW moet worden uitgebreid in
die zin, dat aan degene die aan het verkeer deelneemt
of voornemens is daaraan deel te nemen, een tijdelijk
rijverbod zonder invordering van het rijbewijs kan
worden opgelegd, indien met behulp van een appa-
raat wordt aangetoond dat het bloed-alcoholgehalte
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hoger is dan een door de wetgever vast te stellen
promillage.

6e. Het moet wettelijk verplicht worden gesteld bij
aflevering geneesmiddelen, waarvan vaststaat dat zij,
al dan niet in combinatie met alcohol, nadelige in-
vloed kunnen uitoefenen op de rijvaardigheid, van
een duidelijke waarschuwing te voorzien.

7e. In de wet dienen criteria t'e worden opgenomen
waaraan personen moeten voldoen voordat, op grond

van artikel 18 WVW, een onderzoek naar de ge-
schiktheid van de betreffende persoon om een motor-
voertuig te besturen, kan worden gevorderd.
Tijdens het congres werd uiteraard veel gesproken
over het opsporingsbeleid inzake deze "alcohol-
delicten". In verband hiermede was het spijtig te con-
stateren, vooral gezien de uitgebreide publiciteit die
aan dit congres werd gegeven, dat van politiezijde
voor dit congres zo weinig belangstelling was.

nieuw aangewezen
groepscommandanten

..

;0

Op 1 maart 1970
Adjudant J. Bakker te Brummen.
Hij werd op 16 maart 1918 te
Pingjum geboren en was vanaf
1 juli 1968 plaatsvervangend-
groepscommandant Ermelo,
tevens rayoncommandant
Nunspeet.

Op 1 mei 1970
Adjudant J. J. de Graaf te Linne.
Hij werd op 22 december 1917
te Weesp geboren en was
vanaf 1 april 1958 plaatsver-
vangend groeps- tevens
rayoncommandant te
Linne,

Op 1 juni 1970
Adjudant H. Schoemaker
te Bennebroek.
Hij werd op 9 augustus 1917
te Steenwijkerwold geboren en
was vanaf 15 februari 1962
plaatvervangend groeps- tevens
rayoncommandant te Rijnsburg.

Op 1 juni 1970
Adjudant T. de Jonge
te Appingedam.
Hij werd op 14 januari 1918
te Emmen geboren en was vanaf
16 november 1964 plaatsver-
vangend groeps- tevens
rayoncommandant te Borger.

Op 16 juni 1970
Adjudant C. Zwaan Bereden
Groep Boxtel. Hij werd op 3 mei
1919 te Katwijk a. d. Rijn gebo-
ren en was vanaf 1 januari 1958
plaatsvervangend commandant
van de' Bereden Groep Bilthoven.
Hem werd op 9 augustus 1964 de
Hofmedaille van de koning van
Noorwegen toegekend.

Op 16 juni 1970
Adjudant H. Bax te Markelo.
Hij werd op 7 juni 1914 te
Lonneker geboren en was vanaf
1 augustus 1965 plaatsvervan-
gend-groeps- tevens
rayoncommandant te Goor.

Op 1 juli 1970
Adjudant C. A. Polderman
te Borsele.
Hij werd op 27 maart 1919 te
Ierseke geboren en was vanaf
19 december 1961 plaatsvervan-
gend groepscommandant Oude
Tonge (thans Oostflakkee).

Op 16 juli 1970
Adjudant C. Oosthoek te Schijndel.
Hij werdop 1 mei 1918 te Elle-
woutsdijk geboren en was vanaf
1 januari 1964 plaatsvervangend-
groeps- tevens rayoncommandant
te St. Michielsgestel en vanaf 1
juni 1968 vervulde hij dezelfde
functie te Dongen.

Op 1 augustus 1970
Adjudant H. Klinkhamer
commandant parket groep Assen.
Hij werd op 20 november
1916 te Hoogkerk geboren en
was vanaf 16 augustus 1965
groepscommandant
Warffum.

13
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drie wachtmeesters
brachten
"R.P.-konijnenhoedster"
in de krant
en in de vuist

Het liep al tegen de a ond, die dinsdag toen werd
aangebeld bij huize Huisman te Zieuwent. Mevrouw
Huisman, echtgenote van de rayoncommandant ter
plaatse, zag op de stoep enkele kinderen staan die iets
bij zich droegen. Dat iets bleken jonge konijntjes te
zijn, door de kinderen gevonden bij een oude boer-
derij die spoedig zou worden afgebroken. De konijn-
tjes konden nog niet zo oud zijn, want de oogjes
waren nog gesloten. De kinderen kwamen vragen wat
er met de dieren moest gebeuren.
Terug laten leggen in het hol waarin ze waren ge-
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vonden, had geen zin, omdat de geur van mensen-
lucht de moer wel op een veilige afstand van de jon-
gen zou houden.
Mevrouw Huisman dacht niet lang na. Dierenlief-
hebster die zij is, besloot zij de konijntjes mee naar
binnen te nemen en ze bij de hond in de mand te
leggen, in de hoop dat die ze dan verder zou verzor-
gen. Wel moest zij de diertjes zelf voeden met de
fles, omdat de hond daartoe niet in staat was. Alles
liep verder op rolletjes en inmiddels zijn de konijntjes
konijnen geworden, waarvan er alweer verschillende
in vrijheid leven.
Toen enkele dagen later de wachtmeesters l e kl. W.
J. Goldsmid en H. Dekker en de wachtmeester M. J.
Wiersma uit Lichtenvoorde - de post waaronder
Zieuwent ressorteert - tijdens de koffie wat zaten
te praten over koetjes en kalfjes, ging het gesprek
ook over de konijntjes uit Zieuwent.
"Eigenlijk moest er wat bekendheid worden gegeven
aan het feit dat de familie B. J. Huisman die konijn-
tjes verzorgd en opvoedt. We zouden best enkele
kranten hier uit de omgeving kunnen bellen en die
tippen over de konijnenaffaire in Zieuwent," werd
gezegd. De kranten die gebeld werden voelden wel
voor een konijnenverhaal.
Enkele uren later stonden twee verslaggevers en twee
fotografen op de stoep bij de familie Huisman, die
van de prins geen kwaad wist. De drie wachtmeesters
vonden het tijd worden dat ook de televisie werd ge-
waarschuwd, het was wel wat voor "de Vuist" van
Willem Duys, meenden zij.
Diezelfde middag bracht de wachtmeester M. J. Wier-
sma het in orde, de konijntjes zouden nog deze avond
in "de vuist", alleen ... de familie Huisman moest
nu nog worden ingelicht.
Na enig vijven en zessen werd de familie Huisman
er van overtuigd dat het allemaal waar was en werd
besloten dat mevrouw Huisman haar televisiedebuut
zou maken. Met een hond, een mandvol konijntjes
en zeven mensen samengepakt in twee auto's werd
diezelfde avond de reis naar Laren gemaakt, van
waaruit de televisie-uitzending zou zijn.
Zo zag heel Nederland die avond mevrouw Huisman,
de echtgenote van de rayoncommandant uit Zieuwent,
in de stoel bij Willem Duys, terwijl ze rustig en char-
mant het verhaal vertelde van de konijntjes die door
kinderen bij haar waren gebracht: ook "politievrou-
wen" weten immers overal raad op.
"Het is daar wel echt voor de vuist weg," vertelt me.
vrouw Huisman. "Want toen ik Willem Duys van te
voren wilde vertellen wat er nu precies met de ko-
nijntjes aan de hand was, omdat ik vond dat hij toch
wel moest weten waar het over ging, antwoordde bij
dat hij het helemaal nog niet wilde weten, omdat het
anders niet spontaan meer zou zijn."
Wachtmeester l e kl. H. Dekker die met zijn echtge-
note tot het begeleidingspeloton behoorde vertelt ach-
teraf: "Mevrouw Huisman die als nummer in de uit-
zending zou komen, dat was vooraf gezegd, bad nog
minder last van zenuwen dan wij. Toen nummer drie
bij Willem in de stoel zat, zaten wij allemaal met het
zweet in onze handen." G. H. Peterink
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NOODSPRONG
FOTO's: OWMR. J, J, H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

Op Rijksweg 68 (Eindhoven-Weert) werd een automobilist verrast door
een plotseling de weg opschietende personenauto. Het resultaat was niet
minder verrassend. De stationcar schoot de rijbaan af, "sprong" over
een sloot en belandde op zijn kop circa dertig meter verder in een ko-
renveld. Wonder boven wonder kroop de bestuurder, wel hevig ge-
schrokken maar zonder letsel, uit zijn tot wrak gedegradeerd vehikel.
De wachtmeester 1e kl. A. Boudestein van de post Leende en de wacht-
meester A. L. Schevers van de groep Heeze kregen niet alleen schrijf-
werk te verrichten, maar moesten bovendien de handen uit de mouwen
steken, om het voertuig weer "op de poten" te krijgen.

25 jaar
arbeids contractante
nog geen
envelop ...
In Zierikzee zat men dezer dagen
wel even met de handen in het
haar, toen de schoonmaakster van
het groepsbureau aldaar het feit
herdacht, dat zij 25 jaar geleden
voor het eerst een politiebureau
had schoongemaakt.
Op de groep werd mevrouw A. G.
J. Bolier-Berrevoets ter gelegen-
heid van dit voor een schoon-
maakster toch wel zeer bijzonder
jubileum in de bloemetjes gezet.
Iets ontbrak er echter, dat was de
enveloppe met inhoud, die bij der-
gelijke jubilea de felicitaties pleegt
te vergezellen. Hoe goed in de
meeste gevallen dergelijke voor-
vallen ook zijn geregeld, het AOB
blijft wat de werksters betreft in
gebreke.
Met vele gelukwensen en bloe-
men, maar zonder de zo begeerde
enveloppe met extra salaris, vierde
mevrouw A. G. J. Bolier-Berre-
voets haar jubileum. Wel vond ze
nog enige hoop in de woorden, die
adjudant H. de Jager tot haar
sprak en waarin hij vertelde dat
al het mogelijke zou worden ge-
daan om haar alsnog de betref-
fende enveloppe te kunnen over-
handigen.

G. H. Peterink.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN tot de

Verzekering Maatschappijen ONS BELANG te Amersfoort I

~ 15

Rp.org_KB1970_07_jul_Nr.11 171



Het zal zelden voorkomen dat
er op de Waal in Nijmegen wordt
geslipt. Toch maakte de opper-
wachtmeester J. J. H. van Aers-
sen daar (tegenover het districts-
bureau van de Rijkspolitie te
Water, dat op de achtergrond te
zien is), bijgaande foto van een
merkwaardig aandoend stukje
preventie.

Tijdens de zijspanraces in Uden
raakte een nederlandse combinatie
bij een bocht naar links buiten
de baan en belandde via stro-
balen onder de radiocontainer van
de Algemene Verkeersdienst.
De foto werd ontdekt in het blad
"Motor" van de KNMV en
afgestaan ten behoeve van het
Korpsblad. De fotograaf reageerde
wonderlijk snel. Nog groter
wonder is dat de coureur geen
chrammetje opliep.

Op de Dokkumer trottoirs
ontdekten wij dit vreemde ver-
voermiddel, product van in vrije
tijd uitgeleefde vindingrijkheid.
Materiaal: een kinderwagen-
onderstel, een autopedwiel met
band en een solexmotor.
Snelheid: met zeker 25 km per
uur rakelings langs bomen en
slippend door bochten à la
Slotemaker.
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langs

de weg

~

gezren

Bij het zien van deze ideeënbus,
langs de (eigen) weg van de
Algemene verkeersdienst, kan
geconstateerd worden, dat er in
elk geval inspraak is en dat de
A.V.D. het meest royale onderdeel
van het Korps Rijkspolitie moet
zijn. Want, wie heeft een ton
beschikbaar voor een goed idee?
De opperwachtmeester Th. Leen-
ders vond dat kennelijk ook
opmerkelijk; hij zond deze
foto in.

Dat langs de weg de merkwaardigste dingen te zien
zijn is bekend. Nochtans behoort een langs de
rijksweg 12 liftende pop zonder kop stellig
tot de hoogst merkwaardige verschijnselen.
De wachtmeester Rees van de S.A.S. maakte
melding van deze bijna blote liftster.

Ofschoon deze foto, gemaakt door de wachtmeester
le klasse Vlot van de opleidingsschool te Horn
anders doet vermoeden, is de slavernij
in Nederland reeds lang afgeschaft .

. In Nederland worden desondanks Afrikanen
verkocht.

17
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Boekbespreking

De brokkenmaker

2e druk
Uitgave A.N.W.B.

• Te bestellen door storting van
f 9,50 (incl. BTW) op giro 48 80
ten name van ANWB te 's-Gra-
venhage, onder vermelding: Ver-
keersafdeling - Brokkenmaker.

We leven in een tijd dat iedereen
wel op de een of andere manier
deelnemer is aan het verkeer, daar-
over mee kan praten, er een oor-
deel over heeft en deze dan ook
vlot ten beste geeft. Afhankelijk
van de categorie weggebruiker
waartoe men behoort - voetgan-
ger, (brom-)fietser, motorrijder of
autobestuurder, blijkt men alles te
weten van de fouten en gebreken
van de groep weggebruikers waar-
toe men zelf niet behoort. Dit
geldt vooral ten aanzien van de
potentiële brokkenmaker.
Reeds in 1960 liet de ANWB een
uitgave in druk verschijnen waar-
in het onderzoek naar deze veel
besproken en beschreven brokken-
makers uitvoerig aan de orde is
gesteld. Dank zij de bereidwillig-
heid van de Psychologische Dienst
van het Staatsbedrijf der P.T.T.
kon door de statistisch-psycholo-
gisch medewerker daarvan, de
heer Th. B. Walbeehm, een mono-
grafie daarover verschijnen. Bij de
samenstelling kon mede gebruik
worden gemaakt van de adviezen
en medewerking van prof. H. W.
Ouweleen, hoofd van genoemde
dienst der P.T.T. en buitengewoon
hoogleraar aan de Economi.sche
Hogeschool te Rotterdam, dr F.
H. Glastra van Loon, zenuwarts
te 's-Gravenhage, dr A. Brand,
geneeskundige bij het C. B. R., de
heer K. J. Müller, destijds chef
verkeerspolitie te Rotterdam en ir
M. le Cosquino de Bussy, oud-
hoofd Afdeling Wegen ter Direc-

tie van de Waterstaat.
Reeds de uitgave van de eerste
druk bleek van zodanig belang dat
prof. H. W. Ouweleen op het in
1960 te Nice gehouden Road Sa-
fety Congress van de Organisation
Mondiale du Tourisme et de I'Au-
tomobile (OTA) een samenvatting
daarvan in het Engels en Frans
heeft ingediend welke toen inter-
nationaal bijzonder goed werd
ontvangen.
Na de uitgave van de eerste druk
is de heer Th. B. Walbeehm van
1964 tot 1968 benoemd tot Ma-
nager Personnel Consultancy De-
partment bij I.E.E.Ltd., Manage-
ment Consultanes in Engeland. In
deze functie werd hij tevens do-
cent aan de Universiteit van Sal-
ford (Manchester). Door de daar-
bij door hem opgedane nieuwe er-
varingen en verkregen inzichten
met daarbij gevoegd de opmerkin-
gen van drs. 1. van der Kolk, psy-
choloog van de onderafdeling
Wegverkeer van de Hoofddirectie
van de Waterstaat, is de thans ver-
schenen 2e druk van "de Brok-
kenmaker" een grondig herziene
en in feite geheel nieuwe uitgave
geworden.
Ruim 230 bladzijden, aangevuld
met een 40 pagina's tellend com-
pendium in het Engels en een uit-
gebreide litteratuurlijst geven de
lezer een ware schat van gedegen
informatie ten aanzien van het
onderwerp. Een enkele opsom-
ming van de meer dan 100 onder-
werpen, 31 hoofdstukken en 5
delen geeft daarvan een indruk.
Wij willen noemen: De voorwaar-
de van vergelijkbare omstandig-
heden; praktische moeilijkheden en
beperkingen van statistisch onder-
zoek; de registratie van verkeers-
ongevallen per individu; inzichten
op grond van ervaring en van al-
gemeen theoretische beschouwin-

gen; leeftijd en ongevallen; erva-
ring en ongevallen; alcohol en ver-
keersveiligheid; het begrip "Ver-
keerstechniek"; ongevallen en de
invloed van politie-toezicht.
Aan het eind van het boekwerk
somt de auteur in het hoofdstuk
"Besluit" een aantal oorzaken op
welke er toe hebben bijgedragen
dat men t.a.v. de onderzoekingen
omtrent de vatbaarheid voor on-
gevallen en haar oorzaken in een
labyrinth is geraakt.
Er worden nl. conclusies getrok-
ken uit onderzoeken waarbij óf
het grondmateriaal niet aan te
stellen voorwaarden voldoet óf de
gebruikte statistische methoden
niet voldoende correct worden
toegepast; men beroept zich op
resultaten van onderzoekers zon-
der rekening te houden met de
door de aangehaalde onderzoekers
gemaakte voorbehouden; men ci-
teert uitspraken of getallen uit
vroegere publikaties waarbij de
citaten afwijken van de oorspron-
kelijke gegevens en er is een sterk
gespecialiseerd denken van de des-
kundigen.
Zeer bescheiden stelt de auteur
tenslotte niet de indruk te willen
wekken zelf al deze klippen te
hebben omzeild en twijfelt er niet
aan, dat ook in deze 2e druk te-
kortkomingen aangewezen kunnen
worden. Mede hierom verdient dit
boekwerk door velen gelezen te
worden en dan niet alleen door
hen die beroepshalve belangstel-
ling voor het onderwerp hebben.
Wij zijn overtuigd dat degenen die
voorheen zo vlot hun oordeel over
de brokkenmaker en de problemen
daaromheen klaar hadden en ten
beste gaven, na het lezen van dit
boek meer terughouding en meer
bescheidenheid zullen betrachten
in het geven van hun mening.

- R.
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vijftien ambtsjubilea
te Roermond

TEKST: OPPERWACHTMEESTER H. VAN DER WAA

FOTO: TECHNISCHE RECHERCHE ROERMOND

15 leden van het district Roermond hebben hun zilveren ambtsjubileum
ingezet met een plechtige H. Mis in de H. Hartkerk te Roermond.
Behalve de familieleden bevonden zich onder de vele aanwezigen diverse
burgemeesters alsmede de waarnemend districtscommandant, de overste
P. J. Platte!.
Pastoor Hafmans hield de feestpredikatie terwijl het Rijkspolitiekoor
van het district Roermond onder leiding van Peter Schnitzeler voortref-
felijk partij gaf. De begeleiding van orgel en pistennist droegen even-
eens veel bij aan deze feestelijke dienst.
Alle jubilarissen, familie en vele anderen verzamelden zich na afloop
van de dienst in het buurthuis "de Wingerd". Diverse sprekers voerden
tijdens dit feestelijk samenzijn het woord, waarbij door overste Plattel
aan alle jubilarissen het bekende blauwe envelopje ter hand werd ge-
steld met daarbij gevoegd een persoonlijk geschenk van het district en
voor de echtgenotes een prachtige bos tulpen.

N.P.S.B. onderscheidingen
N.P.S.B. De adjudant C. G. van
Os, sportinstructeur te Eindhoven
en de wachtmeester Je kl. Q. P.
Lakeman te 's-Gravenhage werden
in het bezit gesteld van de bron-
zen speld van de N.P.S.B. wegens
verdienstelijk werk.

Ter gelegenheid van het congres
van de N.P.S.B. te Eindhoven en
in verband met het 40-jarig be-
staan is de adjudant J. Schoenma-
ker, groepscommandant te Appin-
gedam ere-lid geworden van de

~

langs de

weg gezren
Nederland is toch een heerlijk vrij
stuk aardbodem; iedereen schijnt
zelfs naar behoefte z'n eigen ver-
keersborden te kunnen maken.
Twee foto's, die deze stelling on-
dersteunen, bereikten ons uit
Schinnen, waar het verboden is op
de rijweg te rijden. Schinnen gaat
dus door de berm of Schinnen
vliegt. De wachtmeester le kl. P.
H. M. Claessen maakte ook de
foto van een bord dat waarschuwt
voor "overstekende duiven", waar-
bij 15 km per uur de maximum
snelheid moet zijn.
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Milde regen
van N.S.F. diploma's

De N.S.F.-vaardigheidsproeven werden in 1969 ook
buiten "Het Noorden" (zie maart-nummer) door tien-
tallen leden van het Korps Rijkspolitie met succes
afgelegd, getuige de volgende lijst van korpsleden die
het diploma behaalden met als "cracks" de opper-
wachtmeesters P. J. Beckers te Zundert en J. H. Fij-
nenberg te Breda, die het diploma voor de zestiende
maal verwierven.

RESSORT AMSTERDAM
W. Kristelijn, adjudant, Staf T.1. Amsterdam, 11

District Alkmaar
M. H. de Bakker, wmr. 1e kl., Hoogwoud, 9
H. J. Mosk, wmr. 1e kl., Blokker, 7
J. H. Tellegen, wmr. 1e kl., Anna Paulowna, 7
D. Obbes, wmr. 1e kl., Staf District, 3
A. C. Diephuis, wmr., Texel, 2
J. Ottens, wmr. 1e kl., Texel, 1
P. L. -M. Vermeulen, wmr., Enkhuizen, 1

District Amsterdam
E. Harmelink, owmr, Krommenie, 9
J. C. Kooijman, owmr., Amsterdam, 7
1. Christiaans, owmr., Worm er, 6
P. van der Kamp, owmr., Amsterdam, 6
J. A. van Ringelenstein, wmr. 1e kl., Landsmeer, 6
I. M. Quist, wmr. 1e kl., Beemster, 6
G. J. van Limbeek, wmr. le kl., Heemskerk, 5
J. Rook, wmr. 1e kl., Castricum, 5
A. van Zuilichem, owmr., Amsterdam, 3
C. J. M. Krijger, wmr., Haarlemmerliede, 3
J. Olthof, wmr., Heemskerk, 3
G. J. Rookhuizen, wmr., Westzaan, 3
J. Felix, wmr. le kl., Haarlem, 2
S. W. Heugen, wmr. le kl., Koog aan de Zaan, 2
G. Groen, parketw., Haarlem, 2
G. W. Neigh van Lier, wmr., Heemskerk, 1
M. Smit, wmr., Haarlemmerliede, 1
R. W. Rijke, wmr., Koog aan de Zaan, 1

District Utrecht
J. Schoonoord, adjudant, Staf District, 10
Th. Koer, owmr., Vleuten de Meern, 6
C. J. Groenesteijn, wmr. 1e kl., Utrecht (verkeer), 3
P. H. van Rootselaar, parketw., Utrecht, 2
H. G. Sollie, wmr., Utrecht (verkeer), 2

W. Vink, parketw., Utrecht, 1
F. C. Willems, parketw., Utrecht, 1
J. W. Brummelkamp, wmr. 1e kl., Utrecht (verk.),
J. Schot, owmr., Utrecht (verkeer), 1
E. Graveland, wrnr. le kl., Jutphaas,

RESSORT 's-GRA VENHAGE
M. Oudeman, adjudant, Staf T.1. Den Haag, 12

District Dordrecht
W. P. Wisse, owmr., Hellevoetsluis, 8
M. J. W. Henzei, wmr., Brielle, 2
J. van der Wal, wmr., Barendrecht, 2
R. P. Bansberg, wmr., H.I. Ambacht, 2
W. de Rooij, wmr., H.1. Ambacht, 2
W. H. J. v. d. Heijden, wmr. 1e kl., Alblasserdam,
D. J. de Jong, wmr., Alblasseradm, 1
Th. W. Goes, wmr., Hard.-Giessendam, 1
C. L. Bos, wmr., Hard.-Giessendam, 1
P. W. J. Gijtenbeek, wmr., Poortugaal, 1
J. Gijlstra, wmr., Poortugaal, 1
J. J. R. van de Lenden, wmr., Spijkenisse,

District 's-Gravenhage
W. P. van Zijl, wmr. 1e kl., Staf District, 11
W. van Atten, wmr. le kl., Boskoop, 8
M. Groen, owmr., Staf District, 7
J. W. Hogenbirk, wmr. 1e kl., Boskoop, 4
A. A. Contant, wmr. 1e kl., Berkel en Rodenrijs, 4
P. J. Beelen, wmr. le kl., Lisse, 3
W. G. v. d. Vlekkert, wmr. "l e kl., Sassenheim, 3-
Th. Spelt, wmr. le kl., Oegstgeest, 3
P. H. J. Beereboom, wmr., Nieuwkoop, 3
J. G. A. van Zijl, wmr. le kl., Den Haag (verkeer), 3
L. J. Vlugt, wmr. 1e kl., Nieuwerkerk a.d. IJssel, "
C. J. Barelds, wmr., Berkel en Rodenrijs, 3
W. van Weert, wmr., 's-Gravenzande, 3
P. M. M. v. Deventer, wmr., Capelle a.d. IJssel, 2
A. F. M. Engelbert, wmr., Voorschoten, 2
M. C. Oosthoek, wmr., Haastrecht, 2
R. G. N. Bot, wmr., Schoonhoven, 2
G. Schipper, wmr., Oegstgeest, 2
C. A. Goossen, wmr., Hulst, 1
H. v. d. Bie, wmr., Brouwershaven, 1
G. L. M. Oude Veldhuis, wmr., Oegstgeest, 1
R. Tameling, wmr., Oegstgeest, 1
J. v. d. Lee, wmr., Nieuwkoop, 1
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C. v . Nieuwenhuizen, wmr., Axel, 1
J. W. de Loof, wmr., Oostburg, 1
J. v .. d Stroom, wmr., Krimpen a.d. IJssel, 1

RESSORT ARNHEM

District Apeldoorn
H. J. Jansen, wmr. le kl., Apeldoorn (verkeer),

thans Zwolle, 9
A. C. Rensen, wmr. 1e kl., Apeldoorn (verkeer), 5
T. J. Zwemer, wmr. 1e kl., Apeldoorn (verkeer), 5
H. Gardenbroek, wmr. 1e kl., Elburg, 4
J. G. Donkelaar, wmr. 1e kl., Ermelo, 3
M. G. W. Boekholt, parketw., Zutphen, 3
H. J. Biesterbos, wmr., Elburg, 1
1. Kolkman, parketw., Zutphen, 1

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH

District Breda
P. J. Beckers, owmr., Zundert, 16

Bijgaande een foto van een
"openbare gelegenheid",
gebouwd tegen een kerkmuur
te Ruurlo, werd gemaakt door de
wachtmeesters 1e kl. J. G. Hut
en A. C. Rensen van de ver-
keersgroep Apeldoorn, die werden
getroffen door de grote nood
onder de Mina's.
Wij brengen deze noodkreet
onder de lezers in de hoop dat
spoedig een oplossing zal worden
gevonden voor deze ernstige
moeilijkheden. Hoewel wij ander-
zijds geneigd zijn te zeggen:
de Mina's weten alles zo goed;
zullen ze met zo'n kleinigheid
zitten ...

24

J. H. Fijnenberg, owmr., Staf District, 16
F. W. J. Schutte, owrnr., Nieuw Ginneken, 15
W. A. van Dijk, wmr., Zevenbergen, 4
1. H. van Dijk, wmr., Terheijden, 2

District Roermond
G. W. Assendélft, wmr. le kl., Staf District, 6

Algemene verkeersdienst Driebergen
A. Zee, luitenant, Driebergen, 10
J. Plasmans, wmr. 1e kl., Driebergen, 7
P. Meijers, owmr., Driebergen, 2
M. P. Markus, wmr., Bilthoven (verkeersschool) 1

Opleidingsschool Korps Rijkspolitie Arnhem
De volgende adspiranten slaagden voor de eerste keer:
J. Berghuis, J. Bergman, G. Bergmeijer, J. Blok,
G. J. M. Berk, J. A. Dijkens, P. A. Dijkens, F. S. M.
van Doorn, C. J. Duran, R. A. J. H. Eekels, W. S.
Essenburg, P. J. Friskens, M. Gorter, G. de Haan,
G. L. Heikoop, J. W. M. Hesselink, H. v. d. Kamp,
I. Kamperman, J. W. Keizer, A. Klick, F. Klok,
G. 1. Klugt, G. J. Koldeweij, G. v. d. Kolk, C. Kooy,
L. R. M. Korver, B. J. v. Leeuwen, B. F. v. Leeuwen,
A. Lintsen, J. Nagelhout, J. Noortman, E. P. Onink,
L. Oskamp, P. v. Pijkeren;E. Prinsen, M. J. Panman,
H. Schuiling, O. Seegers, J. K. Siepel, J. Slettenbaar,
R. Sloof, A. H. van Strien, J. Tiggelaar, G. J. Tro-
wijn, G. Veenstra, D. de Velde Harsenborst, A. W. M.
Verbakel, J. Vergeer, F. P. de Vreeze, A. de Vries,
C. J. M. van Waas, C. E. van Wely, A. J. C. Wiggers,
W. A. M. Wijering en B. Zeggelaar.

Opleidingsschool Korps Rijkspolitie Hom
D. Smit, wrnr. le kl., Horn (Staf), 11
G. L. M. Groot, owmr., Hom (Staf), 1
C. Hermens, adsp., Hom, 2
De volgende adspiranten slaagden voor de eerste keer:
A. Coeree, A. P. 1. M. Brandt, D. J. van Gemerden,
G. Huisman, 1. Altena, J. B. D. van Bergen, H. J. J.
Gaal, M. W. Goebbels, R. v. J. Knaap, P. J. M. v.
Linder, W. H. Meurs, R. H. Przybylski, J. P. v.
Schaik, J. J. Vaessen, P. I. J. A. Aller, J. C. v. d.
Boogaart, C. J. Breijer, W. A. Th. Eggermont, A.
Groeneveld, J. G. M. Haberts, J. A. C. Kemp, A. v.
Krimpen, Th. F. Oorschot, H. P. N. Osinga, L. N.
Ponsioen, H. W. Popping, G. Scheffer, J. N. M. Stam,
M. J. M. v. d. Sterren, J. H. M. Thuis, A. M. Kan-
ters, J. Th. P. M. Quik, H. E. M. v. Rosmalen,
H. H. C. Rossel, M. J. M. v. d. Ven, A. A. C. M.
v , d. Wegen, H. Ch. de Goeij, H. Ch. v. d. Beek,
A. J. Doeser, G. D. Donselaar, J. G. Dummer, R.
Ensink, J. Th. Freriks, J. Gerding, J. H. Heemskerk,
L. A. Heine, P. G. M. Hendrix, R. K. de Hoog,
1. M. Hoogkamer, J. Huiskamp, F. Leerkotte, A. W.
D. de Leeuw, A. A. Kruithof, G. M. M. v. d. Linden,
G. Th. C. Möllers, B. H. G. E. ijhuis, L. Roetert,
W. Schouwenburg, F. M. Taalman, D. B. Versluis,
R. A. de Waard, K. v. Wensen, C. IJpma, M. v. Zan-
ten, L. R. G. J. Zwart, G. J. v. d. Zijden, A. J. v.
Belzen, W. Blokker, A. Dekker, F. J. H. Kisters,
J. W. H. v. Kleef, G. J. Oskam en A. H. H. M.
Valckx.
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puzzel van de
maand
Winnares juni-puzzel:
Mej. E. M. van Bentem
Kennemerstraatweg 311
Heiloo

*De oplossingen worden
ingewacht vóór 4 aug. bij de

Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 spreektrompet.
6 wezelachtig dier.

11 duinvallei.
12 werptuig.
14 door, met (Latijn).
15 vogel.
17 dwalen.
19 massa van vergruizelde

stenen.
21 hoofdbestanddeel van

pepermuntolie.
22 telwoord.
23 bijwoord.
24 wolken in de nabijheid

van de grond.
26 muzieknoot.
27 roem.
29 kloosterzuster.
30 lidwoord.
32 dwingeland, despoot.
34 langwerpig onderkussen.
36 dwaas, gek.
37 luchtklep.

38 geschikt om geplukt te
worden.

39 figuurraadsel.
41 geheel overeenstemmend

met elkaar.
44 rechercheur (Bargoens).
45 enigszins luxueus inge-

richt café.
47 snelle loop.
49 per adres (afk.).
51 ovaalvormig verfbordje.
53 uitroep.
54 zeer bros metaal.
56 vredespijp der Roodhuiden

in Noord-Amerika.
58 door één persoon voor-

gedragen zangstuk.
59 hoog tweewielig rijtuig.
61 grote gehoorzaal.
62 schrede, stap.
64 plaats in Noord-Brabant.
65 vochtig.
66 uit kiezelzuur bestaande

delfstof.
67 preekstoel.

VERTICAAL:

1 ondeugdelijke waar.
2 plaats in Limburg.
3 R. K. geestelijke.
4 voegwoord.
5 hakwerktuig.
7 Amsterdams peil (afk.).
8 kruipend dier.
9 kledingstuk.

10 reep van staal of touw
die door een blok loopt.

12 deel van Europa.
13 lawaai, herrie.
16 alvorens.
17 vreemde titel.
18 rivier in Egypte.
20 Europeaan.
25 tak van sport.
27 inhoudsmaat.
28 huidziekte op het behaarde

deel van het hoofd.
30 opkoper van gestolen goed.
31 stad in Italië.
32 insekt.

33 hoofdplaats van Ameland.
34 houten pin of spie om

iets vast te zetten.
35 zijkanaal in de veenderijen.
40 Europeaan.
42 kamhagedis.
43 manier van verdeling van

het zetsel over de pagina's.
45 muziekinstrument.
46 vakantie van een bestuurs-

of rechtscollege.
48 noodlottig.
50 bloeiwijze.
51 schrede, stap.
52 hoop, stapel (b.v. van

stenen).
53 onverduisterd schijnende.
55 stamloze moeraspalm.
57 hoofddeksel.
60 boom.
63 sint (afk.).
65 voorzetsel.

ALS Hij THUIS
,IS, IS Z'N
AMSTEL·
D'R OOK!

DITISDEMAN DIT IS Z'N BIER
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25 jaar Verenigde Naties
Op 24 oktober 1970 is het een
kwarteeuw geleden dat het Hand-
vest van de Verenigde Naties werd
geratificeerd. Daarmee kreeg de
wereld de beschikking over een
organisatie die niet alleen politiek,
maar vooral ook sociaal zeer be-
langrijk werk verricht. Thans zijn
123 landen lid van de Verenigde
Naties.
Zowel de dit jaar in ons land te
houden conferentie van de IPU
als het zilveren jubileum van de
Verenigde Naties zullen door Ne-
derland met de uitgifte van een
serie bijzondere postzegels zonder
toeslag worden gehonoreerd.
De zegels zijn van 23 juni t.m.
25 juli 1970 - en daarna zoveel
langer als de voorraad strekt -
op alle Nederlandse postinrichtin-
gen verkrijgbaar.
Waarde Voorstelling
25 ct een vakwerk verlopend

van donker in de peri-
ferie naar licht in het
midden symboliseert
het werk en de samen-
werking in het kader
van de Interparlemen-
taire Unie.
Bijz. tekst: INTERPAR-

LEMENTAIRE UNIE.

~\l\''?: - .
.•.'0el'l5 IN HOOI> oo'

I I 'TE lilJlP ÇHELlEN. "

~

~"'~"'r"'.'"····.W
,I)' ..··. .=~_.

\ --~
.-~ .•ç::::....c---~,It.

-~C>QO ~~t:

Kleuren
grijs, licht-
groen,
zwart

filatelie

45 ct Een wereldbol gelegen blauw,
op een trapvormige ver- violet,
hoging aan vier zijden zwart
symboliseert de duide-
lijke aanwezigheid van
de Verenigde Naties in
deze tijd.
Bijz. tekst: 25 jaar UNO.

Het ontwerp werd verzorgd door
Ben Bos uit Amstelveen.
De prijs per serie is f 0.70.
Technische gegevens:
Beeldformaat: 22 x 33 mm; Zegelformaat:
25 x 36 mm; Tanding: 123/4 : 14; Papier:
zonder watermerk, fosforescerend; Gom-
ming: synthetische gom; Velindeling: 10 x
10 = 100 zegels; Druktechniek: rasterdiep-
druk; Drukkerij: Joh. Enschede & Zonen
te Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.
Bijgaande foto's werden genomen
van het goedgekeurde ontwerp.

Conferentie Interparlementaire
Unie (IPU)
Voor de vierde keer wordt een
jaarvergadering van de Interparle-
mentaire Unie in Nederland ge-
houden. De vergaderingen dragen
een informeel karakter en bieden
mede daardoor de parlementariërs
van de omstreeks 70 landen die
bij deze Unie zijn aangesloten een
goede gelegenheid van gedachten

te wisselen.

ff (t~~

= =
.Iq .•••'. 5~:,)70' I1')4.' ï:-

1t
)7() ,,~. ,~,

<- /" . .,....
:~~/I •••••. ',

\URi;\"MF SURJNAMf

25cJOc

Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Verenigde Naties
zal de postadministratie van Suri-
name van 26 juni 1970 t.m. 25
juni 1971 twee bijzondere post-
zegels zonder toeslag uitgeven. De
voorstelling op beide postzegels is
de afbeelding van een ruwe edel-
steen, waarvan één facet is gesle-
pen, met daarin de letters "UNO"
en de jaartallen ,,1945-1970".

Het ontwerp werd· verzorgd door
de heer S. L. Hartz te Haarlem.
Waarde en kleuren:
10 cent geel-oker
25 cent blauw

De prijs per serie is in Nederlandse
munt f 0.70 (inc!. B.T.W. f 0.73).

Technische gegevens:

Beeldformaat: 21.1 x 35 mm; Zegelformaat:
24.1 x 38 mm; Tanding: 12.50 : 13.25; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming : syn-
thetische gom; Velindeling: 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Joh. Enschede te Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.

àool" éilnne 'boUWl'flll~

T1.lPENSDIE'NSTUITOE'fENIN6. "'''L'J 6E/ClEI!P.
IN DRO~I(EN ToESTAND ~!l"'I)E. ZIl"l"I!ND
IN HeT UI,)K AAN bf IlAIfT V•••'" oe weG AAN-
GETROn'EN •... OAT WORDl' EEN tWARE
DOUW ..•.

, I ,

","7- -··~IIWA4).$-~----"~,-'=.,~~..:
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Adjudant C. den Otter
te Middelburg met
functioneel leeftijdsontslag

Op 29 mei 1970 werd afscheid genomen van de ad-
judant C. den Otter, chef de bureau bij de districts-
staf te Middelburg. Uit de toespraken bleek de grote
waardering voor het werk en niet in het minst voor
de persoon van de scheidende functionaris. Nuttige
geschenken onderstreepten de woorden. Niet onver-
meld bleef dat de adjudant Den Otter vanaf het be-
gin van het Korpsblad Rijkspolitie als correspondent
is opgetreden en vele lezenswaardige bijdragen van
zijn hand in het Korpsblad werden afgedrukt.

(Foto: Provo Zeeuwse Courant)

Ambtsjubilea

District Alkmaar
Owmr. F. Ch. Broekman, Bovenkarspel
Owmr. J. Bruining, Wieringerwaard
Owmr. H. G. Dieterman, Midwoud
Wmr. 1e kl. K. Moor, Bergen N.H.
Owmr. B. W. Kouw, Winkel
Wmr. 1e kl. J. H. Sikkink, Enkhuizen

District Amsterdam
Owmr. A. C. Bakker, Muiderberg
owmr. A. Kingma, Purmerend
Wmr. 1e-l<r. A. Kaarsemaker, Amsterdam
Owmr. E. Harmelink, Krommenie
Owmr. H. Slotstra, Marken
Wmr. 1e kl. H. Bruin, Purmerend
Wmr. 1e kl. S. Tiemersma, Westerland
Wmr. 1e kl. J. Hillebrand, Weesp
Owmr. J. H. V. Slooten, Amsterdam

District Utrecht
Wmr. 1e kl. A. Hamminga, Bilthoven
Owmr. K. Hoorn, Renswoude
Owmr. M. Kuipery, Loosdrecht
Adjudant R. Postrna, Rhenen

District 's-Gravenhage
Wmr. 1e kl. A. v. d. Putte, Zoutelande 25 jaar op 27- 8-'70
Wmr. 1e kl. J. Mans, Rotterdam 25 jaar op 20- 8-'70
Wmr. 1e kl. Th. P. v. d. Aart, Noordwijkerhout 25 jaar op 15- 8-'70
Owmr. A. Bruinooge, Wissenkerke 25 jaar op 1- 8-'70
Owmr. J. v. d. Giessen, Maasland 25 jaar op 20- 8-'70
Owmr. D. C. Renee, Boskoop 25 jaar op 20- 8-'70
Owmr. A. de Roon, 's-Gravenhage 25 jaar op 20- 8-'70
Owmr. Chr. v. d. Linden, Europoort 25 jaar op 22- 8-'70
Owmr. G. A. de Roock, Dirksland 25 jaar op 15- 8-'70
Wmr. 1e kl. W. H. Ooms, Kerkwerve 25 jaar op 6- 8-'70
Wmr. 1e kl. R. Mateman, Zoetermeer 25 jaar op 1- 8-'70
Owmr. E. Geitenbeek, Leimuiden 25 jaar op 20- 8-'70
Wmr. 1e kl. J. H. de Feiter, Voorschoten 25 jaar op 3- 9-'70
Wmr. 1e kl. L. J. A. Fondse, Lekkerkerk 25 jaar op 10- 9-'70
Owmr. G. C. V. Felius, St. Philipsland 25 jaar op 10- 9-'70
Wmr. 1e kl. C. J. Papeveld, Nieuwerkerk 25 jaar op 10- 9-'70
Wmr. 1e kl. J. C. Doelman, Zuidland 25 jaar op 3- 9-'70
Owmr. C. v. d. Graat, Puttershoek 25 jaar op 3- 9-'70
Owmr. P. Sintemaartensdljk, Oostvoorne 25 jaar op 3- 9-'70
Wmr. 1e kl. G. W. Lavigne, Hazerswoude 25 jaar op 15- 9-'70
Owmr. A. Dijkshoorn, Rotterdam 25 jaar op 17- 9-'70
Owmr. A. Olree, Waddinxveen 25 jaar op 17- 9-'70
Owmr. J. de Ruiter, 's-Gravenhage 25 jaar op 17- 9-'70
Owmr. G. Oprel, Goudriaan 25 jaar op 16- 9-'70
Wmr. 1e kl. C. de Gans, Dordrecht 25 jaar op 19- 9-'70

District 's-Hertogenbosch
Owmr. J. J. Wezenberg, Voikei
Wmr. 1e kl. A. Eggebeen, Sleeuwijk
Owmr. J. de Ruiter, Uden

25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 19- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 6- 8-'70

25 jaar op 11- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 19- 7-'70
25 jaar op 23- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 7- 8-'70
25 jaar op 11- 8-'70
25 jaar op 15- 8-'70
25 jaar op 20- 8-'70

25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
40 jaar op 21- 8-'70

25 aar op 16- 7-'70
25 aar op 5- 8-'70
25 aar op 3- 9-'70

District Eindhoven
Owmr. B. P. Eibers, Best

District Breda
Owmr. P. J. Helmons, Diessen
Owmr. P. J. Engelaar, Dinteloord

District Maastricht
Owmr. A. T.A. Fontein, Gronsveld
Owmr. K. J. M. van Bindsbergen, Mheer
Wmr. 1e kl. J. H. RuIlenraad, Ulestraten

District Roermond
Wmr. 1e kl. A. B. Martens,Roermond
Wmr. 1e kl. A. J. Jorna, Roermond
District Apeldoorn
Owmr. H. Beun, Lichtenvoorde
Wmr. 1e kl. H. Korterink, Bredevoort
Wmr. 1e kl. H. J. Piepers, Lievelde
Wmr. 1e kl. D. G. Slagter, Gorssel
Wmr. 1e kl. J. Apeldoorn, Nunspeel
Wmr. 1e kl. H. Boomsrna, Apeldoorn
Wmr. 1e kl. G. Nijdeken, Apeldoorn
Wmr. te kl. R. v. d. Put, Almen
Wmr. 1e kl. H. J. Rodijk, Hulshorst
District Nijmegen
Wmr. 1e kl. A. G. J. Bakker, Doornenburg
Owmr. W. H. Eggink, Ophemert
Wmr. 1e kl. A. van Kessel, Maurik
Owmr. J. Kuipers, Dinxperlo
Wmr. 1e kl. J. C. W. Tolhuis, Ultt
Wmr. 1e kl. P. v. d. Veen, Lobith-Tolkamer
Wmr. 1e kl. G. J. Reintjes, Haalderen
Owmr. M. Elberlsen, Ochlen
Wmr. J. van Beek, Druten
District Zwolle
Wmr. 1e kl. W. v. d. Kolk, Olsl
Owmr. B. J. Lammers, Diepenheim
Owmr. J. H. Seinen, Gramsbergen
Owmr. J. C. Sepers, Zwolle
Owmr. J. Slol, Rijssen
Wmr. 1e kl. G. W. Mourik, Zwolle
Owmr. Engelbertink, Oldenzaal
Wmr. 1e kl. J. B. Oude Vrielink,
Owmr. W. Vosseberg, Hasselt
District Groningen
Owmr. B. Baars, Batlo
Owmr. G. J. Christiaans, Noordbroek
Wmr. 1e kl. A. Kiewiet, Kolham
Wmr. 1e kl. R. Klein, Muntendam
Owmr. Th. Knol, Scharmer
Wmr. 1e kl. H. Meerveld, Groningen
Owmr. H. P. Prak, Kloosterburen

25 jaar op 1- 8-'70

25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 17- 9-'70

25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 6- 8-'70
25 jaar op 27- 8-'70

25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 24- 8-'70

25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 15- 8-'70
25 aar op 15- 8-'70
25 aar op 15- 8-'70
25 aar op 10- 9-'70
25 aar op 10- 9-'70

25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 6- 8-'70
25 jaar op 15- 8-'70
25 jaar op 21- 8-'70

25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aar op 1- 8-'70
25 aarop 1- 8-'70
25 aar op 15- 8-'70
25 aar op 20- 8-'70

Haaksbergen 25 aar op 11- 9-'70
25 aar op 3- 9-'70

25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12' 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
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VARIA

Owmr. L. Steensma, Zuid broek
Owmr. L. H. Westra, Ulrum
Owmr. K. A. Wietsma, Eenrum
Wmr. 1e kl. A. H. v. d. Berg, Groningen
Owmr. B. Roseboom, Midwolda
District leeuwarden
Owmr. R. Spijker, Oudemirdum
Wmr. 1e kl. J. G. v. d. Haak, Warga
Owmr. J. Kort, Bergum
Owmr. L. v. d. Ploeg, Kollumerzwaag
Owmr. G. J. Zwart, Akkrum
Wmr. 1e kl. J. Veenstra, Noordbergum
Owmr .R. Westra, Ternaard
Wmr. te kl. L. luten, Noordbergum
Owmr. H. G. Remmers, Joure
Owmr. G. Majoor, Diever
Wmr. 1e kl. G. Ottens, Dalen
Owmr. H. Stoppels, Ide
Wmr. 1e kl. R. Everts, Dalen
Wmr. 1e kl. G. Gansekoele, Kerkenbosch
Wmr. 1e kl. M. Leutscher, Exloo
Owmr. J. Platje, Oosterhesselen
Wmr. 1e kl. J. Tabak, Zweeloo
Wmr. 1e kl. J. Westerhuis, Nieuweroord
Rijkspolitie te Water
Wmr. 1e kl. P. J. Bakker, Amsterdam
Wmr. 1e kl. A. M. Elburg, Warmond
Owmr. K. Griffioen, Aalsmeer
Wmr. 1e kl. B. Slikkerveer, Gouda
Wmr. 1e kl. A. M. de Vries, Amsterdam
Wmr. 1e kl. M. Wolthuis, Amsterdam
Wmr. 1e kl. M. J. van Zwieten, Amsterdam
Owmr. J. W. Brouwer, Wemeldinge
Owmr. A. H. Lödel, Warmond
Wmr. 1e kl. A. Weltevrede, Vlaardingen
Owmr. H. Kip, Harlingen
Owmr. J. Kamp, Terneuzen
Owmr. D. Lub, Amsterdam
Wmr. 1e kl. P. Vogelaar, Wemeldinge
Owmr. D. Pruim, Zutphen •
Dienst luchtvaart Rijkspolitie
Owmr. J. Buwalda, Schiphol
Opleidingsschool Rijkspolitie
Owmr. Th. M. Boer, Horn
Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie
Owmr. J. Pot, Driebergen
Owmr. G. A. v. d. Sluis, Driebergen
Owmr. W. H. de Leeuwerk, Driebergen
Owmr. G. Schoonbeek, Driebergen
Owmr. J. Zwart, Driebergen

Service stations door
geheel Nederland

25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op, 12- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70

25 jaar op 9- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 12- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 14- 7-'70
25 jaar op 14- 7-'70
25 jaar op 16- 7-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70
25 jaar op 1- 8-'70

25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 13- 8-'70
25 jaar op 20- 8-'70
25 jaar op 20- 8-'70
25 jaar op 21- 8-'70
25 jaar op 28- 8-'70
25 jaar op 1- 9-'70
25 jaar op 1- 9-'70
25 jaar op 1- 9-'70
25 jaar op 27- 9-'70

25 jaar op 26- 9-'70

25 jaar op 2- 9-'70

25 jaar op 15- 8-'70
25 jaar op 20- 8-'70
25 jaar op 20- 8-'70
25 jaar op 27- 8-'70
25 jaar op 27- 8-'70

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 22-6-'70: G. P. den Hartog, wmr. van
Heiloo naar Driebergen (A.V.D.).
Per 1-7-'70: R. W. Jans, wmr. 1e kl. van
Spoorbuurt naar Schaesberg.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 15-6-'70: P. J. v. Breugel, wmr. van
Landsmeer naar Purmerend.
Per 15-6-'70: J. v. Assenbergh, wmr. van
Heemskerk naar Landsmeer.
Per 3-6-'70: J. Buiskool, owmr van Am-
sterdam naar Alkmaar.
Per 1-7-'70: H. Slofstra, owmr. van Mar-
ken naar Halfweg.
DISTRICT UTRECHT
Per 15-6-'70: G. Boer, wmr. 1e kl. van
Jutphaas naar Maarssen.
Per 16-6-'70: C. Zwaan, owmr van Bilt-
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hoven naar Boxtel.
DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
Per 1-6-'70: P. Hofman, wmr. te kl. van
Barendrecht naar Oud-Vossemeer.
Per 1-6-'70: Schoemaker, owmr. van Rijns-
burg naar Bennebroek.
Per 1-6-'70: N. v. d. Berg, wmr. 1e kl. van
's-Gravenhage naar Roermond:
Per 8-6-'70: H. Weststrate, owmr. van Stol-
wijk naar Voorschoten.
Per 1-6-'70: C. L. Bos, wmr. van Ben.
Hardinxveld naar Steenbergen.
Per 1-6-'70: C. Nieuwenhuijzen, wmr. van
Axel naar Teteringen.
Per 1-1-'70: N. A. A. Bakker, techno contr.
van Terneuzen naar Goes.
Per 20-6-'70: B. W. te Selle, owmr. van
's-Gravendeel naar Diepenveen.
Per 1-7-'70: L. A. Gouw, wmr. van Dub-
beldam naar Poortugaal.
Per 1-7-'70: J. C. Maaskant, wmr. van
Dubbeldam naar Ouddorp.
Per 1-7-'70: B. G. V. d. Sijde, wmr. van
Dubbeldam naar Oud-Beijerland:
Per 1-7-'70: W. Verschoor, wmr. van Dub-
beldam naar H. I. Ambacht.
Per 22-6-'70: D. J. de Jong, wmr. van Al-
blasserdam naar Bilthoven.
Per 16-6-'70: D. R. Millenaar, wmr. 1e kl.
van Terneuzen naar Breskens.
Per 1-7-'70: J. A. V. Uitert, wmr. 1e kl.
van H. I. Ambacht naar Dordrecht.
Per 1-7-'70: H. V. Burgel, owmr. van Dub-
beldam naar Dordrecht.
Per 1-7-'70: W. Redert, wmr. 1e kl. van
Willemsdorp naar Dordrecht.
Per 1-7-'70: J. W. Sijpesteijn, wmr. 1e kl.
van Dubbeldam naar Dordrecht.
Per 1-7-'70: Th. V. Leeuwen, wmr. 1e kl.
van Dubbeldam naar 's-Gravendeel.
Per 22-6-'70: J. W. de Looff,wmr. van
Oostburg naar Driebergen.
Per 1-7-'70: D. V. Beelen, wmr. van Nieuw-
koop naar Amsterdam.
Per 1-7-'70: W. A. J. Jansen, wmr. 1e kl.

van Dordrecht naar Oudendijk en Beets:
Per 1-7-'70: A. West ra, wmr. 1e kl. van
Oegstgeest naar Schiphol.
Per 1-7-'70: J. Buwalda, wmr. te kl. van
Lisse naar Schiphol.
Per 1-7-'70: C. A. Polderman, owmr. van
Oude Tonge naar 's-Heer Arendskerke.
Per 1-7-'70: W. V. Gent, adjudant van
Dubbeldam naar Dordrecht.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-7-'70: P. M. H. Janssen, adspirant
van Opl.school Horn naar Kessel; G. M.
van Kruisbergen, adspirant van Opl.school
Horn naar Horst; W. A. P. G. Smits, ad-
spirant van Opl.school Horn naar Horst;
L. F. Semmeling, adspirant van Opl.-
school Horn naar Echt.
DISTRICT BREDA
Per 1-7-'70: F. W. J. Schutte, owmr. van
Chaam naar Breda.
Per 10-6-'70: J. H. Th. M. Bossmann, wmr.
1e kl. van Hilvarenbeek naar Eist (G.).
Per 1-7-'70: M. Aerts, owmr. van Sprundel
naar Linne.
Per 1-7-'70: C. R. de Birk, wmr. 1e kl.
van Zegge naar Zevenbergschenhoek.
Per 30-6-'70: C. G. van' der Plas, wmr. te
kl. van Breda naar 's-Gravenhage.
Per 1-7-'70: C. J. A. J. Baaten, adspirant
van Opl.school Horn naar Oudenboseh;
H. F. J. Meeren, adspirant van Opl.school
Horn naar Made en Drimmelen; J. G. M.
van Pelt, adspirant van Opl.school Horn
naar Etten Leur; H. T. A. M. Snoeren,
adspirant van Opl.school Horn naar Hil-
varenbeek; T. P. G. Vermeulen, adspi-
rant van Opl.school Horn naar Uden hout;
F. C. H. M. Willems, adspirant van Opl.-
school Horn naar Dongen; A. J. A. H.
Aarde, adspirant van Opl.school Horn
naar Rucphen; A. M. C. Deeben, adspi-
rant van Opl.school Horn naar Kaatsheu-
vel ; D. Stolk, adspirant van Opl.school
Horn naar Sprundel.
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DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-7-'70: A. J. Remmits, wmr. le kl.
van Nuenen naar Deurne; C. H. Renkens,
wmr. le kl. van Leende naar Eindhoven.
Per 10-6-'70: K. de Boer, wmr. le kl. van
Waal re naar Schagen.
Per 1-7-'70: C. Bondt, adspirant van Op 1.-
school Horn naar Waalre; A. M. A. van
Kroonenburg, adspirant van Opl.school
Horn naar Asten; L. J. A. M. van Veld-
hoven, adspirant van Opl.school Horn
naar St. Oedenrode.
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
Per 20-6-'70: P. J. van Melick, wmr. le kl.
van Schijndel naar Grave.
Per 15-6-'70: F. J. W. van Rooij, owmr.
van Overloon naar St. Anthonis.
Per 16-6-'70: J. v. d. Nat, wmr. le kl. van
Eethen naar Hei en Boeicoop.
Per 1-7-'70: A. G. E. M. van Teelfelen,
adspirant van Opl.school Horn naar Berg-
hem; C. A. M. Vloet, adspirant van Opl.-
school Horn naar Uden.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 22-6-'70: Th. P. de Vries, wmr. van
Valkenburg naar Alkmaar.
Per 15-6-'70: H. P. Meijer, wmr. le kl.
van Maastricht naar Driebergen A.V.D.
Per 1-7-'70: A. Gootjes, owmr. van Amby
naar Maastricht; G. van Dijk, wmr. le kl.
van Waubach naar Berg en Terblijt; J. H.
Bex, wmr. le kl. van Heer naar Gadier
en Keer; J. H. H. Tonnaer, wmr. le kl.
van Heer naar Gronsveld; B. J. Nieland,
wmr. le kl. van Heer naar Beek (L.); J.
Meszner, wmr. le kl. van Heer naar
Meerssen; H. H. Boer, wmr. van Heer
naar Amsterdam R.P. te Water; J. G. B.
Lonij, wmr. van Heer naar Nuth; W. P. A.
Meijers, wmr. van Heer naar Nuenen; J.
M. J. van Noorbeek, wmr. van Heer naar
Ubach over Worms; H. J. Kobus, adjudant
van Heer naar Maastricht; J. J. A. MolI,
adjudant van Bunde naar Maastricht; A.
P. Wolfs, owmr. van Itteren naar Maas-
tricht; W. Berendsen, adspirant van Opl.-
school Horn naar Beek (L.); M. C. A.
Frederix, adspirant van opl.school Horn
naar Wittem; M. J. M. Lochtman, adspi-
rant van Opl.school Horn naar Nieuwen-
hagen; G. H. J. Schormans, adspirant
van Opl.school Horn naar Amstenrade;
G. P. H. van der Salm, adspirant van
Opl.school Horn naar Born; J. C. Geuze,
adspirant van Opl.school Horn naar Bun-
de; H. H. A. Habets, adspirant van Opl.-
scho.ol Horn naar Voerendaal; A. J. M.
Jongeling, adspirant van Opl.school Horn
naar Wittem; J. Roos, adspirant van Opl.-
school Horn naar Susteren ; A. W. M.
Schmeits, adspirant van Opl.school Horn
naar Born; P. L. E. R. M. Simons, adspi-
rant van Opl.school Horn naar Nieuwen-
hagen.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden,

DISTRICT APELDOORN
Per 16-6-'70: W. Tromp, wmr. le kl. van
Hulshorst naar Egmond aan Zee.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-6-'70: A. J. Kamphuis, wmr. le kl.
van Bemmel naar Nijmegen; W. H. A.
Schuiten, wmr. le kl. van Ubbergen naar
Nijmegen.
Per 22-6-'70: H. J. Eggink, wmr. van Zed-
dam naar Apeldoorn.
Per 16-6-'70: G. H. Losekoot, wmr. le kl.
van Weurt naar Overasselt.
Per 1-7-'70: P. M. v. d. Grift, owmr. van
Opijnen naar Kortenhoef.
DISTRICT ZWOLLE
Per 22-6-'70: B. J. Zinger, wmr. van Rijs-
sen naar Eindhoven.
Per 16-6-'70: H. Bax, owmr. van Goor naar
Markelo.
DISTRICT ASSEN
Per 1-6-'70: T. de Jonge, owmr. van Bor-
ger naar Appingedam.
Per 22-6-'70: J. H. Zwiers, wmr. van Sleen
naar Driebergen (A:V.D.).
Per 1-7-'70: M. Dijkstra, wmr. le kl. van
Tiendeveen naar Veenhuizen ; W. Hadde-
ringh, wmr. le kl. van Roden naar Die-
men.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 16-6-'70: H. Otten, owmr. van Donker-
broek naar Witmarsum.
Per 15-6-'70: H. Meijer, wmr. te kl. van
Woudsend naar Oudehaske.
Per 1-7-'70: H. G. Remmers, owmr. van
Joure naar Heeg; S. Paulusma, wmr. van
Koudum naar Lemmer.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'70: H. Bansema, wmr. le kl. van
Groningen naar Maastricht.
Per 16-6-'70: L. Siepel, owmr. van Gro-
ningen naar Assen.
Per 22-6-'70: H. Doornbos, wmr. van Leek
naar Groningen; D. Oorburg, wmr. van
Schildwolde naar Assen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'70: Th. P. Nelissen, dir. olf. 3e
kl. van Leeuwarden naar Amsterdam.
Per 1-6-'70: J. G. W. Bär, off. le kl. van
Nijmegen naar Leeuwarden.
ALG. INSPECTIE RIJKSPOLITIE
Per 1-6-'70: R. den Breejen, dir. olf. 3e
kl. van 's-Gravenhage naar Nijmegen.
Per 1-1-'70: H. Overeem, techno contr. van
Driebergen naar Tilburg; N. A. A. Bakker,
techno contr. van Terneuzen naar Goes;
P. de Zeeuw, opzichter van Breda naar
Deventer; J. Huitema, opzichter van Zwol-
le naar Sneek.
ALG. VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
Per 18-7-'70: R. R. H. Walraven, wmr. le
kl.; H. V. d. Boon, wmr. en A. G. H. Min-
derhout, rijksambt. E allen van Driebergen
naar Grathem.
Per 20-6-'70: J. A. Verplanke, wmr. le kl.
van Driebergen naar Terneuzen.
Per 18-7-'70: D. L. Bravenboer, wmr. le
kl. van Driebergen naar Scherpenzeel.
Per 1-7-'70: C. J. de Groot, wmr. le kl.
van Driebergen naar Deil/Enspijk.
OPLEIDINGSSCHOOL RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: A. K. Zaagman, owmr. van
Arnhem naar Elspeet.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
Per 1-7-'70: Adjudant C. A. Polderman tot
groepscommandant Bolsele te 's-Heet
Arendskerke.
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
Per 16-6-'70: Adjudant C. Zwaan tot
groepscommandant bereden groep te Box-
tel.
DISTRICT ZWOLLE
Per 16-6-'70: Adjudant H. Bax tot groeps-
commandant te Markelo.

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-6-'70: Adjudant T. de Jonge tot
groepscommandant te Appingedam.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'70: Dir. off. 3e kl. R. den Brèejen
tot hoofdofficier-toegevoegd te Nijmegen;
Dir. off. 2e kl. M. de Ruiter tot comman-
dant te Amsterdam; Dir. olf. 3e kl. Th. P.
Nelissen tot commandant te Amsterdam;
Olf. le kl. J. G. W. Bär tot tijd. waarne-
ming van commando distr. Leeuwarden te
Leeuwarden.
ALGEMENE INSPECTIE RIJKSPOLITIE
Per 1-6-'70: Dir. off. 3e kt. W. C. A. van
Kappel tot hoofd van de afdeling Toe-
zicht Verkeersdiensten van de Inspectie
Uitvoerende Diensten te 's-Gravenhage.
DIENST LUCHTVAART RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: Adjudant C. Verberk tot
groepscommandant te Rotterdam.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: J. G. P. Brink te Heiloo.
DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'70: J. Bakker te Diemen.
Per 1-7-'70: D. J. Schaaij te Amsterdam;
W. A. J. Jansen te Oudendijk.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: J. H. Boumeester te Weesp;
F. P. A. Engelbregt te Diemen; N. C. A.
Gieling te Purmerend; B. J. W. V. d.
Heisteeg te Kortenhoef; A. A. M. Mol te
Aalsmeer; C. J. S. Wals te Uithoorn; B.
J. Daalder te Amsterdam; F. W. van Laar
te Muiden.
DISTRICT UTRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: G. W. v. Alphen te Jutphaas
en M. A. J. de Jong te Rhenen (beiden
afkomstig V. d. opl.school).
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
per 1-6-'70: H. Schoenmaker te Benne-
broek.
Per 1-7-'70: C. A. Polderman te 's-Heer
Arendskerke.
Per 1-6-'70: P. Hofman te Oud-Vossemeer.
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'70: D. R. Millenaar te Breskens;
J. van der Nat te Hei- en Boeicop.
Per 1-7-'70: C. Robbertsen te Voorschoten;
G. V. d. Neut te Dordrecht.
tot adm. ambt. C 3e klasse:
Per 1-3-'70: W. A. van Oosten te Oegst-
geest.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: J. Stomphorst te Wateringen;
D. J. Rougoor te Oudewater; G. H. Lan-
kester te. Zoetermeer; H. J. Hogeveen te
Zoetermeer; Tr. Erents te Noordwijker-
hout; M. N. v. d. Berg te Wateringen; J.
v.Dijk te H. I. Ambacht; P. P. Polderdijk
te Middelturg; W. J. Dekker te Krimpen
aJd IJssel; H. Dèmoed te Rijnsburg ; D.
J. V. Gemerden te Oegstgeest; A. Goe-
ree te De Lier; B. M. Keijzer te Pijnac-
ker; J. J. M. Mathot te Sassenheim; A.
den Ouden te Krimpen aJd IJssel; A. van
der Smit te Boskoop; F. H. Wotsak te
Wateringen; C. M. van Eijsden te Har-
dinxveld-Giessen; H. Koster te Baren-
drecht; L. C. van der Pols te Brielle; J.
A. C. Muller te Zierikzee; E. S. Paliwoda
te Hulst; M. J. Zweed ijk te Axel.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'70: C. R. de Birk te Zeven berg-
schenhoek.
tot schrijver A:
Per 1-4-'70: G. J. van Beusekom te Breda.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: C. J. A. J. Baaten te Ouden-
bosch; H. F. J. Meeren te Made en Drim-
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melen; J. G. M. van Pelt te Ellen-Leur;
H. T. A. M. Snoeren te Hilvarenbeek;
T. P. G. Vermeulen te Udenhout; F. C.
H. Willems te Dongen; A. J. A. H. Aarde
te Rucphen; A. M. C. Deeben te Kaats-
heuvel ; D. Stolk te Sprundel.
DISTRICT EINDHOVEN
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: C. Bondt te Waalre; A. M. A.
van Kroonenburg te Asten; L. J. A. M.
van Veldhoven te St. Oedenrode.
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
tot dir. 011. 2e kl.:
Per 1-4-'70: Th. C. G. J. M. Vrijhoef te
's-Hertogenbosch.
tot adjudant:
Per 16-6-'70: C. Zwaan te Boxtel.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: A. G. E. M. van Teeffelen te
Berghem; C. A. M. Vloet te Uden.
DISTRICT MAASTRICHT
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'70: R. W. Jans te Schaesberg.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: W. Berendsen te Beek {L.l;
M. C. A. Frederix te Wittem; M. J. M.
Lochtman te Nieuwenhagen; G. H. J.
Schormans te Amstenrade; G. P. H. van
der Salm te Born; J. C. Geuze te Bunde;
H. H. A. Habets te Voerendaal; A. J. M.
Jongeling te Wittem; J. Roos te-Susteren:
A. W. M. Schmeits te Born; P. L. E. R.
M. Simons te Nieuwenhagen.
DISTRICT ROERMOND
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: P. M. H. Janssen te Kessel;
G. M. van Kruisbergen te Horst; W. A. P.
G. Smits te Horst; L. F. Semmeling te
Echt.

DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'70: P. Ellens te Apeldoorn.
lot wachtmeester:
Per 1-7-'70: J. de Groot te Nijkerk; C. A.
van Voskuilen te Ermelo; E. A. M. Hen-
driks te Apeldoorn; G. J. Makkinga te
Nunspeet; J. Vermaas te Putten.
DISTRICT NIJMEGEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'70: G. H. Losekoot te Overasselt.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: A. P. J. M. v. d. Brandt te
Dinxperlo; J. P. Dingelholl te Geldermal-
sen; H. H. J. M. Heurkens te Druten; H.
v, Tuyl te Ammerzoden; W. O. de Boer te
Beuningen; T. B. H. Hensens te Druten.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 16-6-'70: H. Bax te Markelo.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: G. A. M. Blokhuis te Losser;
H. v. Doorn te Ommen; G. Huisman te
Raaite; K. Kuik te Wierden; H. te Nijen-
huis te Haaksbergen; A. J. Ooihorst te
Borne; J. P. M. Regenmortel te Olst; A.
J. F. Roescher te Holten; A. Vrielink te
Vollenhove.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-6-'70: R. Spijker te Oudemirdum.
DISTRICT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-6-'70: T. de Jonge te Appingedam.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: K. Vermeulen te Tiel.
OPLEIDINGSSCHOOL RIJKSPOLITIE
tot adjudant:
Per 1-3-'70: P. L. Aerts te Arnhem; E: A.
Boesaard te Arnhem; H. Bouwman te Arn-
hem; D. Eshuis te Arnhem; G. L. M.
Groot te Horn; J. M. Knook te Arnhem;
G. M .Koning te Arnhem; J. A. A. Kur-
vers te Horn; H. J. J. van Mourik te Horn;
J. Postma te Arnhem; S. Procee te Arn-
hem; J. v, d. Sande te Horn; W. Vermeu-
len te Horn; P. J. M. Vis te Horn; T.
Walhout te Arnhem; E. de Kruit te Arn-
hem.
Per 1-4-'70: J. W. K. Coenraadts te Arnhem.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'70: G. W. Assendelft te Horn.
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ALG. INSPECTIE RIJKSPOLITIE
tot dir. 011. 1ekl.:
Per 1-6-'70: L. J. v. d. Meulen te 's-Gra-
venhage.
tot opzichter:
Per 1-1-'70: H. Overeem te Tilburg; N. A.
A. Bakker te Goes.
VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
tot adjudant:
Per 1-3-'70: C. A. P. Hermans, H. van
Reeden, P. Scheper allen te Bilthoven.
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'70: C. J. de Groot te Deil/Enspijk.
DIENST LUCHTVAART RIJKSPOLITIE
tot adjudant:
Per 1-7-'70: C. Verberk te Rotterdam.
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'70: H. H. C. Langenhein, S. Bu-
walda, A. West ra allen te Schiphot.
VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS
tot adjudant:
Per 1-5-'70: W. Temmink te Soestdijk.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-6-'70: I. Bakker, schrijver i.t.d. te
Amsterdam; F. E. Beetz, schrijver i.t.d. te
Amsterdam.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-6-'70: H. Busser, wmr. 1e kl. te
Doorn.
DISTRICT ALKMAAR
Per 1-7-'70: M. B. Jansen, schrijver i.t.d.
te Alkmaar.
DISTRICT DORDRECHT
Per 1-7-'70: A. J. de Vlaming te Dordrecht.
DISTRICT BREDA
Per 1-7-'70: T. C. W. M. Diepstraten, ty-
piste A te Breda.
DISTRICT 'S-HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'70: M. Hemel, schrijver te Schijn-
deI.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-7-'70: J. P. Smeets, adm. ambtenaar
3e kl. te Valkenburg; H. R. Charles,
schrijver te Maastricht; Th. van Velthoven,
telex-telefonist te Maastricht.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-7-'70: A. P. G. Schmitz, telex-tele-
fonist te Roermond.
DISTRICT ASSEN
Per 15-6-'70: R. A. Huizing, schrijver A te
Assen.
Per 1-7-'70: J. van Gans, schrijver A te
Assen; B. Scholten, schrijver A te Assen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-6-'70: P. bij de Weg, adm. ambt.
C 3 te Ferwerd.
Per 16-6-'70: Mej. M. S. Sierkstra, adm.
ambt. C 3 te Witmarsum.
ALG. INSPECTIE RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: J. Nieuwstraten, adm. ambt
C 1e kl. te 's-Gravenhage.
OPLEIDINGSSCHOOL RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: J. J. A. Gillissen, wachtmees-
ter 1e kl. te Arnhem.
ALG. VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
Per 16-6-'70: Mej. K. P. E. Schipper, ty-
piste A op A.O.K. te Driebergen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-7-'70: P. Swier, schrijver A te Alk-
maar.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-7-'70: F. J. A. A. Guerand, owmr.
te Diemen; W. C. Spruijt, owmr. te Kor-
ten hoef; F. Smink, wmr. 1e kl, te Am-
sterdam.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-7-'70: W. J. Weeda, adjudant te
Driebergen.

DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
Per 1-7-'70: M. H. C. v. Aurich, owmr. te
Voorschoten; J. Wever, wmr. te H. I. Am-
bacht; H. Kox, wmr. 1e kl. te Oudewater.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-7-'70: Th. H. Vermeulen, owmr. te
Limbricht; J. P. Smeets, owmr. te Val-
kenburg; T. Krikken, wmr. 1e kl. te Heer.

DISTRICT ROERMOND
Per 1-7-'70: F. H. Bokma, wmr. 1e kl, te
Haelen; W. J. H. Heijnen, wmr. 1e kl. te
Horst; H. F. van Lierop, wmr. 1e kl. te
Venray; L. P. v. d. Hoff, wmr. 1e kl. te
Weil; T. Dijkstra, wmr. te Siebengewald.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-6-'70: G. W. Beldman,wmr. te Hoe-
velaken.
Per 1-7-'70: H. v . d. Hoorn, wmr. 1e kl. te
Elspeet.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-6-'70: S. Volbeda, wmr. 1e kl. te
Arnhem.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-7-'70: J. J. de Vos, wmr. 1e kl. te
Borne.

DISTRICT ASSEN
Per 1-7-'70: H. Brander, wmr. 1e kl. te
Roden.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-7-'70: B. D. Huitema, adm. ambt.
C 2e kl. te Witmarsum; H. J. Muller,
wmr. 1e kl te Menaldum; J. Beijert, wmr.
te Koudum.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'70: H. E. Overbeek, dir. off. 1e
kt. te Amsterdam.
Per 1-7-'70: S. de Bruijn, owmr. te Am-
sterdam; J. Visser, wmr. 1e kl. te IJmui-
den.

ALG. INSPECTIE KORPS RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: C. Buissant des Amorie, ad-
judant te 's-Gravenhage; M. C. Ruigrok,
dir. olf. 1e kl: te 's-Hertogenbosch.

ALG. VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
Per 1-7-'70: L. A. Provily, wmr. 1e kl. te
Driebergen; Mevr. S. M. Wiersema-
Schreuder, telex-telet. A te Driebergen.

Wij herdenken

Parketwachter
C. de Vries

's-Gravenhage
Distr. 's-Grav.hage'* 23-1-1915t 18-6-1970

Schrijver A
J. de Man

's-Gravenhage
Alg. Insp. R.P.'* 20-2-1917t 23-6-1970
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KORPSBLAD
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~©~~~lr~
Officieel orgaan voor het Korps Rijkspolitie
onder verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur samengestelde redactie.

lle Jaargang
o. 12 - augustus 1970

Verschijnt 1 x per maand

redactie
Majoor W. F. K. J. F. Frackers
te Apeldoorn

Mejuffrouw M. P. Baars
Officier voor jeugdzaken
te Nijmegen

Kapitein 1. G. W. Bär
te Leeuwarden

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

Adjudant J. Ranselaar
te 's-Gravenhage

Opperwachtmeester
1. 1. H. van Aerssen
te Nijmegen

Adjudant
E. A. Boesaard
te Arnhem

Wachtmeester le klasse
1. A. Schuurmans
te Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink
te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie
te Ermelo

Vaste medewerkers:
Mr A. 1. Dek
substituut-officier van justitie
te 's-Gravenhage

Adjudant J. W. Vis
te Arnhem, filatelie

redactie secretariaat
Van Peltlaan 100
Nijmegen
Telefoon 08800 - 5 1339

eindredactie
Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkurn
post Leeuwarden
Telefoon 05100-23361

advert enties
J. G. Duyker
Postbus 228, Amstelveen
Telefoon 020 - 43 2615

uitgave
Schaafsma & Brouwer
Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190-2321
Giro 833111
Abonnementsprijs f 10,40 per jaar
bij vooruitbetaling
Losse nummers f 1,- per stuk

Bij de omslaglolo:

Soldaal H. J. 'I Riel van de Ponlonniers
en Torpedislenschool uit Vught brengt
een gestolen brandkast boven water.
Zie elders in dit nummer.

(Foto: Jan van Leeuwen, Gelder!. Pers)

.deze maand

Ministers aan Tweede Kamer:
Dualistisch stelsel
moet verdwijnen

Militaire duikers
brachten bewijsmateriaal
boven water

"Excellentie, ik
word bestolen"

[]

Nationale Politie Sportdag
van "gouden" PSB

Puzzel van de maand

Horn neemt "overste Proot-
beker" van Arnhem over

Filatelie

Personalia
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MINISTERS AAN TWEEDE KAMER:
dualistisch stelsel van gemeentepolitie
en rijkspolitie moet verdwijnen

De Minister van Justitie mr. C. H. F. Polak en de Minister van Binnenlandse Zaken mr. H. K. J.
Beernink hebben samen per brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de verdere gang van zaken
bij de voorbereiding van een vernieuwde Politiewet uiteengezet.
Ook naar de mening van de beide ministers dient het dualistische stelsel van gemeentepolitie enerzijds
en rijkspolitie anderzijds te verdwijnen. De adviezen, welke na de publicatie vorig jaar van een voor-
ontwerp werden ontvangen, gaan in de richting van regionalisatie en het organiseren van de politie in
grote beheerseenheden. De ministers schetsen de problematiek welke een en ander opwerpt. Zij kondigen
tenslotte aan dat zij na raadpleging van enkele representatieve persoonlijkheden de Tweede Kamer
vraagpunten zullen voorleggen met hun voorlopig an twoord.

voorontwerp en adviezen
Oorspronkelijk stond de beide bewindslieden een partiële herziening van de Politiewet voor ogen, welke
een aanpassing zou betekenen aan de sinds de Politiewet van 1957 veranderde omstandigheden en een
bruikbare oplossing zou bieden voor een afzienbare toekomst. De algemene strekking van de uitgebrachte
adviezen en een behandeling in de Tweede Kamer wees het voorontwerp met die uitgangspunten af,
zij het met erkenning van de daarin genoemde tekortkomingen van de huidige wet. Het bezwaar richtte
zich tegen het naast elkaar bestaan van verschillende politiekorpsen. Daarbij werd o.m. de aandacht
gevestigd op de aanzienlijke schaalvergroting, welke momenteel in het binnenlands bestuur in de vorm
van de stichting van gewesten wordt nagestreefd. Bestuurlijke en ook politie-technische overwegingen
kwamen aan de orde. Zoals bij een materie met zo vele staatsrechtelijke, organisatorische en praktische
consequenties begrijpelijk is, werden deze gedachten niet uitgewerkt.

de politie-organisatie in het algemeen

.-

De ministers wijzen erop, dat in de taak van de politie een aantal deeltaken valt te onderscheiden:
opsporing van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde, vreemdelingentoezicht enz. Bij de
uitoefening van die taken is de politie ondergeschikt aan verschillende organen van hoger, uiteindelijk
politiek verantwoordelijk gezag.
De bewindslieden zien geen aanleiding die situatie ten principale opnieuw ter discussie te stellen. De
ingekomen adviezen houden ook geen aanwijzing in, dat daartoe de wens zou bestaan.
Wat bij de vernieuwing van de Politiewet dan ook in het bijzonder aan de orde is, is de voor het
staatsbestel gewichtige en bovendien ongewoon moeilijke vraag van het beheer van de politie. Onder
beheer is daarbij te verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor de politie als ambtelijk apparaat.
Daaronder is begrepen het waarborgen, dat de politie plichtsgetrouwen ethisch verantwoord optreedt.
De bewindslieden stippen een aantal punten aan, die voor het beheersvraagstuk van belang zijn.
a. Het gezagsorgaan, dat over de politie bevelsbevoegdheid bezit met betrekking tot een bepaalde
deeltaak van de politie, kan zijn verantwoordelijkheid alleen dragen, als de politie als apparaat ook
voldoet aan de eisen, die dat orgaan voor de vervuil ing van die deeltaak meent te moeten stellen.
b. Van groot belang is de verhouding van het centrale gezag en de lagere overheid bij het beheer.
Voor de handhaving van de openbare orde is een op het lokale gezag georiënteerd beheer wenselijk.
Toch mag de centrale overheid niet afhankelijk zijn van beheersvoorzieningen op het lokale niveau.
Hierbij wordt gewezen op b.v. de eis van landelijke gelijkheid in de rechtshandhaving, de ontwikkeling
van het wegverkeer en de bewegelijkheid van de criminaliteit.
c. Overigens is handhaving van de openbare orde, m.n. bij ernstige ordeverstoringen, niet meer een
louter plaatselijke aangelegenheid.
d. In en buiten de politie bestaat er algehele overeenstemming over, dat de politie alleen aan de

3
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steeds hogere eisen op algemeen en specialistisch gebied kan voldoen, als zij is ingedeeld in grote
eenheden.
e. Het stelsel van beheer dient zodanig te worden gekozen, dat een staatsrechtelijk juiste en effectieve
democratische controle mogelijk blijft.

regionalisatie
Als alternatief van het bestaande stelsel is in de adviezen over het voorontwerp bepleit regionalisatie
van de politie. Daarbij zou worden aangesloten aan het proces van de vorming van regionale bestuurs-
eenheden, dat thans is ingezet.
De gedachten omtrent de gewestvorming zijn nog volop in beweging. De regering geeft de voorkeur
aan gewestvorming vanuit de daaraan deelnemende gemeenten. Dan duurt het echter wellicht vrij
lang.' voordat zich op grote schaal gewesten hebben gevormd, terwijl het voorts onzeker is, of ook
op langere termijn geheel ederland in gewesten is opgenomen. Voorts zouden niet alle gewesten van
voldoende omvang kunnen zijn om de basis te zijn voor een uit politie-technisch oogpunt aanvaardbare
beheerseenheid. Dan zou derhalve vermoedelijk een vrij lange overgangsfase noodzakelijk zijn.
Een andere aanpak zou zijn uitsluitend voor het beheer van de politie het land bij wet of algemene
maatregel van bestuur volledig in te delen in kringen en deze kringvorming gaandeweg aan te passen
aan de zich voltrekkende gewestvorming. Daarbij wordt aangetekend, dat de structuurschets, welke
is aangekondigd in de regeringsnota Bestuurlijke Organisatie, aan de gewestvorming richting zal geven
en deze ook zal stimuleren, zodat langs die weg de mogelijkheid tot aanpassing van de kringen aan
komende gewesten aanwezig is.
Van wellicht nog meer belang dan de wijze, waarop de gewesten of kringen worden gevormd, achten
de ministers de vraag van de bestuursvorm. Een voortdurende en effectieve greep van het bestuur
op het beheer van de politie en een democratische controle op dat bestuur moeten zijn gewaarborgd.
Overigens zullen bepaalde onderdelen van de politie buiten een indeling in kringen of gewesten moeten
blijven en functioneel landelijk dienen te worden ingedeeld. Welke onderdelen dit behoren te zijn zal
voorwerp moeten zijn van nader onderzoek.
Bij de uitwerking van het stelsel zijn verschillende varianten denkbaar. Die uitwerking wordt beheerst
door de volgende faktoren:
a. Aan de eerder genoemde aspecten moet recht worden gedaan. In het bijzonder is vaststelling van
de beheersbevoegdheden op landelijk niveau en op lokaal niveau vereist.
b. Beheersbevoegdheden moeten zijn gerelateerd aan de verantwoordelijkheid voor de vervulling van
de onderscheidene deeltaken van de politie.
c. De regeling zal voor een afzienbare toekomst moeten kunnen gelden. De politie mag niet onderhevig
zijn aan kort opeenvolgende essentiële veranderingen.

verdere aanpak
Gezien de hier geschetste problematiek, menen de rmmsters dat, hoewel de ingebrachte adviezen en
uit de Tweede Kamer opgegane stemmen in de richting gaan van een gedecentraliseerde gewestelijke
politie, eerst aan de hand van een nadere bestudering een standpunt kan worden bepaald. Zij hebben
een procedure van voorbereiding gekozen, welke een zo breed mogelijke inbreng van de bij het
po!itievraagstuk betrokken mogelijk maakt en voorts goede kans biedt met spoed tot een resultaat te
leiden. Met het oog hierop kondigen de bewindslieden aan, dat zij aan de Tweede Kamer een reeks
vraagpunten zullen voorleggen, voorzien van hun voorlopig antwoord. Omtrent die vraagpunten zullen
de volgende persoonlijkheden worden geraadpleegd. die geacht kunnen worden representatief te zijn voor
de instanties, die bij de organisatie van de politie zijn betrokken:
J. 1. A. Berger, burgemeester van Groningen;
mr. P. van Dijke, burgemeester van Gouda;
mr. W. A. baron van der Feltz, procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden;
mr. E. W. de Fielliettaz Goethart, burgemeester van Odoorn;
W. de Gast, algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
mr. A. N. Messchaert, officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch;
A. Molenaar, voorzitter van de Vereniging van Hogere Politieambtenaren;
A. K. Mud, voorzitter van de Centrale van Politie-Organisaties;
jhr. dr. O. F. A. H. van ispen tot Pannerden, commissaris der Koningin in de provincie Overijssel;
mr. Ph. C. M. van der Ven, raadsheer in de Hoge Raad der ederlanden;
D. M. Verkerke, hoofdcommissaris van politie te Utrecht.

4
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militaire duikers
brachten bewijsmateriaal
voor rijkspolitie
boven water

TEKST EN FOTO's: OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

Soldaat J. Snijders uit Dordrecht
viste uit het toeleidingskanaal van de
"Bijlant" onder Millingen a. d. Rijn, de
afgebrande kop en een deur van
een tweede brandkast, van de
6 meter diepe bodem.

Dat militaire duikers, met name
het personeel van de Pontonniers-
en Torpedistenschool uit Vught,
de rijkspolitie assisteren bij het
(letterlijk) boven water brengen
van bewijsmateriaal, is geen
nieuws meer. Bijna wekelijks be-
reikt majoor J. J. de Roo, de corn-

mandant van de school, van rijks-
politiezijde een verzoek om mede-
werking bij het opsporen van door
inbrekers in het water gedeponeer-
de gestolen goederen. Nimmer
wordt zo'n verzoek vergeefs ge-
daan. Zo vond ook het verzoek
van de districts-recherche te Nij-

n-egen, om hulp bij het opsporen
van door twee stelende jongelui in
de Gelderse wateren gedropte
brandkasten en geldkistjes, direct
gehoor.
Het resultaat, dat meestal rood de
40 à 50 procent schommelt, was
ditmaal echter volledig en daarom

Een met wier overdekte soldaat
C. J. H. Volwerk uit Oude Tonge
overhandigt een geldkist je aan de met de
leiding van de operatie belaste
sergeant R. Woudenburg.

-r

Het karwei zit erop.
Soldaat Snijders neemt
het tweede geldkist je
van collega Volwerk over.

5
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het vermelden zeker meer dan
waard. Onder het oog van politie-
ambtenaren, gedupeerden, journa-
listen en persfotografen, dook het
team - bestaande uit de dienstplich-
tige soldaten J. Snijders uit Dor-
drecht, C. J. H. Volwerk uit Oude
Tonge en H. J. 't Riet uit Rotter-
dam, onder leiding van sergeant
R. Woudenburg en super-visie
van sergeant-majoor-duikmeester
S. Huisman - eerst uit een dode
arm van de IJssel onder West er-
voort een brandkast op. Vervol-
gens werden in het aan de Rijn

6

Opperwachtmeester
J. Renshof en
wachtmeester le kl.
J. Engelen (Eist)
onderzoeken de
buil.

Opperwachtmeester
J. Renshof

feliciteert soldaat
Van 't Rie! uit

Rotterdam, die de
eerste brandkast

naar boven bracht

onder Millingen gelegen water-
sportcentrum "De Bylant", in zes
meter diep water een brandkast-
deur en afgebrande kop omhoog
gebracht. In de brandende hitte
ging het toen naar Didam, waar
in een afwateringskanaal twee
geldkistjes het succes van de dag
compleet maakten.
"Als het er ligt, halen we het er
uit," had sergeant-majoor Huis-
man aan het begin van de lange
en vermoeiende dag, ten overstaan
van de wat gereserveerd kijkende
journalisten, verklaard. Na afloop

van de operatie was wel duidelijk
dat hij geen woord teveel had ge-
zegd.
Bleef slechts de verbazing over
het feit, dat twee jongemannen
een brandkast, die acht volwassen
mannen slechts met moeite de dijk
opkregen, in het holst van de
nacht van twee hoog de trap af-
sjouwden, in hun auto laadden,
open braken en hem vervolgens,
als betrof het een leeg lucifers-
doosje, over boord zetten.

Het zal je kind maar wezen!

langs de weg ~ gezien

Langs de weg, in een voortuin bij de kruising van de Julianastraat,
Jan Olierneulenstraat en Europaplein te Schaijk zag mevrouw C. de
Zeeuw-v, d. Tillaart deze merkwaardige vertegenwoordiging van het
Korps Rijkspolitie. Die kon zij trouwens nooit missen, want hij stond
in haar eigen voortuin op de dag dat haar echtgenoot, de opperwacht-
meester K. de Zeeuw, postcommandant te Schaijk, zijn vijftigste ver"
jaardag vierde, dus Abraham zag en daarvoor een vrije dag had ge-
nomen. De buurtgenoten hadden de Schaijker traditie getrouw voor een
Abraham in de voortuin gezorgd, die - zeiden ze - meteen die dag
mooi kon vervangen. Er waren automobilisten, die - naar verluidt -
bij eerste oogopslag plotseling voorbeeldig reden. De opperwachtmeester
De Zeeuw ziet er gelukkig anders uit, zonder sigaret onder andere. De
figuur op de foto is slechts "rijkspolitie-Abraham", die slechts des oppers
Jongste dochter bleef imponeren.
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•nieuw gala - uniform

8

voor

De leden van de zes bereden groe-
pen van het Korps Rijkspolitie, in
totaal 66 man, zijn uitgerust met
een nieuw stijlvol gala-uniform,
dat ongetwijfeld luister zal bijzet-
-ten ·aan menig plechtig gebeuren
waarbij de beredenen optreden,
zoals de opening van de Staten-
Generaal en staatsbezoeken.
Het nieuwe gala-uniform is geheel
afgestemd op politietraditie. Van-
daar om te beginnen de helm met
kam en metalen rand, die aan de
oude politiehelm doet denken. De
helm - met kinketting, die sluit
op twee leeuwenkoppen - heeft
een witte pluim en een vergroot
korpsembleem.
Het uniform zelf is geënt op de
ceremoniële tuniek van de rijks-
politie. De tuniek heeft gevloch-
ten epauletten en armkoord en is

beredenen

gesierd met een witte giberne met
zwarte tas, voorzien van het rijks-
wapen in witmetaal. Voorts be-
staat het uniform uit een lange
rijpantalon en behoren hierbij een
draagriem met witte aanhangrie-
men voor de sleepsabel met wit
lederen sabelkwast, alsmede kalfs-
lederen boutines met zwanehals-
haksporen.
Het nieuwe uniform is ontstaan
omdat het vorige bijna twintig jaar
oud en versleten was. Dat gaf
uniformcommissie en uniform-
deskundige F. Smits van het mini-
sterie van Defensie tegelijk de ge-
legenheid om een gaaf politie-
gala-uniform te ontwerpen, reke-
ning houdend met de kritiek die
wel op het vroegere is geuit, dat
in feite sterk aan een huzaren-
uniform deed denken.
Het nieuwe gala-uniform dat op
bijgaande foto's wordt gedemon-
streerd door de wachtmeester l e
klasse H. Reinders van de bereden
groep Bergen (N.H.), is bovendien
aangepast aan het huidige rijks-
politie-uniform.
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commando overdracht bij R.P. te water

overste De Ruiter nam roer
over van kolonelOverbeek

Op 1 juni 1970 heeft kolonel H.
E. Overbeek, commandant van de
Rijkspolitie te Water, het Korps
Rijkspolitie met functioneel leef-
tijdsontslag verlaten.
Hij is met ingang van dezelfde
datum als commandant opgevolgd
door overste M. de Ruiter, die
voordien districtscommandant van
de Rijkspolitie te Water te Am-
sterdam was.
In het bijzijn van de commandan-
ten en deputaties van het perso-
neel van de Rijkspolitie te Water
heeft op 29 mei j.l. te Amsterdam
deze commandowisseling plaatsge-
vonden.
De bijeenkomst werd besloten met
een imposante vlootschouw op het
IJ van R.P.-vaartuigen en een sen-
sationele demonstratie met de

nieuwste snelIe surveilIanceboot
waarmee de Rijkspolitie te Water
wordt uitgerust. Hier manifesteer-
de zich een modern nationaal
politie te water-apparaat, dat zich
na de tweede wereldoorlog ont-
wikkelde en waaraan kolonel Over-
beek gedurende zijn bijna 9-jarige
commandovoering zijn beste krach-
ten heeft gegeven.
De introductie van de "grijze
muis" op het water luidt voor
overste De Ruiter als het ware de
periode in van een vervolmaking
van de Rijkspolitie te Water naar
de eisen van doelmatigheid en
slagvaardigheid in de wereld van
morgen.
Aan het eind van de dag vond een
receptie plaats in het R.P.-complex
aan de Sarphatistraat, waar een

ongekend groot aantal autoriteiten
en genodigden aanwezig was om
afscheid te nemen van kolonel
Overbeek en overste De Ruiter
geluk te wensen met zijn eervolIe
aanwijzing tot commandant van
de Rijkspolitie te Water.

Korpsblad gaat in nieuwe lay-out
de 12ejaargang in

Geringe verhoging abonnementsprijs onontkoombaar

~

Met ingang van het volgende nurn-
- het eerste van de twaalfde
jaargang - van het Korpsblad
Rijkspolitie, zal het Korpsblad een
moderner en fraaier vormgeving
krijgen, waarmee de lay-out an-
dermaal wordt aangepast aan de
eisen die aan een representatief
maandblad van het Korps Rijks-
politie mogen worden gesteld. On-
der meer zal het formaat iets wor-
den verkleind, maar omdat de
bladspiegel ongewijzigd blijft zal

-.

er zeker niet minder in te lezen
zijn.
Hoewel de ontwikkeling van Io-
nen en prijzen in de afgelopen
jaren enige malen leidden tot ver-
hoging van het abonnementsgeld
van dagbladen en periodieken,
hebben wij een dergelijke verho-
ging tot dusver kunnen vermij-
den.
Nu evenwel in het afgelopen jaar
onder meer door de invoering van
de BTW een hernieuwde verho-

ging van lonen en prijzen is opge-
treden, zijn wij helaas genood-
zaakt het abonnementsgeld voor
het Korpsblad Rijkspolitie aan te
passen. Met ingang van de nieuwe
jaargang zal het f 12,50 (inc!. BTW
f 13,-) bedragen.
Wij zijn er evenwel van overtuigd
dat de abonnees daarvoor alle be-
grip zullen hebben, temeer omdat
zelfs dan nog het Korpsblad goed-
koper blijft dan andere soortgelijke
bladen.

9
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Actie in Noorwegen
DOOR DE ADJUDANT P. VIJN TE HEEMSKERK

Na een tot dan zeer mooie kam-
peertrektocht met auto en alpen-
kreuzer door dalen en bergen in
Noorwegen, arriveerden we op 22
juni 1970 op de camping Svea-
strand a in het plaatsje Redalen,
gemeente Gjevik aan het Mjesa-
meer, ongeveer 160 km ten noor-
den van Oslo.
.,We" zijn mijn zwager J. M. van
Halst, sedert juni 1968· adjudant
van gemeentepolitie te Utrecht,
uw schrijver en onze respectieve-
lijke echtgenotes. Het was alle
dagen mooi weer, de reis verliep
schitterend en ons humeur was
van hetzelfde niveau.
23 juni "zonnewende". Voor de

oren een dag, of liever gezegd
een nacht die met vele festivitei-
ten wordt gevierd. In grote getale
kwamen de bewoners uit de om-
o"",:og naar de camping om aan

de oever van het meer in schemer-
licht van de maar even onder-
gaande. zon het feest te vieren.
Tot ver na middernacht bleef men
in groepjes bijeen, onderwijl wat
etend en drinkend. Voor ons werd
het dan ook laat naar bed. Ruw
werd evenwel de late nachtrust
verstoord. Omstreeks 4.15 uur
wordt mevrouw Van Halst wak-
ker van enig geritsel en bemerkt
zij tot haar schrik een vreemde
man naast haar luchtbed. Zij grijpt
hem nog vast aan zijn slipover en
geeft groot alarm. De man rukt
zich los voordat de mannelijke
tentbezetting in actie kan komen.
In zo'n geval zijn ritssluitingen
van een slaapzak nare dingen en
oorzaak van een ruime voorsprong
voor de nachtelijke bezoeker. We
zagen hem op ongeveer 70 meter
aan de overzijde van een door-

Gjovikmann ~,er ~rrestert f~r
teltinnbrudd ä Sveas randa
. En Gjpvik·mann er satt i vare-
tektsarrést rnistenkt for natt til
i gär ä ha begàtt tyveri i et telt
pá Sveastranda Camping i Reda-
len.

Det var to hollandske ektepar
som bodde i teltet og som opp-
aoldt seg ute da mannen sä sitt
initt til ä 'ta seg inn i teltot. Han
ikk stukket med seg et pass og
~a. 100 kroner forutcn endel rei-

10

sesjekkcr i dollars, og en barber-
rnaskin.

Mannen ble Imidlertid pägre-
pet ganske raskt etterpä da han
ble iakttatt av hollenderne, Báde
passet og pengene bie funnet pä
ham, men han nektet seg likevel
skyldig i tyveriet.

Han vil bU framstilt i forhdrs-
ratten i dag .

waadbare rivter tegen een hoge
helling opklauteren en over de
rand verdwijnen.
Signalement: jonge man - kort
haar - blauwe slipover.
Gezien het sterk golvende terrein,
bospercelen en de onbekendheid
hiervan, met bovendien enig leef-
tijdsverschil, had achtervolging
geen zin. Uit de hierna snel opge-
maakte balans bleek: portemonnee
van Van Halst leeg, 140 US-dollar
in tra veiler-cheques, de paspoor-
ten van hem en zijn vrouwen zijn
Remmington scheerapparaat ver-
dwenen en tot slot bleek de porte-
monnee van mijn vrouw ook leeg-
geschud te zijn.
Totaal ontvreemd ongeveer N.kr.
90.-.
Veel sneller dan u deze regels hebt
gelezen zaten Van Halst en ik in
de auto. Met een gok op de ver-
moedelijke richting van de dader
werd de ongeveer 300 meter van
de camping gelegen weg opge-
zocht en gereden in de richting
Gjevik. Na enige kilometers te
hebben gereden moest worden ge-
constateerd dat de man nog niet
zover kon zijn. Op onze terugweg,
ongeveer 600 meter vóór de cam-
ping, zagen we, juist toen we een
heuvelrug over kwamen, een man
vanuit een bosrand naar de oever
van het meer gaan. Hij spoelde
zijn voeten, waste zijn handen en
maakte zijn kleding in orde.
De man droeg een blauwe slip-
over en aangenomen werd, dat we
hem moesten hebben. Langs de
oever slenterde hij in onze rich-
ting en even later was hij door het
golvende terrein uit onze gezichts-

Rp.org_KB1970_08_aug_Nr.12 192



kring verdwenen om na korte tijd
op slechts 100 meter van ons
langs een korenveld weer op te
duiken. Wij wisten ons zo te plaat-
sen, dat hij tussen ons op de weg
kwam.
Vóór de man er op verdacht was
werd hij van achteren benaderd
en in de houdgreep genomen. Na
een korte worsteling en het lichten
van een beentje werd hij op de
achterbank gewerkt, portieren op
slot en na een snelle rit bij onze
Noorse collega aan het bureau te
Gjevik afgeleverd. Er was slechts
een éénmansbezetting. Bij fouille-
ring werd in zijn bezit gevonden:
de vermiste tra veiler-cheques, bei-
de paspoorten, een groter bedrag
aan Noorse kronen dan vermist
werd en enige snuisterijen uit de
tas van mevrouw Van Halst. Het
scheerapparaat was spoorloos. Ge-
zien de geringe bezetting werd ons
verzocht om 9.00 uur met onze

dames aan het bureau te komen
voor het opmaken van het proces-
verbaal. Paspoorten en cheques
werden meteen teruggegeven. Aan-
gezien de man niet van bekennen
hield kon het geld nog niet wor-
den teruggegeven. Hij gaf voor
alles gevonden te hebben. Later
kwam hij met een verhaal, dat hij
alles had gewonnen met kaarten
tijdens het zonnewendefeest!
Na geruime tijd de gelegenheid te
hebben gehad zich in een kleine
ruimte te bezinnen op het voorge-
vallene, zakte hij door de bekende
mand. Het scheerapparaat had hij
tijdens zijn vlucht weggegooid. Hij
kreeg van de O. v. J. gelegenheid
het apparaat te zoeken met de op-
dracht bij niet vinden de nieuw-
waarde te vergoeden. Hij slaagde
niet. Prompt werd de schade ver-
goed en de ontvreemde Kronen
teruggegeven.
De man was de 31-jarige Johans-

sen uit Gjevik. Naderhand bleek
dat hij met zijn vrouwen drie
kleine kinderen op nog geen 50
meter van ons kampeerde. Hij was
reeds eerder met de politie in aan-
raking geweest.
Voor ons een happy-end en voor
hem berouw na de zonde.

Nadrukkelijk werd verzekerd, dat
diefstal op een camping in Noor-
wegen haast niet voorkomt. Ge-
zien de gemoedelijkheid en vrij-
heid waarmee over het algemeen
gekampeerd wordt, zal dit wel
juist zijn. 'k Zou dan ook willen
adviseren: ga eens naar Noorwe-
gen. Het is een machtig land en
nog vol van stilte!

Vanaf deze plaats hartelijk dank
aan onze Noorse collega's Eljen
en Jacobson voor de bijzonder
prettige ontvangst en behandeling
van deze zaak.

Kort geleden is in Nederland de Volvo-politiewagen 144 S gedemonstreerd. Wagens van dit type
rijden in vier werelddelen. Grootste afnemer is tot dusver nog de Zweedse Rijkspolitie, die de
afgelopen drie jaar 1500 van deze wagens kocht.
Links op de foto de Volvo 144 S, rechts de 145 S-combinatiewagen.

"
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Rp.org_KB1970_08_aug_Nr.12 193



~ langs de weg gezren

'"

••

Deze foto's, die een schrijnend tekort aan hotelbedden demonstreren, werden gemaakt door de
wachtmeester 1e klasse J. G. Waanders, tijdens een surveillance met de wachtmeester 1e klasse
Hunze op de Rijksweg 2 bij Ouder-Amstel.

~

JOY-SAILING
VANUIT
HARLINGEN

In Harlingen heeft dezer dagen
~.

een 19-jarige vissersknecht zich
schuldig gemaakt aan joy-sailing.
Hij scheepte zich met zijn zuster,
haar man en 2 kinderen, alsmede
een vriend in op het schip van zijn
baas, de Harlingen 9, voor een
weekendtour naar Terschelling.
De trip werd drastisch bekort door
de Rijkspolitie te Water, die met

de RP 4 verscheen en de vissers-
knecht opdracht gaf onder geleide
van het politievaartuig terug te
koersen naar Harlingen. Er is p.v.
opgemaakt wegens diefstal (art.
310 Wetboek van Strafrecht) en de
rechter moet uitmaken of hij
dit geval van joy-sailing inderdaad
zo wil interpreteren.

13
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"Excellentie, ik word bestolen,"
schreef Heijermans

Buma vecht ervoor dat auteurs
anno 1970 niet bestolen worden

J. A. van Rhijn, hoofd public-relations

"U wilt vast geen dief zijn." Aldus de slogan waarmee
vanuit het Bumahuis te Amsterdam momenteel een
folder in den lande wordt verspreid die de inleiding
vormt van een strijd tegen de nieuwste vorm van
diefstal van geestelijk eigendom, namelijk door een
simpele druk op de knop van het fotocopieerapparaat.
"De koordirigent, die slechts één partij van bet in te
studeren werk koopt en bij het warenhuis om de hoek
of zelfs in enige postkantoren voor alle koorleden aan
het fotocopiëren slaat, de toneelregisseur, die alle rol-
len copieert uit één tekstboekje, de .organisatoren van
voordracbtwedstrijden die van alle gedicbten een foto-
copie maken, de muziekleraar die z'n leerlingen op
deze manier aan lesmateriaal helpt en zelfs de grote
bedrijven, die slechts één abonnement op een duur
tijdschrift hebben en de belangrijkste artikelen daaruit
fotocopiëren voor hun medewerkers: ze maken zich
allemaal, dikwijls onbewust schuldig aan diefstal van
geestelijk eigendom," aldus de heer J. A. van Rhijn,
hoofd van de afdeling public relations van de Buma,
Stemra en Seba, de organisaties die zich ervoor be-
ijveren dat ieder het zijne krijgt. "Geen dirigent, re-
gisseur, leraar of directeur zal er aan denken iets weg
te nemen, maar over diefstal van geestelijk eigendom
wordt veelal lichtvoetig heengelopen. De man, die
fotocopieert betaalt de eigenaar van het copieerappa-
raat, de fabrikant van het copieerpapier, maar steelt
van de componist, de tekstdichter, de auteur, de uit-
gever," zegt de heer Van Rhijn. "Dat mag gewoon
niet op grond van de auteurswet. Het auteursrecht is
in Nederland geregeld bij de auteurswet van 1912.
In het begin van de dertiger jaren is een wijziging
aangebracht en het is miraculeus dat die wet - op
enkele kleinigheden na - nog altijd uitstekend vol-
doet. Het principe is, zij het later dan in enige andere
landen, goed vastgelegd. De wetgever had natuurlijk
al een voorbeeld aan buitenlandse ervaringen, met
name in 'Engeland en Frankrijk en dat was alleen

~

goede samenwerking
met Rijkspolitie

maar voordelig. Het is eigenlijk Herman Heijermans
geweest, die de stoot heeft gegeven met een brief aan
de minister van Justitie, waarin kort gezegd stond:
"Excellentie, ik word bestolen". Zijn toneelstukken
werden overal gespeeld, maar niet betaa.l.d.
Het is wat vreemd; deze wel is eigenlijk zonder de
auteurs door juristen in elkaar gezet en ongeveer
alles staat. erin. In 1908 verscheen de eerste (platte)
grammofoonplaat, maar in de wet is een omschrijving
gemaakt, die zelfs nu van toepassing is op recorders.
Er is nu een wijziging aan de orde, maar die slaat
niet op het vastleggen van de rechten van auteurs,
doch met name op enkele sociale kanten. Bijvoor-
beeld: een besloten kring; hoe groot is die? De auteur
gaat ervan uit dat het de enge familie- en vrienden-
kring is. Men wil ook gratis feestavonden van bij-
voorbeeld verenigingen en scholen duidelijker om-
schrijven.
De auteur beschikt over een aantal mogelijkheden
voor exploitatie van zijn werk. Behalve het uitvoe-
ringsrecht en het uitgaverecht is er het recht voor
mechanisch vastleggen, bijvoorbeeld van boeken op
geluidsband, verwerken van gegevens uit boeken per
computer, waar zelfs een hele encyclopedie ingestopt
kan worden. Voorts is er uiteraard het uitzendrecht
van radio en televisie en het doorzendrecht van de
PTT; ook voor televisiedistributie.
Artikel Ivan de Auteurswet zegt duidelijk: "Het
auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst,
of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te
maken of te verveelvoudigen". Dat klinkt mooi, maar
het is een feit dat kunstenaars veelal slechte zakenlui
zijn en onmogelijk zelf kunnen bijhouden of er mis-
schien ergens iets met hun werk wordt gedaan. Daar-
voor is al in 1913 het Bureau voor Muziek-Auteurs-
recht opgericht. En, zelfs dat Bureau kan het niet
alleen en heeft ondanks een uitgebreide eigen knipsel-
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dienst, waardoor alle in Nederland verschijnende
kranten door allerlei advertenties en verslagen van
plaatselijke uitvoeringen de ogen van de Buma zijn,
ook de samenwerking met de leden van het Korps
Rijkspolitie of korpsen gemeentepolitie van node.
Buma regelt het muziekuitvoeringsrecht en is in e-
derland het enige orgaan dat het contact tussen au-
teur en consument mag onderhouden. Feit is intussen
dat voor componisten en tekstdichters ook het me-
chanisch reproductierecht een belangrijke bron van
inkomsten is door toenemende reproductie op band,
tape, draad of p'aat. Evenals bij het uitvoeringsrecht
zou elke componist of tekstdichter - vooral wanneer
het om werken gaat die "in" zijn - stapelgek wor-
den wanneer hij zelf voor elke uitvoering of elke
reproductie toestemming zou moeten geven, de "af-
nemen" zouden overspannen raken door onafgebro-
ken speurtochten naar de rechthebbenden van vast te
leggen muziek. Daarom is de Stichting Stemra opge-
richt, waarbij de meeste componisten, auteurs en
muziekuitgevers zijn aangesloten. Ook die stichting
existeert in het Bumahuis en beide organisaties be-
perken hun activiteiten niet tot Nederland maar hou-
den geregeld contact met buitenlandse zusterorgani-

saties.
En, om nog maar even bij de "Buma-dochters" te
blijven: de jongste stichting is de Seba, die het zoge-
naamde "groot recht" behandelt. Wanneer bijvoor-
beeld een opera volledig wordt uitgevoerd, met de-
cors, costuums, orkest, dan is dat een uitvoering die
onder het groot recht valt, dan is er namelijk ook
een schouwspel aan verbonden dat los staat van de
ui.voeringsrechten sec. De Seba heeft weer een aparte
stichting Doneto, die het tederlands toneel wil acti-
veren. Er is voorts een literair agentschap opgericht
waaraan schrijvers hun onderhandelingen met uitge-
vers kunnen overlaten en dan is er nog het Bureau
Schrijvers op school, dat auteurs tot de jeugd wil
brengen, in de trant van schoolconcerten. Vooral uit
die laa.ste activiteiten blijkt, dat Buma niet zomaar
een "inhalig" instituut is of een incassobureau. Er is
zelfs een cultuurfonds dat stimulerende bijdragen
toekent en binnenkort worden er mogelijkheden ge-
schapen voor fotografen, ontwerpers, beeldhouwers
en dergelijke lieden, wier auteursrechten ook maar
al te vaak met de voeten worden getreden.
Wie eens bladert in jaarverslagen, gewrocht in het
moderne bolwerk van de Nederlandse auteurs aan de

Aan de Marius Bauerstraat in Amsterdam staat het moderne Bumahuis, bolwerk
van de strijd tegen diefstal van geestelijk eigendom. (Foto: KLM Aerocarto N.V.)

16
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dagvaardingen uitgingen, hetgeen een bedrieglijk cij-
fer is aangezien kort-geding procedures doorgaans
zoveel mogelijk worden opgespaard om de kosten
te drukken.
Over strafbaarheid en vervolging zegt de heer H. J. M
Maessen, hoofd van de afdeling opsporing van Bumà
onder meer: "Overtredingen van de auteurswet zijn
tot dusver klachtdelicten. Nu wordt voorgesteld ze
ambtshalve vervolgbaar te stellen. Sinds 1957 worden
muziekvergunningen, door gemeentebesturen aan ex-
ploitanten van zalen e.d. verleend, toegezonden aan
Buma. Sedert 1968 ligt er zelfs een opdracht van de
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie op
grond waarvan de groeps- en postcommandanten
verplicht zijn eens per maand of per kwartaal op
speciale lijsten, die door Buma worden verstrekt op-
gave te doen van incidentele uitvoeringen, waarbij
muziek ten gehore wordt gebracht en van eventuele
doorlopende muziekvergunningen. zoals die voor
radiomuziek in drankwetinrichtingen,"

Zo krijgt Buma lange armen, doordat een overzicht
ontstaat van alle muziekuitvoeringen in Nederland.
De heer Maessen zegt: "Het is een opzetmisdrijf om
zon:der toestemming van Buma door Buma bescherm-
de muziek ten gehore te brengen. Er dient door de
organisator vooraf toestemming te worden gevraagd,
dus voor het werk van alle acteurs wier scheppingen
worden uitgevoerd. Dat wordt dikwijls vergeten. Het
is niet zo, dat wij er meteen als een boeman bovenop
springen, maar wij laten het zeker niet op z'n beloop.
Men onttrekt zich op allerlei manieren aan z'n ver-
plichtingen door geen toestemming te vragen, door

Ook een eigen knipseldienst geeft de Buma lange armen

Marius Bauerstraat in Amsterdam, stuit op interes-
sante cijfers. De Buma incasseert jaarlijks uit binnen-
en buitenland een bedrag van meer dan 11 miljoen
gulden, waarvan rond 80 % wordt uitgekeerd. Per
jaar worden enige tienduizenden nieuwe muziektitels
van binnen- en buitenlandse componisten en auteurs
verwerkt. De Stemra ontvangt aan reproductierech-

H. J. M. Maessen, hoofd van
de afdeling Opsporing van Buma.

ten per jaar ongeveer 7 miljoen gulden, de Seba ruim
1 miljoen. De personeelsbezetting beloopt ongeveer
225 personen. Boeiend is te weten, dat de knipsel-
dienst van de Buma per week 680 kranten doorneemt,
waaruit per jaar tegen de 200.000 berichten gegevens
verschaffen. Dat het allemaal niet altijd zo erg een-
voudig gaat om ieder het zijne te verschaffen blijkt
uit het feit dat bijvoorbeeld in 1967 in totaal 127
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-----,------------~-----------.------------------------.------------------------- j

Datum I MuziekuItvoering vIndt I Aard der muzIekuItvoering: I Organisator: !
plaats in:

KORPS RIJKSPOLITIE GROEP:

POST:

(naam zaal, openlucht elc.)
(dan~n, concert, revue, winkelweek
elc.)

,-------- --_....::...-

bij 3 dagen muziek tijdens een kermis slechts 2 dagen
op te geven, door een kleinere zaal op te geven ten-
einde de premie te drukken, door het opgeven van
een lagere entree of door te zeggen dat er 7 uur ge-
speeld is, terwijl het 10 uur was".
"Het is", aldus de heer Maessen, "een sprookje dat
Buma overal spionnen of tipgevers heeft. We hebben
zeven inspecteurs met -pötitiebevoegdheid, die elk een
rayon hebben. Die onderhouden contacten met de
gemeentebesturen, met politie-ambtenaren en muziek-
gebruikers. Er wordt dus vooral preventief gewerkt.
De controle achteraf via muziekvergunningen en de
eigen knipseldienst die alle kranten "uitvlooit" op
berichten en advertenties van allerlei avonden waar-
aan muziek tepas komt, blijft zeer waardevol. Meestal
is het zo, dat de zaalhouders de muziekvergunningen
regelen. De verdeling van de geïnde gelden na aftrek
van 20 % kosten, is eveneens een moeilijke zaak.
Radio, televisie en zelfs Veronica geven op wat er
gespeeld wordt. Orkesten of harmonie- en fanfare-
korpsen en zangkoren hebben een programma, waar
de uitgevoerde werken op staan. Maar, bij bar-pianis-
ten, strijkjes of beatgroepen is het minder eenvoudig,
Tot voor enige tijd was het zo dat wij vroegen: wat
heb je gespeeld, maar dat werd grotendeels vergeten.
Nu wordt door Buma een lijst toegezonden waarop
de betreffende musicus of orkestleider kan aanturven
wat er gespeeld werd. Als hij de lijst onjuist invult is
dat valsheid in geschrifte. Ten aanzien van bijvoor-
beeld juke-boxes hebben wij nu de medewerking van
een groot aantal caféhouders, die invullen wat er in
zit en een overzicht geven van wat er ongeveer werd

j
-;..,.;1

gespeeld. Die gegevens, de verkoopcijfers van de
platenindustrie, de opgaven van Hilversum lIL en de
top-tien zijn weer belangrijke controlepunten."
De fotocopieerapparaten zijn weer een heel nieuw
hoofdstuk. De mensheid beseft niet dat het copiëren
van bijvoorbeeld een partituur niet mag en een opzet-
misdrijf is. Er zijn zelfs politiebureaus, waar verza-
melde wetten gecopieerd worden ... De heer Maes-
sen zegt: "Voorlopig gaan we alleen waarschuwen.
Alle fotocopieerbedrijven krijgen een folder en wij
hebben contact met importeurs en handelaars in deze
apparaten met het doel dat het publiek hierover voor-
gelicht wordt. De opsporing is op dit punt natuurlijk
ook een moeilijke zaak. Wij zijn niet gewend er met-
een op los te hakken. Vroeger zijn er weleens moei-
lijkheden geweest, soms was- het zo erg dat als ik
binnenkwam in een feestzaal, de muziek met de mu-
ziek mee ging en er werden weleens instrumenten
van een orkest in beslag genomen. Maar, men krijgt
langzamerhand meer begrip voor het feit dat ook de
auteur rechten heeft. Wanneer er moeilijkheden drei-
gen plegen we eerst overleg met de politie en dat
samenspel voorkomt veel."
De strijd om "elck 't sijne" te geven en om wat dieper
te graven: bloedarmoede op het gebied van velerlei
cultuuruitingen te bestrijden leidde verleden jaar tot
het resultaat dat er bij Buma c.s. bijna 191/2 miljoen
gulden omging. En, in de nieuwe auteurwet wordt
de straf op diefstal van geestelijk eigendom vervijf-
voudigd, waardoor de mensheid wellicht nog eerlijker
zal worden en Buma met minder problemen z'n taak
kan vervullen. Bas den Oudsten
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DOOR DE ADJUDANT

C. DEN OTTER TE MIDDELBURG

grensperikelen

In deze moderne tijd, waarin West-
Europese regeringen steeds meer
moeite doen om de landsgrenzen
te doen vervagen, is de onzicht-
bare grensdraad voor de politie in
het algemeen nog al eens moeilijk.
Het volgende speelde zich af in
een groep langs de grens met Bel-
gië, waar' de onzichtbare draad
zich meer dan eens doet gevoelen.
Tot deze groep behoorde een jonge
wachtmeester die nog maar kort
het predikaat "j.c." had verloren.
Hij mocht dus nu alleen op sur-
veillance.
Op een mooie najaarsdag was hij
met zijn ulm in dienst, in zijn
standplaats. Vlak bij de Belgische
grens zag hij een dronken brom-
fietsbestuurder naderen. Aan zijn
manier van rijden had hij al direct
zijn conclusie getrokken: flink rijp
voor het bekende artikel 26 WVW.
Op de duo van de bromfiets zetelde
iemand die zo te zien ook nog al
wat aan Bacchus had geofferd. Al
het geleerde over aanhouding en
dergelijke moeilijkheden speelde
door zijn jeugdig hoofd en hij
kwam direct in actie.
Toen zijn duidelijk stopteken glas-
hard werd genegeerd besteeg de
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wachtmeester zijn ulm en zette de
achtervolging in. Tijdens deze ach-
tervolging probeerde hij de brom-
fietser door mondelinge bevelen
tot stoppen te dwingen, doch het
was vergeefs.
De bromfietser en de jonge wacht-
meester waren inmiddels de e-
derlandse douanepost gepasseerd
en hadden ook de ruim 11/2 km
verder gelegen Belgische douane-
post achter zich gelaten. De ach-
tervolger merkte niet eens dat hij
over de mooie Belgische kasseien
reed.
In een woonwijk van de Belgische
plaats zag hij de bromfietser val-
len en een woning binnengaan.
Zijn duo-passagier bleef de wacht-
meester opwachten en zette zich
strijdvaardig in een vechthouding:
Kom-maar-es-op-als-je-durft! Juist
toen de politieman tot de aanval
wilde overgaan drong het plotse-
ling tot hem door dat hij allang
niet meer in ederland was, maar
in het buurland. Ineens was hij
alles vergeten: aanhouding, het niet
voldoen aan zijn bevel tot stoppen,
de vechthouding enzovoort. Hij
hield de eer aan zich zelf en ging
linea recta naar de rijkswacht om
te vertellen wat hem overkomen
was. De dronken bromfietser werd
niet meer gevonden. Later bleek
dat de actieve wachtmeester onge-
merkt ruim 5 kilometer op Belgisch
gebied was gekomen!

langs

de weg

gezren

Deze foto wera ons toegezonden
door de heer H. Warnaar, zoon
van de opperwachtmeester
Warnaar te Schipluiden. Volgens
inzender dient de foto te worden
voorzien van het bijschrift: "Het
reeds tien jaar in aanbouw zijnde
postbureau der Rijkspolitie te
Schipluiden."
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nationale
politiesportdag
van
.,gouden" NPSB

TEKST EN FOTO's:

OPPERWACHTMEESTER

J. J. H. VAN AERSSEN, NIJMEGEN

In het Hilversumse sportpark or-
ganiseerde de Nederlandse Politie
Sportbond ter gelegenheid van zijn
SO-jarig bestaan een nationale
politiesportdag. Onder schitterende
weersomstand igheden bestreden
teams uit de districten Noord,
Oost, Zuid en West elkaar in een
sportieve strijd op de onderdelen
schermen, zwemmen, atletiek, ta-
feltennis, volleybal, judo, motor-
sport, schieten, tennis, schaken en
voetballen.
Hoofdschotel van deze schitterend
geslaagde sportdag was een inter-
land-voetbalwedstrijd tussen Dene-
marken en Nederland.
De "gouden" dagen mogen dan

Beide ploegen betreden bet speelveld.
Links de Denen, rechts de Nederlanders.

Onder de ere-gasten op de tribune, O.m.
de Algemeen Inspecteur van het

Korps Rijkspolitie, generaal W. de Gast.

voor het Nederlandse politievoet-
bal voorbij zijn, het nationale
team slaagde er niettemin in de
Denen met 2-0 te kloppen.
Voor de 76-jarige heer J. J. H.
Starmans, corr.petitieleider van het
district West en nog steeds volop
actief in de politiesportbeweging,
betekende dit ongetwijfeld een ge-
noegdoening voor zijn niet aflatend
ijveren voor het politie-voetbal.

In het eindklassement van de sport-
dag legde West overigens beslag
op de eerste plaats. Het district
Oost eindigde op de tweede, Zuid
op de derde en Noord op de vier-
de plaats.

"Dan mark" bij de
"warming-up'" .

In de onderscheiden onderdelen
was de rangschikking als volgt:

zwemmen:
1. west; 2. zuid; 3. noord; 4. oost.

schermen:
1. oost; 2. west; 3. zuid; 4. noord.

atletiek,
1. west; 2. zuid; 3. oost; 4. noord.

tafeltennis:
1. west; 2. oost; 3. zuid; 4. noord.

volleybal:
1. west; 2. oost; 3. zuid; 4. noord.

21
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Tijdens het spelen
van de volksliederen door

de Hilversumse PolItieharmonie

judo:
1. oost; 2. zuid; 3. noord; 4. west.

schaken:
J. west; 2. noord; 3. oost; 4. zuid.

voetbal:
1. zuid; 2. oost; 3. west; 4. noord.

motorsport:
1. zuid; 2. oost; 3. west; 4. noord.
schieten:
I. zuid: 2. west; 3. oost; 4. noord.

tennis:
I. west: 2. oost; 3. zuid; 4. noord.

J. J. H. Starmans
(voorgrond), 76 jaar en

"still going strong".

leiding van de Verkeersschool.
Even verdachten de surveillanten
de veroorzaker van het ongeval
ervan, dat hij de bloemenkoop-
man 100 meter verderop
klandizie had willen bezorgen.
De cursisten konden in ieder
geval praktisch optreden, samen
met de opperwachtmeester Broos

te Leersum, die - juist afge-
studeerd van de Semi Verkeers
Opleiding - bezig is met banden-
controle.
Het was een van de leerzame
ontmoetingen tijdens opleiding
in praktijk, die ook de begelei-
dende instructeurs zo nodig
hebben ter inspiratie van de klas.

langs de weg
gezien

Dit plaatje werd geschoten door
de opperwachtmeester P. Scheper
tijdens een oefensurveillance van
de Verkeers Surveillanten Op-
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puzzel van de
maand
Winnaar juli-puzzel:
S. DOORNBOS
Klaasholweg 43
EIBERGEN

*De oplossingen worden
ingewacht vóór 4 sept. bij de

Puzzelredacteur
Korpsblad Rijkspolitie
Burg. Patijnlaan 63
's-Gravenhage

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuidigd is:

38 buitensporigheid.
39 insekt.
40 hoofddeksel.
42 100 meter (afk.).
44 Amsterdams peil (afk.).
45 plaats aan de spoorweg

Utrecht-Arnhem.
4? zindelijk, schoon.
50 kleur.
53 telwoord.
54 tot de Ned. Antillen

behorend eiland.
56 bladplant.
57 vervelend, onuitstaanbaar

persoon (figuurlijk).
58 meervoud (afk.).
60 boksterm (afk.).
61 bekend sportevenement

(afk.).
62 vloeibare spijs.
64 vlinderlarve.
65 uitdrukking v. bevestiging.
67 mannelijk beroep.
69 rijk aan ondervinding.
70 slecht vioolspeler (fig.).

VERTICAAL:
1 met veel zorg.
2 pers. voornaamwoord.
3 verspieder.
4 na het genoemde of be-

doelde.
5 kledingstuk.
6 kleine vis.
7 deel van een vliegtuig.
8 hard gesteente.
9 televisie (afk.).

10 muziekstuk voor 5 partijen.
16 meetkundige figuur.
18 klipgeit.
20 beestenspel.
22 grote, bontgekleurde

papegaai.
23 voegwoord.
24 muzieknoot.
25 laagtij.
27 landbouwwerktuig;
28 plezier, pret.
30 eertijds veel gebruikte

drank.
31 drager van de wereldbol.

34 uitroep.
36 attractie in een speeltuin.
40 al de aanhangers van een

staatkundige partij in een
vertegenwoordigend
lichaam.

41 alvorens.
43 stengel van grassen en

granen.
46 aanwijzend voornaam-

woord.
47 kuis, zedig.
49 let wel (afk. Latijn).
51 overblijfsel bij verbranding.
52 chemisch symbool.
53 0.1 liter (afk.).
55 rivier in Oost-Azië.
57 gedroogd vruchtvlees van

de kokosnoot.
59 traditionele vijandschap.
60 zotte inval.
63 duinvallei.
64 elasticiteit.
66 bijvoorbeeld (afk.).
68 verfrissende lekkernij.

HORIZONTAAL:

1 Europeaan.
6 beroepswerkzaamheid van

een dokter.
11 voorrede.
12 file.
13 vogel.
14 van geringe breedte.
15 vogelprodukt.
17 onder andere (afk.).
19 per adres (afk.).
21 sporendragende plant.
24 sprookjesfiguur.
26 het verbouwen, cultuur.
29 stad in Afri ka.
30 dans.
32 holhoornig zoogdier.
33 bewoner van het hoge

Noorden.
34 onbepaald hoofdtelwoord.
35 te weten (afk.)
37 zangstem.

voorkom extra kosten
Stort nu uw abonnementsgeld ad f 13,- *

voor de 12e jaargang sept. 1970 - aug. 1971

op postrekening 83 31 11 van

UITGEVERIJ SCHAAFSMA & BROUWER TE DOKKUM
• (t 12,50 + 4'10 B.T.W.)
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Horn neemt
"Overste Praat-beker"
van Arnhem aver

de slakken leerden
de leeuwen lopen

TEKST: OPPERWACHTMEESTER J. J. H. VAN AERSSEN TE NIJMEGEN

FOTO's: A. L. VAN OOYEN en J. VAN AERSSEN

Op de ZOJUIstgereedgekomen
prachtige sportterreinen van de
Opleidingsschool te Horn werd,
onder zeer gunstige weersomstan-
digheden, de tweede interscholaire
sportdag gehouden.
Met spandoeken en strijdkreten
was Arnhem, dat de eerste ont-
moeting met veel machtsvertoon
in zijn voordeel had beslist, onder
aanvoering van de overste

De weegschaal
der gerechtigheid

B. van der Meer naar het zuiden
gekomen, om tegen de volgelingen
van majoor Leers de "overste
Proot-beker" te verdedigen.
De Arnhemmers kwamen echter
van een koude kermis thuis. Met
niet minder dan 142 punten
verschil werden ze in de pan
gehakt. Daar konden geen bok,
kabouter en zelfs de op zichzelf
schitterende hoogtesprong van

"De overste Pro ot-beker" wordt door
mevr. L. C. Proot-Goedhart Bakker
overhandigd aan de "ploegleider" van
het winnende team Horn.

adspirant M. de Leeuw (1.95 m)
iets aan veranderen. Op slechts
drie onderdelen (touwtrekken,
1500 meter hardlopen en
volleybal) kon Arnhem Horn
ditmaal overtroeven. De overige
onderdelen (hoogspringen, ver-
springen, kogelstoten, 250 en 400
meter hardlopen en de voetbal-
wedstrijd) eindigden in evenzovele
zuidelijke overwinningen, waar-
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Uiterste concentratie van adspirant
W. de Leeuw (Arnhem) vóór de 'sprong
van 1.95 m, waarmede de oostelijke
KNAU-jeugd kampioen een geducht rivaal
wordt voor de nationale kampioen en
NPSB-rekordhouder Ben Lesterhuis.

mee Horn de beker zeer verdiend
voor een jaar in zijn prijzenkast
kon zetten.
Hulde voor overwinnaar Hom,
dat de wedstrijden op voortref-
felijke wijze had georganiseerd.
Hulde ook voor de sportieve
verliezer, die ongetwijfeld nu
druk doende is zich te beraden
op welke wijze de beker het
volgend jaar weer naar Arnhem
kan verhuizen. Misschien
kunnen t wee bokken
helpen ... !!!

Bij een "Breugeliaanse" maaltijd onder
de statige linden van het aloude
"Exaten" , leerde iedereen het "geheime
wapen" van Horn kennen: de kok.
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Op eenzame hoogte:
Adspirant W. de Leeuw, Arnhem:
Ere-metaal hoogspringen.

"Hij doet 't hem", zei een optimistische
overste B. v. d. Meer bij het begin van
de sportdag, maar zelfs de bok kon
Arnhem niet van de nederlaag redden.
Adj. Van Dolderen (met sigaar) ziet de
bui blijkbaar al hangen.

resultaten

Het eindresultaat van dit sport-
gebeuren, waarvan bijgaand een
fotoreportage, was als volgt:

Arnhem Horn

111 123
103 107
72 138
20 10
69 144
94 118

117 88

Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten

Touwtrekken
250 meter
400 meter

1500 meter
Volleybal-
wedstrijd 20 10

Voetbalwedstrijd 10 20

Totaal 616 758

Op het nummer kogelstoten kwam het
"zware" geschut ook dit jaar uit Horn:
mevrouw Leers eert adspirant Cloin.

ZÓ is het weer eens
wat anders ...
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Een bankoverval
op het Canadese
platteland

Politie grijpt daders,
hond vindt buit

Conslabie
Gary Walker

en zijn hond Buten

Frankford in de Canadese provincie Ontario IS een
dorp van omstreeks 1500 inwoners, gelegen aan de
Highway 33, ongeveer acht mijl noordelijk van Tren-
ton. Het is een vreedzaam dorp aan de oever van de
rivier de Trent.
Die woensdagmiddag werd de bijna serene sfeer
plotseling verstoord door vier gewapende mannen
met maskers, die het plaatselijke bijkantoor van de
Bank van Montreal binnendrongen, het personeel
overvielen en ontsnapten met bijna 16.000 dollar. De
rovers vluchtten over de Wooler road in westelijke
richting in een drie jaar oude sedan. Enige tegenstand
yan toevallige voorbijgangers haalde niets uit en won-
derlijk genoeg viel er geen schot. Tien minuten nadat
de overval begon rinkelde de telefoon in het kantoor
van de Ontario Provincial Police in Belleville en werd
de overval gerapporteerd. Alle politieposten in de
omgeving werden onmiddellijk gealarmeerd en con-
troleposten op de wegen georganiseerd. Per helicopter
werd de omgeving afgezocht. De manager van de
bank verschafte nog een nadere beschrijving van de
auto en zelfs het kenteken, maar het bleek spoedig
dat de wagen eerder op die dag in Kingston was ge-
stolen. Veertig minuten na de melding van de overval
vonden de constables Gordon Oliver en Allen Arm-
strong van het detachement te Belleville de verdwe-
nen auto bij het gehucht Glen Miller, enige mijlen
zuidelijk van Frankford; een belangrijke vondst, die
de richting wees waarin de overvallers waren gevlucht
en bovendien direct leidde tot de ontdekking van
voetafdrukken in het bos. De jacht werd vergeefs
voortgezet tot in de volgende dag. Toen deed een
vrachtwagenchauffeur tegen de avond op de Highway
401 bij Trenton een belangrijke ontdekking. Hij zag

een auto met twee man stoppen aan de kant van de
weg. Twee andere mannen kwamen snel uit het bos
tevoorschijn en sprongen in de wagen, die daarna z'n
weg in westelijke richting vervolgde. Dat was genoeg
om het argwaan van de vrachtwagenchauffeur te
wekken. Hij noteerde het kenteken en reed naar een
nabijgelegen tankstation waar hij de politie waar-
schuwde. Zijn melding werd direct per radio uitgezon-
den en kort daarna onderschepten de sergeant G.
Gray, corporal B. Banting en constabie E. Lunn van
het detachement te Coburg de gezochte wagen en ar-
resteerden de vier uit Quebc afkomstige inzittenden
als verdachten in de bankoverval. Toen restte een
even belangrijk deel van het onderzoek, namelijk de
opsporing van de buit. Die taak werd op de stevige
schouders gelegd van de vijfennegentig pond wegen-
de en zeventien maanden oude Duitse herder Butch
en zijn geleider, de constable Gary Walker van het
detachement te Kemptville. De hond, behorend tot
de enkele jaren geleden gevormde Honden opspo-
rings- en reddingsafdeling van de Ontario Provincial
Po\ice en constabie Walker bewezen hun kwaliteiten
de volgende zaterdag duidelijk. Ondanks de vorige
dag gevallen sneeuw volgde Butch een spoor en in
het bos groef hij een verborgen zak met vrijwel de
gehele buit op, alsmede kledingstukken, de maskers
en de revolvers. In het kantoor van de Bank van
Montreal te Frankford telden de detective-sergeant
L. Lyle, de constabie L. Smith en de accountant H.
Kirktown glimlachend het teruggevonden geld. De
constabie Gary Walker en Butch prijkten op de pa-
gina's van "The Intelligeneer" te Belleville.

B. den O.
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filatelie

Van 15 juli 1970 t.m. 14 juli 1971
geeft de postadministratie van
Suriname drie bijzondere post-
zegels zonder toeslag uit ter her-
denking van het feit, dat veertig
jaar geleden, op 15 juli 1930, de
eerste luchtpostvlucht in Suriname
plaats vond. Op de zegels is het
silhouet afgebeeld van een twee-
motorig vliegtuig, vliegend boven
de plattegronden van Paramaribo,
Totness en Nieuw-Nickerie. De
ontwerpen werden verzorgd door
Ir. A. Verkuyl en Ir. L. C. Johanns
te Paramaribo.
Waarde en kleuren:
10 ct zwart, lichtblauw en donker-

blauw.
20 ct zwart, geel en oranje.
25 ct zwart, lichtrood en donker-

rood.
Voorts is op elke waarde de bij-
zondere tekst vermeld: ,,40 jaar
binnenlandse luchtpost". De prijs
per serie is in ederlandse munt
f 1.10 (incl. B.T.W. f 1.15).
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De Nederlandse Hartstichting was
kortgeleden in het nieuws bij de
officiële ingebruikneming van de
eerste Cardulance, een snelle auto
met speciale apparatuur en een
cardioloog aan boord om zo vlug
mogelijk hulp te bieden bij hart-
aanvallen.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 24.1x 38 mm; Zegelformaat:
idem; Tanding: 12.50 : 13.25; Papier: zon-
der watermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels;
Druktechniek: offset; Drukkerij: Joh. En-
schede te Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.

Andere dçelstellingen van de stich-
ting zijn o.m. het stimuleren van
onderzoek naar de oorzaken van
hart- en vaatziekten, en, in het al-
gemeen het geven van adviezen
en het houden van bevolkingson-
derzoek in beperkte omvang.
Teneinde het werk van de Neder-
landse Hartstichting meer bekend-
heid te geven en de fondsenwer-
ving hiervoor te stimuleren, geeft
de Nederlandse PTT van 28 juli
t.m. 22 augustus 1970 drie bijzon-
dere postzegels uit met toeslag ten
bate van genoemde stichting.
De voorstelling van de zegels is
een samenvattend beeld van de
gekwetste vitale onderdelen van
het menselijk organisme: hart en
bloed. Het ontwerp werd ver-
zorgd door Marte Röling uit Am-
sterdam.

Waarde en kleuren:
12 + 8 ct rood, oranje en zwart
25 + 10 ct rood, rose en zwart
45 + 20 ct rood, groen en zwart

Bijzondere tekst: "Hartstichting"
alsmede "Uw hart ... uw leven".
De prijs van de serie is f 1,20.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 22 x 33 mm; Zegelformaat:
25 x 36 mm; Tanding: 12,75 : 14; Papier:
zonder watermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 10 x 10 = zegels; Druk-
techniek: rasterdiepdruk; Drukkerij: Joh.
Enschede te Haarlem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.
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bijzondere postzegels
Nederlandse Antillen

Sinds 14 juli en tot 14 oktober
1970 geeft de postadministratie
van de Nederlandse Antillen een
serie van vier bijzondere post-
zegels uit met toeslag ten bate van
instellingen werkzaam op sociaal
en cultureel gebied. De zegels heb-
ben als thema de massamedia, die
ongetwijfeld ook voor de Neder-
landse Antillen een belangrijk
middel vormen voor het uitdragen
van de eigen cultuur. Het ontwerp
voor de zegels werd verzorgd door
de heer Charles S. Corsen te Wil-
lemstad.

Waarden Voorstellingen

10 + 5 ct Pers: zilveren veer
met drukpers op
op achtergrond

15 + 5 ct Film: twee film-
spoelen en een
strook fi Im-
materiaal

20 + 10 ct Radio: koehoorn
en radiomasten

Kleuren

geel, roodt
bruin, zil-
ver, zwart
rood, geel,
zilver,
zwart

sepia,
rood, zil-
ver, zwart
blauw,
groen, zil-
ver, zwart

25 + 10 ct Televisie: tele-
visie-antenne en
een oog gericht

. op de wereld

De prijs van de serie is in Neder-
landse munt f 2,-.

Technische gegevens:
Beeldformaat: 27 x 36,5 mm; Zegelformaat:
30 x 40,1 mm; Tanding: 13,25 13,50; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming: syn-
thetische gom; Velindeling: 10 x 5 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
Joh. Enschedé & Zonen, Grafische In-
richting N.V., Haarlem.

De zegels zijn voor frankering
geldig t.e.m. 31 december 1971.
Bijgaande foto werd genomen van
het goedgekeurde ontwerp .

Dit tweewielig motorrijtuig werd te Drunen in beslag genomen. Het
bestond uit het frame van een autoped, met daarop een motor van een
bromfiets gemonteerd, zodat deze ook de snelheid van een bromfiets
bereikte. Het voertuig werd inbeslaggenomen, omdat het niet was voor-
zien van remmen, van een kenteken en omdat de bestuurder geen rij-
bewijs had en niet was verzekerd.

Foto: Wachtmeester J. Viergever, Drunen

~

langs
de
weg

.gezren

Wat zouden de parkwachters van
Genk in België mij maken als ik
met m'n schepnet aan de gang
ging?
Dat vraagt de heer S. van der Wel,
gevangenisbewaarder Huis van Be-
waring I te Haarlem, die deze foto
maakte.
Waarschijnlijk niets zeggen wij,
maar de bedoeling is wel duidelijk
en dit bord is toch aardiger dan
een bot "Verboden te vissen".
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uit de oude doos

aanranding van eenen postbode

Den 21 Oct. 1852, 's avonds ten
7% ure, is de Postbode G. D. A.
Oskamp, loopende tusschen de
kantoren Rotterdam en Oudbeijer-
land, op den teruggang naar eerst-
gemelde plaats tusschen Rhoon en
Charlois, op een eind wegs bekend
onder den naam van de Twee Tol-
len, op eene ruwe wijze aangerand
en met een zwaar hout op het
hoofd geslagen, zoodat hij bewus-
teloos van zijne hondenkar stortte.
Nadat hij eenige minuten op den
weg had gelegen, kwam hij tot
zich zelven en bevond dat zijne
honden met de kar waren doorge-
gaan. Onmiddellijk begon Oskamp
luidkeels te roepen dat men zijn
wagen zoude ophouden, doch al
spoedig ontdekte hij twee boeren,
die den aanslag meenden opge-
merkt te hebben; het waren A.
Leenheer, bouwman te Rhoon, A.
van Pelt en een jongen, genaamd
J. de Reus. Zij hadden den dader
gezien en in hem zekeren Pieter
Imveen, een zeer slecht ter naam
staand persoon, die reeds vroeger
ter zake van misdaad heeft teregt
gestaan, herkend.

Al spoedig had hij toen zijne hon-
denkar teruggevonden, maar miste
daaruit de rijks brieventas.
Onmiddellijk spoedde de Postbode
zich met de boeren naar de bur-
gemeester van Charlois, den heer
Speelman, waar hij, na door diens
welwillende handelswijze eenigzins
tot verhaal gekomen te zijn, zijne
aanklagt heeft gedaan, waarvan
procesverbaal werd opgemaakt.
Den volgenden morgen werd deze
persoon geboeid naar Dordrecht
vervoerd, en onder belofte dat de
agent, die hem geleidde, zijne
boeijen wat losser zoude maken,
bekende hij dezen, dat de brieven-
tas onder een hoop steenen aan
den weg verborgen lag. Bij onder-
zoek bleek, dat dit werkelijk zoo
was; de postpakketten zijn daarin
nog gaaf bevonden en in orde aan
het Postkantoor afgeleverd, terwijl
onmiddellijk, van wege de Postdi-
rectie, van een en ander aan den
Minister van Finantien is kennis
gegeven.
De Postbode heeft verscheidene
dagen de dienst niet kunnen waar-
nemen.

Het is opmerkelijk dat de boos-
wicht, die den postbode zoo
moorddadig te lijf viel, bij hem
niet onbekend was, daar Imveen
reeds den 4 October eene poging
heeft gedaan om de kar te beste-
len, welke destijds naauwelijks ver-
ijdeld werd., Later, den 8 dezer,
liep Imveen op den stillen weg
reeds met een stuk hout gewapend,
gedurende geruimen tijd achter de
kar; de waakzaamheid der honden
verraadde aan Oskamp, die noch
niets gemerkt had, de tegenwoor-
digheid van den boosdoener, wiens
oogmerken hij zeer verdacht hield,
en dien hij thans in het oog konde
houden.

Men vermoedt niet zonder grond,
dat een boekje, hetwelk bij de po-
ging tot .diefstal, door Oskamp
vermist werd, en waarin groote
sommen geld stonden opgetekend,
welke hij soms belast is te vervoe-
ren, den misdadiger tot de daad
heeft aangezet, op hoop van een
goeden buit te zullen behalen.

(Ned. Jaarboekje der Posterijen,
1853)

'3oc.lAAL VERANT- I'IfNEfR PASTOOR HAl> VEEL ,
IoJOOP.DE OPLOS- P.>_IPVOOR·.~MAI< •.···OE
51"'<=>.... . A/rTSC •.•~Pl'EL>jI(E AC>lT!;RC,RONDEN ...

ACHTER 1>ATGORO!lN DAAR
:z.IT MENEER Pl\5TOOR EN

, I>AA~ ~IECHT 3E DAT VAN CAT
\.. TA'rTEN NAIIR EENS, HÈ .....
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Ambtsjubilea
District Alkmaar

Owmr. B. M. v. Harskamp, Opperdoes
Wmr. 1e kl. C. Schut, Heiloo

District Amsterdam
Owmr. P. G. Nelisse, Volendam
Wmr. 1e kl. Q. A. v. Rijn, Volendam

District Utrecht
Wmr. 1e kl. W. Bouwman, Monlfoort
Wmr. 1e kl. J. Abrahamse, Eist

Ressort 's-Gravenhage
Wmr. 1e kl. W. Redert, Zuid-Beijerland
Owmr. W. G. Horsman, Kloosterzande
Owmr. A. v. d. Ban, Rilland-Balh
Owmr. U. v. Mastrigt, Reeuwijk
Wmr. 1e kl. P. Muller, Roelofarendsveen
Wmr. H. Bravenboer, Oud-Beijerland

District Breda
Owmr. M. Stegeman, Etten-Leur

District 's-Hertogenbosch
Wmr. 1e kl. A. Koemans, Vlijmen
Owmr. A. A. Hendriks, Rosmalen

District Nijmegen
Owmr. G. Simon, Varik

District Zwolle
Wmr. 1e kl. H. Huisman, Zwartsluis

District Leeuwarden
Owmr. K. Lubberts, Marssum
Wmr. 1e kl. P. A. de Jong, Nes (A.)
Omwr. B. v. d. Werft, Sloten

District Assen
Wmr. 1e kl. W. Schuring, Nieuwlande

Rijkspolitie le Waler
Owmr. T. Spijkerman, Sneek
Owmr. A. Kooiman, Willemstad
Owmr. A. Schipper, Vlaardingen
Wmr. 1e kl. A. Veenema, Vlaardingen

ALGEMENE INSPECTIE
Wmr. 1e kl. J. van Maastricht, Utrecht

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Owmr. H. A. de Ruiter, Driebergen
Owmr. J. Warrink, Driebergen
Owmr. J. van Dijk, Driebergen

25 jaar op 15- 8-'70
25 jaar op 1-10-'70

25 jaar op 4- 9-'70
25 jaar op 1-10-'70

25 jaar op 10- 9-'70
25 jaar op 22- 9-'70

25 jaar op 1-10-'70
25 jaar op 5-10-'70
25 jaar op 15-10-'70
25 jaar op 15-10-'70
25 jaar op 15-10-'70
25 jaar op 29-10-'70

25 jaar op 15-10-'70

25 jaar op 28-10-'70

25 jaar op 7- 8-'70
25 jaar op 9- 8-'70
25 jaar op 1- 9-'70

25 jaar op 16- 8-'70

25 aar op 1-10-'70
25 aar op 1-11-'70
25 aar op 1-11-'70
25 aar op 1-11-'70

25 jaar op 15-10-'70

25 aar op 8-10-'70
25 aar op 29-10-'70
25 aar op 1-11-'70

25 jaar op 22-10-'70
25 jaar op 23-10-'70

VERKEERSSCHOOL
Owmr. G. v. d. Bovenkamp, Bilthoven

DIENST LUCHTVAART
Wmr. 1e kl. M. L. Sneijder, Eelde

25 jaar op 8-10-'70

25 jaar op 13-10-'70 25 jaar op HO-'70

e~ee
personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-8-'70: J. Bouman, owmr., van Heiloo
naar Limmen.

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-8-'70: H. Lunshof, wmr., van Krom-
menie naar Schiphol; H. Smits, owmr.,
van Warder naar Krimpen a. d. IJssel; C.
Raat, owmr., van Kwadijk naar Geesteren;
M. J. Nieuweboer, wmr. 1e kl., van Zaan-
dijk naar Apeldoorn.

DISTRICT UTRECHT
Per 1-7-'70: A. L. Lubout, owmr., van Bilt-
hoven naar De Bilt.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'70: F. V. v. Lingen, adm. ambt.
C 2, van Waddinxveen naar 's-Gravenhage.
Per 10-7-'70: A. Damme, wmr. 1e kl., van
Oud-Beijerland naar Oostvoorne.
Per 14-7-'70: C. D. Dijkhuizen, wmr. 1e kl.,
van 's-Gravenhage naar Nootdorp.
Per 16-7-'70: C. Boertjes, wmr. 1e kl., van
Ben.-Hardinxveld naar Noordeloos; L. G.
v. Eendenburg, wmr. 1e kl., van Stellen-
dam naar Hensbroek; C. Brand, owmr.,
van Zwartewaal naar Oud-Beijerland; J.
Kootstra, wmr. 1e kl., van Nieuwe Tonge
naar Zegveld.
Per 18-7-'70: A. van 't Hof, wmr., van
Noordwijkerhout naar Koudekerk a. d. Rijn;

H. de Schepper, owmr., van Oostburg
naar Chaam.
Per 25-7-'70: D. Eekhof, wmr. 1e kl., van
Pijnacker naar Nootdorp.
Per 1-8-'70: G. A. de Roock, owmr., van
Dirksland naar Nijkerk; A. W. Timmer-
mans, wmr., van Oude Tonge naar Schip-
hoI.

DISTRICT BREDA
Per 16-7-'70: C. Oosthoek, owmr., van
Dongen naar Schijndel ; A. Hendrikx, wmr.
1e kl., van Oudenbosch naar Rijsbergen;
A. A. Mascle, owmr., van Zundert naar
Halsteren.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-8-'70: J. A. H. Snelders, wmr., van
Deurne naar 's-Gravenhage.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-7-'70: B. Pool man, wmr. 1e kl., van
Dussen naar Werkendam; A. Roza, wmr.
1e kl., van Werkendam naar Waspik; C.
Th. M. Somers, owmr., van Waspik naar
's-Hertogenbosch.
Per 18-7-'70: P. J. Dielissen, wmr. 1e kl.,
van Boxtel naar Vlijmen.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 18-7-'70: J. H. Vleeshouwers, owmr.,
van Obbicht en Papen hoven naar Lim-
bricht.

DISTRICT ROERMOND
Per 16-7-'70: P. Göerts, wmr. 1e kl., van
Velden naar Maasbree.
Per 18-7-'70: P. J. Lenssen, owmr., van
Stramproy naar Velden.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-8-'70: S. Braaksma, owmr., van Oos-
tendorp naar Bunschoten.

DISTRICT NIJMEGEN
Per 15-7-'70: M. H. E. te Hoonte, wmr. 1e
kl., van Drempt naar Laag Keppel; E. F.
A. de Jong, wmr. 1e kl., van Druten naar
Flevoland-Zuid.
Per 18-7-'70: A. S. Honders, wmr. 1e kl.,
van Alverna naar Nijmegen; B. Th. Daa-
nen, wmr. 1e kl., van Nijmegen (verk.gr.)
naar Nijmegen (Staf meldkamer).
Per 1-8-'70: P. v. d. Zalm, wmr., van Zalt-
bommel naar Schiphol ; R. G. van Echten,
owmr., van Arnhem naar Zutphen.

DISTRICT ASSEN
Per 1-7-'70: Onderstaande adspiranten van
Opleidingsschool Horn:
T. Oosting naar Zweeloo; M. J. Kaspers

naar Rolde; R. v. d. Haar naar Ruiner-
wold; W. van Egdom naar Eelde; J. H.
Visscher naar Assen.
Per 1-7-'70: R. B. v. d. Molen, wmr., van
Nieuw Schoonebeek naar Schoonebeek.
Per 16-7-'70: J. A. Oosting, wmr. 1e kl.,
van Borger naar Donkerbroek.

DISTRICT GRONINGEN
Per 1-7-'70: J. Berends, adspirant, van
Opleidingsschool Horn naar Slochteren.

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-7-'70: Onderstaande adspiranten van
Opleidingsschool Horn:
A. Bekkema naar Menaldum; T. Rooks
naar Buitenpost; P. Wijnia naar Lemmer;
G. M. v. Veen naar Joure.
Per 8-7-'70: G. Schuur, owmr., van Hin-
deloopen naar Westzaan.
Per 14-7-'70: A. Kortenschijl, wmr. 1e kl.,
van Kollum naar Woudsend ; H. Zijlstra,
wmr. 1e kl., van Ferwerd naar Kollum.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'70: D. C. M. Schoneveld, wmr.,
van Vlaardingen naar Apeldoorn (N.P.A.)

ALGEMENE VERKEERSDIENST
"Pér 18-7-'70·: R. R. H. Wal raven, wmr. 1e
kl., van Driebergen naar Grathem; H. v.
d. Boon, wmr., van Driebergen naar Gra-
them; A. G. M. van Minderhout, rijksamb-
tenaar E, van Driebergen naar Grathem.
Per 1-8-'70: A. A. Hoogsteden, schrijver,
van Driebergen naar Druten; J. M. de
Vos, wmr. 1e kl., van Driebergen naar
Apeldoorn.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT UTRECHT
Per 1-8-'70: Adjudant S. Braaksma tot
groepscommandant te Bunschoten.
DISTRICT BREDA
Per 16-7-'70: Adjudant A. A. Masclé tot
groepscommandant te Halsteren.
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DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-7-'70: Adjudant C. Oost hoek tot
groepscommandant te Schijndel.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 24-7-'70: Adjudant C. L. de Langen
tot groepscommandant te Maasbracht.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot dir. officier 3e kl.:
Per 1-6-'70: Mej. C. M. Zwaan te Alkmaar.
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: L. G. v. Eendenburg te Hens-
broek.
DISTRICT AMSTERDAM
tot adm. ambt. C 3e kl.:
Per 1-3-'70: J. de Groot te Amsterdam.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-3-'70: L. E. W. den Enting te Lands-
meer.
DISTRICT UTRECHT
tot dir. officier 1e kl.:
Per 1-6-'70: Jhr. B. W. F. de Beaufort te
De Bilt.
tot dir. officier 3e kl.:
Per 1-6-'70: Mej. M. A. v. Haselen te De
Bilt.
tot adjudant:
Per 1-8-'70: S. Braaksma te Bunschoten.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-4-'70: D. Baars te Rhenen.
District Dordrecht:
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: C. Boertjes te Noordeloos.
DISTRICT BREDA
tot adjudant:
Per 16-7-'70: A. A. Masclé te Halsteren.
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: A. Hendrikx te Rijsbergen;
C. J. Machielse te Breda.
Per 1-8-'70: P. A. Kole te Breda.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 16-7-'70: C. Oosthoek te SchijndeL
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: A. Roza te Waspik.
DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: P. Göertz te Maasbree; J. J.
Delissen te Roermond; H. Stooter te Roer-
mond.
DISTRICT ASSEN
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: T. Oosting te Zweeloo; M. J.
Kaspers te Rolde; R. v. d. Haar te Rui-
nerwold; R. v. Egdom te Eelde; J. H. Vis-
scher te Assen.
DISTRICT GRONINGEN
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: J. Berends te Slochteren.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 16-7-'70: J. A. Oosting te Donker-
broek.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'70: A. Bekkema te Menaldum; T.
Rooks te Buitenpost; G. M. v. Veen te
Joure; P. Wijnia te Lemmer.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-8-'70':' A. W. Reijm, schrijver (a.c.) te
Alkmaar.
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DISTRICT UTRECHT
Per 1-8-'70: G. M. W. Kuijk, wmr. te Loos-
drecht.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-8-'70: R. C. Tempelaar, schrijver te
Dordrecht; A. W. van Dop, schrijver A te
Oude Tonge; A. M. Boender, adm. ambt.
C 3 te Oud-Beijerland; C. _Ouwerkerk,-
schrijver A te Hendrik-Ido-Ambacht; A. P.
van Kampen, schrijver A te Middelharnis.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-8-'70: M. A. C. van Cranenbroek,
schrijver A te Eindhoven.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-7-'70: H. M. H. v. d. Boom, schrij-
ver A te Uden.
Per 1-8-'70: A. Huizinga, schrijver te Ber-
licum; J. Konings, schrijver A te 's-Her-
togenboseh.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-8-'70: W. M. G. Spaetgens, schrij-
ver A te Maastricht.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-8-'70: K. G. J. Ernste, schrijver A
te Roermond.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-7-'70: J. v. d. Stoep, schrijver A te
Groningen; P. Ganzeveld, rijksambtenaar
F te Groningen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'70: R. Veersma, adm. ambt. C 3e
kl. te Kampen; R. Bueno de Mesquita,
schrijver A te Amsterdam.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 16-7-'70: N. A. C. Jansen, rijksambte-
naar F (bode) te 's-Gravenhage.
Per 1-8-'70: G. Bikker, schrijver A te
's-Gravenhage.
Per 15-8-'70: G. Hol, schrijver A te 's-Gra-
venhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-7-'70: Mej. A. A. M. Overmars,
typiste A te Driebergen; mej. M. J. Over-
mars, typiste-A te Driebergen; D. Hooger-
werf, rijksambtenaar F te Driebergen.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 1-6-'70: L. E. J. van Steensel en C. C.
G. Teunissen te Eindhoven.
Per 15-6-'70: M. M. Hage en F. van den
Bosch te Dordrecht; J. Bergsma en A. H.
Riekels te Leeuwarden.
Per 1-7-'70: H. J. Korringa te Leeuwarden.
Per 15-7-'70: W. P. M. Meijer te Alkmaar;
D. M. L. Overdorp te 's-Gravenhage; J.
Engelaan te Dordrecht; A. M. J. van der
Leest te 's-Hertogenbosch; A. Winters te
Assen.
Per 1-8-'70: G. J. de Jong; J. J. de Jong,
Tj. van der Tol, C. M. Molenaar en R.
Kruit te 's-Gravenhage; A. J. van Houtum
te Maastricht; E. A. Lamers te Nijmegen;
J. Bouw te Apeldoorn en A. Moes te As-
sen.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-8-'70: B. Hanstede, ambt. F te Am-
sterdam.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-8-'70: G. P. Tieland, wrnr: 1e kl. te
Utrecht.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 27-7-'70: J. Wanders, wmr. 1e kl. te
's-Gravenhage.
Per 1-8-'70: J. Schriel, schrijver A te Rot-
terdam; D. Tigchelaar, adjudant te Ha-
zerswoude; A. W. N. Nelisse, wmr. 1e kl.
te Nieuwdorp; K. R. W. Robertus, wmr.
1e kl. te Oostvoorne.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-8-'70: H. A. Pijnenburg, adjudant te

Eindhoven staf); H. M. J. Donker, wmr.
1e kl. te Budel.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per. 1-8-'70: H. C. Visser, wmr. 1e kl. te
's-Hertogenbosch (parketgr.); A. J. van
Amstel, adjudant te 's-Hertogenbosch (staf
distr.); R. J. W. M. Ouwens, rijksambt. F
te 's-Hertogenbosch (mat.beh.).
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-8-'70: J. R. Kersten, adjudant te Nij-
megen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 1-8-'70: D. de Leeuw, owmr. te Borne.
DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'70: M. Weggemans, wmr. 1e kl.
te Gieten; S. F. de Vries, adjudant te As-
sen; J. v. d. Veen, wmr. 1e kl. te Assen;
N. v. Guldener, adjudant te Assen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'70: H. P. Rozema, wmr. 1e kl. te
Hardegarijp; P. D. v. d. Kooij, adm. ambt.
C 2 te Koudum; B. Tuinhof, schrijver A te
Leeuwarden.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-8-'70: R. Veersma, wmr. 1e kl. te
Lemmer.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 16-6-'70: J. Schokker te Arnhem.
Per 1-7-'70: Onderstaande adspiranten:
J. Meursing, P. J. van Haren, W. J. van
Dijk, A. A. M. Bouwman, P. A. van Wijk
en G. van Keulen, allen te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 1-8-'70:' A. Scholten, adspirant te Horn;
mej. W. J. M. van Tuiden, typiste A te
Horn.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-8-'70: G. C. M. Blom, schrijver A te
's-Gravenhage; G. J. v. d. Lugt, schrijver
A te 's-Gravenhage.
Per 1-9-'70: W. Kramer, schrijver te 's-Gra-
venhage.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 1-8-'70: J. Gerritsen en T. E. de Vries,
schrijver A te Driebergen.

Wij herdenken

Adjudant
R. Postma

Rhenen
District Utrecht'* 10-3-1911

t 31-7-1970

Adjudant
A. den Hollander

Middelburg
Distr. Middelburg'* 3-3-1913t 31-7-1970

Owmr.
D. Blom

Nederhorst d. Berg
Distr. Amsterdam'* 10-3-1918

t 3-8-1970

Res.-Wmr. 1e kl.
J. C. Weel
Medemblik

District Alkmaar'* 3-10-1921
t 22- 7-1970
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Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspolitie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

12e jaargang

No. 1 - september 1970

Verschijnt 1 x per maand

redactie

Majoor W. F. K. J. F. Frackers te Apeldoorn

Mejuifrouw M. P. Baars
Officier voor Jeugdzaken te Nijmegen

Kapitein J. G. W. Bär te Leeuwarden

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

Adjudant J. Ranselaar te 's-Gravenhage

Adjudant E. A. Boesaard te Arnhem

Opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Wachtmeester 1e klasse J. A. Schuurmans
to Valkenburg

Wachtmeester G. H. Peterink te Neede

A. J. H. Bouwman
Administrateur Rijkspolitie te Ermelo

V~ste medewerkers:

Mr. A. J. Dek
substituut-officier van justitie
te 's-G ravenhage

Adjudant J. W. Vis te Arnhem, filatelie

redactie-secretariaat

Van Peltlaan 100, Nijmegen
Telefoon 08800- 51339

eindredactie

Bas den Oudsten, journalist
Bonkeweg 29, Lekkum (post Leeuwarden)
Telefoon 05100- 23361

advertenties

J. G. Duyker, Postbus 228, Amstelveen
Telefoon 020 - 43 2615

uitgave

Schaafsma & Brouwer, Postbus 10, Dokkum
Telefoon 05190- 23 21
Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 13,- (incl. B.T.W.) per
jaar bij vooruitbetaling.
Losse nummers f 1,30 per stuk

KORPSBLAD
mllJJ~~-
~@~Jl1r~rn

Practical joke
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, heeft
de Algemeen Inspecteur het Korps Rijkspolitie
gepresenteerd aan een aantal vertegenwoor-
digers van de landelijke publiciteitsmedia.
Dat geschiedde tijdens een persconferentie
te Gorinchem en Woudrichem.
Met de Rijkspolitie te Water geraakten de
generaal en zijn gezelschap bij het punt "waar
Maas en Waal te zamen spoelt" (volgens
H. Tollens Czn.).
In de schaduw van het oude Slot bleek zich
de geschiedenis te hebben herhaald; er was
iets met een kist, ... nu van de generaal.
Die was door onverlaten ontvreemd.
Door de journalisten, bijgestaan door ambte-
naren van bijna alle diensten van het Korps
werd een actie ondernomen waarbij tenslotte
de kist werd gevonden. Een langspeelplaat
van het jubileumconcert van de Rijkspolitie-
kapel vormde de opsporingspremie voor de
koene journalistieke speurders.
Commentaar van d.d. stafofficier recherche-
zaken van het district 's-Hertogenbosch:
"Generaal, misschien kunt u nog een aantal
verlate roepingen gebruiken om het
personeelstekort op te heffen."
Commentaar van een journalist: "Wij hebben
hen zo vaak te pakken gehad; nu hebben ze
ons te grazen." Waarmee gezegd kan zijn,
dat het serieuze Korps Rijkspolitie op unieke
wijze kans zag journalisten "op drift" te
brengen. Waarvan gaarne acte ...

Red.

bij de omslagfoto:

... kist verdwenen in Woudrichem .. ·

Rp.org_KB1970_09_sep_Nr.01 212



Generaal W. de Gast op persconferentie:

"oordeel over Korps Rijkspolitie
is gunstig"

"ookvoor de toekomst ligt er
een waardevolle taak"

"Ik hoop en vertrouw, dat het Korps Rijkspolitie in
het komende nieuwe politiebestel een waardevolle
en gewaardeerde taak zal blijven vervullen."
Dat onder meer zei de Algemeen Inspecteur W. de
Gast voor het forum van een paar dozijn persver-
tegenwoordigers tijdens een persconferentie ter ge-
legenheid van het aanstaande 25-jarig bestaan van
het Korps Rijkspolitie. De generaal gaf bij die ge-
legenheid een uitgebreid inzicht in het ontstaan, de
organisatie en de taken van het Korps Rijkspolitie.
Daarbij ging hij niet om vraagstukken heen en voor
wat betreft het geldende oordeel over het Korps
Rijkspolitie releveerde de generaal dat de Minister
van Justitie in zijn jaarverslag over 1968 schreef:
"Ondergetekende stelt er prijs op zijn verslag te
openen met de constatering dat ook in 1968 het
Korps Rijkspolitie zijn vele taken naar behoren heeft
vervuld. Dit is slechts mogelijk geweest door be-
kwaamheid en toewijding in alle geledingen van het
korps. In een aantal gevallen werden moeilijke en
soms benarde situaties door met wijs beleid gepaard
gaande moed opgelost."
De generaal voegde hieraan toe: "Uit het feit dat
niet of nauwelijks een steekhoudende klacht over
het optreden van de rijkspolitie bij mij binnenkwam
en mij zelfs veel waardering bereikte, meen ik te
mogen opmaken, dat het oordeel van het publiek
over de rijkspolitie in het algemeen gunstig is. Ook
van de zijde van de justitie, die toch zeer veel be-
moeïingen met de rijkspolitie heeft, bereiken mij geen
ernstige klachten waaruit zou blijken dat de waar-
dering te wensen overlaat. Ik weet dat de justitie van
oordeel is dat de organisatie met betrekking tot de
criminaliteitsbestrijding verbetering behoeft en in dat
verband zijn al de nodige maatregelen genomen. En
er worden klachten vernomen van de zijde van het
civiele bestuur, met name de burgemeesters. Maar
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die klachten betreffen niet of nauwelijks de leden
van het Korps Rijkspolitie of hun activiteiten, doch
de tekorten, de trage bouw van bureaus, de afwezig-
heid van personeel door sportbeoefening, schieten-
derricht, het volgen van cursussen voor bijscholing,
training in een Mobiele Eenheid, het verlenen van
bijstand elders of het optreden als lid van de rijks-
politiekapel. Voor wat betreft de tekorten hebben,"
aldus de generaal, "de burgemeesters volkomen ge-
lijk. Het gemiddelde tekort bedraagt ongeveer 25%
en dat drukt natuurlijk extra zwaar op de organieke
onderdelen die uit meer dan 1 organieke man be-
staan. De éénmansposten zijn altijd voor 100% be-
zet. Gevolg is dat de tekorten voornamelijk op de
grotere onderdelen drukken. Een tweemanspost met
een vacature heeft een tekort van 50%. Een prog-
nose over de komende 10 jaar heeft uitgewezen dat
bij handhaving van de huidige organisatie jaarlijks
550 à 650 adspirant wachtmeesters moeten worden
geworven. Momenteel komen we niet hoger dan on-
geveer 470 adspiranten per jaar. De capaciteit van
de beide opleidingsscholen te Arnhem en Horn is
ook niet groter. Met de nieuwe school te Apeldoorn,
die over enige tijd in gebruik genomen kan worden
is de opleidingscapaciteit vergroot tot 650 man, wat
dan betekent dat uit het toch al krap bezette korps
nog een flink aantal docenten moet komen. Het
grote aantal adspiranten is nodig om het huidige
tekort in te lopen, om het verloop op te vangen, dat
in de komende jaren zeer groot zal zijn door de
leeftijdsopbouw van het huidige korps en om een
jaarlijkse uitbreiding van minstens 150 man te kun-
nen bereiken, die noodzakelijk is omdat de bevol-
king van plattelandsgemeenten sneller toeneemt dan
die in steden."
Terugkomend bij de burgemeesters verklaarde de
generaal: "Dat de rijkspolitie-ambtenaren dikwijls
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Tijdens de persbijeenkomst
te Gorinchem en Woudrichem kreeg
de generaal vele vragen te beantwoorden;
ook voor een radio-uitzending over het
25-jarig bestaan van het Korps, opgenomen
bij ••'t Oude Raedthuys" te Woudrichem.

afwezig zijn betreur ik ook. Toch beweer ik dat, welke
politie-organisatie men kiest, altijd aan de lichame-
lijke en geestelijke paraatheid en aan de schietvaar-
digheid behoorlijk aandacht besteed dient te wor-
den. Afgezien daarvan heeft de organisatievorm van
het Korps Rijkspolitie meerdere voordelen; als het
nodig is om in een gemeente met rijkspolitie tijde-
lijk grote aantallen politie-ambtenaren ter beschik-
king te hebben, is dat eenvoudig te regelen.
Bij het begin van zijn betoog gaf de generaal een
overzicht van de totstandkoming en indeling van het
Korps Rijkspolitie, waarbij hij op zakelijke wijze en
in een notedop feiten gaf, die zelfs voor sommige
insiders zijn vervaagd.
Na de bevrijding werd, aldus de generaal, de toen
bestaande politie-organisatie bij een besluit van het
Militair Gezag gehandhaafd. De politie bestond toen
uit Staatspolitie in de acht gemeenten, waar een
hoofdcommissariaat gevestigd was, gemeentepolitie
in de middelgrote gemeenten en Marechaussee in
de overige gemeenten. De Marechaussee (gendar-
merie) was op 1 maart 1943 geformeerd uit de voor-
oorlogse Rijksveldwacht, de in Nederland aanwezige
Koninklijke Marechaussee, de gemeenteveldwacht
van de kleine gemeenten en de na de capitulatie in
1940tot de politie toegetreden leden van de Militaire
Politie, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine.
Het Korps Rijkspolitie werd opgericht op 11 novem-
ber 1945 bij het in werking treden van het Politie-
besluit 1945.Daarin werden opgenomen de bestaande
Marechaussee en de sinds de bevrijding in den
lande aangetrokken hulp-marechaussees. Het Poli-
tiebesluit 1945 bepaalde dat in gemeenten met min-
der dan 10.000inwoners rijkspolitie dienst zou doen
en in gemeenten met meer dan 25.000 inwoners ge-
meentepolitie. In de overige gemeenten zou door
een van beiden dienst worden gedaan. Tenslotte
waren er 123 gemeenten met gemeentepolitie en de
overige hadden rijkspolitie. Op 1 januari 1958 trad
de huidige politiewet in werking, waarbij de politie-
organisatie in grote lijnen gelijk bleef. Enige ge-
meenten die tot dat moment gemeentepolitie had-
den, kregen rijkspolitie en inplaats van de gewest-
commando's rijkspolitie kwamen er territoriale in-
specties, die echter bij de reorganisatie binnen het
Korps Rijkspolitie.in 1968 en 1969 werden opgehe-
ven. Bovendien werd in het kader van deze reorga-
nisatie het aantal districten teruggebracht van 23 op
17 en de Algemene Inspectie werd uitgebreid.
Het Korps Rijkspolitie bestaat uit de Algemene
Inspectie, de landdienst, die bestaat uit 17 dis-
tricten, de Rijkspolitie te Water, de Dienst Lucht-
vaart en de Algemene Verkeersdienst. Er zijn twee
opleidingsscholen te Arnhem en te Horn, een kader-
opleidingsschool te Amsterdam, een Verkeersschool
te Bilthoven, een Rijksspeurhondenschool te Den
Haag en een Centrale Opleiding voor Mobiele Een-
heden te Exloo.
Daarin vormt de landdienst met een organieke sterk-
te van 5.716 man het grootste deel van het Korps,
dat werkt in 744 gemeenten middels 321 groepen en
423 posten, die onder de groepen ressorteren. Een
groep omvat een of meer gemeenten en heeft een
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gemiddelde sterkte van 18 man. Een district omvat
gemiddeld 19 groepen en de districtscommandant
heeft tot taak die te beheren en toezicht uit te oefe-
nen op de verrichtingen van Het personeel.
De districten ressorteren rechtstreeks onder de Al-
gemeen Inspecteur en de districtscommandant be-
schikt over een staf met een aantal specialisten voor
verkeers-, recherche- en jeugdzaken. Elk district
heeft een verkeersgroep met een surveillance- en
een technische afdeling en één of meer speurhond-
geleiders. In zes districten is nog een Gereden groep.
Het commando van de Rijkspolitie te Water, die uit
vier districten bestaat, samen met 19 groepen en 35
posten, is gevestigd in Amsterdam. De Rijkspolitie
te Water beschikt over 146 vaartuigen. De Dienst
Luchtvaart Rijkspolitie, gevestigd op Schiphol, heeft
twee groepen (Schiphol en Zestienhoven), twee pos-
ten (Eelde en Beek) en twee vliegtuigen. De Alge-
mene Verkeersdienst, gevestigd te Driebergen, om-
vat onder meer de Surveillancegroep Autosnelwegen,
houdt zich bezig met controle op zwaar vervoer,
snelheidscontrole en registreren van overtredingen
met traffipax, surveillance met motorrijwielen. Deze

Journalisten
als spoorzoekers
in Woudriehem

..

door owmr. J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

foto's: Technische Recherche 's-Hertogenbosch

"De kist van de generaal is gestolen," klonk het uit
de mobilofoon-luidspreKers van de, met een groot
gezelschap journalisten en persfotografen bemande
Rijkspolitievaartuigen ,,9" en ,,24", die op 24 augus-
tus koers zetten van Gorinchem naar het tegenover
gelegen idyllische stadje Woudrichem. Om meteen
iedere ongerustheid, die dit bericht mogelijk bij de
lezer zou kunnen teweeg brengen, weg te nemen:

dienst is ook berichtencentrum en alarmcentrale.
Tijdens deze ontvangst van de pers- en radiover-
tegenwoordigers deelde de generaal desgevraagd
mee het onjuist te vinden dat rijkspolitie-ambtenaren
raadslid worden en zo de burgemeester van de ge-
meente waarin zij werken kunnen kritiseren. Hij
voegde eraan toe dat het raadslidmaatschap een de-
mocratisch recht van elke Nederlander is, dat de
raad over toelating beslist en dat hij niet voornemens
is ten deze met een verbod te komen. Over de be-
staande tekorten ten aanzien van personeel zei de
generaal dat weliswaar 90% van de kandidaat-adspi-
ranten wordt afgewezen, maar dat ten aanzien van
de vrij strenge toelatingseisen voor de opleidings-
scholen geen concessies kunnen worden gedaan.
Op een vraag met betrekking tot de mogelijke inte-
gratie van rijks- en gemeentepolitie zei de generaal
dat hiermee op sommige punten doublures uit de
weg geruimd kunnen worden, maar dat hij zich als
adviseur van de minister moeilijk nader hierover kan
uitlaten, zolang de regering geen beslissingen heeft
genomen.

Bas den Oudsten

generaal De Gast bevond zich op dat moment spring-
levend onder zijn gasten, die hij juist tevoren in het
motel te Gorinchem alles had verteld over het in
november jubilerende Korps Rijkspolitie.
De kist waar het om ging had hij aan het adres van
de districtscommandant te 's-Hertogenbosch, overste
F. M. C. Offermans, gezonden naar het "Oude Raedt-
huys" in Woudrichem. De onbekende inhoud was
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Speurders in Woudrichem

bestemd voor de persvertegenwoordigers. Maar in
het Oude Raedthuys - waar eens Woudrichem's
vroede vaderen bijeen kwamen, maar waar nu de
kippetjes aan 't spit aan de gasten worden opge-
diend - hadden drie onverlaten zich van de kist
meester gemaakt en waren ermee in een auto aan
de haal gegaan. Een zenuwachtige restauranthouder
was in opgewonden toestand de jobstijding komen
meedelen aan de groepscommandant, adjudant W.
Versluijs. En die stelde op zijn beurt direct de dis-
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trictscommandant op de hoogte. Waarna overste Of-
fermans de hulpkrachten van het Korps Rijkspolitie
in het geweer riep, om "de kist van de generaal"
weer in zijn bezit te krijgen. En dat niet in de eerste
plaats om de kist zelf (die stond overigens veilig
weggemoffeld in de tuin van de pastorie, al wist
"men" dat toen natuurlijk nog niet), maar meer nog
om de journalisten van nabij te laten meemaken hoe
in dergelijke situaties het opsporingswerk functio-
neert en hen te tonen dat het Korps Rijkspolitie ook
op dit punt tegen zijn taak is opgewassen.
De journalisten mochten daarbij het spel zelf mee-
spelen, want dat het hier om een gefingeerde dief-
stal ging, zal ieder allang hebben begrepen.
Na debarkatie op Woudrichemse bodem was het ge-
zelschap er getuige van dat een surveillanceauto van
de Verkeersgroep Den Bosch, de Chessna van de
Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie, die pre-
cies op tijd over het stadje scheerde, in onderling
mobilofonisch kontakt en in samenwerking met een
bereden patrouille, bestaande uit de wachtmeesters
1e klasse J. G. v. Huizen en J. H. Nijbroek, aan de
achtervolging van de snode daders begonnen. Waar-
na men naar het groepsbureau toog, waar adjudant
Versluijs de districtscommandant op de hoogte stelde
van de door hem getroffen maatregelen.
leder kreeg een telexbericht in de hand gedrukt,
waarin de o. en a. werd verzocht van drie mannen,
rijdende in een auto, witte Opel Kadett, bjr en kent
onb, alsmede 0 en i van de kist (zo stond het er).
Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het Oude
Raedthuys, waar vier ploegen werden geformeerd,

De speurhond kreeg lucht van een gevonden zakdoek

die onder leiding van rijkspolitie-ambtenaren het op-
sporingswerk ter hand namen. Onderweg kon men
nog kennis maken met de hulpverlenende taak van
de politie, toen een wachtmeester een kleuterklasje
veilig over een druk kruispunt loodste. Hetgeen een
journalist de vraag ontlokte of "dit nu de opleidings-
school van de rijkspolitie" was.
Op de plaats van het misdrijf gaf de LPD ("leider
plaats delict"), wachtmeester 1e klasse A. P. School,
tekst en uitleg van het gebeurde, waarna de vier
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De verdwenen kist in de tuin van de pastoor

zoekgroepen, onder - zij het passieve - aanvoering
van de zoekgroepleiders, de wachtmeesters 1e klasse
W. J. Kranenburg, H. I. Altena, G. Swets en P. A. van
Dommele, aan het werk konden. En dat deden ze
dan ook met opgewektheid, toewijding en enthousi-
asme.
Getuigen werden gehoord en een door één der ver-
moedelijke daders verloren zakdoek werd veilig ge-
steld. Eén zoekgroep meende de buit al binnen te
hebben, toen zij op een listig opgestelde Opel Kadett
stuitte. Het bleek echter een opzettelijk aangebracht
dwaalspoor.
De door mej. mr. T. de Heer, juridisch redactrice

van Het Vaderland, gevonden zakdoek bleek uitein-
delijk een sleutelpositie in te nemen, want nadat de
hond van speurhondengeleider J. v. d. Houten er let-
terlijk lucht van had gekregen, voerde hij de inmid-
dels verzamelde "spoorzoekers" regelrecht naar de
tuin van "mijnheer pastoor", waar het trouwe dier
luid blaffend de menigte aankondigde, dat men zich
over "de kist van de generaal" geen zorgen meer
behoefde te maken. -
In het Oude Raedthuys werd de kist geopend, maar
niet voordat de generaal in tweevoud een bewijs
voor ontvangst had getekend en operatieleider. ad-
judant F. A. Mulders, dd. officier recherchezaken in
het district Den Bosch, de operatie "heterdaad" aan
een nabeschouwing had onderworpen, daarbij een
duidelijk inzicht gevende van de mogelijkheden
waarover het Korps Rijkspolitie bij de opsporing be-
schikt. Op een vraag van één der journalisten hoe
het met de daders was afgelopen, antwoordde de
adjudant, dat deze onder Vlijmen door het achter-
volgende rijkspolitie-vliegtuig "uit de lucht" waren
gegrepen ...
Zei iemand: "wij hebben de politie dikwijls bij de
neus gehad, zij hebben nu prachtig revanche geno-
men." Waarmee de goede sfeer en verstandhouding

Uit de kist kwamen exemplaren van de jongste I.p.
van de Rijkspolitiekapel tevoorschijn

duidelijk werd geaccentueerd.
Restte generaal De Gast nog slechts de inhoud van
de kist bloot te geven en zijn gasten te verrassen
met de jubileum-Elpee van de Rijkspolitiekapel. Veel
waardering voor de wijze waarop door het team uit
Den Bosch operatie "heterdaad" in elkaar was ge-
zet, al hadden we graag nog wat .verhoorwerk" van
de verdachten erin verwerkt gezien, daar dit toch
zeer belangrijke onderdeel van het politiewerk nu
niet uit de verf kwam.
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rijkswachters
"slipten"
in Bilthoven

tekst en foto's: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

Vier Belgische Rijkswachters hebben een slipcursus
gevolgd aan de Verkeersschool van de Rijkspolitie
in Bilthoven. Het was voor de eerste maal sedert de
opening van de slipbaan dat buitenlandse politie-
ambtenaren in Nederland een - zij het verkorte -
opleiding tot slipinstructeur volgden.
Het waren de adjudant-hoofd instructeur aan de auto-
en motorschool van de Rijkswacht in Brussel, Frans
Meeuws; de eveneens aan deze school verbonden
eerste wachtmeester Victor Ernon en twee leden van
de Bijzondere Weg politie, groep Brussel, de wacht-
meesters Victor Valkenborgs en Pierre Howet.
De cursus bestond uit een theoretisch en praktisch
gedeelte. De cursisten werden op het onderdeel
bewegingsleer onderwezen door de adjudanten
P. Schepe en H. van Reeden, waarbij de eerste de

v.l.n.r.: eerste wachtmeester Pierre Howet, wmr. 1e kl.
K. J. Koopman, wachtmeester Victor Valkenborgs,
opperwachtmeester A. Bloemen, adjudant Frans Meeuws en
eerste wachtmeester Victor Ernon.

mechanische werking van de motor voor zijn reke-
ning nam, terwijl de adjudant Van Reeden onder-
richtte in de eventuele gevolgen van technische ge-
breken.
Het praktische gedeelte werd verzorgd door de
opperwachtmeester A. Bloemen en de wachtmeester
1e klasse K. J. Koopman.
In een kort gesprek dat we met leerlingen en instruc-
teurs hadden kwam tot uiting dat wederzijds dit
eerste kontakt hogelijk werd gewaardeerd.
Aan het einde van de cursus reikte majoor E. Spie-
renburg, commandant van de Verkeersschool, aan
alle vier de deelnemers een getuigschrift uit waaruit
blijkt dat zij de cursus "met vrucht" hebben door-
lopen.
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terugblik op het
M.E. optreden
te Angeren

door luitenant P. Vellinga te Nijmegen

Vader en zoon Chris Bosgoed waren wegens lokaal-
vredebreuk veroordeeld tot boetes van enkele hon-
derden guldens. Vader en zoon bleken niet bereid
de opgelegde boetes te voldoen; gevolg was de
noodzakelijke aanhouding tot vervangende hechte-
nis. Zo werd de boerderij van de familie Bosgoed:
vader en moeder in de zeventig en vier ongehuwde
zoons tussen veertig en vijftig, terrein van actie voor
twee M.E.-pelotons. Daarbij werden 2 leden van het
Korps Rijkspolitie gewond.
Op 6 maart 1970 wilde de desbetreffende groeps-
commandant met een achttal politiemensen de aan-
houding verrichten. Omdat de familie als lastig en
eigenmachtig handelend bekend stond, was de aan-
houding gepland in de vroege ochtenduren, met vol-
doende personeel en onopvallend materieel. Echter
nauwelijks was het erf betreden of vanuit de boer-
derij werd een schot gelost. Voorlopig werd het
politiepersoneel teruggetrokken. De inmiddels ge-
arriveerde majoor Th. van Dolderen mocht alleen,
ongewapend de boerderij betreden. De bemiddeling
kon echter niet in een aanhouding resulteren.
Op dezelfde dag vond over dit alles een gesprek
plaats met de Officier van Justitie, waarbij werd be-
sloten de gangen van de betreffende personen enige
dagen te observeren, waarbij de mogelijkheid zich
zou kunnen voordoen om betrokkenen tijdens hun
dagelijkse werkzaamheden aan te houden. Vader en
zoon Chris zorgden er echter wel voor dat zich geen
mogelijkheid voordeed om tot arrestatie te kunnen
overgaan. Zij bleven binnenshuis.
De Officier van Justitie gaf daarop, na overleg, op-
dracht om tot aanhouding van betrokkenen over te
gaan; de uitvoering werd geheel aan de politie over-
gelaten.

Een daadwerkelijk M.E.-optreden was niet meer te
voorkomen en er werd een plan de campagne op-
gesteld. Om tot actie te kunnen overgaan werd o.a.
het volgende noodzakelijk geacht:

<D oriëntatie en planning door de commandant(en);
Q) eenheid in het optredende peloton;
@ informatie van het peloton omtrent voorgeschie-

denis en planning;
@ verdeling der taken.

Besloten werd een peloton Mobiele Eenheden in te
zetten. De Centrale Opleiding Mobiele Eenheden,
toentertijd te Echten, indachtig, werd gekozen voor
20 man. M.E. uit het district Dordrecht en 20 man
M.E. uit het district Nijmegen daar in opleiding. De
M.E.-opleiding te Echten (thans Exloo) biedt een
voortreffelijke mogelijkheid om op korte termijn ge-
oefend personeel ter beschikking te hebben, terwijl
de normale politiedienst in de dietrieten niet nog
eens extra wordt belast.
Het plan werd de dag voor de actie uitvoerig aan
de hand van tekeningen, luchtfoto's van de Dienst
Luchtvaart aan de veertig man M.E.-personeel ge-
instrueerd. Niet alleen werd datgene doorgesproken
wat zou moeten worden gedaan, wat verwacht werd,
maar ook hetgeen gedaan was, de voorgeschiedenis.
Naar mijn mening is het uitzonderlijk belangrijk om
de mensen, die voor een actie staan, zo uitvoerig
mogelijk te voorzien van informatie. Ik dacht dat
door volledige informatie men o.a. kan komen tot
volledige inzet, tot het zich positief instellen ten op-
zichte van de actie, tot acceptatie van de voorge-
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stelde uitvoering. Zo niet ieder man overtuigd is van
de uitvoeringsmogelijkheid van de voorgestelde
actie, zal elke actie mank gaan.
Mij is gebleken, dat de Centrale Opleiding M.E. te
Echten een ideale mogelijkheid biedt het personeel
moreel voor te bereiden op een actie, aangezien al-
len reeds in M.E.-sfeer verblijven. De mogelijkheid
doet zich immers voor om als peloton vroegtijdig ge-
informeerd te worden en omtrent de ophanden zijn-
de actie grondig van gedachten te kunnen wisselen.
Eveneens wil ik opmerken, hoe belangrijk de instruc-
tie is voor de noodzakelijke rust in het peloton en
voor het vereiste zelfvertrouwen. Ook een comman-
dant zal, indien de tijd aanwezig is, zich moeten
voorbereiden, zich moeten informeren, opdat hij
weet waar hij heen wil, wat hij wil, wat zijn uitein-
delijk doel is en langs welke wegen hij dat doel wil
bereiken. Op grond van zijn informaties kan hij zijn
actie vertrouwensvol tegemoet 'Zien. Datzelfde geldt
evenzeer voor het optredende peloton; eerder een
ongeregelheid enige tijd langer laten voortduren,
dan een peloton zijn broodnodige informatie ont-
houden.
Op dinsdag 17-3-1970 was het samengestelde M.E.-
peloton op het paleis van Justitie te Arnhem aan-
wezig, gereed voor de actie. Er werd een kop koffie
gedronken in afwachting van hetgeen zou staan te
gebeuren.
De majoor Th. van Dolderen trachtte inmiddels nog-
maals door een laatste gesprek de betrokkenen in
hun boerderij te overtuigen van hun ongelijk. Hij
stelde duidelijk de consequenties van een weigering
tot vrijwillige medewerking hunnerzijds. Tevens zou
de majoor Van Dolderen bij dit laatste bezoek trach-
ten de nodige informatie te verkrijgen omtrent het
aantal aanwezige personen.
Om ongeveer hal elf berichtte de majoor Van Dolde-
ren mobilofonisch dat zijn missie was mislukt en dat
behalve vader en moeder vermoedelijk ook Chris
thuis was. De actie moest beginnen. Dit bericht was
eenvoudig gecodeerd omdat we konden aannemen
dat vader en zoon de manier van afluisteren hadden
weten te vinden. Een kwartier later reed de eenheid
bestaande uit vijf M.E.-auto's en veertig man M.E.-
personeel het erf van de familie' Bosgoed op. Drie
M.E.-auto's werden direct bij het aanrijden zo ge-
plaatst, dat zij voor eventuele vuurdekking konden
dienen. De vierde wagen, de commandowagen, werd
zodanig opgesteld dat het beste zicht werd verkre-
gen op het geheel. De vijfde wagen reed recht-
streeks met zes man personeel door naar een op
vijfhonderd meter afstand gelegen veeschuur. Tij-
dens de rit waren reeds personeelsleden uitgezet
ter afzetting van de voor de boerderij gelegen open-
bare weg. Direct bij aankomst namen acht karabijn-
schutters uit de eerste wagen hun tevoren vastge-
stelde posities in en vormden een ring om het boer-
derijencomplex. De opstelling was zodanig dat het
complex voldoende onder controle was. Opvallend
was hoe rustig, snel en gedecideerd elke man zijn
plaats innam. Niet alleen bleek hieruit de zekerheid
van de man in het geheel van de actie, maar ook
het nut van oefening tot snel innemen van formaties

12

uit M.E.-voertuigen, zoals het bij de Centrale Oplei-
ding M.E. wordt geleerd.
Vier van de acht schutters, één aan elke zijde van
de boerderij, waren met scherpe patronen uitgerust.
Ter voorkoming van een eventuele onoverzichtelijke
situatie en voor eigen veiligheid was tot deze beper-
king besloten. Duidelijk was gesteld dat slechts op
commando zou mogen worden gevuurd, uitgezon-
derd in geval van noodweer.
De bemanning van de tweede, derde en vierde
wagen was verdeeld in vier groepen van elk vijf man,
de zogenaamde arrestatieploegen. Na aankomst na-
men zij direct, onder leiding van hun eigen comman-
danten, de hun toegewezen plaatsen in, één groep
aan elke zijde van het complex, in de nabijheid van
een mogelijke entree; tegen de muren in dekking.
Het moment was aangebroken dat elke man in span-
ning wachtte, dat alles stilstond en ieder hoopte, dat
deze overmacht de betrokkenen tot inkeer zou bren-
gen.
Via de speaker van de commandowagen volgde het
bericht: "Hier spreekt de Commandant van de Rijks-
politie-eenheid hier aanwezig. Bosgoed Sr., namens
de Officier van Justitie te Arnhem gelast ik u de po-
litie toegang tot uw woning te verlenen. Doet u dit
niet, dan zal de politie zich met geweld toegang tot
uw woning verschaffen. Zoals u weet zijn wij in het
bezit van gerechtelijke bevelen om u Bosgoed Sr. en
uw zoon Chris te arresteren. Deze bevelen geven de
politie tevens het recht om desnoods tegen uw wil
uw woning te betreden. Ook vorder ik de uitlevering
van de in uw woning aanwezige vuurwapens. Verzet
of geweld van u of van uw huisgenoten zal onmid-
dellijk met geweld worden beantwoord. Zonodig zal
van vuurwapens gebruik worden gemaakt. U draagt
voor alle gevolgen, ook ten aanzien van uw vrouw
of moeder, zelf de volledige verantwoordelijkheid. Ik
zal deze vordering eenmaal herhalen, daarna geef
ik u vijf minuten de tijd om hieraan te voldoen."
Het bericht werd herhaald. Maar de verwachting, dat
de actie met een sisser zou aflopen werd getorpe-
deerd door twee geweerschoten vanuit de woning
van de boerderij. Pas later bleek dat reeds bij het
eerste of tweede schot de wachtmeester 1e kl. D. de
Ruiter uit het district Dordrecht aan oor en schouder
werd verwond. Iedereen was gealarmeerd en over-
tuigd van de ernst van de zaak. Na de gestelde ter-
mijn werd via de geluidsinstallatie opdracht gegeven
om tot gebruik van traangas over te gaan. De com-
mandanten van de vier arrestatieploegen waren hier-
toe met traangasgranaten uitgerust. Met de nodige
voorzichtigheid werden ramen ingegooid om traan-
gásgranaten naar binnen te werken. Een derde schot
volgde, waardoor de adjudant L. Wildschut, vervan-
gend pelotonscommandant M.E. uit Nijmegen ernstig
aan rechterknie, bovenbeen en rechterhand werd
verwond. Hij werd terstond weggebracht naar een
ziekenhuis in Arnhem.
Niet wetend waar de dader zich bevond, kon niet
worden overgegaan tot gericht vuur. Een waarschu-
wingsschot werd gelost, dat echter beslist niet in-
timiderend werkte.
Na het gebruik van gasgranaten werd vervolgens op-
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De ME'ers bij het betreden
van de boerderij te Angeren

(foto: Van Bremen, Lent)

dracht gegeven tot binnentreden. De vier arrestatie-
ploegen begonnen van vier zijden tegelijk de toe-
gangen te forceren al of niet met behulp van koe-
voeten. Met de grootst mogelijke voorzichtigheid
werd de boerderij betreden. Bij controle van de be-
nedenverdieping werd de vrouw aangetroffen, aan-
gedaan door het gebeuren. Zij werd ter verzorging
naar buren gebracht. Bosgoed Sr. - door gas ge-
dwongen - had zich op de zolder verschanst. Dat
zijn verzet nog niet was gebroken, bleek uit de scho-
ten die hij door het trapgat naar beneden afvuurde.
Een wonder dat bij dit deel van de actie geen slacht-
offers zijn gevall~n. Verdere sommaties tijdens de
actie mochten niet baten.
Om de boer van de bovenverdieping te verdrijven,
was verder gebruik van traangas noodzakelijk. Bo-
ven werden ramen ingegooid. Via de ingegooide
ruiten werden traangasgrànaten naar binnen gewor-
pen. Dat de man het boven zo lang heeft uitgehou-
den wekt alleen verbazing. Tenslotte, inziend dat
verzet geen zin had en ontvluchting onmogelijk was,
kwam hij onaangedaan de zoldertrap af. Hij werd
onmiddellijk na fouillering afgevoerd naar het Huis
van Bewaring te Arnhem.
Rekening houdend met de mogelijkheid dat er nog
meer personen in de boerderij waren, werd die gron-
dig onderzocht. De zoons bleken niet thuis te zijn.
Wel werden bij de huiszoeking een hagelgeweer ge-
vonden en enkele sigarenkistjes met hagelpatronen
van het grofste soort. Achter de boerderij kwam uit
een mesthoop een flobertgeweer tevoorschijn, dat
- naar later bleek - door de vluchtende Chris Bos-
goed was weggegooid. Bij het begin van de actie

n.i., toen de karabijnschutters de buitenring hadden
gevormd, werd gemeld dat een man uit de richting
van de boerderij door de weilanden wegvluchtte. Dat
bleek later zoon Chris te zijn. Een uur na de aan-
houding van zijn vader werd Chris, met behulp van
politiepersoneel en door voortreffelijk speurwerk van
de speurhondgeleider met hond, aangehouden. Hij
zat elders verscholen onder een hoop stro.
De actie rondom de boerderij duurde ongeveer 45
minuten. De vijfde wagen, nabij de afgelegen vee-
schuur werd tijdens de actie teruggetrokken.
Hoe duidelijk en verantwoord bepaalde acties voor
politiemensen ook mogen zijn, voor buitenstaanders
blijven dikwijls vraagtekens en onbillijkheden be-
staan. Er werd dan ook na het gebeuren een pers-
conferentie gehouden, niet alleen om de achtergron-
den toe te lichten.Itenelnde misvattingen weg te ne-
men, maar ook om het geheel van de actie tot ware
proporties terug te brengen.
Tijdens de lunch, die na terugtrekking van het per-
soneel werd genuttigd, werd van gedachten gewis-
seld en werd de oprechte dank van de burgemees-
ter van de gemeente Bemmel en van de districts-
commandant van de Rijkspolitie uit Nijmegen, aan-
vaard. Zij brachten terecht dank aan onze mensen
die aan dit karwei hebben gewerkt. Een ieder immers
heeft zich op voortreffelijke wijze van 'zijn taak ge-
kweten. Twee halve pelotons Rijkspolitie, die uitste-
kend samenwerkten, mede dankzij het samenzijn in
Echten.
Gelet op het gestelde doel, is de actie geslaagd.
Pijnlijk is dat twee van onze mensen de actie zwaar
aan den lijve moesten ervaren.
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tekst en foto's: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen
te Nijmegen

ruim 5 dozijn
R.P. wandelaars
in vierdaagse

Vierenzestig rijkspoliteambtenaren namen deel aan
de 54ste Nijmeegse vierdaagse afstandsmarsen. Drie-
enzestig van hen doorstonden de beproevingen van
"the greatest show on earth" op wandelgebied.
Slechts één moest op de vierde dag, geplaagd door
rugklachten, de pijp aan Maarten ·geven.De overigen
defileerden aan het einde van de vierde dag, onder
aanvoering van majoor Th. van Dolderen, al of niet
voorzien van de nodige blaren en spierpijn, voor de
Algemeen Inspecteur van het Korps, generaal W. de
Gast, jammergenoeg ditmaal niet begeleid door de
opwekkende klanken van de Rijkspolitiekapel, die
- om welke reden dan ook - niet aanwezig was.
Hopelijk zal het bestuur van de Kapel, wier optreden
zowel door het publiek, de deelnemers en zeker ook
door het bestuur van de KNBLO hogelijk wordt ge-
waardeerd, het volgend jaar tijd en gelegenheid vin-

Nog 15 kilometer, maar voor hem kan er niets meer misgaan

den de "joyeuse entrée" van onze vierdaagselopers
te begeleiden.
De navolgende rijkspolitieambtenaren volbrachten
de tochten met succes:

Voormalig ressort Arnhem:
Th. van Dolderen, dir. officier der rijkspolitie 3e kl.;
de wachtmeesters 1e kl. W. P. Kuysten, C. J. M. de
Jong, M. Th. W. Tiehuis, J. de Weert, D. A. Beerens,
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H. Heuvink, D. de Velde Hanenhorst, W. A. G. Neyen-
huis, W. Heyting, M. Visser, K. Weiland, en A. J. H.
Bosch; de parketwachters A. L. Dams, F. Venema,
J. B. Ruysink en Sletten haar.

Voormalig ressort Groningen:

De wachtmeesters 1e kl. H. Ekkelenkamp, H. Nijlun-
sing, J. Gerding en H. A. Gommers, de' wachtmees-
ters S. v. d. Kooi, H. Top, D. de Vries en H. Scholte,
alsmede de opperwachtmeester H. R. Rinsma.

Voormalig ressort Den Bosch:

De wachtmeesters J. F. M. Klomp, H. M. C. Peeters,
H. J. H. v. Deijnen, H. P. M. Klein Overmeen, H. S. M.
Dijkman, A. M. Jorissen, J. M. Mesters, S. N. P. Kla-
ver, A. A. v. Wij lick, J. H. v. Dijk, F. C. de Jonge, A. "Het zal je poot maar wezen"

-"1~

Eer.zaam maar niet alleen!

J. v. Osta en P. H. O. v. d. Aa; en de wachtmeesters
1e kl. Th. J. Reckman, H. Smink en J. Hiemstra.

Voormalig ressort Amsterdam:

De opperwachtmeester A. C. J. Kraakman; de par-
ketwachters C. R. F. Deken en E. Eggers; de wacht-
meesters 1e kl. J. B. A. M. de Sain, H. W. Botter, H.
A. P. v. Sambeek, A. Jansen en A. W. de Landmeter;
de wachtmeesters J. Olthof en C. W. F. Neijgh van
Lier, alsmede de adjudant P. M. Stoop.

\1

Niet iedereen had blaren

Voormalig ressort Den Haag:

De wachtmeesters H. Niemeijer, M. C. Oosthoek, L.
A. Holkamp, E. P. Honink, W. v. Weert, A. F. M. En-
gelbert, B. C. D. Leeuwenburgh, M. W. Ankersmit.
F. J. T. Janssen en W. C. Verbeek De taak van "officier algemene dienst" is veelomvattend
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Foto's: J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Nederlands-Duits-Belgische samenwerking in het
grensgebied werd tot uitdrukking gebracht op
een tentoonstelling, die de Kriminalpolizei van de
West-Duitse stad Aken, in samenwerking met een
groot warenhuis-concern organiseerde. In
verschillende steden was gedurende een bepaalde
periode onder het motto "Mensch im mittelpunkt",
een afdeling van het warenhuis Horten, ingericht
als politie-tentoonstelling, waar de bezoekers (in
Aken ± 10.000 per dag) kennis konden nemen van
de laatste snufjes op het gebied van de misdaad-
bestrijding. Tevens werden zij er door een grote
staf van medewerkers op alle gebied deskundig
voorgelicht.

De tentoonstelling bracht geen maxi of mini, maar
Duitse-, Belgische en Nederlandse politie-uniformen
in de etalage.
De nieuwste "T.P.W." was te zien naast een
Porsche van de Duitse politie.
Ook de majoor J. eh. Warneke, hoofd van het
bureau werving, en adjudant T. Sieswerda hadden
belangstelling voor een nieuw procédé voor het
maken van vingerafdrukken.

tenbilder
nschen
"burt bis lUl

':IJI~'1fS
,,~~t ••:~.,
. --.. ..

leislt.;~
rerbHcJt
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Steenweg 63 - Waardenburg - Tel. 04181-2 73

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr. Van Mouwrik & Co.

voor onderhoud
en reconstructie van
Rijkswegen
en aanbrengen van
slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Ccntinental Radial
veilig - snel - ideaal

De witte brigade
stáát erop!

(§ntinental Rubber nv;
Amsterdamseweg 45 - 47 - AMERSFOORT

PERSOONUJKE LENINGEN
Tot f 10.000 zonder borg en max. 60 maanden.
Geheel schriftelijk, geen informaties. Voor een
aanvraagformulier en verdere inlichtingen
kunt u schrijven of telefoneren naar:

Financieringskantoor
E. J. MOLLER
SI. Catharlnastraat 1 (hoek Wilhelminaplein)

EINDHOVEN
Tel. 040-25472 of 66633, b..g.g. 04105-3039

Door de overheid toegelaten geldschietbank

wegen van solide kwaliteit aangelegd' door:

HAZELEGER N.V.

Î~

•
kantoor EDE,
bennekomseweg 22
telefoon (08380)1 43 41* b.g.g. 1 09 63

postbus 30

geven u de beste garantie voor de toekomst
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Bcokshop-stand Nationaal Bureau voor Toerisme

Opperwachtmeester P. de Ridder in lile T.V.-uitzending
vanuit Tokyo.

Opperwachtmeester P. de Ridder en
hostess Yasko Mizuno tijdens een televisie-
programma, dat .Jlfe" werd uitgezonden
van het Telecommunicatie-paviljoen op de
Expo '70. In het paviljoen werd op een
groot scherm rechtstreeks van Tokio uit
een judo- en jiu-jitsu-demonstratie van
dames uitgezonden, waarbij opperwacht-
meester De Ridder enig commentaar gaf.
Tijdens een interview vertelde hij een en
ander over deze sport bij de opleiding
van Nederlandse politiemensen.

nog 2x Rijkspolitie
in Osaka

Rijkspolitie in de stand van het Nationaal
Bureau voor Toerisme, waar eerste-dags-
enveloppen, maar ook 25 verschillende
boeken over Nederland en reproducties
van schilderijen van Rembrandt en
Ruysdael te koop waren ...

•
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eigen huis
voor
lP A-district
Nijmegen

door opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

"

Dankzij de medewerking van autoriteiten en over-
heidsinstelljnqen heeft het district Nijmegen van de
tntematloria! Police Association de beschikking ge-
kregen over een "eigen woning". Het is een deel
van 'de bovenverdieping van een achter het groeps-
bureau van de rijkspolitie te Groesbeek gelegen
pand. Met eigen krachten is de voormalige dienst-
woning omgetoverd in een gezellig en doelmatig ver-
blijf, waar niet alleen op beperkte schaal bijeenkom-
sten kunnen worden gehouden, maar waar ook Ne-
derlandse en buitenlandse politieambtenaren hun va-
kanties kunnen doorbrengen, temidden van veel na-
tuurschoon in een gemeente die vier 100-jarigen telt.
Als "doorgangshuis" is de woning voor buitenlandse
collega's ideaal. Nijmeegse IPA-Ieden begeleiden
hen desgewenst tijdens hun verblijf in Groesbeek.
In het aangrenzende Plasmolen is een recreatie-

Foto: Wachtmeester 1e kl. A. F. Kievits te Nijmegen

centrum tot ontwikkeling gekomen, dat niet slechts
de naam "Eldorado" draagt, maar in werkelijkheid
ook een dorado is voor watersportliefhebbers, die er
naar hartelust kunnen zwemmen, zeilen, kanoën of
waterskiën. Ook is er een midget-golfbaan. De na-
bije Maas biedt gelegenheid tot het beoefenen van
de vissport. De Plasmolen is tevens een zwembad
rijk. Groesbeek heeft er een in aanbouw.
De verblijfkosten in het IPA-huis zijn laag gehouden,
f 3,- per persoon per etmaal, terwijl voor gebruik
van gas, licht en water f 1,- per dag in rekening
wordt gebracht. Daarvoor krijgt men de beschikking
over een volledig ingerichte keuken met .Jcornali-
wand", 6 slaapplaatsen en een prachtig en gezellig
ingericht dagverblijf.
IPA-Nijmegen is met recht trots op en blij met zijn
"buitenverblijf" .
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door de wachtmeester G. H. Petering te Neede

wachtmeester le kl.
L. Kroeze
uit Rijssen
trok als ploegleider
van een verkeersteam
naar Parijs

ik vraag mij af
wat meer effect heeft:
2 uur controle of 2 uur
voorlichting ...

Er zijn nogal wat politiemensen in dit overbevolkte
land, die zich ook buiten hun diensttijd bezig hou-
den met de verkeersopvoeding in de meest ruime
zin van het woord. Meestal onder auspiciën van het
Verbond voor Veilig Verkeer verzorgen zij lezingen,
cursussen en andere avonden, waaraan door veel
vrijwilligers wordt deelgenomen. Eén van diegenen
is de wachtmeester 1e klasse L. Kroeze uit Rijssen.
Regelmatig is hij bezig om zowel kinderen als "vol-
wassenen de spelregels te leren en te verduidelijken,
die nodig zijn om met enige kans van slagen deel te
nemen aan de optocht die verkeer heet en die da-
gelijks door stad en land trekt. Nog niet zo lang ge-
leden kwam wachtmeester 1e klasse L. Kroeze in het
nieuws, omdat hij met het verkeersteam van de
Christelijke Mavo uit Rijssen, waarvan hij leider is,
wist door te dringen tot de finale van de Internatio-
nale Coup Scolaire, die dit jaar in Parijs is gehouden.
Tijdens het gesprek, dat wij met hem hadden, blijkt
dat hij al enige ervaring heeft in de omgang met
journalisten. Talrijke kranteknipsels uit allerlei dag-
bladen bevestigen dat.
"Er is wel iets gepresteerd, voor wij het treinkaartje
naar Parijs in onze zak hadden. Want je gaat niet
zomaar naar Parijs om deel te nemen aan een inter-
nationale verkeerswedstrijd." Goed van de tongriem
gesneden vertelt hij bij stukken en brokken, hoe het
allemaal is begonnen en wat er aan vooraf is gegaan.
"Met het inwerking treden van het nieuwe R.v.V. in
1966 ben ik begonnen met het geven van verkeers-
onderricht. Op de groep werd gevraagd of ik er iets
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voor voelde. Ik had het nog nooit gedaan, maar be-
sloot toch om het maar eens te wagen. Het leek mij
wel wat. De eerste keren dat ik voor een zaal met
mensen stond, had ik het zweet in mijn handen
staan. Maar na een paar keer ging het al stukken
beter. Van het een kwam het ander en het duurde
dan ook niet lang, of ik stond ook voor de klas. Ik
vond het direct leuk werk, omdat je nog eens met
mensen in contact komt en ze meteen beter leert
kennen. Voor de·scholen voor voortgezet onderwijs
was er een verkeerscompetitie, waaraan echter al-
leen maar mocht worden deelgenomen door scholen
die het voortgezette verkeersexamen hadden afge-
legd. Daar heb ik toen ook bij geholpen om de scho-
len in Rijssen op dat examen voor te bereiden. Aan
de verkeerscompetitie werd met veel succes deel-
genomen, want de Christelijke Mavo, die in Rijssen
als eerste uit de bus kwam, werd vervolgens win-
naar van de Noordelijke Provincies en tenslotte he-
lemaal tegen de verwachting in, ook winnaar van de
landelijke finale, die in Leerdam werd gehouden. Ik
moet er wel even bij zeggen dat al deze successen
voor een groot deel te danken zijn aan de afdeling
Rijssen van het Verbond voor Veilig Verkeer, die
heeft gezorgd voor goed oefenmateriaal."
Iedereen noemend, die dat verdient en ondertussen
steeds weer nieuwe bewijsstukken aandragend van
zijn activiteiten en die van het Verbond en de scho-
len, vervolgt hij: "Ik weet wel, dat ik niet de enige
ben die dit werk doet. Ik ken zelf ook genoeg men-
sen die in andere plaatsen bezig zijn met de (ver-
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keers)voorlichting. Het zijn voor een groot deel idea-
listen, die een flink deel van hun vrije tijd hieraan
besteden. Op de opleidingsschool in Arnhem werd
ons al het een en ander verteld over public relations
en over de waarde daarvan. Het is alleen spijtig dat
er in de praktijk zo weinig van terecht komt. Nog
veel te veel moeten dergelijke dingen gebeuren in
eigen tijd, terwijl de politie in het algemeen er toch
de vruchten van plukt. Ik vraag mij wel eens af, wat
meer effect zou sorteren, twee uur staande controle
of twee uur (verkeers)voorlichting, waaraan veelal
wordt deelgenomen door mensen die zich daar vrij-
willig voor opgeven. Op dit terrein zijn de gemeen-
telijke korpsen ons ver voor, want die hebben voor
dergelijke functies vaak al full time mensen in dienst.
Bovendien is het zo, dat als dergelijke bezigheden
wat meer werden gestimuleerd, er wellicht nog meer
mensen komen die zich hiermee gaan bezighouden.
Ik vind dat zoiets eens gezegd moet worden, dan is
er tenminste kans dat de mogelijkheden op dit ter-
rein nog beter worden benut."
Pratend over de belangen van de verkeers-voortich-
tingsambtenaar weet hij steeds nieuwe argumenten
te vinden, om het nut van een dergelijke functie aan
te tonen.
De reis naar Parijs is een hoofdstuk apart, alhoewel
een rechtstreeks gevolg van zijn werkzaamheden
voor het Verbond voor Veilig Verkeer. De voorberei-
ding van alle scholen in Rijssen, vervolgens van het
team van de Christelijke Mavo voor de nationale
voorronden en finale en tenslotte voor de grote in-
ternationale verkeerswedstrijd in Parijs heeft veel

Wachtmeester 1e kl. L. Kroeze uit Rijssen
met zijn equipe voor Parijs

(Foto: Z. Stornebrink, Hilversum)

tijd gekost "Maar het was dankbaar werk," zegt de
blonde ploegleider uit Rijssen. "En het resultaat in
Parijs mag er ook zijn. Een vijfde plaats in een ge-
zelschap van 15 deelnemers is toch niet onverdien-
stelijk. En misschien had er nog een beter resultaat
ingezeten, als wij tijdens de behendigheidswedstrij-
den, die een onderdeel vormden van de verkeers-

wedstrijd niet op fietsen met handremmen hadden
moeten rijden. Wij hadden enkel geoefend op fietsen
met terugtraprem. Maar misschien was dat wel een
fout van ons. In ieder geval is dit de hoogste klas-
sering die een Nederlandse ploeg in het buitenland
heeft gehaald in de acht jaar dat de Coupe Scolaire
International nu bestaat. Bovendien was het dit jaar
voor het eerst, dat iemand van de rijkspolitie als be-
geleider van een Nederlandse equipe optrad. De
medewerking van R.P.-zijde was in dit geval ook uit-
stekend. Ik kreeg 4 dagen buitengewoon verlof voor
de reis naar Parijs."
Verhalend over de Parijse ervaringen komt een map
op tafel, met daarin allerlei speldjes, plakplaatjes,
sleutelhangers en zelfs een visitekaartje van een
collega uit Wenen; de meeste van deze voorwerpen
door ruiling verkregen.
"Dat internationaal contact was bijzonder aardig,"
vertelt de wachtmeester Kroeze. "Alle ploegleiders
waren politiemensen. Van een collega uit Wenen heb
ik dit adres. Hij was één van de weinige onderoffi-
cieren in het gezelschap. Het was opmerkelijk, dat

.zoveel landen officieren hadden gestuurd als ploeg-
leider. Toen ik een van hen vroeg, wat zij nu zelf
hadden gedaan aan de opleiding van het vertegen-
woordigende team, bleek dat dit niets was. Ik heb
toen ook wel gezegd, dat ik het onrechtvaardig vond,
dat degenen die het voorbereidende werk hadden
verricht, thuis moesten blijven. Overigens verliep al-
les volgens plan, al brengt de zorg voor vijf jongelui
wel extra problemen met zich mee. Zo heb ik de
laatste dag, toen wij met zijn allen ergens in een
restaurant zaten te eten, de hele omgeving daar af-
gezocht naar een van de jongens. Hij was naar de
w.c. gegaan, maar toen een van de anderen later
ging kijken, was hij verdwenen. Onmiddellijk zijn wij
toen met enkele mensen, waaronder twee collega's
van de Franse politie op pad gegaan, om hem te
zoeken. Toen ik een half uur later weer langs het
restaurant kwam en eens naar binnen keek, zat de
gezochte rustig bij de anderen aan tafel. Hij was
toch wel op de w.c. geweest. Een mooi voorval was
ook dat van twee Franse verkeersagenten, die het
verkeer op de Place de la Concorde muurvast lieten
lopen. Toen ze eindelijk weer een gaatje vrij hadden
gekregen, gaven ze beide tegelijk een oprijteken,
zodat alles weer muurvast kwam te zitten. Beiden
maakten zich hierover met hun Franse temperament
zo nijdig, dat ze met elkaar op de vuist gingen. Een
passerende auto van de Parijse politie, met een offi-
cier erin denk ik, haalde ze even later uit elkaar en
nam een van de twee mee in de auto."
De telefoon in het theorielokaal van het groeps-
bureau in Rijssen begint te rinkelen en het blijkt een
collega die de hulp van wachtmeester Kroeze nodig
heeft op de toeristen markt in Rijssen, die tijdens de
vakantiemaanden overbevolkt is.
Voor wij afscheid nemen, zegt Kroeze: "Voor de fi-
nale van dit jaar maken wij weer een goede kans,
want wij doen met vier scholen uit Rijssen mee. En
wie weet komen wij dit jaar in Lissabon of anders
volgend jaar in Tokio, waar dan de Coupe Scolaire
International wordt gehouden."
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PUZZEL
VAN DE
MAAND
Wi nnares augustus-puzzel:

Mevr. A. NOLLES-RUSSCHEN
Bernhardstraat 18
HAAFTEN

*
De oplossingen worden

ingewacht vóór 5 okt. bij de

Puzzelred&cteur

Korpsblad Rijkspolitie

Burg. Patijnlaan 63

's-Gravenhage

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*
Wilt u op de oplossing in de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 vlindersoort.
6 onbewerkte onderçrond

van voor- en achtervlak
van een munt.

11 roofvogel.
12 muzieknoot.
13 twee of meer voorgespan-

nen trekdieren.
14 vlug, gezwind.
15 tot rouwbeklag (afk. op

visitekaartjes).
17 eminentie (afk.).
19 gelukkig nieuwjaa: (afk.).
21 roofdier.
24 slangvormige vis.
26 belangrijke voedin jsstot.
29 lichte bedwelming door

sterke drank.
30 gehoorzaam (van kinderen).
32 wal kant langs een vaar-

water.
33 honingdrank.

34 muzieknoot.
35 voorzetsel.
37 oude lap.
38 met toegewijde vlijt

werkzaam.
39 vogel.
40 verouderd schee pstype.
42 vogelprodukt.
44 en dergelijke (afk.).
45 arm van een boom.
48 niet gesloten.
50 vis.
53 wreed Romeins keizer.
54 stad in Duitsland.
56 voorwerp waarmee men

snijdt.
57 lange, dunne sparreboom.
58 eerstvolgende (afk.).
60 voorzetsel.
61 bolgewas.
62 telwoord.
64 pas geplukt.
65 uitroep van blijdschap.
67 het tijdelijk neerleggen

van het werk als protest.

69 tweewielig motorvoertuig.
70 automatisch vuurwapen.

25 muzieknoot.
27 pers. voornaamwoord.
28 hervormd Esperanto.
30 grondlijn van een wis-

kundige figuur.
31 vis.
34 sprookjesfiguur.
36 kikvorsachtig dier.
40 scheepskeuken.
41 grootvader (kindertaal).
43 drank.
46 vlaktemaat.
47 Aziaat.
49 de onbekende (afk. Latijn).
51 0.01 meter (afk.).
52 trekdier.
53 niet parkeren (afk.).
55 plaats in Utrecht.
57 stof.
59 traditionele vijandschap.
60 luchtig zomerverblijf.
63 grappenmaker.
64 in het water levend dier.
66 op deze wijze.
68 landbouwwerktuig.

VERTICAAL:

het zetsel van in verschil-
lende kleuren uit te voeren
boekdruk.

2 gereed.
3 hoofddeksel.
4 plaats in Noord-Holland.
5 snelle loop.
6 schutsluis.
7 klanknabootsing.
8 godin van de vrede.
9 pers. voornaamwoord.

10 lichtkroon.
16 vrouwelijk dier.
18 adviserend college.
20 deugdelijkheid v. e. stof.
22 gesloten, dicht.
23 boom.
24 paardeslee.

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag Inlichtingen bij onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139.
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hoge
onderscheiding
voor
bootbemanning

Tekst: Opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Foto's: "Foto Gelderland" Nijmegen

"Het optreden van de bemanning van het Rijks-
politievaartuig heeft ongetwijfeld een ramp voor-
komen." Aldus de' Nijmeegse brandweercomman-
dant, onder wiens leiding op zaterdag 25 november
1967 een brand aan boord van de met benzine ge-
laden Zwitserse tanker .Piz Bernina" werd geblust.
Hij herinnerde aan de gebeurtenissen met de .Tina
Scarlet" in 1960, waarbij eveneens een tanker was
betrokken. De rampzalige gevolgen liggen nu na 10
jaar ieder nog vers in het geheugen.
Bijna drie jaar later stond dezelfde bemanning, op
hetzelfde Rijkspolitievaartuig en op nagenoeg de-
zelfde plaats als waar destijds de brandende .Piz
Bernina" op de wal werd gezet, aangetreden om te
worden gehuldigd voor hun deskundig, doortastend
en moedig optreden.
Overste L. P. H. de Jong, districtscommandant der
rijkspolitie te water te Nijmegen, schilderde in het
kort de gebeurtenissen.
Op zaterdag 25 november 1967 bevond de R.P. 23,
bemand met de wachtmeesters-1e klasse J. v. Huuk-
sloot en Th. v. d. Veen en de wachtmeester L. v. d.

v.l.n.r.: Wmr. 1e kl. J. van Huuksloot,
wmr. 1e kl. Th. van der Veen en
wachtmeester L. van der Waal.

Waal, zich voor een normale surveillance op de Waal
bij kilometerraai 876, onder de gemeente Ubbergen.
Opvarend ontdekte men plotseling, temidden van
andere schepen, een tanker waarvan het voorschip
in brand stond en dat later bleek te zijn de Zwitserse
.Piz Bernina". Onmiddellijk voer de R.P. 23 langszij
en terwijl de roerganger van de .Piz Bernina" op-
dracht werd gegeven het schip tussen de kribben
aan de wal te zetten, sprong de wachtmeester Van
der Waal "gewapend" met het brandblusapparaat
van de R.P. 23 over op het brandende schip en be-
gon hij, zonder te denken aan gevaar voor eigen le-
ven, met grote koelbloedigheid, samen met een be-
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manningslid van de .Piz Bernina" aan de bestrijding
van het vuur. Dikke rookwolken onttrokken de beide
redders aan het oog, zodat ze volkomen aan zichzelf
waren overgelaten.
Inmiddels trof de wachtmeester 1e kl. Th. van der
Veen, roerganger aan boord van de R.P. 23, met
grote deskundigheid de nodige maatregelen. Hij
waarschuwde de Nijmeegse brandweer, riep assis-
tentie in van Rijkswaterstaat en de R.P. 16, daarbij
de nodige instructies voor een doeltreffende hulp-
verlening uitdelende.
Inmiddels was ook de wachtmeester 1e klasse J. van
Huuksloot, met een brandblusapparaat van een voor-
bijvarende tanker overgesprongen om bij de red-
dingsacties te assisteren. Als enig achtergeblevene
op de R.P. 23 regelde de wachtmeester 1e kl. Van
der Veen intussen de drukke scheepvaart.
Zoals reeds vermeld was het aan het deskundig en
moedig optreden van de bemanning van het Rijks-
politievaartuig te danken, dat omstreeks 13.00 uur
door de brandweercommandant het sein "brand
meester" kon worden gegeven.
Reeds eerder ontving de bemanning voor zijn op-
treden een tevredenheidsbetuiging van de Algemeen
Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, nu mocht
overste De Jong, zoals hij zei met grote trots en vol-
doening, de bronzen medaille van het "Carnegie
Heldenfonds" op de borst spelden van de wacht-
meester 1e kl. J. van Huuksloot en de wachtmeester
L. v. d. Waal en een diploma, vergezeld van een

..

v.l.n.r.: Overste l. P. H. de Jong, districtscommandant
Rijkspolitie te Water Nijmegen, wmr. 1e kl. J. van Huuksloot,
wmr. 1e kl. Th. van der Veen, wmr. l. v. d. Waal,
mr. F. F. a. A. M. Smits van Oyen, bestuurslid "Carnegie
Heldenfonds", overste M. de Ruiter, commancîant Rijkspolitie
te Water en burgemeester W. S. Hermsen van Ubbergen (G.).

souvenir, uitreiken aan de wachtmeester 1e kl. Th.
van der Veen.
Mr. F. F. Q. A. M. Smits van Oyen, bestuurslid van
het "Carnegie Heldenfonds", lichtte daarbij de grote
betekenis van deze onderscheiding toe. Het is de op
één na hoogste onderscheiding die het fonds kent
en hij vond de toekenning een goed tegenwicht
tegen de helaas dikwijls negatieve benadering van
de politie. Het publiek kan hier eens vaststellen wat
de politie werkelijk is.
Overste M. de Ruiter, de commandant van de rijks-
politie te water, zag in de onderscheiding niet alleen
een waardering VOO! de hoge plichtsbetrachting van
deze bootbemanning, maar hij meende dat dit ge-
beuren ook de overste De Jong veel voldoening
moest schenken. Hij zag in het juist handelend op-
treden van de bemanning tevens het lichtend voor-
beeld van deze districtscommandant, die binnenkort
de dienst met functioneelleeftijdsontslag gaat ver-
laten.
"Het inzetten van eigen leven," aldus overste De
Ruiter, "is de hoogste graad van dienstbaar zijn aan
de gemeenschap. Men wordt er als het ware door
boven zichzelf verheven. De Rijkspolitie mag er trots
op zijn."
De plechtigheid werd voorts nog bijgewoond door
o.m. de burgemeester van Ubbergen, de heer W. S.
Hermsen en werd volgens een aloud goed maritiem
gebruik besloten met een "schoot aan" en het hef-
fen van een "oorlam".
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Lesterhuis
Europees
politiekampioen
hoogspringen te
Helsinki
door R. Suvaal

Op 7 en 8 juli werden in Helsinki
de Europese politiekampioen-
schappen atletiek gehouden. Er
nam ook een kleine Nederlandse
afvaardiging deel. Als enige
Rijkspolitie-deelnemer was Ben
Lesterhuis, de nationale record-
houder hoogspringen, geselec-
teerd. Lesterhuis was succesvol
door met een prestatie van 2.02
meter Europees politiekampioen
hoogspringen te worden. Voorts
maakte hij deel uit van twee es-
tafetteteams (4 x 100 meter en
Zweedse estafette), die alleszins
redelijke 4e plaatsen verover-
den. Minder succes had Lester-
huis bij het verspringen, hij werd
tiende. Uitstekend voor de dag
kwam ook de Nederlander E.
Nijstadt (Gemeentepolitie Arn-
hem) met een tijd van 14.06.6
over de 5000 meter (4e).

filatelie

bijzondere
zegels
Suriname

Ter herdenking van het vijftig-
jarig bestaan van de Surinaamse
Voetbalbond geeft de postad-
ministratie aldaar van 1 oktober
1970 t.m. 30 september 1971 een
serie van vier herdenkingszegels
zonder toeslag uit.
De ontwerpers van deze serie,
de ingenieurs L. C. Johannes en
A. Verkuyl uit Paramaribo, zijn
uitgegaan van het voetbalspel
en hebben dit op de zegels met
een duidelijk kleurverschil en
enkele karakteristieke baIposi-
ties weergegeven.

Waarden, voorstellingen, kleuren:

4 cl. de bal bij de donkerbruin,
aftrap; zwart en oker

10 cl. de bal in de donkerbruin,
hoekschop- zwart en geelgroen
positie;

15 cl. de bal over de
zijlijn (inworp);

25 cl. de bal over de
doellijn
(doelpunt);

donkerbruin,
zwart en lichtgroen
donkerbruin,
zwart en groen

Bijzondere tekst op alle waar-
den: "surinaamse voetbalbond
1920-1970". De prijs per serie is
in Nederlandse munt f 1.08
(waarbij nog 4% BTW).

Ui:!U=11=,,="

Technische gegevens:
Beeldformaat: 21.1 x 35 mm; Zegelformaat:
24.1 x 38 mm; Tanding: 12,50 : 13,25; Pa-
pier: zonder watermerk; Gomming: syn-
thetische gom; Velindeling: 5 x 10 = 50
zegels; Druktechniek: offset; Drukkerij:
N.V. Joh. Enschede & Zonen te Haar-
lem.

De geldigheidstermijn voor de
frankering is onbepaald.
Bijgaande foto werd genomen
van het goedgekeurde ontwerp.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden,
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Zilveren legpenning
van Oisterwijk voor
adjudant C. G. van Os

In het gemeentehuis in Oisterwijk (N.B.) reikte burge-
meester B. Funk onlangs de zilveren legpenning van
de gemeente uit aan de adjudant der rijkspolitie, sport-
instructeur in het district Eindhoven, C. G. van Os.
Adjudant Van Os, die voorzitter is van de Rijkspolitie
Sportvereniging Zuid en die zich zeer beijvert voor
de sport in het algemeen en de politiesport in het
bijzonder, kreeg deze onderscheiding voor het feit,
dat de RPSZ dit jaar voor de 15e maal de Oister-
wijkse Vennen-wandeltocht organiseerde. Dat de
Vennen-wandeltocht in deze 15 jaar, van een een-
voudige politie-wandeltocht uitgroeide tot een natio-
naal gebeuren op wandelsportgebied, is ongetwijfeld
voor een groot deel te danken aan het stuwende
werk van adjudant Van Os.
Dat de onderscheiding ook een stukje "goodwill"
voor het Korps Rijkspolitie betekent, staat buiten kijf.
Onder de velen, die van de uitreiking getuige waren,
bevonden zich de districtscommandanten van de
rijkspolitie te Eindhoven en Den Bosch, respectieve-
lijk majoor J. Vermeulen en overste F. M. C. Offer-
mans en de inspecteur lichamelijke opvoeding van
het Korps Rijkspolitie, de heer R. Suvaal.

Zilveren tulp voor
adjudant H. G. Hendrikse
te Lisse

Op 15 augustus 1970 herdacht de adjudant H. G. Hen-
drikse het wel zeldzaam voorkomende feit dat hij 25
jaar adjudant was en tevens 25 jaar groepscomman-
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nieuwe groepscommandanten

Op 16 juli 1970
Adjudant A. A. Masclé te

Halsteren. Hij werd op
12 december 1919 te Aardenburg

geboren en was vanaf 15
maart 1964 plaatsvervangend

groepscommandant tevens
rayoncommandant te Zundert.

Op 1 augustus 1970
Adjudant S. Braaksma

te Bunschoten. Hij
werd op 13 augustus 1919

te Dantumawoude geboren
en was vanaf 1 augustus 1964

rayoncommandant te
Oostendorp.

Op 1 augustus 1970
Adjudant N. A. Olyslagers

te Driebergen. Hij werd
op 20 april 1920 te

Rotterdam geboren en was
vanaf 1 november 1966 plaats-

vervangend g roepscom mandant
te 's-Gravenzande.

dant in Lisse. Hij was namelijk op 15 augustus 1945
benoemd tot korpschef bij het toenmalige gemeente-
politiekorps Lisse waarna daar - zoals in die tijd met
nog enkele gemeenten het geval was - vanaf 1 janu-
ari 1946 een groep van de rijkspolitie werd gevormd.
Gezien dit bijzondere jubileum en vooral ook op
grond van de uitstekende verhoudingen bood het
gemeentebestuur van Lisse de adjudant Hendrikse
en echtgenote een receptie aan in de Oudhollandse
zaal van hotel "De Witte Zwaan". Hier werd o.m. ge-
sproken door de burgemeester van Lisse, drs. A. J.
Berends, de districtscommandant 's-Gravenhage,
overste W. M. Rehorst, de wnd. groepscommandant,
opperwachtmeester W. Muilwijk en de heer O. Gul-
demond namens de Stichting Keukenhof.
Een bijzonder groot aantal inwoners maakte van de
gelegenheid gebruik mevrouwen adjudant Hendrikse
geluk te wensen; hieruit bleek welk een grote plaats
zij innemen in de gemeenschap Lisse. De waarderen-
de woorden werden onderstreept door bloemen en
cadeaus, waarvan in het bijzonder mogen worden
vermeld een tafel klok van het personeel van de
groep en de "Zilveren Tulp" van de Stichting Keu-
kenhof. Dit laatste is een bijzondere onderscheiding
want het is de tweede maal sinds het bestaan van
deze Stichting dat deze werd toegekend.
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daadwerkelijk
Plichtsgevoel ls de inwendige drang, om in zekere
omstandigheden juist dat éne te doen, wat het
geweten voorschrijft en zich daarvan door geen
overwegingen te laten afbrengen.
Jac. van Waning: De zedelijke taak van de politie.

De tragedie, dle.zlch op 31 augustus in Wassenaar
heeft afgespeeld, heeft de gehele Nederlandse
politie verbijsterd in een mate zoals misschien
sinds de zaak Grootegast in 1929 - toen 4 Rijks-
veldwachters in koelen bloede werden vermoord
- niet meer is voorgekomen.
Verbijstering: én over het neerschieten van
collega Mooienaar én over de gewapende overval
op de residentie van de Indonesische ambassa-
deur. Feiten die wij in ons land, althans niet in
die mate, voor mogelijk hebben willen houden.
Maar naast die ontzetting over deze lafhartige
daad van geweld dient, meer dan in de dagblad-
pers het geval was, in deze kolom onderstreept
te worden, dat ook nu weer is gebleken, dat het
in eerste instantie op "the man on the beat"
aankomt - en op hém alleen - wanneer het er
om gaat verstoring van de rechtsorde d a a d-
w e r kei ij k te voorkomen en te bestrijden.
Collega Mooienaar heeft dat beseft en dienover-
eenkomstig gehandeld. Daarmee heeft hij de
samenleving een dienst bewezen en alle politie-
ambtenaren aan zich verplicht. Hij is daarmee
onze uit het beste hout gesneden representant
geweest. Onze collegiale en respectvolle dank-
baarheid zal dienen te zijn dit niet te vergeten.
Mevrouw Mooienaar, die met haar kinderen moet
voortgaan in de wetenschap dat haar man haar
ontvallen is in de uitoefening van zijn plicht als
politieambtenaar, wensen wij kracht en sterkte
toe om hiermede te leren leven.

Red.

biJ de omslagfolo:

De gedachten van ontelbare Nederlanders waren

begin september bij dil tragisch gebeuren in Wassenaar.

1
Rp.org_KB1970_10_okt_Nr.02 236



verwarmend
meeleven

bij begrafenis
van

Wassenaarse
hoofdagen t
Moolenaar

Terwijl in geheel Wassenaar de vlag halfstok hing,
werd op vrijdag 4 september in Wassenaar de 28-
jarige hoofdagent Johannes Mooienaar begraven,
die bij de bezetting van de woning van de Indo-
nesische ambassadeur door jonge Zuid-Molukkers
was doodgeschoten.

De teraardebestelling geschiedde met korpseer van
het Wassenaarse gemeentelijke politiekorps en in
aanwezigheid van onder anderen de ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie mr. H. K. J. Beernink
en mr. C. H. F. Polak, alsmede de Algemeen Inspec-
teur van het Korps Rijkspolitie W. de Gast. Uit het
feit dat er behalve kransen en bloemstukken van
Koningin Juliana en Prins Bernhard, de Ministerraad,
de Indonesische ambassade en vele politiekorpsen
ook talloze boeketten waren van Nederlanders, die
de hoofdagent Mooienaar nimmer hebben gekend
maar niettemin van hun respect en meeleven ge-
tuigden, bleek hoezeer het Nederlandse volk zich
betrokken voelde bij dit gebeuren. .

Tijdens de uitvaartdienst vroeg de gereformeerde
predikant ds. L. Bech zich af hoe het drama heeft
kunnen gebeuren, terwijl er tot tweemaal toe veer
gewaarschuwd was. "Het heeft," zei hij, "een lawine
van vragen opgeroepen over achtergronden, verant-
woordelijkheden en onverantwoordelijkheden, over
een bevolkingsgroep die leeft met een misleid ver-
leden en een schijnbaar geblokkeerde toekomst. Er
zijn," zei hij, "naar aanleiding van dit vreselijke ge-
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beuren vragen gesteld, onder meer in de 2e Kamer
der Staten-Generaal; moeilijke, granietharde vragen
over schuldvraag en niet- of onvoldoende voorzorgs-
maatregelen ter voorkoming van het gebeurde. Maar,
de moeilijkste vraag heb ik gemist, namelijk "Heb ik
gefaald?" De hand moet in eigen boezem gestoken
worden. Wij allen zijn schuldig aan laksheid en on-
machtig om agressie te voorkomen."
Voor deze dienst in de stampvolle Hervormde kerk
had de predikant een tekst gekozen uit Jesaja 63:
"In al hun benauwdheid was ook hij benauwd". Hij
zei onder meer dat wat zich in de tuin van de am-
bassadeurswoning aan de Kerkeboslaan heeft afge-
speeld terugvoert naar een andere tuin: de Hof van
Gethsémané. De ootmoed beware ons voor agressie.
Jezus zelf zeide: Uw wil geschiedde, máár daarvóór
vroeg hij: "Vader, is dit nodig?" Ook in de kerk ken-
nen wij het waarom. Reeds Job vroeg naar het waar-
orn..Dit woord moet in de kerk klinken, ook al krijgt
u geen direct antwoord. Wel een begin. Evenals bij
Abel, spreekt het bloed van Mooienaar na zijn dood,
maar het bloed van Christus spreekt nog krachtiger
en bracht verzoening in de overwinning van de op-
standing, los uit de strik. van de dood. De overwin-
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ning van Pasen is onze troost. In Christus is geen
duisternis." Tegen mevrouw Mooienaar en familie
zei hij tenslotte: "Ik geloof dat ons lijden van nu, in
het niet zingt bij het geluk dat we later zullen ken-
nen. Johannes Mooienaar, gij zijt als vriend, die ons
beschermde heengegaan."

Voor de uitvaartdienst sprak de Commissaris van
politie W. H. van Ballegoijen de Jong. Hij haalde aan,
hoe hier een groep, die eens méér Nederlands voel-
de, dan menige Nederlander, thans meer on-Neder-
lands had gehandeld, dan ooit door Nederlanders is
vertoond. Hij memoreerde hoe collega Mooienaar
zelfs in doodsnood zijn laatste bericht nog aan het
politiebureau doorgaf. Spreker verklaarde dat elke
politieman en elke politiemacht een hecht schild wil
vormen voor de veiligheid van vreemdeling en eigen
volk. Een vrije vertaling van het devies van het Was-
senaarse politiekorps: "De politie waakt, opdat de
burgerij kan rusten," moet door die burgerij ook
mogelijk gemaakt worden, want wat thans gebeurd

Rp.org_KB1970_10_okt_Nr.02 238



is, kan ons allen overkomen. Hij sprak zijn ernstige
bezorgdheid uit over de.verruwing in de maatschap-
pij. Tegen mevrouw Mooienaar zei de commissaris:
"In dit uur gedenken wij uw echtgenoot en onze col-
lega Mooienaar en wensen wij u wijsheid en geduld
toe voor de niet eenvoudige taak, waarvoor u thans
gesteld bent."
Bij deze uitvaart, die ook werd bijgewoond door vele
politie-autoriteiten, burgemeester Geertsema, door
ir. Manusama, ds. Metiary, twee voormannen van de
Zuid-Molukse beweging en door de ambassaderaad
voor economische zaken van de Indonesische am-
bassade Abubaker Adiwoso, werd ook het woord ge-
voerd door de heer Adiwoso, die de in verband met
het bezoek van president Soeharto verhinderde In-
donesische ambassadeur vertegenwoordigde. Hij
noemde de hoofdagent een moedig man, wiens dood
voor de bewoners van de residentie aan de Kerke-
boslaan een verlies betekent, aangezien de hoofd-
agent meer dan een goede bekende, een vriend was
geworden.
Honderden belangstellenden stonden langs de route
van de rouwkamer naar de dorpskerk. De stoet van
lijkwagen en volgwagens werd geopend en gesloten
door leden van het Wassenaarse politiekorps, die
ook de kist naar de groeve droegen. In de stoet wer-
c1flnzeer vele kransen meegedragen en tallozen slo-
ten zich aan om de laatste eer te bewijzen aan een
man, die omkwam door uiterste plichtsbetrachting
bij het handhaven van orde en recht. Daartegenover
moet de later door ir. Manusama gedane uitspraak,
dat hij de gearresteerde aanstichters van het drama
als helden beschouwt, wel als uiterst bitter worden
ervaren.

B. den O. De heer Adiwoso en echtgenote
betuigen namens de
Indonesische ambassadeur
eerbetoon bij de groeve
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vrije
Zuid-Molukse
jongeren spelen
met vuur

"Publica res crescit pace, furore perit"
(De gemene zaak wordt door vrede bevorderd,
maar gaat door dolzinnigheid ten grande).

door adjudant J. Ranselaar te 'a-Gravenhaqe

foto's: Technische Recherche 's-Gravenhage

Het probleem van de Zuid Molukkers heeft in ver-
band met het bezoek van de president van Indonesië,
zowel in Nederland als ver daar buiten, aandacht
gevraagd en gekregen. Deze aangelegenheid heeft
verschillende aspecten o.m. van volkenrechtelijke en
sociale aard. Wij achten ons niet bevoegd op deze
punten nader in te gaan, maar er is wel behoefte de
gevolgen van deze kanten van de zaak, blijkende
uit het optreden van Zuid-Molukse jongeren op 31
augustus 1970 en volgende dagen, vanuit het ge-
zichtspunt van de politie te belichten. Wij komen dan
tot de volgende opmerkingen:
Een 20 jaar geleden komt een groep van 13.000Am-
bonese militairen met hun gezinnen naar Nederland.
Zij ontvangen daar ingevolge bepaalde afspraken
huisvesting, voeding en middelen voor levensonder-
houd. De ten aanzien van hen getroffen maatregelen
geven van tijd tot tijd aanleiding tot. onrust en acties.
Naarmate de regering op grond van de zich wijzi-
gende omstandigheden in het bijzonder betreffende
de internationale verhoudingen, zich genoodzaakt
ziet de getroffen regelingen te veranderen, nemen
de spanningen toe. Meermalen moet de politie op-
treden in verband met acties en demonstraties door
de Vrije Zuid-Molukkers. Hierbij zijn nimmer botsin-
gen van ernstige aard ontstaan. Aan de zijde van de
politie werd begrepen welk een teleurstellende ont-
wikkeling hun zaak doormaakte en dat de doelstel-
lingen van de Zuid-Molukkers steeds minder bereik-
baar werden. Anderzijds bleek dat de Zuid-Molukkers
bij hun demonstraties oog hadden voor de positie
van de politie. Zij handhaafden onderling een goede
discipline, wisten op het juiste' moment dreigende
botsingen met de politie te voorkomen of te beëindi-
gen en toonden respect voor het Nederlandse gezag.
Na 20 jaren zijn de Zuid-Molukkers gegroeid tot een
getal van 30.000. In Nederland is een nieuwe gene-
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Het interieur van de K.S.A. van de groep
Capelle a. d. IJssel na de "steniging".

ratie Zuid-Molukkers ontstaan die ten opzichte van
de Nederlandse gemeenschap een andere instelling
blijkt te hebben dan de ouders. Geheel in over-
eenstemming met wat een bepaald deel van de in-
ternationale jongeren zich menen te moeten ver-
oorloven, grijpen de Zuid-Molukse jongeren in Ne-
derland naar middelen die verbijsterend zijn. Toe n,
20 jaar geleden werden - met de sympathie van
praktisch het gehele Nederlandse volk - de hier
gekomen Zuid-Molukse ouderen geholpen voor zo-
ver hulp mogelijk was.
Nu, 20 jaar later, wordt door Zuid-Molukse jongeren:
- in Wassenaar een agent van politie doodgescho-

ten en andere personen bedreigd;
- in Assen een agent van politie gewond, zijn pistool

afgenomen en 2 brandbommen geworpen in het
politiebureau;

- in Capelle a. d. l.Jssel - gefingeerd - in de late
avond de hulp ingeroepen van de rijkspolitie. De
ter plaatse gekomen politie-ambtenaren worden
in het donker vanuit struiken en vanachter bomen
met stenen bestookt. Zij ontkomen ter nauwer-
nood aan een "steniging". Hierbij worden
"slechts" 2 politie-ambtenaren gewond;

- in Capelle a. d. l.Jssel, in de nacht een brandbom
geworpen in het groepsbureau en in de groeps-
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surveillance-auto; verschillende ruiten van het
bureau worden vernield.
Later volgden nog meer gewelddadigheden ge-
richt tegen de politie o.m. in Apeldoorn, Maas-
tricht, Breda, 's-Gravenhage, Tilburg en Leerdam,
waarbij meer dan 20 politie-ambtenaren werden
gewond.

Uit deze beknopte opsomming blijkt dat er een situ-
atie is ontstaan die om bezinning en maatregelen
vraagt. Bezinning met name door de Zuid-Molukse
jongeren die een weg bewandelen waarmede de
zaak waarvoor zij zich willen inzetten allerminst is
gediend. Na 20 jaar is er veel veranderd en wij moe-
ten tot onze spijt constateren ook in de opvattingen
van de oudere Ambonezen. Zij kunnen of willen
blijkbaar de jongeren niet weerhouden van het ple-
gen van misdrijven ingevolge de Nederlandse wet-
geving.
De ouderen laten zich bewonderend uit over het ge-
welddadig optreden van de jonge Zuid-Molukkers en
op een persconferentie verklaart hun leider dat als
hij jonger was hij waarschijnlijk ook zou hebben
meegedaan. Deze houding is voor de jongeren een
bemoediging en aansporing verder te gaan op de
door hun ingeslagen uiterst gevaarlijke weg. Wij wij-
zen er op dat ondanks het feit dat de Zuid-Molukse
jongeren letterlijk en figuurlijk met vuur hebben ge-
speeld er tot nu toe in hun gelederen geen doden
en slechts enkele gewonden zijn. Dit bewijst toch wel
dat de politie beleidvol en tolerant is opgetreden.
Maar er zijn grenzen. Bezinning, ernstige bezinning
in de kring der Zuid-Molukkers is hoogst noodzake-
lijk om te voorkomen dat het verder spelen met vuur
tot voor hen onherstelbare gevolgen leidt.
Anderzijds worden voor de veiligheid van de politie
maatregelen gevraagd. Maatregelen die zij nu een-
maal niet zélf kan bepalen: de politie verricht haar
taak "in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag",
zoals in de Politiewet is vastgelegd. Op andere gron-
den wordt in het artikel van prof. dr. R. C. Kwant in
het Algemeen Politieblad van 14 maart 1970, no. 5,
onder punt 8 "Uitvoering en inspraak" gesteld dat
het zou indruisen tegen de functie van het politie-

In de G.S.A. te Capelie a. d. IJssel
werd een benzinebom geworpen.

~

korps wanneer het wat de grondlijnen van het beleid
betreft, het heft in handen zou mogen nemen. Maar
wanneer het bevoegd gezag eenmaal het beleid
heeft bepaald, ondervindt de politie de consequentie
van de uitvoering daarvan. Wij zouden er voor willen
pleiten dat bij het bepalen van het beleid, meer dan
tot nu toe het geval was, rekening wordt gehouden
met de veiligheid van de politie-ambtenaren. Het wil
ons voorkomen dat het verder opdringen van de ge-
organiseerde gewelddadigheden - in zijn algemeen-
heid - ten nauwste verband houdt met het beleid
ten opzichte van de handhaving van de openbare
orde. Hoe groter de tolerantie door het bevoegd ge-
zag, des te groter blijkt de escalatie veroorzaakt
door intolerante demonstranten.
Internationaal wordt vliegtuigbemanningen opdracht
gegeven zich - in het belang van de veiligheid van
de passagiers en van zich zelf - te richten naar de
eisen van vliegtuigkapers. Nationaal wordt in be-
paalde gevallen aan het personeel van banken - ter
voorkoming van niet in geld te vergoeden slachtoffers
in eigen kring - geadviseerd de buit maar aan over-
vallers toe te reiken.
Voor wat de politie betreft is het nu enige malen
voorgekomen dat mogelijk te weinig personeel werd
ingezet bij de uitvoering van beleid ten opzichte van
de openbare orde zodat - ook i.v.m. de eigen veilig-
heid - de sterkte van de politie te gering was om
de ontstane ongeregeldheden te beteugelen.
Reeds deed een politievrouw de suggestie met alle
andere politievrouwen te gaan demonstreren, niet
om meer loon of een hogere gevarentoelage, maar
om maatregelen ter bevordering van een veiliger
dienstverrichting door hun echtgenoten. Een derge-
lijke gedachte kunnen wij ons voorstellen echter met
de wetenschap, dat het politie-ambt nu eenmaal on-
losmakelijk verbonden is met gevaar en risico. Bij-
zondere omstandigheden vereisen bijzondere maat-
regelen. Pope schreef in "Essay on Man" dat "Order
is Heaven's first law". Wij zouden ons hierop een
kleine aanvulling willen veroorloven en de vertaling
doen luiden: "Orde op a a r deis de eerste wet
van de hemel".

~.:""

" "
Door de ruiten van het groepsbureau te Capelie a. d. IJssel
werd een benzinebom geslingerd.

7
Rp.org_KB1970_10_okt_Nr.02 241



de zittende mens (2)

door R. Suvaal. inspecteur lichamelijke oefening en sport

Een bezwaar dat aan de trimakties kleeft, is dat een
groot aantal mensen in de mening is komen te ver-
keren, dat een keer trimmen per week een vrij ge-
makkelijke en afdoende oplossing is voor de betref-
fende problemen.
Hoewel ik de waarde van zo'n wekelijks trim-uurtje
niet onderschat, wil ik voor een dergelijke denkwijze
waarschuwen. Niet alleen dat eenmaal per week trim-
men bij de gemiddeld heersende bewegingsarmoede -
hetgeen ook geldt voor de meeste Rijkspolitieambte-
naren!-een te lage frekwentie inhoudt, maar boven-
dien is er nog meer. En dan denk ik o.a. aan ve r-
keerde voedingsgewoonten en roken.
Ik wil daar niet nader op ingaan, want dat is niet
mijn terrein, maar het moet hier wel met nadruk ge-
noemd worden .•
Ik ben het dan ook eens met een vertegenwoordiger
van Defensie, majoor-arts E. E. van Win, hoofd van
het bureau sport- en trainings-fysiologie van de in-
spectie militair-geneeskundige dienst, dat in feite al-
leen een men t a I i t e i t s ver a n der i n geen
oplossing kan brengen. Een verandering in de men-
taliteit van de meeste Nederlanders, een mentaliteit
die o.a. regelmatig tot uitspraken leidt als "sport is
voor jonge mensen", "hij is toch gezond", "sport-
beoefening is voor mensen die aan wedstrijden wil-
len meedoen", enz ....
In Nederland heerst nog steeds een (te) groot ver-
schil in waardering van "kennen" en "kunnen". In
het oude Griekenland was er een meer evenwichtige
toestand; daar hechtte men terecht zeer veel waarde
aan de lichamelijke konditie, de fitheid, de "physical
fitness" of zoals het in Zuid-Afrika heet de "fiksheid".
Juist in onze maatschappij met steeds meer vrije tijd,
meer zitten en andere aanslagen op gezondheid en
konditie, is het van het allergrootste belang in te

zien dat een re.gelmatig uitvoeren van voldoende
lichaamsoefeningen, evenzeer als het zorgen voor
voldoende slapen, eten en drinken, een onvermijde-
lijke noodzaak is.
Ook Prof. Biersteker, hoogleraar in de fysiologie aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht, acht een veranderd
levenspatroon noodzakelijk, kort gezegd mee r b e-
weging, andere eetgewoonten, wei-
n i g of I i e f s t n iet rok enen mee ron t-
spa nni n g.
Tijdens een interview, onlangs gepubliceerd in een
landelijk dagblad, toonde hij zich bijvoorbeeld een
voorstander van twee vakanties in plaats van één.
In ons land zijn het o.a. de Nederlandse Sport Fede-
ratie (N.S.F.) en de Hartstichting die zich beijveren
om de heersende bewegingsarmoede te helpen be-
strijden.
Ook in andere landen heeft men uiteraard met dit
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probleem te kampen, o.a. in de V.S. en in West-
Duitsland.
Wijlen John F. Kennedy steunde met kracht verschil-
lende fitness-akties en publiceerde zelfs op dit ge-
bied (o.a. .The Soft American"), vooral toen droe-
vige militaire keuringsresultaten bekend werden.
Bij onze Oosterburen is men al langer en op nog
grotere schaal dan bij ons bezig. met het propage-
ren en stimuleren van meer bewegen voor iedereen
(o.a. via T.V., film, publikaties, sportbonden en -ver-
enigingen, bedrijven, fitclubjes en zelfs sinds kort
een proef met trimstations langs de autobanen).
Het is mij niet bekend of men in Communistisch
China ook al kampt met bewegingsarmoede op een
schaal als in de Westerse welvaartslanden, wel is
bekend dat Mao Tse Toeng door het zwemmend af-
leggen van fikse afstanden - uiteraard gepaard
gaande met de nodige publiciteit - het goede voor-
beeld gaf. Waarschijnlijk heeft men hiermee in dit
land meer het oog op een verhoging van de weer-
baarheid.
In ons land is er b.v. een Tweede Kamer-lid, dat ge-
regeld aan volkslopen (prestatielopen zonder wed-
strijd karakter) deelneemt. Ook Prins Claus heeft door
het volbrengen van de 4-daagse zeker propagandis-
tisch werk verricht.
Jammer dat de reklame zich ook op negatieve wijze
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met trimmen bemoeit: er is al trimbrood dat - bij
gebrek aan tijd - het trimmen zou kunnen vervan-
gen ...
Zonder speciaal het oog te hebben op wedstrijd-
sport, laat staan topsport, kunnen we aan de licha-
melijke konditie onderscheiden:
- uithoudingsvermogen;
- kracht;
- snelheid van bewegen;
- bewegelijkheid;
- reaktievermogen.
Deze faktoren kunnen ontwikkeld worden, op peil
gehouden worden of in ontwikkeling teruglopen. Dit
hangt af van de aktiviteiten van de betrokkene. Een
bekend feit in de trainingsleer is n.1. dat bepaalde
verworvenheden op het gebied van de konditie snel
teruglopen bij non-aktiviteit (denkt u bijvoorbeeld
maar eens aan de spierkracht van een been dat in
het gips heeft gezeten!), hetgeen bijvoorbeeld niet
het geval is met technische verworvenheden (bij-
voorbeeld schaatsen dat men niet meer verleert!).
In de wedstrijdsport en vooral in de topsport [s het
van het grootste belang precies vast te stellen welke
de voornaamste faktoren voor de betreffende tak van
sport zijn (bewegingsanalyse), aan de hand waarvan
een uitgedokterd trainingsschema met de juiste ac-
centen opgesteld kan worden. Voor het trimmen is
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dat niet nodig. Alle genoemde factoren zijn voor ons
doel van belang: de een wat meer, de ander wat
minder. Met de meeste vormen van beweging wor-
den zij alle redelijk ontwikkeld, hoewel een sport-
beoefening met deelname aan meerdere takken van
sport (b.v. zwemmen en lopen óf tennis en gymnas-
tiek) voor een optimale konditie altijd te verkiezen is
boven eenzijdige sportbeoefening.
Wellicht heeft u al eens gelezen of gehoord van de
"Cooper-test"? Met deze test zou vrij eenvoudig te
bepalen zijn hoe het met uw konditie gesteld is.
Dit is niet helemaal waar: de Cooper-test geeft uit-
sluitend een aanwijzing over de toestand van het
uithoudingsvermogen, maar omdat
1. dit bij niet-wedstrijdsporters meestal een afspie-

geling is van het peil van de overige faktoren en
2. de hartprestatie, waarin we in deze tijd zeer ge-

interesseerd zijn, voor een groot deel het uithou-
dingsvermogen bepaald,

is deze test niettemin het vermelden alleszins waard.

Het is - het zij met nadruk gesteld - geen test uit
de sektor van de wedstrijdsport.
Bij de Cooper-test is de opdracht in twaalf minuten
te voet een zo groot mogelijke afstand af te leggen.

Voormannen jonger dan 36 jaar geldt de volgende tabel:

algel. alst. in 12 min. categorie lich. konditie oelenprogr.

minder dan 1600meter 1 zeer slecht 1
1600- 2000meter 2 slecht 2
2000- 2400meter 3 redelijk 3
2400- 2800meter 4 goed
2800meter en meer 5 uitstekend

Voor mannen van 36 jaar en ouder:

minder dan 1450meter 1
1450- 1850meter 2
1850- 2250meter 3
2250- 2650meter 4
2650meter en meer 5

zeer slecht
slecht
redelijk
goed
uitstekend

1
2
3

Ook voor vrouwen zijn soortgel ijke tabellen ontworpen.

De test is eenvoudig af te leggen, de afstand is ook
zonder sintelbaan eenvoudig te bepalen (bijvoorbeeld
met behulp van de kilometerteller in de auto).
Gewaarschuwd wordt uiteraard voor het afleggen
van de proef, als men lichamelijke klachten heeft
(hoge bloeddruk bijv.). Contact met de huisarts is
dan uiteraard noodzakelijk!
K. H. Cooper, een arts bij de Amerikaanse lucht-
macht, heeft niet alleen langs wetenschappelijke weg
genoemde tabellen ontwikkeld, maar .hij heeft ook
eenvoudige oefenschema's opgesteld voor hard-
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lopen, zwemmen, fietsen, wandelen, looppas op de
plaats, touwtjespringen, tennis, volleybal, handbal.
Aan de hand van de eerste afgelegde Cooper-test
wordt het eerste oefenprogramma bepaald, waarna
de dosering langzaam opgevoerd wordt. Er wordt
daarbij uitgegaan van een eenvoudige puntenwaar-
dering per volbrachte opgave.
Uw instructeur lichamelijke oefening kan u er - als
u daar prijs op stelt - uitgebreider over inlichten.
Voor een groot aantal mensen is een dergelijke
overzichtelijke methode aantrekkelijker dan zich zo-
maar voor de vuist weg veel beweging te verschaf-
fen. Men kan zien of men vooruitgaat!
Er zijn nog verschillende andere fitheids-tests ont-
wikkeld, waarbij ook de andere, de konditie bepa-
lende factoren (zoals kracht en snelheid van bewe-
gen) vastgesteld kunnen worden, doch het zou te
ver voeren om daar op deze plaats op in te gaan.

Samenvatting:
1. In de huidige maatschappij - en waarschijnlijk

nog meer in de komende jaren - is een regel-
matige fysieke training noodzakelijk voor ieder-
een, ongeacht de leeftijd.

2. Men heeft zeer weinig aan het inzicht dat het on-
der 1 vermelde juist is, zolang het daarbij blijft
(zoals bij vele Nederlanders het geval is).

3. Men verkrijgt pas resultaten als dit ook gereali-
seerd wordt én blijft worden.

4. Daarnaast zijn juiste voedingsgewoonten nood-
zakelijk, gecombineerd met weinig of liefst in het
geheel niet roken en bovendien voldoende ont-
spanning.

5. Noodzakelijk is voor zeer vele Nederlanders der-
halve een mentaliteitsverandering, waardoor 1, 2,
3 en 4 als vanzelfsprekend voortdurend nage-
streefd worden.
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Oorlog in
Midden-Oosten
geeft Nederlandse
politie handenvol
werk

door de wachtmeester G. H. Peterink te Neede

foto's: wachtmeester/luchtfotograaf Wim G. Schermer, Schiphol

Arabische verzetsorganisaties hebben de laatste
jaren de Israëliërs niet enkel bestreden in hun eigen
gebied, maar ook ver daarbuiten. Overal ter wereld
waar zich Israëlische Joden bevinden, worden zij
bedreigd door zogenaamde ondergrondse Arabische
terreurorganisaties. Op allerlei manieren proberen
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deze organisaties het contact tussen de Israëliërs en
de rest van de wereld te verstoren. Israëlische vlieg-
tuigen die lijndiensten onderhouden over de gehele
wereld, worden voortdurend bedreigd met sabotage,
kaping en regelrecht geweld, door middel van vuur-
wapens van licht tot zwaar kaliber. Passagiers, ook
niet Israëliërs, zijn hun leven niet meer zeker, enkel
en alleen omdat de Arabieren de hele wereld tot hun
oorlogsterrein maken. Om nu de veiligheid van de
passagiers te waarborgen, is ieder land dat door een
Israëlisch vliegtuig wordt aangedaan, genoodzaakt
de nodige maatregelen te nemen. Immers het land
waar men op dat moment verblijft, heeft ook de
plicht de passagiers de nodige bescherming te ver-
lenen.
De Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie is
belast met de bescherming van de passagiers van
onder meer de vliegtuigen van de Israëlische lucht-
vaartmaatschappij de EI-Al.
Telkens als er een Israëlisch vliegtuig landt op Schip-
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hol, worden er door de Dienst Luchtvaart, daarbij
geassisteerd door personeel van de landgroepen uit
de districten Amsterdam en Den Haag, uitgebreide
veiliqheldsrnaatreqelen getroffen om de veiligheid
van de passagiers zoveel mogelijk te garanderen. De
persoonlijke toestemming van de heer De Boer -
dienstdoend inspecteur van de luchthaven - om een
bewaking van een EI-Al toestel van dichtbij mee te
kunnen maken is zelfs nodig als het gaat om een
politie-ambtenaar, tevens redactielid, van het Korps
Rijkspolitie. Niemand die er niets heeft te maken
mag ook maar in de buurt van het toestel komen,
als het aan de grond is. Een kordon van politieman-
nen en andere veiligheidsmensen zorgt voor de
handhavinq van deze maatregel.

De landing

"Vliegtuig veilig geland," met deze woorden meldt
de adjudant E. H. M. Sas, coördinator van een der
bewakingspelotons van de Dienst luchtvaart op
Schiphol, de landing van één van de vele vliegtuigen
die bijna dagelijks op deze luchthaven neerstrijken.
Een G.SA, bemand met drie wachtmeesters, allen
gewapend met karabijn, en adjudant E. H. M. Sas
achter het stuur en een gele Rover met achter het
stuur de heer De Boer, die persoonlijk de operatie
leidt, gaan voor het Israëlische toestel rijden, zodra
dat is geland. Als een getemde leeuw volgt de EI-AI-
reus de twee minuscuul lijkende auto's. Een tweede
G.SA rijdt achter het toestel, om rugdekking te ge-
ven. Tot het moment waarop het toestel aan de pier
is afgemeerd, blijven deze drie auto's bij het vlieg-
tuig. Aan de pier wordt de bewaking door anderen
overgenomen.
Sinds in februari 1969 in Zürich een EI-Al-vliegtuig
door Arabieren met handgranaten en geweervuur

werd bestookt, is ieder EI-Al-vliegtuig dat op Schip-
hoi landde op deze wijze ontvangen. Om de kans op
aanslagen en kapingen zo klein mogelijk te houden,
worden zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen ge-
nomen om althans wat Schiphol betreft, de passa-
giers en bemanning de grootst mogelijke veiligheid
te bieden.
Vanaf het moment dat het toestel de grond raakt, tot
het ogenblik dat het weer wegtaxiet, blijven twee
politieauto's en vier zwaar bewapende politiemannen
een nauwe cirkel vormen rond het toestel. Alle toe-
gangswegen naar het toestel worden streng bewaakt,
terwijl de passagiers scherp in het oog worden ge-
houden. Bij het begin en eind van iedere "slurf", die
vanuit de vertrekhallen naar het vliegtuig voeren
staat een politieman met de karabijn aan de schou-
der. Ook op de pier waar de bezoekers kunnen ko-
men, staan politiemannen met karabijnen om er voor
te zorgen dat al te nieuwsgierige bezoekers op een
afstand worden gehouden. Zolang er een Israëlisch
vliegtuig op Schiphol is, wordt ook dat gedeelte van
de pier dat de bezoekers te dicht in de buurt van het
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vliegtuig kan brengen, hermetisch afgesloten. Zoge-
naamde onopvallende patrouilles houden tenslotte
op de gehele luchthaven de bezoekers in het oog.
Niets is nagelaten om de kans op gevaarlijke situ-
aties zo klein mogelijk te houden. In het verleden is
ook al gebleken, dat aanslagen kunnen worden ge-
pleegd van buitenaf, dat wil zeggen dat via de bui-
tengebieden de startbaan zo dicht kon worden be-
naderd, dat van daaruit het vuur op een EI-AL-toestel
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kon worden geopend. Zelfs is het al mogelijk ge-
bleken door het barricaderen van de startbaan een
vliegtuig tot stoppen te dwingen.
Daarom worden ook de buitengebieden rond Schip-
hoi voor iedere landing en start "gecleand" door de
gemeentepolitie van de Haarlemmermeer, die con-
troleert of er van die kant eventueel gevaar is te
duchten. Pas als alle posten zijn ingenomen en alle
controles zijn verricht krijgt een toestel toestemming
om te landen.
Ruim een jaar duurt deze toestand nu al. Majoor E.
E. Gerritsen, commandant van de Dienst Luchtvaart,
die de leiding heeft over de bewaking zegt hierover:
"Voorlopig ziet het er nog niet naar uit, dat er een
einde aan de bewaking zal komen. Zolang de drei-
ging van de Arabische landen nog blijft en zolang A
er nog geen beter beveiligingssysteem is ontwikkeld, f~
zal ook de situatie hier op Schiphol niet veranderen."

Wantrouwen

De Israëlische bemanningen van de EI-Al-vliegtuigen
zijn vriendelijk en voorkomende mensen. Door de
grote spanning van het steeds op de loer liggend
gevaar waaronder deze mensen dagelijks werken
zijn ze echter ook wantrouwend tegenover iedereen
die zij niet kennen. En zelfs de mensen die zij wel
kennen, worden steeds met de nodige omzichtigheid
benaderd. Toen wij samen met opperwachtmeester
W. H. Hoffmeister, in wiens gezelschap wij een kijkje
namen, een Israëlisch toestel binnenstapten, merk-
ten wij al direct wat dat in de praktijk wil zeggen.
Nauwelijks waren wij in het toestel of er kwam al
een bemanningslid op ons af om te vragen wie wij
waren en wat wij moesten. De opper: "Hoewel ik al
deze mensen ken en zij mij ook, omdat wij er toch
regelmatig contact mee hebben, merk je steeds weer
dat als ze een vreemde zien, ook al is die in ons ge-
zelschap, hun achterdocht wordt gewekt."
Een van de met karabijn bewapende politiemensen,
de wachtmeester W. L. A. Klootwijk uit Landsmeer,
die regelmatig belast is met de bewaking van de EI-
Al-vliegtuigen, beschouwt de diensten op Schiphol
als een niet altijd even prettige afwisseling van zijn
dagelijkse werkzaamheden op de groep. Hij zegt:
"Als het mooi weer is, valt het nog wel mee. Er is
dan genoeg bedrijvigheid die verstrooiing biedt, maar
vooral bij koud en winderig weer is het geen pretje
om op zo'n immens groot platform te moeten staan.
De eentonigheid van het werk, wij hoeven er alleen
maar te staan en te kijken, gaat dan wel een be-
langrijke rol spelen. Als de bewaking dan bovendien
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nog in de nachtelijke uren moet plaatsvinden is er
helemaal geen aardigheid meer aan. Dikwijls wordt
een nachtrust er plotseling door verstoord, omdat
het juiste tijdstip van aankomst nooit met zekerheid
van te voren kan worden bepaald." En de wacht-
meester 1e klasse L. Nieuwenhuis van de groep
Wormer voegt er aan toe: "Tijdens die koude dagen
en nachten zouden wij eigenlijk speciale kleding
moeten hebben. Een korte jacker beschermt alleen
het bovenlichaam, terwijl een lange jas vreselijk on-
praktisch is. Een speciale broek, die goede bescher-
ming biedt tegen de kou zou veel ongerief kunnen
voorkomen."
Al sinds het begin van de bewaking van de EI-AI-
vliegtuigen zijn de mensen uit de districten Den Haag
en Amsterdam er mee belast.
Majoor E. E. Gerritsen: "Het district Amsterdam is
wel geheel en het district 's-Gravenhage ten dele ont-
heven van de assistentie-verlening aan Amsterdam,
maar daarmee zijn niet alle moeilijkheden opgelost.
De onregelmatige diensten en de meestal van te vo-
ren niet nauwkeurig aan te geven tijdstippen van
aankomst van een vliegtuig maken de EI-AL-bewaking
voor de betrokken mensen erg zwaar. Het is al voor-
gekomen, dat mensen door deze toestanden hele-
maal over hun toeren raakten en dat ze daardoor
ook voor de dienst op hun standplaats werden uit-
geschakeld. Maar een betere regeling voor deze za-
ken zie ik helaas nog niet."

Na Amsterdam Schiphol?

In den lande vraagt men zich nog wel eens af, hoe
het straks zal gaan als de assistentie-verlening aan
Amsterdam is afgelopen. Zal dan de assistentie wor-
den verplaatst van Amsterdam naar Schiphol?
Majoor E. E. Gerritsen zegt: "Die mogelijkheid is al
wel bekeken. Maar ik geloof niet dat het zover zal
komen."
Voor de districten Den Haag en Amsterdam zal de
EI-Al-bewaking daarom voorlopig nog wel als een
zware last blijven drukken.
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"Wassenaar" drukte
deelname aan
nationale
atletiekkampioenschappen
Utrecht

De door de jubilerende Utrechtse Politie Sportver-
eniging op de sintelbaan Maarschalkerweerd geor-
ganiseerde Nederlandse Politie Atletiek Kampioen-
schappen, hebben dit jaar voornamelijk in het teken
gestaan van de vele afwezigen. Ongeveer 50 deel-
nemers waren door de gebeurtenissen in Wassenaar
en Den Haag verhinderd aan de wedstrijden deel te
nemen. Zo ontbraken de ploegen van de gempo Am-
sterdam en Den Haag volledig, alsmede vrijwel alle
rijkspolitie deelnemers uit diezelfde districten.
De overgeblevenen hebben echter fel om de te ver-
delen titels gestreden. Ook leden van rijkspolitie-
sportverenigingen hebben zich op de verschillende
onderdelen in de strijd gemengd en dikwijls niet ver-
geefs.
De vaste prijzenverzamelaar, Ben Lesterhuis van

100 m A-klasse
1. B. Lesterhuis, R.P.S.Z.
2. D. den Breejen, U.P.S.
3. B. Remkens, Doenrade

200 m A-klasse
1. J. H. E. Snoep, Hermandad
2. B. v. Buuren, P.S.V. Zutphen
3. Koevoets, N.P.A.

400 mB-klasse
1. Hamelink, S.P.M.
2. H. Slot, Lochem
3. v. Herwijnen, Doenrade

100 mB-klasse
1. F. J. Ultee, H.P.S.V.
2. Vijl brief, N.P.A.
3. P. H. Elwangen, S.R.G.A.

200 mB-klasse
1. A. J. F. Roesscher, S.R.G.A.
2. H. Slot, Lochem
3. Kok, Doenrade

800 m A-klasse
1. A. J. Koevoets, Hermandad
2. A. J. Guilkema, K.M. Geld.
3. F. J. Bos, Vlissingen

800 mB-klasse
1. Roosjen, N.P.A.
2. Peters, Doenrade
3. M. Hamelinks, S.P.M.

1500 m A-klasse
1. E. Nijstadt, P.S.V. Arnhem
2. J. A. Zomerdijk, K.M.N.H.
3. D. de Vries, R.P.S.L.

11.5
11.6
11.6

22.9
23.8
24.8

54.3
55.1
55.3

12.2
12.7
12.8

24.6
25.1
25.3

2.01.0
2.01.7
2.02.4

2.08.7
2.10.9
2.12.1

3.56.2
4.17.6
4.20.4

R.P.S.Z.,ging ongetwijfeld met de meeste prijzen en
medailles naar huis. Met de prestaties 1.95 m op
hoogspringen, 49,82 m op speerwerpen, 41.40 m op
discus en 11.5sec. over de 100m, was hij de meest
succesvolle deelnemer aan deze kampioenschappen.
Een andere nationale topatleet, Egbert Nijstadt, van
de P.SV. Arnhem, zorgde eveneens voor opvallende
prestaties. Vrijwel zonder tegenstand won hij achter-
eenvolgens de 1500 m in 3.56.2 en ruim een uur later
de 5000 m in 14.54.4.Dezelfde dubbel liepen ook de
atleten D. de Vries van R.P.S.L. en A. J. Mulder van
Alex met respectievelijk op de 1500m 4.20.4en 4.34.5
en op de 5000 m 16.12.2en 17.31.2. Deze tijden wa-
ren op de 1500 meter goed voor een 3e en 4e plaats
en op de 5000 meen 2e en 3e plaats achter Egbert
Nijstad.
Opvallend was, dat buiten Ben Lesterhuis slechts
één R.P.-atleet beslag wist te leggen op een eerste
plaats. Dat was A. J. F. Roesscher van de S.R.G.A.,
die bij de 200 m .B-klasse in 24.6 als eerste over de
streep ging. Dezelfde atleet deed het ook bij het ko-
gelstoten niet onverdienstelijk, want hier wist hij ook
in de B-klasse met een stoot van 11.25 m beslag te
leggen op de tweede plaats.
Aan het eind van deze geslaagde kampioenschap-
pen die door de U.P.S. in samenwerking met de jury-
commissie van de K.N.A.U. en de Utrechtse atletiek-
vereniging Vitesse voortreffelijk werden georgani-
seerd, reikte hoofdcommissaris D. M. Verkerke,
korpschef van de Utrechtse gemeentepolitie de prij-
zen aan de winnaars uit.
Volledigheidshalve vermelden wij hierbij de gedetail-
leerde uitslagen van deze N.P.S.B.-kampioenschap-
pen.

3000 m Veteranen
1. J. v. Ginkei, Baarn
2. F. Kuiper, Hermandad
3. J. B. Reysink, S.R.G.A.

Hoogspringen A-klasse
1. B. Lesterhuis, R.P.S.Z.
2. J. H. Zwiers, Alex
3. W. v. Weert, Luctor

Verspringen A-klasse
1. D. den Breejen, U.P.S.
2. J. H. E. Snoep, Hermandad
3. G. Nentjes, Hermandad

Speerwerpen A-klasse
1. B. Lesterhuis, R.P.S.Z.
2. G. Nentjes, Hermandad
3. J. H. Zwiers, Alex

Kogelstoten A-klasse
1. J. Braaksma, Noordwijk
2. D. Smit, R.P.S.Z.
3. H. v. d. Vegt, U.P.S.

Hink-stap-sprong A-klasse
1. D. den Breejen, U.P.S.
2. J. Braaksma, Noordwij k
3. F. Snier, Luctor

Discus A-klasse
1. B. Lesterhuis, R.P.S.Z.
2. D. Smit, R.P.S.Z.
3. H. v. d. Vegt, U.P.S.

1500 mB-klasse
1. Roosjen, N.P.A.
2. A. W. Maris, S.D.K.M.
3. A. Brugman, S.P.M.

10.55.2
11.31.6
12.50.4

1.95
1.75
1.60

6.99
6.97
6.74

49.82
48.54
42.88

12.48
12.05
11.85

13.45
13.20
12.09

41.40
37.08
33.68

4.24.7
4.31.5
4.56.1

3000 m A-klasse
1. B. G. Waanders, Lochem
2. Th. Kragting, U.P.S.
3. v. d. Tuin, Luctor

5000 m
1. E. Nijstadt, P.S.V. Arnhem
2. D. de Vries, R.P.S.L.
3. Mulder, Alex

Hoogspringen B-klasse
1. Peters, Doenrade
2. O. Seegers, Luctor
3. A. G. v . d. Kant, S.P.M.

Verspringen B-klasse
1. Groeneveld, N.P.A.
2. J. v. Hoogmoed, Luctor
3. J. E. van Dijk, S.R.G.A.

Speerwerpen B-klasse
1. van Heek, N.P.A.
2. J. G. Buitenga, R.P.S.L.
3. Th. Kragting, U.P.S.

Kogelstoten B-klasse
1. H. Harms, Haarlem
2. A. J. E. Roesscher, S.R.G.A.
3. van Heek, N.P.A.

Hlnk-stap-spronq B-klasse
1. J. L. A. M. Vergeer, Luclor
2. C. J. Kuiper, S.D.K.M.
3. Groeneveld, N.P.A.

Discus B-klasse
1. Braaksma, Noordwijk
2. H. Harmes, Haarlem
3. J. G. Buitenga, R.P.S.L.

10.07.3
10.07.9
10.15.2

14.54.4
16.12.2
17.31.2

1.70
1.65
1.65

6.23
6.15
6.19

44.86
42.18
38.48

11.48
11.25
11.00

12.09
11.98
11.88

33.62
32.14
30.08
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verkenners
assisteerden Rijkspolitie
bijopsporing'
dieven atoomkop

tekst: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

foto's: foto Gelderland, Nijmegen

Het afvoeren ging met hevig verzet gepaard.

foto onder: Eén der "dieven" wordt verhoord.
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Adjudant H. Gansekoele bespreekt
het plan de campagne

Met loeiende sirenes voerde de rijkspolitie uit Ubber-
gen (G.) in het laatste weekeinde van augustus een
zevental .atoorndleven" af. De dieven hadden in het
atoomcentrum in Petten een atoomkop gestolen en
die op de Boterberg onder Ubbergen begraven. Het
lag in de bedoeling de kop zondagmorgen over de
Duitse grens te smokkelen, waar helpers klaarston-
den om het gevaarlijke wapen verder te transporte-
ren achter het ijzeren gordijn.
Op het laatste ogenblik lekte het plan echter uit.
Helaas op een tijdstip dat de groepscommandant der
rijkspolitie in Ubbergen, adjudant H. Gansekoele,
geen assistentie meer van elders kon laten aanruk-
ken om de dieven, die als zeer agressief bekend
stonden, in te rekenen. Hij vond echter onverwachte
steun bij de Tarcisiusgroep van de Verkenners. Op
verzoek van de adjudant hebben welpen en verken-
ners van deze groep zaterdagavond en zondagmor-
gen op de Boterberg gepost. Zij hadden het genoe-
gen zaterdag drie figuren (studenten) aan te houden
en zondagmorgen liep de gehele groep regelrecht
in de door de politie en verkenners opgezette val.
De atoomkop werd door deskundigen ter plaatse tot
ontploffing gebracht, hetgeen voor de Beekse en Ub-
bergse inwoners de luide knal en enorme rookwolk
verklaart, die zondagmorgen vielen waar te nemen.
Men kon echter gerust zijn; het geheel betrof slechts
een spel, dat door een hopman en een vaandrig van
de Tarcisiusgroep in elkaar was gezet, hoofdzakelijk
voor de welpen van de groep, in verband met de
viering van het 25-jarig bestaan.
Adjudant Gansekoele en zijn mannen hadden zich
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gaarne bereid verklaard het spel mee te spelen, mits
alles binnen de perken bleef. Zodoende werd het
voor de welpen en ook wel voor de oudere verken-
ners een heerlijk robbertje vechten, want de dieven
bleken niet bereid zich zonder slag of stoot over te
geven. In de donkere bossen heeft menig jongens-
hart fel geklopt van spanning en ook wel van een
tikkeltje angst.
De groepscommandant had hen persoonlijk uiteen-
gezet wat er aan de hand was. Het leek allemaal zo
echt, dat de twijfels het hier en daar aflegden tegen
de spanning van het avontuur.
Twee studenten in de scheikunde zorgden zondag-
morgen voor de "apotheose", het onschadelijk ma-
ken van de opgespoorde "atoomkop".
Na afloop schudden politie, helpers en "dieven"
elkaar hartelijk de hand. Het mes had aan twee kan-
ten gesneden: een voortreffelijke viering van het
jubileumfeest voor de verkenners en een brokje
"goodwill" voor de rijkspolitie.

t:

Het "spel·' is uit. Hier ligt de atoomkop begraven.

kolonel Weerts nam afscheid
In het Raadhuis te Valkenburg (L.) namkolonel
H. W. Weerts, districtscommandant te Maastricht,
afscheid van het personeel in verband met
functioneelleeftijdsontslag per 1 september 1970.
Het woord werd gevoerd door majoor W. Schaafsma,
adjudant J. G. Vaanholt, namens de groepscom-
mandanten, adj. W. Weijmans namens de R.K.
Politiebond St. Michaël, oud-adj. De Boer en oud-
adj. J. Keizerswaard (75).
Alle sprekers legden de nadruk op de menselijke
benadering die de scheidende districtscommandant
op de problemen had laten prevaleren.
Kostbare cadeaus en de "zilveren penning" van
St. Michaël zetten kracht bij aan de zeer lovende
uitspraken.
In aansluiting op de dienstbijeenkomst vond een
receptie plaats, waar de "top" van het burgerlijk,
maatschappelijk en ambtelijk leven uit Limburg
en ver daarbuiten acte de presence gaf.
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Opleidingl 969-II van school te Horn aan loopbaan begonnen

De adspiranten van de opleiding 1969-11 aan de opleidingsschool
te Horn zijn met het diploma in de zak overal in het land
definitief aan hun loopbaan bij het Korps begonnen.
Bijgaande foto's tonen de nieuwe medewerkers van het korps
nog klasgewijs, mét hun instructeurs.

Staande van links naar rechts: Adj. D. Lauwerse, owmr. D. Smit, de adspiranten W.
Berendsen, A. M. C. Deeben, Th. Erents, J. C. Geuze, H. Demoed, A. J. A. H. Aarde,
J. G. P. Brink, J. Berends, G. A. M. Blokhuis, A. Goeree, B. J. Daalder, A. Roescher,
W. J. Dekker, W. van Egdom, G. W. van Alphen, C. M. van Eijsden, owmr. P. G. Hen-
driks. Gehurkt van links naar rechts: de adspiranten W. O. de Boer, J. van Dijk, C.
Bandt, M. N. van den Berg, F. P. M. Engelbrecht, H. van Doorn, A. Bekkema, J. H.
Bouwmeester.

Staande van links naar rechts: Owmr. D. Smit, adj. P. J. M. Vis, de adspiranten A. J.
M. Jongeling,T. B. H. Hensens, B. M. Keyzer, C. J. S. Wals, E. A. M. Hendriks, F. W.
van Laar, H. H. A. Habets, K. Kuik, H. J. Hogeveen, N. C. A. Gieling, M. J. A. de Jong,
H. 1-1.A. J. Heurkens, M. J. Kaspers, P. M. H. Janssen, M. A. C. Frederix, M. J. M.
Lachtman en owmr. J. Dolmans. Gehurkt van links naar rechts: de adspiranten G. M.
van Kruisbergen, B. J. W. v. d. Heisteeg, J. de Groot, G. H. Lankester, H. Koster, R.
van der Haar, A. M. A. van Kroonenburg, J. J. M. Mathot en H. F. J. Meeren.
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Staande van links naar rechts: Adj. J. A. A. Kurvers, owmr. D. Smit, de adspiranten
L. C. van der Pols, D. J. Rougoor, J. H. C. Muller, G. J. Makkinga, A. J. 001horst,
G. H. J. Schormans, P. P. Polderdijk, Th. Rooks, Es Paliwoda, J. P. M. van Regen-
mortel, A. A. M. Mol, T. Oosting, L. F. Semmeling, J. Roos en wmr. 1e kl. P. A. J.
Knoors. Gehurkt van links naar rechts: de adspiranten H. te Nijenhuis, A. P. J. M. van
den Brandt, D. J. van Gemerden, G. Huisman, G. P. H. van der Salm, A. den Ouden,
P. L. E. R. M. Simons en J. G. M. van Peil.

Staande van links naar rechts: Owmr. D. Smit, de adspiranten G. M. v. Veen, A. Vrie-
link, L. J. A. M. v. Veldhoven, W. A. P. G. Smits, C. J. A. J. Baaten, J. Vermaas,
P. Wijnia, H. Th. A. M. Snoeren, M. J. Zweedijk, J. P. Dingelhoff, D. Stolk, J. Stomp-
horst, C. A. v. Voskuilen, J. H. Visscher, C. A. M. Vloet, owmr. G. J. v. Honschoten
en adj. W. Vermeulen. Gehurkt van links naar rechts: de adspiranten Th. P. G. Ver-
meulen, A. W. M. Schmeits, A. v. d. Smit, K. Vermeulen, F. H. Wolsak, H. v. Tuyl,
F. C. H. M. Willems, A. G. E. M. v. Teeffelen.
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PUZZEL VAN DE MAAND

Winnares september-puzzel:

Mevr. J. C. v. BUNDER·BECHT
Beatrixstraal 46
TERNEUZEN

*
De oplossingen worden

ingewacht vóór 1 nov. bij de

Puzzel redacteur

Korpsblad Rijkspolitie

Burg. PatiJnlaan 63

's·Gravenhage

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

*
Wilt U op de oplossing In de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

HORIZONTAAL:

1 snelschrijfkunst door
middel van tekens.

8 onderricht.
9 bloeiwijze.

11 niet sterk.
14 dichtbehaarde dierehuid.
18 mand voor het reinigen

van graan.
19 leeg omhulsel van iets

ronds.
21 voorzetsel.
22 werk dat iemand is

opgelegd.
24 sierlijke fles.
26 langwerpige bak met steile

wanden.
28 lidmaat van de mens.
29 letter- en cijfervorm, die

de samenstelling van een
stof uit elementen aanduidt.

31 schuw dier.
32 behorend tot de Kerk

van Rome (afk.).
33 dwaas.
34 zwemvogel met korte

vleugels.
36 per procuratie (afk.).
37 draadvormig deeltje dat

van een stof afgesplitst
kan worden.

39 hevelflesje voor spuitwater.

41 listig (met ongunstige
bijgedachte).

43 geheel de uwe (afk. Latijn).
44 titel (afk.).
45 onbehouwen.
47 vlaktemaat.
48 lyrisch lofdicht.
49 pijnlijk ongemak.
50 overblijfsel bij verbranding.
52 heen en terug (afk. Latijn).
54 nummer in een loterij

waarop geen prijs valt.
56 levensbeginsel in de mens.
58 weg ter zijde.
60 Amsterdams peil (afk.).
62 knoop- of strikwerk voor

het vangen van vissen of
vogels.

63 afloop van water.
64 muzieknoot.
65 kleverige lijmstof.
67 telwoord.
71 onbepaald voornaamwoord.
72 afgebroken deel.
74 overdekt, onderaards

afvoerkanaal.
75 tokkelinstrument.
76 gehoororgaan.
78 schriftelijk bewijs van

betaling.
79 uitgestrekte vlakte.
80 hoefijzervormige metalen

haak met puntige uiteinden.
82 nauwe kiel.
83 bosgewas.
85 vrouwelijk schaap.
86 mannelijk beroep. --

VERTICAAL:

2 bezieldheid, vuur.
3 deel van de hals.
4 trekdier.
5 chemisch symbool.
6 vierhandig dier.
7 dunne schroefboor met

scherpe schroefdraden.
10 openbaar ambtenaar,

bevoegd om authentieke
akten te verlijden.

11 sporeplant.
12 open plek in het ijs.
13 ongewerveld dier.
15 aandeel in een loterl].
16 hemellichaam.
17 dikste been in de

benedenarm.
19 mannetjesbij.
20 stad in Zuid-Frankrijk.
23 woonschip.
24 behaagziek.
25 bijzondere handigheid om

zich ergens door te slaan.
27 loofboom.
29 hoofddeksel.
30 telwoord.
33 innerlijk besef van goed

en kwaad.
35 hoogste rang van

hoofdofficieren.
37 sterk, hartstochtelijk.
38 militaire rang (afk.).
39 muzieknoot.
40 door de behoefte vereist.

42 bewoner van het hoge
Noorden.

46 drank.
49 tak van sport.
50 fraaie bloem.
51 sint (afk.).
52 voorzetsel (afk.).
53 vat om er met een stamper

iets in fijn te stampen.
55 telwoord.
57 plechtige verklaring.
59 drank.
61 stoot.
64 maand van het jaar.
86 plaats op de noordpunt

van Limburg.
68 één der platte, dunne,

boogvormige beenderen
die de borstkas omsluiten.

69 verbreding van het hootd-
eind van een ledikant.

70 splitsingsprodukt van een
molecule.

71 knaagdier.
73 trechtervormig sleepnet

voor de vangst van
kabeljauw.

75 donkergrijs gesteente.
rt groot ongeluk.
79 kegelvormig aanhangsel

van het week verhemelte.
81 afgemat.
82 rolrond halfbont voor

dames.
84 de oudere (afk. Latijn).
85 aardrijkskundige aandut-

ding (afk.).
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AMBTSJUBILEA
DISTRICT ALKMAAR
Owmr. H. v. Heusden, Oude Niedorp
Owmr. A. H. Streefkerk, Venhuizen

DISTRICT AMSTERDAM
Owmr. A. Koops, Warder
Wmr. te kl. A. J. v. Zijl, Purmerend
Wmr. le kl. W. v. d. Boseh, Volendam
Owmr. D. Hamerslag, Monnickendam
Owmr. L. Goor, Muiden
Owmr. P. H. Hilgeman, Blaricum
Wmr. le kl. H. Hulshof, Koog a. d. Zaan
Owmr. P. A. v. d. Doel, Amsterdam
Wmr. le kl. B. Vos, Purmerend

DISTRICT UTRECHT
Owmr. C. J. Suurland, Bunschoten
Wmr. le kl. J. B. J. Boos, Rhenen
Wmr. le kl. G. A. Tammer, Bunnik
Wmr. le kl. J. Naber, Wijk bij Duurstede
Owmr. A. J. Bijvank, Hoenkoop

DISTRICT 's-GRAVENHAGE
Owmr. E. Snoep, Wijngaarden

Wmr. le kl. G. van Heest, Ben. Hardlnxveld-
Glessendam

Wmr. le kl. C. v. d. Heuvel, Lisse
Owmr. J. Spaargaren, Bleskensgraaf
Owmr. G. den Boon, Nieuwland

DISTRICT BREDA
Owmr. H. Westbroek" Willemstad
Owmr. A. Hendrikx, Rijsbergen

DISTRICT EINDHOVEN
Wmr. le kl. A. J. 'Bertens, St. Oedenrode

DISTRICT NIJMEGeN
Wmr. le kl. J. Kamphuis, Terborg

DISTRICT ZWOLLE
Wmr. le kl. L. V. Gorssel, Zwolle

DISTRICT GRONINGEN
Owmr. H. H. Bronsema, Usquert
Wmr. le kl. P. de Boer, Sauwerd
Owmr. W. VeenStra, Niekerk
Wmr. le id. H. Tjakes, Siddeburen

25 jaar op 8- 9-'70
25 jaar op 1-11-'70

25 aar op 8-10-'70
25 aar op 8-10-'70
25 aar op 15-10-'70
25 aar op 15-10-'70
25 aar ~p 1-11-'70
25 aar op 26-11-'70
25 aar op 1-11-'70
25 aar op 17-12-'70
25 aar op 17-12-'70

25 aar op 8-10-'70
25 aar op 10-10-'70
25 aar op 15-10-'70
25 aar op 26-11-'70
25 aar op 1-12-'70

25 jaar op 15-10-'70

25 jaar op 1-11-'70
25 jaar op 1-11-'70
25 jaar op 1-11-'70
25 jaar op 1-11-'70

25 jaar op 23-10-'70
25 jaar op 26-11-'70

25 jaar op 5-11-'70

25 jaar op 1-11-'70

25 jaar op 12-11-'70

25 jaar op 15- 9-'70
25 jaar op 15-10-'70
25 jaar op 14-11-'70
25 jaar op 15-10-'70

filatelie

KINDERZEGELS Ned. Antillen

De Kinderpostzegels 1970 van
de Nederlandse Antillen zullen
van 16 november 1970 t.m. 15
februari 1971 verkrijgbaar zijn.
Evenals voorgaande jaren be-
staat de serie uit vier waarden

met toeslag ten bate van het be-
hoeftige kind. Op de zegels is
het kind in zijn doen en laten
atqebeeld. Het ontwerp werd
verzorgd door Osear Ravelo Na-
dal uit Willemstad-Curaçao.

waarden voorstelling kleuren
6+ 3 ct. moeder m. kind rood, bruin

paars, zwart
10 + 5 ct. kind m. spaarpot blauw, geel,

rose, zwart
20 + 10 ct. judoka's groen, rose,

bruin, zwart
25 + 11 ct. twee jongens geel, oranje,

groen, zwart

Voorts hebben alle waarden als
bijzondere tekst: "voor het kind".
De prijs per serie is in Neder-
landse munt f 1.80 (exel. BTW).

Technische gegevens:

Beeldformaat 'Zl x'38.8--m'm; Zegelformaat:
30 x 41.8 mm; Tanding: 13,25 : 14; Papier:
zonder watermerk; Gomming: synthetische
gom; Velindeling: 5 x 10 = 50 zegels;
Druktechniek: offset; Drukkerij: Joh. En-
schedé & Zonen, Grafische Inrichting N.V.
Haarlem.

De zegels zijn voor frankéring
geldig t.m. 31 december 1'971.

Vis

_oT.:

Wens u een exacte vO~lic,htirig .ave; een
verzekering voor de kostènvan .,
ver'pleging in een hogere klasse?
Vraag dan Inlichtingen a-;;n- onze vertégenwPor~lgei
ol bel ons kantoor toestel r234. ' . -. __,;:::'~,~-;.~.

, ,
t••",r~,

2.9"
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Personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-8-'70: C. O. Hindriks, adsp.-ofticier,
van Alkmaar naar Breda; P. J. Speulman,
owmr., van Nieuwe Niedorp naar Assen;
J. Bouman, owmr., van Heiloo naar Lim-
men.
Per 1-9-'70: D. Alta, owmr., van Andijk
naar Terschelling.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 17-8-'70: J. H. Hameter, wmr., van
Kortenhoei naar Driebergen.
Per 1-9-'70: F. Bakker, wmr., van Aals-
meer naar Schiphol ; J. Worp, owmr., van
Amsterdam naar Purmerend.
Per 12-9-'70: S. G. Piersma, wmr. 1e kl.,
van Uithoorn naar Scharnegoutum.; R. 11-
ling, wmr., van Amsterdam naar Uithoorn.
DISTRICT UTRECHT
Per 15-8-'70: W. Leeman, wmr. 1e kl., van
Bi Ithoven naar Lelystad.
Per 17-8-'70: J. v. Rossum, wmr., van Drie-
bergen naar Roermond.
Per 1-9-'70: H. J. Overmeen, wmr., van
Bunschoten naar Eemnes.
DISTRICT BREDA
Per 18-7-'70: H. de Schepper, owmr., van
Oostburg naar Chaam.
Per 1-8-'70: J. H. Haisma, adsp.-ofticier,
van Breda naar Horn.
Per 15-8-'70: J. T. A. de Wilde, wmr. 1e
kl., van Kaatsheuvel naar Lepelstraat.
Per 24-8-'70: F. M. Taalman, wmr., van
Breda naar Driebergen.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-9-'70: F. M. V. Mol, adm. ambt., van
's-Hertogenbosch naar St. Michielsgestel.
Per 7-9-'70: A. B. Marijnissen, wmr. 1e kl.,
van Voikei naar Uden; J. J. M. Naus,
wrnr., van Uden naar VoikeI.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-9-'70: A. K. Hakhoft, wmr. 1e kl.,
van Arcen naar Stramproij.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 15-8-'70: A. Kleine, wmr. 1e kl., van
Susteren naar Maastricht; J. J. A. MolI,
adjudant, van Maastricht naar Gulpen; J.
H. Verstappen, owmr., van Schin op Geul
naar 's-Hertogenbosch.
Per 17-8-'70: G. P. J. Janssen, wmr., van
Wijlre naar Driebergen.
Per 1-9-'70: A. J. van Houtum, schrijver A,
van Maastricht naar Gulpen; T. Geerts,
owmr., van Simpelveld naar Amstenrade;
Th. Derks, owmr., van Schinveld naar
Ubach over Worms.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-8-'70: G. J. Helmendach, wmr. 1e kl.
van Bruinisse naar Vlist; W. v. Rij, wmr.
1e kl., van Hendrik-Ido-Ambacht naar Dor-
drecht; C. de Witte, owmr., van Zoeter-
meer naar Rotterdam; J. Hazelhoft, wmr.,
van Hillegom naar Schiphol; N. A. Olij-
slagers, owmr., van 's-Gravenzande naar
Driebergen; P. H. Hilgeman, owmr., van
St. Annaland naar Blaricum; D. Schouten,
wmr. 1e kl., van Maasland naar 's-Gra-
venhage.
Per 15-8-'70: C. J. Mikhout, wmr., van
Kloosterzande naar Breskens; P. J. A. Ar-
donne, wmr., van Hulst naar Papendrecht;
P. Janse, wmr., van Papendrecht naar
Hulst
Per 17-8-'70: H. W. B. v. d. Marel, wmr.,
van De Lier naar 's-Gravenhage; C. A.
Goossen, wmr., van Hulst naar Middel-
burg; J. v. d. Wal, wmr., van Barendrecht
naar Dordrecht.
Per 24-8-'70: G. L. Penning, owmr., van
's-Gravenhage naar Arnhem.
Per 1-9-'70: Chr. Tol, wmr. 1e kl., van
Ouddorp naar Hellevoetsluis; W. M. Er-
wich, wmr. 1e kl., van 's-Gravenhage naar
Waddinxveen.
Per 16-9-'70: A. C. Rademakers, wmr. 1e
kl., van Terneuzen naar Middelburg: C.
Abrahamse, owmr., van Hulst naar Vlij-
men.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-8-'70: O. Dam, wmr. 1e kl., van
Nunspeet naar Staveren.
Per 15-8-'70: J. E. Heimerink, wmr., van
Wapenveld naar Goor; A. J. Kristens,
wmr., van Nijkerk naar Borne.
Per 16-8-'70: J. M. Bos, wmr. 1e kl., van
Gorssel naar Apeldoorn.
Per 12-9-'70: H. M. R. Boeterdink, wmr.,
van Hattem naar Wapenveld.
Per 1-10-'70: Onderstaande adspiranten
van Opleidingsschool: H. Akse en J. H. H.
Reinbergen naar Hattem; H. A. Barendsen
naar Elburg; W. Bokkers naar Ermelo;
F. J. Bos naar Borculo; H. J. Egbers naar
Vorden; H. J. ter Haar naar Lochem; C.
Keizer naar Brummen; S. R. L. Lancee
naar Eibergen; H. Otten naar Voorst; J. D.
Veenhoven naar Groenlo; A. Verhoei naar
Oldebroek: H. H. de Weerd naar Aalten
en D. Bults naar Apeldoorn.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 15-8-'70: W. L. Groeneweg, wmr. 1e
kl., van Nijmegen naar Driebergen ; A. van
Leerdam, owmr., van Ammerzoden naar
Nijmegen; W. H. Eggink, owmr., van Op-
hemert naar Ammerzoden.
Per 16-8-'70: W. Jansen, wmr. 1e kl., van
Zevenaar naar Bergschenhoek; J. v. d.
Zalm, wmr. 1e kl., van Geldermalsen naar
Est en Opijnen.
Per 17-8-'70: N. J. M. Evers, wmr., van
Nijmegen naar Driebergen.
Per 31-8-'70: N. Oord, wmr., van Brakel
naar Schiphol.
Per 1-9-'70: K. Geelhoed, owmr., van Ba-
tenburg naar Westkapelle.
Per 12-9-'70: P. Bruinink, owmr., van
Haatten naar Nijmegen; A. J. G. Ankone,
wmr., van Dreumel naar Weurt.
Per 1-10-'70: Onderstaande adspiranten
van Opleidingsschool Arnhem:
A. C. Eckhardt naar Gendringen; L. v.
Impelen naar Zaltbommel; G. A. M. v.
Mameren naar Zevenaar; J. J. G. Salet
naar Didam; W. H. G. Thijssen naar
Overasselt; A. Veltman naar Terborg ;
A. M. J. Verkerk naar Bemmel en G. ten
Pas naar Nîjmegen.
DISTRICT ZWOLLE
Per 15-8-'70: S. Drent, wmr. 1e kl., van
Westerhaar naar Markelo; A. Gersie, ad-
iudant, van Urk naar Apeldoorn.
Per 17-8-'70: E. H. Kruit, wmr., van Borne
naar Eindhoven.
Per 20-8-'70: P. J. M. Brans Brabant, wmr.
van Goor naar Schalkhaar.
Per 12-9-'70: G. J. D. Maters, wmr. 1e kl.,
van Zwolle (verkeer) naar Zwolle (staf dis-
trict).
Per 1-10-'70: Onderstaande adspiranten van
opleidingsschool Arnhem:
J. A. M. Broeks naar Riissen; H. J. Kel-
der naar Dalfsen ; J. A. B. M. Koebrugge
naar Goor; J. A. Korenromp naar Tubber-
qen: W. de Leeuw naar Haaksbergen; G.
A. L. Tichelaar naar Denekamp; H. W. de
Vries naar Raaite.
D!STRICT ASSEN
Per 1-8-'70: H. Woltmeijer, adm. ambt. C
2, van Gieten naar Assen; H. Timmer,
wmr. 1e kl., van Sleen naar de Wijk. .
Per 29-8-'70: P. Klein, owmr., van Coevor-
den naar Borger.
DISTR!CT GRONINGEN
Per 1-8-'70: H. Klinkhamer, adjudant van
Warffum naar Assen.
Per 1-9-'70: H. ten Dam, owmr., van
't Zandt naar Groningen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'70: E. Idsardi, wmr. 1e kl., van
Dokkum naar Hindeloopen; J. van Dijk,
wmr. 1e kl., van Dronrijp naar Anjum.
Per 3-6-'70: J. Buma, wmr. 1e kl., van
Mantgum naar Ferwerd.
Per 1-9-'70: F. Douma, owmr., van Ter-
schelling naar Wieringerwerf.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 11-9-'70: J. J. Nijdam, wmr. 1e kl., van
Kampen naar Zwolle.
Per 16-9-'70: J. L. B. Gottmer, owmr. van
Aalsmeer naar Kampen.
Per 1-10-'70: C. Stekelenburq, owmr., van
Vlaardingen naar Utrecht; H. v, d. Werft,
wmr. 1e kl., van Amsterdam naar Schip-
hoi (Dienst Luchtvaart).
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-10-'70: J. M. Hendriks, wmr. 1e kl.,
van 's-Gravenhage (Alg. Insp.) naar 's-Gra-
venhagc (District).

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-8-'70: G. J. M. Kusters, wmr. 1e kl.,
van Arnhem naar Horn.
Per 1-10-'70: H. Heij, owmr., van Arnhem
naar Amerongen.

aanwijzing voor
funktie

DISTRICT EINDHOVEN
Per 16-8-'70: Adjudant C. Salij tot adjudant
algemene dienst te Eindhoven.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 15-8-'70: Adjudant J. J. A. Moll tot
groepscommandant te Gulpen.
Per 1-9-'70: Adjudant T. Geerts tot groeps-
commandant te Amstenrade; adj. Th. Derks
tot groepscommandant te Ubach o. Worms.
ALGEMENE VERKEERS DIENST
Per 1-8-'70: Adjudant N. A. Olijslagers tot
groepscommandant te Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: J. Drupsteen en W. L. A.
Maassen te Amsterdam.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-9-'70: L. Ramakers te Duivendrecht.
DISTRICT UTRECHT
tot adjudant:
Per 1-8-'70: N. A. Olijslagers te Driebergen.
tol opperwachtmeester:
Per 1-8-'70: C. J. Suurland te Bunschoten.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-8-'70: G. F. Tokkie te Leersum.
DISTRICT 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-9-'70: T. v. Opijnen te 's-Gravenhage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'70: D. Schouten te 's-Gravenhage
en G. J. Helmendach te Vlist.
Por 16-8-'70: W. Jansen te Bergschenhoek.
Per 16-9-'70: J. J. v. d. Vlist te 's-Graven-
hage en A. C. Rademakers te Middelburg.

'DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: G. M. A. Siemerink te Breda.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 16-8-'70: J. Berkel te 's-Hertogenbosch.
DISTRICT EINDHOVEN
tot adjudant:
Per 16-8-'70: C. Salij te Eindhoven.
tot wachtmeester 1e kt.:
Per 1-9-'70: J. Scholte te Nuenen.
DISTRICT ROERMOND
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: W. G. v. d. Berg te Roermond.
Per 1-9-'70: A. K. Hakhoft te Stramproij.
DISTRICT MAASTRICHT
tot adjudant:
Per 1-9-'70: T. Geerts te Amstenrade en
Th. Derks te Ubach over Worms.
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: B. H. v. Moerkerk te Maastricht.
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 16-8-'70: J. M. Bos te Apeldoorn.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: H. Akse en J. H. H. Rein-
bergen te Hattem; H. A. Barendsen te EI-
burg; W. Bokkers te Ermelo; F. J. Bos te
Borculo; H. J. Egbers te Vorden; H. J.
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ter Haar te Lochem; C. Keizer te Brum-
men; S. R. L. Lancee te Eibergen; H. Ot-
ten te Voorst; J. D. Veenhoven te Groen-
10; A. Verhoef te Oldebroek; H. H. de
Weerd te Aalten en D. Bults te Apeldoorn.
DISTRICT NIJMEGEN
lot opperwachlmeester:
Per 1-1-'70: A. R. Gerretsen te Nijmegen
en J. M. v. d. Meijden te Arnhem.
Per 16-8-'70: J. v. d. Zalm te Est en Opijnen.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: A. C. Eckhardl te Gendrin-
gen; L. van Impelen te Zaltbommel; G. A.
M. van Mameren te Zevenaar; J. J. G.
Salet le Didam; W. M. G. Thijssen te
Overasselt; A. Veltman te Terborg; A. M.
J. Verkerk le Bemmel en G. ten Pas te
Nijmegen.
DISTRICT ZWOLLE
tot opperwachtmeester:
Per 16-9-'70: H. Kuiper te Zwolle.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: J. A. M. Broeks te Rijssen;
H. J. Kelder te Dalfsen; J. A. B. M. Koe-
brugge te Goor; J. A. Korenromp te Tub-
bergen; W. de Leeuw te Haaksbergen;
G. A. L. Ticheler te Denekamp en H. W.
de Vries te RaaIte.
DISTRICT ASSEN
lol opperwachtmeester:
Per 1-8-'70: H. Timmer te de Wijk.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'70: O. Dam te Staveren ; E. Idsardi
te Hindeloopen en J. van Dijk le Anjum.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tol opperwachtmeester:
Per 1-1-'70: J. J. M. Bömer te Nijmegen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-10-'70: J. H. Gaasenbeek te Gouda.
ALGEMENE VERKEERS DIENST
tot officier 2e kl.:
Per 16-7-'70: F. J. Maurer te Driebergen
tol opperwachlmeester:
Per 16-8-'70: C. Zeelenberg, J. B. Fabel
J. Plasmans, P. van Dijk, H. ter Meer, W.
J. van Ballegooijen en W. Kooijman, allen
le Driebergen.
lot wachtmeesier le kl.:
Per 1-9-'70: G. v. d. Brink te Driebergen.
tot fotograaf B-3e kl.:
p", 1-9-'70: B. Beker te Driebergen.

In dienst getreden
RESSORT 's-GRAVENHAGE
PIl'" 1-9-'70: M. Korlman, telex-telefonist
te Dordrecht; A. A. Leuring, R. P. Verse-
veldt en J. H. de Vos, schrijver A te Dor-
drecht: J. Oosting, schrijver te Tholen;
L. G. C. Bakker, schrijver A te Middel-
burg; J. W. H. Stouten, G. B. A. v. d.
Wulp en W. Kruijs, schrijver A te 's-Gra-
Venhage.
Per 15-9-'70: P. van Dijk, schrijver A te
Barendrecht.
DISTRICT BREDA
P"r 1-9-'70: J. J. S. M. Dijkmans, schrijver
A te ~red.::.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-9-'70: P. A. H. v. d. Dolder, rijks-
ambtenaar F te 's-Hertogenbosch.
Per 15-9-'70: N. J. P. v. d. Hurk, schrijver
A te Heeseh.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 15-9-'70: J. H. Posthumus, schrijver te
Eindhoven.
DISTRICT ROERMOND
Per 1-9-'70: H. J. P. Janssen en P. M. J.
H. Pubben, schrijver A te Roermond.
Per 15-9-'70: J. H. Smolenaars, velddienst-
assistent te Maasbracht.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-9-'70: J. J. C. Sarneel, schrijver te
Maastricht; J. H. Vaessen, adm. ambt. C
3 te Stein; J. van Rooijen, wmr. 1e kl. te
Nieuwenhagen.
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Per 15-9-'70: L. J. Jansen, schrijver A te
Schaesberg.
DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'70: Mej. G. H. Torenbos, adm.
ambt. C 3e kl. te Gieten.
Per 1-9-'70: L. Ollens, schrijver A te As-
sen; M. Koers, schrijver A te Zuidlaren.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-8-'70: Mej. J. K. van der Horst en
mej. H. Noeken, schrijver A (telex-telefo-
niste te Groningen.
Per 15-8-'70: Mej. W. F. Broekema, schrij-
ver A (telex-telefoniste) te Groningen.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN/ARNHEM
Per 7-9-'70: Mej. M. C. J. I. Nannings,
typiste A te Arnhem.
Per 15-9-'70: J. W. Reesink, schrijver A te
Arnhem.
Per 1-9-'70: Mej. J. A. C. Chr. Freulich,
schrijver te Horn.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 17-8-'70: Mevr. H. M. Timmerman-Pou-
wiel, schrijver te Arnhem.
Per 1-9-'70: E. Th. A. Neijndorff, adm.
ambt. C 2 te 's-Gravenhage; W. H. v. d.
Tuin, adm. ambt. C 3 te Gravenhage.
Per 16-9-'70: J. G. Mulder, schrijver A fe
's-Gravenhage.
Per 1-10-'70: G. J. L. v. d. Boseh, schrij-
ver A te 's-Gravenhage; J. v. Loon, adm.
ambt. B-2 te 's-Gravenhage; J. E. Hicks,
adm. ambt. C-2 te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERS DIENST
Per 1-8-'70: Mevr. A. A. Martens-Mongi,
typiste A; mej. L. I. Falkenberg, adm. ambt.
C 3; mej. Th. C. H. de Wever, schrijver.
Per 16-8-'70: Mej. N. Govaard, typiste A;
mej. W. N. de Vries, schrijver; mej. A. J.
M. Verkerk, typiste A; B. v. d. Boseh, rijks-
ambtenaar F.
Per 1-9-'70: C. F. Kraan, schrijver; mevr.
Briede-Hoekstra, typiste A, allen te Drie-
bergen.
VERKEERSSCHOOL
Per 15-8-'70: Th. B. Hogendorp, schrijver A
te Bilthoven.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-8-'70: F. L. J. Cabalt te Alkmaar;
S. Paul te 's-Gravenhage; J. Kerkhof en
M. J. Exters te 's-Hertogenbosch; C. P.
Snoeijers te Breda; J. '3. Emaus te Apel-
doorn; S. Hoekstra te Assen.
Per 1-9-'70: C. v. d. Doel te 's-Graven-
hage; J. C. M. Geuze te Middelburg; Th.
J. H. Kusters te Nijmegen; J. B. Bos, G.
Huisman, G. Nikolaas en L. Stuut te Gro-
ningen.
Per 15-9-'70: J. Simons te Dordrecht; A.
G. Exters te 's-Hertogenbosch; J. C. Th.
Wouters te Breda; K. Grondsma te Gro-
ningen.
Per 1-10-'70: P. Stenekes te Groningen.

De dienst verlaten
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-8-'70: W. C. Bijl de Vroe, dir. offi-
cier 2e kl. te Amsterdam.
Per 1-9-'70: P. Kwantes, wmr. 1e kl. te
Broek in Waterland; J. Volkerink, adju-
dant te Wormer.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-8-'70: J. v. Barneveld, schrijver A te
Utrecht.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-8-'70: J. Hoek, wmr. 1e kl. te Nieu-
werbrug.
Per 1-9-'70: S. J. Feenstra, wmr. te Krim-
pen a. d. IJssel; J. v. Beukelen, owmr. te
's-Gravenhage; M. v. d. Vlugt, owmr. te
Brouwershaven; W. Noordenbos, owmr. te
Westkapelle; A. Th. van Kruijssen, wmr.
1e kl. te Sluis; A. J. van Dommelen, adm.
ambt. C 2 te Hellevoetsluis.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-9-'70: L. Tanihatu, schrijver te Eind-
hoven.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-9-'70: L. J. Pisters, adjudant te Am-
sten rade.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-9-'70: G. H. ter Bogt, wmr. te Aalten.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-8-'70: G. H. te Pas, wmr. 1e kl. te
Didam.
Per 1-9-'70: J. Lemson, wmr. 1e kl. te Gel-
dermalsen; G. J. Vos, wmr. 1e kJ. te Zoe-
len.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-9-'70: H. J. Faber, wmr. te Lang-
weer.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-10-'70: J. D. Scheide, rijksambtenaar
E te Amsterdam.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-8-'70: J. J. Vierstra en P. J. M. Bo-
difee, adspirant te Arnhem.
Per 4-8-'70: W. H. A. van Aalst, adspirant
te Arnhem.
Per 10-8-'70: E. Weenk, adspirant te Arn-
hem.
Per 1-9-'70: J. Kuijn en H. J. Kraaij, owmr.
te Arnhem; J. Schoemaker en J. van der
Veen, adspirant te Arnhem.
OPLEIDINGSSCHOOL HORN
Per 12-8-'70: A. H. Janssen, adspirant te
Horn.
Per 13-8-'70: G. van Loo, adspirant te Horn.
Per 1-9-'70: Th. G. P. Evers, adm. ambt.
C 1e kl. te Horn; M. G. Maas, G. J. van
der Lugt en G. A. J. Kraan, adspirant te
Horn. •
ALGEMENE INSPECTIE
Per 14-9-'70: Mevr. H. Hooghoudt-Ziengs,
typiste A te 's-Gravenhage.
ALGEMENE VERKEERS DIENST
Per 17-8-'70: Mevr. L. A. Hartogsveld-Wes-
termaat, typiste A te Driebergen.
Per 1-9-'70: M. H. van Latum, techno con-
troleur te Driebergen; J. C. M. Jacobs,
wmr. te Driebergen.

wij herdenken

Adjudant
H. Stamhuis
Hoogeveen

District Assen"* 5-10-1910t 25- 8-1970

Owmr.
J. Dekker

Maarn
District Utrecht"* 3-2-1918t 2-9-1970

Schrijver
A. de Boer
Muntendam

District Groningen"* 30-12-1915
t 7- 8-1970

Wmr. 1e kl.
J. de Graaf

Biddinghuizen
District Apeldoorn"* 12-7-1916t 12-9-1970

Res.-Wachtm.
L. C. de Block

Axel
Distr. Middelburg"* 28-8-1930t 18-9-1970
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VAN HET

STAATSBLAD
KONINKRIJK DER NEDJ1JRLANDEN.

(No. F 250.) BESLlJ~T van 8 November 1945,
houdend e vaststelling van het Politie-
besluit 1945.

WIJ WILHElil\1INA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER

NEDERLANDEN, PltINSES VA~ ORA~JE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en Binnen-
landsche Zaken van 24 September 1945, Afdeeling Politie
Kabinet No. 18/45;

Overwegende, dat vaststelling van nadere regelen betreffende
, "I"'. ..• ,. .• .• '11. " .• _
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KORPSBLAD

veerkracht

Hoewel de viering van het 25-jarig bestaan van
ons korps op. bescheiden wijze plaats vindt
en in dit korpsblad dit jubileum - nu elk
personeelslid inmiddels een in opdracht van de'
Algemeen Inspecteur samengesteld gedenkboek
heeft mogen ontvangen - in slechts één artikel
wordt belicht, is het toch goed op deze plaats
te wijzen op een belangrijk facet van het
funktioneren van deze thans zilveren eenheid.
In de achter ons liggende kwarteeuw heeft
de rijkspolitie, naast de vele andere haar
opgedragen taken, vooral door haar grote
mobiliteit en de daarmede gepaard gaande
verhoogde paraatheid - in het kader van de
in de politiewet in eerste instantie aan haar
opqedraqen bijstandstaak - een duidelijke
bijdrage geleverd op het stuk van de orde-
handhaving in den lande, zowel bij talloze vreed-
zame evenementen als ook bij ongeregeldheden,
relletjes en woelingen.
De veerkracht die het korps daarbij telkenmale
heeft weten op te brengen is grotendeels te
danken aan de innerlijke bereidheid van het
personeel, dat zich daarvoor bij voortduring
heeft willen inzetten. Het is waard dit feit thans
en op deze plaats te memoreren, te meer daar
äeze taakvervulling niet alleen onder vaak zeer
moeilijke ambtelijke omstandigheden moest
worden volbracht, maar veelal ook het
"thuisfront" niet onberoerd liet.

Red.

biJ de omslagloto:

De officiële geboorte-aankondiging
van het Korps Rijkspolitie

1
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Aan alle leden van het Korps Rijkspolitie.

Op 11 november 1945, nu 25 jaar geleden werd het Korps Rijkspolitie opgericht.
Zij, die de volle periode van 25 jaar tot het Korps Rijkspolitie behoren, zullen zich nog
herinneren hoe de situatie in 1945 was. In feite bestond er een groot gebrek
aan alles wat een goed functionerend politiekorps van node heeft (behalve aan
personeel dat toen in ruime mate aanwezig was). In dikwijls onvoldoende
bureauruimten, met gebrek aan voldoende goed werkende communicatie- en
vervoermiddelen, slecht gekleed en uitgerust moesten de noodzakelijke diensten
worden verricht. Toch werd er nauwelijks serieus geklaagd, omdat men besefte, dat op
allerlei gebieden dezelfde manco's bestonden en dat alleen door hard werken en
improviseren en door het brengen van offers een verbetering in de moeilijke situatie
was te verkrijgen. Men was in die begintijd blij met iedere dag, die in vrijheid kon
worden beleefd!

Dank zij de inspanning van velen op verschillende niveau's is in 25 jaar een Korps
opgebouwd dat aan redelijke eisèn voldoet. Natuurlijk blijven er nog vele verlangens
bestaan. Verwacht mag worden dat ook deze op den duur zullen worden ingewilligd.

Aan de behartiging van de stoffelijke en geestelijke belangen van het personeel is in de
afgelopen periode steeds, mede dank zij de politie-vakorqanisaties, waarmede de
Korpsleiding een goede verstandhouding heeft, grote aandacht besteed.

2

Het goed functioneren van het Korps Rijkspolitie hangt in belangrijke mate af van
de goede geest en van de goede mentaliteit van zijn leden, alsmede van een goed
werkklimaat. Gelukkig mag worden geconstateerd dat het in het algemeen hieraan
niet ontbreekt.

Er wordt met waardering over ons Korps gesproken en geschreven en dat is te danken
aan de wijze waarop u allen, ieder op de plaats waar hij of zij is gesteld, zijn of haar
taak verricht, met ijver en toewijding, met moed, met inzet van uw gehele persoon, onder
somtijds moeilijke omstandigheden in nauwe samenwerking met Korpsgenoten of
andere diensten.
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Ons aller optreden bepaalt het oordeel over ons Korps. Dit oordeel luidt thans gunstig,
maar laten wij tezamen er voor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

De uitvoering van de politietaak is in de loop van vooral de laatste jaren, in het bijzonder
op het gebied van de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde, moeilijker
geworden, vooral ook door de toenemende agressie. Ik houd mij gaarne er van
overtuigd dat u, ondanks de toenemende verzwaring van uw taak en de onzekerheid
over de toekomstige politie-organisatie, uw plicht zult blijven doen en daarbij zult
bedenken dat u door een beleidvolle uitvoering van de u opgedragen taken het hoogste
goed dat wij bezitten, de vrijheid, dient.

U kunt er van verzekerd zijn, dat ik mij bij voortduring zal inzetten om aan uw redelijke
en gerechtvaardigde materiële verlangens zowel als aan die ter bevordering van een
betere uitvoering van uw diensten, te voldoen, opdat u ten volle in staat zult zijn
uw belangrijke taak tot heil van ons land te volbrengen.

De Algemeen Inspecteur van het Korps,
de Inspecteur-Generaal der Rijkspolitie·

w. de Gast

's-Gravenhage, 11 november 1970

3
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25 jaar ambtenaar
bij het Korps
Rijkspolitie

van corps
met veel mensen
en te weinig
materieel
tot korps
met veel materieel
en te weinig mensen

Legio ambtenaren van het Korps Rijkspolitie
herdenken rond het 25-jarig bestaan van het
Korps Rijkspolitie hun 25-jarig ambtsjubileum.
Een van hen vertelde over 25 jaar dienst in
een snel veranderende tijd bij het Korps
Rijkspolitie, dat met de tijd meegroeide. De
wachtmeester G. H. Peterink noteerde en
schreef bijgaand artikel.

Enkele maanden na het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog werd het Korps Rijkspolitie opgericht.
Velen traden in die tijd in dienst bij de rijkspolitie,
om overal in den lande in die plaatsen, waar geen
gemeentepolitie was, de politiedienst te vervullen.
Uit alle geledingen en groeperingen werden de men-
sen gerecruteerd. Personeelstekort was toen een on-

4

Trouwen in unitorrp met bijelkaar geleende
spullen. Toen nog een noodzaak.

bekend begrip. De toeloop tot de politie was mas-
saal, want er waren zeer velen die zochten naar een
gelegenheid om in de pas verworven vrede opnieuw
aan de toekomst te beginnen en zich in te zetten.
Bewust kiezen voor de politie, laat staan voor rijks-
of gemeentepolitie, was er in die dagen niet bij. Een
ambtelijke loopbaan die "vastigheid" bood trok velen
naar de politie, want een overheidsbetrekking leek
velen toen al en ook nu nog ideaal. Menigeen nam
in die dagen wellicht dienst bij de politie, met het
idee in een later stadium over te stappen naar een
andere overheidsdienst met misschien een heel an-
dere taak. Of dat steeds is gelukt, is op zijn minst
twijfelachtig. Nog vandaag de dag zijn er politiemen-
sen die 25 jaar geleden niet hadden durven of willen
dromen bij de politie te zullen blijven.
Het Korps Rijkspolitie werd op 11 november 1945
opgericht en bij Koninklijk Besluit van 8 november
1945 werd dat bekend gemaakt. Op die eerste dag
was er nog niets. Alles wat nodig was, moest nog
komen. Zelfs een organisatie moest nog worden op-
gebouwd. Alleen mensen waren er voldoende. Met
recht kan daarom worden gezegd, dat het Korps
Rijkspolitie in die 25 jaar is veranderd van een appa-
raat met bijna geen materieel en veel mensen naar
een Korps met voldoende en goed materieel, maar
veel te weinig mensen. Rijkspolitiemensen kwamen
van de Staatspolitie, de korpsen rijks- en gemeente-
veidwacht, de marechaussee, de Binnenlandse Strijd-
krachten en ook uit de burgerij.
Een van degenen die op 11 november 1945 toetrad
tot het Korps Rijkspolitie is F. G. Veltink, nu opper-
wachtmeester-postcommandant in Neede, in de Gel-
derse Achterhoek. Als wachtmeester van de Staats-
politie deed hij in die tijd dienst in Groenlo. Het kan
echter ook als marechaussee geweest zijn, dat is
vandaag de dag nog niet helemaal duidelijk. Op 1
maart 1943 kreeg hij namelijk 2 brieven. De een ver-
telde dat hij met ingang van 1 maart 1943 was aan-
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Bewaking van de Waalbrug bij Nijmegen Op de kermis in Didam: v.l.n.r. Meulman, Luimers, wmr. Veltink en opper Derks ..

gesteld als wachtmeester bij de Staatspolitie, de
ander zei dat hij met ingang van diezelfde datum was
ingedeeld bij de Marechaussee. De onduidelijkheid
en de wanorde die er in de oorlog heersten kan niet
beter worden getekend.
Als postcommandant te Neede vertelt hij nu: "Van
de oprichtingsdag van het Korps Rijkspolitie kan ik
mij niets meer herinneren. Ik deed toen als wacht-

DE DIRECTEUR GENERAAL
VAN

POLmE

P. JU. No. 5800 1943.

Extract-besluit strekkende
lot akte van aanstelling.

Op grond van arükel z.Rd I. tweeden vvl-zin van de Verordening No.108i1940
van den Rijkst'omàlis. saris voor hel bezette Nederlandsche Gebied (Vierde
Verordeninlt betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk
~cbied};
Gelet op ene. enz., wordt

Fl"~<l.e:'!.likug'j~ rnardll$ V?~Tl1iK
geboren ::23tfQ.:;-~t 1}17 •
onder gelijktijdig eervol oetslaé UÎt de laatstelijk door hem beldeede be-

trekking van t!.a.'.ac~~~....e.e
te tekenen van 1 Mnad 1943 ~ange-steW tot fac.b:t:~ea:.:;;t.er

der Staatspcliäe. in vasten dienst, met vasl~teUing
VOlOde jaarwedde, dl! nreffeningstoelage. de woningtoel<lge, de huwelijks-
toelage, de ldeedlngtoelage en den pçnsioensgn>ndslag op cederscheidenhik

I l70u.- ,I -- .r lQ2.- I -- .I 1';io.-
eu J ia'OOQ-. - en voorts met vaststdliog van den voor jaarwedde-

vethooging tellendec diensttijd in dien Tant op .•• Îa.:1X maanden.

~

: 1 ij

1fu~artNijme,:!:el1, 1943.

De uiaamemend Directeur G~n~raal
Nam~a, 4..,;",n.

D~ Chel val!.. den A4!"'1l!d~lfn Slaf.
IW.R.)KOOIJMANS.

Voor extract coulcrm

oe CP.t?'e.r-ltd. t.aGd,nt)-
;3 •.SCl:t(~"t.iVV 0'

meester van de Staatspolitie dienst in Groenlo. Wel
werd er in die dagen druk gepraat over de zoge-
naamde herwaardering, die toen voor de deur stond.
Dat was ook eigenlijk de eerste keer dat wij iets
merkten van het bestaan van de rijkspolitie. Over die
herwaardering gingen de wildste geruchten, die en-
kel tot gevolg hadden, dat de spanning en onzeker-
heid onder het personeel steeds groter werden. En
later bleek ook wel, dat het niet helemaal ten on-
rechte was. Men was vanaf het begin al bang, dat
mensen die afkomstig waren van o.a. de Marechaus-
see en de korpsen Rijks- en Gemeenteveldwachten
bevoordeeld zouden worden, omdat de directe com-
mandanten een belangrijke vinger in de pap hadden
bij de herwaardering. De meeste commandanten
waren immers afkomstig van de Marechaussee en
de Korpsen Rijks- en Gemeenteveldwacht. In feite
waren wij daarom overgeleverd aan de willekeur van
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Bewaking van de Waalbrug bij Nijmegen Op de kermis in Didam: v.l.n.r. Meulman, Luimers, wmr. Veltink en opper Derks ..

gesteld als wachtmeester bij de Staatspolitie, de
ander zei dat hij met ingang van diezelfde datum was
ingedeeld bij de Marechaussee. De onduidelijkheid
en de wanorde die er in de oorlog heersten kan niet
beter worden getekend.
Als postcommandant te Neede vertelt hij nu: "Van
de oprichtingsdag van het Korps Rijkspolitie kan ik
mij niets meer herinneren. Ik deed toen als wacht-
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meester van de Staatspolitie dienst in Groenlo. Wel
werd er in die dagen druk gepraat over de zoge-
naamde herwaardering, die toen voor de deur stond.
Dat was ook eigenlijk de eerste keer dat wij iets
merkten van het bestaan van de rijkspolitie. Over die
herwaardering gingen de wildste geruchten, die en-
kel tot gevolg hadden, dat de spanning en onzeker-
heid onder het personeel steeds groter werden. En
later bleek ook wel, dat het niet helemaal ten on-
rechte was. Men was vanaf het begin al bang, dat
mensen die afkomstig waren van o.a. de Marechaus-
see en de korpsen Rijks- en Gemeenteveldwachten
bevoordeeld zouden worden, omdat de directe com-
mandanten een belangrijke vinger in de pap hadden
bij de herwaardering. De meeste commandanten
waren immers afkomstig van de Marechaussee en
de Korpsen Rijks- en Gemeenteveldwacht. In feite
waren wij daarom overgeleverd aan de willekeur van
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onze directe commandanten. De voorkeur van hen
voor een bepaald korps, was duidelijk terug te vin-
den na de herwaardering. Daarom kwamen de men-
sen die afkomstig waren van de marechaussee over
het algemeen beter uit de bus. dan de anderen, om-
dat immers ook de meeste commandanten afkomstig
waren van de Marechaussee.
Toen op 1 januari 1946 de herwaardering bekend
was, ontstond er grote ontevredenheid bij veel men-
sen, omdat velen het niet eens waren met de rang
en de plaats die hun was toebedeeld. Er waren men-
sen die de laatste paar jaren steeds hetzelfde werk
hadden gedaan als de voormalige marechaussee en
die zich hadden ontwikkeld tot minstens zo goede
of misschien nog wel betere politiemensen. Toch
werden zij niet recht evenredig naar hun kwaliteiten
ingeschat.
Ik was zelf afkomstig van de politietroepen evenals
een collega van mij. Bij de herwaardering werd ik
toch een rang hoger ingeschat dan hij, ondanks het
feit dat hij een politiediploma had en ik niet. Boven-
dien had hij nog anderhalf dienstjaar meer dan ik.
En toch bleven de directe commandanten ontkennen,
dat zij iets met de herwaardering hadden uit te staan.
Ik heb dat echter nooit willen geloven.
Een ander punt van ontevredenheid, waarover in die
dagen veel te doen is geweest, was het woord
"Koninklijke" op de wachtmeestersdiploma's van de
marechaussee. Er waren toen twee soorten diplo-
ma's; een met het opschrift "Koninklijke Marechaus-
see", behaald vóór de inval van de Duitsers en een
zonder het predikaat "Koninklijke", behaald kort na-
dat de Duitsers waren binnengevallen. Het predikaat
"Koninklijke" was er uiteraard tijdens de bezetting
direct door de Duitsers afgehaald, terwijl de prak-
tische waarde van het diploma gelijk bleef. Na de
oorlog werden slechts de diploma's met het opschrift
"Koninklijke" gelijkgesteld met het politiediploma B,
waardoor de bezitters er van konden worden bevor-
derd tot opperwachtmeester. De bezitters van het
wachtmeestersdiploma zonder het predikaat "Ko-
ninklijke" hebben toen alles in het werk gesteld, om
hun diploma gelijkgesteld te krijgen met het andere.
Maar zelfs met de hulp van de vakbonden is dat niet
gelukt. Dit had tot gevolg, dat die mensen opnieuw
moesten gaan studeren voor het politiediploma B."

~

Na de eerste moeilijkheden na de bevrijding te heb-
ben overwonnen, kon men beginnen zich te concen-
treren op de normale politietaak, die toen lang niet
zo omvangrijk was, als tegenwoordig. Maar de voor-
bije oorlog gaf verschillende mensen die eerste tijd
nog handen vol werk.

De P.O.D.

Opper Veltink zegt: "Direct na de bevrijding werd ik
aangezocht voor de Politieke Opsporings Dienst
(POD), die tot taak had het politieke gedrag van twij-
felachtige landgenoten tijdens de bezettingsjaren te
onderzoeken. Ruim anderhalf jaar ben ik daarbij
werkzaam geweest. Dat was een drukke tijd, want
voor het horen van de verdachten moest je dikwijls

De liets is inmiddels vervangen door de K.S.A.

(Ioto: G. H. Peterink)

naar de meest veraf gelegen plaatsen. De meeste
van die mensen zaten in interneringskampen overal
in het land. Ik weet nog dat in Groenlo zo'n kamp
was gevestigd in een oud slachthuis. Voor het horen
van de mensen mochten wij bij de gratie Gods een
kantoortje gebruiken van een steenfabriek, die naast
het slachthuis was gevestigd. Het enige materiaal dat
wij zelf hadden was papier, maar zelfs een type-
machine moesten wij lenen. Als wij dan eens naar
andere kampen moesten, om daar mensen te horen,
was dat een reuze onderneming. Op de fiets was het
dikwijls te ver. Openbare middelen van vervoer wa-
ren er nauwelijks, zodat je zelf maar moest zien, hoe
je er kwam. Ik had in die tijd het geluk, dat ik van
een zakenman een motor mocht gebruiken, die de
hele oorlog onder het meel verstopt had gezeten.
Dagenlang was ik daarmee op pad.
In 1947 werd ik overgeplaatst van Groenlo naar Di-
dam. "In het belang van de dienst", zoals dat heette.
Maar vergeleken met nu, was dat belang nu niet zo
direct te zien. Er waren mensen voldoende, te~wijl
het werk echt gezocht moest worden, want het kwam
niet zoals tegenwoordig, vanzelf bij je. Dat had na-
tuurlijk tot gevolg, dat vooral de Bijzondere Wetten
ruim de aandacht kregen. Iedereen hield zich bezig
met die wet, die hem het meest interesseerde. Me-
thodisch toezicht was toen een onbekend begrip,
hoewel dat toen misschien meer tot zijn recht zou
zijn gekomen, dan tegenwoordig.
In Didam kreeg ik eens een onderzoek, samen met
de wachtmeester Van Bommelen, die nu ergens een
drogisterij moet hebben, naar aanleiding van de ver-
missing van ongeveer 40 ton betonijzer, tijdens de
bezettingsjaren gedeponeerd op de in aanleg zijnde
autobaan tussen Arnhem en de Duitse grens en dat
nodig was voor de bouw van een viaduct. De dief-
stal, die in 1947werd opgemerkt toen Rijkswaterstaat
begon met het inventariseren van de voorraden,
moest gepleegd zijn tussen 1942 en 1947. Met z'n
tweeën hebben wij toen twee maanden gewerkt aan
de oplossing. Dat ging allemaal heel erg primitief,
vergeleken met nu. Soms legden wij op een dag ruim
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50 km af op de fiets, enkel en alleen om ergens de
naam van een getuige te weten te komen. Wij gingen
dan 's morgens vroeg al weg, in uniform, met een
pakje brood in de fietstas en we kwamen dikwijls
's avonds laat weer thuis. Toen het onderzoek zich
later uitstrekte over het gehele land, mochten wij
samen met de districtsrecherche in Doetinchem be-
schikken over de enige auto, die de politie in de hele
Gelderse Achterhoek bezat."

Beltrum

In de jaren vijftig, toen ook het vervoer geleidelijk
aan begon toe te nemen, kwam voor wachtmeester
1e klasse F. G. Veltink de overplaatsing van Didam
naar Beltrum. In Beltrum voelde hij de ontwikkeling
niet zo aan den lijve. Het was een dorpje van onge-
veer 2500 inwoners, waar de pastoor en de politie-
man autoriteiten waren. De melkrijder en de rond-
reizende kleermaker namen nog eerbiedig hun pet
af, als zij de politieman op straat tegenkwamen.
.Beltrurn was een dorpje," aldus opperwachtmeester
F. G. Veltink nu, "waar je echt een dienende taak
had. Er was weinig criminaliteit en ook het verkeer
vroeg slechts sporadisch aandacht. In Beltrum was
het mogelijk, dat er op een morgen een pasfoto in
de brievenbus lag, met een tientje eraan gehecht.
Hieruit maakte ik dan op, dat de bewuste jongedame
een pas nodig had. Door haar te vergelijken met mijn
eigen vrouw maakte ik een signalement van haar
en ging met al deze gegevens naar het gemeentehuis
in Eibergen, 10 km verder. Als de pas dan klaar was,
zorgde ik dat die dan weer ter bestemder plaatse
kwam. Dergelijke voorvallen ontlokten de burge-
meester van Eibergen, waaronder Beltrum hoorde,
eens de opmerking: "U hebt alleen nog maar een
register van geboorte en overlijden nodig en de de-
pendance van het gemeentehuis in Beltrum is com-
pleet".
Zelfs de jaarlijkse kermis leverde nauwelijks moei-
lijkheden op. Om negen uur 's avonds vond de pas-
toor het welletjes en maakte door het luiden van de
kerkklokken kenbaar, dat de kermis afgelopen moest
zijn. Om half tien was dan alles in diepe rust, een
taai doorzettende cafébezoeker daargelaten. Ook in
Beltrum is daar trouwens in de loop der jaren wel
iets verandering in gekomen."

Bevordering

Degenen die tegenwoordig in het bezit zijn van het
politiediploma B, kunnen door solliciteren promotie
maken. Voor 1958 werd de bezitter van een politie-
diploma B, zonder enige vorm van inspraak ergens
"benoemd". Dat ging dan gepaard aan gelijktijdige
bevordering in een naast hogere rang. Ook wacht-
meester 1e klasse F. G. Veltink werd op deze wijze
benoemd en bevorderd. Duiven, onder de rook van
Arnhem, was de plaats waar hij heen werd gepro-
moveerd.
"Elf jaar heb ik als opperwachtmeester in Duiven ge-

Opper Veltink anno 1970 in een eigen bureau
achter een eigen schrijfmachine.

zeten. Vooral in die periode is er veel veranderd. Het
personeelsbestand kromp in, de werkzaamheden
breidden zich uit en de spanning waaronder moet
worden gewerkt werd steeds groter. Generatiecon-
flicten tonen aan, dat je steeds ouder wordt. Ik pro-
beer mij nu nog steeds zoveel mogelijk te verplaat-
sen in de gedachtengang van de jeugd, maar ik merk
van mijzelf, dat het steeds moeilijker gaat. Het politie-
werk van vroeger is niet meer te vergelijken met het
werk van nu. Vroeger was in veel gevallen de aan-
wezigheid al voldoende. Tegenwoordig echter moet
je jezelf steeds meer waar maken. Het publiek heeft
geloof ik geleerd om door het uniform, dat een ves-
ting vormde, heen te kijken. Het komt in deze tijd
steeds meer aan op de kwaliteiten van de man zelf.
Dat houdt in, dat er steeds meer inspanning nodig
is om het werk goed te blijven doen. Vooral nu door
de personeelstoestanden de mensen worden over-
belast, waardoor ook belangrijke onderdelen van het
politiewerk niet die aandacht krijgen, die zij nodig
hebben. In de laatste tien jaar is de politie bij mij
ook steeds verder ingedrongen in de privésfeer. In
de jaren na de oorlog en ook in het begin van de
jaren vijftig was het ondanks de langere werkdagen
en de weinige vrije en vakantiedagen beter bij te
benen, dan nu. Daarom verlang ik nu meer naar de
twee vrije dagen in de week, dan toen naar die ene
in de week.
Terugkijkend op de 25 jaren bij de rijkspolitie zijn
vooral de verbeteringen in de salariëring in het oog
springend. Wat wij vroeger in een jaar verdienden,
verdienen wij nu bijna in een maand. De velen die
vroeger trouwden in uniform deden dat meestal niet
uit luxe, maar wel om het feit dat daardoor de on-
kosten voor de aanschaf van een nieuw pak be-
spaard werden. Ook wat de dienst betreft zijn er ver-
anderingen ten goede gekomen. Het materieel is in
de loop der jaren verbeterd en uitgebreid, terwijl ook
de overdreven militaire gebruiken wat zijn afgevlakt.
Daar staat tegenover, dat de personeeltekorten wel
eens beanqstiqend werken en wat dat betreft hoop
ik alleen maar, dat dat één van de eerste dingen zal
zijn, die in de komende jaren ten goede zullen ver-
anderen." G. H. Peterink
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generaal
W. de Gast
bij opening
centrale opleiding M.E
te Exloo

Politie moet
zich steeds
opnieuw oriënteren
op wereld
om zich heen

Straks M.E.-oplelding voor
alle wachtmeesters

De officiële opening van de Centrale Opleiding
Mobiele Eenheden te Exloo door de generaal
W. de Gast, kreeg extra reliëf door twee
feiten. In de eerste plaats hield de generaal
een bijzonder belangwekkende toespraak
over aspecten en achtergronden van deze
opleiding. Bovendien staat hierbij op de
achtergrond dat er naar wordt gestreefd in
de toekomst alle wachtmeesters de opleiding
in Exloo te laten volgen, zij het dat de
accommodatie daarvoor nog te beperkt is.
Het is om deze redenen dat wjj aan de
opening van deze centrale opleiding uitvoerig
aandacht besteden.

In Exloo heeft de algemeen inspecteur W. de Gast
kort geleden de Centrale Opleiding Mobiele Eenhe-
den in "De Hunzebergen" officieel geopend. Hij deed
dat met een uitvoerige rede, die gezien de betekenis
en de aspecten van de handhaving van orde en ge-
zag in deze tijd alsmede de discussie hierover van
dusdanige betekenis is, dat wij hierbij de hele toe-
spraak weergeven. De generaal begon met te refe-
reren aan een recente uitspraak van prof. dr. Kwant,
gedaan bij de start van het lopende studiejaar van
de Nederlandse Politie Academie, tijdens een alge-
meen college over de verhouding tussen orde en
vrijheid.

10

"Het is de voornaamste taak van het politiekorps de
vrijheid te dienen. Men mag slechts optreden tegen
mensen wanneer deze op onredelijke wijze de vrij-
heid van anderen in de weg staan. De (openbare)
orde moet uiteindelijk in dienst staan van de vrij-
heid", aldus een citaat aan het slot van de rede van
prof. dr. Kwant.
De generaal zei vervolgens: "In beginsel is in een
democratie een ieder vrij om te doen en laten wat',
hij wil. Maar om de maatschappij leefbaar te maken
en te houden en om orde te scheppen in de samen-
leving is het noodzakelijk gedragsregels of rechts-
regels vast te stellen.
Deze gedrags- en rechtsregels die de vrijheid van
een ieder in dezelfde mate beperkt, hebben ten doel
te voorkomen dat de vrijheid van handelen en den-
ken van de een wordt aangetast door de ander, die
op zijn wijze van de vrijheid gebruik maakt.
Deze rechtsregels vormen tesamen de rechtsorde.
Artikel 28 van de Politiewet bepaalt onder meer dat
de politie tot taak heeft i non der ges c hik t-
h e i d a a n het b e v 0 e g d g e zag en i nov e r-
een s tem min g met d e gel den der e c h t s-
r e gel e n te zorgen voor de d a a d w e r kei ij k e '" __,

: .••• .:11
h a n d h a v i n g van der e c hts 0 r d e. ~~~1~
Uit de bewoordingen van deze taakomschrijving "'{ffrj
volgt, dat de politie bij de keuze van de middelen 'ji,~,t;
waarmede zij haar taak vervult, gebonden is aan.;.:~·~
het gel den der e c h t, hetwelk krachtens een ",.'.'-.~,r,;,;
algemeen erkende ongeschreven regel, medebrengt, ,.

~J' :

dat zij geen gebruik maakt van onnodig harde mid- ~
delen, of van middelen, die niet in de juiste verhou- ,
ding staan tot de ernst van de onrechtmatige toe-
stand, die moet worden voorkomen of ongedaan ge-
maakt.
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In tie ambtsinstructies zowel van de gemeentepolitie
aIRdie van de rijkspolitie zijn bepalingen opgenomen
met betrekking tot het aanwenden van geweld.

. D:::!"ldwerkelijkehandhaving van de rechtsorde is te
onderscheiden in het handhaven van de openbare
nrrlp' onder het bevel van de burgemeester en het
voorkomen en opsporen van strafbare feiten onder
leiding van de officier van justitie.
De d a a d we r keI ij k e handhaving van openbare
orde is dus een taak van de politie.
Handhaving van de openbare orde is het voorkomen
van de verstoring van het normale rust-niveau, met
andere woorden het tegengaan van de openbare
wanorde.

Van wanorde is sprake wanneer personen zich zo-
danig in strijd met de geldende rechts- en gedrags-
regels op de openbare weg of openbare plaatsen ge-
dragen, dat anderen in hun vrijheid met betrekking
tot het gebruik van de weg of openbare plaats wor-
den beknot, of eigendommen, bezittingen en belan-
gen van anderen worden geschaad.
Hoe, op welke wijze en met welke middelen deze
wanorde moet tegengegaan zal van geval tot geval
nader moeten worden bezien.
Bij deze taakuitvoering zal de politie echter gehou-
den zijn zolang mogelijk op grond van het in het al-
gemeen door het publiek aanvaarde, aan de politie
toegekende gezag, zonder het aanwenden van ge-
weId, maar met g rot e 0 -.je r red i n g s k ra c ht
te trachten de openbare orde te handhaven.

j

I

Er kan echter een moment aanbreken in het bijzon-
der bij massale wanorde dat andere middelen moe-
ten worden aangewend om het doel te bereiken.
Dit kan geschieden door meer en ander personeel
(bijvoorbeeld beredenen) aan te wenden, door het
gebruik van hulpmiddelen (ik denk aan water-kanon-
nen, traangas) en tenslotte door het gebruik van
slag- en zelfs vuurwapens, waarbij de ontstane toe-
stand bepalend is welke taktiek wordt gebruikt, welk
geweld wordt aangewend en de mate hiervan.
De mate van geweld zal in hoge mate afhankelijk
zijn van het gewelddadig optreden van de ordever-
stoorders al dan niet tegen de politie en de ernst
van de situatie.
Alleen wanneer de politie met de haar ter beschik-
king staande middelen en mankracht niet in staat is
de ordeverstoringen tegen te gaan, met andere
woorden zee r har d dient te worden opgetreden
en de middelen en mankracht niet adequaat of toe-
reikend zijn zal een beroep op andere organen over-
wogen moeten worden.
Ik denk hierbij aan de Koninklijke Marechaussee en
in het uiterste geval aan krijgsvolk.
De beslissing hierover berust bij de burgemeester en
de Commissaris der Koningin en is afhankelijk van
de situatie en de inlichtingen waarover deze autori-
teiten beschikken.

f"

Ik moge thans enige opmerkingen citeren uit het
rapport van de commissie Enschede, die in opdracht.
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van de regering een onderzoek instelde naar de ge-
beurtenissen in Amsterdam in de zomer van 1966.

"Voor de handhaving van de openbare orde is de
burgemeester als hoofd van de politie met bevels-
bevoegdheid bekleed. Voor de opsporing van straf-
bare feiten staat de politie echter onder de leiding
van de officier van justitie. Geven deze autoriteiten,
elk in hun gebied, bevelen of aanwijzingen aan de
politie, dan is deze laatste in zoverre slechts uitvoe-
rend orgaan. Maar voorzover burgemeester of offi-
cier van justitie dat niet doen, moet de politie zelf
haar beleid ter handhaving van de rechtsorde be-
palen en uitvoeren.
Vooral bij geringe delicten is er dus een zekere
speelruimte, een beleidsruimte, die de politie naar
beste weten moet gebruiken.
In een stad als Amsterdam is de politie steeds be-
dacht op de mogelijkheid van verstoringen van de
openbare orde. Maar zij kan in het algemeen niet
veel meer doen dan zich zo goed mogelijk op het
vóórkomen van zulke gebeurtenissen voorbereiden;
het voorkómen van wanordelijkheden ligt groten-
deels buiten het veld van haar mogelijkheden. Daar-
bij bedenke men, dat de politie, ook als zij goed
functioneert, vaak niet veel anders 'kan doen dan af-
wachten wat er gaat gebeuren. Het initiatief is, wat
tijd, plaats en aard van de ordeverstoring aangaat,
aan de kant van de ander. De politie moet gewoon-
lijk pas op het ogenblik zelf uitmaken wat het juiste
antwoord is.
Hebben ordeverstoringen een incidenteel karakter,
dan kan de politie vaak door tactisch en voorzichtig
optreden veel n.arigheid voorkomen. De politie zal
dan liever niet al te ernstige verkeersbelemmeringen
enz. op de koop toe nemen en zo het toepassen van
geweld zo lang mogelijk uitstellen. Geweld - onge-
acht of dit strekt tot verspreiding van het publiek of
tot arrestatie van verdachten - leidt licht tot tegen-
weer en dus tot een verheviging van de ordeversto-
ring.
In sommige omstandigheden dus zal de politie er de
voorkeur aan geven de zaak te laten lopen; in an-
dere zal zij ingrijpen, en daarbij moet zij dan steeds
de zachtere weg kiezen als die effect belooft. Veel
hangt hier onvermijdelijk af van het inzicht van de
man ter plaatse en van de omstandigheden.
Bij een massale ordeverstoring gepaard aan min of
meer ernstige strafbare feiten ziet men vaak een ver-
menging van al deze reactie-typen. Voor een deel
laat de politie de gebeurtenissen hun loop; daar-
naast treedt zij met zachter of harder hand op ten-
einde de mensenmenigte te verspreiden en zij kan
bovendien dan onder gebruikmaking van haar op-
sporingsbevoegdheid een aantal mensen arresteren
(art. 53 Sv.)."

In een samenvatting heeft de commissie, aan de
hand van het verzamelde materiaal, getracht te
schetsen hoe langzamerhand het politiebeleid zijn
speelruimte is kwijt geraakt.
Intussen merkt de commissie op: hoe geringer de
beleidsruimte is des te noodzakelijker is het met de
beschikbare middelen te woekeren. Zij vraagt zich
af wat daartoe is vereist en somt dan de volgende
punten op:
- de politieleiding moet weten wat er aan algemene

stromingen in de stad leeft;
- zij moet beschikken over informaties over te ver-

wachten akties, manifestaties enz.;
- de verbindings- en bevelslijnen tussen de leiding

en de taktische commandanten en tussen deze
laatsten en de individuele politiemensen moeten
goed werken;

- het personeel moet zodanig gekozen, gevormd en
begeleid worden, dat het geschikt is voor de ver-
vuiling van ~ijn taken, met inbegrip van het ge-
bruik van geweld.

Tenslotte, merkt de commissie op, zal de politie dan
adequaat tegen ordeverstoringen kunnen optreden,
indien de individuele politeman flink, evenwichtig en
goed opgeleid is.
Met deze punten en opmerking kan ik het volledig
eens zijn. Zij hebben dunkt mij niet alleen waarde
voor de Amsterdamse situatie, maar evenzeer voor
andere steden en delen van het land, ongeacht of
gemeentepolitie dan rijkspolitie de politiedienst ver-
richt.
De maatschappij waarin wij leven is aan een voort-
durende verandering onderhevig. Dat is altijd zo ge-
weest. Er is sprake van een evolutie en laten we
hopen naar een beter leefbare wereld.
Opvattingen over wat wel en niet toelaatbaar is wij-
zigen zich. De wetgeving wordt hieraan aangepast.
In de tijd waarin wij thans leven vinden de verande-
ringen in een versneld tempo plaats, niet in het minst
als gevolg van de grote vlucht welke de communi-
catie-middelen hebben genomen, waardoor wij niet
alleen geconfronteerd worden met gebeurtenissen
in de onmiddellijke omgeving maar ook die welke
elders in de wereld plaats vinden.
De politie zal zich aan een gewijzigde maatschap-
pelijke structuur .moeten aanpassen, zowel in orga-
nisatie van het apparaat als in methoden van op-
treden. .
Zij zal zich steeds opnieuw moeten oriënteren op de
wereld om zich heen.
In het rapport van de commissie Enschede trof ik
een uitvoerige beschouwing aan van de Directeur
van de Rijks Psychologische Dienst Dr. Hogewind,
met betrekking tot de politie, haar taak-uitvoering en
de vorming van het personeel.

Ik wil hieruit het een en ander citeren.
"Het is volkomen terecht dat op de herscholing, de
kaderscholing etc. zo'n sterke nadruk wordt gelegd.
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Een groot deel van de patronen die tot een paar jaar
na de oorlog nog vastlagen, waar niet aan getwijfeld
werd, zijn thans veranderd; ook het publiek is thans
een ander dan in 1950 bijv. Voorts zijn de middelen,
waarover de politie thans de beschikking heeft,sterk
gemoderniseerd.
Het werk op straat is echter aan een veel grotere
evolutie onderhevig; de politie wordt thans bijvoor-
beeld geregeld geconfronteerd met relletjes die dui-
delijk van tevoren zijn aangestoken en gepland. Wil
de politie hierop een antwoord kunnen geven, dan
moet zij er voor zorgen, dat haar geüniformeerde
dienst, juist als haar recherche, eigen waarnemings-
posten inbouwt en zich een duidelijk beeld vormt
van de plannen bij- en de ontwikkeling van de groe-
pen, die er op uit zijn de orde te verstoren.
Ik wil vooropstellen dat een groot deel van de op-
leiding op dit punt erop gericht moet zijn - en ook
is - om de aankomende politieman te leren hoe hij
kan voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin
hij geweld zou moeten gebruiken; en bij "geweld"
denk Ik dan speciaal aan het gebruik van vuurwa-
pens. Bij de opleiding wordt er in toenemende mate
de nadruk op gelegd dat politiemannen fysiek weer-
baar moeten zijn en zichzelf ook zo voelen. Wanneer
zij bijvoorbeeld weten dat zij behoorlijk kunnen judo-
en, zijn zij zekerder van zichzelf, minder nerveus en
trekken daardoor aanmerkelijk minder provocatie
naar zich toe.
Daarnaast moeten hen bepaalde manieren worden
bijgebracht, zij moeten leren de toon te vinden, die
de tegenpartij het minste vat op hen geeft, het min-
ste houvast biedt om hen uit hun tent te lokken.
De opleidingsscholen zullen met name er ook naar
moeten streven hun leerlingen een venster te geven
naar het publiek; zo zullen zij bijvoorbeeld contacten
moeten arrangeren tussen de leerlingen en de groe-
pen, waar dezen later de meeste moeite mee zullen
hebben, bijvoorbeeld de studenten.
Bij die maatschappelijke oriënteringen dient men
zich wel steeds te realiseren, dat men te doen heeft
met jongelui, die eenvoudig nog te jong zijn voor
abstracte psychofogische begrippen; op latere leef-
tijd, wanneer zij wel kapstokken hebben om derge-
lijke theoretische kennis aan op te hangen, zouden
zij daarom opnieuw enige tijd naar school moeten.
Wanneer nu de politie toch gedwongen is tot mas-
saal geweld over te gaan, komt de politieman in een
voor hem vreemde wereld. Zijn hele instelling is er
op gericht in zijn eentje, hoogstens met een paar
man, te opereren, zelf te beslissen hoe en waar hij
ingrijpen wil en tot dit ingrijpen over te gaan op de
basis van betere inlichtingen dan waarover zijn
"tegenstander" beschikt. Moet hij echter in colonne-
verband optreden, dan zit hij in een voor hem we-
zensvreemd patroon; hij moet een rol spelen die hij
niet kent en daarvoor een groot deel van zijn nor-
male politie-denken uitschakelen; hij is in de mili-
taire sfeer terecht gekomen. In dergelijke omstan-
digheden gaat het hele gewicht liggen bij de com-
mandant; de manschappen moeten duidelijk weten
wat de commandant wil, welk doel hij wil bereiken
en tot hoever hij daarbij wil gaan, anders komt er in

~

hun optreden een grote mate van onzekerheid.
Juist omdat het optreden in colonneverband de po-
litieman vreemd is, is het uitgesloten om een goed
werkende Mobiele Eenheid of iets dergelijks te vor-
men door zomaar 15 man van her en der bijeen te
slepen en onder commando te stellen van een wille-
keurige officier.
Een goede mentale training van de politieman is van
het hoogste belang; een dergelijke mentale training
zal onder meer hieruit moeten bestaan dat de pro-
blemen waar de politie mee geconfronteerd wordt,
op een goede wijze worden doorgesproken en wel
zo dat het hele korps daaraan deel neemt. Bij grote
korpsen zal zeker plaats zijn voor een "part-ti me-
counsellor", die juist op dit punt werkzaam is; voor
een "full-time" functionaris zou ik niet zoveel voelen,
omdat deze dan zelf teveel politieman wordt. De
mentale training dient erop gericht te zijn de mensen
te helpen steeds weer hun eigen objectiviteit bij te
stellen."

Hoe was en is de situatie bij het Korps Rijkspolitie
en dan in het bijzonder voorwat betreft de organi-
satie en de opleiding van het personeel dat in ver-
band wordt ingezet om waar dan ook taken ter
handhaving van de openbare orde te vervullen waar
deze in ernstige mate is verstoord.
Ernstige ordeverstoringen of de verwachting dat
deze zich zullen voordoen kunnen overal plaats vin-
den, zowel in plaatsen waar de gemeentepolitie
dienst doet als in die waar rijkspolitie dienst verricht.
Ik denk aan Valkenburg en Beek, gebieden waar de
rijkspolitie opereert en waar ernstige ongeregeld-
heden zich voordeden.
Het kan dan voorkomen dat de plaatselijke politie
tijdelijk wordt versterkt door een bijstandsdetache-
ment van politiepersoneel van elders.
In de Politiewet is een uitvoerige regeling getroffen
om deze bijstanden te kunnen effectueren.
Het stelsel van de Politiewet is er op gericht dat het
Korps Rijkspolitie i nee r s t e i n sta n tie met
het verlenen van bijstand is belast. De organisatie
van het Korps Rijkspolitie is dan ook op deze be-
hoefte afgestemd. Dit is het standpunt van zowel de
Minister van Binnenlandse Zaken als die van de Mi-
ninster van Justitie bij de behandeling van de Politie-
wet in de Staten-Generaal duidelijk naar voren ge-
bracht.
Deze bijstand kan bestaan ult het leveren van per-
soneel en materieel in verband met veel publiek trek-
kende rustige manifestaties zoals T.T., bloemencor-
so's en dergelijke maar ook in het geval dat orde-
verstoringen kunnen worden verwacht of moeten
worden opgeheven.
Op het samentrekken van bijstandsdetachementen is
het Korps Rijkspolitie geheel ingesteld.
Toen het Korps Rijkspolitie nu 25 jaar geleden werd
opgericht werd een voorlopig Dienstvoorschrift sa-
mengesteld.
In deze Dienstvoorschriften werd een regeling opge-
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nomen voor "concentratie met spoed". Deze regeling
had ten doel om indien nodig snel op een bepaalde
plaats grote aantallen politie-ambtenaren te kunnen
concentreren.
In de jaren 1949/1950werd deze regeling verfijnd om
in 1954 te worden vervangen door een regeling tot
het vormen van bijstandsdetachementen waarbij een
verschil gemaakt werd tussen "harde bijstand" en
"andere bijstand".
Ik moge in dit verband herinneren aan de grote bij-
stand welke door het Korps Rijkspolitie in 1953werd
geleverd in verband met de grote overstromings-
ramp, ± 1800 man werden gedurende enige weken
in dat gebied als bijstand ingezet.
Er werden in de districten maatregelen genomen -
ook wat extra vorming betreft - om een "eenheid
harde bijstand" samen te stellen. Aan de hand van
een ontwerp voorschrift werden de harde bijstands-

bekende G.S.A., in een later stadium, speciaal voor
deze eenheden ontworpen auto's.
Ook hier vond opleiding en verdere oefening binnen
ieder district plaats volgens een bepaald schema.
Een werkgroep werd ingesteld om zich met de pro-
blematiek rond de M.E. bezig te houden.
Vragen omtrent speciale kleding, uitrusting, bewa-
pening, vervoer, verbindingen en verdere oefening
werden en worden door deze werkgroep behandeld.
De gebeurtenissen in Amsterdam in 1966, waarbij
alle M.E. van de rijkspolitie als bijstand werden in-
gezet en vervolgens de resultaten van het onderzoek
dat door de Commissie Enschede werd ingesteld,
gaven de werkgroep M.E., welke inmiddels onder
voorzitterschap van de overste Schouten haar werk-
zaamheden verrichtte, aanleiding zich nader te be-
zinnen op het vraagstuk van de opleiding en verdere
vorming van de M.E.

detachementen binnen het district voorbereid om zo
nodig in verband te kunnen optreden bij ernstige
ordeverstoringen.
Voor de officieren en kaderleden van deze eenheden
werd een speciale cursus aan de Opleidingsschool
te Arnhem gecreëerd.
In 1959besloot de Minister van Justitie op grond van
een rapport van een door hem ingestelde werk-
groep tot de vorming van Mobiele Eenheden over
te gaan, per district 1, derhalve 23 M.E., iedere een-
heid bestaande uit 3 groepen. Voor het vervoer van
deze eenheden werden vervoersmiddelen aange-
schaft, aanvankelijk waren daarvoor bestemd de

16

'--~

Het was de overste Schouten die zich in het najaar
van 1967informeel in verbinding stelde met de Rijks-
psychologische Dienst, teneinde zich nader te doen
voorlichten in het bijzonder over de door Dr. Hoge-
wind in zijn rapport genoemde mentale training.
De gesprekken die hierop volgden resulteerden in
een voorstel zijnerzijds aan mij om de opleiding en
verdere vorming van het personeel van de M.E. op
een andere wijze te doen plaats vinden, met name
meer aandacht te gaan besteden aan de mentale
training.
Met instemming van de Minister van Justitie werd
besloten in de periode september 1969-mei1970een
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proef te nemen met een centrale verdere vorming
van het bij een M.E. ingedeelde personeel, waartoe
een zeer goede gelegenheid werd gevonden in het
recreatie-oord "Westerbergen" te Echten.
Het is hier de plaats de overste Schouten en zijn
medeleden van de werkgroep dank te zeggen, niet
alleen voor zijn initiatief maar ook voor de grote
ijver en toewijding die hij aan de dag legde om deze
proef alle kans te geven om te slagen.
Een klein team van voor deze taak zeer geschikte
medewerkers heeft veel bijgedragen tot het succes-
vol verloop van deze proef.
Gaarne wil ik hier de zeer gewaardeerde inbreng
van drs. Schmidt, die als prolect-psycholooq aan de
Rijkspsychologische Dienst is verbonden memoreren.
Met groot enthousiasme heeft hij zich op zijn taak
geworpen en mede een belangrijk stempel gedrukt
op de gehele aanpak van dit vraagstuk.

Aan het eind van de proef-periode kon door hem het
volgende worden geconstateerd:
a. Ten aanzien van het optreden in teamverband is

het M.E.-personeel te weinig getraind;
b. halfjaarlijkse continuering van de 5-daagse cur-

sus lijkt op zijn minst noodzakelijk om eenheid
van optreden in teamverband te blijven waarbor-
gen;

c. het optreden in teamverband stelt in emotioneel
opzicht specifieke eisen aan het M.E-personeel;

d. het meest effectieve en minst emotionele optre-
den van het M.E.-personeel wordt in reIsimulatie-
situaties verkregen wanneer alle als Politie optre-
dende cursisten vooraf een duidelijk inzicht heb-
ben gekregen in de situatie ter plaatse en ieder
lid van het geheel in deze zijn eigen taak onder-
kent. Oriëntatie-, organisatie- of verbindings-
tekortkomingen én het inbouwen van niet te voor-
ziene verstoringen werken groepsondermijnend
en veroorzaken bij sommige leden van het M.E.-
team diffuus-emotionele en agressieve reacties;

e. in verband met het feit dat steeds een gedeelte
van de cursisten bij deze relsimulatie-experimen-
ten zich als "burger-opponent" moet gedragen,
moeten zij zich ook verdiepen in de rol van de
"tegenpartij", hetgeen veel vooroordelen weg-
neemt;

f. bij het doorspreken van de praktijk- en oefen-
ervaringen van het M.E.-personeel blijkt een straf
autoritair optreden van de Mobiele Eenheden
voor het M.E.-personeel frustrerender en voor de
tegenpartij provocatiever te werken dan een meer
flexibel-speels optreden in teamverband omdat
hierdoor een zekere distantie geschapen wordt,
welke emoties-onderdrukkend en bevrijdend
werkt;

g. bij lezingen, die achtergrondsinformaties ver-
schaffen omtrent de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen en bij het vertonen van televisie-
rapportages van daadwerkelijke relsituaties, ont-
staan discussies die én voor de cursisten én voor
de cursusleiding constructief werken en een no-
dige reoriëntatie mogelijk maken.

Het zal u duidelijk zijn dat ik met de heer Schouten
als leider van deze proef en de Directeur van de
Rijkspsychologische Dienst eens was, dat er alle
aanleiding bestond de Minister van Justitie voor te
stellen de Centrale Opleiding van het personeel van
de M.E. te continueren en een vastere basis te geven
en hierin niet alleen het reeds bij een M.E. inge-
deelde personeel, maar ook ander in de nabije toe-
komst in te delen personeel te betrekken.
Een door mij daartoe ingediend voorstel leidde er
toe dat de Minister bij zijn brief van 31 juli 1970
mededeelde dat het experiment dient te worden
voortgezet en dat enige formele en organisatorische
voorzieningen dienen te worden getroffen. Met het
oog hierop bepaalde hij dat met ingang van 1 septem-
ber 1970 er tijdelijk als onderdeel van het Korps
Rijkspolitie zal zijn een "Centrale Opleiding M.E."
van het Korps Rijkspolitie, met de status van Oplei-
dingsschool, ressorterende onder de' Algemeen In-
specteur, ter standplaats Exloo."

Tot deze opleiding behoren:

1e. de eerste opleiding en vorming van jong perso-
neel, met een tijdsduur van 4 weken;

2e. de voortgezette opleiding en vorming in M.E.-
verband van personeel dat reeds bij een M.E. is
ingedeeld, met een tijdsduur van 1 week;

3e. de kaderopleiding, bestemd voor officieren en
onderofficieren die in M.E.-verband een com-
mando-functie vervullen, met een tijdsduur van
3 weken.

In totaal zullen in de periode september 1970 tot en
met mei 1971:

4 cursussen eerste opleiding
3 cursussen voortgezette opleiding en
1 cursus kaderopleiding

plaatsvinden.

Op verzoek van de Directeur van het Gevangenis-
wezen ontvangt het personeel van de Gestichtswacht
een opleiding om zo nodig in georganiseerd .verband
te kunnen optreden bij ongeregeldheden in de ge-
vangenissen. De opleiding van ambtenaren van de
Gestichtswacht gedurende de proefperiode heeft
reeds zijn nut bewezen.

Bij deze opening, die door een aantal autoriteiten
van rijkspolitie, justitie, rijkspsychologische dienst,
korpschefs van gemeentepolitie en burgemeesters
werd bijgewoond, werd uiteraard ook het woord ge-
voerd door de commandant van de Centrale Oplei-
ding, de overste J. Schouten. Voorts was er een op-
treden van het M.E.-peloton Breda (40 man) en een
afdeling gestichtswacht (27 man) met 6 M.E.-voer-
tuigen.
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hoge indonesîsche
politie-autoriteiten
te gast bij Korps
Rijkspolitie

18

Het Hoofd van de nationale politie van Indonesië,
generaal drs. Hoeging Imam Santoso en de inspec-
teur-generaal van de .lndoneslsche politie, drs. Katik
Soeroso, waren op 19 oktober voor een oriëntatie-
bezoek te gast bij het Korps Rijkspolitie.
In de morgenuren werd het gezelschap, waarin zich
nog bevonden de militaire attaché bij de Indone-
sische ambassade in Nederland, kolonel Loebis en
kolonel C. H. Koning, van de directie politie van het
ministerie van justitie, op de algemene inspectie van
het Korps aan de Zuid-Holland laan in Den Haag ont-
vangen door de Algemeen Inspecteur van het Korps
Rijkspolitie, generaal W. de Gast. Deze gaf, na een
korte begroetting, een uiteenzetting over de organi-
satie en de situatie van en in het Korps Rijkspolitie,
waarna het gezelschap naar Driebergen vertrok voor
een bezoek aan de Algemene Verkeersdienst.
Daar werd uitvoerig voorlichting verschaft door de
commandant van de AVO, majoor A. C. Vogel en
kennis genomen van het verkeers-materieel waar-
over het Korps Rijkspolitie op dit moment beschikt.
Na een lunch in het Koetshuis ·te Veenendaal toog
het gezelschap naar Amsterdam, waar de Dienst van
de Rijkspolitie te Water de bijzondere belangstelling
van de Indonesische politie-autoriteiten genoot.
Na een uiteenzetting over taak en werkwijze van de
rijkspolitie te water door de commandant van de
Dienst, overste M. de Ruiter, volgde op het IJ een
schouw van de rijkspolitie te water-vloot. Het nieuw-
ste type vaartuig van deze Dienst, een.snelle kruiser
waarover reeds eerder in het Korpsblad werd be-
richt, genoot hierbij grote aandacht. De enorme
kustlijnen van de Indonesische archipel, een dorado
voor smokkelaars e.d., zullen hieraan niet vreemd
zijn geweest.
Na het bezoek aan het Korps Rijkspolitie, dat in het
teken stond van groot onderling begrip en weder-
zijdse vriendschap, werd nog een bezoek gebracht
aan het bureau Interpol.
Tenslotte legde drs. Hoeging Imam Santoso een
condoleance-bezoek af aan de weduwe van de om-
gekomen Wassenaarse hoofdagent Mooienaar.
Als bewijs van erkentelijkheid voor de genoten gast-
vrijheid en voorlichting ontving de Algemeen Inspec-
teur uit handen van drs. Santoso een prachtige kro-
kodillederen wajangpop van de mythologische figuur
.Kreshna". Deze figuur symboliseert de eeuwigheid,
de oergrond van al het zijn.
Generaal de Gast op zijn beurt bood de Indonesische
polltie-chef een exemplaar aan van het boek Rem-
brandt, de laatste elpee van de Rijkspolitiekapel en
een foto-album met foto's van het bezoek.

Foto boven: Generaal Santoso en generaal De Gast in gesprek
met een Porsche-bemanning.

Foto links: In de machinekamer van een R.P.-vaartuig.

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

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
ol bel ons kantoor toestel 134.
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147 adspiranten van school te Arnhem "de d l an st in"

Op de opleidingsschool te Arnhem zijn 8 klassen,
in totaal 147 adspiranten afgezwaaid, die de
opleiding met succes hebben gevolgd en inmiddels
de gelederen van het Korps versterken.
Mogen wij even voorstellen:

zittend van links naar rechts: de adspiranten M. D. Bieze, P. Kooy,
D. J. Brokken, B. C. Bouman, H. A. Barendsen en D. Bults.

staande van links naar rechts: Klassecommandant adj. C. J. Rietman,
en de adspiranten N. J. A. Brouwer, J. G. W. Bosch, H. G. Bartol,
H. Besselse, F. M. Bustraan, H. Akse, K. Bijker, J. G. W. van As-
perdt, R. van Berkel, H. J. B. M. Borgers, G. de Boer, J. P. Berg-
huis en de toegevoegd instructeur opperwachtmeester J. Korpel.

zittend van links naar rechts: de adspiranten L. J. A. M. Daamen,
L. van Impelen, F. J. Bos, A. J. Engberts, K. Dooyewaard en H. J.
Egbers.

staande van links naar rechts: toegevoegd instructeur opperwacht-
meester H. de Haan en de adspiranten P. Th. W. Baens, A. Boon,
J. Th. C. van Doorn, A. G. Hendriksen, L. Goeree, A. C. Eckhardt,
G. Driessen, C. J. L. van Duinen, J. H. J. Hassing, F. Fridrichs,
A. M. Deykers, G. H. R. Kalter en' de klassecommandant adjudant
P. L. Aerts.

zittend van links naar rechts: J. v. Oorschot, A. W. Luijendijk, J. H.
Loek, A. Looy, H. B. Mengerink en S. Kamer.

staande van links naar rechts: C. Keizer, P. Bruin, H. J. Kelder,
H. G. Koot, H. de Jong, R. Keuken, P. B. van Dijk, klassecomman-
dant adjudant E. Boesaard, W. de Leeuw, J. A. Korenromp, J. W. B.
Hijting, T. Janse, J. W. Lubberts en toegevoegd instructeur wacht-
meester 1e klasse E. Leurink.

zittend van links naar rechts: de adspiranten A. W. M. Steens, M. M.
J. Peerboom, A. Stuurman, J. Ch. A. A. Mathijsen, G. A. M. van
Mameren, H. S. M. Princen en Ch. F. Schmidt.

staande van links naar rechts: G. ten Pas, opperwachtmeester A. de
Jong, S. A. Bil, A. J. Meyboom, Ch. A. M. de Mooy, C. Schep,
H. Otten, W. J. Schewe, H. J. Schreuder, T. M. A. van Meeteren,
J. A. D. Ugtenbreg, W. Plenter, adjudant J. M. Knook, L. Rietman,
F. G. Prins, J. H. H. Reinbergen, J. Malenstein en D. Posthumus.
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zittend van links naar rechts: de adspiranten J. J. Verheyen, A. M.
J. Verkerk,' K. W. Vlietstra, B. Spijker, J. H. Thijen, A. Slot en
Th. van der Velde.

staande van links naar rechts: adjudant G. M. Koning, L. J. Souman,
D. Schenk, A. J. W. Strik, G. A. L. Ticheler, Ch. W. A. Sins, J. A.
Tepper, J. Vellenga, R. Th. Stange, J. D. Veenhoven, J. H. Scholten,
W. J. H. M. van Stiphout, L. K. de Vries, R. T. Timmer, J. C. M.
Schets, Th. Prins en opperwachtmeester J. Crezee.

zittend van links naar rechts: de adspiranten J. Wierda, R. Weistra,
G. Wagensveld, G. A. Wortman, F. L. M. C. van Meijl, P. H. M. van
Rijswijk en A. Veltman.

staande van links naar rechts: A. R. J. van Dun, M. C. Blijleven,
Th. J. van Zuilen, H. W. de Vries, G. J. Werf!, H. H. de Weerd,
P. de Groot, T. Ch. Wiersèma, J. Pasveer, C. F. P. Vendrig, C. J. A.
de Koning, Y. Veenstra, J. Schaap, P. J. Visscher en adjudant H.
Bouwman, klassecommmandant.

zittend van links naar rechts: de adspiranten A. P. van Manen, L. H.
Hendriksma, M. Teunissen, J. B. M. van der Zwaan, J. J. G. Salet
en A. G. van der Leij.

staande van links naar rechts: D. C. de Fluiter, W. Bokkers, J. N.
Bouter, J. Nyborg, C. van Esch, J. B. Bijleveld, H. P. Kort, L. C.
Dierx, A. Zwanenburg, A. K. Adam, Ch. E. H. Wilkes, J. P. de Rooij
en A. R. Kraaijeveld. Geheel links adjudant T. Walhout, geheel rechts
opperwachtmeester A. Wassens.

zittend van links naar rechts: A. Padje, J. Ch. Pellicaan, J. A. B. M.
Koebrugge, S. R. L. Lancée, C. P. H. Bruinning, Th. J. G. M. Leen-
ders en J. Harmsen.

staande van links naar rechts: adjudant J. Postma, H. J. ter Haar,
A. W. M. Kitslaar, C. Versluijs, J. N. Boer, J. Noordermeer, F. A.
Si lvi us, W. M. G. Thijssen, J. W. Smitt, G. Sieuwers, A. Verhoef,
M. A. Hendriks, A. J. W. Jansen, J. A. M. Broeks en opperwacht-
meester B. Kref!.
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majoor
"W.Schaafsma
als
districtscommandant
Maastricht
geïnstalleerd

Op het districtsbureau te Maastricht installeerde de
Algemeen Inspecteur van het Korps op 13 oktober
de dirigerend officier der rijkspolitie 3e kl. W. Schaaf-
sma als commandant van het district Maastricht.
Majoor Schaafsma volgt kolonel H. W. Weerts op,
die per 1 oktober 1970 de dienst verliet in verband
met functioneelleeftijdsontslag. Tijdens de bijeen-
komst hield generaal W. de Gast een toespraak,
waarin hij uitvoerig inging op de taak van de districts-

commandant. In het volgende nummer van het Korps-
blad komen we hierop nader terug.
Tot majoor Schaafsma zei de generaal, dat de korps-
leiding en Gok de burgerlijke autoritelten, overtuigd
zijnde van de kwaliteiten van de nieuwe districts-
commandant met een gerust hart de leiding van
het district Maastricht aan hem toevertrouwen. De
generaal bood mevrouw Schaafsma een boeket bloe-
men aan.

nieuwe officieren
rijkspolitie
22

Op het terrein van de Opleidingsschool te Arnhem
zijn dezer dagen tien nieuwe officieren van het Korps
Rijkspolitie beëdigd. Op deze foto v.l.n.r.: majoor
J. van Ban, officier jeugdzaken mej. J. A. M. Th. Rui-
ter, L. van Kampen, R. N. J. van Slooten, J. G. Bul-
sing, R. S. Helsdingen, J. J. Oosterbroek, H. A. P.
Dierckx, C. Doornhein en W. J. van Beers.
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RIJKSPOLITIE-
KALENDER
1971
De Rijkspolitiekalender, een reeds vele jaren ver-
trouwde verschijning in menige "RP-huiskamer", is
in een nieuw jasje gestoken.
Verantwoordelijk voor dit geheel nieuwe, moderne
en verfrissende jasje zijn o.a. de bekende fotograaf
Cas Oorthuys en de heer J. Maltha, chef bureau
publiciteit van de Regeringsvoorlichtingsdienst, die
voor het ontwerp tekent.
De laatste zegt er in een kort vraaggesprek het vol-
gende over:
Wij: "Ons is ter ore gekomen, dat u een idee heeft
uitgewerkt voor de Rijkspolitiekalender van het vol-
gend jaar. En dat die "anders dan anders" zou wor-
den. Hoe bent u tot die nieuwe opzet gekomen?
De heer Maltha: "Ja, hoe kom je aan een idee ...
Je sluit je ogen en ziet dan in gedachte die kalender
aan een of andere muur hangen. Dat kan dan zijn in
een saai kantoor, in een ongezellig wachtlokaal of
naast een vergeelde kaart van Nederland met drie-
honderdvierennegentig spelden. Maar ik denk dan
toch in de eerste plaats aan die huiskamer van een
Rijkspolitieman. Daar hangt die kalender op twee
manieren nuttig te zijn. Hij vertelt op welke dag een
datum en op welke datum een dag valt (waarbij de
salarisdagen door de vrouw des huizes met meer
dan normale belangstelling in de gaten worden ge-
houden). Hij moet dat zo duidelijk mogelijk doen,
droog, netjes, zonder grapjes, zonder flauwekul .
Voor een ontwerper geen lol aan te beleven" .
Wij: "Dat klinkt weinig hoopvol. Zo verkopen we er
nog geen tien!!!"
M.: "Ja, maar ik heb gezegd, dat die kalender nog
een tweede functie in die kamer te vervullen heeft.
Hij wil z'n huisgenoten ook een plezier doen, een
gezellig rustpunt voor hun ogen zijn (de TV staat
ook wel eens niet aan!). En dan wil die "mevrouw
wachtmeester" wel eens wat anders zien dan een
collega van haar man in een foto-genieke enscene-
ring van een prettig stukje van zijn taak. Dan zit die
opper, die de hele dag langs Neêrlands dreven heeft
gezworven, echt niet te snakken naar nog wat land-
schapsschoon ... Maar misschien zie ik dat ver-
keerd ... "
Wij: "Maar wat moet er dán op zo'n kalender staan?"
M.: "Ik dacht dat de "medemens" een voor iedereen

WENST
IEDER

EEN
BETER "11

altijd boeiend element is. We bekijken hem graag,
we meten en wegen hem, we zouden in ons hart net
zo willen als hij, of juist helemaal anders. Hij is om
ons heen, overal, altijd en in een onuitputtelijke hoe-
veelheid en variëteiten. Ik heb er twaalf voor u uit-
gezocht. Allemaal mensen die hun eigen pleziertjes
beleven ... en dan zijn ze het leukst om tegenaan
te kijken!"
Wij: "Maar nu vraag ik me toch nog wel af of deze
kalender nu nog iets heeft wat hem tot een Rijks-
politie-kalender stempelt."
M.: "Nou en of! Maar niet door op ieder blad dat
officiële embleem te zetten. Wie daar behoefte aan
heeft moet maar even naar de kapstok, daar hangt
een pet! Alleen op het dekblad komt naam en em-
bleem van het korps in al zijn glorie. Daar is het een
soort visitekaartje. Op andere bladen is het alleen
die mooie ster die de associatie met de RP geeft,
maar in plaats van de "springende granaat" van het
embleem staan er nu stukjes RP-zelfspot. Daarmee
help ik de kalender in zijn tweede taak. Zoals het
tussen mensen ook pas gezellig wordt als je een
grapje over mekaar kunt maken ... en verdragen.
Het zijn gekke tekeningetjes, een soort mini-car-
toons .
Wij: " en wat bijvoorbeeld?"
M.: "Nou, cartoons moet je nooit "horen vertellen",
die moet je ineens zie n en dan nog in combinatie
met de foto's. Gaat u maar eens kijken bij de groeps-
commandanten of bij de bureauchefs. Daar ligt de
kalender 1971 ter inzage ... "

Nou, dat hebben we toen maar gedaan. Het resul-
taat? Nee, dat verraden we niet. Gaat u zelf kijken
en oordeel zelf.
U kunt hem daar dan ook meteen bestellen (als u
hem tenminste mooi vindt). Wel een beetje haast
maken, want de oplage is beperkt en de belangstel-
ling voor de RP-kalender 1971 is groot.
De kosten? 0 ja, de prijs is zo belachelijk laag, dat
we die bijna zouden vergeten: f 3,-.

J. J. H. van Aerssen
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buitengewone successen
voor personeel
district Assen

Zes leden van de Rijkspolitie district Assen hebben
tijdens de Internationale Autosportweek te Noord-
wijk, klinkende prestaties geleverd.
Deze zes leden zagen n.1. kans om vier eerste, twee
derde, een vierde en een vijfde prijs in de wacht te
slepen. Er werd deelgenomen in teamverband, n.1.
een DAF-, een VW- en een BMW-team.
Bij het DAF-team was de wmr. 1e kl. J. Hakkeling
eerste en bij het VW-team ging de wmr. 1e kt. H.
Bosma met de eerste prijs strijken. J. Okken zag
kans om bij het VW-team een vijfde prijs binnen te
halen. Dit alles was echter nog niet genoeg voor de
heren. A. Ebeling voegde er nog een eerste prijs aan
toe in de klasse BMW-motoren.
En nog was de maat niet vol. Het eerste team van
het district Assen der Rijkspolitie, bestaande uit
techno controleur A. Ebeling, wmr. 1e kl. J. Staal en
wmr. 1e kl, H. Bosma veroverde ook nog even de
eerste prijs voor de teams, terwijl de personeels-
leden Everts, Hakkeling en Okken nog en passant

adjudant
C. A. Blommesteijn
door hartaanval
overleden
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Het succesvolle team bestaande uit van links naar rechts:
techno assistent A. Ebeling, wmr. 1e kl. J. Okken, wmr. 1e kl.
J. Staal, techno assistent E, Everts, wmr. 1e kl. J. Hakkeling, de
trotse groepscommandant adjudant B. Wieg man en
wmr. 1e kl. H. Bosma.

even de derde teamprijs voor zich opeisten.
En nog was men niet helemaal "uitgeprijsd". Bij de
zuinigheidsproef was er nog een derde prijs voor
J. Staal en een vierde prijs voor H. Bosma. Al met al
een buitengewone prijzen-succesdag voor de rijks-
politiemensen uit het district Assen.

D. N. W. Tits

In het Boerhaaveziekenhuis te Harderwijk is op 8
oktober op 56-jarige leeftijd de adjudant C. A. Blom-
mesteijn overleden, die als docent was verbonden
aan de kaderopleidingsschool te Amsterdam.
Op 3 oktober, nauwelijks een half uur nadat hij een
humorrijke toespraak had gehouden op de reünie
van wachtmeesters 1e klasse, die van 16 februari tot
30 april een cursus aan de kaderopleidingsschool
bezochten, werd de adjudant Blommesteijn onwel
door een ernstige hartaanval.
De adjudant Blommesteijn was een zeer gewaar-
deerd docent. Op 6 december 1950 werd hij verbon-
den aan de eerste opleiding, in 1962 ging hij als
eerste docent over naar de kaderschool. Hij werd
steeds ingeschakeld bij de opleiding van nieuwe in-
structeurs voor de basisschool.
De adjudant was niet alleen een geboren docent,
maar genoot ook als mens ieders sympathie, mede
door de ongeveinsde belangstelling die hij voor
iedere cursist toonde. Het is daarom eigenlijk over-
bodig te zeggen dat de kaderopleidingsschool een
ernstig verlies heeft geleden. Het is ongetwijfeld in
de geest van de adjudant dat wij hierbij een foto
publiceren van hem en de kadercursisten, die hij als
klasseleider coachte en Waarmee hij - samen met
zijn echtgenote - bijeen was tijdens de reünie te
Nunspeet op 3 oktober.

v. L.
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PUZZEL VAN DE MAAND

Winnaar oktober-puzzel:

De he~ H. S. M. DWKMAN
Paulus Potterstraat 24
HORST (L.)

*
De oplossingen worden

ingewacht vóór 1 dec. bij de

Puzzelredacteur

Korpsblad Rijkspolitie

Burg. Patijnlaan 63

's-Gravenhage

Als prijs ligt er weer
een boekenbon klaar.

HORIZONTAAL:

1 lekkernij.
8 schoenmakerspriem.
9 vragend voornaamwoord.

11 vlinderbloemige plant.
14 fris-zuur.
18 zoogdier.
19 bloeiwijze.
21 korte tijdsduur.
22 zetel van overtuiging.
24 klein, plat vaartuig.
26 legerplaats in 't open veld.
28 zwemvogel.
29 oud hollands zilverstuk.
31 vrouwelijk rund.
32 deel van de dag (afk.).
33 bekend kinderspeeltuig.
34 uiteinde van een niet

rechtopstaande rondhout.
36 bijwoord.
37 telwoord.
39 snaarinstrument.
41 afsplitsing van een tak.
43 televisie (afk.).
44 persoonlijk voornaamwoord.
45 §tàd in België.
47 p.laats aan de spoorweg

Utrecht-Arnhem.
48 plaats in 't midden van

de weg Apeldoorn-Hattem.
49 zonder beweging of geluid.
50 chemisch symbool.
52 national iteitsletlers van

vliegtuigen, afkomstig uit
Nederland.

54 le~ der ervaring.
56 macht, bewind over an-

deren.
58 kerkgebouwtje .op een

kerkhof.
60 titel (afk.).
62 troefkaart bij diverse

kaartspelen.
63 Engels eiland in de Ierse

Zee.
64 voegwoord.
65 alvorens.
67 gevoel van bewondering.
71 plechtige verklaring.
72 deel van het onderbeen.

*
Wilt u op de oplossing In de
linkerbovenhoek duidelijk
uw naam en adres vermelden?

*
Tenslotte wijzen wij erop dat
voor een brief 25 cent porto
en voor een briefkaart 20 cent
verschuldigd is.

74 vrijstaande drager van
bogen of gewelven.

75 kledingstuk.
76 gekuipt houten vat.
78 trechtervormig net met

scherpe onderkant.
79 radiografisch noodsein

(afk.).
80 dichting van een weefsel

of breiwerk.
82 zware bal k van gezaagd

hout.
83 gehoororgaan.
85 onbezonnen.
86 oorlogsvaartuig.

VERTICAAL:

2 lange en smalle strook.
3 loofboom.
4 trekdier.
5 werkwoord (afk.).
6 aanmatigende, hooghartige

houding.
7 omstandigheid waarvan

de werkelijkheid vaststaat.
10 stellage tot uitoefening

der lijfstraffelijke rechts-
pleging.

11 zeilschip voor de koop-
vaardij met 3 of meer
masten.

12 knaagdier.
13 verschoten, ontkleurd.
15 deel van de hals.
16 buikpotig weekdier.
17 peulvrucht.
19 langstaartige Zuid-ameri-

kaanse papegaai.
20 strafwerktuig in vroegere

jaren.
23 weide in het hooggebergte.
24 ovaalvormig verfbordje

van de kunstschilder.
25 rode kleurstof.
27 afgemat.
29 soort van sterke, kort-

harige hond.

30 vier geweren tegen elkaar
gezet met de kolven op
de grond.

33 plaats in Limburg.
35 tak van sport.
37 zeer boos.
38 naamloze vennootschap

(afk.).
39 0.01 gram (afk.).
40 vlaskam.
42 samenstel van geldende

rechtsvoorschriften.
46 uitdrukking van ontkenning.
49 heimelijk, achterbaks.
50 wortel van standelkruid-

soorten waaru it een genees-
krachtige drank bereid
wordt.

51 landbouwwerktuig.
52 maat voor het arbeids-

vermogen van machines
(afk.).

53 werktuig dat gebruikt
wordt om te kloppen.

55 zoogdier.
57 uitgestrekte watervlakte.
69 kikvorsachtig dier.
61 mannetjeshond.
64 rivier in Utrecht.
66 sleuf in een hoefijzer.
68 vermogend.
69 rode kleur op het gezicht.
70 Europeaan.
71 inrichting voor het drogen

van mout.
73 voorzetsel.
75 vreemde titel.
77 Europeaan.

79 graanpakhuis.
81 meisjesspeelgoed.
82 lange, lage slee met

stuurinrichting.
84 muzieknoot.
85 muzieknoot.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOOROEEL.

sampermans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Limburg en
Brabant staan voor u klaar met
'n geweldige en prettige ser-
vice. Grote sortering, vooral ook
in Rallye,Sprint en Sport-banden,
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geschenk van Korps Rijkspolitie
voor Prins Bernhard

nieuw groepsbureau
te Rijen
officieel geopend

In Rijen is dezer dagen het nieuwe bureau van de
Groep Gilze-Rijen officieel in gebruik gesteld in aan-
wezigheid van vele autoriteiten.
Voor het bureau werd de vlag gehesen door burge-
meester J. J. F. Krol.

Tijdens een bijeenkomst van het Contact Centrum
op Voorlichtingsgebied, dat een kwart eeuw geleden
werd opgericht, is namens het 25-jarig Korps Rijks-
politie aan Prins Bernhard, die 25 jaar Inspecteur-
Generaal van de Koninklijke Landmacht is, een ge-
schenk aangeboden, met betrekking tot het UNICEF
dat in 1971 een kwart eeuw bestaat. Het geschenk
bestond uit een grote blauwe letter U, waarop een
serie UNICEF-bureau-agenda's en dozen kerst- en
nieuwjaarskaarten was aangebracht.
Het UNICEF, een van de organisaties van de Ver-
enigde Naties zet zich in om de 900 miljoen kinderen
die in alle delen van de wereld opgroeien onder
kommervolle omstandigheden, te helpen in de meest
ruime zin, om zoveel mogelijk kinderen de kans te
geven tot volwaardige mensen van morgen te wor-
den. Volgend jaar zal ook in Nederland extra aan-
dacht voor dit werk worden gevraagd.
In deze bijeenkomst in hotel De Witte Brug kreeg
Prins Bernhard - in aanwezigheid van de Algemeen
Inspecteur W. de Gast - ook een persoonlijk ge-
schenk, namelijk de jongste langspeelplaat van de
Rijkspolitiekapel, hem aangeboden door kapelvoor-
zitter overste F. M. C. Offermans, die daarbij onder
meer verklaarde, dat een deel van de taak van het
korps de zorg is voor veiligheid en rust. "Ook wij
hebben daarbij te maken met mensen van morgen,
de kinderen van nu," zo zei hij onder meer.

GAS
voordelig als
motorbrandstof

L.P .G. Oost Gelderland
TRAMSTRAAT 2

DOETINCHEM

TELEFOON 08340- 34 30
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nieuwe groepscommandanten

Op 16 september 1970
Adjudant C. Abrahamse te

Vlijmen. Hij werd op
7 augustus 1918 te

Middelburg geboren en
was vanaf 16 februari 1966

plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Hulst.

Op 1 oktober 1970
Adjudant J. Kribbe te

Nieuwpoort. Hij werd op
30 december 1919 geboren

te 's-Heer Abtskerke en
was vanaf 16 januari 1965
plaatsvervangend groeps-

tevens rayoncommandant te
Woudrichem.

Op 1 november 1970
Adjudant J. 8arendrecht
parketgroep Middelburg.
Hij werd op 2 september

1915 te Rotterdam geboren
en was vanaf 16 december

1966 groepscommandant
te Haastrecht.

misdaad bestrijding
op televisie
Ten dienste van de "crime prevention" brengt de
NOS in de komende maanden vijf televisiespots op
het scherm. Het gaat in die filmpjes om de bestrij-
ding van eenvoudige diefstallen die kunnen worden
voorkomen als de burgers zelf minder onverschillig
en zorgeloos met hun eigendommen omspringen.
De serie is vervaardigd in opdracht van de Rijks-
voorlichtingsdienst en met medewerking van de In-
terdepartementale Werkgroep Crime Prevention on-
der voorzitterschap van commissaris mr. T. de Jong
uit Amsterdam.
leder filmpje afzonderlijk wordt uitgebracht onder
het motto "Wegpikken is een koud kunstje" en ein-
digt met de raadgeving: "Let toch beter op. Daar-
mee voorkomt u schade voor uzelf en moeilijkheden
voor de ander."
De eerste spot is te zien op woensdag 18 november
op Nederland II en de beide volgende dagen op
Nederland I. De tweede wordt vertoond op woens-
dag 25 november op Nederland 11en op donderdag
26 november op Nederland I. Steeds vóór 7 uur.
De uitzendingen voor december zullen nog nader
worden aangekondigd.
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Officieel orgaan voor het
Korps Rijkspolitie onder
verantwoordelijkheid van de
door de Algemeen Inspecteur
samengestelde redactie.

12e jaargang
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KORPSBLAD

Handelingen 1970

Schakel (ARP): ... De commandant van de
commandotroepen in Roosendaal heeft gezegd:
.Politiewerk geschiedt door de politie en wie
het leger daarbij inschakelt, is op de verkeerde
weg." Degene die dit doet, is ook op een
gevaarlijke weg ...
. . . Politie wordt door politie bijgestaan; dat
is politiewerk en dat is in toenemende mate
vakwerk ...
(over de toekornstiqe politie-organisatie) ...
Ik heb de indruk dat wij bezig zijn de strijdbijl
te begraven. De nota van 15 juli 1970 van de
bewindslieden is heel duidelijk. Degenen op de
departementen die zich nog wat vastklampen
aan het oude dualistische systeem, kunnen
gerust dag met het handje tegen het oude
dualisme zeggen. De bewindslieden stellen
uitdrukkelijk dat het dualisme gaat verdwijnen
en dat er komt één soort politie, georganiseerd
in grotere eenheden met een goede democra-
tische inspraakmogelijkheid ...

Waarmee wij hoopvol 1971 tegemoet gaan

Franssen (PvdA): ... Ik hoop dat de Regering
wil blijven op de plaats, die zij heeft gekozen,
dat zij niet toe zal geven aan de pressie om
de regeling van bijstand verlenen ingevolge
de Politiewet om te draaien. Ik durf de stelling
aan, dat de mate van orde en rust in een
bepaald land voor een belangrijk deel afhangt
van de middelen, van welke de overheid van dat
land zich bedient om die rust en orde goed
te houden ...

bij de omslagloto:

Bij het ter perse gaan van dit nummer van het Korpsblad
bereikte ons deze loto van een belangrijk gebeuren:
Minister mr. C. H. F. Polak feliciteert de adjudanten
J. Ranselaar, F. A. Mulders en C. P. A. Kanters met hun
benoeming tot officier der Rijkspolitie le klasse. Op een en
ander komen wij in het volgende nummer nader terug.

(Ioto: Haagsche Courant)
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onzekerheid
in het
polrtiearnbt

1. Gevaren, ongemakken en onzekerheid

Het ambt van politie-agent is een gevaarlijk ambt.
Ik hoef in dit gezelschap de bewijzen voor deze stel-
ling niet aan te voeren. Wie politie-agent wordt weet
welke risico's hij loopt. Dat was zo in het verleden,
dat zal ook in de toekomst het geval zijn; al staat
wel vast dat de agent van morgen met méér gevaren
geconfronteerd zal worden dan de agent van giste-
ren. Er zijn politie-ambtenaren die de risico's van
het vak als een positief gewaardeerde uitdaging bij
hun beroepskeuze en in hun carrière verwachtingen
incalculeren. Ik vermoed echter dat de meerderheid
de risico's méér zal ervaren als een onvermijdelijk
kwaad dat nu eenmaal aan het ambt vastzit.
Het ambt van politie-agent is voorts een ambt met
vele ongemakken,' variërend van onregelmatige
diensttijden en verveling tot taakuitoefening in een
vijandige omgeving en maatschappelijk isolement.
De politie-agent werkt en leeft, ten dele uit eigen
behoeften en verkiezing, maar overwegend daartoe
gedwongen door zijn functie in een positie van "out-
sider": buiten en vaak ook tegenover de burgerij,
die hij heet te dienen. Wie politie-ambtenaar wordt
zal deze ongemakken afwegen tegen de positieve
kanten van het vak. Hij zal, in ieder geval, moeten
leren ermede te leven. Want hoe men de politie-
dienst ook organiseert, hoezeer de publieke waar-
dering van de politie-agent ook zou veranderen,
hoezeer de methoden van gezagsuitoefening zich
ook zouden wijzigen, de politiële taak zal continu
en tegelijk onregelmatig blijven en - óók in maat-
schappij- en staatsvormen, die misschien rechtvaar-
diger en democratischer zullen zijn dan de onze -
in belangrijke mate mede bestaan uit het toepassen
van negatieve sancties, met alle gevaren en onge-
makken vandien.

Onzeker voelt zich de
mens die in deze dagen
mediteert over vrede en
welbehagen, over wat
in het "nieuwe jaar"
gebeuren kan, over
waarheen de mens
eigenlijk onderweg is en
de politie-ambtenaar.
Over de onzekerheid
in het politie-ambt hield
kort geleden prof. dr.
A. van Braam van de
Economische Hogeschool
te Rotterdam een boeiend
referaat op het UISP-congres
dat ook de nodige stof
voor discussie oplevert.
Wij verheugen ons erover
dat prof. Van Braam
ons in de gelegenheid
stelde de volledige tekst
hierbij af te drukken.

Het ambt van politie-agent is tevens een onzeker
ambt. Dat is niet altijd zo geweest. De gemiddelde
politie-ambtenaar is er noch aan gewend of op in-
gesteld, noch bij zijn recrutering op voorbereid.
Onzekerheid in het politie-ambt is een betrekkelijk
recent verschijnsel. Gevreesd moet worden dat zij
in de komende tijd eerder toe dan af zal nemen. Ik
denkt hierbij niet in de eerste plaats aan onzeker-
heid in de sfeer van de rechtspositie, de arbeids-
voorwaarden en de toekomstvoorzieningen, al heeft
die er wel mee te maken. De politie-ambtenaar pro-
fiteert immers mede van de sociale zekerheid van
de ambtenaar in het algemeen. Er valt op het gebied
van de ambtelijke rechts- en salarispositie nog wel
wat te verbeteren, maar als ik over onzekerheid in
het politie-ambt spreek dan zie ik niet in de eerste
plaats hier de problemen liggen. Ik zie ze daar waar
de politie-agent zij~ taak vervult bij de ordehand-
having, in sociale, en politieke conflictsituaties, in
het kader van overheidsacties ter beteugeling of be-
heersing van conflicten of ordeverstoringen. Aan
deze problemen van onzekerheid in het politie-ambt
wil ik mijn verdere beschouwingen wijden.

2. Vormen van onzekerheid

Ik onderscheid drie vormen van onzekerheid:
a. onzekerheid met betrekking tot het gevoerde

politiële beleid;
b. onzekerheid met betrekking tot de legitimiteit en

doeltreffendheid van het politie-optreden, resp.
van de politiële machtsmiddelen;

c. onzekerheid met betrekking tot het eigen gezag
van de politie-ambtenaar tegenover de burgerij.
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De uitvoerende ambtenaar - en in het bijzonder de
ambtenaar in de actieve dienst - heeft behoefte
aan duidelijke beleidslijnen waarnaar hij zich in zijn
taakuitoefening kan richten. Hij behoeft - bij een
stuk "vrijheid van handelen" - een consequent en
samenhangend beleid vanuit de hogere beslissings-
centra. Als deze duidelijkheid ontbreekt, als de
agent slecht over de beleidslijn en de bedoelingen
der hogere beleidsniveaus is geïnformeerd, als hij
niet weet hoe hij in concrete situaties dient op te
treden en zich niet door hogere beleidsniveaus ge-
inspireerd en gedekt weet, zal zich onzekerheid van
hem meester maken. Wanneer deze onzekerheid
structureel wordt komen de identiteit van de politie-
ambtenaar en zijn bestuurlijke effectiviteit op het
spel te staan.
De uitvoerende ambtenaar heeft niet alleen behoefte
aan consistente beleidslijnen - met inbegrip van
duidelijke bevoegdheden - maar ook aan een dui-
delijk herkenbare legitimeringsgrond voor zijn op-
treden en aan zekerheid met betrekking tot de toe-
reikendheid en doelmatigheid van de beschikbaar-
gestelde middelen. Als deze grond ontbreekt of voor
de ambtenaar niet (meer) aannemelijk is of kan
worden gemaakt; als de politie-agent steeds weer
moet handelen zonder toereikende machtsmiddelen,
zal hij gaan twijfelen, onzeker worden en uiteindelijk
de moed verliezen, ook hier ten kosten van eigen
identiteit en van de effectiviteit van zijn optreden.
Tenslotte heeft de uitvoerende ambtenaar (wie niet?)
behoefte aan waardering, aan persoonlijke waar-
dering van zijn chefs, aan meer openlijke, maat-
schappelijke waardering van de kant van de be-
stuursautoriteiten en het publiek.
Hij kan zijn taak slechts optimaal vervullen als hij
zich geschraagd weet door gezag, door prestige,
door waardering, zowel functioneel als persoonlijk.
Als deze waardering ontbreekt, als de politie-agent
bij zichzelf geen gezag of prestige meer kan vinden,
als hij zich voortdurend geplaatst voelt tegenover

een apparaat en een publiek, die hem negeren, mis-
prijzen, onderwaarderen of minachten, dan moet
men zich niet verwonderen als hij ontmoedigd de
dienst verlaat of - als hij blijft - zich op basis van
onzekerheids- en mlnderwaardiqheidsçevoelens gaat
inkapselen in een agressieve en autoritaire afweer-
houding.

3. Bronnen van onzekerheid

Om tot stellige uitspraken te kunnen komen met be-
trekking tot de vorm en de mate waarin onzekerheid
het politiële gedragspatroon bepaalt, zou men over
resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten
kunnen beschikken. Het politie-apparaat blijkt tot
nu toe echter in het algemeen moeilijk toegankelijk
voor zulk onderzoek. Wat er aan onderzoekingen,
gedeeltelijk rapporten van onderzoekcommissies
naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen -
wettigt wèl een aantal voorlopige uitspraken.
Wij zouden het in voorzichtige termen zó kunnen
formuleren:
a. dat vele politie-ambtenaren zich feitelijk onzeker

voelen, vooral in perioden van wat langduriger
confrontatie met conflicts- en crisissituaties;

b. dat het politie-optreden in zulke conflict- en
crisissituaties veelal tekenen van nervositeit en
onzekerheid vertoont, die een doelmatige con-
flictbeheersing niet ten goede komen.

Wie regelmatig de perspublikaties omtrent politie-
activiteiten in zeer verschillende conflictsituaties
volgt - een kritische instelling tegenover deze be-
richtgeving is uiteraard vereist - kan zich evenmin
aan de indruk onttrekken dat een belangrijk deel
dezer activiteiten door onzekerheid wordt begeleid.
Met deze constateringen leg ik overigens geen
odium op de politie-ambtenaar of het politie-appa-
raat. Ik hoop aanstonds aannemelijk te maken dat
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de onzekerheid in het politie-ambt en in het politie-
optreden in de structuur en de werking van het hui-
dige westerse maatschappijsysteem is verankerd.
De bron van onzekerheid kan in de samenleving als
geheel liggen, of in de veranderingen, die zich in
deze samenleving, zowel structureel als op het ge-
bied van de opvattingen, normen en verwachtingen,
voltrekken. Zij kan ook liggen in de wijze waarop
het politieke en het bestuurssysteem werken, dan
wel in de wijze waarop deze systemen zijn georga-
niseerd. Tenslotte kan het politie-apparaat zélf een
bron van onzekerheid voor de politie-ambtenaar zijn.
Onzekerheid is steeds het gevolg van een discre-
pantie tussen de normen, verwachtingen en bedoe-
lingen van individuele ambtenaren of groepen van
ambtenaren en de normen, verwachtingen en aan-
spraken van het sociale systeem, waarbinnen deze
ambtenaren werkzaam zijn. Naarmate de normen
van het sociale systeem sneller veranderen, diffuser
of tegenstrijdiger worden, naarmate het systeem
waarin de ambtenaar werkzaam is complexer en
voor hem onoverzichtelijker wordt, nemen de kan-
sen op onzekerheid toe. Daarbij komt nog dat de
politie-ambtenaar zich des te onzekerder zal voelen
naarmate hij minder goed geïnformeerd is over de
normen en verwachtingen, waaraan hij geacht wordt
gevolg te geven. Ik zal nu de werking van deze dis-
crepantie van normen in de huidige samenleving
met enkele voorbeelden toelichten en de gevolgen
daarvan voor het functioneren van de politie-ambte-
naar in die samenleving nagaan.

4. Verandering van opvattingen over gezag

De taakvervulling van de politie-agent is omlijst door
gezag; zij is 'n stuk gezagsuitoefening, en veelal:
gezagshandhaving. De politie-ambtenaar is een van
de organen door middel waarvan de overheid haar
gezag uitoefent, haar macht doet gelden. De politie-
ambtenaar treedt op met gezag bekleed, namens de
overheid; hij vertegenwoordigt de overheid tegen-
over de burger en oefent binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid een stuk overheidsgezag tegenover die
burger uit. Daarbij wordt hij geleid door normen die
ten dele ontleend zijn aan opvattingen over staats-
gezag en over de uitoetenlnq van dat gezag, die uit
een tijdperk stammen, waarin absolutistische en
autoritaire staatsvormen overheersten.
Ondanks de ontwikkeling van meer democratische
staatsvormen hebben deze opvattingen en normen
- met de nadruk op "de hoogheid" van de staat en
de toepassing van negatieve sancties - zich in het
denken en handelen van de politie-ambtenaar tot op
de dag van vandaag gehandhaafd. Het denken over
gezag en overheid en over de verhouding overheid-
burger heeft zich in de samenleving echter - de
laatste decennia in versneld tempo - ontwikkeld
naar meer democratische qezaqsopvattinqen, die
zich politiek meer en meer als een openlijke be-
twisting van de traditionele, autoritaire normen en
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gedragswijzen van het overheidsapparaat, openba-
ren.
Vele politie-ambtenaren - en niet alleen zij - heb-
ben de neiging zich, bij de waardering van deze
democratiseringstendens in de samenleving vast te
klampen aan wat zij traditioneel als het gezag of als
wenselijke gezagsuitoefening hebben leren aanvaar-
den. Veel onzekerheid vloeit voort uit bewuste of
onbewuste weerstand van de ambtenaar tegen ver-
anderingen in de maatschappelijke opvattingen.
Vele zaken van deze tijd zijn onduidelijk, schemerig,
onzeker geworden, omdat men er vanuit verhoudin-
gen en denkbeelden uit het verleden, met normen
uit een vroeger tijdperk tegen aankijkt. De omscha-
keling naar nieuwe gezagsopvattingen is geen een-
voudige taak. De opvattingen van vele. ambtenaren
stammen niet alleen uit het verleden, maar zijn bo-
vendien dikwijls verankerd in een levens- en maat-
schappijbeschouwelijk systeem van denken. Het
maakt een verschil voor de ambtelijke taak- en ge-
zagsopvatting of men "christelijk", .Jlberaal" of
"socialistisch" denkt. Wie in kerkelijke zin nog sterk
gebonden is zal in vele gevallen over het wezen van
het gezag een andere opvatting huldigen dan hij die
de kerkelijke banden heeft doorgesneden.
Als men de uitspraak doet: "gezag is gezag, rebel
is rebel," legt men stilzwijgend verbanden met be-
paalde kerkelijke opvattingen. De politie-ambtenaar
die overigens zo denkt, verabsoluteert eigen poli-
tieke visie, ziet voorbij dat wie vandaag rebel is mor-
gen gezagsdrager kan zijn.
Wie het begrip: gezag zozeer verbindt aan eigen
verabsoluteerde opvattingen, welke dan te vuur en
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te zwaard gehandhaafd moeten worden, zal de over-
gang naar nieuwe gezagsopvattingen en -verhoudin-
gen moeilijk kunnen volgen en te onzekerder in het
ambt staan, wanneer nieuwe beleidslijnen vanuit
een andere gezagsvisie hem bereiken.

5. Geweld in het geding

Met de autoritaire gezagsopvattingen zijn tevens de
autoritaire gezagsmiddelen, de negatieve sancties,
in het bijzonder de toepassing van geweld, ter dis-
cussie gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om de
legitimiteit, maar ook om de doelmatigheid van de
fysieke machtsmiddelen.
De ervaring leert dat bepaalde machtsmiddelen, die
de ,politie-ambtenaar altijd - en gewoonlijk met
succes - heeft gebruikt, in de huidige tijd niet meer
of niet blijvend werken; dat 't gebruik van geweld
bijvoorbeeld in bepaalde situaties niet conflict-esca-
lerend werkt. Geweld blijkt in vele moderne conflict-
situaties als beheersingstechniek te kort te schieten.
Dit feit lijkt mij voor het politievak een van de meest
wezenlijke uitdagingen, die om onderzoek en om
een heroriëntering van een deel van het politiële
beleid vragen.
Bovendien werken fysieke machtsmiddelen vaak
minder goed dan in het verleden, omdat de open-
bare mening ze niet meer zo maar aanvaardt. Het
gebruik van geweld is bij de burgerij nooit bijzonder
populair geweest, maar men heeft er zich nooit doel-
treffend tegen kunnen verzetten. De democratisering
en de daarmee gepaard gaande politieke en sociale
machtsverschuivingen hebben echter het gebruik
van deze machtsmiddelen door de overheid meer en
meer onder de openbare controle gebracht.
De pers heeft in dit opzicht ongetwijfeld een posi-
tieve functie uitgeoefend. Het gebruik van geweld
als middel van machtsuitoefening door de overheid
is een wezenskenmerk van samenlevingen met een
sterke mate van machtsongelijkheid. In samenlevin-
gen met een dernocratlsch machtsevenwicht schie-
ten de fysieke machtsmiddelen meer en meer te kort
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en neemt de twijfel aan hun toelaatbaarheid én hun
nuttigheid toe. Deze ontwikkeling kan bij de agenten
die in hun taakuitoefening dikwijls met de keuze
vóór of tegen het gebruik van geweld worden ge-
confronteerd, gevoelens van onmacht en onzeker-
heid oproepen. In kritieke situaties wordt men door
twijfel overmand, men durft niet meer, men weet niet
of het wel goed dan wel kwaad is - met in het ach-
terhoofd de mogelijke politieke weerslag, het eigen
leven, het eigen bestaan - als men in zulke situa-
ties van geweld gebruik maakt.
De moderne democratische samenleving vraagt een
meer genuanceerde en ingetogen vorm van optre-
den, inzonderheid met betrekking tot het gebruik
van fysieke machtsmiddelen, dan enige andere sa-
menlevingsvorm uit het verleden. Democratie is in
de praktijk voor de overheid en haar ambtenaren nu
eenmaal moeilijker te spelen dan enige andere, op
machtsongelijkheid berustende, vorm van autoritair
regime, in welk politiek of maatschappij beschou-
welijk kleed dit ook gehuld gaat. De politie-ambte-
naar die zich ten aanzien van het gebruik van ge-
weid niet kan heroriënteren zal in de hierboven be-
schreven ontwikkeling een bron van onzekerheid
blijven vinden.

6. Gebrek aan bestuurskracht

Men beluistert in politiekringen nog al eens de
klacht, dat een niet optimaal functioneren van het
politie-apparaat bij het handhaven van de openbare
orde, althans mede zou zijn te wijten aan gebrek
aan bestuurskracht op de hogere beleidsniveaus. Er
zou op deze niveaus sprake zijn van onbewegelijk-
heid, politieke vaagheid en het ontbreken van visie
en besluitvaardigheid. De term "gebrek aan be-
stuurskracht" fungeert daarbij als gemeenschappe-
lijke noemer voor een aantal - ten dele als struc-
turele feiten aan te duiden - verschijnselen in de
organisatie en de werking van het moderne staats-
bestuur.
Ik wil dit met een drietal voorbeelden illustreren. In
de eerste plaats kan men waarnemen dat het soci-
ale en economische leven van deze tijd. aanzienlijk
ingewikkelder en onoverzichtelijker is geworden dan
een halve eeuw geleden.
De overheid heeft daarin een steeds omvangrijker,
in alle sferen en geledingen doordringende, orde-
nende en welzijnbevorderende taak gekregen. De
beslissingen die op overheidsniveaus moeten wor-
den genomen zijn niet alleen in aantal en bereik
sterk toegenomen, maar ook moeilijker en moei-
zamer geworden naarmate met een steeds groter
veelheid van vaak tegenstrijdige en onoverzichtelijke
belangen, meningen, doeleinden en technische mo-
gelijkheden rekening moest worden gehouden. Een
dergelijk, op veelzijdige en evenwichtige belangen
en doeleindenafweging ingesteld, beslissingsproces
heeft onvermijdelijke zijn tol aan de bestuurlijke
traagheid moeten betalen.
In de tweede plaats is er de invloed van het politieke
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machtsevenwicht, zoals dat in vrijwel alle westerse
democratiën valt waar te nemen. Dit evenwicht komt
tot uitdrukking in het aan de macht zijn van cen-
trumregeringen die door de wensen van links en
rechts proberen heen te laveren, bewust op com-
promissen aansturend, en die reeds trachten te lij-
men vóórdat er politieke barsten ontstaan. Dit gaat
uiteraard in vele gevallen ten koste van de politieke
duidelijkheid en slagvaardigheid. In de derde plaats
noem ik een voorbeeld van meer beperkte strek-
king, waarbij eveneens de bestuurskracht, maar nu
op een lager beleidsniveau, in het geding is.
In Nederland wordt het hoogste plaatselijke poli-
tiële beslissingsniveau gevormd door een drieman-
schap van de burgemeester, de officier van justitie
en de plaatselijke korpschef van politie. Hoewel de
bevoegdheden van elk dezer functionarissen for-
meel wel redelijk vastliggen, blijkt de organisatie
van de samenwerking op beleidsniveau in concrete
situaties soms aanleiding tot moeilijkheden, zelfs tot
gebrek aan bestuurlijke besluitvaardigheid en dui-
delijkheid te geven. In zo'n driemanschap komen
drie - mogelijk sterk afwijkende en tegenstrijdige
- beleidslijnen tezamen; de bestuurlijk-politieke, de
justitiële en de technisch-politiële.
Wanneer bij de oplossing of beheersing· van con-
flictsituaties deze beleidslijnen structureel onge-
coördineerd blijven, elkaar met wisselende machts-
verhoudingen gaan "aflossen" of "doorkruisen",
danwel elkaar "neutraliseren" dan blijken op het
niveau van de uitvoering onzekerheid en zelfs wan-
trouwen in de leiding zowel in de leiding van het
politiekorps, als in de politieke leiding, te gaan woe-
keren.

7. Gebreken in de politie-organisatie

Onzekerheid in het politie-ambt kan mede het ge-
volg zijn van gebreken in de politie-organisatie.
Deze gebreken kunnen· op zeer verschillende wijzen
aan de dag treden; zij worden gewoonlijk manifest
in perioden waarin het politie-apparaat onderhevig
is aan sterke druk van buitenaf, in perioden van
hevige crisis of contestatie, maar ook in rustiger
perioden knagen zij aan de efficiëncy van de wan-

8

neer chefs elkaar regelmatig desavoueren, wanneer
besluiteloosheid een heersend gedragspatroon
wordt, wanneer communicatie van onderen naar bo-
ven ontbreekt of vastloopt, wanneer verschijnselen
van "ambtenarij" zich reeds aan de oppervlakkige
beschouwer opdringen dan weet men dat er in de
dienst functioneel en organisatorisch iets mis is.
Het feit, dat - vooral in de grote steden - de
politiekorpsen grote organisaties zijn, kan op zich-
zelf al een bron van organisatorische moeilijkheden
zijn. In de grotere korpsen nemen de kansen op uit-
eenlopende beleidsinzichten, op bevoeqdheldsco:i-
flicten, op organisatie- en communicatiestoornissen
en op "moeilijke bestuurbaarheid" in evenredigheid
met - of zelfs in sterker mate - toe dan de om-
vang van het apparaat.
Deze bezwaren vereisen ter compensatie een even-
wichtig organisatie- en communicatiepatroon en een
bestuursklimaat, dat niet alleen recht doet aan de
eisen van formele doelmatigheid, maar bovendien
de ambtenaar tot deze doelmatigheid, met behoud
van eigen identiteit, kan motiveren. Te sterke cen-
tralisatie van het beslissingssysteem, te weinig be-
slissingsbevoegdheden op de uitvoerende niveaus,
te weinig inspraakmogelijkheden, een te sterk mili-
tair-autoritair bevelspatroon kunnen in dit opzicht
bijzonder fnuikend zijn; vooral wanneer deze ver-
schijnselen gepaard gaan met een onbekwaam, een
besluiteloos of eenzijdig-politiëel, of een weinig
sociaal leiderschap.
Ik wil twee aspecten van de moderne politie-organi-
satie, die naar mijn mening onlust- en onzekerheids-
gevoelens onder het politiepersoneel in de huidige
situatie zouden kunnen versterken, nog eens spe-
ciaal onder de aandacht brengen. Zij hebben beide
betrekking op de Nederlandse politie-organisatie,
maar ik vermoed, dat ze ook elders niet onbekend
zullen zijn. In de eerste plaats wijs ik op het chro-
nische personeelstekort, dat vooral in de politie-
korpsen der grote steden een rol speelt. Een der-
gelijk tekort werkt niet alleen ontmoedigend op de
korpsleiding, maar kan mede, in perioden van span-
ning, als deze tekorten acuut worden en te veel een
beroep op steeds dezelfde mensen moet worden
gedaan, verschijnselen van overspanning, onzeker-
heid en demoralisatie in de hand werken. Alleen al
het wéten dat er in kritieke situaties te kort aan
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manschappen zullen zijn, maakt de ambtenaar die
in zulke wordt ingezet bij voorbaat extra kwetsbaar
en onzeker.
In de tweede plaats noem ik het feit, dat de politie-
autoriteiten - op het gebied van de ordehandhaving
- er verscheidene malen blijk van hebben gegeven
onvoldoende geïnformeerd te zijn. Men werd verrast
door acties, die men niet had voorzien; de informa-
tie over op handen zijnde acties bleek tekort te
schieten of niet te worden benut. Naar mijn mening
is de Nederlandse politie nog te weinig informatief
uitgerust, beschikt zij nog te weinig over weten-
schappelijke kennis én directe concrete informatie
over wat er in de samenleving gaande is. Zij móét
hierdoor met name in haar anticiperende ordebe-
schermende taak tekort schieten. Dit belemmert de
doeltreffendheid van het politie-optreden op korte
termijn, maar schept ook een stuk onzekerheid bij
de politie-ambtenaren, die mede gevolgen kan heb-
ben voor de doeltreffendheid op langere termijn.

"

~

8. Nieuwe vormen van confrontatie

De ervaring van de laatste decennia leert, dat zich
op het gebied van de ordeverstoring nieuwe con-
frontatietechnieken hebben ontwikkeld waarop de
politie-autoriteiten geestelijk noch organisatorisch
waren ingesteld en waarop zij tot nu toe geen af-
doend antwoord hebben gevonden. Men ziet het op-
treden van samenhangende reeksen van elkander
snel opvolgende politieke protestacties, een syste-
matische en intelligente toepassing van provocatie
als protest- en reltactiek, guerilla-achtige verplaat-
singen en methode-veranderingen van straat-acties
en plotselinge bezettingsacties, al dan niet onder
gebruikmaking van geweld.
Aanvankelijk waren de reacties van politiezijde
veelal traditioneel en in-effectief; geleidelijk aan zijn,
met "vallen-en-opstaan" contratechnieken ontwik-
keld en toegepast, die de belofte van een structu-
rele heroriëntering op het gebied van de conflict-
beheersingstechnieken en -strategieën inhouden.
Zolang echter de ontwikkeling van nieuwe conflict-
beheersing - wetenschappelijk én praktisch -
achter blijft bij de ontwikkeling van de nieuwe con-
frontatietechnieken, die inventieve minderheidsgroe-
pen en revolutionairen weten op te brengen, zullen
de pol itiële activiteiten achter de verrassi ngsacties
van anderen aanhinken en zullen burgerlijke en
politie-autoriteiten zich blijven afvragen' hoe alles
mogelijk W2.S en waarom de overheid ook nu weer
faalde. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat
ook hier eon bron van onzekerheid in het politie-
ambt ligt.

9. Op zoek naar zekerheid: neqatleve wegen

Elke politie-ambtenaar zal er - bewust of onbewust
- naar streven zekerehid te scheppen waar on-
zekerheid bestaat, zal proberen de onzekerheid in
ambt en taal<uitoefening op te heffen, te compen-

_...",,__~_..~4::.
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seren of te neutraliseren. Soms valt hij daarbij terug
op de subjectieve zekerheid van eigen veronder-
stelde voortreffelijkheid; soms verschanst hij zich in
de zekerheid van het bevel of de formele regeltoe-
passing ; soms schept hij voor zichzelf zekerheid
door aanmatiging van macht.
Er zijn ambtenaren die zekerheid voor zichzelf trach-
ten te scheppen door te schimpen op superieuren,
op het beleid, op de overheid of op de "politiek" in
het algemeen. Zij verwijten deze ondeskundigheid,
gebrek aan regeerkracht, onvoldoende leiding. Alles
ter versterking of ondersteuning van eigen gevoel
van bekwaamheid, voortreffelijkheid of superioriteit.
Er zijn ook ambtenaren die in hun taakvervulling
vervallen tot ambtelijke onbewegelijkheid, tot auto-
ritair optreden of tot formalisme; in het algemeen
gesproken tot een minimale en vereenzijdigde taak-
opvatting en -uitoefening. Zij onttrekken zich aan
verantwoordelijkheid-in onzekerheid en sluiten zich
op in de egelstelling der formele zekerheden welke
de wet en reglement hun bieden.
Tenslotte zijn er ambtenaren die menen de tekort-
komingen en leemten in het overheidsgezag op
eigen gezag te moeten opvangen. Zij eigenen zich
macht toe die aan de autoriteiten toekomt; zij keren
zich met de door hen begeerde machtsmiddelen
tegen de overheid in wier dienst zij die middelen
beheren en welker gezag zij uitoefenen, met de be-
doeling eigen duidelijk gezag te scheppen waar de
overheid naar hun inzicht faalde. Men spreekt in dit
verband van "putsch", ambtelijke willekeur of aan-
matiging.
De hier geschetste wegen naar zekerheid moeten
uit een oogpunt van democratisch bestuur worden
veroordeeld. Zij leiden niet tot opheffing van onze-
kerheid in het politie-ambt, tot meer persoonlijk ge-
luk van de politie-agent, tot bestuurlijke doelmatig-
heid of tot een soepel functionerend democratisch
bestuur. Integendeel; zij sanctioneren de onzeker-
heid, zij metselen de onzekerheid in starre en ne-
gativistische gedragspatronen in. Zij belemmeren de
ontwikkeling van een doelmatig functionerend
politie-apparaat in een democratische omgeving.
Erger nog: zij vermoorden de democratie.

9
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10. Op zoek naar zekerheid: een positieve weg

Een van de positieve wegen naar zekerheid in het
politie-ambt kan gemakkelijk uit mijn voorafgaande
beschouwingen worden afgeleid. Het is een twee-
baansweg. De rechterbaan is de baan van organi-
satorische heroriëntatie, de linkerbaan die van men-
tale verandering. Het politie-apparaat behoeft een
belangrijk stuk structurele aanpassing aan de ver-
anderde eisen, die vanuit de samenleving en vanuit
een verder schrijdend democratiseringsproces aan
dit apparaat worden gesteld. Het zal klaar moeten
komen met problemen van bureaucratische en pro-
fessionele organisatie, met problemen van nieuwe
conflictbeheersingstechnieken en geweldtoepassing,
met problemen van bestuurlijke, politiële en justitiële
beleidsintegratie, met problemen van interne com-
municatieverbetering en democratisering. Voorwaar
geen geringe opgave; een opgave overigens, die
zonder wetenschappelijke begeleiding niet vervul-
baar lijkt.
Maar reorganisatie en technische heroriëntering zijn

~

tot mislukking gedoemd zonder een mentaliteitsver-
.andering, die beide kan schragen en richten.
Zonder nieuw politieel credo geen nieuwe zeker-
heid; zonder democratisch credo geen democra-
tische politie. Met de vermelding van enkele elemen-
ten van zo'n democratisch credo - zonder welke
elke positieve weg naar meer zekerheid in het
politie-ambt m.i. onbegaanbaar blijft - wil ik thans
mijn beschouwingen afsluiten.
De ambtenaar in de democratische staat werkt in
een glazen huis; de ogen van de openbare controle
zijn terecht voortdurend op dit huis gericht. De amb-
tenaar dient zich te realiseren dat kritiek op de
overheid ook hem aangaat en dat in de democratie
rechtstreekse kritiek op de ambtenaren toegestaan
én wenselijk is. Een goed ambtenaar behoort rede-
lijke kritiek niet naast zich neer te leggen, maar bin-
nen de grenzen van zijn competentie, bij te dragen
tot "ambtelijke zichtbaarheid". Openheid is in de
democratie eenambtelijke deugd; al geeft de amb-
telijke praktijk weleens de indruk van het tegendeel.
In de moderne westerse democratie dienen de gees-

op 23 november bracht de minister van Justitie, mr. C. H. F. Polak, een werkbezoek aan het onlangs op de "Hunzebergen" bij Exloo
geopende nieuwe opleidingscentrum van de Mobiele Eenheden van het Korps Rijkspolitie. In het volgende nummer van het Korpsblad
komen we op dit bezoek uitvoeriger terug. Op deze foto de minister belangstellend luisterend naar een uiteenzetting door de luitenant
R. A. A. Verzijlbergh. Voorts o.a. rechts van de minister de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, generaal W. de Gast en
links (op de rug gezien) de overste J. Schouten, hoofd van het bureau Bijstandsverlening van de Algemene Inspectie.

(foto: opperwachtmeester J. J. H. van Aerssen te Nijmegen)
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telijke vrijheid en persoonlijke identiteit der bu: gers
en hun gelijkheid voor de wet te worden gewaar-
borgd. Dit heeft duidelijke gevoigen voor het gedrag
van de politie-ambtenaar.
In de eerste plaats moet zijn optreden voor de bur-
ger doorzichtig zijn. De burger moet kunnen toetsen
of een agent zich rechtmatig en behoorlijk gedraagt.
In de tweede plaats vereist het optreden van de
politie-ambtenaar een positieve personalistische ge-
zindheid t.o.v. het publiek. Bij alle optreden, ook bij
de toepassing van fysieke machtsmiddelen, moet bij
de ambtenaar de eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid richtsnoer blijven.
Dit geldt uiteraard mede voor de ambtelijke aan-
spraakvormen, ondervragings- en arrestatiemetho-
den.
In de derde plaats moet de pol !tie-ambtenaar han-
delen zonder onderscheid des persoons. Maar hij
moet steeds bedenken dat de omstandigheden
waarin individuele burgers verkeren, verschillen en
dat ook hun bedoelingen verschillend kunnen zijn.
Iedere ambtenaar moet er steeds naar streven de
individuele, eventueel verzachtende omstandigheden
recht te doen en begrip te hebben voor de noden
van de mens met wie hij wordt geconfronteerd.
Kenmerk van de democratie is, dat iedere burger
het recht heeft ontlastende en verzachtende om-
standigheden voor zijn geval aan te voeren.
Ik ben men ervan bewust dat de eisen die ik hier
stel in de praktijk van het politiële handelen -
vooral op het gebied van de handhaving der open-
bare orde en de conflictbeheersing, Wdar men veelal
niet met geïsoleerd optredende individuen, maar
met groepen en menigten te maken heeft - irreëel
lijken. Ik wil nog een stap verder gaan en erkennen,
dat de doeltreffendheid van de conflictbeheersing
een overtreding van deze normen in bepaalde situ-
aties kan rechtvaardigen. Maar men moet ook dan
weten wat men doet en dat men van de demoera-

tische normen afwijkt. En men zal zich ervoor moe-
ten kunnen verantwoorden.
De politie-ambtenaar die werkzaam is in een demo-
cratisch bestuurssysteem moet zich er steeds van
bewust zijn, dat er in de democratie op de schou-
ders van iedere politie-functionaris, van hoog tot
laag, een grote persoonlijke verantwoordelijkheid
ligt.

Tenslotte meen ik te kunnen stellen dat de politie-
ambtenaar in de moderne democratie tegenover de
burgerij niet alleen de traditionele taak van afweren,
beschermen tégen, opsporen, vervolgen, behoort te
hebben, maar ook, in toenemende mate en in meer
positieve zin, die van waarschuwen, voorkomen, be-
geleiden, regelen.
Het politie-apparaat in de democratische staat zal
mede een instituut van sociale dienstverlening en
begeleiding zijn óf in zijn functie tekort schieten.
Men kan vrijheid en veiligheid niet alléén maar be-
schermen, men dient deze ook te scheppen, positief
te bevorderen. Naar mijn inzicht moet politiële acti-
viteit in de naaste toekomst steeds meer worden
ingepast in een totaalproces van culturele en soci-
ale beïnvloeding, ter bereiking van de welzijnsdoel-
einden ener democratische samenleving. De politie-
ambtenaar zal in toenemende mate een positieve
functie dienen te krijgen in het proces van sociale
besturing.
Ik realiseer mij dat dit een belangrijke verzwaring
van de politiële taak inhoudt met diep ingrijpende
gevolgen voor recrutering, opleiding en vorming. Ik
zie de aanvaarding van dit credo echter als één van
de belangrijkste elementen in het proces van poli-
tiële heroriëntatie, waaraan in de moderne demo-
cratie zoveel behoefte bestaat. Ik acht de aanvaar-
ding van dit credo tevens een van de grondvoor-
waarden voor de aanleg van een positieve weg naar
meer zekerheid in het politie-ambt.

Samen met de gemeentepolitie
was de Rijkspolitie met een

stand vertegenwoordigd op een
grote middenstandstentoonstelling

In Delft.
De door het Bureau Werving

fraai ingerichte stand trok
veel belangstelling.

(foto: opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen te Nijmegen)
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"

staatssecretaris Wiersma
bij ontvangst
UISP-congresgangers :

criminaliteit en
agressiviteit
rech tvaardigen
internationale contacten

1

"Het lijkt mij in onze tegenwoordige samenleving on-
misbaar dat vertegenwoordigers van de politie op
gezette tijden hun gedachten en ervaringen uitwis-
selen. In steeds sterkere mate krijgt de taak van 'de
politie een internationaal karakter. Misdaad en ver-
keer storen zich steeds minder aan de landsgrenzen.
Steeds meer zal de politie in haar uitvoerende taken
dan ook over de grenzen moeten heenkijken en sa-
men moeten werken met de politie van andere lan-
den."
Aldus de staatssecretaris van Justitie mr. R. Wier-
sma in een rede, die hij mede namens de ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken hield bij de ont-
vangst van de deelnemers aan het begin oktober te
Scheveningen gehouden congres van de Union In-
ternationale des Syndicats de Police.
De staatssecretaris zei voorts:
"Juist deze toenemende internationalisering en uit-
breiding van werkterrein stellen aan de uitoefening
van dit toch al moeilijke ambt hoger eisen, De politie
staat niet alleen voor ingewikkelde misdadige com-
plotten waarin vraagstukken van psychologische
aard en menselijk optreden ten aanzien van delin-
quenten meespelen.
Maar er is meer dat niet alleen de taak van de politie
steeds moeilijker maakt, doch ook een meer inten-
sief internationaal contact rechtvaardigt. Naast de
traditionele criminaliteit heeft zich in vele landen een
nieuwe agressiviteit tegen de samenleving ontwik-
keld. Ik deel geheel de mening van professor Van
Braam, dat het van groot belang zal zijn nieuwe
technieken te ontwikkelen om het hoofd te bieden
aan een variatie van ordeverstoringen, zoals die zich
tegenwoordig voordoen. Ook lijkt het mij nuttig te
onderzoeken of het effect van het optreden van de
politie kan worden vergroot door wetenschappelijk
onderzoek naar de verhouding tussen de maatschap-
pelijke opvattingen en het gebruik van fysieke
machtsmiddelen.
Maar waar ik toch wel even stelling tegen wil nemen,
dat is de ook in het betoog van prof. Van Braam naar
voren komende opvatting alsof het ontstaan van
conflictsituaties mede zou moeten worden toege-

schreven aan de maatschappijwaardering en de ge-
zagsopvatting zoals die bij de politie bestaan. Daar-
mee geeft hij naar mijn mening blijk van een mis-
verstand over de verhouding tussen overheid en
politie. In een rechtsstaat is de politie geen zelfstan-
dige macht maar orgaan van de overheid. Haar op-
vattingen omtrent de maatschappij en over gezag en
orde zijn die van de overheid. Wie verwijten wil rich-
ten moet die tot de overheid richten, niet tot de politie.
Daarmee is niet gezegd dat de harmonisering van
de overheidsverantwoordelijkheid en die van de po-
litie altijd even makkelijk is. Men bevindt zich hier
voortdurend in een spanningsveld van twee uitersten.
Geweld wordt zoals ook in de Memorie van Toelich-
ting op de begroting van 1971 van dit Departement
is opgemerkt, aangewakkerd als het rechtshand-
havend optreden daartegen niet genoeg doortas-
tend is.
Maar het kan ook toenemen doordat er met oneven-
redig zware middelen of met onbezonnen agressivi-
teit tegen te keer wordt gegaan. Bij het zoeken naar
de juiste weg zal onvermijdelijk nu en dan worden
gedwaald. De taak van de overheid wordt daarbij
vaak bemoeilijkt door de gevarieerde technieken
waarmee de ordeverstoorders te werk gaan en die
telkens een verrassjngselement opleveren. Wonder-
lijk genoeg worden deze verstoringen door anderen
daarom soms als "ludiek" bewonderd.
Maar welke deze technieken ook zullen zijn en hoe
de resultaten van het onderzoek;ook zullen uitvallen,
altijd zal het de politie blijven die de eerste stoot bij
ordeverstoringen zal moeten opvangen, en dat zal
ongeacht mentaliteit, technieken psychologische
conflictsbestrijding altijd een taak van veel tact, ge-
duid, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettings-
vermogen blijven.
Ook ten aanzien van de uitvoering van die taak lijkt
het mij goed dat politiefunctionarissen uit de ver-
schillende gelijkgeaarde landen onderling ervarin-
gen uitwisselen. Dat kan aan de functionering van
de politie als instrument van de overheid tot daad-
werkelijke handhaving van de rechtsstaat en het
democratisch bestel slechts ten goede komen."
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Bij de installatie van de majoor
W. Schaafsma als commandant
van het district Maastricht heeft
generaal W. de Gast in zijn
installatierede nog eens een
overzicht gegeven van de taak
en functie van de districts-
commandant; hierbij afgedrukt.
De D.C. is dus, zo kan men -
met alle respect - concluderen
een schaap met 5 poten dat
zonder medewerking van
anderen niet gaan kan.

~

De districtscommandant en zijn taak

Artikel 17 van de Politiewet luidt als volgt: "Het dis-
trict staat onder leiding van een districtscomman-
dant."

Artikel 43 noemt nog een taak van de districtscom-
mandant. Dit artikel luidt als volgt:

,,1. De districtscommandant draagt zorg, dat het
personeel in een tot zijn district behorende ge-
meente, waar geen gemeentepolitie is, voldoet aan
de verplichtingen omschreven in het voorgaande
artikel en aan de eisen, welke worden gesteld door
het openbaar ministerie en de burgemeester terzake
van de vervulling van zijn taak;

2. De districtscommandant brengt desgevraagd of
uit eigen beweging advies in politie-aangelegen-
heden uit aan de burgemeester, de officier van jus-
titie, onze commissaris in de provincie en de pro-
cureur-generaal, fgd. directeur van politie."

Punt 2 van dit artikel draagt de districtscommandant
op zonodig uit eigen beweging advies in politie-
aangelegenheden uit te brengen aan verschillende
met name genoemde autoriteiten, die ieder voor
zich krachtens zijn plaats t.a.v. de politie een be-
paald beleid voeren. Hij draagt op deze wijze het
zijne bij tot het bepalen van het beleid door ge-
noemde autoriteiten.

Artikel 44 bepaalt voorts, dat de districtscomman-
dant in opdracht van de procureur-generaal, fgd.
directeur van politie, personeel ter beschikking stelt
voor het verlenen van bijstand.

Artikel 45 bepaalt dat de districtscommandant zo
enigszins mogelijk voldoet aan de aanvraag van een
burgemeester uit zijn district om bijstand van per-
soneel, voor zover dit ten hoogste 15 man betreft.

Blijkens de memorie van antwoord Politiewet is de
districtscommandant "belast met de zorg voor de

organisatie en het beheer van het Korps Rijkspolitie
en met het toezicht op de uitoefening van de politie-
taak door het onder hem ressorterende personeel".

Het onder de districtscommandant ressorterende
personeel oefent de politietaak (vermeld in artikel
28 Politiewet) uit in ondergeschiktheid aan het be-
voegd gezag i.c. de burgemeester enerzijds, het
openbaar ministerie anderzijds.

Uit het vorenstaande blijkt derhalve dat de districts-
commandant dient te bewerkstelligen, dat het aan
hem ondergeschikte personeel met volle inzet van
de persoon zijn aandeel levert in de totaal te ver-
richten taak, uiteraard in de geest van zijn opvattin-
gen en bedoelingen, overigens in overeenstemming
met die van de hogere leiding.

Tot zijn taak behoort zoals hierboven geconstateerd:

1e. zorg voor de organisatie en beheer;

2e. toezicht op de uitoefening van de politietaak
door het onder hem ressorterende personeel.

Wat onder "behe.er" moet worden verstaan wordt in
de wet niet vermeld.
Naar de mening van de werkgroep zou hieronder
kunnen worden verstaan: alle maatregelen, voorzie-
ningen, regelingen en aanwijzingen, welke er toe
leiden dat het apparaat (i.c. het Korps Rijkspolitie)
zijn taak naar behoren kan vervullen, zowel op per-
soneels- als materieel gebied.

ad 1e. Hiertoe behoort:

a. het tijdig doen van voorstellen en geven van ad-
viezen tot wijziging en aanpassing van de samen-
stelling van de onderdelen van het district, de dis-
locatie, de sterkte en rangindeling, uiteraard in over-
eenstemming met van hoger hand vastgestelde pro-
cedures. Ook valt hieronder het samenstellen van
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detachementen, samenstellen van een tijdelijke "or-
ganisatie" bij bijzondere gebeurtenissen (corso's,
T.T.-races, autoraces Zandvoort, zomerdetachemen-
ten, jachtdetachementen).

b. personeelsbeheer (werving, indeling, plaatsing,
detachering, bevordering, sollicitaties, zorg voor
geestelijke en stoffelijke belangen, zorg voor gun-
stig werkklimaat, personeelsonderzoeken, discipli-
naire straffen c.q. voorstellen daartoe doen).

c. materieelbeheer (huisvesting van de man en van
de dienst, begroting, indeling motormaterieel, ver-
deling benzine en olie, zorg voor dienst- en werk-
kleding, communicatiemiddelen zoals telefoon, enz.).

d. zorg voor paraatheid man en dienst (lichamelijke
oefening, schietonderricht, M.E., paraatheidsoefenin-
gen, inspecties, verdere opleiding en vorming).

ad 2e. Het toezicht op de uitoefening van de politie-
taak door het onder hem ressorterende personeel,
is naar de mening van de werkgroep niet te be-
schouwen als een "toekijken" zonder meer.
Dit toezicht omvat veel meer en zal in het bijzonder
dienen te liggen op het politieel-technische terrein.

Het toezicht heeft een bedoeling, n.i.:

- om te voorkomen dat bij de uitoefening van de
politietaak politieel-technische of tactische fou-
ten worden gemaakt,

- om eventueel gemaakte fouten te constateren en
te kunnen herstellen,

- om te bevorderen dat ter uitvoering van de po-
litietaak op de juiste wijze, tijd en plaats gebruik
gemaakt wordt van personeel, materieel en be-
voegdheden,

- om indien gewenst, gevraagd of ongevraagd
politieel-technisch advies te geven,

- om politieel-technische assistentie te geven,

- om waar nodig te coördineren,

- om een stimulans te geven,

- om te beoordelen of de gebezigde werkmethode
voldoet aan de te stellen politieel-technische
eisten, kortom

- om in algemene zin leiding te geven in het poli-
tievlak, overigens met inachtneming van de hiër-
archieke verhoudingen, de verhouding tegenover
burgemeester en openbaar ministerie en de
plaats welke groeps- en postcommandanten in
het gehele bestel innemen.

Hij moet door het personeel gezien en aanvaard
worden als een politie-autoriteit, die met zijn kennis,
ervaring en middelen, op zijn plaats, binnen het ka-
der van zijn opdracht, als een politieel-technische
leider fungeert tot wie men zich om politieel-tech-
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nische raad en daad kan wenden.
Hij zal door regelmatig contact en door het houden
van besprekingen eenheid in wijze van optreden,
werkmethoden en taktiek bevorderen, alsmede de
bedoelingen van de algemene leiding helpen inter-
preteren en daar waar verschillen van mening voor-
komen regelend optreden. Zo nodig zal hij indien
wenselijk, eventueel in overleg met de betreffende
autoriteiten bepaalde maatregelen treffen, zoals b.v.
het zelf ter hand nemen van onderzoeken. Bij ern-
stige misdrijven zal hij, uiteraard in goed overleg
met de er bij betrokken justitie-autoriteiten en politie-
ambtenaren de organisatie van het onderzoek ter
hand nemen.
Zijn gehele optreden zal er steeds van doordrongen
dienen te zijn, dat in eerste instantie de groeps- c.q.
postcommandanten de aangewezen ambtenaren zijn,
die voor hun politiële taakuitvoering verantwoorde-
lijk zijn tegenover burgemeester en officier van jus-
titie.
Teneinde dit gedeelte van zijn taak naar behoren te
kunnen uitvoeren, zal hij moeten zorgen voor een
deugdelijke informatie, zowel verticaal (naar boven
en naar beneden) als horizontaal, hetzij schriftelijk,
telefonisch of mondeling.
Hij zal op gelijke wijze dienen te zorgen voor een
goede communicatie. Hij zal de noodzakelijke hulp-
middelen moeten hanteren zoals kaartsystemen,
statistiek-materiaal, planborden, periodiek te ver-
zamelen gegevens.
In het bijzonder bij het leiding geven ten aanzien
van organisatie en beheer, dient hij rekening te hou-
den met de bevelen, aanwijzingen en richtlijnen,
welke hem door de minister c.q. de algemeen in-
specteur ter uitvoering van diens taak wordt ge-
geven.
Bij zijn toezicht op de feitelijke taakuitoefening van
het Korps Rijkspolitie, dient hij rekening te houden
met bevelen, aanwijzingen en richtlijnen van de be-
treffende minister, procureur-generaal, fgd. direc-
teur van politie, commissaris der koningin, officier
van justitie en burgemeester.
Het is uitgesloten dat hij de hierboven opgesomde
taken in volle omvang zelf kan uitvoeren.
Het zal noodzakelijk zijn taken te delegeren, waarbij
hijzelf zal moeten uitmaken in hoeverre hij persoon-
lijk zal behoren te worden ingeschakeld. Hij zal der-
halve voor de uitoefening van de hem opgedragen
taken een doeltreffend georganiseerde staf te zijner
beschikking dienen te hebben. Hij zal aan deze staf
leiding dienen te geven, hetgeen o.a. inhoudt, dat hij
eigen en ook andermans werk dient te organiseren,
althans daartoe aanwijzingen dient te geven.
Wil de districtscommandant zijn taak goed uitvoeren
dan zal hij veelvuldig contact dienen te onderhou-
den met de burgemeesters en officier van justitie.
Overigens zal het in incidentele gevallen voorkomen
dat de districtscommandant persoonlijk opdracht
krijgt zelfstandig taken te verrichten op politieel ter-
rein liggende.
Hij zal volledig op de hoogte dienen te zijn van de
taken der verschillende onderdelen waaruit het dis-
trict is opgebouwd.
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door wachtmeester 1e klasse H. Meijer
foto's: ANWB-fotodienst

sportieve
krachtmeting
ALEX-"W"W

De plaats van handeling was het zonovergoten sport-
park "De Woerd" in Driebergen, het thuishonk van
het voetbalteam van de sportvereniging .Alex" van
de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie.
Een gastvrije ontvangst viel ten deel aan het Natio-
nale Voetbalteam van de Wegenwacht. Kosten noch
moeite zijn gespaard om dit treffen tot een evene-
ment van gewicht te maken, Dat blijkt wel uit de
trofee waar het om draaide. "Het Zilveren Zwaailicht"
werd in 1969 door de A.NW.8. beschikbaar gesteld
bij de inschrijving van het miljoenste lid en belandde
na de toen gespeelde wedstrijd in Wassenaar in de
prijzenkast van .Alex", Een duidelijke reden voor
alle in het team opgenomen Wegenwachters om dit
pechgeval te verhelpen.
Nadat de uniformen waren verwisseld voor op voet-
balvelden gebruikelijke kledij en de meertonige toe-
ters op het aantal decibels waren getest, betraden
beide elftallen, vooratqeqaan door de .Alex-bok" -
de AVO-mascotte - het veld.
Een sportredacteur zou vanaf dit moment tot op de
bodem van zijn talent moeten gaan om een verslag
van de wedstrijd te geven. De zelfkennis van de
schrijver gebiedt te volstaan met de vermelding dat
beide elftallen er na tweemaal 45 minuten in waren
geslaagd tweemaal te scoren. Geen duidelijke win-
naar dus en in dat geval, zo luidt het reglement,

De AVO schoot beter van de 11-meter stip ...

foto onder: Generaal W. de Gast overhandigt het "zilveren zwaailicht"

Op de tribune O.m. de heer R. v. d. Luur, wethouder te Driebergen,
de heren A. Blankert en A. J. M. Mosheuvel, resp. hoofd-directeur
en chef geüniformeerde Wegenwacht, generaal W. de Gast en
majoor A. C. Vogel, commandant AVO.
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moest de zaak geforceerd worden aangepakt. Zo-
doende stonden de beide keepers ieder tienmaal ge-
concentreerd te staren naar de bal op 11 meter van
hun doel, hopend op een dosis keepersgeluk aan
hun zijde van de bal en op minder goede schutters-
kwaliteiten van de man aan de andere zijde. Het tel-
raam bewees tenslotte dat de Alexschutters 1 maal
meer hadden raakgeschoten. Alle rode lampjes op
de Wegenwachtstations in het land gloeiden vanaf

WAT
HEET?
DRUGS

"Het gebruik van drugs neemt toe. De spraakver-
warring ook. Wij hebben de mond vol van hasjiesj
en LSD en beseffen niet dat de drugs in ons keuken-
kastje staan. Want ook koffie en thee horen in het
rijtje thuis, evenals vlekkenwater en vliegtuiglijm.
Door gebrek aan informatie gaat dit actuele onder-
werp voortdurend de mist in. Daarom in dit boekje
44 pagina's informatie over drugs. Je wordt er mis-
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dat moment om dit pechgeval te signaleren. Deson-
danks een fijne sfeer toen generaal W. de Gast het
"Zilveren Zwaailicht" overhandigde aan de aanvoer-
der van het Alexteam, waarvan de heer A. Blankert,
hoofddirecteur van de A.N.W.B.,de heer A. J. M. Mos-
heuvel, chef van de geüniformeerde Wegenwacht,
majoor A. C. Vogel, commandant van de AVO en de
heer R. van der Luur, wethouder te Driebergen, ge-
tuigen waren.

schien niet high van, maar bewustzijn-verruimend is
de stuff wel."
Zo begint een aantrekkelijk uitgevoerd geschrift
waarin op zeer directe wijze de essentiële inlichtin-
gen over drugs worden verstrekt; van hoestsiroop
tot opium.
Van ruim twintig soorten drugs wordt in het kort ge-
zegd wat de oorsprong is. Er wordt van de verschil-
lende soorten beschreven hoe zij worden gebruikt,
wat zij "doen" en welke gevaren het gebruik er van
inhoudt.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn in een
gemakkelijk te lezen schema allerlei gegevens on-
dergebracht. In één oogopslag kan men van een be-
paald middel zien: de officiële naam, de popul=re
naam, de oorsprong, de kans op psychologische af-
hankelijkheid, de kans op gewenning, de kans op
lichamelijke afhankelijkheid, de kans op misbruik in
het algemeen, de effecten (ook sociaal) op korte ter-
mijn, en de effecten op lange termijn.

... ook in familiekring
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De hierbij afgebeelde tekening (oorspronkelijk
in kleuren) werd vervaardigd onder invloed
van het gebruik van verdovende middelen.
De bedoeling ervan is weer te geven wat er zoal door
het brein van de vervaardiger rondspookt, terwijl het
blanco ovaal rechtsboven moet aantonen, dat deze
frustraties verdwijnen als de vervaardiger "high" is.
Of zij daarna, wellicht in nog heviger mate,
terugkeren is niet duidelijk geworden.

Er is een hoofdstuk gewijd aan "drugs en de wet"
waarin op eenvoudige wijze, gericht op de leek, iets
gezegd wordt over de opiumwet en de handhaving
daarvan.
Het laatste hoofdstuk behandelt enige gegevens
over druggebruik in Nederland zoals die zijn geble-
ken uit het bekende onderzoek van drs. H. Cohen,

Het geheel eigen "taalt je" van de druggebruikers
wordt toegankelijk gemaakt door een alfabetisch ge-
rangschikte lijst van termen met hun uitleg of ver-
taling.
De samenstellers van het boekje hebben kennelijk
de bedoeling gehad om directe en praktische infor-
matie te leveren over de huidige kennis van drugs
en druggebruik. Daardoor is het duidelijk dat hier-
mee niet het "laatste woord" op dit gebied is ge-
zegd, doch veeleer "het eerste".
Door de oriëntatie die het boekje geeft zal het waar-
schijnlijk gemakkelijker, doch ook zeer zeker nodig,
zijn de toekomstige publikaties over drugs te volgen.
Het boekje wordt in een aantrekkelijke vorm gepre-
senteerd en is in eenvoudige taal geschreven.
Wat heet? Drugs, is een uitgave van L. C. G. Malm-
berg te 's-Hertogenbosch onder redactie van G.
Groen, H. van der Meer en J. de Werd.
De prijs is f 5,50. Bij afnamevan 20 exemplaren f 4,80.

M.P.B.

19
Rp.org_KB1970_12_dec_Nr.04 299



nieuwe TPW's
rijden
dit jaar
in alle
districten
en bijAVD

,

Op die van het district Maastricht na zijn nu alle
verkeersgroepen van het Korps Rijkspolitie voorzien
van het nieuwe type technische patrouillewagen,
de voor de rijkspolitie aangepaste VW-bestelwagen
met ramen. De wagens zijn voorzien van zwaailicht
en platform op het dak en uitgerust met mobilofoon
en materiaal voor technische onderzoeken en
wegbebakening. De uitrusting is minder compleet

dan die van de tot dusver gebruikte Citroen-TPW's,
maar deze kleine TPW is sneller. Ook de Algemene
Verkeersdienst beschikt over dit nieuwe type wagen,
dat echter voor deze dienst is voorzien van oranje,
inplaats van blauwe zig-zagstrepen aan de zijkanten.
De verkeersgroep van het district Maastricht krijgt
ook nog dit jaar deze nieuwe TPW. Op bijgaande
foto de VW-TPW van het district Leeuwarden,
gefotografeerd tijdens een onderzoek door de
wachtmeesters 1e klasse S. van der Kuur en J. Das,
samen met de opperwachtmeester K. Koster.

B. den O.
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nieuwe
patrouille-
boten bij
RPte water:
65 km per uur

De Rijkspolitie te Water beschikt sinds kort over
een geheel nieuw type vaartuig dat een hoge
snelheid kan ontwikkelen en gedurende een proef-
periode reeds grote mogelijkheden heeft bewezen.
Twee van deze vaartuigen, de RVB 110 en de
RVB 113, zijn gestationeerd te Harderwijk en
Wemeldinge.
De op de werven van Verhoef uit aluminium ge-
bouwde schepen van 6.65 meter lang en 2.50 meter
breed, zijn uitgerust met een 8-cylinder 270 pk
Mercruisermotor en hebben een maximumsnelheid

van 65 kilometer per uur. Bij die snelheid bedraagt
de diepgang slechts 30 centimeter. Met deze
schepen kan zeer snel worden opgetreden. Een
van de bewijzen daarvan is, dat kort geleden in
Zeeland door de bemanning van een van deze
vaartuigen per verrekijker een overtreding van een
binnenschipper werd waargenomen. De schipper
kreeg tot zijn grote schrik en verbazing de
Rijkspolitie te Water langszij terwijl hij nog bezig
was de overtreding te begaan. Het ligt in de
bedoeling de Rijkspolitie te Water in de toekomst
met meerdere vaartuigen van dit type uit te rusten.

B. den O.
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Vertegenwoordiging district Assen

district Eindhoven.WInnaar
schietwedstrijden
reserve rijkspolitie
1970

Foto's: P. Kasprowicz
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De reservisten van het Korps hebben kort geleden
hun krachten weer gemeten in het schieten, waarbij
het district Eindhoven met 166 punten het district
Leeuwarden met slechts 3 punten overvleugelde en
eerste werd.
De wedstrijden werden onder ideale weersomstan-
digheden gehouden op de Manger-Catsschietbanen
te Driebergen. Door de opheffing van de ressorten
werd aan deze schietwedstrijden reserve-rijkspolitie
voor het eerst met equipes van de districten deel-
genomen; vier van de beste schutters van elk district.
Nadat de adjudant M. M. van der Werf de deel-
nemers had verwelkomd werd op twee banen met
ieder vier schijven geschoten en aan het eind van de
dag, nadat het wedstrijdsecretariaat het"nodige werk
had verzet, werd het team van het district Eindhoven
met 166 punten als winnaar van de korpsschietwed-
strijd uitgeroepen. Als tweede plaatste zich het dis-
trict Leeuwarden met 163 punten en als derde het
district Nijmegen met eveneens 163. punten, doch
met een laagste vierde schutter.
Bij de personele wedstrijd werd de res.-wachtmees-
ter H. Zwaai van het district 's-Gravenhage eerste
met een totaal van 58 punten, tweede de res.-wacht-
meester M. H. v. d. Graaf van het district Zwolle met
57 punten en derde de res.-wachtmeester P. P. M.
Wagenaar van het district Alkmaar, ook met 57 pnt.
Omdat laatstgenoemde vroegtijdig de wedstrijden
moest verlaten en dus niet in de gelegenheid was
een steunserie te schieten, besloot de wedstrijdlei-
ding v. d. Graaf als tweede aan te wijzen.
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foto linksonder:

Wisselprijs 1970 district
Eindhoven, ambtenaar
toegevoegd C. A. Ooms
(equipe-leider).

foto middenonder:

1e prijs Personele
wedstrijden,
res. wmr. H. Zwaai,
district 's-Gravenhage

Voor deze korpswedstrijd waren door de Algemeen
Inspecteur een wisselbeker en voor de eerste drie
teams door de Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Justitie medailles beschikbaar gesteld.
Voorts stelde de Algemeen Inspecteur voor de per-
sonele wedstrijd een gouden, een zilveren en een
bronzen medaille beschikbaar.
Deze prijzen werden door het Hoofd van het Bureau
Reserve-Rijkspolitie, de heer J. M. A. Kasprowicz,
met een toepasselijk woord aan de winnaars uitge-
reikt, terwijl hij tevens van de gelegenheid gebruik
maakte om zowel de wedstrijdleider als het wedstrijd-
secretariaat te danken voor de goede en vlotte af-
werking van het programma.

""
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Neem kontakt
op met
NY. Nederlandsche
Huistelefoon
Maatschappij
Specialisten voor zwakstroomsystemen op
polltiebureaus voor:
politiemeldtafels - alarmeringsapparatuur
voor banken e.d. - kommunikatie-installa-
ties - omroep/muziekinstallaties - plot-
systemen - projektie-apparatuur - gesloten
TV-circuits - bandopname-apparatuur -
overval-, inbraak- en brandsignalering

Installaties kunnen zowel in koop als in
huur worden betrokken.

Meldtafel Gemeente Politie Vlissingen<@>
N.V.Nederlandsche
Huistelefoon Mij

Pegasusstraat 5-11, Den Haag,
Tel. 070-85.83.00

BIJKANTOREN IN AMSTERDAM,
ROTIERDAM, ARNHEM, GRONINGEN
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+: Oplossingen dienen uiterlijk 5 januari

+: ingezonden aan de

+: Puzzel redacteur Korpsblad Rijkspolitie

+: Burg. Patljnlaan 63, 's-Gravenhage.
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te worden

Winnaar van de puzzel in het novembernummer werd:

J. H. van den ELSHOUT
IJsselsingel 26, 's-Hertogenbosch

HORIZONTAAL:

1 stad uit de bijbel.
7 heilig feest.

14 boom.
15 oude vochtmaat.
17 draagtuig.
18 zangnoot.
19 bewegingloos.
20 troefkaart.
22 llefdesqod.
23 in elkaar.
25 langzaam.
27 Ned. rivier.
29 glanshout.
30 heldendicht.
33 vis.
34 scheikundige term.
35 in orde (afk.).
36 vogel.
37 reeds.
40 koraalbank.
44 zangnoot.
45 logement.
47 inhoudsmaat.
49 bron.
50 stuk hout.
52 lidwoord.
53 ogenblik.
55 plaaggeest.
56 rust.
57 watering.
59 wederhelft.
60 tentoonstellingsgebouw.
61 plaats in Gelderland.
62 oorsprong.
63 zangnoot.
64 uitroep.
65 stevi g - vast.
67 pers. voornaamwoord.
69 lengtemaat.
71 opsporingsmiddel.
73 tanden en kiezen.
76. ten bedrage van.
78 durf.
80 zangnoot.
81 manlijk dier.
83 water in Brabant.
84 dubbelklank.
87 soort verf.
88 ten bedrage van.
89 eensgezind.
91 godsdienst.
92 lengtemaat.
93 water in Friesland.
94 en anderen.
95 kledingstuk.
96 geografische aanduiding.
98 visgerei.

101 reeds.
103 voorzetsel.
105 gek (Eng.).
108 slinks.
109 kloosteroverste.

VERTICAAL:

1 plaats op Ameland.
2 mondeling.
3 maand.
4 Romeins Imperium.
5 deel van het been.
6 motorraces.
8 getij.
9 korting.

10 naamloze vennootschap
(fr. afk.).

11 langzame.
12 gelijkvormig.
13 Engelse titel.
16' zangnoot.
20 muurhaak.
21 voetenbankje.
24 vordering.
26 schok.
27 nevel.
28 reeds.
31 familielid.
32 met elkaar.
38 geheel gevuld.
39 ogenblik.
41 voorzetsel.
42 deel van het hoofd.
43 hoofddeksel.
45 schapen hoeder.
46 vu Ikaanstof .
47 verdriet.
48 heilig aandenken.
49 koopmansgoed.
51 reis.
52 nobel.
54 grondsoort.
55 scheikundige term.
58 emeritus.
60 vogel.

61a zoogdier.
64 buiten dienst.
66 groet.
68 getij.
70 lettertype.
72 wintervoertuig.
74 voorzetsel.
75 snaren bespelen.
n zuidvrucht.
78 plaats in Noord-Holland.
79 aspect.
80 werkbij.
82 afgelegen.
83 groet.
85 uitroep.
86 wenk.
89 nobel.
90 plakmiddel.
97 uitroep.
99 voegwoord.

100 werkbij.
102 daar.
103 Frans pers. voornaamw.
104 Frans pers. voornaamw.
105 familielid.
106 dagtekening.
107 zangnoot.
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Het is traditie dat de lezers van het Korpsblad Rijkspolitie voor de donkerste en tegelijk
feestelijkste maand van het jaar een kerstpuzzel wordt voorgeschoteld met extra prijzen.
Dat gebeurt natuurlijk ook dit jaar. Hierbij uw Kerstpuzzel, mét de beste wensen van
redactie en medewerkers voor prettige Kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig
1971. Voor goede oplossingen van deze puzzel zijn boekenbonnen beschikbaar van
f 25,-, f 15,-, f 10,- en f 5,-.
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Jubileumtegel beschikbaar voor oud-Rijkspolitieambtenaren

De commissie belast met de jaarlijkse uitgifte van de Rijkspolitiekalender
is er in geslaagd de - ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Korps
Rijkspolitie aan alle nog in dienst zijnde rijkspolitie-ambtenaren uitgereikte -
oudhollandse jubileumtegel, tegen een luttel bedrag ter beschikking te
stellen aan allen die in de loop der jaren het korps wegens pensionering,
functioneelleeftijdsontslag, of om andere redenen hebben verlaten.
Ongetwijfeld zullen er velen zijn die van deze gelegenheid gebruik willen
maken, om de fraai uitgevoerde tegel, waarvan hierbij een afdruk is
opgenomen, in hun bezit te krijgen.

Bij overmaking van een bedrag van f 2.50 op gironummer 2195700 van
de Administratie Rijkspolitiekalender, postbus 2324 te Utrecht, wordt hun de
tegel franco thuis gezonden. Op het girostrookje moet worden vermeld: TEGEL.

Men wordt aangeraden niet te lang met het opgeven van de bestelling
te wachten, daar de voorraad uiteraard beperkt is.
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Rijkspolitie-ambtenaren en hun echtgenotes zijn
overal in het land ook actief buiten het kader van
alle besognes van de dagelijkse politiedienst. Een
van de voorbeelden daarvan signaleren wij hierbij,
namelijk dat van het dorp Lienden in de Betuwe,

twee leden
Korps Rijkspolitie

in Europese
politie zwemkampioenschappen

30

1 miljoen bonen
voor 2 mieren
in Liénden

waar dorpsbewoners en echtgenotes en kinderen
van rijkspolitie-ambtenaren een stuk monnikenwerk
hebben verricht.
Daar werd voor het fruitcorso in Tiel een praalwagen
gemaakt, waarop twee enorme mieren de produkten
van de oogst showden als symbool van resultaat van
nijver streven. Nijver zijn vooral degenen geweest
die deze bijzonder fraaie wagen maakten en alleen
al aan de mieren 1.000.000 bonen in zes kleuren
plakten. Tot de plaksters behoorden de "rijkspolitie-
vrouwen" Golink, Hageman en Van Soest.
Resultaat: een eerste prijs. ..

Aan de Europese politiezwemkampioenschappen
1970 te Blackpool namen twee vertegenwoordigers
van het korps Rijkspolitie deel, namelijk W. van Zijl
en W. P. Meuwese. Eerstgenoemde bereikte de finale
220 yards schoolslag (4e in 2.59,6,dus net buiten de
prijzen). De heer Meuwese haalde op de 110 yards
rugslag de finale net niet (serietijd 1.15,5).
Beide heren kwamen nog uit in de estafette 4 x 55
yards wisselslag; resultaat: een 4e plaats in 2.07,8.
Ook bij waterpolo verdedigden beide Rijkspolitie-
vertegenwoordigers de Nederlandse kleuren. Hier
werd een 3e plaats bereikt achter W.-Duitsland en
het organiserende Engeland.

R. Suvaal

adjudant
Scholten
nam afscheid

Tijdens een druk bezochte receptie in het gemeente-
huis te Haaksbergen, nam dezer dagen adjudant
J. Scholten afscheid van de dienst. De receptie, aan-
geboden door het gemeentebestuur van Haaksber-
gen, bewees dat de scheidende adjudant zowel bij
zijn collega's als bij de burgerlijke en justitiële auto-
riteiten bijzonder gezien was. Op de foto spreekt
mr. W. L. de Walle, officier van Justitie te Almelo, de
scheidende adjudant toe. foto: Dagblad Tubantia
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l\.e~s~~@rre~
Hier zie je drie grote kerstballen. In elk er van zit de naam verborgen

van nog "iets" waarmee je een kerstboom mooier kunt maken.
Hoe je die namen vinden kunt? Luister goed! De beginletters van de in de eerste

bal getekende dieren vormen in de volgorde 1, 2, 3 en 4 de naam van het eerste woord.

door de doolhof
Als je vervolgens je in de doolhof begeeft vind je, als je goed loopt, onderweg

letters die samen het tweede woord vormen.

en een geheimschrift
De derde bal tenslotte bevat geheimschrift! We hebben de letters van het

alfabet door cijfers vervangen bijvoorbeeld A = 6, B = 18, C = 27 enz. (Dit zijn niet
de echte cijfers hoor, we namen deze maar als voorbeeld!) en vragen jullie

nu uit te zoeken wat het derde woord is wat op die manier ontstaat.

Wie de oplossing uiterlijk 5 januari per briefkaart stuurt aan:
Puzzel redacteur Korpsblad Rijkspolitie, Burg. Patijnlaan 63, 's-Gravenhage

maakt kans op een van de uitgeloofde 10 jeugdpocketboeken.

31
Rp.org_KB1970_12_dec_Nr.04 308



voor
de toekomst
van
"Volendam"

door opperwachtmeester P. van der Spek te Edam

rijkspolitieman traint
ere-divisie-pupillen
In Volendam liggen ze er al lang niet meer wakker
van, maar de medische wetenschap tobt toch nog
steeds met het verschijnsel dat in dit wereldbekende
dorp sinds mensenheugenis de baby's met klompjes
aan ter wereld komen.
Goed, men is bereid zich daar bij neer te leggen,
maar waar is het einde, nu ook al geruime tijd Vo-
lendammer jongetjes het levenslicht tegemoet knip-
peren met aán de ene voet de al-oude klomp, terwijl
de andere is voorzien van een super-mini-voetbal-
schoen!
Op Marken beweren de onderdanen van Sijtje Soes
dat hun overzeese Duren bij de geboorte ook twee
extra slokdarmen hebben meegekregen en wel één
voor de verwerking van "lange dunne" *) en één
voor de invoer van geestrijke vloeistoffen.
Men gelieve daar echter niet veel geloof aan te
hechten en bovendien wenst de Volendammer op
het punt van overdrijving door niemand naar de
kroon te worden gestoken. Niettemin is al wel dui-
delijk geworden dat er unieke dingen gebeuren in
dat gedeelte van de gemeente Edam wat in de Alge-
mene Politie Verordening nog steeds als "buitenwijk
Volendam" wordt uitgescholden.
Uniek is het dat, indien iets als echt Nederlands
wordt voorgesteld, er nog altijd de overbekende hul
of wijde broek aan te pas moet komen. Uniek is het
dat de buiten zijn dorpsgrenzen enigszins be-
schroomde Volendammer een operakoor op de been
heeft gebracht, waarover gerenommeerde Italiaanse
zangers zich het "molto benen hebben laten ontval-

*) Ondermaatse aal

len. Uniek is het dat .Poesie", "Schuimpie", "de
Prof", "Koster I" en "Koster 11" een beatgroep vor-
men die als de Cats (met op hun visitekaartjes de
toevoeging: Made- in Volendam) er in binnen- en
buitenland ongelooflijk veel fans op na houden.
Maar hoe uniek dat allemaal ook moge klinken, een
u n i cum is ongetwijfeld dat Volendam deel uit-
maakt van de enige Rijkspolitie-gemeente waar offi-
cieel om geld en - niet officieel - om paling wordt
gevoetbald. En omdat de ontelbare malen ge-
schreeuwde supporterskreet "Hup Volledam" zijn
uitwerking niet gemist heeft, zal er gedurende het
seizoen 1970/1971 moeten worden aangetreden te-
gen ... , nee niet Monnickendam, De Rijp of Pur-
merend, maar tegen Feijenoord, Ajax en Sparta, om
maar enkele concerns te noemen.
De speler die tijdens een wedstrijd in Volendam het
eerste doelpunt scoort krijgt de reeds genoemde
paling. Hoeveelheid: een pond, toestand: gerookt.
Maar, zo zal men zich afvragen, hoe komt een Vo-
lendammer zo brutaal om het met zijn naar vis rui-
kende dubbeltje op te nemen tegen een Rotterdam-
se "rooie rug"?
Wel, het "gaat heen en vermenigvuldig u" heeft bij
veel Volendammers niet aan dovemans oren geklon-
ken, zodat er voor een groot aantal binnen het dorp
gevestigde onderwijsinstellingen nog voor vele jaren
voldoende emplooi zal zijn. Maar buiten de school-
tijden moeten de Tolletjes, Jonkies, Veer-, Kwak- en
andere mannetjes ook zoet gehouden worden.
Uiteraard wordt er .dan veelal achter een bal aange-
hold, waarbij de jongelui elkaar reeds selecteren en
uitsorteren met: "Jij kenne niet voetbalIe, gaan jij
maar vliegere."
En voor degenen die niet tot vliegeren zijn veroor-
deeld staan 63 (!) elftallen ter beschikking om onder
leiding van al dan niet gediplomeerde trainers in het
leger van Z. M. Koning Voetbal carrière te maken.
En op één van die wel-gediplomeerde oefenmeesters
willen we nu even het spo(r)tlight richten.
Want deze meester is in het dagelijkse leven een
andere meester, namelijk een wachtmeester, met de
toevoeging ,,1e klasse". Wij bedoelen de tot het
rayon Volendam behorende Rijkspolitie-functionaris
Willem van den Bosch.
Het volledig noemen van de voornaam is een "ouwe-
jongens"-privilege van schrijvers en verslaggevers,
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Wachtmeester 1e klasse W. van den Bosch met zes van zijn zeventig pupillen.

waar niet alleen Ernst, Rinus of Kurt, maar ook Wil-
lem zich aan heeft te onderwerpen.
Voor de zeventig aan zijn zorgen toevertrouwde pu-
pillen is het echter zeer duidelijk "meneer" en voor-
al bij het voetballende Volendam wordt daar streng
de hand aan gehouden, want ook de categorie
waartoe die zeventig behoren probeert het met de
gezagsverhoudingen nog wel eens op een akkoordje
te gooien. En daarom is het zo bijzonder waardevol
dat een politieman ook op een andere wijze dan die
waarvoor hij rechtens iedere maand een beroep op
's Rijks schatkist doet, zich met de jeugd bezig
houdt.
Trainer Willem van den Bosch was dit jaar één van
degenen aan wie, nadat hij hiervoor een cursus had
gevolgd en een examen had afgelegd, door de
K.N.v.B. officieel de status van "spelleider" werd
toegekend. Dit houdt in dat hij tot scholing van toe-
komstige voetballers bevoegd is, evenwel zonder op
honorarium aanspraak te kunnen maken, daar dit is
voorbehouden aan de meer professionele oefen-
meesters, wier kennis en kunde op dit gebied aan
aanzienlijk hoger eisen zijn getoetst. In het voetbal-
onderwijs zou men kunnen spreken over meester
Willem van den Bosch en professor Hans Croon.
En uitgaande van het gegeven dat de minister-
president en de procureur-generaal bij de Hoge
Raad ook lagere-school-jongens zijn geweest, is het
reëel te veronderstellen dat meester Van den Bosch
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nog eens zal kunnen spreken over "zijn" oud-leer-
ling wanneer deze zijn bijdrage heeft geleverd aan
het behalen van de een of andere cup.
Toen Van den Bosch zich de eerste keer tussen de
lieverdjes begaf werd hij met zeer gemengde ge-
voelens geproefd en beroken. Een iegelijk die niet
kan aantonen dat zijn kwadraat bet-overgrootouders
ook Volendammers waren, wordt als "vreemd" ge-
kwalificeerd en dienovereenkomstig behandeld. En
het mag een bijzondere prestatie worden genoemd
indien zo'n vreemde er in slaagt zijn voet tussen de
deur te krijgen. Bij meneer Van den Bosch lukt dat
geweldig, ondanks de extra belasting die zijn
"agent"-schap hem oplegt. In Volendam spreekt
men nog van "agent", hetgeen stamt uit de tijd voor
1947 toen de gemeente Edam zijn eigen politie had
met een heuse inspecteur, die met "chef" werd aan-
gesproken. Onder diens bevelen stond een onlangs
als wachtmeester 1e klasse gepensioneerde agent,
van wie slechts ingewijden weten dat hij niet echt
"Klaas van de Chef" heet.
Maar terugkerend bij Van den Bosch: via kopballe-
tjes, doeltrappen, balbehandeling en die andere
honderd dingen die Eusebio's en Pele's bijgebracht
moeten worden, heeft hij bij hen ook vertrouwen en
openheid weten te kweken. Door de oefenmeester
heen zien ze de wachtmeester en omgekeerd. Ook
in de verhouding politie/publiek gebeurt daar dus
iets uitzonderlijks.
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nieuwe groepscommandanten
Op 1 maart 1970

Adjudant C. van Gessele
te Berghem. Hij werd op

26 november 1917 te
's-Heerenhoek geboren en
was vanaf 1 augustus 1960
plaatsvervangend groeps-

tevens rayoncommandant te
St. Anthonis, groep Oploo.

Op 1 mei 1970
Adjudant P. J. Beckers

te St. Oedenrode.
Hij werd op 15 juni

1918 te Nuth geboren
en was vanaf

april 1958 postcommandant
te Rijsbergen.

Op 1 november 1970
Adjudant E. de Heus

te Wormer. Hij werd op
9 oktober 1918 te Hoofddorp

geboren en was vanaf
1 februari 1969

plaatsvervangend groeps-
tevens rayoncommandant

te Bladel.

is olie

Op 1 november 1970
Adjudant D. Timmermans

aangewezen als Hoofd
Technische Recherche te

's-Gravenhage. Hij werd op
8 januari 1919 te Hedel geboren
en was vanaf 1 september 1965
plaatsvervangend Hoofd Techn.

Recherche te 's-Gravenhage.

Op 16 november 1970
Adjudant B. L. Hokke te

Goedereede. Hij werd op
24 juli 1917 te Vierpolders

geboren en was vanaf
15 september 1968

plaatsvervangend groeps- tevens
rayoncommandant . Ouddorp, later
gew. in Goedereede te Ouddorp.

Op 16 november 1970
Adjudant A. F. Jager te

Haaksbergen. Hij werd op
25 november 1918 te

Weststellingwerf geboren en
was vanaf 1 juli 1959

postcommandant te
Vroomshoop.

laatste eer aan
adjudant Stamhuis

Adjudant H. Stamhuis, commandant van de Bereden
Groep te Hoogeveen, is niet meer. Het verscheiden
van deze in het korps en in paardesportkringen zeer
actieve en bekende figuur werd reeds eerder in het
korpsblad gemeld, doch nadien bereikte ons nog
deze foto van de wijze waarop de beredenen te
Hoogeveen hun commandant de laatste eer bewezen.

R.P. Kalender

hebt U
'm al
besteld?

WENST
IEDER

Gulf Oil (Nederland) n.v.
Rotterdam - Tel. 111600 EEN ''11.

BETER
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het jachthuis open te breken. In een licht maan-
schijnsel kon post 11 de mannen bezig zien. In zeer
korte tijd was de deur opengebroken, waarna de
mannen met z'n drieën het jachthuis binnengingen.
Buiten kon men hen horen breken; ze produceerden
nogal wat lawaai en waren er kennelijk nogal gerust
op, dat er niemand in de buurt was.
In die tussentijd steeg voor de "posters" de span-
ning. De auto was inmiddels reeds doorzocht en
trillend van spanning wachtte men op de cliêntele.
Na ruim een kwartier zag post 11 één man naar bui-
ten komen, die met een zaklamp rond scheen. On-
danks dat hij in de richting van post 11 scheen, zag
de man hen niet staan. Daarna liep de man verder
in de richting van de poort. Op het moment dat de
man ongeveer halverwege de deur en de poort was,
werd hij door post 11 in het zonnetje gezet en toe-
geroepen te blijven staan. Als versteend stond hij
tegen de muur van het jachthuis. Op snelle wijze
werd hij gefouilleerd, geboeid en op de grond gezet
onder bewaking van Vermeulen.
Twee mannen waren echter nog in het jachthuis.
Die werden gesommeerd naar buiten te komen, maar
gaven taal noch teken.
Zonder voorafgaande afspraak werd daarop een
spelletje "bluf" opgevoerd. Engelaar gaf via de por-
tofoon gefingeerde opdrachten: ,,8 man vóór het
jachthuis, 6 man op de binnenplaats, aan weers-
zijden 4 man en schieten op ieder, die tracht te
vluchten".
Verhaaff en Hettema liepen snel door het grint heen
en weer - de indruk wekkend - dat er veel politie
aanwezig was. Hierbij troffen zij de twee overige
'mannen plat tegen een muur gedrukt. Ook die wer-
den volgens het boekje gefouilleerd en geboeid. Dat
het spelletje "bluf" op zijn plaats was geweest, bleek
achteraf, want de twee mannen vertelden, dat zij
hadden willen vluchten, maar niet hadden gedurfd,
omdat zij dachten, dat het jachthuis omsingeld was.
De daders waren afkomstig uit Haarlem en de vangst
bleek een zeer goede te zijn. De Haarlemmers be-
kenden namelijk enkele tientallen inbraken in zowel
België als Nederland, waarbij zij het steeds op an-
tiek hadden gemunt.

antiekdieven
in het jachthuis

van madame Carlier

De Rijkspolitie van de Groep Rucphen werd eind
augustus-begin september geconfronteerd met een
drietal inbraken in het jachthuis van madame Car-
lier, dat zeer afgelegen in de Rucphense bossen bij
de belgische grens ligt. Bij de inbraken werd steeds
een grote hoeveelheid aan antieke voorwerpen ter
waarde van duizenden guldens ontvreemd en bij de
laatste werden zelfs uit een schouw antieke delfts-
blauwe tegeltjes weggehakt. Omdat niet alle tegel-
tjes waren meegenomen, was de verwachting, dat
de inbrekers nogmaals zouden terugkeren en beslo-
ten werd om te gaan posten.
Nadat twee nachten posten vruchteloos waren ge-
bleven, bracht de derde nacht succes. Van 10 op 11
september mochten de wachtmeesters 1e klasse H.
H. Engelaar en P. J. Hettema van St. Willebrord,
C. Verhaaff van Rucphen en wachtmeester F. J. Ver-
meulen van Zundert naar het jachthuis. Omstreeks
tien uur gingen zij met een onopvallende privé-auto
op pad. De auto werd op een boerenerf op ruim 1 km
afstand van het jachthuis achter een schuur gezet.
De afstand van boerenerf naar het jachthuis werd te
voet afgelegd. Bij het jachthuis werd allereerst een
onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat alles rustig
was. Hierna verscholen Verhaaff en Vermeulen (post
I) zich aan de voorzijde van het jachthuis. Engelaar
en Hettema (post 11) zochten een plaatsje in de ro-
dodendronstruiken bij de binnenplaats. Het onder-
ling contact werd onderhouden met portofoons.
Bij stormachtig weer werd in de duisternis zwijgend
gewacht op eventualiteiten. Na ongeveer een uur
werd men opgeschrikt door het geluid van een auto
en even later doorpriemden koplichten de duisternis.
Een ieder lag "op scherp" languit in het bos. De
auto reed naar de voorzijde van het jachthuis. Tot
schrik van post I reed de auto in de struiken en
stopte op nog geen 2 meter afstand van de plaats
waar post I lag. Met bonkend hart bleven de mannen
doodstil liggen. Drie figuren verlieten de wagen en
liepen vlak langs hen naar de poort van het jacht-
huis.
Op de binnenplaats - of het zo moest zijn, precies
tegenover de plaats waar post 11 in het bos lag -
begonnen de mannen met een koevoet een deur van
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w. Krommenhoek
40 jaar in 's Rijksdienst

In de garnizoens OO-mess te Den Haag recipieerde
dezer dagen de heer W. Krommenhoek, die veertig
jaar geleden in 's Rijksdienst trad. In aanwezigheid
van vele hoge justitiële en politie-autoriteiten, col-
lega's en medewerkers, werd het woord gevoerd
door onder meer de Algemeen Inspecteur van het
Korps Rijkspolitie, generaal W. de Gast. Deze me-
moreerde de vele en belangrijke diensten die de
heer Krommenhoek, die thans werkzaam is als hoofd
van het Bureau Algemene en Begrotingszaken van
de Algemene Inspectie van het Korps, in de afge-
lopen decennia aan leger en rijkspolitie heeft be-
wezen.

EEF
oldenzaal

NY.

oldenzaal
emmen
voorburg

AMBTSJUBILEA
vmg. RESSORT 's·GRAVENHAGE (districten
Owmr. H. Veenema, Barendrecht
Wmr. 1e kl. F. v. Gemerden, Hoge Rijndijk
Owmr. G. J. Hoogstraten, Wateringen
Owmr. H. v. d. Tang, Ter Aar
Owmr. J. J. v. d. Vlist, Rijswijk (Z.H.)
Owmr. J. Koorevaar, Nw Beijerland
Wmr. 1e kl. A. Scherpenisse, Putlershoek
Wmr. 1e kl. J. D. v, d. Werf, Nw Beijerland
Wmr. 1e kl. S. v. d. Wulp, Wassenaar
Wmr. 1e kl. G. v. Galen, Rozenburg
Wmr. 1e kl. A. Wal hout, SI. Annaland

DISTRICT LEEUWARDEN
Owmr. H. Holt, Harkema-Opeinde

RIJKSPOLITIE TE WATER
Owmr. P. van Duijn, IJmuiden
Wmr. 1e kl. P. C. W. Prinse, Lelystad

ALG. VERKEERSDIENST
Owmr. J. A. E. Bok, Driebergen

niet afz. opgegeven)
25 jaar op 22-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 26-11-'70
25 jaar op 1-12-'70
25 jaar op 7-12-'70
25 jaar op 23-12-'70

25 jaar op 4-12-'70

25 jaar op 3-12-'70
25 jaar op 3-12-'70

25 jaar op 17-12-'70

personalia

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-10-'70: A. A. Koenis, wmr. 1e kl.,
van Enkhuizen naar Heerhugowaard. H.
A. Esselink, wmr. 1e kl., van Wieringer-
werf naar Flevoland Zuid.
DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-10-'70: G. J. M. Berk, wmr., van
Ouderkerk a. d. Amstel naar Diemen;
L. Oskamp, wmr., van Weesp naar Krom-
menie; G. Wijman, wmr. 1e kl., van Wor-
mer naar Schiphol; J. J. Kaarsemaker,
wmr., van Muiden naar Amsterdam; J. G.
Kroes, wmr., van Diemen naar Ouderkerk
a. d. Amstel; J. M. A. Leideritz, wmr.,
van Krommenie naar Schiphol.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-10-'70: G. Bergmeijer, wmr., van
Breukelen naar Leersum; J. J. Hoogen-
doorn, wmr., van Maarssen naar Oude-
water; A. F. Smit, wmr., van Bunschoten
naar Langbroek; H. W. Baron, wmr. 1e
kl., van Bilthoven naar Driebergen; J. H.
Visscher, wmr., van Houten naar Tuil en
't Waal.

vmg. RESSORT 's-GRAVENHAGE
(districten niet afzonderlijk opgegeven)
PElr 1-9-'70: van 's-Gravenhage naar Rijs-
Wllk-Z.H.:
Adj. T. Groenenberg; Owmrs. J. v. Assen,
P. v. Berkel, J. de Ruiter, A. Swart en
J. J. v. d. Vlist; wmrs. 1e kl. P. v. Graas,
J. J. de Korte, H. v. d. Lans, I. Leemans,
G. C. v. d. Plas, J. Ras, H. J. Schenk
en A. v. d. Windt; wmrs. R. Arendsen,
E. O. Daems, P. v. d. Dool, D. v. d.
Graaf, H. W. B. v. d. Marel en W. H. J.
v. d. Meer; tech. contrs. P. J. Boer, G.
C. Eggermont, H. C. v. Kampen, A. H. F.
F. Valkenhoff en G. Hendriksen; rijks-
ambt. E J. de Jager.
Per 28-9-'70: J. de Lange, wmr., van Dirks-
land naar Barendrecht; L. A. v. d. Meer,
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wrnr. van 8arendrecht naar Dirksland.
Per 1-10-'70: P. Antheunisse, owmr., van
Nieuwpoort naar Middelburg; J. Bom.
wmr., van Kortgene naar hulst; W. A. Th.
Eggermont, wrnr., van Kruiningen naar
Tholen; J. A. Elias, wmr., van Klooster-
zande naar Bruinisse; E. M. Bogaert,
wmr., van Oostburg naar Heinkenszand ;
L. v. d. I-iave, wmr. le kl., van 's-Gra-
vendeel naar Nieuwe Tonge; J. C. v. d.
Boogaart, wmr., van Oud-i:3eijerland naar
's-Gravendeel; C. Th. Kooij, wmr., van
Vianen naar H. I. Ambacht; J. Blanken,
owrnr., van Zuid-Beijerland naar Assen;
H. H. Emmerik, wmr., van Hillegom naar
Waddin,,,een; A. v. vuer, wrnr., van Haas-
trecht naar Nieuwerkerk a. d. IJssel; L.
N. Ponsioen, wmr., van Nieuwkoop naar
Leiderdorp; E. P. Onink, wmr., van Pij-
nacker naar 's-Gravenzande; J. Blok,
wmr., van Sassen heim naar De Lier; M.
F. M. Pieterse, wmr., van Schoon hoven
naar Berkel en Rodenrijs; A. Sloof, wmr.,
van Waddinxveen naar Zoetermeer; A. B.
den Toom, wmr., van Wateringen naar
Noordwijkerhout; L. J. Bout, wmr., van
Middelharnis naar Dordrecht; D. W. Met-
selaar, wmr., van Vianen naar Raams-
donksveer; J. L. de Groot, wmr., van
Rijnsburg naar Oegstgeest; A.. Broere,
wmr., van 's-Gravenzande naar Lisse; H.
Metselaar, wmr. le kl., van De Lier naar
's-Gravenhage; H. J. Kasemier, wmr. le
kl., van Maasland naar 's-Gravenhage;
H. G. Schuurman en J. W. Bergman,
wmrs, van Capelle a. d. IJssel naar Krim-
pen a. d. IJssel; G. M. Brasser, wmr. le
kl., van Capelle a. d. IJssel naar Kapelle;
W. Marinissen, wmr., van Capelle a. d.
IJssel naar Veere; J. v. d. Horst, wmr.,
van Capelle a. d. IJssel naar Daltsen;
J. Bouwknegt, wmr., van Capelle a. d.
IJssel naar Beilen; A. v. Krimpen, wmr.,
van Boskoop naar Haastrecht; P. F. hoo-
gendoorn, wmr. le kl., van Zoetermeer
naar Driebergen.
Per 10-10-'70: A. A. van Leeuwen, wmr.,
le kl., van Capelle a. d. IJssel naar
Nieuwerbrug; W. B. Wouters, wmr., van
Capelle a. d. IJssel naar De Meern.
Per 1-11-'70: E. de Vries, wmr. le kl.,
van Nieuwerkerk a. d. IJssel naar 's-Gra-
venpolder; J. v, d. Boon, wmr., van
's-Gravenpolder naar Nieuwerkerk a. d.
IJssel; J. de Haan, wmr. le kl., van
Bleiswijk naar Rotterdam; J. Barendrecht.
adjudant, van Haastrecht naar Middel-
burg; L. Witteveen, wmr., van Den Hoorn
naar Maasland; A. C. den Bos, wmr., van
Krimpen a. d. IJssel naar Ridderkerk.
DISTRICT BREDA
Per 1-9-'70: L. W. M. v. d. Linden, wmr.
le kl., van Kaatsheuvel naar 's-Hertogen-
boseh.
Per 1-10-'70: C. Arlman, wmr., van Raams-
donksveer naar Spijkenisse; A. J. M.
Franken, wmr., van Oudenbosch naar
Gilze-Rijen; A. Groeneveld, wmr., van
Etten-Leur naar Oisterwijk; A. M. Kanters,
wmr., van Made en Drimmelen naar Et-
ten Leur; J. T. P. M. Quik, wmr., van Et-
ten Leur naar Oudenboseh; P. T. M. M.
Rullens, wmr., van Halsteren naar Zun-
dert; P. S. G. v. d. Rijken, wmr., van
Oisterwijk naar Baarle Nassau; M. J. M.
v, d. Ven, wmr., van Gilze Rijen naar
Etten Leur; A. A. C. M. v. d. Wegen,
wmr., van Zundert naar Zevenbergen; J.
N. M. Stam, wmr., van Zevenbergen naar
Made en Drimmelen; J. M. Lenssen, of-
licier le kl. v,an Breda naar Maastricht.
Per 1-10-'70: onderstaande adspiranten
van Opleidingsschool Arnhem naar:
K. Bijker en J. C. M. Schets, Goirle;
A. M. Deijkers en J. H. Thijen, St. Wille-
brord; K. Dooijewaard, Oudenboseh; P.
Kooij, Rijen; J. A. D. Ligtenberg, Baarle
Nassau; J. Wierda, Halsteren; J. C. A. A.
Mathijssen, Kaatsheuvel; T. M. A. v. Mee-
teren, Etten Leur; C. A. M. de Mooij,
Steenbergen; P. H. M. van Rijswijk, Zun-
dert en B. Spijker, Hilvarenbeek.
Per 10-10-'70: A. W. B. Embrechts, wmr.,
van Goirle naar Rijen; J. C. J. Laros,
wmr., van Baarle-Nassau naar Made en
Drimmelen; L. A. W. Adriaenssen, owmr.,
van Zeven bergen naar Zundert; J. van
Driel, wmr. le kl., van Oisterwijk naar
Hooge Zwaluwe.
Per 16-10-'70: P. A. Pruijsers, wmr. le kl.,
van Rucphen naar Sprundel.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-8-'70: W. A. Zwambach, rijksambt.
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E, van 's-Hertogenbosch naar Driebergen.
Per 16-9-'70: J. Scharn, adjudant, van
Vlijmen naar 's-Hertogenbosch.
Per 1-10-'70: J. Kribbe, owmr., van Wou-
driehem naar Nieuwpoort; N. M. Geelen,
wmr. le kl., van Reek naar Stein; C: A.
W. de Cloe, wmr., van Drunen naar
Sprang Capelle; T. F. van Oorschot, wmr.
van Heesch naar VI ijmen;
en onderstaande adspiranten van oplei-
dingsschool Arnhem naar: L. J. A. M.
Daamen en A. W. M. Kitslaar, Rosmalen;
T. J. G. M. Leenders en H. B. Menge-
rink, Schayk; J. Nijborg, Andel; P. J. Vis-
schel', Grave; T. C. Wiersema, Eethen;
C. E. H. Wilkes, Uden en J. W. Lubberts,
Veghel.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 22-9-'70: G. J. Heijink, wmr., van
Best naar Amsterdam (A.P. te W.).
Per 30-9-'70: H. Bos, wmr. le kl., van
Eindhoven naar Exloo (Centr. Opl. Mob.
Eenh.).
Per 1-10-'70: H. W. A. M. v. Bree, wmr.,
van Deurne naar Best; onderstaande ad-
spiranten van opleidingsschool Arnhem
naar: J. T. C. Dooren en J. B. Bijleveld,
Best; F. L. M. C. van Meijl, Deurne; J. H.
J. Hassing, Waalre; M. A. Hendriks,
Leende; A. G. Hendriksen, Someren; A.
G. v, d. Leij, Gemert; A. J. W. Strik,
Bergeijk; M. Teunissen, Maarheeze en C.
F. P. Vendrig, Heeze.
Per 15-10-'70: G. J. de Valk, wmr. le kl.,
van Heeze naar Eindhoven; J. G. H. Heij-
mans, owmr., van Schoot naar Budel.
DISTRICT ROERMOND
Per 26-9-'70: G. J. v. d. Walle, wmr., van
Echt naar Gieten.
Per 1-10-'70: K. A. Sjoorda, officier 2e kl.,
van Roermond naar Driebergen; H. M. C.
Peeters, wmr., van Meerlo-Wanssum naar
Thorn; P. E. Onckels, wmr., van Hunsel
naar Nederweert; W. J. H. Essers, wmr.,
van Heijthuysen naar Meerio Wanssum;
G. G. P. Aarts, wmr., van Helden Pan-
ningen naar Hunsel; J. A. C. Kemp, wmr.
van Echt naar Velden; L. Th. J. Quax,
wmr., van Maasbracht naar Echt; M. J.
M. v. d. Sterren, wmr., van Horn naar
Bergen; J. W. H. Verheijden, wmr., van
Maasbree naar Maasbracht; en onder-
staande adspiranten van opleidingsschool
Arnhem naar: P. T. W. Baens, Horn; J.
G. W. Boseh, Arcen; H. S. M. Princen,
Echt en A. Stuurman, Meerio Wanssum.
Per' 10-10-'70: J. M. Tulkens, wmr. le kl.,
van Hunsel naar Roermond.

DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-10-'70: P. J. v. d. Heuvel, wmr. le
kl., van Maastricht naar Eindhoven; P. I.
J. A. Aller, wmr., van Susteren naar
Mechelen; P. J. W. Bastiaans, wmr., van
Valkenburg naar Stein; J. G. M. Habets,
wmr., van Schaesberg naar Eijgelshoven;
J. J. G. Moonen, wmr., van Vaals naar
Simpelveld; H. W. Popping, wmr., van
Amstenrade naar Spaubeek; H. H. C.
Rossel, wmr., van Simpelveld naar Sus-
teren; onderstaande adspiranten van opl.-
school Arnhem naar: E. C. Dierx, Schaes-
berg; M. M. J. Peerboom en F. A. Sil-
vius, Vaals en A. W. M. Steens, Urmond.
Per 16-10-'70: J. Tichelaar, wmr. le kl.,
van Nieuwenhagen naar Kessel. •

DISTRICT APELDOORN
Per 12-9-'70: H. J. Hesselink, owmr., van
Oldebroek naar Exloo (Dr.).
Per 1-10-'70: G. Schol ten, wmr., van 01-
debroek naar Nunspeet; A. W. Christi-
aans, wmr., van Hattem naar Wezep; E.
J. ten Harkel, wmr., van Aalten naar
Groenlo; J. W. Jonker, wmr., van Nun-
speet naar Putten; E. v. d. Berg, wmr.,
van Putten naar Gorssel; B. A. Korterink,
wmr. van Lochem naar Neede.
Per 22-10-'70: Chr. Wilkes" owmr., van
Vorden naar Markelo.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-10-'70: L. H. v. d. Berg, wmr. le
kl., van Heilig Land naar Megen; G. L.
A. Kuypers, wmr., van Maasdriel naar
Beneden-Leeuwen; C. Brinkman, wmr.,
van Gameren naar Deil; A. A. M. Lintsen,
wmr., van Overasselt naar Buren; J. H.
M. Thuis, wmr., van Zevenaar naar Zet-
ten; A. Vink, wmr., van Andelst naar
Brakel; A. M. P. P. Kokke, wmr., van
Beneden Leeuwen naar Dreumel; A. Th.
M. Berendsen, wmr., van Laag-Keppel

naar Rhenen; G. Scheffer, wmr., van
.Elst naar Montfoort en M. Th. W. Tie-
huis, wmr., van Groesbeek naar Rhenen;
H. A. v. Wijk, wmr., van Druten naar
Huissen.
Per 10-10-'70: H. H. v. d. Vegt, owmr.,
van Beuningen naar Goor.
,DISTRICT ZWOLLE
Per 1-10-'70: G. J. Olde Daalhuis, wmr.,

,van Haaksbergen naar Dedemsvaart; P.
van Pijkeren, wmr., van Raalte naar IJs-
selmuiden; L. Nijhuis, wmr., van Dedems-
vaart naar Wijhe; G. J. Frowijn, wmr.,
van Denekamp naar Breukelen; H. v. d.
Kamp, wmr., van Zwartsluis naar Drie-
bergen; G. J. Koldewey, wmr., van Wijhe
naar Mijdrecht; B. J. Klappe, wmr., van
Tuk naar De Meern; W. Kroeze, wmr.,
van Dalfsen naar Mijdrecht; J. Tiggelaar,
Nmr., van Denekamp naar Bunschoten en
A. J. C. Wiggers, wmr., van Tubbergen
nnaar Heeze.
Per 16-10-'70: H. Rosema, wmr. le kl.,
van Zwolle (verk.) naar Zwolle (meldk.);
E. Bekkema, wmr. le kl., van Zwolle naar
Groningen.
DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'70: M. L. J. de Jong, adsp.-offi-
cier, van Assen naar Groningen.
Per 12-9-'70: R. J. Zuidema, owmr., van
Vries naar Exloo; K. J. Lassche, owmr.,
van Assen naar Exloo.
Per 16-9-'70: H. Kuiper, wmr. le kl., van
Assen naar Zwolle.
Per 1-10-'70: 'Onderstaande adspiranten
van opl.school Arnhem naar:
Th. v. d. Velde, Assen; H. G. Bartol, Bor-
ger; L. Goeree, Coevorden; J. Pasveer,
Westerbork; W. Plenter, Zuidlaren; H. J.
Schreuder, Roden; J. A. Tepper, Smilde;
G. Wagensveld, Vries en R. Weistra, Bei-
len:
J. 'Bouwknegt, wmr., van Capelle a. d.
IJssel naar Beilen; M. Th. Bergervoet,
wmr., van Sleen naar Borger; A. H. Gre-
vinga, wmr., van Ruinerwold naar Dwin-
geloo; J. Janssen, wmr., van Beilen naar
Vledder; F. Klok, wmr., van Borger naar
Sleen; L. Oltens, wmr., van Dwingeloo
naar Roden en W. Kuilder, wmr. le kl.,
van Dwingeloo naar Rolde.
Per 10-10-'70: P. Speulman, owmr., van
Assen naar Nwe Niedorp.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-10-'70: D. Berghuis, wmr., van Leek
naar Nieuwe Pekela; G. van Hielkema,
wmr., van Appingedam naar Uithuizen;
J. W. Keizer, wmr., van Grootegast naar
Woldendorp; M. J. van Til, wmr., van
Leek naar Oude Pekela; A. E. van den
Bos, wmr., van Oude Pekela naar Coe-
vorden; M. D. Bieze en A. J. Engberts,
adsp. van opl.school Arnhem naar Leek;
L. K. de Vries, adsp. van opl.school Arn-
hem naar Appingedam en E. Warrink,
wmr. le kl., van Woldendorp naar Ter-
munten.
Per 10-10-'70: O. Bakker, wmr., van Win-
sum naar Bedum.
Per 15-10-'70: A. Kluiter, owmr., van Uit-
huizermeeden naar Uithuizen.
Per 16-10-'70: G. Timmer, wmr. le kl.,
van Garrelsweer naar 't Zandt.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-8-'70: F. Brink, adsp.-officier, van
Leeuwarden naar Alkmaar.
Per 1-9-'70: A. A. A. Verzijlbergh, officier
2e kl., van Leeuwarden naar Emmen.
Per 12-9-'70: F. J. Sijtsema, wmr. le kl.,
van Oosterwolde naar Driebergen.
Per 1-10-'70: onderstaande adspiranten
van opl.school Arnhem naar: J. P. Berg-
huis, Oosterwolde; IJ. Veenstra, Lemmer;
J. B. M. van der Zwaan, Dokkum en K.
W. Vlietstra, Grouw;
D. Visser, wmr., van Murmerwoude naar
Veenwouden; S. Stobbe, wmr., van Mars-
sum naar Metslawier; J. Kuitert, wmr.,
van Grouw naar Koudum; F. Fokkema,
wmr. le kl., van Grouw naar Oldeboorn
en J. Piening, wmr., van Donkerbroek
naar Oosterwolde.
Per 15-10-'70: H. Hooghiemstra, wmr. le
kl., van Engwierum naar Dronrijp.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 19-10-'70: M. Dekker, wmr. le kl., van
Dordrecht naar Amsterdam.
ALG. VERKEERSDIENST
Per 1-10-'70: J. E. Speelziek, owmr., van
Driebergen naar Nunspeet.
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Per 1-11-'70: H. G. Damveld, wmr., van
Driebergen naar Rotterdam; P. J. Maze-
reeuw, wmr. 1e kl., van Driebergen naar
Grathem.
CENTR. OPL. MOB. EENH.
Per 19-10-'70: R. J. Zuiderna, owmr., van
Exloo naar Assen.

aanwijzing voor
funktie

vmg. RESSORT 's-GRAVENHAGE
(districten niet afzonderlijk opgegeven)
Per 1-10-'70: Adjudant J. Kribbe tot
groepscommandant te Nieuwpoort.
Per 1-11-'70: Adjudant J. Barendrecht tot
commandant parketgroep Middelburg.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
Per 16-9-'70: Adjudant C. Abrahamse tot
groepscommandant te Vlijmen.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-9-'70: Dir. officier 3e kl. W. Schaaf-
sma tot districtscommandant te Maas-
tricht.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-10-'70: Adjudant W. Dunnink tot
groepscommandant te Urk.
DISTRICT ASSEN
Per 1-8-'70: Adjudant H. Klinkhamer tot
commandant parketgroep te Assen.
Per 16-9-'70: Adjudant O. H. Klevringa
tot commandant bereden groep te Hoo-
geveen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-10-'70: Dir. officier 3e kl. D. J. Mon-
sma tot stafofficier alg. dienst te Leeu-
warden.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: B. C. Bouman te Heerhugo-
waard; G. H. R. Kalter en J. W. Smitt te
Heiloo; l. Rietman te Bergen-Binnen; J.
Malestein te Enkhuizen.
DISTRICT AMSTERDAM
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: J. N. Bouter te Uithoorn;
N. J. A. Brouwer te Amsterdam; R. Keu-
ken te Uitgeest; H. H. Koot te Oosthui-
zen; A. Looy te Halfweg; Th. Prins te
Muiden; G. Siewers te Volendam: J. Vel-
lenga te Monnikendam en Katwoude; A.
Zwanenburg te Wormer; G. de Boer te
Weesp; C. P. H. Bruinning te Uithoorn
en J. H. Scholten te Koog aan de Zaan.
Per 1-11-'70: P. H. Bruin te Wormer.
DISTRICT UTRECHT
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: R. v. Berkel te Breukelen;
H. Besselse e Mijdrecht; A. Boon te
Bunschoten; D. C. de Fluiter te Maars-
sen; T. Janse te Driebergen; A. Slot te
Rhenen; R. T Stange te Leusden; R. T.
Timmer te Maartensdijk; G. A. Wortman
te Vinkeveen en Waverveen en T. I. v.
Zuilen te Jutphaas.
Per 1-11-'70: J. G. W. v. Aspert te IJssel-
stein.
vmg. RESSORT 's-GRAVENHAGE
(districten niet afzonderlij opgegeven)
tot adjudant:
Per 1-10-'70: J. Kribbe e ieuwpoort.
Per 1-11-'70: D. Timmermans te 's-Gra-
venhage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'70: D. Leeflang e Dir sland.

Per 1-11-'70: J. Ras te 's-Gravenhage.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'70: J. W. Eckhardt te Zierikzee;
A. W. Poldervaart te Rozenburg; J. Kolff
te Alblasserdam; W. A. D. Trumpie te
Dordrecht; J. de Wit te Bleiswijk; F. J.
H. Helversteijn te Bodegraven; P. M. M.
v. Deventer te Capelle a. d. IJssel; W. v.
Weert te 's-Gravenzande; W. v. d. Spek
te Krimpen a. d. IJssel; A. J. Beijersber-
gen te Noordwijkerhout; W. J. A. Steen-
voort en W. Vermeulen te Zoetermeer;
H. Manten te Nieuwkoop en G. Hooger-
werf te Waddinxveen.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: A. W. Luijendijk te Baren-
drecht; D. Posthumus te Oude Tonge;
F. G. Prins te Hardinxveld-Giessendam;
J. Schaap en J. H. Loek te '"'endrik-Ido-
Ambacht; D. Schenk te Oud-Beijerland; l.
J. Sou man te Dirksland; C. Versluijs te
Rozenburg; G. J: Werff te Goedereede;
A. R. J. v. Dun en H. de Jong te Zoeter-
meer; C. J. A. de Koning te 's-Graven-
hage; J. v. Oorschot te Schipluiden ; S.
A. Bil te Kortgene; F. M. Bustraan te
Middelburg; C. Schep te Vianen; A. K.
Adam te Waddinxveen; J. N. Boer te
Voorschoten; G. Driessen te 's-Graven-
zande; P. B. v. Dijk te Berkel en Roden-
rijs; H. P. Kort te Rijnsburg; A. P. v. Ma-
nen te Schoonhoven; A. J. Meijboom te
Wateringen: J. Noorderrneer te Hillegom;
J. P. de Rooij te Krimpen a. d. IJssel;
C. W. A. Stins te Piinacker: S. Kamer en
P. de Groot te Spijkenisse; W. J. Schewe
te Nieuwerkerk a. d. IJssel.
tot adm. ambt. C 2e kJ.:
Per 1-9-'70: M. J. v. d. Boomgaard en
S. Hegt te Middelburg.
tot schrijver
Per 1-3-'70: W. A. v. Oosten.
DISTRICT BREDA
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'70: P. A. Pruijsers te Sprundel.
tot wachtmeester le kJ.:
Per 1-10-'70: K. Bijker en J. C. M. Schets
te Goirle; A. M. Deijkers en J. H. Thijen
e St. Willebrord; K. Dooijewaard te

Oudenboseh; P. Kooij te Rijen; J. A. D.
Lig enberg te Baarle Nassau; J. Wierda
te Halsteren; J. C. A. A. Mathijssen te
Kaatsheuvel; T. M. A. v. Meeteren te
Etten Leur; C. A. M. de Mooij te Steen-
beroen; P. H. M. van Rijswijk te Zundert;
B. Spijker te Hilvarenbeek.
DISTRICT EINDHOVEN
tot adjudant:
Per 1-10-'70: J. A. Links te Eindhoven.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'70: P. J. v. d. Heuvel te Eind-
hoven.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: J. T. C. van Dooren en J. B.
Bijleveld te Best; F. l. M. C. v. Meijl te
Deurne; J. H. J. Hassing te Waalre; M.
A. Hendriks te Leende; A. G. Hendriksen
te Someren; A. G. v. d. Leij te Gemert;
A. J. W. Strik te Bergeijk; M. Teunissen
te Maarheeze; C. F. P. Vendrig te Heeze.
DISTRICT ROERMOND
tot officier 2e kJ.:
Per 16-7-'70: J. P. M. Pinckaers te Roer-
mond.
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'70: J. Tichelaar te Kessel.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: P. T. W. Baens te Horn; J.
G. W. Bosch te Arcen; H. S. M. Princen
te Echt; A. Stuurman te Meerlo-Wans-
sumo
tot fotograaf B 3e kJ.:
Per 1-8-'70: G. A. B. M. Schutten te Roer-
mond.
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH
tot offIcier le kJ.:
Per 1-7-'70: M. H. T. Ploeg makers te
's-Hertogenbosch.
tot adjudant:
Per 16-9-'70: C. Abrahamse te Vlijmen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'70: l. H. V. d. Berg te Megen.

tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: l. J. A. M. Daamen en A.
W. M. Kitslaar te Rosmalen; T. J. G. M.
Leenders en H. B. Mengerink te Schaijk;
J. Nijborg te Andel; P. J. Visscher te
Grave; T. C. Wierserna te Eethen; C. E.
H. Wilkes te Uden en J. W. Lubberts te
Veghel.
DISTRICT MAASTRICHT
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: E. C. Dierx te Schaesberg;
M. M. J. Peerboom en F. A. Silvius te
Vaals; A. W. M. Steens te Urmond.
DISTRICT APELDOORN
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'70: H. A. Esselink te Flevoland-
Zuid.
DISTRICT ZWOLLE
tot adjudant:
Per 1-10-'70: W. Dunnink te Urk.
tot opperwachtmeester:
Per 16-10-'70: H. Roserna te Zwolle; E.
Bekkema te Groningen; H. B. Reehuis te
Borne.
DISTRICT ASSEN
tot officier 2e kJ.:
Per 16-7-'70: R. Linthorst te Assen.
tot adjudant:
Per 16-9-'70: O. H. Klevringa te Hooge-
veen.
tot wachtmeester 1e kJ.:
Per 1-11-'70: A. Seubring te Vries.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: H. G. Bartol te Borger; l.
Goeree te Coevorden; J. Pasveer te Wes-
terbork; W. Plenter te Zuidlaren; H. J.
Schreuder te Roden; J. A. Tepper te
Smilde; Th. van der Velde te Assen; G.
Wagensveld te Vries; R. Weistra te Bei-
len.
DISTRICT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'70: E. Warrink te Termunten.
Per 16-10-'70: G. Timmer te 't Zandt.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'70: G. Gerrits te Leek; J. Ko-
lenbrander te Warffum; W. Nijkeuter te
Bellingwolde; J. C. J. van Woudenberg
te Zuidhorn.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: M. D. Bieze en A. J. Enqe-
berts te Leek; l. K. de Vries te Appin-
gedam.
DISTRICT LEEUWARDEN
tot wachtmeester 1e kJ.:
Per 1-11-'70: H. Bruinsma te St. Nico-
laasga; F. Th. Elsinqa te Appelscha; J.
Pranger te Kootstertille; P. Schurer te
Dokkum en C. l. Westerhof te Ternaard.
tot wachtmeester:
Per 1-10-'70: J. P. Berghuis te Ooster-
wolde; IJ. Veenstra te Lemmer; J. B. M.
van der Zwaan te Dokkum; K. W. Vliet-
stra te Grouw.
tot amd. ambt. C 2e kJ.:
Per 1-8-'70: J. O. Visser te Idaarderadeel.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester 1e kJ.:
Per 1-11-'70: J. W. Tintel te Dordrecht;
~. Paulusma te Lemmer; l. Löke te Aals-
meer; l. H. Mos te Maasbracht; C. H.
Slabbekoorn te Willemstad; E. Th. F. M.
Ramge en G. J. Heijink te Amsterdam.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
tot wachtmeester 1e kJ.:
Per 1-11-'70: H. A. Nijenhuis H. van Bruq-
pen, S. J. Moerland, K. Niemeijer, A. C.
Voerman, S. A. Flikweert, S. J. de Vries,
K. Hoekstra, J. B. de Graaf, H. Brink,
P. den Hartog en G. M. Hendrikx, allen
te Dnebergen.
DIENST LUCHTVAART
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'70: J. Ch. O. V. d. Velden te
Schiphol.
Per 1-10-'70: H. V. d. Werff te Schiphol.
tot wachtmeester 1e kJ.:
Per 1-11-'70: H. Lunshof te Schiphol.
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tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'70: E. Leurink te Arnhem.
Per 1-9-'70: P. A. J. Knoors en G. J. M.
Kusters te Horn.
Per 1-10-'70: H. Keizer te Arnhem.
CENTR. OPL. MOBIELE EENHEDEN
tot adjudant:
Per 16-9-'70: K. J. Lassche en H. J. Hes-
selink te Exloo.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM
Per 15-9-'70: C. Reijnders, schrijver A te
Amsterdam.
Per 1-10-'70: P. J. Groot, schrijver A te
Koog a. d. Zaan; IJ. Balk, schrijver te
Monnikendam;·J. M. Lamers, H. Meijer en
J. M. H. T. Smits, schrijver A te Amster-
dam; L. E. Laurens, adm. ambt. C 2e kJ.
te Ouderkerk a. d. AmsteJ.
vmg. RESSORT 's-GRAVENHAGE
(districten niet afzonderlijk opgegeven)
Per 15-9-'70: P. v. Dijk, schrijver A te Ba-
rendrechl.
Per 1-10-'70: J. P. Blokland, schrijver A
te Poortugaal; J. C. P. Ardon, telex-tel el.
en M. J. v. d. Ven, schrijver te Dordrecht;
J. Koppejan, schrijver A te Middelburg;
K. R. W. Robertus, adm. ambt. C 3e kJ.
te Brielle; J. v. Loon, adm. ambt. B 2e
kJ. en M. v. d. Heuvel, owmr. te 's-Gra-
venhage; J. de Mos, adm. ambt. C 3e kl.
en P. v. Duist, wmr. 1e kl. te Bergam-
bacht.
Per 16-10-'70: J. Stoutjesdijk, adm. ambt.
C 3e kJ. te Brouwershaven.
Per 1-11-'70: J. Rijnaard, rijksambtenaar E
te Dordrecht; mej. J. Kievit, adm. ambt.
C 3e kJ. te Spijkenisse.
DISTRICT BREDA
Per 1-10-'70: H. N. Breukers en J. P. F.
K. de Ridder, telex-telefonist te Breda.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-10-'70: A. E. M. v. d. Heijden,
schrijver A te Eindhoven; W. Th. A. van
Ellro, schrijver te Mierio.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-10-'70: J. van Domburg, schrijver
te Meerssen; N. Pleijers, schrijver te
Mechelen.
DISTRICT ASSEN
Per 15-9-'70: S. Hoekstra, schrijver A te
Assen.
DISTRICT GRONINGEN
Per 16-10-'70: H. Dijkstra, schrijver te·
Groningen.

WIJ HERDENKEN

Owmr.
J. Mieras
Yerseke

Distr. Middelburg*: 5-12-1918
t 27-10-1970

Adjudant
B. J. Breithor

De Bilt
District Utrecht*: 15-11-1917

t 18- 9-1970
_V'!II". <t\tilf_~

DISTRICT LEEUWARDEN
Per 15-10-'70: J. J. Haven, schrijver A te
Leeuwarden.
ALGEMENE INSPECTIE
Per 1-11-'70: W. M. G. Rosier, commies A,
G. A. C. Warning, schrijver en A. W.
Stoffels, schrijver A te 's-Gravenhage;
R. W. C. Bor, schrijver A te Utrecht.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-9-'70: A. J. Fictoor, rijksambtenaar
F te Driebergen.
Per 5-10-'70: Mej. G. A. Tammer, typiste-
A te Driebergen.
VERKEERSSCHOOL
Per 14-9-'70: J. J. van Vulpen, rijksambte-
naar F te Bilthoven.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-11-'70: J. Bijl en M. C. Willeveen,
commies te Arnhem.
RESERVE RIJKSPOLITIE
Aangenomen als reserve-wachtmeester bij
de hierna te noemen districten:
Per 15-10-'70: A. Konijn, J. J. Konijn en
J. F. van der Loo te 's-Gravenhage; M.
H. Wijnakker en J. F. Acjriaans te 's-Her-
togenbosch; H. C. J. Bullens te Eind-
hoven; J. Keizer te Groningen.
Per 1-11-'70: G. P. H. Plomp te 's-Gra-
venhage; J. F. M. van Hees te 's-Herto-
genbosch; J. Th. G. Muskens te Breda.
Per 15-11-'70: P. Spaander en A. den
Hartog te 's-Gravenhage; J. C. M. van
lersel en E. A. W. Dreier Gligoor te
Breda; J. G. Wessels te Assen.
Per 1-12-'70: G. J. Verver te 's-Hertogen-
bosch; W. J. Steen huis en E. W. Knol te
Groningen.

Per 1-11-'70: D. de Lange, wmr. 1e kJ. te
Colijnsplaat; J. C. Flipse, owmr. te Bigge-
kerke; W. A. de Romph, adjudant te Sas-

'senheim; A. van Heest, adjudant te Oud-
dorp: C. de Visser, owmr. te Bleiswijk.
DISTRICT BREDA
Per 1-8-'70: C. O. Hindriks, adsp-officier
te Breda.
DISTRICT EINDHOVEN
Per 1-10-'70: S. Verhoef, adjudant te Oir-
schot.

DISTRICT ROERMOND
Per 1-10-'70: C. M. J. van Dommelen,
schrijver A te Roermond; L. A. v. Gemert,
wmr. 1e kJ. te Horst; J. J. Everts, owmr.
te KesseJ.
DISTRICT MAASTRICHT
Per 1-9-'70: H. W. Weerts, dir. officier 1e
kJ. te Maastricht.
Per 1-10-'70: A. H. Huisken, owmr. te
Beek-L.

DISTRICT APELDOORN
Per 1-10-'70: H. Nijboer, wmr. 1e kJ. te
Nunspeet.
DISTRICT NIJMEGEN
Per 1-10-'70: P. Sterk, wmr. 1e kJ. te Zalt-
bommeJ.

DISTRICT ZWOLLE
Per 1-10-'70: J. Scholten, adjudant te
Haaksbergen .•.
DISTRICT GRONINGEN
Per 1-10-'70: J. Jonk, adjudant te Belling-
wolde; J. K. Martens, owmr. te Termun-
ten; S. Bandsma, schrijver A te Gronin-
gen.
DISTRICT LEEUWARDEN
Per 1-10-'70: T. Porte, wmr. 1e kJ. te 01-
deboorn.
Per 1-11-'70: M. van der Velde, wmr. 1e
kJ. te Veenwouden.

ALGEMENE INSPECTIE (Bureau Werving)
Per 1-8-'70: D. Stuurop, schrijver A te
Utrecht.
ALGEMENE VERKEERSDIENST
Per 16-11-'70: A. J. Entrop, adm. ambt. C
3e kJ. te Driebergen.
Per 1-12-'70: Mej. A. Eekhof, schrijver A
te Driebergen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM/HORN
Onderstaande adspiranten:
Per 1-8-'70: J. J. Vierstra en P. J. M.
Bodifer te Arnhem.
Per 4-8-'70: W. H. A. v. Aalst te Arnhem.
Per 10-8-'70: E. Weenk te Arnhem.
Per 12-8-'70: A. H. Janssen te Horn.
Per 13-8-'70: G. van Loo te Horn.
Per 1-9-'70: J. Schoenmaker en J. van
der Veen te Arnhem; M. G. Mans, G. J.
van der Lugt en G. A. J. Kraan te Horn.
Per 9-10-'70: D. Dijkstra en F. H. J. v.
Meersbergen te Arnhem.
Per 16-10-'70: W. Stol te Arnhem.
Per 1-11-'70: A. E. J. W. Plomp, N. F. J.
R. Harwig, H. A. W. Fox, G. J. Bruins en
G. J. Bijl te Arnhem.

de dienst verlaten

Res.-Wachtm.
G.F.H. Winnemuller

Ellen-Leur
District Breda*: 22- 6-1932
t 27-11-1970

Res.-Wachtm.
J.J.G.V.M. Alsters

Coevorden
District Assen*: 14- 7-1935
t 9-11-1970

Adjudant
C. A. Blommesteijn

Amsterdam
KaderopJ.school*: 7-11-1913

t 8-10-1970

Res.-Wmr. 1e kJ.
P. van der Meulen
. Tietjerksteradeel
Distr. Leeuwarden*: 8-12-1915

t 1-11-1970

DISTRICT AMSTERDAM
Per 1-10-'70: H. E. Fenthur, B. M. Bremer
en H. Breijer, adm. ambt. C 2e kJ. te
Amsterdam.
DISTRICT UTRECHT
Per 1-10-'70: J. Pakvis, owmr. te Ame-
rongen; H. C. Verheul, wmr. te Drieber-
gen; N. W. Balder, adm. ambt. C 3e kl.
te IJsselstein; A. de Jong, schrijver A te
Utrecht.
vmg. RESSORT 's-GRAVENHAGE
(districten niet afzonderlijk opgegeven)
Per 1-10-'70: G. L. de Roode, adm. ambt.
C 3e kJ. te Spijkenisse; G. Krijger, adm.
ambt. C 3e kJ. te Dordrecht; J. v. Loon,
wmr. 1e kJ. te De Lier; J. de Mus, wmr.
1e kJ. te Bergambacht; P. Goedegebure,
adjudant te Nieuwpoort; H. Binsbergen,
wmr. te Rozenburg.

Wmr. 1e kJ.
R. J. Rozema

Arum
Distr. Leeuwarden*: 28- 2-1920

t 18-10-1970

Owmr.
G. H. van Engen

Horn
Opleidingsschool*: 14-10-1921

t 3-10-1970
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