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Meestal is het zinloos ...

... zo'n rechtzitting voor

jeugdigen. Dat zegt

mej. A. A. Schwartz, die vele

jaren als officier jeugdzaken

bij de rijkspolitie werkte

voordat zij tot kinderrechter

werd benoemd.

Boeiend gesprek met een

'vrije vogel' pag. 2

(Omslagfoto: H. L van HarrevelVBPV)

Is uw chef autoritair?

Of bent u zèlf een nogal

autoritaire chef? Dan moet

u zeker lezen wat

de Amsterdamse psychiater

Anna Vali over het ontstaan

van deze karakterstructuur

te vertellen heeft. Om uw chef

(of uzelf?) een beetje beter

te leren kennen. .. pag. 14

~

Niets om het lijf

Hoe maak je proces-verbaal

op van een 'naaktloopster'?

Owmr. J. A. Groot had er

geen moeite mee. Hij maakte

geschiedenis, maar luidde

daarmee tevens de sterfscène

in van het Publieke Naakt.

Want - onze ouders wisten

het al - bloot slaat dood. pag. 27

Topsport bij de politie?

Gaat dat sàmen? Ja maar

niet ongestraft. "Ik moet straks

op m'n 30 nog aan het

B-diploma beginnen", verzucht

Ben Lesterhuis. Wachtmeester

Wim de Leeuw laat daarom

zijn kansen als topsporter

lopen.

Beiden aan het woord. pag. 25
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2 RPm

'SOMS DOE IK UITSPRAKEN WAARVAN IK
BIJ MEZELF. ZEG: WAAROM EIGENLIJK? ... '

"Ouders die hun kinderen verwaarlozen vind je tegenwoordig

ook - ja vooral! - in de zgn. betere milieus," aldus de Utrechtse
kinderrechter mej. mr. A. A. Schwartz in een gesprek met RP-

MAGAZINE's eindredacteur Koen Aartsma (waarbij ook mej.

S. A. van Kamp, RP-officier jeugdzaken in Amsterdam, aan-

wezig was) "toch komen kinderen uit sociaal lagere groepen

eerder met de justitie in aanraking, omdat hun ouders de kennis

- èn de kennissen - missen om een strafvervolging te voor-

komen."

RP-Magazine: "Er wordt de laatste

tijd nogal eens gesteld, dat de krimi-

naliteit onder jeugdigen in veront-

rustende mate toeneemt. Men baseert

dit op statistische gegevens betref-

fende de aantallen aangiften, opspo-

ringen en veroordelingen van mis-

drijven, hoewel deze ook andere oor-

zaken zouden kunnen hebben. Het

zou bijv. mogelijk kunnen zijn, dat

justitie en politie actiever zijn gewor-

den in hun opsporingsbeleid, of dat

het publiek sneller tot aangifte over-

gaat, of dat de kinderrechter harder

is geworden. Het zou ook een com-

plex van factoren kunnen zijn. Hoe

ziet u dit, als kinderrechter?

Mej. mr. Schwartz: Ik zelf heb nooit de

indruk dat die kriminaliteit zo enorm

is toegenomen, maar het is altijd bij-

zonder moeilijk te bewijzen, want als

statistieken ergens niet kloppen, dan

is het wel op dit terrein. Aangezien

olk arrondissement zijn eigen beleid

heeft ten aanzien van de aantallen

zaken die al of niet vervolgd worden

of die langs andere weg afgehandeld

worden (wat bij minderjarigen vooral

langs civielrechtelijke weg geschiedt),

kun je daar niets over zeggen. Het-

zelfde feit zal door het ene arrondis-

sement strafrechtelijk vervolgd wor-

den en door het andere niet. Dus wat

dat betreft geven de statistieken een

volkomen scheef beeld.

Verder heb ik het gevoel, dat we

tegenwoordig iets gauw kriminaliteit

vinden. Als u alleen maar aan de
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kwestie van de hasj denkt. Als we

ervan uitgaan, dat alleen het in het

bezit hebben van hasj 'krimineel' is,

dan neemt de kriminaliteit inderdaad

ontstellend toe ...

RPM: ... en dan zou over een jaar

of wat - wanneer dit feit niet meer

strafbaar zou zijn gesteld - gecon-

stateerd kunnen worden dat de krimi-

naliteit sterk afneemt . . .

Schw: ... precies. We vinden tegen-

woordig allerlei gedragingen vrij

gauw krimineel, vind ik. Omdat we

een zo ontzettend precies geordende

maatschappij hebben - waarin elk

detail is geregeld - zijn er ook veel

inbreuken. Je overtreedt veel gau-

wer een regel dan vroeger. Maar dat

is een andere zaak. Ik zou wel willen

zeggen, dat de áárd van de delicten

misschien wat verschoven is: ik heb

de indruk dat er wat meer agressivi-

teit in voorkomt, maar ik dacht dat dit

ook mede een gevolg kon zijn van de

gehele maatschappij zoals die mo-

menteel in elkaar zit.

RPM: Een weerspiegeling van die

maatschappij?

Schw: Ja, typisch. Ik geloof dat niet

alleen de jeugd, maar de gehele maat-

schappij veel agressiever is gewor-

den.

"Ik heb niet de indruk, dat de jeugd-

kriminaliteit zo enorm is toegenomen,

wèl de agressiviteit"

RPM: Als ik dan toch maar afga op de

cijfers van geconstateerde jeugdkri-

minaliteit in verschillende landen, kan

ik alleen maar concluderen dat deze

in bepaalde landen sterk gestegen is

en dat Nederland slechts een relatief

geringe stijging vertoont.

Schw: Dat is inderdaad het geval ...

Mej. S. A. van Kamp: ... Maar daar-

bij speelt toch ook een rol, dat vroe-

ger zaken strafbaar werden gesteld,

waar men nu veel milder tegenover

staat .

Schw: Ja, maar dat heb je altijd

gehad. Vroeger vonden we de fietsen-

diefstal ernstig en dat werd steeds

minder belangrijk gevonden. Die weg

gaat de bromfietsdiefstal nu ook op,

straks misschien ook de autodiefstal.

Dat is toch een afspiegeling van een

volgens mij vrij normaal rechtsgevoel

dat bij een bepaald maatschappij-

beeld past.

RPM: U ziet het dus als een vrij nor-

male ontwikkeling en niet als een

zekere mate van afstomping, waarbij

- volgens minder optimistisch ge-

stemden - foute zaken worden goed-

gepraat?

Schw: Ik geloof niet dat men meer af-

gestompt raakt dan vroeger. Toen

lagen alleen de accenten op andere

gebieden. Vroeger gold het als min

of meer normaal dat hele dorpen el-

kaar met messen te lijf gingen; als

dat nu gebeurt, dan staat het met

grote koppen in de krant. We denken

tegenwoordig anders dan vroeger en

dan veranderen de normen mee. Ik

zie echt niet, dat deze tijd zoveel

krimineier is dan die van vroeger.

Heel naar verschijnsel

RPM: U zegt dat ons normbesef aan

het verschuiven is, ook bij justitie en

politie. Dat geldt toch ook voor de

respectabele burger, die zonder blo-

zen aan zijn kinderen demonstreert

dat hij de wetten overtreedt (fout par-

keren, snelheidsoverschrijding), steelt

(balpoints van zijn zaak, soeveniertjes

uit hotels) en over het algemeen wat

nonchalanter wordt op dit punt.

Schw: Precies. Men wordt noncha-

lanter, vooral ook doordat het geld

voor iedereen wat minder waarde

heeft gekregen.

RPM: Vroeger speelde de kriminali-

teit zich vooral af in de sociaal zwak-

kere groepen van onze samenleving.

Dat is nu niet meer uitsluitend het ge-

val?

Schw: Het blijft thans bepaald niet be-

perkt tot de sociaal zwakkere groe-

pen, maar het is nog altijd wel zo dat

mensen uit die groepen meer met de

justitie in aanraking komen dan men-

sen uit de zgn. betere groepen. En

dat vind ik een heel naar verschijnsel.

Ik geloof dat de sociaal zwakkeren

verhoudingsgewijs eerder vervolgd

worden omdat ze het niveau en de

mogelijkheden en de kennis en de

kennissenkring niet hebben, om een

vervolging te voorkómen. Als bijvoor-

beeld een kind uit een behoorlijk

milieu een diefstal pleegt in een win-

kel en de vader gaat er direkt naar

toe en gaat dat vergoeden, dan wordt

er niet gauw aangifte gedaan. Als er

RPm 3

Van
Korpsblad
naar
RP magazine

Vernieuwen is voortbouwen op het

oude. Het is geen afwijzen van al

datgene dat vooraf is gegaan. In-

tegendeel. Zonder de ervaring van

het verleden kan in het heden

geen beslissing voor de toekomst

vallen.

Zonder veertien jaar Korpsblad

zou een RP-Magazine een volle-

dige onmogelijkheid zijn. Zonder

de inzet, de bijdrage en de be-

langstelling van velen zou er geen

groeien zijn geweest, zou de meta-

morphose van Korpsblad naar Ma-

gazine niet hebben kunnen plaats

vinden.

En nu ligt het vernieuwde korps.

periodiek dan voor ons! Aanqe-

past qua uiterlijk, de inhoud meer

afgestemd op de moderne politie-

functie, betere informatie over het

korpsgebeuren.

Dankzij een voorbeeldige samen-

werking tussen uitgever, redaktie,

eindredacteur, Info's, columnschrij-

vers en de korpsleden, die door

hun positieve kritiek ons de moed

gaven deze weg in te slaan.

Belangrijk in de nieuwe opzet is

toch wel de gezamenlijke bereid-

heid 't functioneren van de politie-

ambtenaar centraal te stellen.

Daartoe zullen meer dan voorheen

ervaringen uitgewisseld moeten

worden, afwijkende inzichten toe-

gelicht en bekritiseerd dienen te

worden. Ook de niet-politieambte-

naar, in onze ogen "de burger",

zal meer de gelegenheid krijgen

zijn gevoelens, gedachten en zijn

ideeën op ons over te brengen.

Of die burger nu rechter, maat-
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4 RPm

W. Frackers

schappelijk werker, delinquent of

hippie is doet er niet toe.

De wil om naar elkaar te luisteren

dient uitgangspunt te zijn.

De individuele politie-ambtenaar

kan daar - in de uitoefening van

de eigen taak en zonder afbreuk te

doen aan zijn specifieke verant-

woordelijkheden - het nodige

voordeel mee doen. Op deze wijze

kan een werkelijke wissel op de

toekomst getrokken worden: de

toekomst van het jaar 2000, waarin

ruim de helft van de korpsleden

van 1972 nog zullen functioneren.

Met dat doel voor ogen start RP-

Magazine, en nemen wij - met

enige weemoed afscheid van

ons Korpsblad.

dergelijke dingen gebeuren, gaan de

ouders zelf al naar een psycholoog

of naar een psychiater en als ze dan

bij een kinderrechter komen, dan zeg-

gen we: ja, wat moeten we nu nog

met een strafvervolging? Er gebeurt

al alles aan. Ouders uit zwakkere

milieus weten die weg vaak niet en

dat brengt hen eerder in aanraking

met de kinderrechter. Maar ik geloof

dat er door alle maatschappelijke

lagen evenveel kriminaliteit leeft, om-

dat misdrijf (vooral diefstal) uit wer-

kelijke nood nauwelijks nog voor-

komt. De meeste mensen hebben

toch wel een behoorlijke basis van

bestaan.

RPM: En incomplete gezinnen -

waar de kinderrechter dikwijls mee te

maken krijgt - komen tegenwoordig

in alle milieus voor.

Schw: Die vind je nu in alle geledin-

gen. En ouders die zich te weinig

van hun kinderen aantrekken en te-

veel hun eigen plezieren najagen,

vind je ook - en vooral! - in de

zgn. betere milieus.

RPM: Constateert u in uw praktijk,

dat de televisie toch een bepaalde

"De politie - de leiding van de

politie - zou veel overbodig werk

kunnen voorkómen"

negatieve invloed heeft in die zin, dat

ouders daar zo aan verslaafd geraakt

zijn dat daardoor het contact met hun

kinderen verslapt?

Schw: Dat komt zeker voor. Dat de

kinderen het huis uitlopen omdat de

ouders zo nodig naar de TV moeten

kijken en de kamer donker moet blij-

ven. En als je dan in een klein huis

woont en maar één woonkamer hebt,

dan krijg je problemen. Vooral de

pubers zijn niet zo aan de televisie

gebonden. De kleine kinderen willen

allemaal kijken, maar als ze dan wat

ouder worden, krijgen ze er genoeg

van. En er zijn helaas nogal wat

ouders die liever hun kinderen het

huis uit jagen, dan wat minder vaak

naar de TV te kijken.

RPM: De problemen van jeugdige de-

linkwenten die met u in aanraking

komen, zijn volgens u voor een be-

langrijk deel te wijten aan de gevol-

gen van onze toegenomen materiële

welvaart?

Schw: Ja. Men verslapt, veel dingen

hebben minder waarde gekregen.

RPM: U zegt: 'men' verslapt. Bedoelt

u daarmee de huidige jeugd, of de

ouders, of beide?

Schw: Ik vind dat eigenlijk vooral

ónze generatie - de ouders dus -

verslapt door de welvaart. Ik merk

juist, dat de jongere generatie daar

bezwaar tegen gaat maken. En dat

juist door onze jongeren wordt ge-

zegd: we moeten àf van dat uitslui-

tend-op-geld-ingesteld-zijn, en we

moeten wat idealistischer worden.

RPM: Het protest van de jongere ge-

neratie wordt niet door iedereen uit-

gelegd als iets positiefs . . .

Schw: Ik vind, dat er in die groepen

heel veel positieve tendenzen zitten.

Er is natuurlijk een aantal dat gemak-

kelijk profiteert van de welvaart, maar

daar staat tegenover dat veel jonge-

ren goed aanvoelen, waar onze hui-

dige samenleving fout gaat.

Avontuurlijkheid

RPM: U hebt zojuist de materiële wel-

vaart genoemd als een van de oor-

zaken van de huidige jeugdkriminali-

teit. Heeft de verveling daar ook niet

mee te maken?

Schw: Er wordt door de jeugd tegen-

woordig vaak ingebroken en gestolen

uit een soort avontuurlijkheid. Je kunt

je zin voor avontuur in deze georden-

de maatschappij ook heel slecht kwijt.

Als je niet een bepaald ideaal hebt,

blijft er niet veel spannends over.

RPM: U hebt zojuist gesproken van

'veel positieve tendenzen' bij pro-

testerende jongeren, met wie u uit

hoofde van uw ambt nogal eens in

aanraking komt.

Schw: Mijn ervaring is, dat het aantal

van hen dat werkelijk negatief inge-

steld zou zijn, maar heel klein is. Er

is natuurlijk ook een heel stel dat

maar een beetje meeholt en mee wil

doen, maar als je met hen praat,

merk je dat er ook heel veel leuke,

positieve dingen en in elk geval hele-

maal niet negatief bedoelde dingen

uitkomen.

RPM: Voor de politieman ligt dat con-

tact meestal wat moeilijker. Hij zal

doorgaans het debat met kritische

jongeren mijden, omdat hij daarvoor

niet is opgeleid en ook niet de kans

wil lopen 'af' te gaan.

Schw: Dat is nu net wat ik zou willen

zeggen: Volgens mij zou er op dit

punt véél meer moeten worden ge-

daan bij de opleiding van de politie.

Zéker op een Politie Academie. Een

politierechter, maar ook een politie-

officier moet Marcuse gelezen heb-

ben en Marx kennen, om maar iets te

noemen. Zo iemand zal ook niet bang

zijn om een gesprek aan te gaan.

Druggebruik

RPM: U hebt als kinderrechter ook te

maken met drugs. Wat vindt u van

het rapport-Baan?

Schw: Ik vindt het een heel reëel rap-

port. Er staan heel reële dingen in.

Mej. S. van Kamp: Toch wel? Je kunt

er wel veel kanten mee op, hè? ...

Schw: Natuurlijk, dat houd je altijd.

Maar het gaat toch helemaal de kant

uit dat je althans de hasj-kwestie

maar moet laten en dat je je moet

proberen te beperken tot de echte

dealers.

RPM: Hoe zijn uw ervaringen met het

drugteam?

Schw: Ik heb goede contacten met

allerlei instellingen, ook met het drug-

team. Als een jonge druggebruiker

terecht moet staan, dan vraag ik ge-

woon: "waar heb je het meeste aan?"

Als de relatie van zo'n jongen met het

drugteam benadeeld wordt doordat ik

hem een voorwaardelijke straf onder

toezicht geef, doe ik het vast niet.

Want dat heeft geen zin. Ik had pas

nog zo'n zaak. Er werd mij geadvi-

seerd: reclasseringstoezicht, maar ik

had zo sterk het gevoel - en dat

werd door de mensen van het drug-

team ook bevestigd - dat zo'n jon-

gen als er een officieel reclasserings-

toezicht is, zich dan juist weer hele-

maal terugtrekt. En dat, als het een
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vrijwiliige relatie blijft, dat je dan de

meeste kansen hebt dat-ie dan bij dat

drugteam komt zo nu en dan. Dat kun

je niet afdwingen. En ik dacht dat wij

ons véél meer moesten distanciëren

van dit soort dingen, en overlaten aan

medische en sociale instanties. We

moeten inzien dat je met Macht - en

we zijn een machtsapparaat - in dit

soort zaken niets verder komt. Van-

daar dat ik ook niet voor dit soort
vervolgingen voel. Wat heeft dat voor

zin?! Als kinderen van 15, 16 jaar

aan de drugs geraakt zijn, is dat een

medische zaak. Dan moet je ze naar

de geestelijke volksgezondheid door-

spelen. Het is heel treurig, dat die

nog zo weinig mogelijkheden heeft.

Laten we dat maar eerlijk zeggen.

Maar dat vind ik geen reden om van

Justitie te zeggen: dan gaan wij het

doen, want wij kunnen het nog veel

minder. Wij moeten vooral niet den-

ken, dat wij het wèl kunnen.

Release

RPM: Wat vindt u van Release, het

JAC en andere alternatieve instellin-

gen, die zich in dergelijke zaken als

bemiddelaar beschikbaar stellen?

Schw: Ik heb veel contact met hen en

soms kun je praktisch met hen wer-

ken, maar het is zoals met al dit werk:

er zitten bij deze instanties heel ver-

standige en goede lieden, ook al heb-

ben ze natuurlijk nog weinig ervaring,

maar er zijn er ook bij die veel te

hard van stapel lopen zonder die

ervaring. En die dan denken dat zij

wel even kunnen oplossen wat de

justitie niet gekund heeft en als ze

merken dat ze het evenmin kunnen

de zaak laten vallen en dan staat de

betreffende toch in de kou. Ik heb het

gevoel, dat dit zich nog veel meer

moet uitkristalliseren en dat beginnen

ze zelf ook wel te merken. Men selec-

teert al beter uit de beschikbare

krachten. Ze moeten gewoon een tijd

hebben om op gang te komen, maar

ik vind dat ze het grote voordeel heb-

ben dat ze een volkomen vrijblijvende

en niet-autoritaire benadering heb-

ben, die wij nooit kunnen geven. Kijk

die kun je persóónlijk wel geven,

maar je blijft de kinderrechter of de

politie of welke autoriteit dan ook. Het

valt misschien in de praktijk wel eens

mee, maar er is toch een afstand en

die kun je niet overbruggen. Want je

zit daar nu eenmaal als autoriteit.

RPM: U verwacht wel, dat deze drug-

problematiek zich in de toekomst

steeds meer in de medische en so-

ciale sfeer zal gaan afspelen?

Schw: 0 ja, dat merken we nu al. Het

aantal onder-toezicht-stellingen loopt

over het gehele land sterk terug, om-

dat veel meer op vrijwillige basis

wordt gedaan. En dat vind ik een
heel gunstig verschijnsel.

Kinderstrafzitting

RPM: Intussen lopen er verschei-

dene jongeren met een strafblad we-

gens druggebruik ...

Schw: Er is inderdaad een aantal

daarvoor veroordeeld. Eerlijk gezegd

vind ik dat erg moeilijk te beoordelen.

Ik heb maar weinig strafzittingen hier

in Utrecht gehad, omdat ik het een

vrij zinloze zaak vond, maar dat wordt

niet door al mijn collega's gedeeld.

Ik houd helemaal niet van een kinder-

strafzitting. Ik zou het beperkt willen

zien tot die gevallen waarbij je

iemand die zich verhold heeft eens

even tot de orde moet roepen in het

officiële kader. Als ze bijvoorbeeld op

een avond met een heel stel zinloos

allerlei lieden hebben afgetuigd, dan

vind ik dat zulke jongelui best eens

op een strafzitting mogen komen.

Want dat zijn gewoon openbare ver-

schijnselen die niet te dulden zijn,

door niemand. Maar diefstal of in-

RPm 5

braak door minderjarigen is vaak zo'n

complex van factoren, dat het niet

met een strafzitting afgedaan is.

RPM: Toch moet u als kinderrechter

jeugdigen veroordelen ...

Schw: Ja, maar in een aantal gevallen

spreek ik dingen uit, waarvan ik bij

mezelf zeg: waarom eigenlijk? Maar

ja, als de Officier de zaken aanbrengt,

moet ik ze wel behandelen. Maar

hier, bij het O.M. in Utrecht, zijn ze

erg soepel. Ik heb met de Officier een

heel prettige samenwerking. Ik heb

hier eens in de veertien dagen een

strafzitting waar gemiddeld misschien

6 tot 8 zaken op staan, dus nog geen

twintig in de maand. Meestal is het

zinloos. Als zo'n minderjarige al er-

gens zit en onder behandeling is bij 'n

Voogdijvereniging of zoiets, wat moe-

ten we dan nog met een straf? Die

seponeren we zó al. We vragen aan

de Voogdijvereniging of aan de toe-

zichthouder: heeft zo'n straf zin? En

als we dan horen, dat het in het kader

van de behandeling géén zin heeft,

dan pieker ik er niet over om toch

een straf uit te spreken.

"Wat een overbodig werk"

Mej. S. A. van Kamp: Voor een politie-

man is een dergelijke reactie van de

rechterlijke macht vaak moeilijk te be-
grijpen.

Schw: Het is natuurlijk ook vervelend,
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wanneer je als politieman een hele-

boel werk verzet en het verbaal gaat

dan de kast in. Maar daar zou naar

mijn gevoel de politie - de leiding

van de politie - zelf veel aan kunnen

doen door een effectievere werkwijze.

Een voorbeeld: Gisteren kreeg ik

een verbaal van twee jongens die

bloemen uit het park hebben geplukt,

dan schrijf ik erbij: "Wat een over-

bodig werk". In déze tijd ... Moeten

wij daar onze tijd mee verdoen? Gaat

u maar na: een verbaal met een aan-

gifte, en dan hier een bespreking tus-

sen Officier, kinderrechter en Raad,

en dan wordt het geseponeerd. Na-

tuurtijk wordt het geseponeerd. Dat

had die politieman of zijn chef óók

kunnen bedenken. Ik geloof dat dat

allemaal tot de opleiding van de

politieman is terug te voeren. Politie-

officieren weten zo weinig van deze

dingen, omdat ze daar op de Aca-

demie niets over leren.

RPM: U geeft toch zèlf les aan de

Academie, juffrouw Schwartz?

Schw: Ja, hoogstens een keer een

praatje, maar dat is niet voldoende.

Het is een vák. En een officier hoort

daarvan het nodige te weten.

Vaste klanten

RPM: Hebt u contact met andere kin-

derrechters in het land?

Schw: We hebben regelmatig contact

met elkaar, maar ieder van ons werkt

toch zeer individueel, vooral ook om-

dat de opvattingen onderling sterk

verschillen. Mijn manier van werken

bijvoorbeeld komt het meest overeen

met die van de kinderrechter uit

Leeuwarden, heb ik het gevoel.

RPM: En hoe wordt u door de groep

van uw collega's gezien? Geldt u als

een middenfiguur of toch wel als een

wat 'vrije vogel'?

Schw: (lacht) Nou, wel - vrees ik -

als een erg vrije vogel. Dat vinden ze

niet allemaal, maar ... Waarom ik zo

tegen de strafzitting ben, is dat ik niet

overtuigd ben dat het enig effect

heeft. Als je mensen vervolgt en be-

paalde straffen oplegt, dan moet je

dat doen omdat je denkt: dat helpt

hem om het later nfet meer te doen.

Maar dat is vaak niet zo. Want de

ernstige gevallen - wàt voor straf ze

ook krijgen - die komen continu bij

mij terug. Dus daar helpt de straf

blijkbaar niets. Vaste klanten hebben

we. Als je een serie inbraken ge-

pleegd hebt en je komt na - op z'n

vroegst - drie maanden (in een aan-

tal arrondissementen misschien pas na

zes of negen maanden) op de zitting

en je krijgt dan een voorwaardelijke

straf, ... ik moet u eerlijk zeggen,

dat ik helemaal niet overtuigd ben

dat àls-ie het dan niet meer doet, dat

het dan om die stràf is. Als-ie het al

die negen maanden al niet meer ge-

daan heeft, dan vraag ik me af of die

straf dan ook nog nodig is. En als-ie

tóch door gaat, dan - heb ik het ge-

voel - gaat-ie ook na die straf nog

wel door. 't Is althans niet bewezen

dat het helpt.

RPM: En het arrest, maakt u daar wel

gebruik van?

Schw: Soms wel. Ik had bijvoorbeeld

laatst een jongen - die al een voor-

waardelijk arrest had - en die gaat

in de trein een conducteur met een

mes bedreigen, omdat die conducteur

hem de kaart had afgenomen die hij

ten onrechte gebruikte. Een vrij ern-

stige bedreiging. Nou, die jongen heb

ik een arrest gegeven voor een aantal

weekends. Omdat ik dit gewoon een

gevaarlijke agressiviteit vind die niet

getolereerd kan worden en dat mag

deze jongen best voelen. Arrest vind

ik eigenlijk een reactie op een veel

te ver gaande baldadigheid.

RPm 7

Mej. mr. A. A. Schwartz was een van de eerste

RP officieren jeugdzaken

Mej. Mr. A. A. SCHWARTZ, kinderrechter te Utrecht, is een goede be-

kende van de rijkspolitie, waarvan zij vele jaren als officier jeugd-

zaken deel uitmaakte.

Na in 1942 in Utrecht als juriste te zijn afgestudeerd, gevolgd door

enkele jaren illegaal werk, was mej. Schwarz na de bevrijding werk-

zaam bij het Rode Kruis, Pro Juventute en de Arrondissementsrecht-

bank te Utrecht (als secretaresse van de kinderrechter), totdat zij in

1954 toetrad tot het korps Rijkspolitie. Als een van de eerste vijf

vrouwelijke officieren jeugdzaken had zij aanvankelijk gewest Am-

sterdam (N-Holland en Utrecht).

In 1963 werd mej. Schwarz benoemd tot kinderrechter bij de arron-

dissementsrechtbank te Utrecht.

Mei. Schwartz (rechts) in 1958, toen zij nog officier jeugdzaken RP in Amsterdam was,

met haar collega's (v.l.n.r.), de dames Van Haselen, Kleyn, Rookmaker, Boom en Majoie.
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PRATEN MET DE MINISTER
...... over: pornografie, vergoeding slachtoffers, strafmaat,

homofielen, alcohol in het verkeer, ordehandhaving bij rellen

en politieke vluchtelingen

Regelmatig wordt een (wisselende) groep van 15 gewone Neder-

landers in de gelegenheid gesteld in het openbaar vragen te

stellen aan een van onze ministers in de NOS-radiorubriek

'Praten met de Minister'. Onlangs, in de 23e uitzending, kwam

de minister van Justitie daarvoor naar de studio in Den Haag.

Uit dat langdurige "gesprek lichtten wij voor RP-MAGAZINE de

interessantste vragen en antwoorden, die hiernaast letterlijk zijn

weergegeven.

Illustratie: J. Schoemaker

Kan wet op pornografie

niet afgeschaft worden?

Mevrouw Heijstek:

Ik zou de minister graag willen vragen

of hij niet vindt dat de Wet op de por-

nografie in 1972 nou wel eens afge-

schaft zou kunnen worden.

Ik vind het een beetje betuttelig. Kun-

nen we dat nu nog hebben, vindt u?

Minister Van Agt:

Ja, dit is een vraag die bij velen leeft

en anderzijds kun je ook menigeen in

dit land vinden die zal zeggen: het is

wel een vreemde zaak dat de wetge-

ving tegen de pornograffie zo slecht

wordt gehandhaafd.

Ik wil maar zeggen: daaruit blijkt op

zichzelf al hoe verschillend in Neder-

land over die zaak wordt gedacht. In

ieder geval zou je kunnen nadenken

over een onderscheid tussen porno-

grafie die de mensen in volle vrijwil-

ligheid zelf opzoeken, en pornografie

die min of meer aan de mensen wordt

opgedrongen. En met name voor wat

het laatste betreft zou ik zeer aarze-

lend zijn om de strafwetgeving hele-

maal af te schaffen.

Hr. Klapwijk (onderwijzer in Staphorst):

Ja, ik ben het geheel eens met wat

zojuist gezegd is. Er is één vaste

norm en die wijzigt zich niet. Want

die norm vinden wij in de bijbel en

ik geloof dat we daar altijd aan moe-

ten vasthouden, en ook de overheid.

Want de overheid is, volgens de

bijbel, dienares Gods. En die moet

zorgen dat het in de samenleving ook

gaat volgens de normen die ons in

de bijbel gegeven zijn. En dus ook

met de pornografie. U zegt: de een

vindt het schadelijk, de ander niet.

Maar er is één vaste norm en dat is

Gods woord en die zegt: het is ver-

boden. En dat moet de overheid, als
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dienares Gods, dan ook verbieden.

En dan kunnen we niet ieder persoon-

lijk - ieder persoonlijk staat natuur-

lijk in zijn eigen vrijheid - maar de

overheid is dienares Gods en daar

moet men rekening mee houden.

Minister Van Agt:

Twee dingen. In de eerste plaats: het

is een getuigenis van de heer Klap-

wijk, en hij spreekt namens een groep

van onze bevolking die er net zo over

denkt en dat is heel respectabel, die

de overheid ziet als dienaresse Gods.

De heer Klapwijk zal wel weten dat

dat een wijze van denken is die niet

zó ver staat van die van mij persoon-

lijk. Maar het gaat er nu niet om wat

ik persoonlijk vind, maar wat ik als.

ambtsdrager moet vinden. En dan zeg

ik dat wij ons met elkaar bevinden in

een samenleving waarin die opvatting

van de overheidstaak er een is van

een aantal respectabele mensen,

maar lang niet van iedereen. Dat is

de eerste principiële opmerking.

De tweede is, dat je ook binnen die

opvatting van de overheidstaak die de

heer Klapwijk tot de zijne maakt, toch

wel met problemen blijft zitten. Pro-

blemen namelijk dat het heel moeilijk

oplosbaar is van wat nou pornografie

is. Dat blijft toch altijd zitten.

Wie helpt slachtoffer

van geweldmisdrijf?

Hr. Colthof:

Ik zou de Minister graag willen vra-

gen, hoe het staat met de beginsel-

beslissing van de regering, die ruim

een jaar geleden bekend gemaakt is,

om een fonds in te stellen voor

schadevergoeding aan slachtofffers

van geweldmisdrijven. We weten dat

op bezuiniging van de staatsfinanciën

dit voorlopig is moeten worden uitge-

steld, maar ik zou graag willen weten

of het instellen van een dergelijk

fonds niet een zekere oplossing, al-

thans voor de financiële schade,

naderbij zou kunnen brengen.

Minister Van Agt:

Dat is juist. Met een dergelijk fonds

zou je een aantal gevallen, schrijnen-

de gevallen, nood kunnen lenigen.

Niet àlle nood, maar je zou toch een

gebaar kunnen maken, je zou die

mensen een eind tegemoet kunnen

komen. Dat kàn, dat vind ik een be-

langrijke zaak, daar ben ik vóór. En

de mogelijkheid dat we het nu, in het

komende begrotingsjaaar ook echt

kunnen verwezenlijken is groot.

Hr. De Regt:

Ik vind degene die de schade toe-

brengt moet betalen en geen fonds.

Van Agt:
Ik begrijp wel dat niet iedereen er

gelukkig over zou zijn als de gemeen-

schap gaat betalen voor de misdra-

gingen van sommigen. Dat is ook niet

het systeem. Het systeem is dat er

in ieder geval een fonds is waar het

slachtoffer eventueel bij kan aan-

kloppen. Dat het slachtoffer niet be-

hoeft te gaan procederen met de

dader. Het slachtoffer kan iets verkrij-

gen, kan zich verstaan bij het fonds.

Een hele andere zaak is of het fonds

dan niet die schade weer moet gaan

verhalen op de dader. Daarvoor komt

een regeling.

Kan er niet strenger

gestraft worden?

Hr. Balk (jachtopzichter):

Excellentie, ik moet u eerst hartelijk

dank zeggen dat wij onder uw leiding

een erkend uniform hebben gekregen

wat voor ons heel belangrijk is wat

ook zijn vruchten al afgeworpen heeft.

Ik heb de pet er bij liggen. Ik kan hem

opzetten (dhr. Balk zet z'n pet op,

Red.). Excellentie, dit Is dan de jacht-

opzichter die u tegen kan komen.

Maar excellentie wij hebben ook zor-

gen, en zelfs grote zorgen.

Dat 'wij' zijn mensen die buiten staan

en buiten lopen en waar men de mis-

drijven heel veel tegen komt. Wij kun-

nen geen beroep meer doen op de

plaatselijke politie, want die is over-

en-over-bezet. Ik doel op diefstal,

zedendelicten en andere misdrijven

waar wij als jachtopzichter vaak te-

gen aan lopen. Je staat dan alleen.

Waar ik ook nog even aandringen wil,

excellentie, is dat er - waar wij over

de hele linie naar zitten te snakken -

strenger en sneller wordt gestraft.

Minister Van Agt:

Ik krijg dagelijks brieven van mensen

die zeggen "er wordt niet streng ge-

noeg gestraft". Dat is naar mijn over-

tuiging een misvatting. Er wordt inder-

daad niet streng gestraft, maar het is

een misvatting te menen dat strenger

beter zou zijn. Er bestaat, voorzover

wij beschikken, uit materiaal over ge-

dragswetenschappelijk onderzoek

over de effectiviteit van straffen, ern-

stige twijfel over de vraag of, althans

voor een aantal delicten, strengere

straffen wel zo veel betere resultaten

zouden teweegbrengen. Ik moet wel
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erg onderscheiden naar de soort van

delicten. Maar je mag niet in het alge-

meen zeggen: "strenger straffen zou

beter zijn". Strenger straffen zou wel

veel bezwarender zijn, vind ik, voor

de verdachte. Maar daar gaat het ten-

slotte niet om. Het gaat erom uit oog-

punt van gedragsbeïnvloeding een

beter resultaat zou worden verkregen.

Nee, als je je oor te luisteren legt bij

de beste informatie die daarover op

het ogenblik bestaat, dan moet je

omtrent die vraag: zou dat echt wel

beter zijn, die meerdere strengheid,

heel ernstig twijfelen.

Heeft homofiel paar

geen recht op woning?

Hl'. Tielman (van de homofielen-

vereniging COC):

Het is. za dat een aantal relaties in

ons land, die niet een huwelijk zijn -

ik denk aan vriendenparen en vrien-

dinnenparen - gediscrimineerd wor-

den t.a.v. de huisvesting, e.d. Hoe

staat de minister tegenover het voor-

stel van het COC om, in de sfeer van

het zakenrecht, een contract op te

stellen wat door de overheid erkend

zou kunnen worden t.a.v. een aantal

faciliteiten, zoals b.v. huisvesting, ge-

meenschap van goederen etc. Een

dergelijk voorstel zal denk ik binnen-

kort de minister en de Kamer berei-

ken. Het lijkt me erg interessant hoe

hij daar in principe tegenover staat,

temeer daar minister Geertsema heeft

laten weten dat het een erg interes-

sant voorstel leek.

Minister Van Agt:

Ja, voor wat die huisvesting betreft,

daar moet ik me buiten houden. Niet

om de zaak gewoon weg te schuiven,

maar daar heb ik natuurlijk niks over

te vertellen. Waar ik wel iets over

moet zeggen is de achterliggende, de

meer principiële probleemstelling die

u geeft van de homofiele relatie, of

die niet een wettelijke erkenning moet

krijgen, vergelijkbaar met het huwe-

lijk. Het zal u wel bekend zijn dat ik

geen verguizer ben van de homofiele

mens. Maar ik kan niet voorbijgaan

aan het feit dat het denken in onze

maatschappij zeker vandaag de dag

niet zo is, nóg niet zo is, dat men een

homofiele relatie-vorm wettelijk er-

kend zou willen zien, zo'n beetje ver-

gelijkbaar met het huwelijk. Ik geloof

dat dat in de maatschappij niet, of

nog niet zou je in optimistisch denken

kunnen formuleren, aanvaard zou

worden.
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Tielman:

Het misverstand is, dat men denkt dat

wij de analogie met het huwelijk wil-

len. En dat is nadrukkelijk de bedoe-

ling niet.

Van Agt:

Ja, u spreekt toch ook over erfge-

namen, en dat is toch een konse-

kwentie die aan het huwelijk verbon-

den zit.

Tielman:

Ja, dat is precies het probleem; dat

er erg veel konsekwenties aan het

huwelijk verbonden zijn die ten voor-

dele van het huwelijk werken, en die

ten nadele werken van mensen die

niet gehuwd zijn.

Van Agt:

Ja, de wettelijke bescherming die aan

het huwelijk vastzit, daar is een hele

hoop over te zeggen. Er zijn twee din-

gen die daar duidelijk al uit springen.

In de eerste plaats: de wettelijke be-

scherming van de huwelijksband

heeft o.a. te maken met de bescher-

ming van de partners en met name

van de vrouw. Dat die niet te snel kan

worden afgestoten, kan worden afge-

dankt; het is toch al wat versoepeld

door het nieuwe echtscheidingsrecht,

maar dat is een stuk van de filosofie

van de bescherming van het huwelijk

door de wetgever.

Het tweede punt is het verschaffen

van de wettelijke positie aan wat uit

het huwelijk is voorgekomen: kinde-

ren. En die twee dingen, en vooral

het laatste, zijn niet aan de orde wan-

neer we spreken over de homofiele

relatie.

Tielman:

Maar het is wèl aan de orde als er

b.v. sprake is van de huisvesting. Ik

begrijp dat u daar niet op in kunt

gaan, maar daar doen zich concrete

problemen voor dat twee gehuwden

wel in aanmerking komen voor een

huis, terwijl twee ongehuwden, die

nadrukkelijk een relatie hebben, dat

niet komen.

Van Agt:

Ja, ik sta daar wel voor open voor dat

probleem en ik geloof ook wel dat

daar wat aan gedaan zou moeten

worden, daar wil ik u ook graag in

tegemoet komen. Alleen ik geloof

niet, dat dat zou moeten gebeuren,

althans zou kunnen gebeuren van-

daag de dag, via die zware regeling

van de wettelijke erkenning.

Tielman:

Maar wel b.v. via een contract dat bij

de notaris wordt opgemaakt en door

een gemeentelijke overheid b.v. wordt

erkend t.a.v. huisvesting.

Van Agt:

Ja, hoe je dat nou verder in een vat

zou moeten gieten . . . dat is een

technische zaak.

Tielman: Is de minister bereid tot een

gesprek met het COC over de moge-

lijkheden om andere relaties dan het

huwelijk een rechtspositie te geven?

Van Agt:

Ik ben altijd tot gesprekken met rede-

lijke mensen bereid.

Tielman:

Dank u.

Waarom WVW met 5%

en niet nul-komma-nul?

Hl'. Bos:

Excellentie, ik wou iets zeggen over

de nieuwe Wegenverkeerswet waar u

sukses mee gehad hebt; het is een

benauwd puntje geweest en ik hoop

dat de Eerste Kamer u niet weer in

het ongelijk stelt. Ik ben nu wel te-

vreden met het feit dat er nu einde-

lijk een wegenverkeerswet gekomen

is waarin staat, dat verkeersdeel-

nemers die alkohol gebruiken op een

bepaalde manier gestraft kunnen wor-

den. Hoewel ik persoonlijk van me-

ning ben dat géén alkohol bij snel-

verkeer de juiste waarborg is voor

minder ongelukken. Ik heb mensen

gesproken die zeggen: wat betekent

nou die 5 promille, hoeveel borrels

mag ik nu gebruiken? Nu had ik nul-

komma-nul veel beter gevonden, want

er bestaat geen twijfel: je hebt alko-

hol gebruikt en dan behoor je niet

in het snelverkeer.

Minister Van Agt:

Ja, een heel belangrijke zaak. Nul-

komma-nul is beter dan zo-en-zoveel

promille. Ja, dat is juist. Hoe minder

alkohol in je bloed, of in je lijf, ter-

wijl je op de weg zit, hoe beter.

Maar een andere vraag is: hoever de

arm van de wetgever reikt, wat die

kan klaarmaken in werkelijkheid.

En dan kun je zeggen: nou het zou

het allermooiste zijn als we op nul-

komma-nul gingen zitten en als ieder-

een er zich braaf aan hield, dan had-

den we in zoverre het paradijs op

aarde weer teruggekregen. Maar dat

kàn niet. Daarvoor is de alkohol té

zeer een bestanddeel van onze leef-

gewoonte, daarvoor behoort het té

veel tot het sociale patroon van de

mensen. Als je in de wetgeving zou

zeggen: nul-komma-nul en daarboven

is misdrijf, dan overvraag je. Dat is

niet te maken. En dan zou de wet-

geving ook niet meer serieus worden

genomen, dat zou men niet doorslik-

ken.
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Waar blijft rapport over

ordehandhaving bij rellen?

Hl'. Doolaard:

Ik wou even vragen, hoe het staat

met het rapport van de Commissie

Mulder over de ordehandhaving bij

rellen. Wat de minister daarmee denkt

te gaan doen.

Minister Van Agt:

Dat rapport ligt in de kast.

Doolaard:

Blijft dat in de kast liggen?

Van Agt:

Het ligt goed in de kast.

Waarom is art. 15 van

Vreemdelingenwet dood?

Hr. Schaepman:

Ik zou dit willen vragen; we hebben in

1967 een nieuwe Vreemdelingenwet

gekregen waarin o.a. een artikel 15

zit waar een vreemdeling een beroep

op kan doen om als politiek vluchte-

ling erkend te worden in Nederland.

Dat artikel is twee keer gebruikt en

daar is het Ministerie van Justitie

waarschijnlijk zo van geschrokken dat

het daarna nooit meer gebruikt is.

Waarvoor is dat artikel er, wanneer

he!: helemaal dood is?

Minister Van Agt:

De mogelijkheid voor Nederland om

vreemdelingen op te nemen zijn na-

tuurlijk begrensd. We zitten al mud-

vol in dit land en we proberen voor

de mensen die in dit land leven, met

name op het stuk van sociale voor-

zieningen, zo goed mogelijk te zor-

gen.

Schaepman:

Het was mijn bedoeling om het speci-

fiek over art. 15 te hebben, omdat

het mij niet gaat om het vreemdelin-

genbeleid, maar ik denk b.v. aan een

groep van naar schatting 600 poli-

tieke vluchtelingen, Portugese deser-

teurs, die niet als vluchteling erkend

zijn. Een heel klein gedeelte heeft via

de Verenigde Naties een vluchtelin-

genschap gekregen, de rest zit hier

op een verblijfsvergunning met alle

onzekerheden vandien. Die verblijfs-

vergunning moet ieder jaar verlengd

worden, kàn niet verlengd worden,

met het gevolg dat ze terug zouden

moeten naar Portugal, waar ze kans

lopen op hoge gevangenisstraffen.

Die mensen worden op het ogenblik
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niet als politiek vluchteling erkend in

Nederland. En ik kan me niet goed

voorstellen dat u bij een groep van

600 mensen zegt: we zitten zo mud-

vol, wanneer we tegelijkertijd een

groep van 100.000 gastarbeiders hier

binnen halen om onze economie op

te vijzelen.

Van Agt:

Dat is steeds met het vreemdelingen-

beleid het probleem. Het gaat altijd

om kleine beetjes in het vreemdelin-

genbeleid. Het gaat in het vreemde-

lingebeleid om dié man of dàt groepje

kan er toch nog wel bij. En op zich-

zelf is dat iedere keer heel moeilijk

om te zeggen, dat dat er net niet bij

zou kunnen. Maar zo staat het er wel

op.

Ik kan niet zo zonder meer zeggen

dat op deze mensen artikel 15 van

de vreemdelingenwet zou kunnen

worden toegepast, omdat ik de feiten

van de zaak daar op het ogenblik

niet voor terbeschikking heb. Ik kan

wel zeggen, dat er over het begrip

'vluchteling' heel veel verschil van

mening bestaat, wat het begrip 'vluch-
teling' nu eigenlijk inhoudt.

alléén voor leden

van het
Korps der Rijkspolitie

Auto-verzekering met groene

kaart, rechtsbijstand, alsmede

WA tot 1 miljoen gulden, bij-

voorbeeld:

Catalogus A.R. w.A.
waarde t.rn.

f 6.500,- f 335,- f 135,-

f 8.000,- f 365,- f 145,-

f 10.000,- f 405,- f 160,-

f 12.000,- f450,- f 175,-

f 20.000,- f640,- f 200,-

Nimmer verlies van no-claim kortingen

Zend mij alle gegevens betreffende auto-
verzekering

naam:

adres:

plaats:

tel.:

z
o
al

Assurantiekantoor

DE RIDDER
Berkenlaan 1d, Zeist

Tel. 03404-17550b.g.g. 13904 of 20670
antw.k. macht. no. 277

kolonel C. H. Koning

HAAL MEER WETENSCHAP
IN POLITIE-OPLEIDING

"Wat er al die jaren, vrijwel sinds ik

het politiewerk opvatte, is gebeurd op

het gebied van de organisatie, heb

ik op de voet kunnen volgen. Ik hoop

dat - als straks de Tweede Kamer

heeft gesproken over de nota die nu

op tafel ligt - er inderdaad een

politie-apparaat zal kunnen ontstaan

dat aan de eisen voldoet die de bur-
ger stelt."

Aldus kolonel C. H. Koning (hoofd

stafbureau politie-organisatorische

vraagstukken van de directie politie

van het ministerie van Justitie) in een

interview met mr. T. de Heer van het

Haagse dagblad Het Vaderland, bij

het afscheid van de heer Koning (zie

ook pag. 18).

- Wat zijn die eisen?

Koning: "De burger wil de zekerheid
hebben,

• dat er een efficiënt en goedwerkend

apparaat is,

• waar hij niet tevergeefs een beroep

op doet,

• dat snel werkt,

• dat hem hoffelijk benadert,

• dat hem tegen willekeur beschermt,

• dat de misdaad op doeltreffende
wijze bestrijdt,

• en dat tegen uitwassen optreedt."

Ondanks al het dokteren aan ons

politiebestel, maar door de vele en

ingrijpende veranderingen die zich

hebben voorgedaan, is zo'n beeld nog
een ideaal.

"Maar als het beheersdualisme, zoals

de politienota voorstelt, verdwijnt,

krijgt men in ieder geval al automa-

tisch een efficiënter apparaat," meent

kolonel Koning.

Ruimte voor anderen

"In de staf van een opleiding moeten

ook andere facetten vertegenwoor-

digd zijn dan alleen de strikt-politio-

nele," is de overtuiging van kolonel

Koning. Hij denkt daarbij aan andere

disciplines als: psychologie, socio-

logie, economie.

Naar datzelfde moet naar zijn over-

tuiging de top van een politieapparaat

toegroeien. "Vroeger was een korps-

chef een soort één(vak)manszaak.

De vraagstukken liggen tegenwoordig

evenwel extern èn intern heel wat

gecompliceerder. Extern door de

nieuwe verschijnselen in de crimina-

liteit (bank- en andere roofovervallen),

door de vele vreemdelingen, door de

verruwing alom, door de groeiende

agressiviteit, soms ook met politieke

achtergronden. Intern eisen de rechts-

positieregeling van het personeel, het

hele personeelsbeleid veel meer aan-

dacht. Dat is alles niet meer werk

voor één man, voor één soort vak-

scholing. Er moet ruimte worden ge-

maakt voor anderen in de leiding."

Te weinig geld

Wat de begroting van de rijkspolitie

betreft, gaan de bezuinigingen op

materieel gebied, (hoe voor de hand

liggend ook, omdat men nu eenmaal

makkelijker op gereedschap dan op

mensen bezuinigen kan), kolonel

Koning zeer aan het hart.

"Van de f 41 miljoen (in 1972) voor

materieel (tegen f 213 miljoen voor

personeel) was maar f 15 miljoen voor

vernieuwing en uitbreiding van mate-

riaal," zo rekent hij voor. "Dat is veel

te weinig. We moeten bijv. echt naar

helicopters toe voor de verkeersbe-

veiliging uit de lucht. Maar ja, mis-

schien komt er toch spoedig wat meer

armslag."

Kolonel Koning zal dat dan nog wel

geïnteresseerd, maar passief gade-

slaan. Hij gaat zijn pianospelen weer

opnemen, zijn studie Italiaans voort-

zetten. Het werk laat hij aan de vol-

gende generatie. Dat mag ook wel, na

met hart en ziel ruim 35 jaar (eerst

de Amsterdamse politie en sinds 1945

de rijkspolitie) te hebben gediend.•
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Hoe veilig

wordt
Nederland?

door J. Ranselaar

Sinds de Ministers van Binnenlandse

Zaken en Justitie op 14 april j.1. hun

gemeenschappelijke Nota met vraag-

punten voor de nieuwe Politiewet aan

de voorzitter van de Tweede Kamer

hebben aangeboden, zijn van gezag-

hebbende zijde commentaren en sug-

gesties t.a.v. de toekomstige struc-

tuur van de Nederlandse politie ge-

publiceerd.

Aan enkele daarvan willen wij hier

aandacht besteden.

* Reeds op 18 februari - dus vóór-

dat bedoelde Nota verscheen - zei

de Commissaris der Koningin in Gro-

ningen, mr. E. H. Toxopeus, niets te

voelen voor "gewestelijke" politie-

korpsen en voorstander te zijn van

één politiekorps voor de provincie

Groningen; ergo: provinciale politie.

* De hoofdcommissaris van politie

te 's-Gravenhage, dr. C. N. Peijster,

vindt de procedure voor de reorgani-

satie van de Nederlandse politie, zo-

als deze is aangegeven in de Nota -

10 jaar ná het totstandkomen van de

Wet op de Gewesten - veel te lang-

durig en stelt dat het niet verant-

woord en ook niet nodig is te wach-

ten op de Gewestvorming. Hij ziet

liever dat op korte termijn voorlopig

provinciale korpsen worden gevormd

onder bestuurlijk gezag van de Com-

missaris der Koningin.

Het wil ons voorkomen dat het voor-

lopig vormen van provinciale korps-

sen niet zonder problemen is.

De wetenschap dat uiteindelijk ge-

westelijke korpsen moeten worden

gevormd, zal weinig enthousiasme

wekken om met voortvarendheid pro-

vinciale korpsen te formeren. Boven-

dien zal, wanneer er eenmaal korp-

sen per provincie zijn gevormd, de

aanpak van een nieuwe reorganisatie,

nu naar gewestelijke korpsen, velen

afschrikken. Overigens zal de termijn

nodig om via provinciale politie te

komen tot gewestelijke politie, niet

veel verkorting van de termijn van

10 jaar opleveren.

* Het artikel van prof. F. Duijnstee

"Nota over politie biedt geen deug-

delijk alternatief" (de Telegraaf dd.

26 mei 1972) eindigt met:

"Men kan m.i. de vraag over al dan

niet handhaven van het dualisme van

gemeentepolitiekorpsen naast een

rijkspolitiekorps niet beantwoorden,

als er niet eerst een verantwoord

en deugdelijk alternatief wordt gebo-

den. Zolang dit er niet is (en de

nota brengt dit m.i. niet) blijkt dat de

afwijzing van het voorontwerp van

1969 achteraf onverantwoord was. De

problemen binnen de politie zijn zo
urgent dat m.i. veel tijdverlies kan

worden voorkomen door de draad

weer op te nemen en verbeteringen

te brengen in het voorontwerp van

de ministers Polak en Beernink".

Deze uitspraak geeft ons aanleiding

er op te wijzen dat de Algemeen

Inspecteur van het Korps Rijkspolitie,

W. de Gast, in de aanvang van zijn

"Beschouwingen over een nieuwe po-

litieorganisatie (Korpsblad Rijkspoli-

tie, maart 1972) zegt het te betreuren,

dat het voorontwerp politiewet 1957

zo'n slecht onthaal heeft gekregen.

Hierbij sluit aan hetgeen kolonel C.

H. Koning, hoofd van het Stafbureau

Politie Organisatorische Vraagstuk-

ken van de Directie Politie van het

Ministerie van Justitie, bij zijn af-

scheid op 1 augustus j.l., als zijn

zeer persoonlijke mening heeft te

kennen gegeven n.1. dat de Nota te

ambitieus is en dat het wenselijk zou

zijn naar het voorontwerp terug te

gaan.

In een eerder artikel van prof. F.

Duijnstee "Naar een nieuwe struc-

tuur van de politie" (de Telegraaf,

30 dec. 1971) merkt deze aan het

slot op:

"De sterke arm kan een lam handje

worden als de politie niet door een

doeltreffende, ook voor de geldmid-

delen verantwoordelijke bestuursar-

ganisatie is omringd".

Wij onderkennen het feit dat het be-

langrijk is dat vastgesteld wordt WIE

over de geldmiddelen beschikt, maar

vinden het minstens zo belangrijk dat

vaststaat HOEVEEL geldmiddelen be-

schikbaar worden gesteld.

Het gaat n.1. ook om personeel -

kwaliteit en kwantiteit - en om een

aan de eisen des tijds beantwoorde

uitrusting (alarmcentrale's, huisves-

ting, motormateriaal en verbindingen).

Daar is een op de toekomst afge-

stemd vast budget voor nodig, on-

afhankelijk van jaarlijks vast te stel-

len begrotingen.

Daarom zouden wij willen pleiten

om - zoals dit voor Defensie (uit-

wendinge veiligheid) is geschied, ook

voor de politie (inwendige veiligheid)

een "Commissie Van Rijckevorsel" in

te stellen.

De effectiviteit van de Nederlandse

Politie wordt niet uitsluitend verhoogd

door het tot stand brengen van een

"eensoortige" politie.

Uit de beschikbare geldmiddelen zal

blijken hoe veilig Regering en Volks-

vertegenwoordiging willen dat Neder-

land wordt.
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herkent u hem? UW AUTORITAIRE CHEF KAN HET OOK
NIET HELPEN ...De Amsterdamse psychiater

Anna Vali - Wohl (die

als sociaal-psychiater

verbonden is aan de

Technische Hogeschool te

Delft) publiceerde een

arti kelenserie over

'Mens en Manager' in

Intermediair, weekblad voor

leidinggevende functionarissen,

waarin zij 'de chef'

onderscheidde in vijf

hoofdtypen : de autoritai re

chef, de onzekere chef, de

intellectualistische chef, de

manipulerende chef en de

hooghartige chef.

Hiernaast gaat mevrouw Vali

nader in op het momenteel

sterk bekritiseerde type:

de autoritaire chef.

Wellicht zullen sommigen

hun eigen chef erin herkennen

en hem misschien iets beter

leren begrijpen. Wij hopen,

dat ook vele autoritaire chefs

zichzelf zullen herkennen .

...... dat hij nog steeds lijdt onder zijn strenge vader

"De autoritaire chef is het produkt van de opvoeding van een

autoritaire vader, aan wie hij zijn streng geweten te danken (of

te wijten?) heeft. Daarmee wordt hij nog steeds beheerst door

deze autoriteit die hem eens opjoeg van de ene prestatie naar de

andere." Dat zegt de Amsterdamse psychiater Anna Vali - Wohl,

die 'De Chef' bestudeerde en verband trachtte te leggen tussen

bepaalde jeugdbelevingen en latere gedragspatronen in leiding-

gevende functies.

Van de diverse chef-typen (de auto-

ritaire, de onzekere, de intellectualis-

tische, de manipulerende en de hoog-

hartige) is de autoritaire chef momen-

teel aan de meeste kritiek onderhevig.

Autoriteit en leiding geven staan vol-

op in de belangstelling. Hoe langer

hoe minder wordt de traditionele ma-

nier van leiding geven geaccepteerd.

Zodoende hebben superieuren het

moeilijk vooral naarmate zij nog vast-

zitten aan een bepaalde rolopvatting,

die hen doet geloven dat leiding geven

gelijk staat met wil opleggen. Dan er-

varen ze hun functie als een machts-

positie en dulden geen tegenspraak.

Ook wanneer een medewerker een

eigen mening naar voren brengt of

een zaak van een andere kant tracht

te belichten, wordt dit dan uitgelegd

als 'tegenspraak'.

Sterk plichtsgevoel

Wat kenmerkt de autoritaire chef?

Mevr. Vali: "De autoritaire chef is on-

buigzaam en onbenaderbaar. Hij han-

delt vanuit zijn onomstotelijk geloof in

het eigen gelijk. Zo meent hij zelf het

monopolie van kritiek te bezitten;

door kritiek van anderen zal hij zich

onbegrepen en misschien wel ge-

griefd voelen. Indien deze kritiek toch

komt (zoals tegenwoordig steeds

meer het geval is). zal hij zich hier-

tegen verweren met scherpe tegen-

aanvallen, met (nog meer) reglemen-

ten en sancties.

Onwrikbaar als hij is, verkeert hij in
de ban van een sterk plichtsgevoel.

Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en

aan zijn werk. Op zijn ondergeschik-

ten past hij dezelfde normen toe. De

communicatie met hen beperkt zich

tot het reageren op hun prestaties,

zonder zich iets aan te trekken van

het door hem opgewekte onbehagen."

Is hij zich dit allemaal bewust?

"Hij bedoelt het niet slecht", zegt
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mevrouw Vali, "hij is zich niet bewust

van het feit, dat hij angst en weer-

stand inboezemt. Hij kan oprecht

menen, dat hij geregeld overleg

pleegt. Maar dat dit gebeurt door mid-

del van eenrichting-verkeer (medede-

lingen van boven naar beneden), zal

hij zelf niet beseffen."

Ballast uit verleden

De manier waarop een chef in zijn

werk optreedt, is voor een belangrijk

deel bepaald door zijn jeugdervarin-

gen en door de sleutelfiguren die hem

in die periode hebben beïnvloed. Het

aantal (en de volgorde) van de broers

en zusters aan wie men gewend was

zich van jongsaf te spiegelen, speelt

daar bij een rol. Ook de wijze waarop

de ouders, onderwijzers of andere op-

voeders hun gezag hebben uitge-

oefend. Zulke sleutelfiguren blijven

ook later een belangrijke rol spelen

bij het doen en laten van de volwas-

sene, ook al zijn ze misschien al lang

uit zijn leven verdwenen.

Mevr. Vali: "Door de invloed die zij

destijds uitoefenden, kregen zij de

kans zich ongemerkt te nestelen in

het gevoelsleven van de zich vormen-

de persoonlijkheid en er dermate mee

verweven te raken, dat hun psychi-

sche en geestelijke inbreng achteraf

niet eens meer als zodanig herken-

baar is. Dit houdt zowel in, dat zij een

stem in het kapittel hebben wanneer

'het geweten spreekt', alsook dat ze

alle beslissingen en doelstellingen

van het individu medebepalen. Niet

zelden zullen ze angst, schuldbesef

en minderwaardigheidsgevoelens op-

wekken. Door hun veeleisendheid

kunnen ze aanzetten tot een niets
ontziende rivaliteit."

De autoritaire chef is het produkt van

de opvoeding van een strenge vader,

die huiveringwekkend plichtsgetrouw

en onstilbaar eerzuchtig was en dit

ook op zijn kinderen wilde overdra-

gen. Hij trachtte dit te bereiken door

middel van strengheid en straffen.

Daardoor riep hij bij zijn kinderen

uitingen van agressie op, maar drukte

die meteen de kop in. Opgekropte

onlustgevoelens en agressie laten

zich echter slechts tijdelijk wegdruk-

ken. Er moet een uitweg gevonden

worden. Een denkbare oplossing is

die van 'identificatie' met de agressor

waarbij de zoon in de schoenen van

de autoritaire vader gaat staan. Van

jongs af aan voelt hij zich in zijn ele-

ment in gezagsverhoudingen. Tegen-

over hogergeplaatsten is zijn houding

die van een plichtsgetrouwe prestatie-
leverancier en beloning blijft niet uit.

Wanneer hijzelf op een hoge post be-

landt, wordt hij iemand die dictato-

riaal optreedt en (gelijk aan zijn

vader) eigen inzichten en handelwijze

wil opleggen aan anderen.

- Is hij wel zo'n sterke figuur?

"Het is mogelijk, dat zijn rotsvaste

overtuiging hem krachtiger doen

lijken dan hij is," zegt mevr. Vali,

"Soms zal hij - ondanks de stevige

façade - onzeker in het leven staan,

zich zelfs gauw bedreigd kunnen voe-

len, ongeacht of er een reële aanlei-

ding is. Hij zal dan zijn toevlucht

zoeken in een zelfbeveiliging die ge-

bruikelijk is voor dictators: het van

zich afslaan nog voordat men aange-
vallen wordt."

"U deprimeert ons"

Het type autoritai re chef ontmoeten

we in elke werksituatie, zowel in het

bedrijfsleven alsook in overheidsorga-

nisaties en wetenschappelijke instel-

lingen.

Dr. Vali herinnert zich een hoogleraar

(biochemie) die van zijn mensen te

horen kreeg dat men zich door hem

opgejaagd voelde. Het resultaat was,

dat hij zijn stafmedewerkers morali-

serend toesprak. Daarbij toonde hij

zich ontevreden over hun gedrag, dat

- volgens hem - van te weinig

interesse voor het werk getuigde.

Toen zijn medewerkers later opnieuw

reageerden ("U deprimeert ons"),

voelde de prof zich gedwarsboomd

in zijn - naar hij meende - goede

bedoelingen. Hij begreep immers niet,

dat hij anderen minderwaardigheids-

gevoelens inboezemde omdat hij van

hen verlangde dat zij - net als hij -

beschikten over een minimale slaapbe-

hoefte en een fenomenaal geheugen.

"Zo kan een dynamisch overweldi-

gende persoonlijkheid averechts wer-

ken op zijn staf", aldus mevr. Vali,

"in plaats van enthousiast te worden,

slaat men dicht, wordt onzeker en
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mensen luisteren
meestal
nauwelijks

naar elkaar

De slechte communicatie tus-

sen vele superieuren en hun

ondergeschikten is niet alleen

te wijten aan de chef. "Terwijl

superieuren soms vervallen in

het afdraaien van monologen

(zonder er zelfs benieuwd naar

te zijn, wat voor effect deze

sorteren), neigen ondergeschik-

ten die in een verzetshouding

verkeren, van hun kant ertoe

niet te luisteren, niet te aan-

vaarden, bij voorbaat al af te

weren wat iemand die als te-

genpartij wordt ervaren, aan

hen tracht over te brengen. Zo-

doende wordt de dialoog van

weerskanten geblokkeerd," al-

dus psychiater Anna Vali-Wohl,

"Toch is men in iedere samen-

werking sterk aangewezen op

het onderkennen van elkaars

bedoelingen. Dit is immers de

eerste stap in de richting van

het ontdekken en uitzetten van

gemeenschappelijke doelstellin-

gen."

"Over het algemeen luisteren

mensen slecht of helemaal niet

naar elkaar. Men verwart luis-

teren maar al te vaak met zwij-

gend aanhoren of tendentieus

horen, dan wel sentinbeer toe-

horen, terwijl men door eigen

preoccupaties inbeslag geno-

men is."

"Bij het èchte luisteren staat

wederzijds begrip centraal. In

ruimere zin behoort hiertoe ook

het sensitief reageren op de

emotionele onderstroom, het

opvangen van signalen in hun

diepere betekenis. Samenwer-

king wordt dan ook stellig be-

vorderd door empathie: het ver-

mogen de ander niet slechts

verstandelijk doch ook gevoels-

matig te begrijpen, zich te ver-

plaatsen in zijn situatie, zich in

te voelen in wat er in hem om-

gaat. Slechts op deze basis

ontstane kritiek kan een con-

structieve strekking hebben en

motiveren tot verandering."
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gedeprimeerd, met als gevolg dat

men minder presteert."

Zelfbevestiging

De bezetenheid van deze hoogleraar

voor zijn eigen idealen, waarbij hij

anderen geen ruimte laat voor hun

andersoortige doelstellingen, komt

voort door de dwangmatige behoefte

om een leemte op te vullen.

Door het vroege overlijden van zijn

vader stond zijn jeugd in de schaduw

van armoede en zorgelijkheid", aldus

de Amsterdamse psychiater, "de moe-

der ging hem (als oudste kind) op-

schepen met al haar problemen. Zo

werd hij alras gedrongen in de vroeg

verantwoordelijke rol van gezins-

hoofd, terwijl hij zelf niet aan zijn

trekken kwam en het gemis van een

goede achtergrond steeds bleef voe-

len. Dit gemis werd hem tot aanspo-

ring bij zijn zoeken naar zelfbevesti-

ging. En in de strijd met zijn minder-

waardigheidsgevoelens kon hij slechts

de krachtigste wapens gebruiken, zo-

als prestatiezucht en geldingsdrang",

aldus mevrouw Vali.

FA. WKW

modern ingericht

carrosseriebedrijf

lasserij-,

uitdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Telefoon 050 - 3 27 33

POSTBUS 47
BENNEKOM

BROMSNOR (I)

"Hoe hoffelijk kan/mag/moet een

politie-ambtenaar wel zijn?"

(KR? no. 9 - mei)

Niet zo lang geleden kreeg ik

bezoek van een

politieambtenaar. Hij had - wat

de leeftijd betreft - mijn kleinzoon

kunnen wezen. Ik laat hem

binnen en bied hem een stoel aan.

Hij vraagt: 'Ben jij Vlietman?' Ja

meneer, waarvoor komt u?

Hij: 'Er is een klacht binnengekomen

van mensen uit de Van Speykstraat.

Daar wordt vuilnis in de brievenbus

gegooid en op de ruiten gebonsd.

Ze hebben jouw naam en adres

genoemd als de dader. De mensen

in die straat hebben je herkend.'

Nu kom ik als reumapatiënt

weinig buiten. Maar ik begreep

het wel: dit was revanche van

die mensen, want ze hadden al

eens eerder laster over mij

verspreid en toen ben ik naar de

man zijn directeur gestapt met

getuigen. En de man moest op

het matje komen en alles wat hij

mij aangesmeerd had terugnemen.

Die jonge politieman heeft me in mijn

eigen huis staan afblaffen en even

later werd het mij teveel en zat

ik te huilen als een kind. Later

dacht ik: waarom heb ik die

smeris de deur niet uitgegooid.

Hij had bij mij niets te maken.

Enfin, ik heb nooit een hoge hoed

opgehad van ambtenaren. Daarvoor

heb ik wel het een en ander van

hen ondervonden. Ambtenaren

hebben de macht en wie de macht

heeft, onderdrukt. Dat wil ik maar

even zeggen. Ik kan geen

ambtenaar luchten!

W. Vlietman,

Rotterdam

BROMSNOR (11)

Als oud-politieman voel ik mij

diep beledigd uitgemaakt te

worden voor een onbeschaafd en

onhoffelijk product ("De

Reacties van lezers op de inhoud

van RP-Magazine kunnen worden

ingezonden aan: Eindredactie

RP-Magazine, Postbus 47, Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw brief,

des te groter de kans op plaatsing

Nederlandse politie is te lange

tijd getekend geweest door een

gebrek aan beschaving en daarin

aan hoffelijkheid", aldus mr. Perrick,

hoofdcommissaris te Nijmegen).

Opgemelde woorden zijn een nog

grotere belediging voor mijn reeds

lang overleden ouders, die zo'n

onbeschaafd en onhoffelijk product

aan de maatschappij hebben

afgeleverd. Een brief met ongeveer

gelijke strekking is door mij ook

verzonden naar de heer

Hoofdcommissaris van Politie

T. P. M. Perrick te Nijmegen.

G. Bierenbroodspot

(oud-politieman, 74 jaar)

Amsterdam

BESLUITVORMING

"Wat gaat er met onze politie
gebeuren?", - lnterview met
generaal W. de Gast.

(KRP no. 7 - maart)

Het feit, dat er tweemaal zoveel

gemeentepolitie is als rijkspolitie,

speelt uiteraard mee bij de

besluitvorming. Maar er zijn in de

grote gemeenten ook afdelingen,

waar op de vergaderingen geen

ambtenaren van de gemeentepolitie

komen. Daar komen dus - evenals

bij de RPV - alleen

rijkspolitiemensen aan het woord.

Geen zorg dus over besluitvorming.

Weet u wat bij het lagere

rijkspolitiepersoneel, in het gesprek

over de komende vorm van de

Nederlandse politie het meest

naar voren komt? Dat er in

Nederland een machtsstrijd aan de

gang is over de sleutelposities

in de nieuw te vormen politie.

Bij de vakbonden is er meer

belangstelling voor de rechten en

inspraak van het lagere personeel

dan voor de vraag welke

personen op de allerhoogste

stoelen komen te zitten.

L. Verkaik,

Amsterdam
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Nieuws

uit de districten:

• Koninklijke skitocht kreeg

muzi kaal staartje . (17)

Koninklijk huis

op wintersport kreeg

muzikaal gevolg

in Nederland.

De wintersportvakantie die de ko-

ninklijke familie in februari van dit

jaar in Lech in Oostenrijk genoot, is

er de directe oorzaak van geweest,

dat de Sing und Tanz Gruppe Van-

dans tijdens de Amersfoortse Kei-

feesten is opgetreden met de Rijks-
politiekapel.

Rudolf Gabriel, een Oostenrijkse

politieman, die koningin Juliana al

sinds jaren onder meer tijdens haar

skitochten vergezelt, raakte de afge-

lopen winter in contact met overste

E. Spierenburg, hoofd Veiligheids-

dienst Koninklijk Huis. Gabriël vertelde

de heer Spierenburg dat hij in zijn

vrije tijd zong en danste in een groep

uit het plaatsje Vandans in Voralberg.

Ook vertelde hij dat de groep regel-

matig in het buitenland optrad, o.a.

Frankrijk, Duitsland en Griekenland

• Afscheid

kolonel C. H. Koning (18)

(19)• Doorn uit de brand .

• Laatste grote uur K.O.S. (22)

Aan INFO INTERN

werkten deze keer mee:

G. H. Peterink, J. J. H. v. Aerssen,

P. v.d. Wilt, B. M. van Harskamp

Techn. Dienst Utrecht,

Fotoredactie Amersfoortse Courant
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en ook regelmatig optredens verzorg-

de voor de Oostenrijkse radio. In

Duitsland was de groep zelfs al eens

opgetreden voor de televisie.

In Nederland was de groep echter

nog nooit geweest. En dat terwijl veel

Oostenrijkers juist zulke geweldig

goede contacten hebben met Neder-

landers. De heer Spierenburg beloof-

de zijn best te zullen doen om een

optreden voor de groep in Nederland

te arrangeren. Thuisgekomen besprak

hij het verzoek van de sympathieke

Rudolf met opperwachtmeester Huub
Meijer, voormalig A.v.D. man en lid

van de Rijkspolitiekapel, nu lid van de

Veiligheidsdienst van het Koninklijk

Huis en woonachtig in Amersfoort.

Deze op zijn beurt dacht onmiddel-

lijk aan de komende Keifeesten in

Amersfoort en nam contact op met

de organisatoren van het feest. Hij

introduceerde de Sing und Tanz

Gruppe Vandans en bijna in één

adem door de Rijkspolitiekapel. Het

gevolg was, dat op de voorlaatste

avond van de Keifeesten de Sing und

Tanz Gruppe Vandans en de Rijks-

politiekapel gezamenlijk een avond-

vullend optreden verzorgde. Terwijl

als uitsmijter een optreden van de

Sing and Tanz Gruppe en de Rijks-

politiekapel tezamen veel succes
oogste.

De Nederlandse trip van de groep

leverde ook verder nog enkele aar-

dige successen op. De zondag na de

Keifeesten, zongen en dansten ze in

het radioprogramma Muzikaal Ont-

haal van Herman Emmink. Dezelfde

dag maakte de Avro opnamen die op

10 oktober 's avonds om half negen

zullen worden uitgezonden. (G.H.P.)
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Afscheid
Kolonel
C. H. Koning

In de Rolzaal in Den Haag heeft

kolonel C. H. Koning, hoofd van het

stafbureau Politie organisatorische

vraagstukken van de Directie Politie,

op 1 augustus [.l, afscheid genomen,

in verband met functioneel leeftijds-

ontslag.

In aanwezigheid van een groot aantal

justitie- en politieautoriteiten schetste

de secretaris-generaal van het minis-

terie van justitie, mr. A. Mulder, de

grote verdienste van de scheidende

functionaris voor de Nederlandse

politie in het algemeen en voor de

rijkspolitie in het bijzonder.

Na de politiële loopbaan van de heer

Koning te hebben gememoreerd, zei

de secretaris-generaalondermeer:

"Gedurende de 27 jaar dat u zich op

het ministerie van justitie met politie-

aangelegenheden hebt beziggehou-

den, hebt u in die functie op uitste-

kende wijze de bestuursambtenaar en

DIT EMBLEEM UW WAARBOR8
VOOR VEIUBHElD EN VOORDEEL.

samperlDans
voor autobanden
20 Speciaalzaken in Umburg en
Brabant staan voor u klaar met

'" geweldige en prettige .er-
vice. Grote sortering. vooral ook

InRa"ye.Sprint en Sport-banden,

de politieman in uw persoon ver-

enigd en u bent daardoor voor de

opeenvolgende directeuren-generaal

een welhaast onmisbare naaste mede-

werker geworden.

Uw grote productiviteit, uw nooit

aflatende toewijding en uw feilloos

gevoel voor verhoudingen hebben u

op uw plaats gemaakt tot iemand, op

wie in talloze moeilijke gevallen een

nooit vergeefs beroep is gedaan.

Hierdoor heeft u zich ook buiten het

departement van justitie en de overige

instanties, die met de politie te maken

hebben, een uitstekende reputatie ver-
worven."

Naast de vele commissies waarin de

heer Koning zitting had, genoten voor-

al ook het politie-onderwijs, de politie-

verbindingen en de organisatie van

de rijksrecherche zijn bijzondere aan-
dacht.

De onderwerpen waaraan de heer

Koning zijn gaven in dienst heeft

kunnen stellen, waren volgens de

secretaris-generaal teveel om op te

noemen. Bij dat alles neigde zijn aard

meer in de richting van eendrachtige

samenwerking en constructieve op-

lossingen, dan naar de controverse.

In het hedendaagse jargon zou hij

dan ook beslist moeten worden aan-

geduid als verwerper van de polari-

satie en een overtuigd aanhanger van
het harmoniemodel.

Mr. Mulder zei in het slot van zijn toe-

spraak, dat het departement bij tal

van evenementen ook had geprofi-

teerd van de organisatorische gaven

van de heer Koning, die zich achter

de schermen vaak een bekwaam

raadgever en regisseur toonde. Zo

zorgde hij ondermeer ervoor, dat bij

de grote Interpolconferentie in 1950,

gehouden in het Haagse Vredespaleis

alles op rolletjes liep.

Verlies

De heer K. Mud, die namens de vijf

politie-organisaties het woord voerde,

noemde het heengaan van de heer

Koning zonder meer een groot verlies

voor het politie-overleg. Wat hij voor-

al in hem had gewaardeerd, was de

grote menselijke benadering van de

problemen. De menselijke kant van

de zaak ging bij de heer Koning, die

de heer Mud daarnaast grote deskun-

digheid op het gebied van de politie-

organisatie toeschreef, steeds voorop.

Nationale politie

In zijn "laatste woord", waarin hij

ook dankte voor de hem overhan-

digde stoffelijke blijken van waarde-

ring, gaf de heer Koning, nu niet meer

gebonden door ambtelijke terughou-

ding, zijn persoonlijke visie op de

toekomstige politie-organisatie.

Naar zijn vaste overtuiging is één

nationale politie de enig goede oplos-

sing. Regionale politie, gekoppeld aan

bestuurlijke gewestvorming, acht hij

in een klein land als Nederland, uit

politie-technisch oogpunt niet levens-

vatbaar. Daarbij realiseert hij zich

echter terdege, dat de weg naar een

nieuw politiebestel een bijzonder

lange en moeilijke zal zijn.

Als tussenfase naar één nationale

politie ziet hij een teruggrijpen op het

voorontwerp politiewet met aange-

paste modificaties, daar de ontwikke-

lingen dringend vragen om een spoe-

dige nieuwe opzet van de politie-

organisatie. (Zie ook pag. 12).
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Doorn kreeg een

verdieping er op

Op het in 1960 in Doorn gebouwde

groepsbureau is een verdieping ge-

plaatst. Dat was hoog nodig, daar

het gebrek aan ruimte zich op deze

groep ernstig deed voelen. Vooral in

de zomermaanden brengt het toe-

risme veel extra werk mee. Gelukkig

kon nog juist voor "de kraan werd

dichtgedraaid" de verbouwing tot

stand worden gebracht.

Een verdubbeling van werkruimte

had de verbouwing tot resultaat,

waarmede vooral de administratie en

de groepsrecherche zijn gebaat. Een

goed verzorgde en goed gedocumen-

teerde administratie is van groot be-

lang voor een goede dienstuitoefe-

ning, maar dat kan alleen maar als

ook over adequate werkruimte kan

worden beschikt. Dat wordt bij de

rijkspolitie nog wel eens vergeten.

De administratie is nog al te vaak een
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noodzakelijk kwaad. De groepscom-

mandant in Doorn heeft het belang

van de administratie echter onder-

kend en bij de verdeling van werk-

ruimte daarmede rekening gehouden.

Op 26 juli j.1. vond de heropening

plaats, in aanwezigheid van vele justi-

tiële en burgerlijke autoriteiten.

Diverse sprekers wezen op de taak-

verzwaring bij de politie. Dit brengt

mee, dat ook de werkruimte daaraan

wordt aangepast.

In Doorn is men voorlopig uit de

brand.

even noteren: naam, adres en telefoonnummer van uw Info!

DISTRICT ALKMAAR

L OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200-164 44 (thuis: 02207-1787).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020-3596 21 (thuis: 02990-21052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760-1344 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920-177 77 (thuis: 05920-145 94).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600-24061 (thuis: 04250-701 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Buiten Walevest 9, Dordrecht,
postbus 174, tel.: tijdens bureau-uren:
018501-37444 daarbuiten: meldkamer:
01850-331 88

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040-5120 38 (thuis: 040(62791).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, wmr. 1e klas DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46 Den Haag,
tel. 070-1 83 08 (thuis: 01710-52222)

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Verl. Herenweg 183, Groningen
tel. 050-133542 (thuis: 05945-2796).

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

W. F. STOMP, adj. alg. dienst
Bureau: Jullanapleln 8, Den B08ch
tel. 04100-24481 (thuis: 04100-461 78).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureua: Harllngerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100-22345 (thuis: 05100-26040).

DISTRICT MAASTRICHT

L DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Statlonsatraat 44, Maastricht
tel. 043-1 18 88 (thuis: 043-31890).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Mldelburg
tel. 01180-8080 (thuis: 01160-4491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, off. 2e klas
Bureau: Arksteestraat 2, NIjmegen
tel. 08800-282 73 (thuis: 08896-1327).

DISTRICT ROERMOND

J. H. ALTHUIZEN, owmr. v.a.
Bureau: Andersenweg 46, Roermond
tel. 04750-152 52 (thuis: 04750-17916).

DISTRICT UTRECHT

P. VAN DER WILT owmr v.a.
Bureau: de Holle Bilt 13, De Bilt
tel. 030-763711 (thuis: 03438-5116)

U wilt niet zo maar een levensverzeke.-

ring, maar de dekking die u als politie-

ambtenaar nodig heeft.

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v. d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wlpstrlkkerallee 189, Zwolle
tel. 05200-34841 (thuis: 05200-14258).

RIJKSPOLITIE TE WATER

B. SCHMIDT, oft. 2e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020-63311 (thuis: 02977-27075).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748-688.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM

A. DE JONG, owmr. docent
School: Velperweg 158, Arnhem
tel. 085-4553 51 (thuis: 030-760328).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. van HARSKAMP, owmr. docent
School: Sarphatistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, wmr. 1e kl. vlieger
Bureau: Schiphoi, postbus 7577
tel. 020-17 45 55 (thuis: 02968-3404).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. LEENDERS, owmr. staf AVO
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438-4242.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Den Haag
tel. 070-69 40 21 (thuis: 070-6709 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, adj. hoofd sectie
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030-7848 48 (thuis: 030-784945).
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MOBIELE

KRANEN
hefvermogen tot 400 ton

hijshoogte tot 170 meter

ZWAAR

TRANSPORT
laadvermogen tot 1000 ton

VAN TWIST

DORDRECHT
Postbus 229 - Telex 25170

Telefoon 01850- 4 3077*

Het laatste

grote uur K.O.S.

Kaderopleidingsschool ... verplichte

cursus ... 12 weken van huis ...
Bekende geluiden bij de start.

Gelukkig horen we al spoedig andere

klanken.

"Nog maar 10 weken, hoor!"

"Overmorgen is het al weer donder-

dag".

Zo rijgen de dagen zich aanéén, de

weken volgen elkaar op, de les-

roosters vormen al snel een schakel

in het cursusprogramma, dat vooral

in het begin nogal ondoorzichtig lijkt.

Discussies met gast- en schooldeeen-

ten, excursies gericht op mens- en

maatschappij. spreekvaardigheid, mo-

derne recherche-technieken, gerichte

surveillance, mensenkennis, taak chef

en vele andere onderwerpen brengen

tenslotte na 12 weken de deelnemers

van de kadercursus 1972/11op don-

derdag 29 juni 1972 het laatste grote
UUR K.O.S.

En het was inderdaad een groot UUR.

Niet voor niets was een speciale com-

missie uit de deelnemers gevormd.

Wat was er allemaal te regelen? Het

vereist enige uitleg:

Verschillende voorgaande cursussen

waren door de deelnemers op een

plezierige wijze afgesloten door over-

handiging van een bedrag onder cou-
vert. Besteding van de gelden werd

~an de commandant van de Kader-

opleidingsschool overgelaten en de

reeds eerder genoemde commissie

kreeg de gelegenheid een passend

geschenk voor dit bedrag aan te

schaffen.

Opnieuw was een groot UUR K.O.S.

aangebroken:

In de feestelijk aandoende eetzaal

van het R.P. gebouwencomplex aan

de Sarphatistraat te Amsterdam werd

op die donderdag een bijzonder ver-

zorgd afscheidsdiner aangeboden.

Onder de gasten de Algemeen In-

specteur van het Korps, generaal de
Gast.

In de eetzaal nauwelijks zichtbaar een

tafel met daarop een door een laken

afgedekt voorwerp.

Afscheidswoorden getuigden van goe-

de en prettige contacten, van bevor-

deringen, van waardering voor het

gebodene, van het vaste voornemen

om het vooral in de praktijk te bren-

gen.

Maar bij woorden alleen bleef het
niet.

Namens alle deelnemers van deze

kadercursus, maar ook namens de

collega's van voorgaande kader- en

vormingscursussen VC 1971 11, KC

1971 111,VC 1972 I, KC 1972 I werd

het doek verwijderd.

Een uiterst moderne stereo-platen-

speler met bijpassende boxen werd

de commandant van de K.O.S. de

overste van Laar, aangeboden.

De foto geeft een indruk van dit

historisch moment. Commandant en

Staf werden er stil van. Wellicht

speelde allerwegen de gedachte:

"Waar de spraak ophoudt, begint de

muziek". Daar zal in de toekomst

menig GROOT UUR aan besteed kun-

nen worden.

Het laatste grote UUR K.O.S. had ge-

slagen. Het was een waardige afslui-

ting. Tegelijkertijd voelden we dat we

opnieuw van start gingen. "Is niet

het bereiken van een doel het begin

van een nieuwe tocht".

BRUIL

APELDOORN

N.V.

WEGENBOUW

kantoor EDE

postbus 19

Telefoon 08380-1 9016*

Telex 45335
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wachtmeester

lucht z'n hart

Naam-
kaartjes

en
zonnebrillen

door G. H. Peterink

Sinds enige tijd circuleren in het

korps zogenaamde naamkaartjes.

Iedereen kent ze wel: naam, adres,

telefoonnummer, datum etc. zijn de

gegevens die de ontvanger van

zo'n kaartje kan aflezen. Blijkens

een brief van de generaal bij de

invoering van deze kaartjes is het

de bedoeling dat ze worden uitge-

reikt als mensen b.v. bij een ver-

keersongeval met de politie te

maken krijgen en zij later nog eens

contact willen opnemen, hetzij om

iets te vragen, hetzij om zich te

beklagen. Want ook dat laatste

behoort natuurlijk tot de mogelijk-

heden.

Ondanks de begeleidende en aan-

moedigende brief en de bekend-

heid die eraan is gegeven, worden

deze kaartjes nog maar hoogst

zelden gebruikt. En de weinigen

die al eens zo'n kaartje hebben ge-

bruikt, deden dat meer om te zien

hoe hun naam nu stond op het

kaartje. Ik heb er nog nooit serieus

over horen praten, laat staan ze

serieus zien gebruiken. De vraag

rijst natuurlijk wat de oorzaak is

van dit maar bijzonder povere suc-

ces tot nu toe.

Zoals wel meer gebeurt zijn de

kaartjes het eerst in 1962 gebruikt
door de A.v.D. Vandaaruit zijn ze

in een later stadium overgewaaid

naar de rest van het korps. Onge-

twijfeld zullen er mensen zijn die

alleen al daarom de kaartjes niet

gebruiken. Een zekere rivaliteit

tussen de A.v.D. en de rest van het

korps kan onmogelijk worden ont-

kend. De oorzaken zijn wel bekend

al zullen ze niet steeds als zodanig

worden erkend; de ongelijke be-

handeling volgens menigeen, de

grotere populariteit bij het publiek

en het feit dat er collega's zijn, die

wellicht onder invloed van de eer-

ste twee oorzaken zich verheven

voelen boven collega's van andere

diensten en dat ook daadwerkelijk

laten merken.

De kwaliteit van de kaartjes zou

ook een reden kunnen zijn van het

matige gebruik. Als wij deze kaart-

jes vergelijken met de exemplaren

in andere beroepen dan valt op

dat de lay-out maar aan de povere

kant is. Vooral als de eigen ge-

gevens er nog op moeten worden

ingevuld, verhoogt dat de kans, dat

het naamkaartje verandert in een

soort mini-kunstwerkje. Bepaald

representatief zijn ze dan niet

meer. Terwijl dat toch juist de be-

doeling zal zijn geweest.

Een heel andere oorzaak zou wel

eens kunnen zijn, het feit dat men

bij het korps de noodzaak en het
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nut van dergelijke kaartjes niet ziet

'Degene die ons moet hebben

vindt ons toch wel' en 'als ik nog

mijn naam en telefoonnummer

geef, heeft dat tot gevolg dat je

achteraf te pas en te onpas over

allerlei zaken wordt gebeld', zijn

veel voorkomende geluiden.

Als de ervaringen met deze kaart-

jes maatgevend zijn voor het al

dan niet verstrekken van andere

hulpmiddelen, die ons wellicht nog

eens ter beschikking zullen worden

gesteld, ziet het er somber uit. Bij

de A.v.D. worden al geruime tijd

(sinds 1963) zonnebrillen verstrekt

aan de autobestuurders en motor-

rijders (de 'dienstliche'; wel te ver-

staan), zoals dat ook is begonnen

met de naamkaartjes. Blijkbaar

heeft men bij de A.V.D. het eerst

gemerkt dat er autobestuurders

zijn die behoefte hebben aan een
goede zonnebril. De korpsarts

heeft dat bevestigd. Echter, af-

gaand op de praktijk, is alleen ko-

men vast te staan dat de A.V.D.-er

zulk een bril moet dragen. De

overigen hebben of zulke sterke

ogen of moeten maar zien dat ze

zich zelf redden. Helaas is mij het

verschil tussen een zonnebrilvra-

gend oog van een A.V.D.-er en dat

van een ander politieman niet

helemaal duidelijk. Het lijkt mij

echter van even groot belang dat

ook de G.SA bestuurder, die in

veel gevallen ook een fors aantal

uren achter het stuur zit, een voor-

beeld is voor veilig en verantwoord

weggedrag.

Enige hoop is er toch nog wel. Als

het geld dat wordt gespaard door

het zeer matig gebruik van de

naamkaartjes, wordt benut voor het

kopen van zonnebrillen, is er een

kans dat de G.SA bestuurder, die

daar behoefte aan heeft, nog eens

een van dienstwege verstrekte

zonnebril krijgt.

Desondanks is natuurlijk de beste

oplossing dat gewoon iedereen die

dat nodig vindt zelf een zonnebril

koopt. Want als het echt zo nood-

zakelijk is zal de persoon in

kwestie zowel tijdens de dienst als

privé een zonnebril moeten dra-

gen. Of zou het de bedoeling zijn

dat de verstrekte brillen ook privé

worden gedragen. De meest zuini-

ge oplossing lijkt dat niet.
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uit: Achter het Brandpunt

INTERVIEW MET EEN M.E.-er

Wat betekent ME?

Maximale ellende.

Wie zijn er bij de ME?

De UFO's, de vlaggeschepen van het

veldwachterskorps.

Wat is het doel van de ME?

Genoeglijk samenzijn en lijdelijk toe-

zien hoe landgenoten een chaos cre-

eren om daarna met doortastend op-

treden deze toestand te consolideren.

Hoe werkt de ME?

Desastreus en als een rode lap op

de stier.

Is de ME permanent in bedrijf?

Gelukkig niet, doch zij is immer pa-
raat.

Wat houdt dit paraat zijn dan in?

Bij dreigende ongeregeldheden wordt

men onmiddellijk geconsigneerd. Dit

is een soort vrijheidsstraf tegen gel-

delijke vergoeding.

Gebeurt dit wel eens?

Zeer vaak.

Hierna volgt dan zeker de aktie?

Eh, wel eens ja.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Men chartert een voertuig, vult zijn

plunjezak met de meest merkwaar-

dige attributen, zegt zijn familie vaar-

wel en reist af naar de plaats van be-

stemming, waar men vaak pleegt aan

te komen.

Wat gebeurt er dan?

Vaak niets. Wel gaan de chauffeurs

op zoek naar schaderapporten, welke

op elk groepsbureau aanwezig die-

nen te zijn.

Hebt u dan geen beschermd vervoer-

middel?

Ja, een M.E.-auto. Deze is echter

meestal uitgeleend of staat in de

werkplaats ter reparatie.

Als u optreedt, tegen wie treedt u

dan op?

Mensen, die roepen: "Dit is het begin"

en niet weten waarvan;

mensen, die heimwee hebben en niet

weten waarnaar;

mensen, die agrarisch afval kwijt

willen en niet weten waarheen;

mensen, die geslagen wensen te

worden en alleen nog willen weten

waarop;

sensatiezoekende journalisten, die

met het verslag ook het beslag krij-

gen;

bezetters, bezitters en bezatters; als-

mede tot slot enkele onschuldige

pechvogels welke de risicofactor in

hun nadeel vonden.

Bij wie berust de algemene leiding?

Pikante vraag. Tijdens de "Einzug

der Gladiatoren" zijn er vele diri-

genten. Bij het naderen van het hoog-

tepunt echter vergeten zij de maat

te slaan, waarna de muziek ver-

stomt. Het publiek wordt ongeduldig

zodat de musici tenslotte zelf maar

de apotheose inzetten. Later is

het vermakelijk om te zien hoe de

dirigenten met hun stokjes onderling

een boeman trachten aan te wijzen.

Er is dus wel eens een meningsver-

schil in de leiding?

Nooit lang. Een glas sherry doet won-

deren. De vertoning heet hierna ge-

slaagd.

Keren we terug tot de eigenlijke or-

debewaker, de ME-er. Hoe ondergaat

hij zijn lot?

Na van ergernis en verbazing te zijn

bekomen keert hij met de juiste team-

geest vrolijk zingend terug naar zijn

standplaats, waarbij niet zelden rit-

misch een vloer uit de wagen wordt

gestampt.

"HAD IK MAAR

VIJFDUIZEND GULDEN".

Hoeveel jonggehuwden zagen hun

verlangens naar wat luxe in rook

opgaan omdat zij niet meer over

voldoende contant geld beschikten?

Hoevelen zijn er niet door buiten hun

wil ontstane financiële zorgen in

financiële moeilijkheden geraakt?

Is dat nodig? Neen! Volg de weg die

duizenden reeds gingen en neem

schriftelijk of telefonisch contact op

met E. J. Möller (tel. nr. 040-25472

of 66533, of na 18 uur 04105-3039)

u ontvangt in blanco enveloppe

uitvoerige informaties hoe u over

f 1.000 tot f 10.000 in contant geld

kunt beschikken, af te lossen in

12, 24, 36 of 48 maanden.

E. J. Möller
St. Catharinastraat, 1 Eindhoven

het door de gemeente Eindhoven

toegelaten financieringskantoor.
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·TOPSPORT- EEN KWESTIE VAN
KIEZEN OF DELEN

Ook onder rijkspolitiemensen worden af en toe zeer bijzondere

sportprestaties geleverd. Toch is het aantal topsporters in ons

korps maar klein. Is dat wellicht een gevolg van de omstandig-

heid dat de dienst een optimale, dagelijkse training van enkele

uren onmogelijk maakt? Kortom: krijgt de RP-man met sport-

talent voldoende kansen om topsporter te worden?

Een vraag die RPM-redacteur J. J. H. van Aerssen voorlegde aan

twee sportcracks: aan de ervaren atleet Ben Lesterhuis (28) en

aan de opkomende sportster Wim de Leeuw (21).

BEN LESTERHUIS:

IK KOOS DE TOPSPORT

Ben Lesterhuis, 28 jaar oud, nationaal

recordhouder hoogspringen, tienkam-

per en lid van de KNAU-selectie-

ploeg:

"Toen ik vijf jaar geleden voor de

keuze kwam te staan: doorgaan in de

(top)sport of mij volledig op mijn be-

roep werpen (vooral de studie), heb ik

bewust gekozen voor de topsport. Het

gevolg daarvan is, dat ik straks op

30-jarige leeftijd nog aan mijn studie

voor het B-diploma moet beginnen.

Ik heb in de achter mij liggende jaren

de volledige medewerking van mijn

chefs en collega's gehad. Zonder

deze medewerking zou ik mij niet aan

de top hebben kunnen handhaven.

Desondanks heeft het mij, vooral

financieeel ook, heel wat offers ge-

kost. Eenmaal (noodzakelijke) mas-

sage per week bijvoorbeeld kost al

vijfentwintig gulden. Ook de extra-

vitaminen, zonder welke een top-

sporter eenvoudig niet kan, zijn ner-

gens te verhalen.

De ervaring heeft mij geleerd, dat in

deze tijd topsport en het volledig uit-

oefenen van de rijkspolitiedienst, met

inbegrip van de studie, onmogelijk is.

Een topsporter wordt zó volledig door

zijn sport inbeslaggenomen, dat zijn

maatschappelijke positie daaronder

wel móet lijden. Dat geldt voor elk

beroep. Wat dat betreft ligt het voor

de rijkspolitie nog niet eens zo on-

gunstig.

Wil je aan de top blijven meedraaien,

dan moet je tweemaal per dag trai-

nen, hetgeen neerkomt op zo'n 38

trainingsuren per week, met inbegrip

van de zaterdag die je, als lid van de

selectieploeg op het trainingscentrum

Papendal in Arnhem doorbrengt. Daar-

bij komen dan 's zondags de wed-

strijden op nationaal en internatio-

naal niveau. Bij de laatste ben je

meestal enkele dagen tot een week

onder weg. Voeg daarbij de normale

acht uur dienst per dag, dan is op de

vinger van één hand na te gaan, dat

er voor de studie geen tijd over blijft.

Let wel, het gaat hier over de zomer-

maanden, in de winter ligt de zaak

anders."

WIM DE LEEUW:

IK KIES MIJN WERK EN GEZIN

Wim de Leeuw, 21 jaar oud, door des-

kundigen betiteld als een 'atleet met

talent', drie jaar geleden kampioen

op de 200 meter horden en geduren-

de zijn opleiding tot rijkspolitieman

lid van de selectieploeg van de KNAU,

"Tot aan het moment dat ik de op-

leidingsschool verliet, maakte ik deel

uit van de selectiegroep van de

KNAU. Nu ik in de normale politie-

dienst meedraai, is dat niet meer vol

te houden zonder dat de dienst er

onder lijdt. Ik vind, dat het beoefenen

van topsport remmend werkt op je

ontwikkeling als rijkspolitieman, om-

dat je gewoon niet volledig in de

rijkspolitiedienst kunt meedraaien.

Topsport en rijkspolitiedienst, waar-

onder ik ook de studie reken, zijn

onverenigbaar zonder consessies aan

beide zijden. Voor mij blijft sport een

hobby en ik heb dan ook bewust voor

mijn werk en mijn (jonge) gezin ge-

kozen.

Op dit moment reken ik mij dan ook

niet meer tot de topsporters. Ik neem

genoegen met een enkele regionale

wedstrijd, als deze in het schema van

mijn dienst past.

Of ook ik voor topsport zou kiezen,

als mij daartoe de gelegenheid werd

geboden, zou ik nu niet kunnen zeg-

gen."
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NAAKT HEEFT NU
NIETS MEER
OM HET LIJF

Bloot (zonne)baden màg nu in

het openbaar. Naaktloperij wordt

door de wet niet langer geacht

aanstootgevend te zijn, wanneer

gelet wordt op het hoe, waar en

wanneer. Aldus - populair

vertaald - een arrest van het

Amsterdamse Gerechtshot.

Aanleiding voor RP-Magazine om

in een documentaire enkele

facetten te belichten van het

eeuwenlang omstreden verschijnsel

Naakt. Waarbij getracht wordt

een antwoord te geven op

vragen als:

• Is het bloot op z'n retour?

• Wat betekent naakt-zijn
voor een mens?

• Wat beweegt de naturist?

• Hoe reageren publiek en
politie op een nudistenkamp?

• Waarom kleden stripmeisjes,
covergirls en talrijke andere

vrouwen zich in het openbaar uit?

Produktie: KOEN AARTSMA. J. J. H. VAN AERS-

SEN, G. H. PETERINK en HANNIE WILLEMS.

Met deskundige informatie van: BERT EVENHUIS

(NFN), dr. W. BAKKER (psychiater), dr. ULRICH

BEER (psycholoog) en P. J. F. DUPUIS (sexuo-

loog).

Foto's BERT EVENHUIS (NFN.)

Het kon niet uitblijven. Sinds juffrouw

Bioom met ontbloot bovenlijf op onze

beeldbuis verscheen (1967), heeft de

Nederlander zoveel levend vlees op

zijn bord gekwakt gekregen, dat er

wel oververzadiging móést optreden.

De naakte feiten wijzen het uit: bloot

is vrijwel dood.

De sterfscène gaat zich op onze

stranden afspelen, waar zojuist Vrou-

we Justitia het nudisme toegang heeft
Phil Bioom

als ansichtkaart

RPm 27
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producenten, modekoningen,

enz. haar leren kennen. En bij

die gedachte laten veel jonge

meisjes - vaak met instemming

van een eerzuchtige moeder! -

maar al te gretig haar textiel

vallen. Daarbij komt een paral-

lelmotief: haar ijdelheid. Haar

foto op een tijdschrift tilt de

covergirl uit de anonimiteit,

geeft haar bewustzijn iemand te

zijn in de massa-maatschappij.

* Protest. Revolutionaire ama-

zones zijn vaak bereid elk mid-

del te gebruiken dat haar ten

dienste staat, om het establish-

ment te doen wankelen. En als

er in een rechtzaal een blote

boezem wordt getoond, schokt

dat inderdaad de keurige bur-

ger. Vaak zijn het meisjes uit

zgn. betere milieus die zich

tegen hun brave familie willen

afzetten.

* Narcisme. Veel mensen hou-

den van hun eigen portret,

soms zo hevig, dat zij hun ka-

mers ermee volhangen. Onder

de meisjes in de showwereld

zijn er opmerkelijk veel die ver-

liefd zijn op hun eigen lichaam.

Zelfs het eenvoudige meisje

dat als covergirl voor een tijd-

schrift uitgekozen wordt, kan

het niet geloven, totdat ze -

vooral dank zij een geraffi-

neerde make up en belichting

- geconfronteerd wordt met

haar eigen schoonheid. Net
.. als eens Narcissus, die knappe

~ Griekse jongeling die zo ver-
a~~Uj;::;;:J.~~~~·r~~-7"'- liefd werd op zijn eigen spiegel-

beeld.

* Werkschuw: Het zich naakt

laten fotograferen - hetzij voor

een sexblad, een mannentijd-

schrift of een pornografische

film - is een gemakkelijke en

goedbetaalde job, waar gemak-

zuchtige en niet al te preutse

meisjes zich graag voor lenen.

Men voelt zich meestal ver ver-

heven van het eveneens goed-

betaalde beroep van deprosti-

tuee, maar de psycholoog kwali-

ficeert het niettemin als een

'platonische prostitutie'.

Vaak is het ook een combinatie

van motieven. Zoals bij menige

stripgirl die tegelijkertijd werk-

schuw, narcistisch en ijdel kan

zijn, en van een ontdekking
droomt.

waarom meisjes
zich soms
zomaar uitkleden

De Westduitse psycholoog dr.

Ulrich Beer, auteur van het

boek "Liebe contra Sex", con-

stateert dat er zeer verschillen-

de motieven kunnen zijn die

vrouwen ertoe bewegen zich in

het openbaar uit te kleden. Als

meest voorkomende ziet hij:

* Mode. Er zijn veel meisjes
en jonge vrouwen die kritiek-

loos alles na-apen wat de mode

voorschrijft. Toen de monokini

was uitgevonden, vertoonden

prompt tientallen meisjes zich

met ontbloot bovenlijf op het

strand. Zij laten zich met elke

modestroom meesleuren, des-
noods poedelnaakt.

* Exhibitionisme. Gewoonlijk

beperkt zich deze sexuele drift,

het genoegen van het zich

naakt vertonen, tot de intieme

sfeer van de slaapkamer. Dit

taboe kan echter doorbroken

worden, wanneer het tot een

collectieve losbandigheid komt,

bijv. in een gezelschap waar

teveel alcohol is genuttigd.

* Droomberoep. Talloze meis-

jes dromen van een carrière,

dank zij haar schoonheid, haar

aantrekkelijke figuur. Het wach-

ten is alleen op degene die haar
ontdekt. De fotograaf die haar

aanklampt zou de man kunnen

zijn die haar verlost uit het

saaie bestaaan. Dank zij zijn

foto's zullen regisseurs, film-

7

verleend. Het Amsterdamse Gerechts-

hof had de puriteinen geen grotere

dienst kunnen bewijzen, want een

dergelijke overdosering maakt dat we

weldra geen bloot meer kunnen zien.

Het Amsterdamse weekblad Aspekt

constateerde dezer dagen: 'Een Hof

van Eden met duizenden Eva's is voor

Adam geen paradijs meer, maar ge-

woon het Amsterdamse Bos.'

Naaktgolf ebt weg

Er waren sinds vorig jaar al duidelijk

symptomen, dat het bloot in Neder-

land op z'n retour is:

• Het toonaangevende Playboy met
veel uitklapbaar bloot dat tegen elke

prijs in oplaag bleef stijgen, blijkt

steeds minder mensen tot kopen te

kunnen prikkelen. Ook andere bloot-

bladen blijven steeds vaker onbe-

roerd in de kiosken liggen. Gandalf

- dat eerst zijn frekwentie moest

verdubbelen en z'n oplaag verzes-

voudigen (tot 28.000) om in de be-

hoefte te voorzien - heeft het hoofd

in de schoot gelegd.

• En De Lach - die zijn wekelijkse
oplaag eerst zag verdrievoudigen -

kon zijn 120.000 kijklezers niet blijven

boeien met bloto's van meisjes uit

Monnikendam en probeert nu, sinds

april j.l. z'n (tot ruim de helft terug-

gelopen) oplaag te redden met een

wat serieuzere inhoud, dank zij dege-

lijke huisvaders als Henk van Stip-

riaan, Theo Koomen en Ronnie Pots-

dammer.

• De uit Angelsaksische sferen over-
gewaaide topless-presentatie door

niet onaantrekkelijke serveuzes, bar-

meisjes, showgirls of vrouwelijke or-

kestleden, is in haar eigen bloot ge-

smoord. Ook dat heeft z'n top al ver

achter de rug.

• De sexmusical 'Oh Calcutta!' was
al vanaf de première een flop. Zelfs

in de provincie kon de toch fraaige-

schapen Willeke ('Billeke') van Am-

melrooy geen volle zalen trekken.

• Met de striptease en naaktfilms
gaat het eveneens bergafwaarts. Be-

halve de geheide vaste klanten komen

daar nu nog voornamelijk jeugdige

en bejaarde heertjes. En zelfs van

deze brave borsten verlaten verschei-

dene na een half uur de voorstelling.

,,'k Heb het al gezien

'Niet erotisch'

Voor kenners van de menselijke

psyche was het een tevoren voorspel-

bare, uitgemaakte zaak.

"Dergelijk naakt is onbezield", aldus

de psychiater W. Bakker, "en niets is

(vervolg op pag 31)
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WAT DE NATURIST MEER WIL
DAN NUDIST ZIJN

Wat beweegt naturisten in hun streven naar 'het broekje uit'?

Is dat alles? Of is er méér?

Bert Evenhuis (42), publiciteitsman

van de Ned. Fed. van Naturistenver-

enigingen (NFN) en auteur van 'Het

naakte bestaan' (Bakker/Daamen) en

'Naturisme en Nudisme' (AO-reeks),

ziet het 'functionele sociale naakt'

nimmer als doel, maar als middel.

"Middel tot hervinding van zichzelf

en de ander. Middel tot gedefrus-

treerd, bevrijd, dus prettiger en be-

wuster leven", aldus de heer Even:

huis, "die bevrijdende ervaring ligt in

de diepaangrijpende beleving van een

zuiver intermenselijke natuurlijkheid

en bepaald niet in de sensatie van

het uittrekken van het laatste stukje

textiel (... ) Waarom zou men zich

voor zoiets natuurlijks moeten ver-

ontschuldigen? Die schaamte ver"

dwijnt als sneeuw voor de zon. Bij de

één terstond, bij de ander na enkele

minuten. Nooit langer. Want wat valt

er nu eigenlijk te 'schamen'? De ge-

slachtsdelen? Bij één op elke twee

mensen zijn ze hetzelfde!"

- Erotische werking misschien?

Evenhuis: "Wie vreest, dat nudisme

erotisch (dan wel anti-erotisch werkt,

heeft nooit zelf op een naturistenter-

rein vertoefd. Met a-erotisch (dus de

afwezigheid van erotiek) zit men dich-

ter bij de waarheid, al is ook dat ge-

deeltelijk maar schijn. Het nudisme

heeft echter zonder twijfel een kal-

merende, veredelende invloed op de

erotiek. Dat is ook de reden waarom

de angst van de beginneling voor de

erectie er steeds weer ongegrond

blijkt: de ontspannenheid is een ele-

mentair gegeven in natuur, zon en

water."

- Daarnaast blijft deze oversekste

tijd zich afvragen of er toch niet

'ergens' seksuele drijfveren als be-

weegreden van de naturist liggen.

"Dat zal best, ook de naturist preten-

deert niet meer te zijn dan een ge-

middeld element uit de westerse sa-

menleving met al zijn taboes en frus-

traties. Het zal dus waar zijn, dat het

pathologische exhibitionisme (de

naaktlopers uit het politierapport)

enerzijds door de ledenballotage en

anderzijds door de algemeen natuur-

lijke ontspannenheid er geen basis

vindt, maar dat er daarentegen wel

degelijk sporen te vinden zijn van een

stukje gezond 'exhibitionisme'. De ge-

zonde en goed gebouwde man ot

vrouw vindt er een stukje zelfbevesti-

ging en levensvreugde in voor zijn

gezonde constitutie uit te komen."

- Er is een duidelijk verschil tussen

de nudist (die alleen maar een textiel-

loos kampeerterrein in de natuur

zoekt) en de naturist. Het nudisme is

uiteindelijk maar één facet van het

naturisme.

Evenhuis: "Het naturisme kan men

beschouwen als een overkoepelend

begrip voor een veelheid van stromin-

gen, die alle de natuur (en de natuur-

lijkheid) een plaats terug willen geven

in ons leven. Dus niet: wij terug naar

de natuur, naar de oerstaat, maar

(met behoud van alle goede moder-

ne verworvenheden) de natuur terug

naar ons."

Die stromingen zijn:

• het NUDISME, in Nederland ge-

organiseerd in regionale en nationale

verenigingen, alle geschaard onder

de vlag van de Ned. Federatie van

Naturistenverenigingen. Die NFN is

op haar beurt weer lid van de Inter"

nationale Naturisten Federatie, die

honderdduizenden leden over de ge-

hele wereld vertegenwoordigt. Ne-

derland telt 15 verenigingen, die zo'n

20 weekend- of kampeerterreinen ex-

ploiteren waar men ongekleed kan

gaan wanneer het weer daartoe

noodt. Er zijn in ons land zo'n 4000

gezinnen lid van de NFN, hetgeen

neerkomt op ruim 12.000 personen.

• de LEEFBAARHEIDSFORMULE,

uiteenvallend in: bewuste geboorte-

politiek, strijd tegen milieuverontrei-

niging, de natuurbeschermingsge-

dachte, strijd voor de verbouw van

zuiver voedsel, mentaliteitsverbete-

ring, verdraagzaamheid en kritische

maatschappijzin. (Er zijn derhalve

vele pacifisten, natuurliefhebbers en

NVSH-kernleden, alsmede ook aan-

hangers van velerlei religieuze, hu-

manitaire en mystieke stromingen).

• ANTI-ROKEN EN -DRINKEN. Op

vele terreinen is het gebruik van

tabak en alcohol verboden of be-

perkt, om verslaving en ziekten niet

in de hand te werken.

• BETERE VOEDING. Onder de

slagzin 'Weet wat je eet' wordt een

bewuste voedingskeuze op zo natuur-

lijk mogelijke grondslagen gepropa-

geerd, waarbij de naturisten steeds

meer steun van de wetenschap on-

dervinden. Minder vet, volkorenbrood

in plaats van wittebrood, minder

(witte biet-) suiker, waarschuwingen

tegen propaganda voor rauwkost en

(onbespoten) fruit. Vele naturisten

zijn vegetariër; er is zelfs een natu-

ristenvereniging ('Zon en Leven') in

ons land, die het vegetarisch principe

in zijn streven betrokken heeft.

• NATUURGENEESWIJZE en anti-

vivisecti ebeweg ing.
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12.000 NATURISTEN-LEDEN IN NEDERLAND

Bij de NFN zijn aangesloten:

- 14 regionale naturistenverenigingen (veelal 'Lichtbond' geheten), met

secretariaten in Amsterdam, Antwerpen (Brabant-West,) Enschede,

Eindhoven, 's-Gravenhage, Groningen, Heerlen, Hengelo, 's-Hertogen-

bosch, Kerkrade, Leeuwarden, Oss, Rotterdam en Velp, waaruit de

relatief sterke aanwezigheid van Brabant en Limburg blijkt.

- de landelijke organisatie Zon en Leven met 9 regionale afdelingen

en secretariaten in Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, 's Graven-

hage, Groningen, Haarlem, Hilversum, Rotterdam en Utrecht.

Totaal aantal leden van de NFN: 4000 gezinnen met ruim 12.000 personen.

Er wordt in Nederland met een

zekere regelmaat (te) laag ge-

vlogen (d.i. het vliegen beneden

de wettelijk gestelde minimum

vlieghoogte). Van een gedeelte

van deze gevallen wordt aangif-

te gedaan, waarop een onder-

zoek volgt. Uit dit soort onder-

zoeken blijkt, dat o.a. nudisten

c.q. naturistenkampen een ze-

kere aantrekkingskracht uitoe-

fenen.

Het betreft hier sportvliegtuig-

jes, waarvan de vliegers de

verhalen die zij in de vlieg clubs

gehoord hebben, met de waar-

heid willen vergelijken en het is

zeer beslist niet zo, dat de

A.B.V.G.G. (Algemene Bond

Voor Gevorderde Gluurders),

die óf reeds bestaat óf nog in

oprichting is, regelmatig een

Jumbojet chartert en hiermee

haar leden in de gelegenheid

stelt om op een comfortabele

manier van hun hobby te genie-

ten.

Maar om ons tot de heren sport-

vliegers te beperken: deze he-

ren komen voor een dilemma te

staan. Als zij namelijk op de

wettelijk gestelde minimum

vlieghoogte boven zo'n kamp

komen, ontdekken ze dat ze wel

kunnen zien dat er mensen lo-

pen, maar of ze nu spaarzaam

gekleed zijn dan wel bloot in de

ruimste zin van het woord kun-

nen ze niet zien. Zo'n vlieger

Vliegende voyeurs

door H. J. A. REMERS

vlieger Dienst Luchtvaart

heeft het dan moeilijk. Enerzijds

voelt hij zich genoodzaakt zich

er van te overtuigen of hij

door zijn clubmakkers niet be-

drogen is, anderzijds wil hij de

wetgever niet teleurstellen en

zich aan de minimum vlieghoog-

te houden. Er zijn lieden met

een vliegbrevet die dan beslui-

ten de gulden middenweg te be-

vliegen door: maar heel even

en dan heel goed te kijken en

niet lager dan strikt noodzake-

lijk te vliegen. Later komen zij

er achter dat de tol die voor

deze middenweg betaald moet

worden, vrij pittig is.

Want wat is namelijk het geval:

U denkt dat nudisten of natu-

risten helemaal bloot daar rond

dartelen. Welnu, dit is niet waar.

Er is altijd wel iemand die een

horloge draagt. Ik heb me laten

vertellen, dat er clubs zijn waar

dit vrij strak geregeld is en de

leden bij toerbeurt verplicht een

uurwerk met zich mede voeren.

Deze leden zijn tevens verplicht

regelmatig het luchtruim te be-

kijken en als zij een laagvlie-

gend vliegtuig zien moeten zij

de vliegtuigregistratie en het

tijdstip onthouden en daarna er-

gens gaan opschrijven, waarna

er aangifte gedaan wordt.

Zij vermeld dat de aangifte en

getuigenverklaringen bij hoge

uitzondering in het kamp wor-

den opgenomen en dat hiervoor

speciaal geselecteerd personeel

is aangewezen, dit om een stort-

vloed van verzoeken om over-

plaatsing naar de Dienst Lucht-

vaart alsmede teleurstellingen

te voorkomen.

RPm 31

(vervolg van pag. 28)

dodelijker voor de erotiek dan onbe-

zield naakt. Zulk bloot slaat dood."

Het is het steriele bloot van de col-

legezaal (waar medische studenten

ontklede patiënten moeten bekijken)

en de tekenacademie (waar modellen

poseren voor de jonge kunstenaars).

Klinisch bloot, zonder erotische

situatie. "In diezelfde zin zijn nudis-

tenkampen de meest onschuldige

naaktvertoningen die er bestaan.

Erotisch betekent het niets."

- Welke betekenis heeft het naakt-

zijn voor de mens?

Dr. Bakker: "Naakt-zijn tegenover een

ander betekent in diepste wezen: ik

ben niet bang van je, ik toon me zo-

als ik werkelijk ben. Naaktzijn heeft

pas werkelijk die betekenis, als men

elkaar ook geestelijk zo onbedekt

mogelijk heeft gepresenteerd. licha-

melijk naaktzijn is dan het einde van

een ontwikkeling. De prostitutie, de

strip-tease, Phil Bioom en Playboy -

zij spelen het precies andersom. Zij

tonen en geven naakt op de voor-

hand, recht op de man (of vrouw) af.

Zij suggereren met meer of minder

elan, dat de barrières tussen beke-

kene en kijker al gebroken zijn. Na-

tuurlijk is dat niet zo. Een voluit-men-

selijk contact wordt het niet."

Reeds in de beginperiode van de

naaktgolf waarschuwde psychiater W.

Bakker: "Phil Bioom en al haar sexe-

genoten in Playboy, op walletjes, op

stripfloors en op jazzconcerten waar

ook ter wereld, zijn bezig het paard

van het naaktzijn achter de wagen

van hun persoonlijkheid te spannen."

De nudisten (of 'naturisten', hetgeen

meer omvat dan alleen het naakt-zijn)

zien elkaar eveneens in een niet-ero-

tische sfeer. Zij worden echter niet

gedreven door commerciële, maar

door ideële motieven: gezond, ont-

spannen samenleven in de natuur.

De discriminatie van deze groep is nu

opgeheven, sinds procureur-generaal

mr. W. M. Gelinck besloot geen cas-

satie aan te tekenen tegen de door

het Amsterdamse Hof gegeven vrij-

spraak aan twee van de 12000 leden

van de Nederlandse Federatie van

Naturisten, die zich in Callantsoog

naakt hadden laten verbaliseren, om

een proefproces uit te lokken. En

daarmee wordt voortaan het naakt

zwemmen en zonnen op bepaalde

stranden waar meer ongeklede be-

zoekers zijn, voor de wet niet meer

gerekend tot 'openbare schennis der
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eerbaarheid', welke bij de wet (art.

239, lid 1, WvSr) is verboden.

Proces-verbaal

Feitelijk wordt bij Callantsoog (op het

stukje strand bij paal 16, achter het

natuurreservaat het Zwanenwater) het

naturisme al zo'n kleine twintig jaar

oogluikend toegelaten. Maar elk jaar

kwamen er meer. En in het weekeinde

bivakkeerde er een vaste groep.

"Iedereen in Callantsoog wist het",

vertelt men in deze Noordhollandse

familiebadplaats van 1730 inwoners,

"af en toe kwam de politie kijken".

Dan werden de zwembroekjes even

aangetrokken. Als de controle voor-
bij was, gingen ze even vlot weer uit."

Het werd tijd, dat er een duidelijke

uitspraak zou komen: hetzij een dui-

delijk verbod, hetzij legalisatie. Daar

waren zowel de naturisten alsook ge-

meentebestuur en plaatselijke politie

het wel over eens. Wethouder D. Leg-

uit (Burgerkiesvereniging, met vier

van de zeven raadszetels): "In sep-

tember 1970werden er in de gemeen-

teraad vragen over gesteld. Na over-

leg met de NFN is toen besloten een

proefproces uit te lokken."

In augustus '71 gingen de 51-jarige

fotografe Nel Molenkamp en de 29-j.

reclasseringsambtenaar A. H. Wilhelm

(beiden Amsterdamse naturisten) vrij-

willig op de bon wegens overtreding
van art. 239 WvSr. Opper J. A. Groot,

postcommandant Callantsoog (land-

groep Anna Paulowna), trad op als

verbalisant. Na een eis van f 20,-

boete sprak de rechtbank in Alkmaar

beiden in december '71 vrij. De offi-

cier (mr. H. Wooldrink) ging in beroep

wegens het principiële karakter van

de zaak. Op 29 mei kwam de procu-

reur-generaal bij het Amsterdamse

gerechtshof, mr. G. H. C. van Dijken,

tot een eis van f 20,-: "Het naturisme

heeft in de praktijk nog niet zodanige

ingang gevonden, dat het als normaal

wordt beschouwd."

Veertien dagen later bevestigde het

gerechtshof het vonnis van de recht-

bank in Alkmaar: vrijspraak. Het Hof

bepaalde in zijn arrest, dat de twee

naturisten zich weliswaar naakt op

het strand bevonden, maar dat de

wijze waarop, de plaats en de om-

standigheden geen kwetsende hande-

lingen hebben opgeleverd voor een
normaal ontwikkeld schaamtegevoel.

De procureur-generaal besloot niet in

cassatie te gaan. Het proefproces

was voor de naturisten met succes

bekroond. Drie commentaren hierop:

• mr. A. Flesseman (Amsterdam),

raadsman van de vrijgesproken natu-

risten: "De naturisten zijn met dit

arrest een stapje verder gekomen. Er

was een arrest van de Hoge Raad van

1970, maar daarin worden de omstan-

digheden niet genoemd. Dat daarmee

nu wel rekening werd gehouden, is
een winstpunt."

• Owmr. J. A. Groot (Callantsoog):

"Als politieambtenaren zijn wij bijzon-

der blij met de overwegingen die tot

de vrijspraak hebben geleid. Natu-

risme is dus niet meer strafbaar, mits

gelet op de plaats waar, de wijze

waarop en de omstandigheden waar-

onder dit gebeurt. Deze overwegingen

geven de politie althans enig houvast

bij het uitoefenen van controles."

• Wethouder D. Leguit (Callants-

oog): "Er is een raadsvoorstel in de

maak om het afgelegen stuk strand

bij paal 16 beschikbaar te stellen aan

de naturisten. Ik denk wel, dat het

erdoor komt. Iedereen weet nu, waar

hij zich aan te houden heeft. Op deze

manier houd je het in de hand. De

mensen in Callantsoog zijn eraan ge-

wend geraakt en ergeren zich er niet

meer aan. Uit een hoorzitting vorig

jaar bleek, dat de meeste mensen hier

vinden dat de naturisten hun gang

gang maar moeten gaan."

Waar blijven de protesten? In Cal-

lantsoog beijvert de 86-jarige Piet Vos

zich om een actie voor te bereiden,

maar hij vindt vrijwel geen medestan-
ders. Men gelooft het wel. Het naakt-

zijn heeft niet zoveel meer om het lijf.

Ook van kerkelijke zijde, waar men

toch altijd gestreden heeft tegen het

openbare bloot, is geen protest ver-

nomen. Zelfs daar blijkt het naakt al-

lang niet meer te zijn wat het vroeger

was. "Naakt is op zichzelf, ook uit

christelijk oogpunt, neutraal. Het is

niet aan te prijzen, noch te veroor-

delen", verklaarde de protestantse

sexuoloog P. J. F. Dupuis enkele ja-

(vervolg op pag. 34)
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OP BEZOEK,IN EEN NATURISTENKAMP

als wij met iedereen evenveel te doen hadden ... (foto: Bert Evenhuis)

Nederland is een twintigtal nudistenkampen rijk. De meeste

daarvan liggen binnen het territorium van de rijkspolitie. Hoe

verlopen daar de contacten? Hoe gedragen zich de naakte natuur-

vrienden en hoe reageert de aangeklede omgeving daarop? RPM-

verslaggever G. H. Peterink ging poolshoogte nemen in Eerbeek

(Gelderland), waar een kamp van naturistenvereniging Licht-

bond De IJssel is gevestigd.

Opper A. Salomons, rayoncomman-

dant Eerbeek, is niet ontevreden:

"Eerbeek is een dorp met 9.000 in-

woners (waar zomers nog zo'n 4 à

5000 vakantiegangers bijkomen) en

drie politiemensen. Maar als wij met

iedereen evenveel te doen hadden als

met de naturisten, dan zou het hier

wel erg rustig zijn."

"Het zijn keurige mensen die bijzon-

der selectief te werk gaan, waar het

het opnemen van nieuwe leden in de

vereniging betreft," aldus de heer

Salomons. "In al de jaren dat deze

mensen hier hun kamp hebben, ben

ik er hooguit enkele keren geweest.

Ik geloof dat ik dat ook van de andere

'IIOIi

Owmr. A. Salomons Wmr. I A. J. Schut
... geen klachten ... . . op de koffie ...

collega's wel kan zeggen. Toen het

kamp hier pas was, zijn wij nog wel

eens een paar keer geroepen, omdat

de naturisten hinder ondervonden van

al te nieuwsgierige mensen. De

laatste jaren komt dat eigenlijk niet

meer voor. Over de naturisten zelf is

hier echter nog nooit een klacht bin-

nengekomen. Vorig jaar zijn wij nog

een keer bij het kamp geweest, om-

dat men daar hinder had van jongelui

die in de bossen naast het kamp

bomen aan het hakken waren. Wij

zijn wel in het bezit van een sleutel

van het kamp en vooral in de winter-

maanden, als alles verlaten is, gaan

wij er nog wel eens kijken. De samen-

werking en medewerking van de zijde

van de naturisten is steeds voortref-

felijk geweest."

Wmr. I klasse A. J. Schut (sinds 1971

in Eerbeek) is nog maar één keer in

het kamp geweest: "Ik kreeg toen

koffie aangeboden en heb ook verder

een voortreffelijke indruk van die

mensen gekregen. Dat was ook de

enige keer dat ik er contact mee heb

gehad."

En de bereden groep Hulhorst, die

hier patrouilleert, zegt: "Wij merken

nooit iets van die mensen."

De waardering voor optreden en

medewerking blijkt wederzijds te zijn.

In het naturistenkamp - waar uw

(geklede) verslaggever gastvrij ont-

vangen werd - zegt de (eveneens

geklede echtgenote van de voor-

zitter, mevrouw A. J. H. Grolleman:

"In de ruim vier jaren die wij (mijn

man en ik en de kinderen) hier nu

komen, hebben wij zeer sporadisch

contact met de politie gehad.

Voornamelijk in het begin, toen de

afrastering nog niet zo goed was en

nieuwsgierige mensen nog wel eens

probeerden in het kamp te komen.

De laatste tijd gebeurt het echter

maar hoogst zelden, dat wij hinder

ondervinden van anderen. In de

meeste gevallen kunnen wij die pro-

blemen dan zelf wel oplossen. Enige

tijd geleden gebeurde het dat drie

echtparen voor de poort op nogal

luidruchtige wijze hun mening over

het naturisme stonden te verkondi-

gen. Toen ik de mensen uitnodigde

een kijkje te komen nemen in het

kamp, om zich een mening te kunnen

vormen over hoe het in zo'n kamp nu

eigenlijk toegaat, wilde echter nie-

mand van hen meegaan. Hetzelfde

doen wij nog wel eens met jongelui

die van een camping ergens in de

omgeving, waar ze in de regel ver-

blijven naar hier komen om een glimp

te kunnen opvangen. Als wij met de

jongelui in gesprek komen, hen uit-

nodigen en ze iets vertellen over het

hoe en waarom, heeft dat meestal tot

gevolg dat wij verder geen enkele

hinder meer van hen hebben.

Contact met de buren hebben wij

helemaal niet; wij zijn hier overal

kilometers van verwijderd. De enigen

in Eerbeek waar wij weleens contact

mee hebben, is de politie. Ook men-

sen van een kamp in Beekbergen en

in Friesland, die hier op het moment

zijn, hebben soortgelijke ervaringen.

In Friesland heeft men wel te maken

met buren. De verhouding is daar

echter zodanig, dat de boeren die

dicht bij het kamp wonen, er zo nu en

dan wel eens op de koffie komen. Dit

geldt ook voor Uelsen, een Duits

plaatsje, enkele kilometers ten oosten

van het Twentse Ootmarsum, waar

Nederlanders een kamp hebben. Ook

daar komen de buren regelmatig op

de koffie."

11
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(vervolg van pag. 32)

ren geleden al in het PSVG-blad 'Ge-

zond Gezin', "mijn enige bezwaar

tegen het naturisten-naakt is het feit

dat het zich achter een omheining

moet afspelen. Een dergelijk nadruk-

kelijk isolement is altijd een noodop-

lossing. En zo hoog is de nood nu

toch ook weer niet?" Dat bezwaar is

nu voor een deel opgeheven: de om-

heining is niet meer nodig, maar het

isolement - op speciale stranden -
blijft.

De vooruitstrevenden onder de katho-

lieken zijn eveneens blij met de uit-

spraak van het Amsterdamse Hof.

"Een kleine overwinning van het ge-

zonde verstand", aldus het r.k. week-

blad De Nieuwe Linie, "het is het uit-

gummen van een restant preutsheid

dat wat lachwekkend begon te wor-

den."

Het vijfde oog

Intussen is het naakt weer terugge-

keerd op de basis, waar het volgens

de burgerlijke moraal thuishoort:

thuis, in de slaapkamer. Alleen met

dit verschil, dat er bij dat 'onder vier

ogen'-zijn van het ontklede paar te-

genwoordig soms een vijfde oog mee-

kijkt: dat van de eigen fotocamera.

Het blijkt, dat vele duizenden Neder-

landse mannen hun geliefde in Eva's

kostuum begeren te fotograferen.

Schattingen van Amsterdamse foto-

grafen variëren (voor Nederland) van

30.000 tot zeker een half miljoen op-

namen per jaar. En dan rekent men

nog niet al de filmpjes mee, die door

de amateur zelf worden ontwikkeld
en afgedrukt.

Er zijn speciale ontwikkelcentrales

die zich - aldus hun advertenties -

toeleggen op het 'discreet afwerken

van privé-opnamen'. En het behoeft

geen verwondering, dat in ons kleine

land, waar men zo gauw over de tong

gaat, een Groningse centrale veel

filmpjes uit het zuiden krijgt toege-

zonden, terwijl opvallend veel ooster-

lingen hun privé-opnamen naar de

Randstad sturen. Maar ook menige

fotohandelaar krijgt tegenwoordig

films af te werken, waarop naaktfoto's

voorkomen. Dat brengt hem in ge-

wetensconflict: maakt hij zich nu

schuldig aan verspreiding van porno-

grafie? De fotograaf die geen risico

wil lopen, weigert zulke films af te

werken of beperkt zich tot het maken

van slechts één afdruk per foto, zo-

dat men moeilijk van 'verspreiding'

kan spreken.

Kleurenfilms zijn helemaal probleem-

loos, sinds de grote ontwikkelcen-

trales volautomatische laboratoria

hebben, waar niemand van het perso-
neel de opnamen te zien krijgt. Met

het publieke naakt heeft deze nieuwe

rage echter niets te maken. Wel

mag men hopen - met erotiek.

Maar het koele naakt is 'uit', sinds

het gemeengoed geworden is. Naakt

heeft niets meer om het lijf. De sex-

golf mag dan nog wat - zij het heel

rustig - voortkabbelen, voor het

neutrale, onbezielde bloot van show

en reclame is de bel gegaan voor de
laatste ronde.

Vrijwel alle vijgebiaderen zijn geval-

len. 't Is volop herfst in het paradijs

en dan ligt het voor de hand, dat men

weer naar iets warms voor de winter

gaat verlangen.

Geld lenen? Binnen enkele dagen van
t 500,- tot t 9.000,- contant in
de hand. Aflossing in maximaal 3 jaar.

--
NVB, bank voor

persoonlijke lening
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Rotterdam, Mauritsweg 45, 010-13 5743. Utrecht, Maliebaan 67.030-3146 36. Zaandam
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nieuwe wachtmeesters uit Baexem

Per 1 juli 1972 hebben vier klassen de opleidings-

school te Baexem (L.) met goed gevolg doorlopen.

Na hun succesvolle eindexamen poseerden zij met

hun docenten voor de fotograaf.

Klas Hopleiding 71/11

Van links naar rechts: staande: owmr. G. J. M. Kusters, owmr.

D. Smit, adsp.'n J. C. Smits, H. W. J. Snoeks, A. B. W. schutvene.

J. Th. Warmerdam, P. P. A. Speet, H. Stroosma, J. E. M. Smulders,

R. J. Sondervan, W. M. G. Spaetgens, K. Wiersma, J. Trip, R. v.d.

Wateren en adj. P. G. Hendriks.

Zittend: adsp.'n G. J. Weijenberg, F. W. M. Wel kamp, J. W. van

Wees, Th. W. Vellema, J. J. v.d. Ven, J. Vermeer, R. Stift en

M. Slingenberg.

Klas E opleiding 71 I 11

Van links naar rechts: staande: owmrs D. Smit en J. Dolmans, de

adsp.'n J. Bandstra, G. J. ten Brinke, A. v.d. Berg, E. W. M. de

Bruin, A. Damstra, W. T. Deinum, M. G. den Brok E. B. F. Bramer,

G. Brinkman, J. P. Blokland, H. M. Bosch, J. W. R. v.d. Broek,

E. J. A. Boer, H. M. H. v.d. Boom, adj. J. v.d. Sande en adj. P. Vis.

Zittend: F. B. M. Beerlage, L. G. C. Bakker, P. J. A. de Bruin,

T. A. Bedijn, A. Bezemer, C. H. Bol, J. Datema, G. P. M. Bos,

J. J. M. v.d. Boomen (allen adsp.).

Klas G opleiding 71 111

Van links naar rechts: staande: adj. J. A. A. Kurvers, owmr. D. Smit,

de adsp.'n H. H. Mölenberg, E. R. Koringa, W. Schotsman, L. H.

Wijshake, J. Koppejan, M. L. Th. Lenoire, R. A. van Laar, W. F.

Nijman, W. P. M. Rabelink, C. van der Lugt, M. F. H. E. Rullens,

J. Scholte Albers, H. Meijer, H. Mihl, R. A. Reitzema, P. van

Putten en owmr. P. A. J. Knoors.

Zittend: de adsp.'n R. P. Verseveldt, G. C. E. Mekenkamp, J. H.

van Middelkoop, A. W. van Kouterik, H. W. Romijn, M. Pot, H.

G. B. van Muiken en J. van Poortvliet.

Klas Fopleiding 71 111

Van links naar rechts: staande: adj. W. Vermeulen, owmr D. Smit,

adsp.'n J. J. Haven, D. C. J. Kits, B. J. G. A. van Gils, G. C. Drost,

H. W. Klarenbeek, E. Dikken, A. H. Karsten, W. J. Hitzert, G. de

Klerk, E. Knoop, G. J. M. de Greeft, P. de Groot, J. Konings,

owmr. W. Vlot en owmr. G. van Honschoten.

Zittend: H. J. Hullen, H. J. M. Haarsma, J. W. Hoebée, A. G. de

Jong, H. de Jonker, A. A. V. van Heusden, Th. M. A. Gerrits,

W. M. G. M. Janssen (allen adspiranten).
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RPm zoekt een puzzel redacteur !

Ook onder de RP-mensen zijn vele hartstochtelijke puzzelaars.

RP-Magazine wil voor hen (èn voor hun puzzelgrage huisgenoten)

in elk nummer een pittige hersenbreker opnemen. Het liefst

puzzels die speciaal afgestemd zijn op het wereldje van politie

en justitie.

Daarom zoeken wij contact met een puzzelkei die zelf puzzels

ontwerpt en die in staat is om politiepuzzels samen te stellen.

Ze zijn er in en om ons korps en de eindredactie zou graag

met een of meer van deze specialisten in contact treden. Wie

zich tot het eerbare ambt van RPM-puzzelredacteur in staat

en geroepen voelt (of wie zo iemand kent), gelieve dit z.s.m.

te laten weten aan: Eindredacteur RP-Magazine, Postbus 47,

Bennekom. Een briefje met een paar gegevens (met daarbij

graag een eerder reeds gewrocht breinbrouwsel) is voldoende.

Red. RP-Magazine

eeee
PERSONALIA

ambtsjubilea

DISTRICT APELDOORN

Owmr A. K. Zaagman, Elspeet

25 jaar op 9-7-'72

DISTRICT DORDRECHT

Owmr. A. P. v.d. Linde, Wijngaarden

25 jaar op 2-7-'72

BIJZ. DIENSTEN

Adj. G. A. Tönies, Doetinchem

40 jaar op 4-7-'72

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'72: C. H. Winter, owmr. van Berk-

hout naar Heerhugowaard; wmr. R. Groot van

Grootebroek naar Nieuwe Niedorp; wmr. R.

Kamminga van Blokker naar Smilde.

Per 17-7-'72: W. Tromp, owmr. van Egmond

aan Zee naar Apeldoorn.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'72: W. v.d. Boseh, wmr. 1e kl. van

Volendam naar Amsterdam; J. Schouwlnk,

wmr. 1e kl. van Zaandijk naar Beemster;

C. J. Botman, wmr. van Koog aan de Zaan

naar Purmerend; R. H. C. Spijker, wmr. van

Duivendrecht naar Halfweg.

Per 15-7-'72: A. v.d. Smit, wmr. van Amster-

dam naar Driebergen AVD.

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-72: R. W. Bouma, wmr. van Eelde

naar Ruinen.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'72: D. W. Groeneweg, wmr. 1e kl.

van Neede naar Rauwerd; H. B. Groothuis,

wmr. 1e kl. van Hulshorst naar Bergen; G.

S. Schoots, wmr. 1e kl. van Hulshorst naar

Apeldoorn (opl. school); G. H. Simmelink,

wmr. 1e kl. van Rekken naar Beesd; H. J.

Nekkers, wmr. van Lichtenvoorde naar

Ermelo; A. J. Mulder, wmr van Nijkerk naar

Lelystad; E. Post, wmr. van Beemster naar

Tubbergen.

DISTRICT BREDA

Per 1-7-'72: A. R. v. Seeters, wmr. van Zeven-

bergen naar Willemstad (R.P. te W.); A. J. M.

v. Corler, wmr. 1e kl. van Dongen naar

Hapert; F. N. Kelder, owmr. van Breda (staf

distr.) naar Staf Insp. (H.I.L.O.); P. v. Hek

wmr. 1e kl. van Breda (verk. gr.) naar opl.

sch. Horn; J. Gorissen, wmr. van Berkel

Enschot naar Sprundel-St. Willebrord; M. F.

A. N. v. Hees, wmr. van Zundert naar Lage

Zwaluwe; P. A. G. M. Ariëns, wmr. van Don-

gen naar Heeze; W. S. V.d. Bemt, wmr. van

Halsteren naar Nuenen; J. F. F. Blom, wmr.

van Oud-Gaste I naar Budel; A. J. Bogers,

wmr. van Oudenbosch naar Bladel; E. M.

M. Janssen, wmr. van Dongen naar Bladel;

C. A. G. M. Mols, wmr. van Rijen naar Asten;

T. G. C. Romme, wmr. van Etten Leur naar

Son en Breugel.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'72: P. A. Buijs, wmr. van Hardinx-

veld-Giessendam naar Barendrecht; W. M.

Elzerman, wmr. van Meeuwenplaat naar Al-

blasserdam; J. de Heer, wmr. van Poortu-

gaal naar Rozenburg; T. A. Wor, wmr. van

Barendrecht naar Meeuwenplaat; T. J. Brou-

wer, owmr. van Langerak naar Dordrecht

(Staf distr.); H. W. B. V.d. Marel, wmr. van

Dordrecht naar Rijswijk (verkeersgr.).

Per 15-7-'72: J. de Koomen, wmr. 1e kl. van

H.1. Ambacht naar Dordrecht (district recher-

cheur).

Per 1-8-'72: J. W. A. M. Rutjes, wmr. van

Oostflakkee naar Papendrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'72: J. G. V.d. Berk, wmr. 1e kl. van
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Son en Breugel naar Cuijk; L. J. J. M. Ligt-

voet, tech. contr. van verk. gr. Eindhoven

naar verk. gr. 's-Bosch: J. J. M. Beerlage,

ads. j.c. van opl. sch. Horn naar St. Oeden-

rode; H. W. J. Snoeks, ads. j.c. van opl. sch.

Horn naar Best; D. Ch. J. Kits, ads. o.c.

van opl. sch. Horn naar Luijksgestel; M. J.

J. M. d. Boer, wmr. 1e kl. van Luijksgestel

naar Nuenen; A. M. Wouters, wmr. van St.

Oedenrode naar Deurne; P. W. Blankendaal,

wmr. 1e kl. van Eindhoven naar Oirschot;

A. J. Hoogstra, wmr. 1e kl. van Nuenen

naar Eibergen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'72: F. J. Th. V.d. Ploeg, wmr. van

Nieuwerkerk a.d. IJssel naar Roelofsarends-

veen; L. A. Heine, wmr. van Pijnacker naar

Lekkerkerk; J. C. de Groot, wmr. van Linse;

F. Hagen, wmr. van Pijnacker naar 's-Graven-

zande; J. L. Stotijn, wmr. van Berkel en

Rodenrijs naar Oegstgeest; R. v. Vliet, wmr.

van Voorschoten naar verk. gr. Den Haag; J.

G. C. Melker, wmr. van 's-Gravenhage staf-

distr. naar Alg. Verk. Dienst Driebergen; J. V.d.

Meyden, owmr. van Rijndijk naar Haamstede;

A. J. M. Bon, wmr. van Rijnsburg naar A'dam

(verk. gr.); A. W. van Kuijen, owmr. van

Hillegom naar Sassenheim; J. C. Emmerik,

wmr. van Boskoop naar Krimpen a.d. IJssel.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-7-'72: F. Ebbens, owmr. van Beerta

naar Groningen; J. S. Kloosterman, wmr. 1e

kl. van Bedum naar Sauwerd; J. A. Munneke,

wmr. van Oude Pekela naar Muntendam ;

H. S. Opheikens, wmr. van Leek naar Oude

Pekela; S. Smedes, wmr. van Winsum naar

Bedum; A. H. Oomkens, wmr. 1e kl. van

Oude Pekel a naar Apeldoorn (opl. sch.);

Per 10-7-'72: E. Oldengarm, wmr. van Sloch-

teren naar Driebergen AVD.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-7-'72: P. A. v. Dommelen, wmr. 1e kl.

van Werkendam naar Ouderkerk a.d. IJssel;

C. M. Dortmans, tech. contr. van verk. gr.

's-Bosch naar verk. gr. Eindhoven; J. P.

Boerdonk, wmr. van Heesch naar Veghel; A.

J. W. M. Heutink, wmr. van Mill naar Schijn-

del; W. G. J. Sijskens, wmr. van Schijndel

naar Mill; H. J. M. V.d. Mast, wmr. 1e kl.

van Cuyk naar Megen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-5-'72: P. J. Janssen, wmr. 1e kl. van

Susteren naar Maastricht rech. gr.; B. J.

Nieland, wmr. 1e kJ. van Beek (L.) naar

Maastricht rech. gr.

Per 15-7-'72: A. T. A. Fontein, owmr. van

Gronsveld naar Schaesberg; H. J. Seip,

owmr. van Schimmert naar Schaesberg.

Per 1-7-'72: H. B. A. Fontein, wmr. van

Meerssen naar Valkenburg ; F. A. Swieringa,

wmr. van Nuth naar Mechelen (gr. Withem);

F. H. A. Schulingkamp, wmr. van Mechelen

naar Duiven; R. Zwakenberg, wmr. van Val-

kenburg naar Doesburg ; J. M. G. Berendsen,

wmr. van Amstenrade naar Bemmel; A. J. M.

Handels, wmr. van Nieuwenhagen naar Horst;

L. J. M. Kruse, wmr. van Beek naar Meerlo-

Wanssum; W. J. A. M. V.d. Rijken, wmr. van

Stein naar Linne; M. H. Urlings, wmr. van

Valkenburg naar Gennep; A. W. Joosten,

wmr. 1e kl. van Urmond naar Maastricht.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'72: M. Bosgra, wmr. 1e kl. van

Augustinusga naar Nw. Roden; J. Lubach,

wmr. van Menaldum naar Heeg; B. Tuinhof,

wmr. van Kootstertille naar Dokkum; D.

Veenstra, wmr. van Joure naar Heiloo; H.

Vogelzang, wmr. 1e kl. van Kollumerzwaag

naar Leeuwarden.
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r-.1.=
voor:

Asfaltverhardingen

en -deklagen

Cementbetonwegen

Grondcement-

stabilisaties

uitgevoerd met het modernste

materieel en bewaakt door

eigen laboratoria

KANTOREN:

DEN HAAG: Zonweg 23-35. tel. 070-

81 43 31 - VUGHT: Taalstraat 38. tel. 04100-

791 01 - ZAANDAM: Provincialeweg 184,

tel. 02980-23277 HEERENVEEN-Zuid:

Jagtlustweg. tel. 05130-36591 - WAGE-

NINGEN: Markt 21 tel. 08370-10023.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
&CO

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181-273

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-7-'72: J A. Bolle. wmr. van Oostburg

naar 's-Heerenhoek; P. J. v. Dijk. wmr. van

Axel naar Middelharnis; J. J. Bosman. wmr.

van Zierikzee naar Oostburg.

Per 17-7-'72: G. l. Heikoop. wmr. van Oost-

burg naar Lisse.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-5-'72: B. l.olkerna, wmr. 1e kl. van

Zei hem naar Alg. Insp. C.O.M.E. Exloo.

Per 1-7-'72: H. Boeve. owmr. van Lienden

naar Schoonebeek.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-7-'72: G. P. M. Bos. ads. j.c. van opl.

sch. Horn naar Nederweert; M. G. d. Brok.

ads. j.c. van opl. sch. Horn naar Echt; J. W.

M. v. Gemert •••••mr. van Helden Panningen

naar Thorn; G. W. T. J. Michels. wmr. van

Horst naar Helden Panningen; W. P. J. Ver-

wijlen. wmr. van Nederweert naar Swalmen;

W. H. Janssen, wmr. 1e kl. van Milsbeek naar

Heel; H. J. M. v.d. Mast. wmr. le kl. van

Horst naar Den Dungen; B. Th. J. Peters.

wmr. 1e kl. van Gennep naar Milsbeek.

Per 1-8-'72: G. Th. Bartray, wmr. van Horst

naar America.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-7-'72: D. Steenge. wmr. van Bunschoten

naar Hoogland; K. Th. Schilder. wmr. van

Jutphaas naar Vreeswijk; J. W. Rigter. wmr.

van Maartensdijk naar Mijdrecht; G. Schut.

wmr. 1e kl. van Bunnik naar Apeldoorn; G.

Vink. wmr. 1e kl. van Doorn naar Mijdrecht;

J. v. Barneveld. wmr. van Woudenberg naar

Koog a.d. Zaan; F. J. Kalf. wmr. van Drie-

bergen naar Purmerend; F. E. de Vries, wmr.

van Rhenen naar Landsmeer.

Per 10-7-'72: A. H. Hunik, wmr. van Rhenen

naar Zwolle; W. de Bruin. wmr. van Vinke-

veen naar Driebergen.

Per 15-7-'72: R. A. de Waard, wmr. van

Bunschoten naar Jutphaas; A. C. Nijenhuis,

wmr. van Mijdrecht naar Wilnis.

DISTRICT ZWOLLE

Per 20-5-'72: W. G. Verbeek. wmr. 1e kl. van

Holten naar Driebergen AVD.

Per 1-6-'72: J. W. ten Brinke, schr. A van

Zwolle naar Avereest.

Per 1-7-'72: J. Muller. wmr. van Haaksber-

gen naar Tubbergen; H. Martena. wmr. le kl.

van Tuk naar Zwolle (reeh. gr.l.

Per 1-8-'72: C. J. Brilman. adj. van Ommen

naar Bergh.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'72: C. P. P. G. van Boven. wmr. 1e

kl. van Driebergen naar Grathem; A. Hunze,

wmr. 1e kl. van Driebergen naar Grathem.

Per 15-7-'72: H. J. J. Evers. wmr. 1e kl. van

Driebergen naar Grathem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-7-'72: J. W. Hoebeé, wmr. van Ridder-

kerk naar Dordrecht; A. Riezebos. wmr. 1e

kl. van Nigtevecht naar Weesp; R. Schenk-

man. wmr. 1e kl. van Maasbracht naar Horn.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-7-'72: P. van Teijlingen, owmr. van

Amsterdam naar Amsterdam comptabele.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: H. B. Groolhuis te Bergen.

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: A. Folkertsma te Alkmaar.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-7-'72: M. B. Jansen te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'72: T. Prins te Blaricum.

Per 1-7-'72: IJ. Bergsma te Amsterdam; A.

Riezebos te Weesp.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: C. J. Bakker te Amsterdam; Z.

Huisman te Warmer; R. Hing te AaIsmeer-

dorp; W. l. A. Klootwijk te Landsmeer.

Per 1-7-'72: J. Bron te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: P. C. Frederiks te Twello; R.

Goldenbeid te Borculo; H. de Kruyf te Huls-

horst.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: E. J. A. Boer te Hattem; W. T.

Deinum te Ermelo; A. H. Karsten te Nijkerk;

R. A. van Laar te Putten; F. W. A. Welkamp

te Lichtevoorde ; G. J. Weyenberg te Nun-

speet.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: K. Buist te Veenoord; E. Dijk-

huis te Coevorden; J. Koster te Beilen.

tol wachtmeester:

Per 1-7-'72: G. Brinkman te Roden; J.

Datema te Rolde.

DISTRICT BREDA

tot officier 2e kl.

Per 16-7-'72: W. J. van Beers te Breda.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: D. C. J. P. van Amelsfoort te

Fijnaart; J. M. H. G. Beaard te Raamsdonk-

veer; J. P. C. M. Hagemans te Etten-Leur;

J. A. H. Hoefkens te Hilvarenbeek; W. M.

Rijken te Fijnaart.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: C. H. Bol te Oudenbosch; B. J.

G. A. v. Gils te Dongen; W. M. G. M. Jans-

sen te Ellen-Leur; M. F. E. H. Rullens te

Steenbergen.

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: C. J. Bijdevaate te Rozenburg;

R. Fidder te Barendrecht; E. W. Klop te

Klaaswaal; l. A. v.d. Meer te Dirksland; J.

N. Nodelijk te Rozenburg; A. van Strien te

Rhoon.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: J. Bandstra te Brielle; A. van den

Berg te Brielle; P. J. A. de Bruin te Middel-

harnis; A. Damstra te Poortugaal; H. J. M.

Haarsma te Vianen; J. H. van Middelkoop te

Hardinxveld-Giessendam; J. van Poortvliet

te Barendrecht; H. W. Romijn te Barendrecht;

R. P. Verseveldt te Poortugaal; W. F. Nyman

te Oude Tonge; l. H. Wijshake te Putters-

hoek.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'72: B. P. van der Hoeven te Alblas-

serdam.

tot adm. ambt. C 2e kl.

Per 1-7-'72: A. J. de Vlaming te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: P. W. Blankendaal te Oirschot: A.

J. M. v. Corler te Hapert; M. J. J. M.

Boer te Nuenen.

Per 1-8-'72: A. J. van Opstal te Son en

Breugel.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: F. M. W. Mouwen te Eindhoven

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-6-'72: G. A. Slits te Deurne.
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DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: H. J. M. v.d. Mast te Den Dun-

gen; J. G. v.d. Berk te Cuijk.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: J. M. H. G. Smulders te Uden;

H. M. Harmsen te Grave; M. W. Jaarsveld

te 's-Bosch verk. gr.; W. L. M. Krabbeo-

borg te Cuijk; A. J. G. Nobel te Ravenstein;

J. J. A. Oude Sanderink te St. Michielsgestel;

A. L. Schevers te 's-Bosch verk. gr.; H. A.

Vaneker te St. Anthonis.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: H. M. H. v.d. Boom te Uden;

A,. G. de Jong te Ravenstein (Grave); J.

Konings te Werkendam; J. E. M. Smulders

te Mill; Th. M. A. Gerrits te 's-Bosch (verk.

sch.); G. Ch. E. Mekenkamp te 's-Bosch

(verk. sch.).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'72: F. M. V. Mol te St. Michiels-

gestel.

Per 1-7-'72: M. Memel te Schijndel.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: M. Bosgra te Nieuw Roden; D.

W. Groeneweg te Rauwerd.

verk. gr.; A. N. v.d. Spek te Son en Breugel;

B. M. Sibon te Aarle Rixtel.

tot officier 2e kl.:

Per 16-7-'72: R. N. J. van Slooten te Eind-

hoven staf distr.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: F. B. M. Beerlage te Mierio; J.

J. M. v.d. Boomen te St. Oedenrode; H. W.

J. Snoeks te Best; D. Ch. J. Kits te Luijks-

gestel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: Van Kuijen te Sassenheim.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-5-'72: P. H. H. Bonnet te Roelof-

arendsveen.

Per 1-6-'72: L. M. Hooijmans te Leiderdorp;

J. Polderman te Krimpen a.d. IJssel; H.

Groeneveld te Rijnsburg ; L. A. Holkamp te

Hillegom; A. van de Wiel te De Lier; A. van

Driel te Lekkerkerk; A. J. Harthoorn te

Ouderkerk a.d. IJssel; P. L. Elias te Wate-

ringen; D. L. de Wilde te Krimpen a.d. IJssel;

J. de Haan te Voorschoten; L. Kool te

Capelle a.d. IJssel; R. van Vliet te Voor-

schoten.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: T. A. Bedijn te Rijswijk (Z.H.);

S. C. Drost te Moordrecht; R. Stift te Wad-

dinxveen; Th. W. Vellema te Pijnacker; J.

Vermeer te Oegstgeest; R. v.d. Wateren te

Driebruggen; A. Bezemer te Schoonhoven; J.

P. Blokland te Hillegom; W. J. Hitzert te

Waddinxveen; C. v.d. Lugt te Voorschoten;

J. C. Smits te Wateringen; P. P. A. Speet te

Lisse. Afkomstig van opl. sch. te Horn.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'72: G. Timmerman te Krimpen a.d.

IJssel.

Per 1-7-'72: G. J. L. v.d. Bosch te Lekker-

kerk.

DISTRICT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-5-'72: P. D. Hofman te Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: J. S. Kloosterman te Sauwerd.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'72: J. Overbeek te Groningen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: H. Biek te Leek.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: E. R. Korringa te Appingedam;

R. A. Reitzema te Grootegast; J. Trip te

Siddeburen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-5-'72: J. Beyert te Baarderadeel.

Per 1-6-'72: J. G. Buitenga te Franeker; M.

W. J. Brienesse te Bolsward; L. Eefting te

Terhorne; B. Halmingh te Witmarsum; M.

Kloetstra te Hallum; A. Seubers te Stiens.

DISTRICT MAASTRICHT

tot officier 2e kl.:

Per 16-7-'72: L. van Kampen te Maastricht

staf distr.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: F. de Bruljn te Stein; A. L. J.

v.d. Vleuten te Nuth.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: E. Bomhof te Schinveld; A. W.

Joosten te Urmond; W. T. Godding te Elsloo;

H. H. Steinen te Nuth; TH .. Boumans te

Voerendaal ; M. M. L. Kabo te Voerendaal.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: J. W. R. v.d. Broek te Maastricht

(verk. gr.); M. L. Th. Lenoire te Valkenburg;

H. M. Bosch te Schaesbergen; A. A. V. v.

Heusden te Valkenburg; H. G. B. v. Muiken

te Amstenrade; A. B. W. Schuivens te Nuth;

W. M. G. Spaetgens te Stein.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-8-'72: J. M. M. Klinkenberg te Nieuwen-

hagen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'72: H. R. Charles te Maastricht staf

distr.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: G. Korsman te Westkapelle.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: L. G. C. Bakker te Zierikzee;

G. de Klerk te Middelburg; J. Koppejan te

Oostburg; M. Slingenberg te Middelburg; J.

W. van Wees te St. Jansteen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-4-'72: B. Boer te Bruinisse.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-6-'72: J. Th. Albers te Beneden Leeu-

wen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: G. H. Simmelink te Beesd.

Per 1-8-'72: W. P. Kuysten te Rossum.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: M. Pot te Doesburg.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: W. H. Janssen te Heel; G. J.

Schönhage te Sevenum (Horst).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: J. Alkemade te Roermond verk.

gr.; S. W. Heugen te Swalmen; M. A. A.

Hoeben te Roermond verk. gr.; B. Th. J.

Peters te Gennep; S. A. J. Willems te Helden

Panningen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: G. P. M. Bos te Nederweert;

M. G. d. Brok te Echt.

DISTRICT UTRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: G. Vink te Mijdrecht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: P. J. Benders te Vleuten; P. C.

G. Donselaar ~e Wijk bij Duurstede; B. A.

Hey te Bilthoven; J. H. V.d. Hoef te Drie-

bergen; H. J. T. M. Pennekamp te Leusden.

DISTRICT ZWOLLE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: J. Spoelstra te Urk.

Per 1·6-'72: A. J. Kristeus te Borne.

RPm 39

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: E. B. F. Bramer te Markelo; G.

J. ten Brinke te IJsselmuiden; E. Dikken te

Dalfsen; P. Putten te Delden; W. P. M.

Rabelink te Holten; H. Stroosma te Avereest;

H. J. Hullen te Zwolle.

Afkomstig van opleidingsschool.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-7-'72: mej. M. Mannen te Zwolle.

Per 1-8-'72: mej. G. Kamphuis te Zwolle.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'72: R. W. Felix te Zwolle.

Per 1-7-'72: Chr. Trip te Wij he.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: H. M. van Gelder te Wemeldinge;

IJ. Kammenga te Amsterdam; P. C. V.d.

Linden te Gouda; C. Netel te Vreeswijk; J.

G. H. C. v. Ockenburg te Aalsmeer; M.

Oudesluys te Dordrecht; J. V.d. Stroom te

Ridderkerk; G. P. Vleugel te Amsterdam.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'72: J. W. Hoebeé te Ridderkerk; E.

Knoop te Willemstad.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: M. C. Duindam te Driebergen;

W. B. J. Heemskerk te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot dir. officier 3e kl.:

Per 1-7-'72: W. A. de Kraker te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: J. W. Gemasse te Apeldoorn;

A. H. Oomkens te Apeldoorn; R. Schenk-

man te Horn; G. Schut te Apeldoorn.

tot hoofdkok:

Per 1-7-'72: J. J. V.d. Korput te Arnhem.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-7-'72: B. M. van Harskamp te Apel-

doorn.

DIENST LUCHTVAART

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-6-'72: A. W. du Croix Timmermans te

Schiphol ; J. M. A. Leideritz te SchiphoI.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'72: J. J. Dahrs, rijksambt. 2e kl. te

Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-5-'72: L. Förch, wmr. te 't Harde.

Per 1-7-'72: D. C. V.d. Schaaf, schrijver A te

Nunspeet.

DISTRICT BREDA

Per 1-7-'72: G. Wal raven. adm. ambt. C 3e

kl. te Gilze-Rijen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'72: W. L. Briggeman, adm. ambt. C

2e kl. te Poortugaal.

DISTRICT-'s-GRAVENHAGE

Per 1-7-'72: Mej. L. Speelman, schrijver te

Waddinxveen.

DISTRICT ROERMOND

Per 16-7-'72: G. N. Schouten, schrijver te

Echt.
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40 RPm

Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

Mevr. Bron, Amsterdam (jeugdzaken)

E. A. Boessaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(staf district)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, Apeldoorn

(Ned. Pol. Academie), voorzitter

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleiding)

J. M. A. Kasprowicz, Voorburg

(res. RP)

G. H. Peterink, Neede (landgroepen)

J. Ranselaar, Voorburg

(alg. inspectie)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 47, Bennekom

tel. 08389 - 55 33

LAY OUT:

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 228, Amstelveen

tel. 020 - 43 26 15

UITGAVE:

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 833111

*
Abonnementsprijs f 15,- (excl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers f 1,75

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'72: J. G. R. van der Vegt, schrijver

te Zwolle; E. Vermooten, typ. A te Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-7-'72: J. W. G. Kettenes, adm. ambt. C

1e kl. te Voorburg; J. Siljee, adm. ambt. C

1e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'72: Mevr. J. M. P. van Hattum-

Redegeld, schrijver te Driebergen; mej. A. H.

J. M. van Rooyen, schrijver te Driebergen ;

mej. C. A. Zuurbrink, adm. ambt. C 3e kl.

te Driebergen.

Per 10-7-'72: Mevr. H. den Hengst - v.d. Hulst,

typiste A te Driebergen.

Per 15-7-'72: Mej. M. F. J. Heerma van Voss,

telex-telefoniste te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-6-'72: G. Hendriks, commies A te Arn-

hem; H. A. Nijborg, commies A te Arnhem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 26-6-'72: Mevr. S. Jongeling - Hilhorst,

telex-telefoniste te Dordrecht.

Per 1-7-'72: P. J. M. Meevissen, adm. ambt.

C 3e kl. te Maastricht.

RESERVE-WACHTMEESTER

Per 15-8-'72: A. C. L. J. M. Verhoeven te

Breda.

Per 1-9-'72: W. Kijk in de Vechte te Utrecht;

J. Visser te Utrecht; A. Oskamp te Utrecht;

A. J. Chr. Willems te Breda; J. A. M. Bren-

ters te Breda; H. Kooistra te Groningen;

G. van der Veen te Assen; J. A. Hegeman

te Assen; K. Kuize te Assen; G. P. Olden-

burger te Leeuwarden; R. Wagenaar te

Leeuwarden.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'72: T. Tas, adj. te Kleine Sluis.

DISTRICT BREDA

Per 1-7-'72: A. Gebuis, adj. te Breda.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'72: L. Bekelaar, owmr te Dordrecht;

J. Beeke, wmr. 1e kl. te Dordrecht; M. Sieg-

tenhorst, wmr. 1e kl. te Dordrecht; G. van

Norel, wmr. te Papendrecht; G. Kievit, adm.

ambt. 3e kl. te Dordrecht.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'72: F. Snier, wmr. 1e kl. te Den

Haag; E. O. Daems, wmr. te Rijswijk; H.

Demoed, wmr. te De Lier; R. Paul, adm.

ambt. 2e kl. te Den Haag.

Per 6-7-'72: mej. L. Speelman, schrijver te

Waddinxveen.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-7-'72: J. Bult, owmr. te Uithuizen; B.

de Vries, wmr. 1e kJ. te Slochteren; W.

Stoffels, vakman B te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-7-'72: G. J. Kosters, wmr. 1e kJ. te

Den Boseh.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'72: J. B. M. van de Zwaan, wmr. te

Dokkum; A. Bijlsma, adm. ambt. 3e kl. te

Wymbritseradeel.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-7-'72: P. van de Broeke, wmr. 1e kJ. te

Kortgene.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-7-'72: C. Karman, owmr te Meerlo-

Wanssum.

DISTRICHT ZWOLLE

Per 1-4-'72: H. van Tebberen, adm. ambt. 3e

kl. te Borne.

Per 1-7-'72: S. J. Kingma, wmr. 1e kJ. te

Dalfsen; G. M. J. Nieuwenhoven - Boekes,

schrijver A te Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-7-'72: Mevr. W. Westhof - v.d. Buigli,

schrijver te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'72: S. Roorda, owmr. te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-7-'72: W. H. Simon, adsp. te Horn.

Per 24-7-'72: L. Baarssen, adsp. te Apeldoorn;

J. A. Meester, adsp. te Arnhem; G. van de

Walle, adsp. te Apeldoorn.

wij gedenken

Wmr. 1e kJ.

E. J. Glerum

Middelburg

t 6-8-'72

1< 12-7-'13

Owmr.

H. J. Hogenhout

Hansweert

t 22-7-'72

1< 7-2-'24

Wmr. 1e kJ.

A. J. Soethout

Nuenen

t 5-8-72

1< 6-3-'20

Owmr.

F J. Degoedt

Nieuw Lekkerland

t 11-7-'72

1< 15-3-'18

Wmr. 1e kJ.

J. Mouchart

Schinnen

t 29- 7-'72

1< 5-11-'19
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indit nummer

W. Frackers

Met staking van de

gev/one theorieën

MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

14e jaargang no. 2

oktober 1972

RPm

"Er liep een muis over de weg

... ik ben zó gesch rokken ...

daarom remde ik zo hard." Zo

kan alleen maar een vrouw reageren.

Maar de vrouw-in-het-verkeer

kan méér. 'n Documentaire die

veel mannen zal verrassen pag. 21

inhoud

lOmslagfoto. H. L. van HarreveltBPV)

ENQUETE

Rij kspol iti emensen

geven hun mening (I)

UIT DE PRAKTIJK

De brandkastenaffaire

van iv1aastri cht

"Zonder meer voorbeeldig",

noemde rechtbankpresident

mr. H. Disch de 'revolutionaire

wijze van werken', van de

RP-districtsrechercheurs te

Maastricht, die een unieke zaak

had opgelost. Twee rechercheurs

vertellen van hun ervaringen pag. 6

POLITIESTRUCTUUR

IN BEWEGING 10

Burgemeester Thomnssen

over regionale politie

INFO INTERN 13

Nieuws uit de districten

DOCUMENTAIRE 21

De vrouw achter het stuur

(omslagartikel)

COLUMNS

C. Doornhein 27

Sprookje uit 2000·en·éèn·nach(?

VASTE RUBRIEKEN

Inhoud

Personalia (Alg. Inspektie) 29

Adressen van redactie

en administratie 32

Regionale politie: eerlang (dan kort)

grapt Rotterdams burgervader, die

zij n geprofeteerde jaartal 1976

met X jaren verlengt. Burgemeester

Thomassen heeft zo zijn eigen

ideëen over wat en hoe

gewestelijke politie moet zijn pag. 10

Eerst komt mijn gezin

... en dan mijn werk. Dat

zeggen de meeste deelnemers

aan de RPM-enquête. Maar

veel vrouwen weten dat de

praktijk ànders is ...

De eerste resu Itaten van de

eerste rijkspolitie-enquête . pag. 2

Rp.org_RPM72_10_okt_Nr.02_compri 37



2 RPm

RIJKSPOLITIE·
MENSEN
GEVEN HUN MENING

Hoe denkt de rijkspolitieman - de

gemiddelde of de meerderheid -

over de reorganisatie van de politie?

Wat vindt hij van zijn eigen situatie,

zijn mogelijkheden, zijn perspectief?

RP-Magazine heeft elke rijkspolitie-

man, zowel de abonnee als de niet-

abonnee, de gelegenheid geboden

zich uit te spreken, mee te praten en

daarmee een stukje invloed uit te

oefenen.

Veel RP-mensen blijken (nog) niet

zo'n behoefte te hebben aan deze

vorm van inspraak; wellicht moet men

hier eerst ook wat meer aan gewend

raken. Een feit is in elk geval, dat

177 mensen hun invloed hebben uit-

geoefend op de resultaten van onze

eerste enquête. Onvoldoende voor

een representatieve steekproef, maar

wei een mooi resultaat voor een

eerste poging om mensen die ge-

wend zijn hun persoonlijke mening

voor zichzelf te houden, die beroeps-

halve anderen ondervragen maar

zwijgen als ze zelf ondervraagd wor-

den, om zulke mensen aan het praten

te krijgen.

De 177 trend-makers hèbben gepraat.

Zij hebben de kans gegrepen om mee

te praten in de discussie over wat

er zoal zou kunnen en moeten ver-

anderen. En ze hebben van hun hart

geen moordkuil gemaakt. Openhartig

zijn de (anoniem gebleven) vragen-

lijsten ingevuld. Boeiend materiaal

voor ieder die geïnteresseerd is in

wat er in ons korps omgaat.

De resultaten van deze opinie-peiling

zullen in enkele afleveringen in RP-

Magazine worden gepubliceerd. In

dit nummer beginnen we met de

eerste twee vragen uit de enquête:

over het wel of niet geïnteresseerd

zijn in de reorganisatie, en over de

persoonlijke voorkeur voor landelijke

of gewestelijke politie in de toe-

komst.

RESULTATEN

RPm-enquêle (I)

Wie reageerden?

Interessant is het, na te gaan welke

RP-mensen de moeite genomen en de

schroom overwonnen hebben om al

die (soms wat vrijpostige) vragen te

beantwoorden. Het blijkt, dat degenen

die reageerden, in grote meerder-

heid veel belangstelling hebben voor

wat er bij ce -~=.=~- o=~ e staat te

gebeuren:

nogal/zeer ste-' ;~ _·,,·,,~:eerd 69%

in zekere zir ~"-~:,.:,:::",,.::: 15%

weinig/niet ge -~,,'''3::''''-: 16%

Het blijkt cok. dat een grote meer-

derheid (70%) van de ondervraagden

voorstander is van een landelijk ge-

organiseerde politie en dat slechts

27% gewestelijke politie verkiest.

Waarom geen interesse?

"De problematiek r:::rc:~, ce nieuwe

Politiewet interessee-: 'I. persoonlijk

weinig (of totaal rue: .vas de reactie

van 18%. Hun a'g .rneotaties zijn

samengevat in de vo.qends citaten:

omdat de overrieid toch doet wat

zij wil. (Own:r~5-54 j. Limburg).

omdat wij nauwelijks enige in-

vloed kunnen uitoefenen.

(Wmr. I, 24 - 34 j. UtL)

omdat de werkelijk belangheb-

benden/deskundigen (?) toch

niet ingeschakeld worden of te

laat. (Adj. 55+, Z.H.)

omdat deze wet teveel politiek

en te weinig technisch tot stand

komt. (Owmr. 45 - 54, Gron)
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omdat ik eerder met flo zal zijn

dan de nieuwe wet er is.

(Adj. 45 - 54)

omdat die problematiek zo groot

is, dat IK die niet in haar geheel

kan overzien. (Adj. 45 - 54, Z.H.)

omdat eventuele veranderingen

slechts van organisatorische

aard zullen zijn, terwijl de prak-

tische dienstuitoefening hoege-

naamd niet zal wijzigen.

(Owmr. 45 - 54, Utr.)

omdat ik 30 jaar lang niet anders

gehoord heb dan dat!

(Adj. 45 - 54, Z.H.)

Waarom wèl interesse?

De meeste deelnemers aan de en-

quête (69%) bleken wèl geïnteres-

seerd in de reorganisatie, 39% zelfs

zeer sterk. Een aantal motiveri ngen:

omdat de politie nu niet voor

haar taak berekend is.

(Wmr. I, 25 - 34 j.)

omdat het voortbestaan van het

Korps Rijkspolitie hier van af

hangt. (Owmr. 45 - 54, N.H.)

omdat de organisatie van de

politie ten nauwste verweven is

met de wijze van uitoefening van

mijn beroep. (Off. 55+, N.H.)

omdat de Nederlandse politie-

organisatie niet meer up to date

is. (Dir. off., 55+)

omdat bij eventuele samenvoe-

ging de bevorderingsmogelijk-

heden een rol gaan spelen.

(Wmr. I, 25 - 34)

omdat de huidige Politiewet in

deze dynamische tijd niet meer

toegepast kan worden.

(Wmr. I, 45 - 54, Z.H.)

omdat deze voor het goed func-

tioneren van de gemeenschap

(en ook de politie) van het groot-

ste belang is. (Off. 45 - 54, N.H.)

omdat wij ermee zullen moeten

werken. (Wmr. 24, Zeeland)

omdat het hier ook mijn toe-

komst betreft. (Wmr. 24, N.H.)

omdat een nieuwe structuur een

betere gezagshandhaving be-

looft. (Burger ambt. bij de RP,

45 - 54, Z.H.)

omdat het gezicht van 'de

Politie' eruit moet komen.

(Wmr. I, 25 - 34, N.Br.)

omdat het dualisme RP/Gempo

uit de tijd is. (Dir. off. 45 - 54)

omdat de organisatie ten achter

loopt bij de maatschappelijke

ontwikkeling. (Adj. 45 - 54)

Waarom landelijke politie?

"Als in de komende jaren de Neder-

landse politie gereorganiseerd zal

worden, ben ik er persoonlijk voor-

stander van, dat de politie dan lan-

delijk zal zijn georganiseerd". Dat

was de reactie van 70% van degenen

die een vragenlijst invulden.

Waarom verkiezen zij landelijke (en

niet - zoals het alternatief luidde -

gewestelijke) politie?

Een greep uit de reacties:

omdat naar mijn mening een

landelijk beleid sneller en beter,

en een landelijk beheer efficiën-

ter zal werken. Bij een geweste-

lijke of regionale politie veran-

dert er in wezen niets aan de

bestaande situatie daar dan wéér

een veelheid van zelfstandig

opererende korpsen en korpsjes

ontstaat. (Adj. 45 - 54 j. Limburg)

omdat onderlinge naijver zal

verdwijnen. (Wmr. 35 - 44, Gld.)

omdat de Nederlandse politie

onder een eenhoofdige leiding

moet staan. (Adj. 55+, N.H.)

omdat dan materiaal, financiën

e.d. gelijk verdeeld worden.

(Owmr. 55+, N.Br.)

omdat vriendjespolitiek bij ge-

westvorming sneller vóórkomt.

(Wmr. I, 25 - 34, Zld.)

omdat dan de juiste mensen op

de juiste plaatsen kunnen ko-

men en de opbouw verbeterd

kan worden. (Adj. 55+, N.Br.)

omdat dan het 'dualisme in be-

heer' beter geregeld zal zijn en

de verantwoordelijkheid voor en

tegenover de politie niet over

zoveel schijven loopt.

(Wmr., 24, Gron.)

omdat dan de belangen van de

ambtenaar beter gewaarborgd

zijn. (Wmr. I, 35 - 44, N.Br.)

omdat hierdoor het beste een

eenheid van optreden te verkrij-

gen is. (Owmr. 35 - 44, N.Br.)

omdat zo onderlinge verschillen

beter gelijkgetrokken kunnen

worden. (Wmr., 24 j.)

omdat dan pas tot een goede

coördinatie betr. bestrijding mis-

daad kan worden gekomen.

(Owmr. 35 - 44, N.H.)

omdat er een organisatie dient

te zijn die qua beheer gedecon-

centreerd en qua taakuitvoering

vnl. gedecentraliseerd zal moe-

ten functioneren.

(Dir. ott., 35 - 44)

RPm 3

Jongeren waren
(te) bescheiden

Gegroepeerd volgens rang zijn

de antwoorden (177) afkomstig

van:

dir. officier 3%

officier 1%

adjudant 11%
opperwachtm. 35%

wachtm. 1e kl. 32%

wachtmeester 16%

98%

(De overige 2% bestaat uit bur-

ger ambtenaren en reserve-per-

soneel van het korps rijks-

politie).

Gegroepeerd naar leeftijd ziet

de opbouw van de enquête er

als volgt uit:

t.e.m. 24 jaar 15%

25 t.e.m. 34 jaar 24%

35 t.e.m. 44 jaar 16%

45 t.e.m. 54 jaar 35%

55 jaar en ouder 10%

100%

• Hierbij valt duidelijk in het

oog, dat de 'jeugd t.e.m. 24

jaar) beslist veel te beschei-

den is gebleven. Een dub-

bel aantal reacties van jon-

ge wachtmeesters en jonge

officieren zou een zuiverder

doorsnee hebben gegeven.

• Opvallend is ook, dat in ver-

houding een zeer hoog per-

centage opperwachtmees-

ters heeft gereageerd.

• En frappant is zeker, dat de

'oorlogskinderen' (waaron-

der wij verstaan de catego-

rie 35-44 jaar, die niet

typisch vooroorlogs is, even-

min naoorlogs, maar er tus-

sen inhangt) zich ook nu

nauwelijks roerden (16%).

• Het valt ook op - maar het

zal niemand verwonderen -

dat de dirigerende officie-

ren en de adjudanten rela-

tief goed vertegenwoordigd

zijn, mede doordat men in

de andere rangen de ge-

boden kansen tot 'inspraak'

via deze enquête niet vol-

doende heeft benut.
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omdat het de normalisatie (en

dus de efficiency) ten goede zal

komen. (Owmr. 45 - 54, N.Br.)

omdat daarmee het publiek het

best is gediend.

(Owmr. 45 - 54, Gron.)

omdat de kontakten onderling

beter bi ijven.

(Wmr. I, 45 - 54, Limb.)

omdat er dan meer mogelijk-

heden zijn t.a.v. bevordering en

verplaats ing.

(Wmr. I, 25 - 34, Utr.)Van Gend & Loos

Waarom gewestelijke politie?

Een minderheid - maar toch nog
altijd 270J0 (30J0 sprak geen mening

uit) - geeft de voorkeur aan een

politie die gewestelijk zal zijn ger

organiseerd.

Dit zijn de voornaamste argumenten:

omdat dan de belangen van een

bepaalde streek (gewest) beter

behartigd kunnen worden en de

bekendheid in een gewest gaat

meespreken. (Wmr. 25 - 34, Zld.)

omdat een landelijke politie te

log werkt en men spoedig een

nummer wordt.

(Wmr. I, 25 - 34, N.H.)

omdat een landelijk korps te log

is, waarbij het te lang duurt

voordat veranderingen/verbete-

ringen plaats vinden.

(Owmr., 45 - 54)

omdat uniform wordt opgetre-

den, rekening houdende met het

streekkarakter.

(Wmr. I, 35 - 44, Gld.)

omdat enige decentralisatie de

dienstuitvoering ten goede komt.

(Wmr. 35 - 44, Gld.)

omdat dan het regionale karak-

ter behouden blijft en de individu

niet in de massa ten onder gaat.

(Wmr. I, 25 - 34, Limb.)

organisatoren

van

elk vervoer
omdat in het gewest de persoon-

lijke belangen beter kunnen wor-

den behartigd. (Wmr., 24, N.H.)

omdat centralisatie leidt tot de-

centralisatie en dat komt m.i. het

politiewerk niet ten goede.

(Owmr., 45 - 54)

omdat de korpsen voldoende

groot zullen zijn om een nood-

zakelijke specialisatie door te

voeren. (Owmr. 35 - 44, Gron.)

omdat bij een landelijke organi-

satie geen contact bestaat tus-

sen de hoogste leiding en de

manschappen.

(Owmr., 45 - 54, Limb.)

omdat politie en plaatselijk/

regionaal bestuur meer gebon-

den moeten zijn. (Adj., 45 - 54)

omdat men bij eventuele assis-

tentie waarschijnlijk in het eigen

gewest blijft. (Wmr., 25 - 34, Ov.)

Uw
persoonlijke lening
is ons geheim
De tientallen persoonlijke leningen, die

wij dagelijks verstrekken worden

helemaal schriftelijk afgehandeld. U

kunt met ons telefoneren of schrijven.

U krijgt ons niet te zien. Want geld

lenen is een kwestie van wederzijds

vertrouwen. Uw aanvraagformulier, dat

wij u in blanco enveloppe toesturen

geeft ons alle informatie, die nodig is.

Als u gehuwd bent of in loondienst

beschikt u over enkele dagen over het

gevraagde bedrag. Van f 1000 tot

f 10.000. Aflossing in 12 tot 48 maanden.

Wettelijke tarieven. Geen informatie bij

werkgever, bankrelatie of buren.

Geen kosten.

IN HET VOLGENDE NUMMER

van RP-Magazine worden de overige resultaten van de

enquête gepubliceerd. Met o.a.:

• Waarom RP-mensen wel/geen spijt hebben van hun

vroegere keus.

• Welke beroepen door 'spijtoptanten' worden

geambieerd.

• Wat de eigen ervaringen van politiemensen zijn met

het verplaatsingssysteem, het beoordelingssysteem, de

contacten met de burgerij en de pers.

Bel met of schrijf aan

Financieringskantoor

E. J. Möller

St. Catharinastraat 1, Eindhoven

Tel. 040 - 6 66 33 of 2 54 72,

na 19.00 uur 04105 - 30 39.

(Door de gemeente Eindhoven toegelaten

fi nanci eri ngskantoor).
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omdat het niet juist is dat er in

Nederland twee soorten politie

zijn/blijven. (Wmr. I, 24, Limb.)

omdat dan de contacten beter

zijn. (Wmr. 24, Gld.)

omdat de onderlinge afstand

leiding-praktische politiedienst

kleiner zal zijn.

(Wmr. I, 25 - 34, Limb.)

omdat gewestelijke korpsen met

bepaalde centrale leidi ng beter

bestuurbaar zijn en gemakkelij-

ker werken, bijv. in Duitsland.

(Owmr., 35 - 44, N.Br.)

omdat de democratie beter kan

functioneren, daar een centraal

gezagsapparaat moeilijker te

controleren is. (Off. 45 - 54, N.H.)

Wat komt eerst?

"In elk mensenleven - aid LIS een

van de volgende vraagpunten uit de

enquête - kunnen tal van factoren

een belangrijke rol spelen, zoals:

geloof, gezin, hobby's, politiek, sport,

vrienden, werkkring, enz.".

Bij vrijwel alle ondervraagde politie-

ambtenaren is dat in de eerste plaats:

het gezin. Uitzonderingen komen al-

leen van ongehuwden (die werk,

vrienden, hobby, studie of familie als

eerste noemden) of van mensen die

hun geloof als belangrijkste factor

vermelden. Bij degenen die hun ge-

loof noemden, kwam dit overigens

meestal op de tweede plaats, na de

werkkring.

De totale volgorde, die bij meer dan

80% ten aanzien van de eerste vier

gelijk luidde, ziet er als volgt uit:

1. gezin

(1a. geloof bij ongeveer 60% die

factor als tweede of eerste noem-

den)

2. werkkring

3. vrienden

4. hobby's

5. sport

Verder worden genoemd: politiek,

studie, familie, wonen, woonplaats.

De rijkspolitieman vindt dus, dat zijn

gezin de belangrijkste factor in zijn

leven is. Pas daarna komt het werk.

Of dat in de praktijk ook blijkt, zou-

den de echtgenotes van a! deze

mannen beter kunnen beoordelen.

Eén geënquêteerde - een opper -

is zich terdege bewust, dat zijn vrouw

het anders ziet: "Mijn volgorde is:

1. gezin, maar mijn vrouw vindt dat

bij mij het werk op de eerste plaats

komt ... " (AKA)

Met staking

van de

gewone theorieën

Uit eigen ervaring weet een ieder

hoe de mens moet leren leven met

onzekerheden, hoe hij in zijn be-

staan vaak wordt heen en weer

geslingerd tussen gebeurtenissen,

die de zorgvuldig uitgestippelde

weg onverwachts kunnen beïn-

vloeden. Onverwacht in de zin dat

zij, omdat zij niet te voorzien zijn,

hem overrompelen of ondanks het

feit dat zij, hoewel enigermate

voorspelbaar, toch nog zo veel

verrassends in zich dragen, dat

alsnog problemen voor hem op-

doemen.

1:-1 het algemeen is het voor de

mens en in het bijzonder voor de

politieambtenaar, die bij de uit-

oefening van zijn taak zo duidelijk

onderhevig is aan voortdurende in-

vloeden van buitenaf, een pro-

bleem zich zo op te stellen dat

hij door de daaruit voortvloeiende

onzekerheid niet wordt geveld.

Goede begeleiding kan echter be-

werkstelligen, dat de politieambte-

naar in zijn dienstleven-van-alledag

leert leven met onzekerheden en

spanningen. Goede begeleiding

kan die onzekerheden en spannin-

gen ook tot juiste proporties terug

brengen. Eenvoudige dienstbespre-

kingen, evaluaties, het uitwisselen

van ervaringen, zullen er zeker

toe bijdragen dat men beter in

staat zal zijn de confrontatie met

het onzekere. het onverwachte te

ondergaan.

Het is niet iets van deze tijd alleen.

RPm 5

In 1902 vaardigde de Amsterdamse

hoofdcommissaris van politie het

als "postenorder" bekende voor-

schrift uit, waarbij aan het politie-

personeel opd racht werd gegeven

om op te treden tegen het 'posten',

het 'regelmatig doen volgen van

een individu door één of meer per-

sonen waarbij niet zelden overlast

wordt aangedaan, zonder dat nog

een strafbaar gestelde handeling

gepleegd wordt' (art. 426 Wetb.

van Strafrecht bestond nog niet).

Na in dat voorschrift voorts tal van

aanwijzingen gegeven te hebben

over de taktiek van optreden tegen

hen, die werkwilligen bij arbeids-

conflicten lastig vielen, besluit

deze dienstorder met de volgende

alinea:

"Met het oog op het groote ge-

wicht van het hierboven om-

schrevene betrekkelijk de be-

voegdheid tot het preventief op-

treden der politie op den open-

baren weg, heb ik de eer H.H.

Commissarissen van Politie en

verdere Afdeelingschefs beleefd

te verzoeken met staking van de

gewone theorieën, of zelve of

door den Inspecteur van den

Gemeentelijken Politiedienst,

zoolang theorie met het in hun-

ne afdeeling dienstdoende per-

soneel te doen houden, dat een

ieder het hier bepaalde goed be-

grijpt en in staat is toe te pas-

sen".

Als wij dus nu, in 1972, spreken

over begeleiding in de praktijk

van alledag is dat in feite niets

nieuws. Laten wij dus niet denken

dat wij oorspronkelijk zijn als wij

dat propageren, maar, en dat is

in wezen het belangrijkste, laten

wij vooral ook niet vergeten die

begeleiding optimaal te realiseren.

Dat geeft zelfvertrouwen en het

vermindert de onzekerheid.

W. Frackers
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STOOF BREDA n.v.
Veilingkade 15 - Breda

Telef. 01600 - 2 20 21 (10 lijnen)

•

zwaar transport

montage en

demontage

•

MEUBILEER
MET

I~
MAH-JONGG

MEUBELEN
VAN ORIGINEEL

SIAM-TEAK,
•

Wilt u nadere inlichtingen

hebben?

Stuur dan een kaartje aan:

Mah - Jongg - Postbus 60

Vlaardingen

DE BRANDKASTEN-AFFAIRE
VAN MAASTRICHT

Precies een jaar geleden - medio november 1971 - beet de

recherchegroep van het district Maastricht zich vast in een gecom-

pliceerde zaak, die - zoals later zou blijken - ongeveer 100

inbraken en 20 brandkastkraken omvatte.

De districtsrechercheurs Kleine en Dolmans, die - samen met vele

andere politiemensen - maandenlang verbeten werkten aan de

ontknoping van deze unieke brandkasten-affaire, vertellen in

RP-Magazine van hun ervaringen.

Tekeningen: l.irnburçs :::'gblad

Foto's: Techn. Reche': -9 Maastricht

Op verzoek van de gemeentepolitie

Dordrecht, woonden wij aldaar op 10

nov. 1971 een coördinatievergadering

bij, omdat gebleken was dat tegen

enige "goede bekenden" van de

politie mogelijk bewijs was te leveren

voor een inbraak. en diefstal van een

grote partij overhemden te Schaes-

berg (district Maastricht).

Politiefunctionarissen uit nagenoeg

geheel Zuid-Nederland waren op deze

vergadering aanwezig.

De voorzitter gaf een overzicht van

het resultaat van het onderzoek dat

te Dordrecht was verricht. Hieruit

bleek dat ongeveer 20 verdachten

waren bekend geworden, die inbra-

ken en diefstallen hadden gepleegd,

voornamelijk te Dordrecht.

Eén van hen - Dirk D. - had be-

kend zich samen met de niet aange-

houden criminelen, Pep S. (24) en

Bart H. (28), beiden koopman te

Dordrecht, te hebben schuldig ge-

maakt aan een overhemdendiefstal te

Schaesberg en een inbraak in een

kantine te Maurik.

Daar de gemeente- en rijkspolitie

Dordrecht niet voldoende bewijs had

in "Dordtse" zaken, werden beide

laatstgenoemden op verzoek van de

rijkspolitie Maastricht, enkele dagen

later (15 nov.) aangehouden op grond

van de inbraak te Schaesberg. De

Dordtse kooplieden ontkenden hard-

nekkig. In de woning van S. werd een

grote partij goederen inbeslaggeno-

men, waarvan de herkomst niet kon

worden vastgesteld. Per telex werd

de herkomst van deze goederen ge-

vraagd; dat leverde slechts één posi-

tieve reactie op. Pas veel later kon

aan de hand van verklaringen van

verdachten worden vastgesteld van

welke inbraken en diefstallen deze

afkomstig waren.

Bij de inbraak te Schaesberg waren

autobandensporen aangetroffen, waar-

van de combinatie radiaal-conventio-

neel bevreemding wekte. Eenzelfde

combinatie van bandensporen werd

aangetroffen bij een inbraak te Sim-

pelveld, waar een brandkast was ont-

vreemd en goederen ter waarde van

f 20.000,-. Een Citroën ID, die in

België gestolen bleek te zijn, werd

door de politie te Hoensbroek, na

een wilde achtervolging, inbeslagge-

nomen. De inzittenden wisten echter

te ontkomen. Uit goederen en lak-

schilfers in deze auto aangetroffen

bleek, dat deze Citroën was gebruikt

bij de diefstal van de brandkast te

Simpelveld. Deze auto bleek te zijn

voorzien van dezelfde combinatie

banden als de te Simpelveld en

te Schaesberg aangetroffen sporen.

Hierdoor en ook op grond van

schoenzoolsporen, kon S. en in iets

mindere mate H. worden gekoppeld

aan de inbraken te Simpelveld,

Schaesberg en Rijkevorsel (België),

waar eveneens een brandkast was

ontvreemd.

Vuilniszakken

In de nacht van 24 op 25 november

1971 werden door de rijkspolitie

Amstenrade op heterdaad bij een in-

braak aangehouden: Piet S., W. G. en

M.K. (uit vertrouwelijke informatie, die
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we niet mochten en konden gebrui-

ken, was ons bekend dat K. betrok-

ken zou zijn bij de brandkastdiefstal

te Simpelveld, zodat dit een geluk-

kige aanhouding genoemd kon wor-

den). Via gereedschap, dat bij de

aanhouding inbeslag was genomen,

werden aanwijzingen verkregen voor

een brandkastkraak te Eijgelshoven.

Dirk D. had verklaard dat de over-

hemden van Schaesberg vervoerd

waren in vuilniszakken, die Pep S.

daar speciaal voor had gekocht in de

omgeving van Rotterdam. In de te

Hoensbroek inbeslaggenomen Citroën

ID, door de verdachte "snoek" ge-

noemd, werd onder andere een klein

stukje grijs plastic gevonden, op het

00g afkomstig van een vuilniszak.

Hiermee reisden wij naar de N.V.

KIWA een keuringsinstituut voor

kunststoffen te Rijswijk. Bij een ver-

gelijkend kleur- en doorzichtingheids-

onderzoek kon men daar vaststellen

dat het stukje plastic zeer waarschijn-

lijk afkomstig was van een vuilniszak,

van Italiaanse makelij, (type XT 30/71)

die, voorzover bekend, alleen in de

agglomeratie Rotterdam te koop is.

Op ons verzoek werd het stukje

plastic vervolgens in het centraal

RPm 7

laboratorium van de D.S.M. te Geleen

onderzocht. Dit instituut heeft een

grote kundigheid op het gebied van

kunststoffen in het algemeen en

plastic in het bijzonder. Daar bleek

dat een chemische analyse niet mo-

gelijk was, i.v.m. de geringe hoeveel-

heid plastic. Wel een electronische

diktemeting. Hieruit bleek dat de

foliedikte beneden het door de KOMO

vastgestelde minimum was. Bij meting

van een XT 30/71 vuilniszak bleek

deze foliedikte ook beneden het vast-

gestelde minimum. (De vuilniszakken

van Nederlands fabrikaat worden

door KOMO gekeurd en moeten vol-

doen aan bepaalde eisen, zoals mini-

mum dikte van 0.050 mm en een ge-

De tien brandkasten die op 2 december uit het Markkanaal opgevist werden.

(Uit: Limburgs Dagblad)

middelde dikte van 0.055 mm).

Door de gegevens van N.V. KIWA en

het laboratorium van de D.S.M. werd

de verklaring van Dirk D. nog eens

onderstreept.

Ondanks al de bewijzen en aanwij-

zingen bleven de verdachten ontken-

nen. Door hun wijze van werken en

hun reputatie stond het voor ons ech-

ter vast, dat zij zich aan veel meer

misdrijven hadden schuldig gemaakt

dan de reeds min of meer bewezen

feiten, doch een zwakke plek om een

doorbraak te forceren konden we nog

niet vinden.

Dezelfde week nog - op 2 december

- kregen we bericht dat dicht bij het

woonwagenkamp Breda, waar Piet S.

(alias 'de Rooie') woonde, 10 brand-

kasten uit het Markkanaal waren op-

gevist. Deze brandkasten - eigen-

dom van bedrijven uit het gehele

land - bleken op dezelfde wijze te

zijn geopend als de brandkasten te

Simpelveld, Eijgelshoven en Rijke-

vorse!. En bij de bij S. inbeslaggeno-

men goederen waren portemonnaies,

die zich hadden bevonden in een

brandkast (gestolen bij een kolen-

handel te Den Helder) die in het

Markkanaal werd gevonden. Een la-

boratorium-onderzoek wees uit, dat

zich in de portemonnaies kolenstof

bevond.

De hierna te Maastricht belegde

coördinatievergadering tussen de

recherchegroepen Breda, Maastricht

en Dordrecht, resulteerde in een

taakverdeling:

• Dordrecht: de achtergrond-infor-

matie, met betrekking tot de verdach-

ten die in Dordrecht woonden.

• Breda: het technisch onderzoek

aan de gevonden brandkasten.

• Maastricht: het taktisch onderzoek.
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DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

GRIMMIUS n.v.
BEDUM
Telef. 05900 - 27 25

Voor al uw

grondtransporten,

tevens verhuur

van kipper 6 x 6,

bulldozers

en kranen

Na wekenlange, bijzonder moeizame

verhoren konden de verdachten op

enkele belangrijke tegenspraken wor-

den klem gezet. En dat resulteerde

tenslotte na ongeveer 8 weken ver-

horen, in enkele bekentenissen.

Deze eerste behoorlijke scheur in de

verdedigingsmuur werd door ons

dankbaar uitgebuit. Alle verdachten

bekenden uiteindelijk ongeveer 30

misdrijven, waarvan 13 brandkastdief-

stallen en -kraken.

Geruime tijd hierna werd een tweede

behoorlijke doorbraak geforceerd.

Deze werd veroorzaakt doordat in-

middels andere inbraken bekend wa-

ren geworden, waar op grond van

min of meer technisch bewijs en de

modes-operandi, een ernstig vermoe-

den was ontstaan dat onze verdach-

ten deze feiten hadden gepleegd. De

sneeuwbal ging weer ro!len en dit

resulteerde - wederom na weken -

in het bekennen van een 70-tal in-

braken en diefstallen in Nederland en

België.

Het totale resultaai: de oplossing van

18 geslaagde brandkastkraken en

-diefstallen, diverse pogingen daar-

toe, diefstallen van onder andere

kleding en sigaretten variërend van

f 5.000,- tot f 65.000,- en ongeveer

20 autodiefstallen. vooral van het

type Citroën ID. De totale buit aan

geld en goederen bedroeg ongeveer

een half miljoen. De door de ver-

dachten aangerichte schade aan ob-

jecten, brandkasten, auto's die in

brand werden gestoken of in stuk-

ken werden gesneden, alsmede de

ontstane bedrijfsschade, bedraagt

een veelvoud van de buit. Zo werd

een complete debiteuren-administra-

tie, ter waarde van 2'/, miljoen, ont-

vreemd en in het Markkanaal ge-

gooid.

Eigen systeem

De administratieve verwerking van

het grote aantal delicten en daders

was aanvankelijk een probleem. De

conventionele manier zou bijzonder

onoverzichtelijk worden, temeer daar

de verdachten meermalen waren ge-

hoord en vaak tegenstrijdige en on-

volledige verklaringen hadden afge-

legd. Uiteindelijk hadden we een sy-

steem uitgedokterd, dat naar onze

mening aan de eisen van overzicht

en snel terugvinden voldeed. Het

proces-verbaal dat werd opgemaakt

viel uiteen in een behoorlijk aantal

neven- en vervolg-processen-verbaal.

Het hoofd proces-verbaal (genoemd

stam-proces-verbaal) hield uitsluitend

Een van de gekraakte kluizen afkomstig uit

Den Helder.

in: de verrichte ambtshandelingen, zo-

als aanhouding, huiszoeking, inbe-

slagneming en dergelijke, alsmede

de juiste personalia van verdachten

en getuigen. Per persoon werd een

neven-proces-verbaal opgemaakt dat

de toevoeging a, b, c enz. kreeg. Zo

kreeg bijvoorbeeld het proces-verbaal

van verdachte S. de letter a. Hierin

kwamen alle verklaringen van S. In

het stam-proces-verbaal werd naar

het a, b, c proces-verbaal verwezen.

Het eerste verhoor van S. omvatte

36 kantjes. De tweede verklaring werd

gerelateerd in vervolg-proces-verbaal

nr. a, pagina 37 en volgende. Zo wer-

den alle verklaringen, ook van ge-

tuigen, verwerkt. Naast dit proces-

verbaal werd een overzichtslijst ge-

maakt, vermeldende in kolom I de

plaats en datum van het delict, in

kolom 11 de verdachten, in kolom 111

of zij over de betreffende zaak ver-

klaarden en in kolom IV de verwijzing

naar het proces-verbaal en pagina,

waarin zij over deze zaak verklaar-

den. De overige kolommen hielden

o.a. buit, werkwijze, afzet en derge-

lijke in.

Andere problemen

De verdachten werden op diverse

plaatsen in Nederland aangehouden.

De daarmee gepaard gaande huis-

zoekingen leverden een groot aantal

inbeslaggenomen goederen op, die

uiteindelijk op het bureau in Maas-

tricht terecht kwamen. Bij de admini-

stratieve afwerking bleek in veel ge-

Rp.org_RPM72_10_okt_Nr.02_compri 44



vallen meer inbeslaggenomen te zijn

dan de stukken vermeldden, terwijl

die goederen toch van belang waren

in verband met de bewijsvoering.

Ook dit werd achteraf recht gezet.

Het onderzoek werd vooral bemoei-

lijkt door herhaalde intimidatie van de

verdachten onderling en door familie-

leden, helers en medeverdachten van

buitenaf. Hierdoor "klapten" de ver-

dachten herhaaldelijk dicht of gingen

ze de feiten verdraaien, waarna het

ons weer dagen kostte om iets posi-

tiefs uit hen los te krijgen. De ver-

werking van de verklaringen werd

hierdoor nog meer bemoeilijkt, te-

meer daar menige verdachte 3 of 4

verschillende verklaringen over een

zaak aflegde.

Ook vergde het veel tijd om te komen

tot de juiste plaats en object. De ver-

dachten wisten vaak zelf niet in welke

plaats ze hadden ingebroken en kon-

den zich derhalve alleen bepalen tot

de verklaring als "ongeveer 10 minu-

ten rijden van Heerlen in de richting

Sittard". Ondanks tientallen tele-

foontjes en de medewerking van vele

politie-instanties konden een 6-tal in-

braken niet tot een bepaalde plaats

worden teruggebracht. Hierbij was

een inbraak met een buit van f 3000.

De communicatie werd vooral be-

moeilijkt door de grote afstanden.

Alles moest telefonisch worden afge-

daan, waardoor veel belangrijke in-

formatie niet of onvoldoende over-

kwam.

Piet S., die 4 jaar kreeg.

Met de Belgische justitie deden zich

ook problemen voor. Zo moesten we,

gewapend met een brief van onze

justitie, naar België en kregen daar

toen toestemming om de van belang

zijnde processen-verbaal in te zien.

De daar op de plaats van het delict

aangetroffen sporen die we voor de

bewijsvoering nodig hadden "moch-

ten" gefotog rafeerd worden.

Tot zover het relaas van de districts-

rechercheurs Kleine en Dolmans.

Voor de rechtbank

Op 24 april stonden de acht krakers

terecht voor de arrondissementsrecht-

bank te Maastricht. "De president,

mr. H. Disch, sprak van een unicum"

- aldus meldde rechtbankverslag-

gever Arthur Spierts in het Limburgs

Dagblad - "nog nooit behandelde hij

in een zaak zoveel vermogensdelicten

bij elkaar."

"Zowel mr. Disch als mr. R. Gonsal-

ves (off. van justitie) hadden bijzon-

der grote waardering voor het werk

van de districtsrecherche van de

rijkspolitie in Maastricht, die het 300

pagina's tellende dossier handelbaar

en leesbaar had weten te houden. Op

een bijna drie meter lange rol papier

stonden de honderd inbraken en

twintig brandkastkraken overzichte-

lijk gerubriceerd. Deze revolutionaire

wijze van werken van de recherche

noemde mr. Disch zonder meer voor-

beeldig. Ook bij het onderzoek zelf

Pep S. (24): ook 4 jaar.
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• wegenbouw

e industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

bruil- arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 62 91 00*

is de recherche zeer concentieus te

werk gegaan. Het was een karwei

van maanden ... '', aldus meldt het

Limburgs Dagblad. Luitenant P. Y.

Witteveen (staf officier rechercheza-

ken, inmiddels bevorderd tot kapi-

tein), adjudant P. A. van Waterschoot

(commandant recherchegroep), hun

rechercheurs en de vele andere

politiemannen die aan deze zaak hun

aandeel leverden, konden tevreden

zijn.

Mr. Gonsalves eiste pittige straffen: 4

jaar tegen elk van de drie hoofdfigu-

ren (de 28 j. koopman Bart H uit

Dordrecht, de 36 j. autosloper Piet S.

- alias 'de Rooie' - uit Breda en de

24 j. koopman Pep S. uit Dordrecht),

Giel K. (33) te Heerlen 3'/2 jaar, Wil-

lem v. K. (24) te Dordrecht 3 jaar,

Anton S. (31) - alias 'de Taaie' - te

Heerlen 2'/2 jaar, Willem G. (26) te

Hoensbroek 1 jaar en Nelis D. te

Heerlen 3 maanden plus een voor-

waardelij ke t.b.r. met een proeftijd

van 3 jaar.

De vonnissen - op 8 mei j.1. - luid-

den vrijwel conform, variërend van 6

maanden tot 4 jaar gevangenisstraf

onvoorwaardelijk.
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Burgemeester W. Thomassen (Rotterdam)

REGIONALE POLITIE IS KRINGSGEWIJS
GEORGANISEERDE GEMEENTEPOLITIE

Bij de installatie van de nieuwe Rot-

terdamse hoofdcommissaris de heer

A. Vermei] - woensdag 6 september

j.1. - ontwikkelde burgemeester W.

Thomassen enkele gedachten over de

politie en haar problemen, waarvan

wij die m.b.t. de reorganisatie in

extenso laten voigen:

Het laat zich aanzien dat de politie

in ons land, bestaande uit ruim 120

gemeentelijke korpsen, benevens het

korps Rijkspolitie, eerlang zijn twee-

vuldigheid zal verwisselen voor één

algemene vorm: regionale politie.

Eerlang. Ironische geesten - de

politiewereld verheugt zich op dit

punt in een rijk bezit - zullen zeg-

gen: eer lang dan kort. Ook slepende

vraagstukken worden echter eenmaal

opgelost en dan raakt de lange

wachttijd weldra in 't vergeetboek.

Ware er geen kabinetscrisis, dan had

ik - toegevend dat dit optimistisch

is - een jaartal voor de oplossing

van het politievraagstuk durven noe-

men: 1976. Nu is 't een zaak van

realisme om te stellen: 1976 + X. In

ieder geval kan 't schip binnen twaalf

jaar voor de wal zijn, zodat hoofd-

commissaris Vermeij naar menselijke

berekening één maal chef zal zijn van

een regionaal korps.

Ge loopt wel hard van stapel, zo zul-

len sommigen onder u denken. De

idee van de regionale politie loopt nu

Burgemeester

W. Thomassen

reeds gevaar door de koppeling met

de concept-qewestwet. Dit laatste

ontwerp is slecrt ontvangen in de

Tweede Kamer. zal in deze vorm het

Staatsblad niet halen, vergt vele jaren

van discussie er opent enig uitzicht

op geleidelijke invoering van gewes-

ten. De idee va-i het politiegewest

echter hangt ais een rijpe vrucht aan

de boom. De vrucht dreigt te rotten

ais de oogst te lanq op zich laat

wachten.

In een bijeenkomst van de raad van

Den Haag op 22 uni j.1. heeft hoofd-

commissaris dr. Peyster, sprekend

o.a. over de poliiieorganisatie en met

open oog voor het zojuist besproken

gevaar, de aanhaking van de regio-

nale politie aan de te vormen gewes-

ten positief gewaardeerd, doch be-

pleit met de reorganisatie van de poli-

tie in ons land niet te wachten tot de

gewestvorming haar beslag heeft ge-

kregen. De tijdelijke vorming van één

nationaal politiekorps verwerpend -

ik voeg ertussen: gelukkig - beveelt

hij voorlopig provinciale politiekorp-

sen aan. Hier luidt mijn commentaar:

helaas! Want regionale politie, steu-

nend op en geworteld in de gemeen-

ten, is een wezenlijk andere zaak dan

provinciale politie. Kiest men voor-

lopig deze laatste vorm, dan wordt

later omschakeling van het voorlopige

naar het definitieve, dus van provin-

ciale naar regionale politie, een vrij-

wel onhaalbare zaak. In de uitdruk-

king dat niets langer duurt van het

tijdelijke, zit een stukje sociologische

wetmatigheid, dat men bij voorbeeld

zou kunnen illustreren met dat ver-

trouwde woord: de procureur-gene-

raal, fungerend directeur van politie.

Wat is regionale politie?

Scherper geformuleerd: wat is regio-

nale politie in de ogen van een ge-

meenteman, die zo herhaaldelijk zegt

en reeds zo lang meent, dat de drie

woorden: polities csstuur. sleutel-

woorden zijn. daarme::::e telkens weer-

stand oproepend va-i de zijde der

justitie. Wat is regiGr.aie politie naar

de mening van de gemeenteman, die

hier spreekt?

Het antwoord kan kort zijn: regionale

politie is gemeentepolitie. kringsge-

wijze georganiseerd. En onmiddellijk

rijst de vraag: is dat een mening, die

leeft bij sommige burgemeesters of

is het reeds communis opinio. Het is

nog niet meer dan een mening. Ana-

lyseert men recente publicaties, dan

zien we dat velen onder regionale

politie verstaan : gewestelijke politie

onder een gewestelijk bestuur. De

implicaties van deze nog niet uitge-

werkte opvatting zijn niet gering. Een

gewestelijk voorzitter, benoemd door

de Kroon, optredend als hoofd van

politie in zijn gevvest, kan slechts

fungeren nadat artikel 35 van de

Politiewet en de artikelen 219 en 220

van de Gemeentewet zouden zijn ge-

wijzigd. Daarvoor zijn de geesten nog

niet t ijp en heeft nog geen pleidooi

geklcn:,en. In mijn gedachtengang

zij': de aanqeduide wetswijzigingen

onjuist en cnno diq. Het orqanisato-

rtscne beeld van regionale politie is

eenvoudiq. Het kringbestuur, dat met

het beheer wordt belast, bestaat uit

de burgemeesters van alle gemeen-

ten in het gewest. Voor de handha-

ving van de openbare orde en voor

het optreden als bedoeld in de arti-

kelen 219 en 220 van de Gemeente-

wet blijft iedere burgemeester ver-

antwoordelijk in zijn eigen gemeente.

De kringvoorzitter en het dagelijks

bestuur zorgen, tezamen met de
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korpschef, voor coördinatie. Voor het

beheer kan uit de raad van het ge-

west een commissie voor politiezaken

worden gerecruteerd, voor de open-

bare orde kunnen gemeentelijke com-

missies in het leven worden geroe-

pen.

Zo krijgt - ik spreek nu even mijn

collega uit Hilversum na - de ge-

westvoorzitter de plaats van grossier

en de burgemeester de plaats van

detaillist. En terecht. Als er gevaar

of oproerige beweging dreigt, ver-

wacht de bevolking activiteit van de

burgemeester en niet van een figuur

op afstand. Aldus blijft in regionaal

kader de onmisbare gemeentelijke

verantwoordelijkheid en controle in-

tact.

Welke waarborgen?

Is er een even scherpe formulering

voorhanden, als de relatie bestuur-

justitie in 't geding komt?

In zijn eerder genoemde voordracht

zegt hoofdcommissaris Peyster:

"Ook zullen de nodige waarborgen

geschapen moeten worden opdat de

justitie verzekerd zij van voldoende

invloed op de justitiële taakuitoefe-

ning van de politie."

Dat vraagt om precisering. Welke

waarborgen mag justitie verwachten?

Welke houding, welke instelling past

ons, gemeentemensen? Ik heb een

korte aanloop nodig om die vragen

te beantwoorden.

Hier is een verhaal uit 1955 dat ons

toch snel naar 1972 brengt. Een

groep Nederlanders bereisde enkele

Engelse New Towns and Expanding

Cities. Zij trachtten hun voordeel te

doen met dit nieuwe fenomeen. Vele

gesprekken vonden plaats en menig

keer werd daarbij de grenslijn van de

stedebouwkundige problematiek over-

schreden. Een oude alderman stelde

een vraag over organisatie en struc-

tuur van de Nederlandse politie. Toen

hij vernam, dat een deel der Neder-

landse politie bij de wet was gelegd

in handen van de Minister van Justi-

tie, luchtte hij zijn oprechte verba-

zing in deze woorden. "Such a thing

would have been impossible in this

kingdom since Runnymede". Politie

in handen van de justitie? Dit is in

Engeland sinds de Magna Charta (en

daar sloeg dat woord" Runnymede"

op, de vallei van de rivier waar de

historische gebeurtenis plaats vond),

dat is sinds 1215 ondenkbaar.

In Nederland kennen wij die wonder-

lijke en in Engelse ogen principieel

onjuiste figuur sinds 1814. Er lig-

gen spanningen in onze politie-orga-

nisatie besloten, die nooit werden op-

gelost. In de Memorie van Toelichting

bij de Politiewet van 4 juli 1957 lezen

we: "Bij elke tegenstelling zijn voor

beide standpunten klemmende argu-

menten aan te voeren, zo klemmend

en zo gegrond, dat elke oplossing

welke eenzijdig is de mislukking in

zich draagt". De vermaning, ge-

legen in dit woord, mag bij het zoe-

ken naar de hoofdlijnen van een

nieuwe wet niet in het vergeetboek

raken. In politiezaken blijven, hoe dan

ook, mannen op de bestuurlijke vleu-

gel (Minister van Binnenlandse Za-

ken, Commissaris van de Koningin,

Burgemeester) en mannen uit de sec-

tor Justitie (Minister, Procureur-Gene-

raal, Officier van Justitie) betrokken.

Een bijdrage van gemeentelijke zijde

in de discussie over de politie, die

gekenmerkt wordt door een neiging

tot afhouden, tot zich schrap zetten

ten aanzien van de justitie, is in de

praktijk onvruchtbaar gebleken en

zal m.i. blijven.

Een tendens bij de justitie om de

toekomstige regionale politie niet het

volle werkterrein te gunnen, maar

kleine en in wezen marginale onder-

delen (zoals politie op de vliegvelden,

bewaking van het Koninklijk Huis,

toezicht op de grote wegen) toch in

eigen hand te houden, dus een klein,

executief politieapparaat te handha-

ven onder de Minister van Justitie,

leidt tot blijvende dualiteit.

Justitieel rijkstoezicht

Zou men elkander in de nu lopende

discussie kunnen vinden? Zouden ge-

meentemannen werkelijk de inner-

lijke behoefte kunnen kweken in de

justitie een sterke wederpartij te

zien? Zouden de mannen van de

justitie de executieve politietaak van

heler harte kunnen overlaten?

Voorwaarde daartoe acht ik een

brede opvatting van beide kanten.

Een oplossing lijkt me ondenkbaar

zonder een weldoortimmerde over-

legstructuur op alle niveau's. Voor-

waarde lijkt me verder een partici-

patie van justitiezijde in de regionale

politie, niet door gedeeld beheer,

niet door gedeeld gezag, maar door

een zorgvuldig gereglementeerd justi-

tieel rijkstoezicht, een soort rijks-

inspectie dus, over de justitiële acti-

viteiten der regionale politie".

voor:

Asfaltverhardingen
en -deklagen

Cementbetonwegen

Grondcement-

stabilisaties

uitgevoerd met het modernste

materieel en bewaakt door

eigen laboratoria

KANTOREN:

DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 070-

81 4331 - VUGHT: Taatstraat 38, tel. 04100-

791 01 - ZAANDAM: Provincialeweg 184,

tel. 02980-23277 - HEERENVEEN-Zuid:

Jagtlustweg, tel. 05130-36591 - WAGE-

NINGEN: Markt 21 tel. 08370-10023.

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
&CO

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 -·273
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Nieuws

uit de districten:

• Concours Hippique

te Wassenaar (13)

• Rijkspolitiekapel (15)

• Reserve-politie (15)

• Interscholaire sportdag . (16)

• Korps-

atletiekkampioenschappen (17)

• Mr. Boostens 'harde lijn' . (18)

• Nationaal hengelconcours . (18)

• Nieuwe D.C.'s in Den Bosch

en Middelburg . . (18/19)

• Vrije zondag

in Zwaagwesteinde

• Nachtelijke stunt .

• Verkeersproblemen op Texel (19)

• Adjudant werd slotheer (19)

• Info-adressen (20)

Aan INFO INTERN

werkten deze keer o.a. mee:

C. G. Witte (Amsterdam), J. H. Alt-

huizen (Roermond), Th. Spelt (Den

Haag), J. Oosting (Leeuwarden),

W. F. Stomp (Den Bosch), A. A. Bliek

(Middelburg), J. Ranselaar (Voorburg),

J. J. H. van Aerssen (Nijmegen),

redacties van De Limburger,

Leeuwarder Courant en de Volkskrant.

Eindredactie: M. A. P. Dierckx

(Nijmegen).

(18)

(19)

Zilveren R.P.-ruiters

werden

eervolle tweede

op nationaal

concours-hippique

RPm 13

De equipe van de Rijkspolitie bestaande uit:

wmr. I, W. Noordhof, met Frank (bereden groep

Bilthoven); wmr. I R. Leusink met Goudstar

(bereden groep Hulshorst) ; wmr. I G. Hogendorp

met Prins (bereden groep Hulshorst);

wmr. I H. v. Barneveldt met Monty (bereden

groep Boxtel).

Chef d'équipe: adj. W. Vogteloo (bereden groep

Hulshorst).

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-

staan van de bereden groepen van

het Korps, vond op 20 en 21 septem-

ber een nationaal concours-hippique

plaats voor politieruiters. Het con-

cours omvatte een samengestelde

wedstrijd voor equipes, met de onder-

delen: dressuur, cross country en

springen. Equipes van de gemeente-

politie Amsterdam, 's Gravenhage,

Groningen, Utrecht, Rotterdam en het

Korps Rijkspolitie namen eraan deel.

Onder stralende weersomstandig-

heden is het op het landgoed "Voor-

Iinden" te Wassenaar een spannende

en faire ruiterontmoeting geworden,

waaruit uiteindelijk Rotterdam als

overwinnaar naar voren trad, zij het

met slechts 41
/2 punt voorsprong op

de equipe van ons eigen korps, die

zich kranig heeft geweerd en pas in

het laatste onderdeel, het springcon-

cours, voor de Maasstedelingen het

hoofd moest buigen.

Zoals echter de minister van justitie,

mr. A. A. M. v. Agt, bij de prijsuit-

reiking meedeelde, zinnen de rijks-

politieruiters op een sportieve revan-

che. De minister zei verder onder-

meer deze wedstrijden van groot be-

lang te achten voor zowel het onder-

houden van de paraatheid als de

goede onderlinge verhoudingen tus-

sen rijks- en gemeentepolitie.

Best geplaatste RP-ruiter werd wmr. I R. Leusink,

die hier met "Goudstar" een hindernis neemt.

zie voor uitslagen volgende pagina
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Generaal en mevrouw De Gast reiken de prijzen

uit. Rechts de R.P.-equipe.

(Foto's: J. J. H. van Aerssen)

Foto onder:

Minister Van Agt roemt tijdens zijn toespraak

de grote waarde van deze ruiterwedstrijden.

Uitslagen:

1. Gem. Pol. Rotterdam

2. Korps Rijkspolitie

3. Gem. Pol. 's Gr.hage

4. Gem. Pol. Amsterdam

5. Gem. Pol. Utrecht

6. Gem. Pol. Groningen

1104 pnt.

10961/2 pnt.

10161/2 pnt.

Individueel samengestelde wedstrijd:

1. J. v.d. Broek, GP Rotterdam

2. D. J. Lamet, GP 's-Gravenhage

3. R. Leusink, Rijkspolitie

4. G. Nijdam, GP Amsterdam

5. K. Vonk, GP Rotterdam

6. J. Schrijver, GP Amsterdam

7. H. v. Barneveld, Rijkspolitie

Individueel springconcours

(na barrage)

1. T. J. Frankenhuizen, GP Amsterdam

2. R. Leusink, Rijkspolitie

3. B. Scholts, GP Rotterdam

4. P. J. Zijtveld, GP Utrecht

Individuele dressuur

1. J. V.d. Broek, GP Rotterdam

2. F. Ras, GP Rotterdam

3. J. Schrijver, GP Amsterdam

4. G. Nijdam, GP Amsterdam

Individuele Cross-Country

1. G. Hoogendorp, Rijkspolitie

2. R. Leusink, Rijkspolitie

3. D. J. Lamet, GP 's Gravenhage

4. J. V.d. Broek, GP Rotterdam

Als beste geplaatste Rijkspolitie-ruiter

werd wmr. 1e kl. R. Leusink een prijs

aangeboden door L. J. Korewijk.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455-14 49
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is reserve-rijkspolitie

nog wel nodig?

Bij herhaling ben ik geconfronteerd

met de vraag, of het voortbestaan

van de reserve-Rijkspolitie nog wel
enige zin heeft.

Vlak na de bevrijding waren -er velen

die zich wilden inzetten om hulp te

verlenen als de overheid een beroep

op hen deed. En in 1953 bij de

watersnoodramp hebben vele reser-

visten zich voortreffelijk van hun taak

reserve politie

Duizend politiemannen op de Dam

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Amsterdamse Politie Muziek

Gezelschap werd het jaarlijks Politie Muziek Festival dit keer te Amsterdam

gehouden.

Duizend politiemannen, musicerend op de Dam. In het verleden waren politie-

eenheden onder minder prettige omstandigheden in de hoofdstad geweest.

Daaraan herinnerde ook de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-

Holland, mr. F. J. Kranenburg, in zijn toespraak na het défilé te hebben afge-

nomen. Hij zei o.m. op dit moment te hebben gewacht want een betere ge-

legenheid om de Nederlandse politie dank te zeggen voor de verleende bij-

stand was nauwelijks denkbaar.

Ook de burgemeester van Amsterdam, dr. I. Samkalden zei tijdens de lunch

verheugd te zijn de burgerij van Amsterdam thans kennis te laten maken met

musicerende politiemannen en sprak ook met waardering over de in voor-

gaande jaren verleende bijstand.

De organisatie was perfect. Volgens het draaiboek moest de Rijkspolitiekapel

om 11.39uur de Dam opmarcheren en blijkens de klok op de hierboven afge-

drukte foto klopte dat tot op de minuut.

Eenmaal in Amsterdam werd door de Rijkspolitiekapel een muzikale hulde

gebracht aan allen werkzaam in het Rijkspolitiecomplex, Sarphatistraat 110.

Daar zorgde de districtscommandant Amsterdam voor een verrassing: uit

handen van majoor J. J. de Kat Angelino ontving de voorzitter van de kapel

een vaantje van het district Amsterdam. Deze mooie trofee wordt gezien als

een bevestiging van de wederzijdse waardering van het district Amsterdam
en de Rijkspolitiekapel.
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gekweten, zowel in het rampgebied

als in de overige delen van ons land.

Maar sedertdien zijn er (gelukkig) in

ons land geen rampen geweest die

actief optreden in groot verband

noodzakelijk maakten.

Zo nu en· dan wordt er wel melding

gemaakt dat er hier en daar een

reservist een voorbeeldig initiatief

heeft genomen door werkelijke hulp-

verlening aan de beroepspolitie, doch

dat zijn incidentele gevallen.

De gewone gang van zaken voor de

reservist is: Eens per 14 dagen de

instructieavond bezoeken, K.S.O.

schieten, meedoen aan de wetten-

competitie, scherpschietoefeningen,

praktische oefeningen, paraatheids-

oefeningen en de contactbijeenkom-

sten bijwonen. Dit om voldoende ken-

nis op te doen zodat hij - als de

nood aan de man mocht komen -

als politieman kan worden ingezet.

Hoe verder wij echter van de bezet-

tingstijd afraken, hoe minder men

over het algemeen de noodzaak ziet

van een dergelijk reserveapparaat.

Dit is wel begrijpelijk, doch zeer be-

slist misleidend, als we ons even

realiseren hoe kwetsbaar wij zijn in

deze tijd.

Een paar bandieten zijn er maar no-

dig, om zonder al te veel moeite de

aardgas- en electriciteitsvoorziening

in ons land stop te zetten.

Een klein voorproefje hiervan waren

de gasexplosies op 6 februari j.1. te

Ravenstein en Ommen, waar experts

springladingen tot ontploffing brach-
ten.

Op zo'n moment heb je wat aan men-

sen die als reservist goed zijn opge-

leid en de reguliere politie behulp-

zaam kunnen zijn, wanneer de bevol-

king in panische angst uit het getrof-
fen gebied wegvlucht.

Dan vraagt men niet meer of de

reserve-Rijkspolitie nog wel nodig is.

Dan zegt men: "We moesten nog veel

meer van die mensen hebben die
hulp kunnen bieden".

Maar ook zeer belangrijk is, dat er

in vitale sectoren mensen werkzaam

zijn die hun oren en ogen open heb-

ben en als reservist gevaren kunnen

onderkennen en tijdig alarm kunnen

slaan, om dergelijke rampen te voor-

komen in het belang van onze gehele
Nederlandse samenleving.

Voor mij is het geen vraag meer of

het instituut reserve-Rijkspolitie nog
wel nodig is.

Mijn antwoord is kort en goed:

"Reservisten werven en met spoed."

C. G. Witte

distr. Amsterdam
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Arnhem/ Apeldoorn
wint scholenslag te Horn

In Horn vond op 15 september de

jaarlijkse interscholaire sportdag

plaats tussen de opleidingsscholen

van Arnhem (Apeldoorn) en Horn. In

verband met het Olympisch jaar had-

den de zuiderlingen het sportgebeu-

ren de naam "RP-Exatiade" meege-

geven ('Exaten' is de oorspronkelijke

naam van het opleidingsinstituut).

Zo'n sportdag gaat gepaard met een

aantal ludieke toestanden, die de

toch al steeds aanwezige sfeer nog

moeten oppeppen.

Arnhem had de "psychologische oor-

logsvoering" reeds de nacht tevoren

ingezet met een inbraak op de school

in Horn, teneinde de taktische con-

cepten voor het sportevenement te

bemachtigen. Maar Horn was op zijn

qui vive en pikte de overvallers in de

kraag. Eén ervan wist tijdelijk te ont-

snappen, waarbij hij het record "diep-

tespringen" verbeterde. Voor zijn

prestatie reikte overste Van der Meer

hem aan het einde van de sportdag

de dieptespring-wisselbeker uit.

Horn liet zich ook niet onbetuigd. Het

probeerde met een fantastische rijst-

tafel de vorm van de Arnhemmers te

ondermijnen, maar slaagde daar net

niet in. Want bij het optrekken van

de kruitdampen bleek Arnhem precies

1 puntje voor te liggen en bemach-

tigde daarmede de "overste Proot-

wisselbeker".

Het is onder fraaie weersomstandig-

heden een sportieve en uiterst span-

nende tweekamp geworden. Na negen

van de tien onderdelen was de stand

precies gelijk 5 - 5, zodat de voetbal-

wedstrijd de beslissing moest bren-

gen. Arnhem won deze met 3 - O.

Eindstand

Arnhem Horn

Hoogspringen

Verspringen

Kogelstoten 6 kg

Kogelstoten 71
/4 kg

100 meter hardlopen

250 meter hardlopen

400 meter hardlopen

1500 meter hardlopen

Volleybalwedstrijd

Voetbalwedstrijd

1

1

1

1

1

totaal 6 5

Gedetailleerde uitslagen:

Hoogspringen:

1. Wijmer (Horn), 1.75 m.

2. Piekstra (Arnhem), 1.70 m.

3. Bouwhuis (Arnhem), 1.70 m.

Verspringen:

1. Verbeek (Arnhem), 6.30 m.

2. Boer (Arnhem), 5.98 m.

3. Rijkens (Arnhem), 5.81 m.

Kogelstoten 6 kg:

1. Vineken (Arnhem), 12.61 m.

2. Eberhard (Horn), 11.57 m.

3. Van Raay (Arnhem), 10.96 m.

Kogelstoten 7'/4 kg:

1. Bruinzeels (Arnhem), 12.48 m.

2. Heijden (Horn), 10.71 m.

3. Van 't Klooster (Arnhem), 10.19 m.

100 meter hardlopen:

1. Van Tiggele (Horn), 12.- sec.

2. Kramer (Arnhem), 12.01 sec.

3. Ramaker (Horn), 12.02 sec.

250 meter hardlopen:

1. Geveling (Horn), 32.- sec.

2. Bor (Arnhem), 33.02 sec.

3. Noor (Arnhem), 33.02 sec.

400 meter hardlopen:

1. Brouwer (Arnhem), 54.04 sec.

2. Giele (Horn), 57.- sec.

3. Verharen (Arnhem), 57.- sec.

1500 meter hardlopen:

1. Helmholt (Horn), 4.34.2 min.

2. Wijgman (Arnhem), 4.41.2 min.

3. Stevens (Arnhem), 4.41.8 min.

- •

Tekst en foto's: J. J. H. van Aerssen

Een RP-vliegtuig dropt de bal voor de voetbal-

wedstrijd.

De 1500 meter die tenslotte door Arnhem werd gewonnen.

1

1
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einduitslag:

1. Zuid, 161 punten

2. West 11,142 punten

3. West I, 140 punten

4. Noord, 128 punten

5. Oost, 112 punten

De beste individuele prestaties waren:

100 meter hardlopen:

1. J. Thuis, (0), 11.4 sec.

2. W. v. Weert, (W-I), 11.6 sec.

3. A. W. Verbakei , (Z), 11.6 sec.

200 meter hardlopen:

1. W. de Leeuw, (0), 23.7 sec.

2. J. Viergever, (Z), 24.- sec.

3. J. Deswijzer, (Z), 24.2 sec.

400 meter hardlopen:

1. G. J. Moens, (W-II), 51.9 sec.

2. J. v. Driel, (Z), 52.1 sec.

3. S. Smedes, (N), 55.6 sec.

800 meter hardlopen:

1. J. Viergever, (Z), 2.02.4 min.

2. A. C. Voerman, (W-II), 2.03.3 min.

3. P. A. v.d. Dolder, (Z), 2.04.4 min.

1500 meter hardlopen:

1. D. de Vries, (N), 4.14.8 min.

2. J. v. Elzelingen, (W-I), 4.18.2 min.

3. J. de Loof, (W-II), 4.30.5 min. Veteranen-vierkamp

Zuid

prolongeert

atletiektitel

Op de atletiekbaan "Maarschalker-

weerd" te Utrecht organiseerde de af-

deling West 11op 20 september de

korpsatletiekkampioenschappen.

Ofschoon Zuid door de afwezigheid

van enkele prominente atleten ernstig

was gehandicapt, wist het toch het

kampioenschap te bemachtigen.

Achter Zuid leverden de twee weste-

lijke afdelingen zware strijd om de

bezetting van de tweede plaats. Met

een neuslengte voorsprong won ten-
slotte West 11.

Na afloop reikte de heer R. Suvaal,

inspecteur lichamelijke oefening, de
prijzen uit.

f

j

3000 meter hardlopen:

1. D. de Vries, (N), 9.26.2 min.

2. J. v. Elzelingen, (W-I), 9.38.8 min.

3. P. J. Rullens, (Z), 9.50.3 min.

Kogelstoten:

1. D. Smit, (Z), 11.99 m.

2. A. Martens, (Z), 11.43 m.

3. H. Woppenkarnp, (N), 11.35 m.

Discuswerpen:

1. D. Smit, (Z), 35.72 m.

2. J. G. Buitenqan, (N), 31.36 m.

3. H. Woppenkamp, (N), 31.32 m.

Speerwerpen:

1. J. H. Zwiers, (W-II), 46.60 m.

2. W. P. v. Zijl, (W-I), 45.46 m.

3. P. Onckels, (Z), 45.36 m.

Verspringen:

1. W. de Leeuw, (0), 6.61 m.

2. J. A. Langendoen, (W-I), 6.60 m.

3. T. Janse, (W-II), 6.49 m.

Hoogspringen:

1. W. de Leeuw, (0), 1.93 m.

2. G. Ekkelboom, (0), 1.70 m.

3. H. Brink, (W-II), 1.65 m.

Hink-stap-sprong:

1. G. Heesters, (Z), 12.50 m.

2. J. A. Langendoen, (W-I), 12.41 m.

3. H. Brink, (W-II), 12.32 m.

RPm 17

D. de Vries (6) loopt hier nog in derde positie.

maar eerste op de 1500 en 300 meter.

Estafette:

1. Zuid, 46.4 sec.

2. West 11,47.1 sec.

3. Oost, 47.1 sec.

4. West I, 47.1 sec.

5. Noord, 47.3 sec.

80 meter

B. de Bakker
W. v. Atten

J. v. Uffelen

G. J. Zwart

10.1 sec.
11.4 sec.

10.7 sec.

W. de Leeuw (oost) won het verspringen met

een sprong van 6.61 meter.

discuswerpen kogelstoten verspringen

00.00 m.

17.70 m.
24.81 m.

27.38 m.

8.28 m.

6.82 m.

7.86 m.

9.09 m.

5.23 m.
4.57 m.
5.35 m.

Einduitslag veteranen: 1. G. Zwart, 8 punten; 2. M. de Bakker, 7 punten;
3. J. v. Uffelen, 6 punten; 4. W. v. Atten, 4 punten.
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WETENSWAARDIGHEDEN

Arbeidsvitaminen

Tip voor wachtmeesters (j.c. en admi-

nistratief personeel: doodse stilte

kan een remmende invloed hebben

op het prestatievermogen. Deze

Australische ervaring kan wellicht

een aardig tegenargument bieden bij

de commandant die ten burele de

grootst mogelijke rust verlangt, opdat

'iedereen geconcentreerd moet wer-

ken'. Maar het kan ook té stil zijn,

heeft men in Australië ontdekt. In een

aantal moderne, geluiddempende

kantoren onderbreekt men sinds

enige tijd de doodse stilte door voort-

durend banden met electronische ge-

luiden af te spelen. Met als resultaat,

dat er stukken beter wordt gewerkt

dan 'normaal'.

Als uw chef bij dit gegeven nog niet

overtuigd is, kunt u als compromis

'muziek' voorstellen zeker als hij een

gevoelige maag heeft. Want ook

daarvoor krijgen we steun van de

wetenschap.

Een aantal Duitse artsen heeft name-

lijk (o.l.v. prof. Demling van de uni-

versiteit te Erlangen) kunnen vaststel-

len, dat muziek goed is voor de

maag. Bij gezonde proefpersonen

nam men waar, dat de concentratie

van zoutzuur in de maag aanmerke-

lijk verminderde, zodra zij met mu-

ziek werden beziggehouden. Onver-

schillig of het Bach of Beat was.

Opper F. Thissen

Nederlands beste

sportvisser

STEVENSWEERT. Opperwacht-

meester F. Thissen van de rijkspolitie

uit Ohé en laak heeft beslag weten

te leggen op de nationale titel tijdens

het visconcours voor de politie,

marechaussee en douane uit geheel

Nederland. De opper wist 157 cm vis

aan wal te brengen.

Op de tweede plaats eindigde de

heer P. van Pie uit Stevensweert, ge-

pensioneerd opperwachtmeester van

de rijkspolitie, met 94 cm vis.

De groepsprijs werd gewonnen door

vijf leden van "De Blauwe Soppers"

uit het district Roermond van de rijks-

politie. Het team, dat bestond uit de

heren Thissen, Slenter, Huts, Rutten

en Eggeis, wist 240 cm vis te ver-

schalken.

Dit landskampioenschap sportvissen

werd georganiseerd door de Rijks-

politie Sportvereniging Zuid in het

watersportcentrum Midden-limburg.

Aan het concours, dat vier uur duur-

de, werd door ruim 130 ambtenaren

van de rijks- en gemeentepolitie,

marechaussee en douane deelgeno-

men.

Rechter moet

bezorgdheid in

gezinnen van

politiemensen

wegnemen

MAASTRICHT. - De nieuwe officier

van justitie in Maastricht heeft aan-

gekondigd dat hij voorstander is van

een 'harde lijn' bij zijn optreden in

Limburg.

Wat het verzet tegen de politie be-

treft, zei mr. Boosten: "laat iedereen

goed weten, dat ik in zulke gevallen

van verzet tegen de politie geen par-

don ken. En of iemand dan vijf, tien

of zestig glazen bier op heeft, maakt

geen verschil. Dat is geen verzach-

tende omstandigheid".

En ook: "Het is de taak van de rech-

ter om de bezorgdheid in de gezin-

nen van politiemensen weg te nemen,
en hij kan dat."

Overste Th. Vrij hoef O.C.

Per 1 augustus 1972 werd de dirige-

rend officier der Rijkspolitie 2e klasse

Th. C. G. J. M. Vrijhoef aangewezen

als commandant van het district

's-Hertogenbosch van het Korps

Rijkspolitie.

Wmr. W. Veenstra

had een

vrije zondag .....

DRIESUM.- Wachtmeester W. Veen-

stra uit Zwaagwesteinde meende een

vrije zondag te hebben (en dat had

hij tot 's avonds acht uur ook) maar

zijn collegialiteit noopte hem toen om

ineens weer resoluut aan te pak-

ken. Hij smaakte daarbij overigens

het genoegen om twee mannen uit

een zinkende auto te halen, die in de

Stroobosservaart was gereden.

Wachtmeester Veenstra toerde wat

rond met zijn vrouw. Onder Driesum

stonden collega's van de groep Dan-

tumadeel te controleren. Hij stopte.

Terwijl de drie wachtmeesters bij el-

kaar stonden te praten, hoorden ze

dat een auto in de vaart was gereden.

Er zaten twee mannen in, die angstig

om hulp riepen.

Wachtmeester Veenstra bedacht zich

niet langer, maar sprong in de vaart.

Hij haalde de bestuurder uit de auto

en bracht de man naar de wal. Onder-

tussen was een dreg uit de politieauto

gehaald en daarmee werd de passa-

gier naar de wal gesleept. Beide

drenkelingen maken het goed.
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Majoor W. D. Lanting

geïnstalleerd tot

O.C. te Middelburg

VEERE. - Zeeland heeft z'n nieuwe

districts-commandant: majoor W. D.

Lanting, die als zodanig op 15 sept.

j.1. door generaal W. de Gast in het

eeuwenoude stadhuis te Veere werd

geïnstalleerd.

Drie saillante uitspraken:

• Generaal W. de Gast: "Het is waar-
schijnlijk een van de Haagse ge-

heimenissen, dat de benoeming al op

15 juli is ingegaan, maar eerst medio

augustus bekend gemaakt werd."

• Adj. J. H. Koert, groepscomman-

dant te Aardenburg, sprekende na-

mens zijn Zeeuwse collega's en wij-

zende op de ongunstige leeftijdsop-

bouw van het personeel: "U zult moe-

ten roeien met riemen waaraan de

tand des tijds heeft geknaagd."

• Majoor W. D. Lanting: "Ik weet
wat er van mij verwacht wordt, maar

ik ben geen duizendpoot. Ik hoop

wel mijn taak zo goed mogelijk te

vervullen."

Links: majoor en mevrouw Lanting.

Geheel rechts: generaal De Gast.

Nachtelijke proeven

met

ondersteuningsgroep

DEN HAAG. - In het district Den

Haag neemt men sinds enige tijd

proeven door in nachten (vooral in

de weekends) waarin het een en

ander te verwachten is, een G.S.A.

te laten surveilleren bemand met zes

politiemensen. Deze "ondersteunings-

groep" springt in zodra een calami-

teit zich voordoet. Voorts neemt zij

aan de normale surveillance deel en

doet de overige controles.

De ondersteuningsgroep (comman-

dant: owmr. A. van Kuyen van de

groep Sassenheim) had bij haar sur-

veillance succes, toen zij assistentie

verleende aan de normale nachtsur-

veillance, die werd dwars gezeten

door een auto waarin een zestal ver-

velende figuren zaten. Bij aanhouding

kregen deze de schrik van hun leven

toen zij de "bus" met zes man plot-

seling naast zich zagen. P-v werd

opgemaakt terzake diverse manke-

menten aan die auto. Voorts werden

die nacht door de ondersteunings-

groep enige inbrekers aangehouden

te Sassenheim, die daar twee ge-

weren hadden ontvreemd; zij be-

kenden ook nog enige inbraken. Een

succesvolle nacht, uitgedacht plan

van maj. J. van de Ban, oft. reeher-

chezaken. Het overwegend jonge

personeel wilde dolgraag een her-

haling van zo'n nachtdienst.

Politie

tentoongesteld

LEIDEN. - Op de huishoudbeurs

"Leidato" te Leiden was van 8 tlm 17

sept. een stand ingericht van de

politie. met o.a. een solomotor, een

mobilofooninstallatie en een verza-

meling inbeslaggenomen wapens. De

wachtmeester R. Weijsters van de

groep Oegstgeest die in het "stand-

team" werkte, zei dat met name de

jeugd veel belangstelling toonde.
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Langs de weg

gezien

TEXEL. - Deze foto werd gemaakt

op het overzeese gebiedsdeel van het

district Alkmaar namelijk op het eiland

Texel; een recreatie-eiland bij uitstek.

Langs de Pontweg op dat eiland zijn

drie borden geplaatst met de op-

schriften;

1. "Welkom op Texel"

2. "Maar bedenk wel .

3. "Wij zijn niet berekend op snel-

verkeer"

Een onbekend gebleven creatief

iemand meende door middel van een

vierde bord te moeten aangeven waar

Texel wél op berekend is.

Groepscommandant

werd slotheer

HAAMSTEDE. - De opening van het

nieuwe groepsbureau te Haamstede,

gemeente Westersehouwen in het

district Middelburg, bracht o.m. mee

dat het bureau moest verhuizen van-

uit Brouwershaven (waar het voor-

dien gevestigd was) naar Wester-'

schouwen. Ook de groepscomman-

dant adj. H. G. Westhof moest naar

een andere woning uitzien. Van de

woningnood een deugd makend

kwam hij met de slotbeheerder van

het uit de 13de eeuw daterende slot

"Witte van Haamstede" tot een over-

eenkomst om voor tenminste 3 jaar

een gedeelte van het slot als woon-

ruimte te mogen benutten.

Aldus werd hij "onbezoldigd slotheer

en goede bewaarder der belendende

percelen met aanhorig grondgebied".

Zijn wapenspreuk is "Plichtsgetrouw

en steeds paraat".
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DE VROUW-IN-HET-VERKEER
REAGEERT ANDERS

Vrouwen reageren in het verkeer anders dan mannen. Hoe anders?

Wat blijft er over van de 'sterke verhalen' over vrouw-achter-het-

stuur? Wat wijzen feiten en cijfers uit?

Hoe luiden de conclusies van verkeersdeskundigen, artsen en

psychologen? En wat vinden autorijdende vrouwen er zelf van?

Tekst: Persburo A.D.

Het gebeurde op de autoweg tussen

Amsterdam en Utrecht. Tien minuten

lang had een grijze BMW met een

snelheid van 150 km per uur achter

een Fiat Sport aangereden. Toen

remde de Fiat eensklaps hard af. Met

grote moeite kon de BMW-rijder een

aanrijding vermijden. Op de vlucht-

strook stapte een dame uit de Fiat.

En van wat ze zei sloeg de BMW-

bestuurder helemaal achterover: "Ik

ben zó geschrokken ... er stak vlak

vóór me een muis of zoiets de weg

over ik heb zo hard geremd als

ik kon "

Daarmee zitten we meteen middenin

de discussie over de vraag: 'In hoe-

verre handelt de vrouw-achter-het-

stuur anders dan de mannelijke auto-

mobilist?'

Om te beginnen drie stellingen waar

de deskundigen het over eens zijn:

• Vrouwen zijn aan het stuur schrik-

achtiger dan mannen. Toch rijden ze

over het algemeen veiliger. Vastge-

steld kon worden, dat vrouwen op-

vallend weinig dodelijke verkeerson-

gelukken veroorzaken. En een dron-

ken vrouw achter het stuur is iets

heel bijzonders.

• Vrouwen zakken minder vaak voor

het rij-examen dan mannen, vooral

doordat zij zich er nauwgezetter op

voorbereiden. Maar zodra een vrouw

haar rijvaardigheidsbewijs bezit, doet

haar man al het mogelijke om te voor-

komen dat zij ook een geroutineerde

rijdster wordt. Veel beter af zijn de

vrouwen die een eigen auto hebben

en er dagelijks mee rijden. Zij heb-

ben de kans routine op te doen en

daardoor zelfverzekerder te worden

op de weg.

• Op één punt is de vrouw van na-

ture de mindere achter het stuur: de

maandelijkse periode beïnvloedt haar

conditie veel meer dan men gewoon-

lijk aanneemt.

Engelse artsen zijn tot de conclusie

gekomen, dat verongelukte vrouwe-

lijke piloten vaak op het ogenblik van

hei ongeiuk 'ongesteld' waren. Van

de 124 Britse fabrieksmeisjes die een

ongeval hadden, menstrueerden er 84.

Medici weten, dat vrouwen in deze

situatie langzaam en besluiteloos

reageren: in het werk, in de huishou-

ding en natuurlijk ook in de auto.

Voorzichtiger en vlijtiger

Een team van artsen, psychologen en

verkeersdeskundigen heeft in Frank-

fort tien gezonde vrouwen aan een

test onderworpen, waarbij meetappa-

ratuur de reacties tijdens langdurige

ritten op een baan van de Nürnburg-

ring vastlegden. Ter vergelijking re-

den ook vier mannen dezelfde etappes.

Tevoren, bij de reactietest, brachten

de mannen (allen ervaren rijders) het

Produktie en tekst: Persburo A.D. M.m.v. dr.

Peter Moya! (fYSICUSi. drs. A. V.d. Burg (psycho-

loog), Rob Maas ISWOV} en C. Doornhein (AVD).

er gemiddeld 1ï procent beter af dan

de vrouwen. Na de eerste vier uur

rijden nam de reactiesnelheid van de

mannen met 7.8% af; die van de vrou-

wen met 14%.

De vrouwen reden hun eerste ren-
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den (op het niet ongevaarlijke cir-

cuit) voorzichtiger. De mannen reden

forser en gaven nog gas waar de

vrouwen al snelheid minderden.

Om de rij-prestaties te meten, had

fysicus dr. Peter Moyat het begrip

'rijvlijt' ingevoerd: de optelsom van

het geregistreerde aantal accelera-

ties, schakelhandelingen en rernrna-

noeuvres. Na drie uur rijden was bij

de mannen de rijvlijt met circa 11%

verminderd, terwijl de vrouwen - tot

grote verbazing van de artsen - niet

minder dan 10% vlijtiger waren ge-

worden. Zij waren gewend geraakt en

hadden aardigheid in de auto gekre-

gen, terwijl de mannen nu klaarblij-

kelijk minder plezier in het rijden

hadden.

Sterker uitgeput

Opvallend was voorts bij de Duitse

test dat de vrouw (bewust of onbe-

wust) juist blijkt te reageren wanneer

ze achter het stuur vermoeid wordt

of een gevaar ziet. Ze rijdt uiterst ge-

concentreerd en beweegt haar armen

en benen meer dan de ietwat gemak-

zuchtige mannen, zodat bij de vrouw

het bloed beter kan circuleren.

De sterkere reactie op gevoelens van

moeheid heeft echter ook een na-

deel: na afloop van de inspannende

tocht waren de vrouwen sterker uit-

geput. Twee van de geteste vrouwen

hielden er vlak vóór het einde van de

nachtelijke rit mee op.

Bij de test aan de rijbank werd ge-

registreerd, in hoeverre de deelne-

mers geneigd waren risico's te ne-

men. Het apparaat toonde aan, dat

de vrouwen minder risico's namen

dan mannen en ook minder fouten

maakten. De dames verminderden

liever het tempo, dan gevaar te wil-

len lopen.

Mannen en vrouwen bleken één
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(slechte eigenschap gemeen te heb-

ben: alle testpersonen waren zich

niet bewust van hun ware graad van

vermoeidheid. Ze bleken stuk voor

stuk hun rijbekwaamheid te over-

schatten. De curven van de hersen-

meting (EEG) toonden een hoge

graad van vermoeidheid aan, terwijl

de rijd(st)ers zelf dachten dat ze het

nog wel een paar uur zouden kunnen

volhouden. Op één man na (die ge-

wend was lange afstanden te rijden)

waren alle deelnemers na vier uur

rijden zó vermoeid dat de curven een

toenemende neiging tot indommelen

verrieden.

Minder risico

De vrouwelijke automobilist neemt

minder risico's. In Engeland bijvoor-

beeld loopt een vrouw 10% kans om

in het eerste jaar na het behalen van

haar rijbewijs een ongeluk te krijgen;

een man 20%.

Drs. A. van den Burgh, directeur van

het Psychologisch Verkeerslaborato-
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rium te Utrecht, acht - op grond van

de feiten en cijfers - de uitspraak

gewettigd, dat vrouwen door hun aard

zorgzamer zijn in hun gedragingen

jegens anderen, ook in het verkeer.

"Zij zijn daardoor veeleer minder on-

gevalsvatbaar en minder onheil bren-

gend dan de mannen op de weg, ook

al is hun praktische greep op vervoer-

middel en verkeerssituatie minder

stevig dan die van de man."

Samenvattend komt drs. Van den

Burgh tot de conclusie, dat "de wijze

(of wijs geworden) man achter het

Van welke auto's

dromen vrouwen?

111 West-Duitsland zijn (aldus een Stern-enquête) Merce-

ces (32%), BMW (12%), Opel (10%) en Volkswagen (8%)

de door vrouwen meestbegeerde auto's. In Nederland ligt

dat even anders. Uit een in 1971 door Persburo A.D. ge-

houden enquête onder 283 autorijdende vrouwen in

Amsterdam kwamen als "droornauto's" naar voren:

1. sportwagens: Alfa Romeo, Porsche, e.d.

2. Mercedes

3. BMW

4. Volvo

5. Citroén

Waar letten ze op?

Waar letten vrouwen op, als ze een auto moeten uitkie-

zen? Niet in de eerste plaats op de kleur of de bekleding,

zoals het bakerpraatje (van mannen) nu eenmaal wil. In

Amsterdam letten zij - in volgorde van belangrijkheid -

op:

1. Technische kwaliteiten (bij bijna 50% als eerste ge-

noemd; bij slechts 2% als laatste)

2. Wegligging

3. Dealer service

4. Rijcomfort (door 8% als eerste genoemd)

5. Model (door jonge vrouwen soms

als eerste genoemd)

6. Bagageruimte

7. Snelheid

8. Kleur

9. Bekleding

Wat kopen ze?

De meeste geënquêteerde vrouwen rijden in Fiat, VW, Cl-

troën, Dat, Renault, Opel of Simca. Twee van de vijf (43%)

heeft een eigen auto:

Fiat (24%), VW (12%), Daf (11%), Citroën 2CV (10%), Re-

nault (7%), Simca (7%), Austin (5%), Opel (5%), NSU

(5%) en overige merken (14%).

Ze zijn er over het algemeen heel tevreden mee.

Wordt er door de fabrikant voldoende rekening gehouden

met de speciale wensen van de vrouw?

Ja, meent 68 %; Nee, meent 13% en geen mening heeft

19%.

Maar in haar eigen auto mist ze in de meeste gevallen

wel het een en ander wat ze als vrouw toch echt belang-

rijk vindt. Zoals:

1. méér (afsluitbare) opbergruimte, een bagagerek of

ruimte voor een tas

2. opmaakspiegeltje aan de binnenkant van de zonne-

klep

3. verstelbare (slaap)stoel

4. haken voor jas e.d.

5. deurvakken voor kleine bagage

6. plaats voor pruIIemand, klokje, e.d.
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stuur en de (door training en routine)

gevorderde rijdende vrouw elkaar in

het verkeer als betrekkelijk gelijk-

waardig in bekwaamheid en zorgvul-

digheid kunnen beschouwen".

Pijnlijk voor de man is daarbij, dat het

meestal aan hemzelf ligt wanneer hij

nog niet wijs geworden is, en dat het

meestal ook aan hèm ligt wanneer

zijn vrouw nog steeds niet voldoende

training en routine heeft kunnen op-

doen ...

Wat zegt de vrouw zelf?

Mannen menen over het algemeen

dat zij beter autorijden dan vrouwen.

Welnu een steekproef onder 283 auto-

rijdende vrouwen in Amsterdam (juli

vorig jaar) leert, dat zij het daar hart-

grondig mee oneens zijn.

"Ik rijd even goed als de meeste

mannen", antwoordde 98% van de

ondervraagde vrouwen. Een-op-de-

acht van deze vrouwen (12%) vond

zelfs dat zij het beter doet dan de

meeste mannen, En ze vertelden ook

waarom: "Vrouwen rijden minder

agressief, minder gevaarlijk, minder

roekeloos, minder stoer, minder ge-

irriteerd, minder onbeheerst en min-

der gejaagd dan de meeste mannen."

De vrouwen die vonden dat ze beter

rijden, waren meestal (83%) gehuwde

vrouwen, verdeeld over vrijwel alle

leeftijdsgroepen, meestal ervaren rijd-

sters met gemiddeld 10 of meer jaren

ervaring en een jaargemiddelde van

meer dan 10.000 km, meestal bezit-

ster van een eigen auto en meestal

vrouwen die ook vaak (of altijd) aan

het stuur zitten als ze met haar echt-

genoot, gezin of vrienden uitgaat.

En de vrouwen die vinden dat ze

slechter rijden (2%) blijken allen ge-

huwde, vrij jonge vrouwen te zijn die

nog niet zo lang geleden haar rijbe-

wijs haalden en de nodige rij routine

en wegervaring missen. Vaak is me-

neer, die het stuur niet graag uit han-

den geeft, daar de oorzaak van. Op-

vallend is bij de niet-geroutineerde

vrouwen die zelden rijden als ze met

hun man uitgaan, dat het alleen ge-

huwde vrouwen betreft, meestal 30-

ers en 20-ers. De verloofde of vriendin

blijkt wèl te mogen rijden, maar na

de trouwdag meent meneer kennelijk

het stuur zelf weer in handen te moe-

ten nemen. Op de weg althans. Toch

zouden deze vrouwen een beter lot

verdienen, want het betreft meestal

vrij jonge vrouwen die al vele jaren

een rijbewijs hebben en daar vaak in

één keer voor slaagden.

De Britse psycholoog Peter Cooper

vindt, dat vrouwen het autorijden op

dezelfde wijze benaderen als het hu-

welijk. "Mannen behandelen hun auto

als een vriendin," aldus Cooper,

"vrouwen rijden veel voorzichtiger,

terwijl de man veel meer risico loopt.

Verzekeringsmaatschappijen moeten

hier nodig eens aandacht aan schen-

ken."

Publiciteitsman Rob Maas van de

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

Verkeersveiligheid (SWOV) in ons land

haakt daar op in met de opmerking:

"Er zijn verzekeringsmaatschappijen

in het buitenland, die voor de auto-

rijdende vrouw lagere premies bere-

kenen, omdat ze minder brokken ma-

ken dan mannen. In Nederland ge-

beurt dat nog niet, maar het zal er

vast van komen."

Of om met de woorden van voorlich-

tingschef Sj. van Paasschen van Vei-

lig Verkeer Nederland (VVN) te be-

sluiten, die hij richtte tot de manne-

lijke verkeersdeelnemers: "Wees een-

dame in het verkeer".

Aerdenhout

Veilig rijden op veilige wegen van

van Lennepweg 1

-------_. ---------------~-~---~~~----
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ERVARINGEN
VAN AVD-ERS
MET VROUWEN
ACHTER HET STUUR

door A. G. Meyer en P. Meyers

van de Algemene Verkeersdienst (Driebergen)

"Een man staat met zijn auto met

pech op de vluchtstrook.

Een mevrouw stopt erachter en vraagt

of ze hem kan helpen.

Hij vraagt: Heeft u misschien een

sleepkabel bij u? Nee dat heeft ze

niet. Wilt u me dan een duwtje geven

met uw auto. Die auto van mij is niet

nieuw en die auto van u is ook zo

jong niet meer. Een paar krassen

meer of minder is niet zo erg. Maar

het moet wel gebeuren met zo'n snel-

heid van maximaal 30 km/uur.

Accoord. zegt mevrouw De man stapt

achter het stuur en kijkt in de bin-

nenspiegel, maar Ziet dat het me-

vrouwtje helemaal niet meer achter

hem staat

Hij draait zich om en ziet dan dat ze

met haar auto een eind teruggereden

is. Voordat de man goed begrijpt wat

er gaat gebeuren, is ze al met de

gevraagde 30 km/uur op de achter-

kant van zijn auto geklaot. De twee

auto's zijn door een garage wegge-

sleept."

Een verhaal als het bovenstaande

wordt vaak aangegrepen om aan te

tonen dat vrouwen totaal geen ver-

keersinzicht hebben, helemaal a-tech-

nisch zijn of in ieder geval minder

goed kunnen autorijden dan mannen.

Als wij nu beweren dat alleen de

vrouw voorzichtig en daardoor veilig

rijdt, dan liggen we er uit bij veel

mannen. Als we zeggen dat de vrouw

een slechte bestuurster is, dan zit-

ten we goed bij veel soortgenoten en

verkeerd bij de meeste vrouwen (ook

onze eigen vrouw).

We kunnen rustig beweren dat er

veel a-technische mensen zijn.

Het lijkt erop dat het aantal vrouwen

hieronder wat groter is dan het

aantal mannen. Het verhaal over een

a-technische vrouw doet het nu een-

maal beter in de mannenwereld.

Zoals het verhaal van de mevrouw,

die met een DAF en een lekke ach-

terband op de vluchtstrook staat. De

dame zit in het gras op een plaid.

Naast haar liggen de crick, het reser-

vewiel en nog wat gereedschap. Ze

zit gespannen het instructieboekje te

bestuderen. Er stopt een porsche bij

dit pechgeval. Zegt de mevrouw tegen

de politieman: "ik ben blij dat u er

bent, want u moet me iets uitleggen.

(zij wijst naar het achterwiel - met

de lekke band - dat nog vast zit.)

Op dat wiel zitten geen moeren en in

dit boekje staat: Eerst wielmoeren

verwijderen I"

De wiel moeren zaten echter nog ver-

borgen onder de wieldop, waar het

instructieboekje niet over sprak.

Onze ervaring is wel, dat de vrouw

over het algemeen voorzichtiger

rijdt. Een aantal van hen zou je zelfs

kunnen onderbrengen in de categorie

tè voorzichtige of overdreven voor-

zichtige rijders. Vooral de laatste

twee categorieën komen in het ver-

keer in een chronische centfietst-

tuat!e Ze hinderen nl. de mensen met

een minder voorzichtiqe en vlottere

I.

\;\je z oudsn het kunnen oplossen door

te zeggen dat de vrouw dan maar

sneller moet gaan rijden, dan hindert

ze anceren niet.

Macr dan qaat ze groter risico lopen

en veroorzaken.

De vrouw bespottelijk maken omdat

ze vcorzichtlq (soms te voorzichtig)

is, lijkt ons dom want ze doet dat om

geen leed te veroorzaken.

Hoe komen vve eigenlijk aan de cate-

gorie . voorzichtige rijders"?

Is dit een uitvindinq van de groep

"vlotte rijders?

Als er steeds meer mensen sneller

gaan rijden. groeit dan ook de cate-
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gorie voorzichtige rijders aan met de

bestuurders die nu nog normaal mee

komen in het verkeer? We hebben de

indruk dat de begrippen 'langzaam'

en 'voorzichtig' rijden nog al eens

door elkaar gehaald worden.

Mogelijk dat de oplossing gezocht

moet worden aan de kant van de

snelle rijders. En die snelle rijders

zijn vaak mannen.

Veel mannen racen met snelle auto's

terwij I ze van racen geen en kei ver-

stand hebben. Wat weten ze eigenlijk

van hun auto: overstuurd, onder-

stuurd. neutraal? Kunnen ze in de

praktijk een slip goed corrigeren?

Anticiperen ze wel voldoende in het

verkeer of rijden ze iedereen dom-

weg in de fuik. omdat ze nu eenmaal

sneller kunnen?

Er zijn nog veel meer eisen te stellen

aan die snelle rijders.

Als we zouden mogen kiezen houden

we het toch maar op de (niet te) voor-

zichtige rijder.

En alleen vrouwen a-technisch?

A-technische mannen

\Nat dacht u van de volgende tech-

nicus:

Een man heeft al ongeveer een half

jaar een tweedehands auto. Bij een

controle blijkt de auto wat te stinken.

Dat was de man ook al eens opge-

vallen. Heeft u wel voldoende water?

vraaqt de politieman. Water? Hij loopt

toch op benzine? Zijn er dan auto's

die op water lopen? Het verhaal van

de koeling wordt uitgelegd.

Heeft u de olie de laatste tijd nog

gecontroleerd? Olie? INeer stomver-

baasd. Ook alalie, waar is dat nu

weer goed voor?

De motorkap wordt opengedaan en

er blijkt nog nauwelijks olie en water

aanwezig. Mannen zijn toch wel alle-

maal erg technisch

U zu ft den ken: dat is een uitzonde-

ring.

Wat dacht u van het laatste:

In een auto zitten een man en een

vrouw. De auto krijgt een lekke band.

Wat is nu gebruikelijk: de man pakt

de crick ... etc.

Toch hebben we al een paar maal

gezien dat de man met twee linker-

handen stond toe te kijken hoe de

vrouw snel en handig het wiel ver-

wisselde.
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Sprookje

uit

2000-en-één

nacht?

door

C. Doornhein (AVD)

"Er was eens een man die in een

klein land woonde. In dat land

woonden nog meer mensen, eigen-

lijk wel een beetje veel. Onder hen

waren er veel die een auto be-

zaten. Er waren goede wegen in

dat land, die het verkeer aardig

konden verwerken als al die men-

sen maar niet tegelijkertijd met

hun auto op pad gingen.

Op een gegeven moment ging die

man een lange autorit maken, wel

zo'n 300 km ver. Dat kon net in dat

kleine land. Zoals altijd pakte hij

eerst de wegenkaart en met be-

hulp hiervan stippelde hij de route

uit. Hij wist uit ervaring waar hij

onderweg knelpunten zou kunnen

tegenkomen. Maar omdat dit af-

hankelijk is van de tijd in het jaar

en van tijdstippen op bepaalde da-

gen draaide hij een telefoonnum-

mer. Hier gaf hij zijn routeplan

door en hij kreeg toen alle ge-

wenste bijzonderheden t.a.v. weg-

werkzaamheden, weersomstandig-

heden, gladheid en eventuele

stremmingen die voor zijn route

van belang waren.

Omdat er tijdens zo'n lange auto-

rit verandering in deze gegevens

kan optreden, schakelde hij bij

vertrek direct zijn autoradio in.

Hij stemde af op die ene zender

waarvan hij wist dat hij bij de

nieuwsuitzendingen of tussen de

programma's door bij belangrijke

stremmingen steeds verkeersinfor-

matie zou te horen krijgen.

Op deze manier had hij al vaak

autoritten gemaakt.

Was er geen verkeersinformatie op

de radio, dan had je altijd nog de

prettige muziek, die de eentonig-

heid van lange ritten brak. Vroeger

vergat hij nog wel eens om aan

het begin van de rit de autoradio

aan te zetten of om direkt op die

ene zender af te stemmen. Hij ont-

dekte dat verzuim dan wel als hij

onderweg plotseling op een onver-

klaarbare manier in een file kwam

te staan. Als hij dan de radio in-

schakelde, hoorde hij wel waarom

hij daar stond. maar dat had moge-

liJk voorkomen kunnen worden

door tijdig een andere route te

kiezen.

Tijdens deze rit kwam er inderdaad

ook zo'n melding van een lang-

durige stremming ergens in het

land op zijn voorgenomen route.

Hij kon nog bijtijds zijn route wij-

zigen, moest in kilometers gere-

kend vvel wat meer rijden, maar het

leverde wel tijdwi nst op.

Op deze manier kwam hij veilig op

de plaats van bestemming aan zon-

der onderweg voor verrassingen of

onverwachte moeilijkheden gesteld

te zijn.

Alle grotere autoritten bereidde hij

op deze manier voor en tijdens

alle ritten, ook tijdens de kortere,

had hij zijn autoradio afgestemd

op die ene zender waarvan hij

wist dat hij zonodig verkeersinfor-

matie kon verwachten. En zo reed

de man nog lang en gelukkig."
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Is het hierbovenstaande verhaal

voor u nog steeds een sprookje

uit 2000 en één nacht?

Dan zult u nog vaak zo maar plot-

seling op een onverklaarbare ma-

nier voor een lange tijd in een file

terechtkomen zonder te weten

waarom en zonder dat u het had

kunnen voorkomen.

Als het hierboven staande verhaal

voor u gehele of gedeeltelijke rea-

liteit is, dan bent u kennelijk één

van die mensen die gebruik maken

van de mogelijkheden van de cen-

trale van de ANWB (070 - 26 44 26)

of van de verkeerscentrale van de

rijkspolitie te Driebergen (03438-

4242). U gaat dan goed geïnfor-

meerd op pad.

Bovendien heeft u tijdens alle auto-

ritten uw autoradio op Hilversum

111afgestemd. De zender die ach-

ter de nieuwsuitzendingen en in

ernstige gevallen tussen de pro-

gramma's door verkeersinformatie

geeft. Binnenkort gaat Hilversum

III ook 's-avonds uitzenden. Dat

betekent een mogelijkheid tot ser-

viceverlening over bijna de gehele

dag.

De verkeersinformatie voor de

doorgaande wegen komt op de

volgende manier tot stand. Het

KNMI en de ANWB geven de infor-

matie op hun gebied door aan de

verkeerscentrale van de rijkspolitie

te Driebergen. Deze completeert

de informatie aan de hand van de

gegevens die zij krijgt van de wa-

gens op de weg en van de vlieg-

tuigen van de Dienst Luchtvaart en

geeft het geheel per telex of in

dringende gevallen per telefoon

door aan de nieuwsdienst van het

ANP te Hilversum.

Er wordt had gewerkt om het sy-

steem te vervolmaken. In de CPVC

is besloten dat alle korpsen op het

gebied van verkeersinformatie zui-

len samenwerken. Hilversum 111

zendt uit. U hoeft alleen maar te

luisteren.
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Onze naam is verbonden aan vele

belangrijke werken in beton-,

utiliteits- en waterbouw.

Ook reparatiewerken behoren tot

ons werkterrein, zoals de momenteel

in uitvoering zijnde herstel-

werkzaamheden aan 13 kunstwerken

op de Rijkswegen 75 en 76.

Beton- en Aannemingsmaatschappij

J.H. Laeven
st. Franciscusweg 36

Tel. (045) 71 8333

Heerlen

Geld lenen? Binnen enkele dagen van
f 500,- tot f 9.000,- contant in
de hand. Aflossing in maximaal 3 jaar.

--
NVB, bank voor

persoonlijke lening
Amsterdam, Wesleinde 10, 020·237271. Arnhem, Mariënburgstr.10, 085 - 42 75 61.

Eindhov~~, K:,kstraat 17,040 - 63146. Enschede, Lançestraet 11, 05420 - 2 43 98. Den

Haag, Riviervismarkt 4, 070 - 64 39 25. Nijmegen, v, wetoerenstr. 127. 08eOO _ 2 62 00

Rotler~am. Maurîtsweg 45, 010-13 57 43. Utrecht,Mallebaan 67,030-3146 36. Zaanda~

Westzijde 2a, 02980 - 6 6910 •

nieuwe groepscommandanten

Adjudant H. Boeve met ingang van

1 juli 1972 aangewezen als groeps-

commandant te Schoonebeek. Hij

werd geboren te Nijverdal op 15 juli

1917. Sedert 1 april 1962 was hij plv.

g roe ps- tevens rayoncommandant te

Lienden.

Adjudant A. Bakker met ingang van

1 juli 1972 aangewezen als comman-

dant van de recherchegroep Assen.

Hij werd geboren te Wanneperveen

op 1 juli 1919. Adjudant Bakker was

reeds belast met de waarneming van

dit commando.

Met ingang van 1 juli 1972 is de

adjudant F. S. Weterings aangewezen

als commandant van de recherche-

groep Breda. Hij werd op 1 april 1914

te Wijk aan Zee geboren. Hij was

sedert 1 augustus 1952 districts-

rechercheur respectievelijk te Tilburg

en Breda. Op 1 augustus 1960 bevor-

derd tot adjudant.

Op 1 augustus 1972 adjudant S. van

Biene, commandant van de groep

Rucphen. Hij werd op 21 augustus

1919 te Breda geboren en was vanaf

1 november 1969 plv. groeps- tevens

rayoncommandant te Halsteren.

.. , .20 boos :ze>\"onol , ...

U wilt niet zo maar een levensverzeke.-

ring, maar de dekking die u als politie-

ambtenaar nodig heeft.

Vraag dan inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139

~ de grote Vier van
••, @nti

Vraag inlichtingen bij:

@nfinental Rubber nv.
POSTBUS 71 - AMERSFOORT

Tel. 03490-1 2934
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Op 1 augutus 1972 adjudant G.

Draaijer, commandant van de groep

Avereest. Hij werd geboren op 23 mei

1918 te Doornspijk en was sedert

1 november 1964 postcommandant te

Woudenberg.

Op 1 augustus 1972 adjudant A. C.

van der Veen, commandant van de

groep Finsterwolde. Hij werd op 7

december 1916 te Winschoten ge-

boren en was sedert 15 december

1962 plv. groepscommandant te Bel-

lingwedde.

Op 1 augustus 1972 adjudant R. West ra

commandant van de groep Anna

Paulowna. Hij werd op 16 februari

1917 te Burum geboren en was vanaf

16 januari 1967 plv. groepscomman-

dant te Westdongeradeel.

Op 1 augustus 1972 adjudant C. J.

Brilman, commandant van de groep

Bergh. Hij werd geboren op 7 maart

1915 te Alkmaar en was vanaf 1 juni

1969 groepscommandant te Ommen.

Op 1 augustus 1972 adjudant T. Sies-

werda, commandant van de groep

Castricum. Hij werd op 22 augustus

1914 te Witmarsum geboren en was

vanaf 13 mei 1968 werkzaam op het

bureau personeelsvoorziening van de

alg. inspectie.

Op 1 augustus 1972 adjudant E. J.

van IJzendoorn, commandant van de

groep Amsterdam lil der Rijkspolitie

te Water. Hij werd op 10 november

1918 te Nijmegen geboren en was

plv. groepscommandant van de groep

Amsterdam I Rijkspolitie te Water.
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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

ambtsjubilea

RIJKSPOLITIE TE WATER

Wmr. le kl. P. J. Boogert, Amsterdam

25 jaar op 1-8-'72

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Wmr. le kl. J. Kerkhof!, Driebergen

25 jaar op 30-8-'72

Wmr. le kl. P. Hertog, Driebergen

25 jaar op 3-9-'72

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-8-'72: A. de Nijs, wmr. le kl. van Am-

sterdam naar Aalsmeer; W. Th. Fiever, wmr.

van Amsterdam naar Alkmaar; J. H. Zand-

bergen, wmr. van Amsterdam naar Alkmaar;

H. J. Knecht, schr. A van Amsterdam naar

Opleidingsschool.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'72: J. A. P. Demmers, wmr. van

Nunspeet naar Putten; J. Heimgartner, wmr.

van Ermelo naar Nijkerk; G. H. Oudenamp-

sen, wmr. van Heerde naar Lichtenvoorde;

A. C. Scheer, wmr. van Putten naar Wychen.

Per 1-8-'72: H. Versteegen, wmr. le kl. van

Aalten naar De Meern; A. T. Oldhoven, wmr.

le kl. van Lievelde naar Lichtenvoorde; L.

Maarhuis, ambt. C 3e kl. van Heerde naar

Zwolle.

Per 24-8-'72: H. Chr. v.d. Beek, wmr. van

PuHen naar Nunspeet.

Per 8-9-'72: J. Vermaas, wmr. van Putten

naar Rekken.

Per 1-10-'72: J. Baaijens, wmr. van Elburg

naar Hattem.

DISTRICT ASSEN

Per 1-8-'72: H. Kaman, wmr. le kl. van Pesse

naar Grijpskerk.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'72: S. van Biene, owmr. van Halste-

ren naar Sprundel-SI. Willebrord; L. P. Holle-

mans, wmr. le kl. van Breda (verk. gr.) naar

Middelburg (verk. gr.); M. J. Pisart, wmr. le

kl. van Hilvarenbeek naaar Rijen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-8-'72: F. H. Wolsak, wmr. van Lisse

naar Wateringen: A. v. Krimpen, wmr. van

Haastrecht naar Ouderkerk a.d. Ijssel; H. H.

Emmerik, wmr. van Waddinxveen naar Was-

senaar (ber. gr.): A. J. Harthoorn, wmr. le kl.

van Ouderkerk a.d. Ijssel naar Ermelo; V.

v. Schelt, wmr. le kl. van Wateringen naar

's-Gravenhage (recherchegr.); J. Kamp, wmr.

le kl. van Krimpen a.d. t.Issel naar Apel-

doorn.

Per 12-8-'72: C. L. G. Maat, wmr. van Pijn-

acker naar Willemstad (RP te W.).

Per 1-9-'72: R. Mateman, wmr. le kl. van

's-Gravenhage (St. distr.) naar Ruurio; D. C.

I<leijbeuker, owmr. van Lekkerkerk naar Bode-

graven.

Per 1-10-'72: M. Verkiel, wmr. van Rijnsburg

naar Wemeldinge.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-'72: A. C. v.d. Veen, owmr. van Bel-

lingwedde naar Finsterwolde; A. Groen,

owmr. van Grijpskerk naar Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'72: F. J. van Exel, wmr. le kl. van

Schijndel naar Apeldoorn (SI. distr.); J. W. B.

r-'uyting, wmr. van Cuyk naar Megen; G. C.

E. Mekenkamp. wrnr. van 's Bosch naar

Ravenstein; A. G. de Jong, wmr. van Raven-

stein naar Schijndel.

Per 11-9-'72: C. A. M. Vloet, wmr. van Boxmeer

naar Eindhoven (verk. gr.); C. H. A. v. Thiel,

wmr. van definitief naar 's-Hertogenbosch

(verk. gr.); G. E. A. A. Schouten, wmr. van

's-Bosch (verk. gr.) naar Breda (verk. gr.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-8-'72: H. Epema, wmr. le kl. van

Nijland naar Leeuwarden; P. Nanninga, wmr.

le kl. van Terhorne naar Warga.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-8-'72: M. M. J. Peerboom, wmr. van

Urmond naar Stein; P. W. J. Bastiaans, wmr.

van Stein naar Urmond.

Per 15-8-'72: A. B. M. Nieuwkamp, wmr. le

kl. van Gulpen naar Susteren; J. Schuiter!,

wmr. van Valkenburg naar Apeldoorn

(verk. gr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-8-'72: W. G. Horsman, owmr. van

Kloosterzande naar Boxmeer; J. Dieleman,

wmr. le kl. van Oostburg naar Breskens.

Per 15-8-'72: P. Holman, owmr. van Tholen

naar Wemeldinge; W. I. de Jonge, owmr.

van Wemeldinge naar Kruiningen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 17-6-'72: W. van Egdom, wmr. van Bem-

mei naar achten; B. A. Wentlng, wmr. le kt.

van Duiven naar Weid.

Per 1-7-'72: A. T. M. Meulebede, wmr. van

Dinxperlo naar Didam.

Per 1-8-'72: H. Daaijer, owmr. van Rossum

naar Eist; P. G. Heull, schr. A. van Gelder-

malsen naar Horn (op I. school); J. van der

Heide, owmr. van Gameren naar Castricum;

F. H. W. Weber, owmr. van Malden naar

Uithoorn: W. P. Kuysten, wmr. 1e kl. van

Zevenaar naar Rossum; F. van Vugt, owmr.

naar Nijmegen naar Arnhem (post. recherche).

Per 12-8-'72: G. H. Bruil, wmr. van Huissen

naar Didam.

Per 15-8-'72: W. Rademaker, wmr. 1e kt. van

Doesburg naar Zevenaar.

Per 1-10-'72: G. L. A. Kuypers, wmr. van

Beneden-Leeuwen naar Maasdriel; H. T. Aal-

bers, wmr. van Gameren naar Zevenaar.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'72: G. Draayer, owmr. van Wouden-

berg naar Dedemsvaart; F. Jansen, wmr. le

kl. van Driebergen naar Amsterdam.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'72: W. D. Dierkx, wmr. van Raalte

naar IJsselstein; F. Heusens, wmr. van Holten

naar Dedemsvaarl.

Per 1-8-'72: J. Feenstra, wmr. le kl. van

Ommen naar Zwolle (rech. gr.).

Per 9-9-'72: J. Bruinewoud, wmr. le kl. van

Dedemsvaart naar Genemuiden.

Per 1-10-'72: K. van Ingen, adj. van Zwart-

sluis naar Zwolle (st. distr.); R. Eleveld, wmr.

van Wierden naar Goor.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'72: J. G. H. C. van Ockenburg, wmr.

van Aalsmeer naar Schiphol; K. Deinum,

owmr. van Lemmer naar Sneek; W. Rooden-

burg, wmr. le kl. van Spijkenisse naar Rid-

derkerk; A. Slingerland, wmr. le kl. van

Willemstad naar Terneuzen; A. Kooiman,

owmr. van Willemstad naar Gorinchem; L.

D. Kootwijk, owmr. van Terneuzen naar Wil-

lemstad.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-8-'72: R. West ra te Kleine Sluis.

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 3e kt.:

Per 1-6-'72: J. Boerman te Nunspeet.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-8-'72: S. van Biene te Sprundel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'72: M. J. Pisart te Rijen.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-8-'72: A. Buitelaar te Dordrecht.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-9-'72: B. Jasper te Hendrik Ido

Ambacht.

tot adm. ambt. C 2e kt.:

Per 1-7-'72: C. Bosland-Pijl te Ouddorp.

Per 1-8-'72: mevr. A. M. Boender te Oud

Beijerland.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-9-'72: D. C. Kleijbeuker te Bodegraven.
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-9-"72: J. H. de Gans te 's-Gravenzande.

tol adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-"72: W. Glimmerveen te Voorschoten.

D!STRICT GRONINGEN

tot officier RP 1e kl.:

Per 1-8-"72: F. J. e. M. van Ellen te

Groningen.

tot adjudant:

Per 1-8-'72: A. e. van der Veen te Finster-

wolde.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-"72: H. Kaman te Grijpskerk.

DISTRICT MAASTRICHT

tot ollicier 1e kl.:

Per 1-8-"72: P. IJ. Witteveen te Maastricht

(st. distr.).

lot dir. officier 2e kl.:

Per 1-8-'72: W. Schaafsma te Maastricht (D.e.)

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-9-'72: mej. J. J. e. Sarneel te

Maastricht (st. distr.).

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'72: J. Dieleman te Breskens; O. M.

Th. Minnaert te Middelburg; L. P. Hollemans

te Middelburg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-"72: J. Oosting te Tholen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-7-'72: mevr. e. P. Speijer te Middelburg;

H. Harke te Axel.

DISTRICT ROERMOND

tot oilicier 1e kl.:

Per 1-7-"72: mevr. A. J. G. M. Smits te

Roermond (staf district).

DISTRICT UTRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-"72: H. Versteegen te De Meern.

DISTRICT ZWOLLE

lol adjudant:

Per 1-8-"72: G. Draayer te Dedemsvaart; G.

W. Peters te Almelo.

ALGEMENE INSPECTIE

tot dir. officier 3e kl.:

Per 1-8-"72: mevr. M. P. Baars te Voorburg.

tot adjudant:

Per 1-8-'72: D. N. W. Tits te Assen.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-1-'72: J. Nieuwstraten te Voorburg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-"72: P. A. A. de Lange te Voorburg.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-7-"72: A. de Groot te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

lot adjudant:

Per 1-7-"72: P. van de Broek te Driebergen.

Per 1-8-"72: D. H. Poldervaar te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-"72: eh. H. Berg te Driebergen; S.

Dijkman te Driebergen; H. J. J. Evers te

Grathem; R. Hoekstra te Driebergen; A. Jan-

sen te Grathem; A. W. Veenvliet te Drie-

bergen.

tot Rijksambt. 3e kl.:

Per. 1-1-'72: J. Snurmond te Driebergen.

tot Rijksambt. 2e kl.:

Per 1-6-'72: Mej. M. M. T. v.d. Bilt te Drie-

bergen; mej. W. Blijenberg te Driebergen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'72: S. G. A. van Gasteren te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'72: Mevr. e. Derksen-Lastdrager te

Driebergen.

Per 1-7-"72: Mevr. M. J. A. Nijenhuis-Eekhof

te Grathem.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-8-"72: Mej. H. van Ommeren te Drie-

bergen.

tot schrijver A:

Per 1-6-'72: Mej. J. Koster te Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'72: M. e. van de Kamp te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot commies A:

Per 1-1-'72: M. C. Willeveen te Arnhem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

lot dir. officier 2e kl.:

Per 1-8-"72: R. den Breejen te Nijmegen.

lot adjudant:

Per 1-8-"72: E. J. van IJzendoorn te Amster-

dam.

tol opperwachtmeester:

Per 1-8-"72: W. Roodenburg te Ridderkerki

A. Slingerland te Terneuzen.

lol adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'72: R. Bueno de Mesquita te Amster-

dam.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-"72: H. J. M. Boomkamp te Soestdijk;

H. Dobben te Soestdijk; H. J. v.d. Heuvel te

Soestdijk; e. v.d. Wal te Soestdijk; B. D.

Willems te Soestdijk.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-8-'72: N. F. Fokkens, schrijver A te

Amsterdam.

DISTR1CT APELDOORN

Per 1-8-'72: G. Weustenenk, schrijver A te

Eibergen: H. J. Konings, schrijver A te

Groenlo.

Per 16-8-'72: T. Luttikhuizen, schrijver te

Apeldoorn.

Per 1-9-'72: H. v. Houten, schrijver e 3e kl,

te Heerde.

DISTRICT ASSEN

Per 1-8-'72: J, Padding, schrijver A te Assen;

J. G. Suurd, schrijver A te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'72: W. P. J. van Gaal, adm. ambt.

C 3e kl. te Terheijden; W, L. M, Kapitein,

schrijver A te Breda (st. dlstr.).

Per 15-8-'72: J, F. Wauben, schrijver A te

Breda (st. distr.).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-8-'72: J. W. Schraven, schrijver A te

Eindhoven (staf distr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-8-'72: P. C, M. van Emmerik, schrijver

A te Leiderdorp ; B. de Borst, schrijver A

te Schoonhoven.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-"72: Mej. T. A. Hiemstra, schrijver

te Marum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'72: Th. H. e. M. Bierkens, schrijver

A te 's-Bosch (staf distr.); J. Kivit, fotograaf

B 3e kl. te 's-Bosch (techn. rech.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-8-"72: F. Gerlsma, adm. ambt. C 3e kl.
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te Sneek; P. Waaijer, adm. ambt. C 3e kl.

te Wonseradeel.

Per 15-8-"72: K. Arentz, schrijver A te Leeu-

warden.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-8-'72: F, L, Zwikker, wmr. te Middel-

burg,

DISTRICT ROERMOND

Per 1-8-'72: H. L. J. Nijssen, schrijver A te

Roermond (staf).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'72: H, Nieuwenhuis, schrijver A te

Utrecht.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-8-'72: A. H. Grootte, rijksambt. IV te

Apeldoorn (opl. school); J. Steenbeek, rijks-

ambt. 111 Apeldoorn (opl. school); F B_

Oosterwijk, rijksambt. IV te Apeldoorn,

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-"72: H, P. M. Eist, schrijver A le

Utrecht.

Per 15-8-'72: A. Duyndam, schrijver A te Voor-

burg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 19-7-'72: Mevr. E, S. Haaksman-v.d. Bos,

rijksambt. I te Driebergen.

Per 1-8-'72: Mej, L. Benscho,p schrijver te

Driebergen.

Per 16-8-'72: T. B, Vermeulen, rijksambt. 111te

Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

Per 1-8-'72: Mej, A. B. M. Langerijs, adm.

ambt. e 3e kl. te Schiphol ; mej. L. Los,

tel./telefoniste te Schiphol ; mej. A, W. van

Mourik, tel./telefoniste te Schiphol.

RESERVE WACHTMEESTER

Per 15-9-'72: J, Tesseling te Ulrecht; M.

Westdorp te Middelburg; H. P. J, Snaphaan

te Breda; A. J. M, Clement te Breda. H. G.

Komduur te Groningen; J. de Vries te Leeu-

warden.

Per 1-10-'72: I. Haan te 's-Gravenhage; J.

Graveland te 's-Gravenhage; H. W. Honkoop

te 's-Gravenhage; G. van Schajik te 's-Gra-

venhage; J. W. de Keijzer te Middelburg;

J. Tj, e. Th. van Overdijk te 's-Hertogen-

boseh; H. L. W. van der Heijden te 's-Her-

togenboseh; J. W. van Uden te 's-Hertogen-

boseh; H. Drost te Assen; J, van Staalduinen

te Assen,

Per 15-10-'72: J. A. de Haan te Alkmaar;

R. P. S. M. Rietdijk te Apeldoorn.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-8-'72: J. Heijstek, adj. te schoort,

In het volgende nummer van

RP-magazine o.a.:

• Agressie op en om het

sportveld

• Resultaten enquête (11)

• De onzekere chef

• Brieven van lezers

• Informatie - Columns -

Infonieuws
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

Mej. J. Bron, Amsterdam (jeugdzaken)

E. A. Boessaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(stal district)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, Apeldoorn

(Ned. Pol. Academie), voorzitter

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleiding)

J. M. A. Kasprowicz, Voorburg

(res. RP)

G. H. Peterink, Neede (landgroepen)

J. Ranselaar, Voorburg

(alg. inspectie)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 47, Bennekom

tel. 08389- 55 33

LAY OUT:

LI MA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 228. Amstelveen

tel. 020-432615

UITGAVE:

Schaalsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190- 23 21

Postgiro 8331 11

*
Abonnementsprijs f 15,- (excl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers 11,75

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'72: I. M. Plesman-Lamers, schrijver

A te Amsterdam.

Per 1-8-'72: J. S. V.d. Water, adj. te Castri-

cum: A. V.d. Heuvel. adj. te Ouden Amstel,

J. V.d. Merbel. owmr. te Aalsmeer; P. Kop,

wmr. 1e kl. te Halfweg.

DISTRICT ASSEN

Per 1-8-'72: J. Sikhens, adm. ambt. C 3e kl.

te Assen.

D!STRICT BREDA

Per 1-8-'72: C. J. Bruijns, wmr. 1e kl. te

Terheijden.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-8-'72: E. Wacht. wmr. 1e kl. te Heeze.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-'72: K. Stoel, owmr. te Sleen; mevr.

J. Hut-Krijthe, adm. ambt. C 3e kl. te Marum;

F. Dijkhuizen, schrijver A te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'72: C. J. de Goeij, adm. ambt. C

3e kl. te 's-Bos c-: J. E. de Koning, adm.

ambt. C 3e kl. te 's-Boscn: A. C. H. V.d.

Meijden, schrijver A te Drunen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-8-'72: H. R. Pinsma, owmr. te Mantgum;

J. Roukema, wmr. 1e kl. te Leeuwarden;

J. G. V.d. Haak. '.Imr. 1e kl. te Warga; M.

S. Sierksma, acr-. ambt. C 2e kl. te Wit-

marsum.

DiSTRICT MAASTRICHT

Per 1-8-'72: M. R. Senfl, telexitel. te

Maastricht.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-8-'72: J. H. van Ommen, adj. te

's-Heerenberg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-8-'72: P. Br nkman, telex/tel. te Roer-

mond.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'72: P. Zv.art, owmr. te Utrecht; J.

Grijpma-Tamminga. schrijver te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'72: W. Er':elens. adj. te Zwolle.

Per 1-8-'72: H. J Everhard, adm. ambt. C

3e kl. te Zwol!e.

OPLEID!NGSSCHOOL

Per 1-7-'72: P. Pietersma, adm. ambt. C 2a

kl. te Arnhem.

Per 1-8-'72: G. Hendriks, commies A te Arn-

hem; R. J. Gerritscn, schrijver A te Arnhem;

mej. J. A. C. C. Frenlicht, schrijver te Horn;

J. Barens, adsp. te Horn; G. J. G. Halsema,

adsp. te Arnhem; H. W. G. van Heumen,

adsp. te Horn; L. J. M. ten Voorde, adsp,

te Horn.

Per 7-8-'72: J. B M. Loomans, adsp. te

Arnhem; H. Valk, adsp. te Arnhem.

Per 1-8-'72: J. Blanken, adsp. te Horn.

Per 14-8-'72: G. A. Piek, adsp. te Arnhem.

Per 23-8-72: C. Looyaard, adsp, te Horn.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-'72: A. Bcom, schrijver A te Voor-

burg; P. T. M. Kennepohl, adm. ambt. C

2e kl. te Voorburg.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Per 1-8-'72: C. H. Koning, dir. olf. 1e kl. te

's-Gravenhage.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'72: P. Herkoop, adm. ambt C 3e kl.

te Dordrecht.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-8-'72: P. A. Kemper, adj. te Bilhoven;

M. P. Eits, owmr. te Bilthoven.

wij gedenken

Owmr.

G. Schoemaker

Assen

t 27-8-'72

1< 27-3-'16

Wmr. 1e kl.

R. Snijder

Maarheeze

t 24-8-'72

1< 24-2-'19

Adjudant

J. van der Veen

Bolsward

t 12-9-'72

ok 18-7-'18

owmr.

C. Stoppelen burg

Putten

t 30-8-'72

ok 30-3-'16

Wmr. 1e kl.

H. Rozema

Ten Post

t 24-9-'72

ok 23-9-'18

Wmr. 1e kl.

G. J. Dorgé

's-Hertogenbosch

t 27-9-'72

1< 8-3-'18

owmr.

B. Kalma

Holwerd

t 4-10-'72

ok 5-7-'17

Wmr. 1e kl.

A. Waals

Echteld

t 6-10-'72

ok 9-12-'19
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"Agressie breidt zich uit als een

olievlek" (prof. Gordijn)

De gemeentepolitie in de steden
heeft er de handen vol aan. Hoe
is de situatie op het platteland,
bij de rijkspolitie? Oud-voetballer
Jules van Aerssen ging op
onderzoek uit. pag. 2

(Omslagloto: ANP-Foto)

5

9

De onzekere chef zou een veel

beter leven kunnen heben ...

als hij eens wilde luisteren
naar de goede raad van psychiater
dr. Anna Vali - Wohl. Nuttig ook
voor degenen die met zo'n
onzekere baas moeten leven pag. 5

(J[~[p [L~\r\\~

Evergreens: twee oude rubrieken

(op veier verzoek) teruggekeerd

"Langs de weg gezien" is in ere
hersteld, met o.a. een unieke
opname van een hoge
AVO-gast . . pag. 17

Ook de Puzzel is terug, maar nu
helemaal in politiestijl : vol rare
hersenkronkels . . . . . pag. 28

21

28

?

31

32

Zou u ook liever boer, musicus of

dominee zijn geworden??

De meeste geënquêteerden bleken
zeer tevreden met hun oude keus,
maar 24% was net zo lief wat
anders geworden: treinmachinist,
fruitteler, onderwijzer of
bankdirecteur. Dat leest u in
enquete-uitslag (3) . .. pag. 9
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MOBIELE
KRANEN

hefvermogen tot 400 ton

hijs hoogte tot 170 meter

ZWAAR
TRANSPORT

laadvermogen' tot 1000 ton

VAN TWIST
DORDRECHT
Postbus 229 - Telex 25170

Telefoon 01850 - 4 30 77*

FA. WKW

modern ingericht
carrosseriebedrijf
lasserij-,
uitdeuk- en
spuitinrichting

Inbouw van
Coenen-patent
schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Telefoon 050 - 3 27 33

AGRESSIE OP EN OM
HET SPORTVELD -
UITLAATKLEP OF STIMULANS?

Vrijwel elke maandag staat het in de kranten te lezen: excessen

bij sportwedstrijden in het afgelopen weekeinde. Vooral bij het

kijkspel van honderdduizenden: voetbal. Het aantal strafzaken

bij de KNVB, de grootste sportorganisatie in ons land met

450.000 leden, stijgt schrikbarend. In vele afdelingen is dit aan-

tal de laatste jaren zelfs verdubbeld.
De agressie op en om het sportveld lijkt toe te nemen. at kun-

nen daarvan de oorzaken zijn? En hoe ligt dit op het platteland,

waar de rijkspolitie belast is met de handhaving van de openbare

orde en veiligheid, ook op het sportterrein?

Sportbestuurders, juristen, psycholo-
gen en vele andere geleerde heren
buigen zich over het verschijnsel
'agressie', dat de laatste tijd veelvul-
dig wordt gesignaleerd:

• Op de recente studiedagen voor de
lichamelijke opvoeding (Techn. Hoge-
school in Enschede) sprak de bioloog
dr. M. Jacobs over 'Agressie en
sport'; de sociaal- psycholoog dr.
H. F. Mulder over 'Agressie als so-
ciaal-psychologisch probleem' en
prof. dr. C. Ch. Gordijn over 'han-
tering van agressie in lichamelijke
opvoeding en sport'.

• De Nijmeegse hoogleraar prof. dr.
G. P. Hoefnagels had tevoren al de
aandacht getrokken met zijn boek-
werkje 'Agressie en straf op het voet-
balveld,' waar nog over wordt ge-

debatteerd.

• Prof. Gordijn, hoogleraar in gym-
nastiek en sport aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam ziet agressie als
een gevolg van het verabsoluteren
van de prestaties: "Het is te verge-
lijken met de economische groei in
de maatschappij, die hetzelfde effect
tot gevolg heeft. Dààr - in de maat-
schappij - wordt die mentaliteit op-
gebouwd."

• Prof. dr. P. C. Kuiper, hoogleraar
in de psychiatrie aan de Amsterdamse
universiteit, is van mening dat de
agressie in de voetbalwedstrijd ge-
sublimeerd wordt tot een betrekkelijk

ongevaarlijke en maa sc appelijk
aanvaardbare uitingsvorm: "Voetbal-
sport lijkt mij als uitlaat lep voor
menselijke agressie een nu ig effect
te hebben. Maar men kan 00 vast-
stellen hoe heftig mensen unnen rea-
geren wanneer er bepaalde fouten in
de spelregels worden gemaakt 01

wanneer -er andere 'ongelukken' ge-
beuren. Voorbeelden tonen aan, dat
toeschouwers zeer gewelddadig tegen-
over elkaar kunnen worden en dat er

Tekst: J. J. H. van Aerssen

bij dergelijke incidenten soms (Zuid-
Amerika) betrekkelijk veel doden kun-
nen vallen."

Als een olievlek

De fundamentele vraag hierachter is
of een sport, waarin agressie wordt
gehanteerd, een ventielwerking he.eft

Rp.org_RPM72_11_nov_Nr.03_compri 67



RPm 3

(Cor Hoekstra in "Gezond Gezin")

/,:"" ..-.~-\
(~,,@ /;

" /:" _.,.,

"_"J'~

/",'---'-;i\
\ n (:J ~ ,~/
, •....- .... -
-,I
""~:;.~

~

~

voor de agressie van de mensen of
dat ze die agressie juist aanmoedigt.
Uitlaatklep of stimulans?
"Beide meningen vinden hun verdedi-
gers," aldus prof. Kuipers. "De eerste
veronderstelling gaat van dezelfde
idee uit als de theorie van Aristoteles
over de tragedie (de zgn. kartharsis).
De toeschouwers maken geweld mee
en in plaats van de knokpartij komt
het conflict op het toneel. Van de
oplossing van de tragedie gaat ook
een bevrijdende werking uit op die-
genen die het zien. Analoog aan deze
theorie is het in de sport. In rneebe-
leven van agressie op het sportveld
in het kader van bepaalde spelregels.
Competitie neemt dan de plaats in
van primair geweld.
Maar tegenover deze opvatting komt
de laatste tijd een andere veronder-
stelling naar voren, dat het voor- doen
van agressie juist stimulerend werkt
en het tegendeel is van een uitlaat-
klep" .
Prof. Gordijn doet in zijn recente
referaat twee uitspraken die een
overdenking waard zijn:

* "De bron van agressie ligt in de
onbeantwoordheid van de bulten-
wereld, waarbij de ontmoeting intimi-

teit/buitenwereld gestoord is. De

agressie ontstaat uit (en versterkt)

eenzaamheid, frustratie en identiteits-

verlies."

* "Agressie voert steeds tot escala-

tie. In de groepsactiviteit breidt de

agressie zich uit als een olievlek over

alle tot die groep behorende men-

sen."

Wat zijn de ervaringen van de
rijkspolitie?

(zie volgende pagina)
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BRUIL
APELDOORN
N.V.

WEGENBOUW

kantoor EDE

postbus 19

Telefoon 08380-19016*

Telex 45335

Ervaringen van

groepscommandanten:

"Weinig problemen

op het platteland"

... maar dan is het ook raak!

alléén voor leden

van het
Korps der Rijkspolitie

Auto-verzekering met groene
kaart, rechtsbijstand, alsmede
WA tot 1 miljoen gulden, bij-

voorbeeld:

Catalogus A.R. W.A.

waarde t.m.

f 6.500,- f 335,- f 135,-

f 8.000,- f 365,- f 145,-

. f 10.000,- f 405,- f 160,-

f 12.000,- f 450,- f 175,-

f 20.000,- f 640,- f 200,-

Nimmer verlies van no-claim kortingen

Zend mij alle gegevens betrelfende auto-
verzekeri ng

naam:

~I adres:

plaats:

mi tel.:

Assurantiekantoor

DE RIDDER
Berkenlaan 1d, Zeist

Tel. 03404-17550 b.g.g. 13904 of 20670
antw.k. macht. no. 277

De rellen en andere uitingen van
agressie op en om het sportveld, die
de voorpagina's halen, betreffen
meestal de grote, massale wedstrij-
den. En die vinden vrijwel altijd plaats
in de steden die onder de competen-
tie van gemeentepolitie vallen.
Maar hoe is de situatie ten platte-
lande, het arbeidsterrein van de
rijkspolitie? Gaat het daar werkelijk
minder agressief toe? RP-Magazine
legde het oor te luister bij een aan-
tal groepscommandanten in diverse
districten.

* Adj. G. A. Gerards, groepscom-
mandant te Cuyk (N.Br.), zelf oud-
voetballer, heeft de volgende ervarin-
gen in zijn omgeving:

"Het valt hier nogal mee. Ik geloof
niet dat de agressie, zowel in als om
de sport, groter is dan vroeger. Na-
tuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar
dat is vrijwel altijd een gevolg van de
onderlinge rivaliteit tussen de dorpen.
Dat gebeurde vroeger echter ook.
Vanzelfsprekend zijn we erbij als er
moeilijkheden zijn of dreigen, maar
extra toezicht - met uitzondering van
verkeersmaatregelen - is er tot
heden niet bij". De heer Gerards kent
de situatie van nabij: hij is nl. voor-
zitter van de Cuykse voetbalvereni-
ging Jan van Cuyk. Levert dat geen
problemen op?
"Integendeel, het bevordert de ver-
houding politie-burgerij" zegt hij.
"Doordat ik midden in de gemeen-
schap sta, vinden de mensen, vooral
ook de jongeren, gemakkelijker de
weg naar het politiebureau. We praten
gemakkelijker met elkaar en leren
elkaar daardoor ook beter begrijpen."

Adjudant
L. Wildschut

* Adjudant L. Wildschut, groeps-
commandant te Buren, oud-voetballer
en oud-scheidsrechter: "In de afge-
lopen acht jaar is hier tweemaal
proces-verbaal opgemaakt voor mis-
handeling op het sportveld. Niet vaak,
maar die twee keer was het dan ook

Toch meer straffen

Het valt kennelijk - volgens deze stemmen uit de rijkspolitie
- op het platteland nogal mee met de agressie in de sport.
Maar hoe is dit dan te rijmen met het overal zo drastisch ge-
stegen aantal strafzaken?
De heer M. J. V.d. Akker (KNVB): "Verreweg het grootste deel
van de aangebrachte strafzaken handelen over natrappen,
wangedrag en bedreigen van een tegenstander. Bij ongeveer
20% is zich bemoeien met de leiding tot molesteren van de
scheidsrechter in het geding. Hoewel deze zaken wel in de
publiciteit komen worden ze toch "binnenskamers" (binnen
de bond dus) afgehandeld. Pas als er werkelijk van mishan-
deling of ernstige bedreiging sprake is, komt de politie er aan
te pas.
Misschien is ook het feit, dat tegenwoordig meer bonds-
scheidsrechters dan vroeger de wedstrijden leiden, wel van
invloed op het toenemende aantal strafzaken. Niet dat "ver-
enigingsscheidsrechters" slechter zouden leiden, maar zij zijn
eerder bereid tot schipperen na de wedstrijd, vooral als het
waarschuwingen betreft, waartoe een bondsscheidsrechter
uiteraard niet of nauwelijks te bewegen zal zijn."
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raak. Voor het overige vind ik, dat het
ten opzichte van vroeger niet slechter
is geworden. De strubbelingen zijn
vrijwel altijd een gevolg van de histo-
risch gegroeide dorps-rivaliteit. Daar
houden we natuurlijk goed het oog
up, maar extra toezicht op de voet-
balvelden is tot heden nog niet nodig
geweest uitzonderingsgevallen daar-
gelaten. Er zit een opgaande lijn in de
betrekkingen tussen de dorpsgemeen-
schappen. Dat komt doordat de be-
sturen van de clubs betere onderlin-
ge kontakten onderhouden dan vroe-
ger. Het spel zelf is n.m.m. niet har-
der geworden dan vroeger. In mijn
tijd wisten we wel beter te incasseren,
dat wel. Ze "nemen" tegenwoordig

minder en staan ook vlugger met hun
"antwoord" klaar."

Adjudant

J. W. Koops

* Adjudant J. W. Koops, groeps-
commandant in Heerhugowaard:
"Weinig problemen met de sport." In
tegenstelling tot zijn collega te Cuyk
vindt de heer Koops dat met het deel-
nemen van politiemensen aan het
sportgebeuren, voorzichtigheid ge-
boden is: "Ik ben er niet voor, maar
ik kan en wil er ook niet geheel af-
wijzend tegenover staan. Wel vind ik,
dat de politieman die aan burger-
sportevenementen deelneemt, sterk in
z'n schoenen moet staan, omdat hij
gemakkelijk in verwikkelingen ver-
zeild kan raken. Hij moet een sterke
persoonlijkheid zijn."

* Adjudant G. v.d. Berg, groeps-
commandant te Dokkum: "Politieel
hebben we met het sportgebeuren
hier weinig bemoeienis. De gebeurte-
nissen op het sportveld maken zel-
den politieoptreden of extra-toezicht
nodig."

Al met al nogal geruststellende ge-
luiden. Men is geneigd te conclu-
deren, dat de plattelandssport altijd
al de nodige agressie heeft gekend,
maar dat van opvallende toename
geen sprake is. Plezierig voor de
rijkspolitie, al rechtvaardigt dat nog
niet de gretige conclusie van een
optimist, dat dit wel eens het gevolg
van de rijkspolitiële invloed aldaar
zou kunnen zijn . . .

Van duidelijkheid
gesproken ....

Cursussen lopen is iets dat elke

politieman van tijd tot tijd moet

doen. Zo ook ik enige jaren ge-

leden.

Bij een voortgezette verkeersvak-

opleiding te Zeist luisterde ik met

stijgende verbazing naar een spre-

ker. Ik noteerde het volgende:

"De automobilist beschikt binnen

de periferie van zijn kim over een

clearance waarvan de ruimte

omgekeerd evenredig is met het

aantal mobiele en stationaire

objecten, die zich in de sectoren

van deze cirkel bewegen of

bevinden en visueel tot hem

komen. De veldpsychologische

RPm 5

OPLEIDING

benadering van deze automobilist

ten opzichte van deze objecten is

o.a. afhankelijk van zijn

waarnemingen, die volgens

statistische bewerkingen via de

empirische regels wordt

geinduceerd op een hypothese

van denkmodellen die

hem een bepaalde deductie

verschaffen ( .... )

Geaccrediteerd, dat we niet geheel

abstraherend beschouwen, bezien

we in deze context een gamma

van verhoudingen tussen voertuig,

weg, bandenspanning, aquaplaning,

fading, remdruk enz. ( .... )

Culmineert het geheel van

gedragingen, vermoeiende

omstandigheden e.d. zich tot een

contagenterlijn dan zijn de

gevolgen over het algemeen

desastreus.

Alhoewel ik U als professional

traffic engineers niet browbeat wil

abandon, hoop ik dat Uw

inzichten in deze materie door

mijn praatje enigszins zijn

verruimd .... "

J. H. de Jong, recherche
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Uw
persoonlijke lening
is ons geheim
De tientallen persoonlijke leningen, die

wij dagelijks verstrekken worden

helemaal schriftelijk afgehandeld. U
kunt met ons telefoneren of schrijven.

U krijgt ons niet te zien. Want geld

lenen is een kwestie van wederzijds

vertrouwen. Uw aanvraagformulier, dat

wij u in blanco enveloppe toesturen

geeft ons alle informatie, die nodig is.

Als u gehuwd bent of in loondienst

beschikt u over enkele dagen over het

gevraagde bedrag. Van f 1000 tot

f 10.000. Aflossing in 12 tot 48 maanden.

Wettelijke tarieven. Geen informatie bij

werkgever, bankrelatie of buren.

Geen kosten.

Bel met of schrijf aan

Financieringskantoor

E. J. Möller

St. Catharinastraat 1, Eindhoven
Tel. 040 - 6 66 33 of 2 54 72,

na 19.00 uur 04105 - 30 39.

(Door de gemeente Eindhoven toegelaten

financieringskantoor).

DE ONZEKERE CHEF
ZOU EEN VEEL BETER
LEVEN KUNNEN HEBBEN

Aan een zekere mate van onveiligheid en onzekerheid ontkomt

geen enkele chef in zijn werkbeleving. Als het onzekerheidsge-

voel echter overheersende vormen aanneemt, wordt dit een be-

lemmering voor een effectieve beoefening van zijn functie.

De man die daaraan mank gaat, staat model in dit tweede artikel

van de Amsterdamse psychiater mevr. A. Vali - Wohl over "De

Chef", aan wie zij in Intermediair vijf beschouwingen wijdde.

Na "de autoritaire chef" (RPM no. 1 - sept.) is nu "de onzekere

chef" aan de beurt.

Mevrouw Vali heeft zo'n onzekere
baas - een van de twee directeuren
van een familie-NV - nader bestu-
deerd. Zij typeert zijn gedragspatroon
als volgt:
"Moeilijk als hij het doorgaans zelf
heeft, maakt hij het ook zijn omge-
ving erg moeilijk. Al wordt hij - om-
dat hij dat wenst - van iedere klei-
nigheid op de hoogte gebracht, hij
voelt zich toch gauw gepasseerd ("Ik
hoef het zeker niet te weten"). De
onzekerheid noopt hem tot een vèr-
gaande controle, die de verhouding
met zijn ondergeschikten niet zonder
wrijving doet verlopen. Omdat men
hem bijzonder lastig vindt, heeft
niemand er erg in dat hij in wezen
voortdurend steun zoekt, zonder dit
overigens voor zichzelf te willen
weten. Hij is dan ook steeds uit op
zelfbevestiging, op bewijzen van zijn
goed-functioneren, waar hij (diep in
z'n hart) een vraagteken achter zet.
Hij zal zichzelf wel moed inspreken
met de zin die (afhankelijk van de
stemming van zijn medewerkers)
ergernis of hilariteit opwekt: "Ik heb
toch zeker gelijk!" Hij slaat de argu-

voor:

Asfaltverhardingen
en -deklagen
Cementbetonwegen
Grondcement-

stabilisaties

uitgevoerd met het modernste
materieel en bewaakt door
eigen laboratoria

KANTOREN:

DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 070-

81 4331 - VUGHT: Taalstraat 38, tel. 04100-

791 01 - ZAANDAM: Provincialeweg 184,

tel. 02980-23277 - HEERENVEEN-Zuid:

Jagtlustweg, tel. 05130-36591 - WAGE-

NINGEN: Markt 21 tel. 08370-10023.

menten uit handen van hen die me-
nen, dat ze hem op een fout attent
moeten maken, Dit is des te merk-
waardiger, omdat hij hen steeds met
klem uitnodigt hun meningen te geven
en met suggesties te komen.
Maar als ze hun ideeën uitgevoerd
willen krijgen, dan zullen ze hèm toch
weer de bal toe moeten spelen. Zo
komt het soms alsnog tot een vrucht-
bare samenwerking, waarbij men ge-
neigd is hem zijn hebbelijkheden te
vergeven, omdat hij aan de andere'
kant meeleeft met het wel en wee
van zijn ondergeschikten en hulpvaar-
digheid aan de dag blijkt te leggen",
Herkent u (iets van) zo'n onzekere
chef of misschien uzelf? Om begrip
te krijgen voor dit cheftype is het
nuttig te weten welke jeugdervarin-
gen die onzekerheid gebracht heb-
ben in zijn latere gedragspatroon als
chef.

Het kan zijn dat hij - zoals de ge-
schetste chef - van jongsaf gebukt
ging onder de grootheid van z'n
vader,

"Deze vader - die het bedrijf tot
bloei bracht - was joviaal, geestig,
bemind bij zijn ondergeschikten en
stond hoog in aanzien bij zijn vak-
genoten," aldus mevrouw Vali, "de
zoon ervoer deze overweldigende
populariteit als niet voor hem weg-
gelegd, Trouwens, hij verkeerde zelf
dermate in de ban van de aantrek-
kingskracht van de vader, dat hij
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geen enkele behoefte had om zich
met hem te meten of tegen hem af
te zetten. Hij bleef afhankelijk van
hem en ging door met zich passief
te gedragen. De moeilijkheid nu was
dat deze afhankelijkheid doorwerkte
in allerlei relaties en situaties. Ook
na het overlijden van de vader duur-
den onzekerheid en afhankelijkheid
voort en manifesteerden zich o.a. in
de verhouding tot de ondergeschik-
ten. Terwijl hij er niet naar had ge-
taald om zijn vader als rivaal te zien,
bleek hij dit des te meer te doen met
zijn oudere broer, de mededirecteur.
Hij maakte echter evenmin kans op
een overwinning op deze begaafde
broer. Daarom was hij sterk aange-
wezen op zijn medewerkers om zich
waar te kunnen maken."

Wedijveren met jongeren

Uiteraard kunnen ook andere omstan-
digheden dan de zojuist weergegeven
jeugdervaringen onzekerheid teweeg-
brengen. Het kan ook in een veel later
stadium ontstaan.
Mevr. Vali: "Een krachtige man kan
zich op een bepaalde leeftijd tussen
z'n 45e en 55e levensjaar bedreigd
voelen door verlies van potentie op
alle fronten. Soms wordt sexuele pro-
blematiek geprojecteerd in de werksi-
tuatie en beleefd als verlies van in-
vloed. Zo iemand voelt zich dan min-
der machtig, minder potent, en tevens
minder opgewassen tegen de reële
concurrentiestrijd met daadkrachtiger

jongeren. Want de relatie met het na-
geslacht is in deze leeftijdsfase be-
slist niet zonder problemen.
Naast de gewone schermutselingen
tussen de generaties zal een man aan
de top van zijn carrière ook geconfron-
teerd worden met de gevolgen hier-
van: het verwijt van zijn kinderen (en
het zelfverwijt) dat hij onvoldoende
betrokken was bij hun opvoeding en
psychische ontwikkeling. Door hen
wordt veelal de rekening voor de car-
rière gepresenteerd in de vorm van
studiemoeilijkheden, beroeps(keuze)-
problemen, protesthouding en een
negatieve instelling ten aanzien van
zijn levenswijze. Als zijn kinderen
andersoortige idealen nastreven, kan
dit inhouden dat ze zich van hem af-
keren, verwijderen of dat ze in zijn
ogen mislukt zijn. Een en ander zal
niet alleen spanning en ontstemming
veroorzaken, maar ook de voldoening
in het werk ondermijnen. Immers:
'the whole man goes to work' - men
neemt z'n privé-problemen mee naar
het bureau. Geprikkeldheid en ver-
bittering leveren allesbehalve een
vruchtbare bijdrage tot een soepeler
verhouding met medewerkers, die
maar al te vaak fungeren als kap-
stokken voor de problemen die de
chef met z'n kinderen thuis heeft."

Slijtage van kennis

De onzekerheid wordt nog uit een
andere bron gevoed. Door de stroom-
versnelling raakt de inbreng van zelfs

RPm 7

ambitieuze jongeren, laat staan van
oude getrouwen onontkoombaar 'be-
low date'. Hoe verder men van z'n
opleiding verwijderd raakt, des te
meer veroudert de beroepskennis.
Daardoor komen zekerheden van
vroeger op losse schroeven te staan.
Op den duur kan daar zelfs een ge-
degen ervaring niet tegen op. Daar
komt bij, dat de ouder wordende chef
zich bedreigd ziet door oprukkende,
pas opgeleide krachten die hun recht
tot deelname in de prestatiewedloop
komen opeisen.
"Wanneer men last heeft van dwang-
matige neigingen tot rivaliseren," al-
dus dr. Vali, "zal men - voortgejaagd
door geldingsdrang en prestatiezucht
- rust noch veiligheid kennen, hoe
hoog men ook komt."

Niet zelden zal een superieur allerlei
pogingen ondernemen om de presta-
tiedrang van zijn ondergeschikten te
stuiten. Dat is erg onverstandig, want
- aldus mevr. Vali - "hij wordt dan
vroeger of later geconfronteerd met
de gevolgen. In ieder geval haalt hij
naar zich toe, wat hij wilde vermijden:
prestigeverlies. Wil hij niet delegeren
(uit angst dat dan de soms grotere
bekwaamheid van zijn medewerkers
aan het licht treedt) dan zal hij om-
komen in detailwerk, overwerkt raken
en steeds minder greep hebben op
het beleid." Mevr. Vali noemt dat
'kortzichtig'; het eigen functioneren
weerspiegelt zich immers in de resul-
taten van medewerkers! Het is een
teken van incompetentie wanneer een
chef de werkkwaliteit van zijn mensen
tracht te drukken in plaats van te
doen stijgen.

"AI even onbegrijpelijk is het als een
onzekere superieur de op hoog peil
staande theoretische kennis van zijn
medewerkers ervaart als een tegen
hem gericht strijdwapen, in plaats
van oog te hebben voor het gereed-
schap dat hem aangeboden wordt om
de gang van zaken te perfectioneren.
Iemand die zich door prestige-scher-
mutselingen en vooringenomenheid
ervan laat weerhouden te profiteren
van de unieke gelegenheid zijn ver-
sleten kennis aan te vullen uit de
kersvers aangerukte voorraad der
jongeren, doet zichzelf tekort.
Bovendien: als men zich door een
medewerker laat adviseren, versterkt
men hiermee geen eigenwijsheid,
maar genegenheid!" aldus mevr.
Vali, die van mening is dat dit een
gunstige invloed zal hebben op de
werkrelatie. Omdat de tendensen tot
rivalisering dan plaats gaan maken

voor samenspel." -
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MEESTE ONDERVRAAGDEN (67 pcI)
ZOUDEN WEER BIJ DE
POLITIE GAAN ..•.

'I

Van de (177) geënquêteerde rijks-
politiemensen blijken de meesten
(67 procent) - ondanks bezwaren en
verlangens - plezier te hebben in
hun werk. Als zij de kans kregen hun
leven over te doen, zou slechts één-
op-de-vier een ander beroep kiezen.
Tweederde van de ondervraagden
zou weer bij de politie willen. Een
aantal zeer nuchtere mensen zei deze
vraag irreëel te vinden ("Je kunt je
leven toch niet overdoen ... ") en
bleef daarom het antwoord schuldig.
Dit zijn de exacte cijfers:

Als ze hun leven zouden mogen over-
doen, zou

24% beslist een ander beroep
kiezen,

28% misschien toch weer de politie
kiezen,

39% beslist weer bij de politie gaan,
9% kon de (irreëele) vraag niet

beantwoorden.

100%

Waarom weer bij de politie?

Wat zijn zoal de redenen waarom
tweederde van de ondervraagden -
ondanks hun zware en ongeregelde
werk, hun problemen en niet vervulde
wensen - toch weer bij de politie
zouden gaan?

Een aantal stemmen:

"omdat het een machtig beroep
is". (Wmr. I 25 - 34 j.)

"omdat ik van orde houd!"
(Owmr. 45 - 54 j.)

omdat het mij nog steeds boeit
en voldoening geeft, ondanks
teleurstellingen". (Adj. 45 -54 j.)

"omdat het een dienende functie
is met interessante aspecten en
mogelijkheden". (Off. 55+)

"omdat ik de afwisseling van het
vak prefereer". (Owmr.)

"omdat het een mooi vak is, dat
bovendien vrij goed wordt be-
taald". (Owmr. 45 - 54 j.)

RESULTATEN

RPm-enquêle (11)

Welk ander beroep trekt meer?

Van degenen die misschien of beslist
een ander beroep zouden kiezen (als
ze hun leven zouden kunnen over-
doen ... ), is het interessant te ver-
nemen, wàt ze dan zouden prefereren.
De volgende beroepen (door de redac-
tie gegroepeerd) werden o.a. ge-
noemd:

sociale beroepen: maatschappelijk
werker (7x), predikant, evangelist,
arts (4x), tandarts, dierenarts, socio-
loog, kinderpsycholoog.

vrije beroepen: ondernemer (3x), zelf-
standige (2x), zakenman (3x, onder
wie een wmr. I, die schrijft: "De
politieman krijgt geen waardering
voor z'n werk, hoewel ik persoonlijk
met plezier dienst doe bij de AVO"),
handelsman (4x), onder wie een
Haagse wmr. I: "omdat men door de
voorschriften het bos niet meer ziet",
binnenvaartschipper, fruitteler, gara-
gehouder, landbouwer.

onderwijs en voorlichting: onderwij-
zer (5x), leraar (3x), sportleraar, jour-
nalist, perschef, public relations.

RPm 9

overheidsdienst: burgeramtienaar (3x
onder wie twee oppers die naar een
'geregeld leven' verlangen), ambte-
naar ter secretarie, militair, Kon.
Marechaussee.

technische beroepen: vooral electro-
techniek, werktuigbouwkundige, maar
ook 1e machinist bij de NS, zoals een
Limburgse opper begeert.

hoger niveau: velen van degenen die
een ander beroep zouden ambiëren,
zeggen er spijt van te hebben dat ze
vroeger niet meer hebben gestudeerd.
Velen zouden graag een middelbare
schoolopleiding hebben gehad, soms
gevolgd door een academische
studie.

diversen: slechts één ondervraagde
(een wmr. I) zou best emigrant wil-
len zijn, een Brabantse adjudant zou
liever een organisatorisch beroep
hebben gehad, een Groningse opper
ontdekte bij zichzelf het figuur voor
de stoel van een bankdirecteur, een
officier denkt aan een beroep in de
bestuurlijk/politieke sfeer ("dan heb
je niet alleen een viool, maar ook een
strijkstok". Niet omdat daar weleens
wat aan blijft hangen, maar omdat
"je dan niets te vertellen hebt") en
twee rijkspolitiemensen ontdekten bij
zichzelf creatief talent: een Zuid hol-
landse wmr. I als 'bloemenarrangeur'
en een dirigerend officier als 'musi-
cus'.

(vervolg op pag. 11)

IN HET VOLGENDE

NUMMER:

de overige resultaten van de
enquête. Met o.a.: wat moet
er in de komende jaren in
de politieorganisatie vooral
veranderen?

Rp.org_RPM72_11_nov_Nr.03_compri 73



72 pct:
inspraak
•
IS

onvoldoende

Afgaande op eigen ervaringen
bij het korps rijkspolitie spra-
ken de 177 geënquêteerden
zich als volgt uit:

Verplaatsingssysteem

slecht
onvoldoende
redelijk
goed
zeer goed
geen mening

16%

21%
43%

19%
_0/0

geuit 1%

100%

Bijna 2/3 toonde zich dus te-
vreden over het in het korps
bestaande systeem van ver-
plaatsing. Ruim 1/3 van de ge-
enquêteerden is er niet te-

vreden over.

Beoordelingssysteem

slecht 15%

onvoldoende 20%

redelijk 33%

goed 31%

zeer goed 1%

100%

Het beoordelingssysteem komt
dus positiever uit de bus: ruim
1/3 ontevreden, 1/3 vindt het
systeem redelijk en bijna 1/3
vindt het goed of (in een enkel
geval) zeer goed.

Medezeggenschap

Uit de toelichting die sommigen
bij hun beantwoording hebben
gegeven, blijkt dat niet zozeer
de medezeggenschap in het
korps maar veel meer de mede-
zeggenschap in de eigen groep
of dienst is bedoeld. De resul-
taten zijn hier:

RPm 11

slecht/onvoldoende 72%

redelijk/goed 27%

geen mening geuit 1%

Ruim 1/3 ervaart de relatie met
de burgerij als onvoldoende of
(in enkele gevallen) zelfs slecht.
Bijna 2/3 ervaart deze als rede-
lijk of (bij zeer velen) goed.

Contacten met de pers

Ook hier weer blijken de rela-
ties plaatselijk zeer te verschil-
len, aldus verscheidene infor-
manten. Totaalbeeld van de
politiële contacten met de
(meestal plaatselijke of regio-
nale) pers:

slecht
onvoldoende
redelijk
goed
zeer goed

Minder dan 1/3 vindt dat de
relaties met de pers ten wensen
over laten. Ruim 1/3 spreekt van
redelijke contacten en 27% er-
vaart deze als goed of (in een

aantal gevallen) zeer goed. -

(Sijbrand in "de Journalist") _

100%

(De keuzemogelijkheden moes-
ten bij de telling worden
samengevat, doordat veier)
meer dan één aanstreepten.) .
Bijna driekwart van de ge-
enquêteerden is dus niet te-
vreden over de mate van mede-
zeggenschap die zij in hun
werkkring ervaren.

Contacten met de burgerij

Ten aanzien van de vragen, hoe
de contacten van de rijkspolitie
met de burgerij (en met de pers)
worden ervaren, deelden ver-
scheidene ondervraagden op
hun formulier mede, dat dit
plaatselijk erg verschilt. Totaal
genomen vindt men de contac-
ten met de burgerij:

slecht 4%

onvoldoende 35%
redeijk 28%

goed 32%
zeer goed 1%

100%

11%

27%

35%

22%

5%

100%
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VAN BOVEN BEKEKEN .....

Schiphol (foto RP Dienst Luchtvaart)

Wetenswaardigheden stuwde agressie kwijt te raken. Laat
u hem daarvoor de tijd niet, dan kan
het de liefdevolle echtgenote over-
komen, dat ze onaardige dingen te
horen krijgt die eigenlijk voor een
ander bedoeld waren. Zo ontstaat in
vele huwelijken steeds weer eenzelf-
de misverstand tussen de man die
wil afreageren en zijn vrouw die juist
dan al zijn aandacht vraagt."
De man mag zich best eerst even ont-
spannen en hoeft niet per se meteen
zijn vrouw te knuffelen, zegt dr. Sopp.
Maar ... voegt hij er onmiddellijk
aan toe, - van uitstel moet natuur-
lijk geen afstel komen. Want voor het
televisietoestel in slaap sukkelen is
niet hetzelfde als 'even ontspannen'.

AFREAGEREN

Vrouwen van politiemensen krijgen
een praktisch advies van de Duitse
industrie-adviseur en psycholoog dr.
Sopp: "Neem uw man, als hij van
zijn werk thuiskomt, niet meteen in
beslag met liefkozingen of met ver-
halen over uw huiselijke beslomme-
ringen. Want een man moet gelegen-
heid hebben, zijn in het werk opge-

I
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Nieuws

uit de districten:

• Postbureau in oude stijl . (13)

• Nieuwe bureau in Gemert (13)

• Oud-wereldkampioen

Rik I aangehouden (13)

• Goedkoop naar Ierland (14)

• M.E.-ers op natte voeten (14)

• Nachtelijke bokkespongen (14/15)

• Moe aan slag (15)

• Scherpschutters (15)

• Opper Boeijens

moordzaak op afbetaling (16)

• Langs de weg gezien (17)

• Met de complimenten

van mr. Pieter (18)

• Vijf jaar Horn (18)

• "Hallo, Policeman!" (18)

e Nieuwe oogst van

Arnhem/Apeldoorn (19/20)

• Info-ad ressen (19)

Aan INFO INTERN

werkten deze keer mee:

A. A. Bliek, L. Damen, E. P. M.

Dooren, M. A. P. Dierckx, C. Th. J.

de Groot, A. Huizing, A. de Jong,

Th. Leenders, J van Luinen, H. J.

Kuiper, J. Oostlnq, B. Schmidt, W.

F. Stomp, e.v.a.

Foto's AVD-Fotodienst, Z.K.H. Prins

Claus, Dienst Luchtvaart, Hans Kes,

A. L. van Ooyen, H. Panneman.,

Techn. Recherche Eindhoven, Anton

Werker en de foto redacties van de

Nieuwe Brielse Courant en de Nieuwe

Limburger (Maastricht).

Post Hoogerheide

brengt

internationale affaire

aan het rollen

HOOGERHEIDE. - De rijkspolitie van
Hoogerheide (groep Woensdrecht)
heeft van de Procureur des Konings
te Antwerpen bijzondere dankbetui-
gingen ontvangen, nadat zij een
internationale serie bankovervallen en
inbraken aan het rollen had gebracht,
waarbij ook de oud-wereldkampioen
wielrennen Rik van Steenbergen (48)
werd aangehouden.
De zaak kwam aan het rollen, toen
de Nederlander Jacobus P. te Hooger-
heide door de rijkspolitie werd ge-
arresteerd. Hij bekende bij verhoren
te zijn opgetreden als leverancier van
de gestolen auto's die de inbrekers-
bende bij de operaties, vooral in de
omgeving van Antwerpen gebruikte.
De arrestatie van P. kon plaatsvinden,
nadat door de rijkspolitie te Hooger-
heide in een café een deel van de
buit van een antiekdiefstal was ge-
vonden. De caféhouder bleek een
goede bekende van P. In totaal wer-
den zeven mannen aangehouden,
onder wie Rik van Steenbergen, die
eerder met een van de gearresteer-
den werd veroordeeld wegens opium-
smokkel. De bende pleegde ook
bankovervallen, o.a. te Wesemaal
(1 miljoen B.frs.).

RPm 13

Postbureau

in oude stijl

HEUS0EN. - In het sinds 700 n. Chr.
bekende Brabantse stadje Heusden
aan de Maas wordt naarstig ge-
streefd de oude stadsgemeenschap in
ere te herstellen. Zo ook het post-
bureau te Heusden (groep Drunen),
dat op 29 sept. officieel in gebruik
werd genomen, Zelfs de lamp aan het
bureau is van antiek model en ...
niet blauw.

GEMERT. - Zo nam het Oostbrabantse Gemert met vliegend vaandel en
slaande trom het nieuwe groepsbureau in gebruik, nadat de burgemeester de
rijkspolitie de huur had opgezegd.
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Goedkope vakantie

voor

politiemensen

DUBLIN. - Wie goedkoop met vakan-
tie wil en zich aangetrokken voelt tot
het mooie Ierland (waar niet gevoch-
ten wordt tussen katholieken en pro-
testanten ') heeft misschien iets aan
deze speciale aanbieding van Prim-
Air voor politie-ambtenaren: acht-.
daagse vliegreis (van zondag tot zon-
dag) naar Ierland van f 125,- p.p. U
en uw vrouw zijn dan een week de
gast van een Iers politiegezin. Een
andere week (wanneer uw collega
naar Nederland komt) is dat echt-
paar te gast bij u. Deze aanbieding
geldt tot 14 april 1973, uitgezonderd
de kerstperiode.
Nadere inlichtingen verstrekt Prim-
Air te Bussum. Tel. 02159-14541.

V.l.n.r.: gespreksdeelnemers Klute, Van os, Hoppe (RVD), Warneke, Maltha (RVD), Kooymans, Van

Aerssen (RPm) en Ligtenberg. Niet zichtbaar op de foto: J. H. Sissing.

gezocht werden voor een voorlich-
tingsadvertentie. Majoor J. eh. War-
neke, hoofd van het bureau Perso-
neelsvoorziening, had daarvoor een
aantal rijkspolitiemannen uitgenodigd
om aan de RVO-copywriters hun
"story's" te vertellen. Wat daarvan
de resultaten zijn geworden, kan men
binnenkort lezen in de nieuwe adver-
tentie van de rijkspolitie in de radio-
bladen.

Daar maken wij

een fabel

van .....

UTRECHT. - Met fabeltjes houdt de
Rijksvoorlichtingsdienst zich niet op.
Dat bleek ook niet nodig, toen er
ware verhalen (uit de politiepraktijk)

ken en goed om de enkels sluitende
schoenen. "De kans bestaat nl., dat
ander schoeisel in de modder blijft
steken", aldus wmr. I H. Panneman,
die ons verslag deed over deze expe-
ditie. Meegenomen proviand en reser-
vekleding (meegedragen in water-
dichte rugzakken) kwamen goed van
pas. Na zo'n 100 meter modderbad
bereikte men open water. "Het is on-
voorstelbaar, hoe mooi het daar is",
aldus wadloper Panneman, "je loopt
over de zeebodem van bank naar
bank, af en toe een sleuf of geul
passerend, waar in het water soms
tot kniehoogte, soms tot heuphoogte
en ook wel tot borsthoogte kan rei-
ken. Maar je stapt er in, met als doel
dat eiland in de verte, een bedrieg-
lijke verte, want het is verder weg dan
het oog doet vermoeden."
Na vier uren wadlopen - onder-
broken door een 'staande' rust van
tien minuten - bereiken de M.E.-ers
(samen met nog zo'n 70 militairen en
burgers, w.o. ook een aantal dames)
Schiermonnikoog. Enthousiast over
de prachtige tocht en met tot staal-
draad gevormde beenspieren, voeren
de M.E.-ers per boot terug naar de
vaste wal. Met een uitstekend diner
in 'de huiskamer van het Noorden' te
Leens werd de Waddendag ("Wat 'n
dagl") bekroond.

Adspiranten

ontvoeren mascotte

van "R.P.-ALEX"

Groningse M.E.-ers

als Rijkspolitie

te Wad

GRONINGEN. - Voor geen kleintje
vervaard heeft het M.E.-peloton van
het district Groningen op 24 aug. jl.
een 'wadlooptocht' ondernomen naar
Schiermonnikoog. Bij Pieterburen
voegde zich een gids van het 'Wad-
loopcentrum' bij het 30-tal M.E.-ers
in burger en bij afgaand tij - dus
achter het water aan - werd de 15
km lang waadtocht ondernomen.
Tenu: korte broek met zwembroek,
warme trui, regenjack, nylon sokken
(om de tenen tegen de modder te
beschermen), daarover stevige sok-

APELDOORN. - Ze stonden wel even
vreemd met hun ogen te knipperen,
die AVO-ers, toen zij in de vroege
ochtend van 22 september door pam-
fletten op de hoogte werden gesteld
van de nachtelijke ontvoering van
bok Alex, mascotte van de perso-
neelsvereniging "RP Alex".
"Kom me maar halen bij de oplei-
dingsschool in Apeldoorn", luidde de
boodschap op het publikatiebord en
toen ging de AVO-ers een lichtje op.
De jaarlijkse materiaal-show voor de
school in Apeldoorn was dit jaar
achterwege gebleven en dit moest
een kleine wraak zijn van de adspi-
ranten die op 22 sept. zouden worden
beëdigd.
Verwonderd over het ongeziene bin-
nendringen en de geslaagde ontvoe-
ring (niet wetende dat de nachtdienst
van de groep Driebergen met de
jeugdige daders onder één hoedje
had gespeeld), toog een deputatie
AVO-ers naar Apeldoorn: opper Plas-
mans (voorzitter van RP 'Alex') en de
wachtmeesters Hiddinga, Goos en
Meijer. In de aula waar die middag
de zojuist beëdigde adspiranten met
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hun familie en verloofdes verzameld
waren voor de uitreiking van de diplo-
ma's, voerden twee van de ontvoer-
ders (J. F. de Jong en C. de Groot)
de bok ten tonele en bevalen hem
'in de - betere - zorg' aan van de
"RP Alex". Voorzitter Plasmans noem-
de het 'een beste stunt' en benoemde
de hoofdaders De Jong en De Groot
tot 'Adspirant-Bokkeschieters' (met
donkerblauw lint en 'eremedaille'); de
commandant van de school ontving
de onderscheiding 'Opperste Bokken-
schieter' . Kopschuddend over zoveel
drukte liet Alex de Bok zich per
Porsche-veeauto naar Driebergen
terugvoeren. Adsp. wmr. J. F. de Jong draagt bok Alex weer over aan zijn 'vader', voorzitter Plasmans (links).

Rijverbod

per

voorhamer

SITTARD. - "Dat moet voor eens en
voor altijd afgelopen zijn", sprak
moeder A. Ponsing te Sittard, toen ~~. ~)(

haar zoon voor de zoveelste keer
was aangehouden wegens zijn in on-
deugdelijke staat verkerende auto.
De daad bij het woord voegend greep
de kordate vrouw een voorhamer en
zorgde er met enkele krachtige slagen
voor, dat zoonlief met dit wrak geen
gevaar meer kan opleveren op de
openbare weg. Met de spontane bij-
drage aan de verkeersveiligheid haai-
de ze tevens de voorpagina van De
Nieuwe Limburger, toen persfotograaf
Anton Werker het gebeuren met z'n
camera had geregistreerd.

Burgers melden zich

voor opleiding

scherpschutter

DEN HAAG. - Na het TV-interview
met generaal W. de Gast op 12 sept.
[l. - waarin hij de plannen kenbaar
maakte om vrijwilligers een opleiding
te geven tot scherpschutter - heb-
ben tientallen burgers zich hiervoor
als kandidaat aangemeld, veelal om
- zoals men het motiveerde - "het
gezag te mogen helpen handhaven"
en "agressieve krachten te bestrij-
den". Al deze mensen moesten teleur-
gesteld worden, want de Algemeen
Inspecteur bedoelde uiteraard, dat de
vrijwilligers uit het personeel van het
korps rijkspolitie zouden worden aan-
getrokken.
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Help een kind

aan een kans

Niet elk kind krijgt de kans om
zich te ontplooien tot een geluk-
kig mens. Pro Juventute trekt zich
het lot van meer dan 12.000 van
deze Nederlandse kinderen aan.
Een van de middelen om daarvoor
geld te verkrijgen is de uitgave
van de jaarlijkse 'Oranjekalender',
waarvoor ons Koninklijk Huis een
aantal prachtige kleurenfoto's be-
schikbaar stelde. Kosten f 4,75

(plus f 1,25 verzendkosten). Ver-
krijgbaar door storting op post-
giro no. 51 7400, Pro Juventute
(Postbus 7101), Amsterdam. Mis-
schien een leuk Sinterklaas- of
Kerstgeschenk voor uw buitenland-
se vrienden: er is nl. ook zo'n'
Oranjekalender verkrijgbaaar met
de tekst in vier talen.

CONTAINER- EN

WEGENBOUWBEDRIJF

L.HEUS

Klokjeslaan 22 - MAARSSEN

Tel. 03465 -15 67

onderhoud

en aanleg

van wegen

Reconstructie

van "moord

op afbetaling"

EERSEL. - Toen woonwagenbe-
woner P. uit Valkenswaard op 27 aug.
de rijkspolitie te Eersel kwam melden,
dat hij zojuist in de bossen het lijk
van Frits van Ampting had gevonden,
wist hij dat hij verdacht zou worden.
Had niet Frits' vroegere vriendin
Sophie hem geld geboden om de
lastige Frits kwijt te raken? Of zou
Sophie zelf de dader zijn?
Vragen genoeg in deze gecompliceer-
de zaak, waar groepscommandant
adj. J. van Oosterbosch en zijn man-
nen eensklaps mee geconfronteerd
werden. Het pakte anders uit. Na
gedegen recherchewerk kwam opper
Boeijen tot de volgende vermoede-
lijke ontknoping:
Sophie, eigenares van een bungalow
in de bossen van Eersel, had de ver-
houding met Frits A. verbroken en
hem uit haar woning gezet. A. blee1
echter terugkomen, waardoor Sophie
zich bedreigd voelde en uitweek naar
België bij 'den Joost', zoals haar
gastheer in Lommel genoemd werd.
Sophie liet verschillende mensen
weten, dat zij A. kwijt wilde; zij bood
er zelfs g~ld voor aan reeds genoem-
de P., die echter weigerde. 'Den
Joost' bracht haar in contact met de
Belg Jos D., die tegen betaling dit
zaakje wel zei te willen opknappen.
Hij kreeg een voorschot plus een
revolver van Sophie. D. zocht contact
met Frits A., die als smokkelaar en

jeneverstoker bekend stond. Samen
gingen ze op zoek naar een ruimte,
waar clandestien gestookt kon wor-
den. Tijdens dit samenzijn stelde
Frits voor, dat Jos de woning van
Sophie in brand zou steken tegen
betaling van f 5000,-. Maar toen Jos
met Frits in diens auto op de avond
van 26 augustus naar de bungalow
waren gereden, kreeg Jos spijt. Er
ontstond een ruzie en Jos loste enige
dodelijke schoten op Frits. "Omdat
Frits mij bedreigde", aldus de Belg,
maar de rijkspolitie hecht aan die be-
wering weinig geloof. Jos ging aan
de haal en de woonwagenbewoner P.
vond het lijk de volgende dag in de
auto bij de bungalow.
Daar is later, in aanwezigheid van
o.a. het parket te Eindhoven, de fatale
gebeurtenis gereconstrueerd en op
film vastgelegd.

Zo kwamen verdachte Jos P. en slachtoffer Frits

van A. aangereden bij de bungalow van Sophie.

Bespreking in het bos door o.a.: rechter-commissaris mr. W. Dirkse (4e van links). O.C. overste J. ver-

meulen (6e van links), Subst. Off. v. Justitie mr. J. M. Hulleman (3e van rechts) en owmr. Boeijen (ge-

heel rechts), die het grootste aandeel in de oplossing van deze zaak leverde.
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"Zit mijn jasje goed, zit mijn dasje goed .. "

De hoge avd-GAST werpt een kritische blik in
de spiegel.

(Fotodienst AVO)

RPm 17

... motordulvel (Fotodienst AVO)

langs de weg gezien
~

Kantoor: Schoolstraat 11 Telefoon 05498 - 22 20

GEBR. HAVERKORT N.V.

Aannemersbedrijf

van Beton- en Waterbouwkundige Werken

VROOMS HOOP

*
Dit tafereeltje van saamhorigheid werd vast-

gelegd door persfotograaf Hans Kes van de

Nieuwe Brielse Courant. Spijkenisse heeft sinds

kort gemeentepolitie, maar de blauwe rijks-

politielamp doet nog goede diensten.
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Klas 0 opleiding 1971/ IV

Achterste rij (v.l.n.r.): adsp.'n T. DoJfin, L. W. F. Doomernik, W.

Gerritsen, A. W. J. Franken, P. Douwes, J. S. Dalebout.

Middenrij (v.l.n.r.): adsp.'n W. J. Breel, D. Drogt, J. Fokkens, H.

van Duinen, W. Dijkema, G. J. J. Deckers, J. W. Drok.

Voorste rij (v.l.n.r.): owmr. G. S. Schoots, adsp.'n P. A. A. van

Doorn, K. A. Doesburg, J. M. Driessen, R. Groen, A. J. F. Seesing,

Th. Bakker, M. A. L. J. Couwenberg, adj. P. L. Aerts.

Klas E opleiding 1971/ IV

Achterste rij (v.l.n.r.): adj. G. M. Koning, adsp.'n P. Nieuwhof, B.

J. M. Bouwhuis, H. N. Bron, N. v.d. Knokke, G. J. H. Melis.

Midden rij (v.l.n.r.): adsp.'n J. Oosterlee, L. J. Mulder, A. A. Rosen-

brand, R. Th. C. Oosterlaken, W. T. Stegeman, J. G. Miedema.

Voorste rij (v.l.n.r.): adsp.'n L. A. M. Oosterom, Th. P. M. Moeren-

hout, J. P. de Noo, G. H. M. Nijhuis, H. Meijer, owmr. A. G.

Clement.

Klas Fopleiding 1971/ IV

Voorste rij (v.l.n.r.): owmr. M. Th. Berendsen, adsp.'n J. Rijkens,

C. J. G. Rekveld, H. W. G. Meurs, H. R. Draaijer, P. B. L. Dahmen,

A. Plugers, owmr. J. W. Gehasse.
Tweede rij (v.l.n.r.): adsp.'n J. H. Koopman, H. B. Rilzema, A. H.

Rieks, H. v.d. Poel, J. Schröder, A. J. Rorije, L. B. M. v. Rienen,

Prins.
Achterste 2 rijen (v.l.n.r.): adj. H. Bouman, adsp.'n H. Pladdet,

D. Schaap, U. G. F. Roellel, G. M. Peters, J. J. N. Oud, D. H. J.

Pasman, J. J. P. de Ruiter, J. H. Koeslag, A. J. Pool, H. J. v.d.

71an, J. H. Peerenboom.

Klas G opleiding 1971/ IV

Eerste rij (v.l.n.r.): adj. E. A. Boesaard, adsp.'n Th. W. M. Klaren-

beek, E. D. L. de Jong, J. Keijser, R. Kempes, G. Th. Hermans,

H. Elzer, owmr. E. Leurink.
Tweede rij (v.l.n.r.): adsp.'n H. J. Dijkslag, A. W. van Tol, J. Chr.

van den Hoek, J. C. F. M. Otlen, J. Dijkstra, C. A. Hellinga.

Derde rij (v.l.n.r.): adsp.'n A. Ista, T. P. C. van der Grijp, J. J.

Heerschop, J. P. van 't Klooster, J. Heiwegen, A. A. G. van den

Dobbelsteen.
Vierde rij (v.l.n.r.): adsp.'n D. P. van den Burg, W. F. Periot, L.

G. Jansen, Th. W. A. W. Heijms, S. Hoekstra.

Klas Hopleiding 1971/ IV

Achterste rij (v.l.n.r.): adsp.'n S. Wegter, T. v.d. Brink, J. Wijgman,

H. L. P. Hoogwerl, P. J. Vink, H. J. Westerhof.

Middenrij (v.l.n.r.): adsp.'n J. Kraan, J. W. Willemstein, A. C.

Werrij, J. Homan, A. van Velden, J. E. Valkema.

Voorste rij (v.l.n.r.): adj. J. W. K. Coenraadts, adsp.'n J. C. Ver-

steeg, J. Zeewuster, O. Mesken, H. Pieters, W. C. Woudenberg,

owmr. B. Kref!.

U wilt niet zo maar een levensverzeke-

ring, maar de dekking die u als politie-

ambtenaar nodig heeft.

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor lo.ster 139

Rp.org_RPM72_11_nov_Nr.03_compri 81



VLIEGENDE VOYEURS

,Er wordt regelmatig te laag gevlogen

boven naturistenkampen', meldde de

Dienst Luchtvaart bij de documentaire

'Bloot is dood'. (RPM no. 1 - sept.)

In de gemeente Maarssen ligt het
naturistenterrein 'Gravingen' (15 ha)
van de Haagse vereniging 'Zon en
Leven'. Onze groep heeft vrijwel geen
bemoeienis met dit terrein, behalve in
juli 1969, toen een sportvlieger uit
Driebergen er heel laag over vloog.
Gevolg: een proces-verbaal. Werd in
eerste instantie door het kantonge-
recht te Utrecht veroordeeld tot 2000
gulden boete; in hoger beroep eiste
de OvJ 1000 gulden boete plus ont-
zegging vlieg bevoegdheid. Werd ten-
slotte vrijgesproken van tenlasteleg-
ging, omdat niet kon worden bewezen
dat er van een 'mensenmenigte' kon
worden gesproken waar boven werd
gevlogen, zoals de Luchtvaartwet om-
schrijft.

A. Goedhart, Maarssen

Ii=

STRENGER STRAFFEN

'Kan er niet strenger gestraft wor-

den?' vroeg een jachtopziener aan

minister van Agt. (RPM no. 1- sept.)

Wat mij bij het opleggen van straf-
fen opvalt, is dat voor (wat men zou
kunnen noemen) 'geringere' vergrij-
pen, zoals verkeersovertredingen, vrij
hoge boetes worden geheven. In
tegensteling tot sommige misdrijven,
waaronder ook wel die misdrijven
waar de jachtopziener op doelt. De
minister vraagt zich terecht af, of
strenqere straffen een beter resultaat

Reacties van lezers op de inhoud

van RP-Magazine kunnen worden

ingezonden aan: Eindredactie

RP-Magazine, Postbus 47, Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw brief,

des te groter de kans op plaatsing.

zullen hebben op de gedragsbe-
invloeding. In een aantal gevallen zal
dat m.i. zeker zo zijn. Ik denk aan
gevallen van het rijden onder invloed
en de zo alledaags geworden brom-
fietsdiefstallen. Wat strengere straffen
zouden deze misdrijven ongetwijfeld
doen afnemen. In een aantal andere
gevallen zal de straf inderdaad lichter
moeten zijn en de opzet meer gericht
zijn op de verbetering van de gedra-
gingen van de betreffende personen.

W. Dekker, Biggekerke (Zld.)

POLITIEWET I

Enige tijd geleden kwam ik m.b.t. een
onderzoek in contact met 'n Tweede
Kamerlid - hij was benadeelde -
die mij meedeelde dat hij lid was van
de commissie die de nieuwe Politie-
wet moet klaar stomen.
Toen ik, na deze ontdekking, met be-
trokkene over de huidige politie-
organisatie sprak, bleek mij dat hij
niet het verschil wist tussen Rijks-
en Gemeente-politie, laat staan dat
hij enig begrip had van functies en
rangen bij de Nederlandse politie.
Ik heb nog steeds hoop.

'Opper" te W.
(bij redactie bekend)

POLITIEWET 11

Het Korps Rijkspolitie ligt me na aan
het hart. Ik heb dan ook begrip voor
het feit, dat sommige rijkspolitiemen-
sen met sentiment het voortbestaan
van het Korps zullen bepleiten, hoe-
wel ik meen dat we zo objectief
mogelijk de voor- en nadelen tegen
elkaar zullen moeten afwegen.
Al zijn we er nóg zo nauw bij betrok-
ken, als toeschouwers zullen we zien
hoe dit gebeurt en over ons lot en
onze toekomst beslist wordt door
niet-politiemensen. Partijpolitieke ma-
noeuvres zullen bij de totstand-
koming van de politiewet zeker niet
op hun plaats zijn.

H. L. J. Effting, Horst (L.)

RPm 21

POSTBUS 47
BENNEKOM

RP-magazine (I)

Het blijkt inderdaad dat het RP-maga-
zine een nieuwe geest uitstraalt, want
zowaar werd in het eerste nummer
een kritische noot gelezen. Dit deed
bijzonder prettig aan. De 'blauwe
lach' van voorheen was meestal te
zoet en men kon uitsluitend artikelen
lezen waarbij ons korps werd opge-
hemeld. Daarom doet bijv. het inter-
view met een M.E.-er weldadig aan.

Hopenlijk blijft RP-magazine door-
gaan op de ingeslagen weg.

P. J. Hettema, St. Willibrord

RP-magazine (11)

Gaarne wil ik u complimenteren met
de veelbelovende wedergeboorte van
uw blad. De vormgeving doet het
goed, qua inhoud is er een opvallen-
de variëteit in behandelde onderwer-
pen. Bepaald een vondst is de ge-
kleurde binnenkatern (Info Intern)
waar u het bekende 'allerhande' heeft
ondergebracht. Veel succes toege-
wenst op de nieuwe weg.

Veilig Verkeer Nederland,
F. Sj. van Paasschen
(hoofd Voorlichting)

RP-magazine (111)

Mijn complimenten voor vorm en in-
houd van het nieuwe RP-magazine.

B. C. Evenhuis *), Utrecht

*) De heer Evenhuis is docent aan de School
voor de Journalistiek te Utrecht en publiet-
teitschef van de NFN, waar in RPM no. 1
over werd bericht. - Red.)
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SCHOOLRECORDS ATLETIEK

Sedert in 1968 de Opleidingsschool in Horn werd opgericht, wer-

den op beide scholen gezamenlijk (Horn en Arnhem/Apeldoorn),

de navolgende "atletiekrecords" gevestigd tijdens het sport-

examen. Enkele topprestaties bleven al jaren onbetwist. Vooral

die van D. de Vries (1500 m) en N. J. P. v.d. Hurk (kogelstoten)

zijn opmerkelijk goed.

100 m HARDLOPEN

11.5 sec. W. A. M. v. Elk
11.5 F. v.d. Molen
11.6 J. J. v.d. Ven
11.6 e. P. v. Tiggele
11.6 B. P. Ramaker
11.7 S. F. Wezeman
11.7 G. J. M. Greveling
11.9 F. A. Swieringa
11.9 J. Bandstra
11.9 R. P. Verseveldt
11.9 R. W. Klute

1970
1972
1972
1972
1972
1970
1972
1971
1972
1972
1972

1500 m HARDLOPEN

4.26.2 min.
4.28.0
4.28.5
4.28.5
4.32.0
4.32.0
4.33.7
4.34.0
4.34.0
4.34.5

D. de Vries 1968
W. A. Th. Eggermont 1969
S. Smedes 1971
J. v. Elzelingen 1971
J. G. M. Habets 1969
A. Buizer 1971
P. Helmholt 1972
H. H. Emmerik 1969
J. Bom 1969
H. W. J. v.d. Walle 1971

HOOGSPRINGEN

1.72 m J. J. Vaessen 1969
1.71 " J. A. Langendoen 1971
1.70 P. v. Putten 1972
1.65 " M. H. A. Vrijsen 1971
1.65 " P. de Groot 1972
1.65 " J. Koppejan 1972
1.65 " Th. W. Vellema 1972
1.65 J. J. v.d. Ven 1972
1.65 " G. J. M. Geveling 1972
1.65 H. A. v. Buuren 1972
1.65 " W. Veldhuizen 1972

RPm 23

KOGELSTOTEN 6 KG

12.71 m N. J. P. v.d. Hurk 1971
11.75

"
W. e. Wijnstok 1971

11.72
"

G. J. ten Brinke 1972
11.21

"
O. Andela 1971

11.12
"

J. de Heer 1970
10.92

"
J. A. Langendoen 1911

10.56 .. G. A. Brouwer 1971
10.55

"
H. Th. M. Beek 1970

10.55
"

P. v. Putten 1972
10.51

"
G. H. Oudenampsen 1971

KOGELSTOTEN 71
/4 KG

( i

11.34 m A. J. F. e. Roescher 1969
11.33

"
J. B. D. v. Bergen 1~9

11.26
"

G. v. Wincoop 1~69
11.05

"
H. H. J. Gaal 1~69

11.01
"

H. J. A. v. Elteren Jl969
10.79

"
E. M. Bogaert 1969

10.75
"

G. M. Been 1971
10.45

"
L. Roetert 1969

10.44
"

e. H. M. Moens 1970
10.27

"
G. M. den Brok 1972

10.27
"

H. W. M. v.d. Heijden 1972
/j.;) •.

nEB ,bl.
VERSPRINGEN

":lj.,", t~Î1F

6.19 m J. A. Langendoen " J1'971
6.10 " R. W. Klute 1972
6.09 S. F. Wezeman 1970
5.92 " H. A. M. J. Delnoy 1972
5.89 " R. Stolk 1971
5.85 " A. M. Frijters 1972
5.85 " e. P. v. Tiggele 1972
5.81 " H. eh. de Goeij 1969
5.82 " J. H. v. Otterloo 1971
5.81 " G. G. M. Overmars 1970
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UIT DE LUCHT GEGREPEN

Dit stond in het Korpsblad Dit stond de volgende dag in het

Algemeen Dagblad
Een inval op een woonwagenkamp
bij Breda, was mede aan de hand
van luchtverkenningen en luchtfoto's
voorbereid. Bij deze actie werden o.a.
diverse kleuren t.v.-toestellen uit een
manshoog korenveld gehaald, die
vanaf de grond niet, maar vanuit de
lucht wel zichtbaar waren en zelfs op
de luchtfoto's duidelijk te herkennen
waren, ondanks het feit dat ze ook
nog onder' een autodak verborgen
lagen.

"

TV-diefstal opgelost

met vliegtuigen

BREDA - Politievliegtuigen hebben
een groot aantal televisietoestellen
opgespoord die verborgen waren in
een manshoog korenveld bij Breda.
Bij deze actie werd een omvangrijk
dievencomplot opgerold.
De luchtverkenningen werden o.a.
uitgevoerd om een inval voor te be-
reiden in een woonwagenkamp waar
vermoedelijk de daders van een serie
inbraken waren ondergedoken.
Op de luchtfoto's waren de dozen met
de kleuren-tv's in het korenveld dui-
delijk zichtbaar. Bij eerdere nasporin-

!I er wekelijks assistentie verleend
wordt aan de Rijkspolitie te Water,
district Nijmegen, om varende water-
vervuiiers te betrappen waarna al dan
niet gewapend met papier en potlood
getracht wordt hen van hun verkeerde
en watervervuilende handelwijze te
doordringen.

"Luister naar uw vrouw, rijd voorzichtig" staat er op de sticker die achter op de Taunus was geplakt.

Maar meneer wist het kennelijk beter ...
(foto Herman Stegeman/Persbureau AD)

gen was deze geheime bergplaats
aan de aandacht ontsnapt.
Luchtverkenningen door de Rijks-
politie worden steeds belangrijker bij
de bestrijding van de criminaliteit.

Dit stond in de Volkskrant

Politie ziet gestolen waar

vanuit de lucht

EINDHOVEN, 25 juli - De rijkspolitie
heeft de laatste maanden verschillen-
de invallen in woonwagenkampen
voorbereid door middel van uitgebrei-
de luchtverkenning door de Dienst
Luchtvaart van het korps. Aan 'de
hand van luchtfoto's zijn onder an-
dere zorgvuldig verstopte, gestolen
kleurentelevisietoestellen in omrin-
gende korenvelden ontdekt bij een
woonwagenkamp in de buurt· van
Breda.
De rijkspolitie verwacht dat het met
speciale luchtfototechnieken ook mo-
gelijk zal zijn gestolen waar of wa-
pens die vaak in de buurt van de
kampen begraven wordt op te sporen.
Het vandaag verschenen korpsblad
van de rijkspolitie onthult zelfs dat
via een luchtfoto een kleurenontvan-
ger werd ontdekt die in de buurt van
een woonwagenkamp onder een auto-
dak verborgen was.
De rijkspolitievliegtuigen op Schiphol
hebben de laatste tijd boven de grote
rivieren en het IJsselmeer diverse
mooie successen geboekt bij het op-
sporen van watervervuilers. Vanuit de
lucht blijken ook clandestiene lozin-
gen door fabrieken, particulieren en
varende schepen vaak veel beter te
ontdekken dan vanaf de wal. Het
district Nijmegen van de rijkspolitie
vraagt bijna wekelijkse assistentie om
varende watervervuilers te betrappen.
Enkele waterschapsbesturen in Ne-
derland hebben de mogelijkheden in
studie om met luchtverkenning stren-
gere controle op clandestiene lozin-
gen uit te oefenen.
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GEEN MACHTSSTRIJD
GEEN POLARISATIE NAAR HOOG EN LAAG

"Weet U wat bij het lagere rijkspolitie-

personeel, in het gesprek over de

komende vorm van de Nederlandse

politie het meest naar voren komt?

Dat er in Nederland een machtsstrijd

aan de gang is over de sleutelposities

in de nieuw te vormen politie.

Bij de vakbonden is er meer belang-

stelling voor de rechten en inspraak

van het lagere personeel dan voor de

vraag welke personen op de aller-

hoogste stoelen komen te zitten".

Aldus L. Verkaik te Amsterdam, in een
ingezonden brief in RP-Magazine no.
1 (sept. 1972), die ons aanleiding geeft
voor het maken van enkele kantteke-
ningen.
In hoeverre het juist is dat er in
Nederland een "machtsstrijd" aan de
gang is over de sleutelposities in de
nieuw te vormen politiestructuur, laten
wij gaarne ter nadere adstructie over
aan de inzender.

Wat wij wel menen te kunnen consta-
teren is dat in alle - tegenwoordig
terecht vooropgestelde - openheid,
een nieuwe structuur van de Neder-
landse politie wordt voorbereid. Dat
gebeurt niet in zorgvuldig afgesloten
kamers van belanghebbenden, maar
in overleg met (en onder inspraak
van) alle instanties die op enigerlei
wijze een bijdrage kunnen leveren
om - of men het nu prettig vindt of
niet - het complexe vraagstuk van
de reorganisatie van de politie tot een
goede en (voor de onderscheidene
belanghebbenden) aanvaardbare op-
lossing te brengen.

Wij zouden bovengenoemde inzender
met name willen aanbevelen de
"Nota met vraagpunten over de her-
ziening van de politiewet, met bij-
lagen" nog eens te lezen.

Daarbij kan men concluderen, dat ook
de Regeringscommissaris oog heeft
voor de personeelsbelangen, waar hij
op 12 oktober 1971, in de bijeenkomst
met de in de Centrale van politie-
organisaties samenwerkende politie-
bonden, de Rijkspolitievereniging en
de Vereniging van Hogere Politie-
ambtenaren o.m. heeft gezegd:

Door J. Ranselaar

(Alg. Inspectie)

"In de verschillende stadia van de
voorbereidingen van een nieuwe poli-

tiewet zullen zich vele vraagstukken

voordoen. Met name voor de rechts-

positionele aspecten zal hij gaarne

rekenen op de medewerking van de

vakorganisaties". (Bijlage 2, blz. 19

van de Nota).

Het is even begrijpelijk als onvermij-
delijk, dat bij een aankondiging van
het voornemen wijziging te brengen
in de structuur van een bepaalde
organisatie, er gevoelens van onge-
rustheid en onzekerheid opkomen bij
allen die daarbij zijn betrokken.

Een uitspraak van de Regeringscom-
missaris zoals hierboven vermeld zal
een gunstige uitwerking hebben en
aan de gesignaleerde gevoelens zo
niet alle, dan toch wel veel voedsel
ontnemen.

Daarom moet niet de weg naar "pola-
risatie naar hoger of lager personeel"
worden ingeslagen, waardoor verwij-
dering ontstaat waar samenbundeling
mogelijk is.

Van een "machtsstrijd" menen wij
weinig te bespeuren, het gaat - nog
niet - om "functies" maar om de
"vormgeving" van het politieapparaat.

Overigens: machtsstrijd door wie?
Gezien de inhoud van de "Nota" zul-
len zij die minder dan 10 jaren van
het functioneelleeftijdsontslag ver-
wijderd zijn wel - naar wij wensen
- de reorganisatie van de Neder-
landse politie "overleven", maar amb-
telijk niet meer "beleven".
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Hobby groeide uit tot Specialisme

GRONINGSE RECHERCHEUR SPOORDE
HONDERD PIRATENZENDERS OP

In de noordoosthoek van ons land jaagt wmr. I L. van der Werf in

z'n witte Volkswagen op de gevaarlijke clandestiene radiozen-

ders, die daar welig tieren. RPM-redacteur J. J. H. van Aerssen

ging met de piratenspeurder op pad.

"Dit plaatje draaien we voor de be-
stuurder van de juist in de straat pas-
serende witte Volkswagen. Als hij zin
heeft, komt hij maar eens een kijkje
nemen in de studio."
De bestuurder van de witte Volks-
wagen hàd er zin in, meer nog: hij
brandde zelfs van verlangen. Enkele
dagen later stond hij dan ook in de
clandestiene studio, en maakte zich
bekend als wachtmeester 1e klasse
L. van der Werf, van de districts-
recherche Groningen.
Rechercheur Van der Werf speurder
van clandestiene radiozenders, ver-
telt ons het verhaal met kennelijk
plezier, als we met hem in dezelfde
witte Volkswagen door het wijde
Groninger land toeren. Het is tegen
vijven in de middag en eigenlijk nog
iets te vroeg voor het illegale lucht-
verkeer. Toch klinken er al enkele
stemmen door de luidspreker.
"Sapporo" roept "Atletico" voor een
afspraak en ook een vroege "Nachte-
gaal" kweelt zijn overigens weinig
melodieus liedje. "Dat gebeurt vaker",
zegt de intussen ijverig aan de knop-
pen draaiende wachtmeester, "zij
onderhouden een nauw kontakt met
elkaar".

Begonnen als hobby

Het begon in december 1968. Wacht-
meester Van der Werf, toen nog ge-
statinneerd in Zuidhorn,. raakte be-
trokken bij de opsporing van een
clandestiene zender. Van huisuit een
knutselaar en gek op alles wat met
radio's te maken heeft, wist hij met
behulp van een draagbaar radio-
toestelletje een merkwaardig succes
te boeken. Op slag raakte zijn woning

wmr. I L. van der Werf

inclusief de bewoners, "radio-actief"
besmet. Mevrouw Van der Werf en
zoon Barry begonnen de FM-band at
te grazen. Toen de heer Van der
Werf naar de districtsrecherche werd
overgeplaatst, bouwde hij - met in-
stemming van de districtscomman-

dant - in de "witte Volkswagen" op-
sporingsapparatuur. Daarmee begon
hij de jacht op de clandestiene zend-
amateurs, die hinderlijk - en daar-
door gevaarlijk - zijn voor het loods-
en reddingswezen en de luchtvaart,
die op dezelfde golflengten uitzenden.
Niet zelden wordt het verloop van
reddingsacties erdoor in gevaar ge-
bracht. Ofschoon de clandestiene
zenders bij bosjes uit de lucht wor-
den geplukt - (alleen rechercheur
Van der Werf stelde er al meer dan
100 buiten gevecht) - blijkt het
euvel zeer hardnekkig voortbestaan.
Volgens de Groningse speurder ko-
men luchtpiraten voor in alle lagen

Soms lopen de (inbeslaggenomen) clandestiene zendinstallaties in de duizenden guldens .

Rp.org_RPM72_11_nov_Nr.03_compri 86



van de bevolking, maar zijn het
meestal (dikwijls werkloze) bouwvak-
kers of wat daarvoor mag doorgaan.
Het clandestien zenden schijnt een
magische aantrekkingskracht uit te
oefenen.
De meestal zelfgebouwde apparatuur
loopt uiteen van eenvoudig tot zeer
kostbaar, waarmede zelfs internatio-
nale kontakten kunnen worden ge-
legd. Als zich iemand in de lucht
meldt, die beweert scheepsappara-
tuur op de kop te hebben getikt, spitst
de heer Van der Werf de oren. On-
langs is een aangifte binnengekomen
van diefstal van scheepsapparatuur
vanaf een kustvaartuig en wie weet ...
In de buurt van Stadskanaal, terwijl
Sapporo steeds duidelijker doorkomt,
zegt onze gastheer: "hier hebben we
laatst de honderdste inbeslaggeno-
men. Daar in dat huis zaten ze. Ze
waren volkomen verrast". (We hebben
- in de woning van de fam. Van der
Werf te Zuidhorn - nog eens geluis-
terd naar op de band opgenomen uit-
zendingen, die bepaald niet van een
verfijnde smaak getuigden. Sommige
gesprekken waren zelfs ronduit
obsceen).
Als de stem van Sapporo glashelder
door de luidspreker komt, stoppen we
en stapt wachtmeester Van der Werf
uit, om buiten beter de richting te
kunnen peilen. Bij het instappen zegt
hij gedecideerd: "daar in dat huizen-
blok zit-te". Sapporo behoeft echter
voor ons vandaag geen vrees te
koesteren, want de piratenspeurder
gaat nooit in zijn eentje tot actie over.
Hij localiseert de zender en slaat toe
als de tijd daar is, samen met plaat-
selijke collega's en PTT-ambtenaren.
Ontkomen is er dan niet meer bij.
Verzet komt praktisch niet voor, daar
de zend-amateurs het hopeloze van
hun situatie meestal wel inzien.
Alleen de echtgenotes willen nog
wel eens moeilijkheden veroorzaken.
Hun "verzet" blijft echter beperkt tot
on-parlementaire taal en scheldpar-
tijen.

Teleurstelling en waardering

De wachtmeester Van der Werf co-
ordineert acties in het district Gronin-
gen (gedeeltelijk ook in Leeuwarden)
en geeft voorlichting aan collega's op
de buitenposten. Onbekendheid met
de materie maakt dit werk bij de
politie niet erg populair, maar een-
maal op de hoogte gebracht met de
mogelijkheden, worden ze toch wel
enthousiast, zegt de heer Van der
Werf. In zijn stem valt een ondertoon
van teleurstelling te bespeuren, als hij

RPm 27

over de beschikbare opsporingsmid-
delen spreekt.
Zijn "hobby" heeft hem tot nu toe
alleen nog maar geld gekost. Met uit-
zondering van één ontvanger (de
tweede heeft hijzelf bekostigd). be-
schikbaar gesteld door de PTT, heeft
hij alles zelf betaald en gedeelteijk
ook zelf vervaardigd. Geld voor aan-
schaf van moderne apparatuur is nu
eenmaal niet beschikbaar. Hetgeen
hem er overigens niet van weerhoudt,
met enthousiasme te blijven door-
gaan. Omdat het werk hem boeit en
hij er voldoening in vindt.
Waardering voor zijn activiteiten is er
wel. Zowel zijn chefs als justitiële
autoriteiten hebben meer dan eens te
kennen gegeven het speurwerk zeer
op prijs te stellen.
Dit en de tot nu toe bereikte resul-
taten zijn voor deze vasthoudende
speurder voldoende, om ermee te
blijven doorgaan, hoewel zijn officiële
taak meer de opsporing van clande-
stiene wapens omvat. "Wellicht", zegt
hij, "komt er nog eens een tijd, dat
ook dit werk als een specialisme
wordt aangemerkt en krijgt de rijks-
politie de beschikking over appara-
tuur waarmede dit kwalijke euvel nog
doeltreffender kan worden bestre-
den".
Tot dan zijn de klinkende resultaten
van dit "pionierswerk" vermelding en
een felicitatie meer dan waard.

Aannemers- en

wegenbouwbedrijf

Sjouke Dijkstra
&Zoon

aanleg van:

moderne
wegconstructies

rioleringen

grondwerken

ADUARD

Telefoon 05903 - 4 31 (6 lijnen)
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HP·m's KRUISWOORDKHONKELS

RP-Magazine start met een echte politiepuzzel, die - hoe kan

het anders - gekenmerkt wordt door vreemde gedachtenkron-

kels. Een onvervalste mix van kruiswoordpuzzel, crypto- en

andere grammen, dat alles overgoten met een pittig korpssausje.

Als u er - desnoods met vereende krachten - in geslaagd bent

de kronkels te ontwarren, geven 18 genummerde hokjes in de

juiste volgorde een populaire slagzin. Inzenders van deze slagzin

dingen mee naar een prijs van f 25,-.

DIT EMBLEEM UW WAARBORG
VOOR VEILIGHEID EN VOORDEEL.

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

Horizontaal: 1. geden kteken zonder
heden is maar een ogenblik, 6. uitroep
om een vat af te sluiten, 11. interna-
tionale vereniging van politiemensen
met 80.000 leden (afk.), 12. wilde
knorrepotten die .sorns hor. 17 voor-
geschoteld krijgen, 14. gemeente met
slechts 233 inwoners per km2 en toch
gempo, 15. de wettige wederhelft van
een retourtje, 17. kostbaar voer voor
hor. 12, 19. koorzang die Brit in de
war kan brengen, 20. intern. onder-
scheiding voor motorvoertuigen uit
Afrikaans land, 22. loopvogel, 23. be-
vel tot kortgehouden gemeente-amb-
tenaar, 24. legt politieman, behalve
veel kilometers, ook af en toe af, 26.
wat er overblijft als een opper het
zonder pianissimo doet, 28. en ande-
ren (afk.), 30. onzekerheid: niet wel-
willend, 33. geslacht van meest ge-
zagsgetrouwe politiespeurder, 34.
maat van de vlakte, 35. slaperig per-
soon in de rol van zeemleer om al
wrijvend tinten te verdelen, 40. maatje
in de lengte, 42. eerste wat een Engel-
se bobby zegt als-ie begin te tellen,
43. als Franse geklutste paling, 44.
wat sien ik? een schoolboekjeskind in
deel van de bijbel, 45. wat de voor-
komendste vrouw in het verkeer toch
nooit kan worden, 47. ik als eerste
oudst rijder, 49. ook in het proc.es-

verbaal, 51. wilt u heden een stuk van
een trap? 53. Brabantse RP-groep
met ramp-ervaring, 54. Nationaliteits-
kenmerk van Liberiaans vliegtuig, 55.
in hoge mate, maar liever niet be-
neden, 58. nieuweling in de ether en
omgekeerd afgekort, 59, altijd, 60.
plantenstekels.

Verticaal: 1. heibel om een insekt, 2.
zangdrama, 3. oude tijding: helft van
grenspolitie verdwenen, 4. zelfkant is
ook na afkorting niet positief, 5.
avondstudie van velen, 6. in korps nog
ontbrekende titel (afk.), 7. deze boom
zij geloofd, 8. Italiaanse avond met
entstoffen, 9. RP's enige echte zit in
het chaotische Eelde, 10. stukje van·
fikse draai-om-de-oren, 13. eerste
vrouwelijke travestiet, in kostuum
van haar man, 16 traangasgranaat
bij huisoefening van M.E.-ers, 18.
sneeuwvoertuig dat vermoeid raakt,
20. hieronder wordt bij justitie heel
wat afgetuigd, 21. vrouwelijke hoofd-
figuur uit een van de bijzondere wet-
ten. die op latere leeftijd nogal eens
te water raakt, 23. rechtbank, 25. zon-
der zet blijf je sprakeloos de grond
bewerken, 27. 't is mij om 't even,
sprak hij effen, zonder er een opberg-
plank in te willen zien, 29. politie-
ambtenaren waarvan de gempo het
alleenrecht deelt met de handel, 30.
wat ex-liberale leidsman sinds z'n ge-
boorte was en wat de jongeheer W.
eens hoopt te worden, 31. ongebrui-
kelijk antwoord van een olieboorder,
32. voorganger van Johnny Kraai-
kamp, 36. plek die door schudden
rood wordt, 37. Porsche met drie ster-
ren: een enorme plas, 38. intern.
ondersch. teken voor motorvoertuig
uit Laos, 39. uierzwelling bij met name
genoemden in bijzondere wet, 41.
zangvogel, 44 muziekgebouw waar
met een loflied wordt begonnen, 46.
herkenningsteken in politiehanden,
48. stukje erfenis dat naar geroerd
kan worden, 50. bezoeker die als
generaal dubbel komt, 52. oude Haar-
lemse voetbalclub, 53. zie 47 hor., 56.
rollend vervoer van resten, 57. net zo
tweemaal in dienst (afk.).
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Als u - met behulp van de hele familie en de Politie Almanak komt u een heel

eind - alle woorden hebt gevonden, vindt u de gevraagde (politie) slagzin

door de letters uit de volgende genummerde vakjes in deze volgorde achter

elkaar te zetten:

48 - 2 - 7 - 6 - 60 - 43 - 51 - 47 - 22 - 17 - 30 - 10 - 11 - 15 ~57 - 54 - 11 - 8

Deze eigentijdse spreuk op een briefkaart opsturen aan:

Puzzel redactie RP-Magazine

Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie

Versteegstraat 2, VOORBURG

iedere abonnee

heeft een giroacceptkaart
ontvangen

enkele abonnees

betaalden helaas nog niet
hun abonnementsgeld

deze abonnees

zullen wij binnenkort
een herinnering moeten
sturen. Deze herinnering
kost aan administratie,
drukwerk en porto
f 1,-

deze extra kosten
kunt u zich

besparen

door zelf vóór
15 december a.s.
f 15,60 over te maken
op giro 833111
t.n.v. Schaafsma & Brouwer
Dokkum voor
R.P.-mag. '72 - '73
van sept. 1972 t. m. aug. 1973

Dank voor uw
medewerking

de uitgevers

RPm 29

nieuwe groepscommandanten

Met ingang van 1 september 1972 is
de adjudant D. C. Kleijbeuker aange-
wezen als commandant van de groep
Bodegraven. Hij werd op 24 november
1918 te Nieuwerkerk a/d IJssel gebo-
ren en was sedert 16 april 1965 plv.
groepscommandant te Lekkerkerk.

Geld lenen? Binnen enkele dagen van

f 500,- tot f 9.000,- contant in
de hand. Aflossing in maximaal 3 jaar.

--
NVB, bank voor

persoonlijke lening
Met ingang van 1 september 1972 is
de adjudant G. H. te Selle aangewe-
zen als commandant van de groep
Weesp. Hij werd op 10 juni 1923 te
Voorst geboren en was sedert 6
januari 1968 plv. groepscommandant
te Weesp.

Am.ler Westeinde 10, 020· 23 72 71. Arnbem, Mariënburgstr.10, 085 - 42 75 er,
Elndho~ K!,kstraat 17,040 - 631 46. Enschede. langestraat 11, 05420 - 2 43 98. Den

H, ••• ~arkt 4, 070 - 64 39 25. Nijmegen, v. Welderenstr. 127,08800 _ 2 62 00.
R9tt. :iGuntsweg 45, 010-13 57 43. Utrecht, Maliebaan Sf, 030-31 4636. Zaandam
·W.. e ze, 02980 - 6 6910 '
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Rij-opleiding
voldoende
door J. J. Kleppers
Verkeersschool Rijkspolitie

Reeds vanaf 1930 worden op de
openbare scholen in Amerika ver-
keersopleidingen gegeven, die
sindsdien steeds omvangrijker zijn
geworden. Zo werd in 1969 op on-
geveer 15.000 middelbare scholen
aan ruim 2 miljoen leerlingen rij-
instructie gegeven.
In 1966 verplichtte de regering
zich aan deze rij-opleiding mee te
werken. Zij verleent niet alleen
financiële steun, doch laat ook re-
search verrichten op het gebied
van onderwijs-methodieken in de
rij-opleiding. Door prestatienormen
vast te stellen probeert zij boven-
dien het peil van de rij-opleiding
in de verschillende staten zoveel
mogelijk gelijk te maken.

De rij-opleiding op de middelbare
scholen is gericht op een veilig
gebruik van de weg als bestuurder,
voetganger of passagier. Een an-
der belangrijk facet van deze op-
leiding is, dat men de cursist zijn
verantwoordelijkheid als wegge-
bruiker wil bijbrengen.
De cursus wordt pas gegeven als
de leerling de leeftijd voor het rij-
bewijs (16 jaar!) bijna heeft be-
reikt.
In een handboek van het Highway
Safety Program worden onder-
werpen genoemd, die in ieder ge-
val bij de rij-opleiding aan de
orde dienen te komen, terwijl
bovendien aanbevolen wordt ook
nog andere facetten van het ver-
keer te behandelen. Zoals bijzon-
dere rijtechnieken (anti-slipoefe-
ningen), waarnemings- en beslis-
singstechniek, verkeerswetgeving,
controle van die auto-onderdelen
die belangrijk zijn voor het rijge-
drag, eerste hulp bij ongevallen,
belang van gebruik veiligheidsgor-
dels, de kenmerkende eigenschap-
pen van kinderen, voetgangers,
onder invloed verkerende personen
enz.

Op een in 1965 gehouden congres
m.b.t. de rijopleiding werd voorge-
steld de rij-opleiding in een se-
mester en wel gedurende 90 les-
uren te geven. Het voor 1965 gel-
dende voorstel (30 uur theorie en
6 uur praktijk) werd als absoluut
minimum beschouwd.
De vaardigheidslessen bestaan O.a.
uit het rijden op de openbare weg
met een rij-instructeur in een auto
met dubbele bediening. Ook staan
"verkeerstuinen" ter beschikking.
Hier dienen de cursisten bepaalde
oefeningen te verrichten, waarbij
de instructeur met behulp van
mobilofoon aan de cursisten ver-
schillende opdrachten en aanwij-
zingen kan geven. Sommige scho-
len beschikken over een leslokaal
met een aantal rij-simulatoren
(personenautocabines, voorzien
van spiegels, pedalen, richtingaan-
wijzers enz.). De leerlingen moeten
reageren op getoonde film-strips.
De reacties worden elektronisch
overgebracht, zodat de instructeur
hun gedragingen kan controleren.
Het personeel dat het leervak ver-
keer onderwijst bestaat o.a. uit de
aan de school verbonden leraren,
die daartoe een verkeerscursus
gevolgd hebben. Daarnaast kent
men personeel, zonder onderwijs-
graad, dat de leraar assisteert bij
v.n.1. de vaardigheidsonderdelen.
Ook worden de commerciële rij-
scholen bij de instructie ingezet.
Gelet op voorgaande gegevens -
verstrekt in het door de Verenigde
Staten ingezonden verslag "Rij-
opleiding voor jongeren" voor het
in september te Brussel gehouden
OTA-Congres - kunnen we ons

opnieuw afvragen of de verkeers-
opvoeding in Nederland wel vol-
doende is. Verkeer is op de lagere
school een verplicht leervak, maar
de waarde hiervan voor de leerling
(die op z'n vroegst zes jaar later
een rij-opleiding gaat volgen) kan
betwijfeld worden. Ook de theorie-
lessen die gegeven worden door
de particuliere rijscholen, zijn voor-
namelijk afgestemd op het behalen
van het rijbewijs en niet op het
zijn van verkeersdeelnemer (attitu-
de-vorming).
Wel is thans een. Commissie Be-
kwaamheidseisen Rij-instructeurs
waarin als vertegenwoordiger van
de politie, de commandant Ver-
keersschool v.h. Korps Rijkspolitie
van ons korps zitting heeft, bezig
met het opstellen van eisen waar
de rij-instructeur aan moet gaan vol-
doen. (Thans geldt alleen de eis
"gedurende 3 voorafgaande jaren
in het bezit van een geldig rijbe-
wijs".) Deze nieuwe eisen zullen
ongetwijfeld de rij-instructie in
Nederland op een hoger niveau
brengen. Toch blijven er ook dan
nog een aantal vragen:
* Is alleen een verkeersopleiding
gedurende een "korte" periode
voor het rij-examen voldoende om
van de cursist een goed wegge-
bruiker te maken? Is het Ameri-
kaanse systeem beter?
* Worden de exameneisen voor
het rijbewijs aangevuld? (Niet al-
leen verkeersregels, doch ook ver-
keersgedrag en -veiligheid in de
ruimste zin)
* Moet de kandidaat verplicht
worden een aantal theorielessen te
volgen, alvorens examen te doen?

Bedenkt men dat één van de zes
thans geboren-wordende kinderen
in het verkeer dodelijk verongelukt
of gewond raakt, dan is studie en
bezinning m.b.t. dit punt mijns in-
ziens keiharde noodzaak.
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PERSONALIA

ambtsjubilea

BIJZONDERE DIENSTEN

Adjudant S. v d. Sluis, Groningen
40 jaar op 12-9-'72

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-8-'72: P. P. de Groot, schr. A van

Alkmaar naar Opleidingsschool; J. Hotting,

wmr. 1e kl. van Schagen naar Alkmaar.

Per 1-9-'72: J. Wagen aar, wmr. 1e kl. van

Enkhuizen naar Alkmaar; H. A. Kamps,

owmr. van Wijdenes naar Berkhout.

Per 8-9-72: S. Schouwenaar, wmr. 1 kl. van

Alkmaar (verk.gr.) naar Alkmaar (rneldk)

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'72: R. M. Laan, wmr. 1e kl, van

Dongen naar Bergen (bereden gr.).

Per 9-9-'72: D. Stolk, wmr. van Sprundel St.

Willebrord naar Baarle Nassau; M. M. den

Haan, wmr. van Goirle naar Sprundel St.

Willebrord; P. S. G. v.d. Rijken, wmr van

Baarle Nassau naar Sprundel St. Willebrord;

J. N. M. Stam, wmr. van Made en Drimmelen

naar Herten.

DISTRICT DORDRECHT

Per 15-8-'72: L. G. Bogaert, wmr. 1e kl , van

Dordrecht (Staf distr.) naar Sas van Gent.

Per 1-9-'72: A. de Jongh, wmr. van Papen-

drecht naar Giessenburg; J. J Soeters, wmr.

1e kl. van Rozenburg naar MiJnsheerenland.

Per 11-9-'72: J. C. Settonrijch, wmr. van

Papendrechl naar Driebergen (AVD).

DISTRICT EINDHOVEN

Per HF72: A. J. van Opstal, wmr. 1e kl. van

Eindhoven naar Son en Breugel.

Per 15-8-'72: A. G. Oude Nijhuis, owmr. van

Someren naar Haaksbergen.

Per 25-8-'72: A. H. A. de Jonge, wmr. 1e kl

van Waal re naar Eibergen.

Per 1-9-'72: J. Westerhuis, wmr. 1e kl. van

Waal re naar Hulshorst (bereden gr.); M. J.

Meuleman, wmr. 1e kl. van Asten naar Boxtel;

T. Geertsrna, wmr. 1e kl. van Asten naar

Bilthoven; J. Th. C. v. Dooren, wmr van St.

Oedenrode naar Son en Breugel; Th. G. C.

Romme, wmr. van Son en Breugel naar St.

Oedenrode; G. Noorland, wmr. 1e kl, van

Eindhoven (verk.gr.) naar Driebergen (AVD).

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-'72: A. Groen, owmr. van Grijpskerk

naar Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-8-'72: R. Westra, owmr. van Ternaard

naar Kleine Sluis

Per 16-8-'72: J. H: de Haar, wmr. 1e kl. van

Rinsumageest naar Zwaagwesteinde; D. de

Jong, wmr. te kl. van Zwaagwesteinde naar

Veenwouden; G. Lammersrna, wmr. van Joure

naar Anjum.

RPm 31

Per 1-9-'72: J. L. Hoogesteger, owmr. van

Menaldum naar Leeuwarden (parket); P. Dijk-

stra, wmr. 1e kl. van Oosterwolde naar Bilth

(ber. gr); S. Dijkstra, wmr. 1e kl, van Ooster-

wolde naar Bergen (N.H.); F. J. Smit, wmr.

1e kl. van Oosterwolde naar Hoogeweg.

Per 15-9-'72: D. Visser, wmr. van Veenwouden

naar Zwaagwesteinde.

DISRICT ROERMOND

Per 9-9-'72: J. J. Beijer, wmr. van Bergen (L.)

naar Echt.

Per 15-9-'72: H. H. J. Gaal, wmr. van Herten

(Linne) naar Baarlo (Maasbree); R. H. Przijl-

bijlski , wmr. van Maasbree naar Maasbracht.

DISTRICT UTRECHT

Per 18-7-'72: J. Kiel, wmr. 1e kl. van Doorn

naar de Bilt.

Per 1-9-72: H. T. Geelhoed, schr. A van

Utrecht naar Mijdrecht; J. J. v.d. Putte, adm.

ambt. C 2e kl. van Ijsselstein naar de Bilt.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'72: J. H. de Jong, wmr. te kl van

Grathem naar Eindhoven.

Per 9-9-72: J. van Heukelum, wmr. 1e kl. van

Driebergen naar Papendrecht.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-9-72: J. A. Sannes, wmr. 1e kl. van

Amsterdam naar Tiel.

Per 12-9-72: A. A. Saanen, wmr. 1e kl. van

lJmulden naar Amsterdam.

VERKEERSSCHOOL

Per 13-9-72: N. H. A de Groot, wmr. 1e kl.

van Deil naar Bilthoven.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-8-72: F. E. Beetz te Amsterdam.

tot adjudant:

Per 1-9-72: G. H. te Selle te Weesp.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adm, ambt. B 1e kl.:

Per 1-8-'72: H. Diemersen te Kollumerland.

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-9-72: J H. F. Ammerlaan te Gendt.

DISTRICT UTRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-9-72: A. Kalsbeek te Oudewater.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot lotograal B 2e kl.:

Per 1-9-72: B. Beker te Driebergen.

tot schrijver A:
Per 1-9-72: Mevr. J. L. Briede - Hoekstra te

Driebergen; Mevr. M. J. G. Kolkman - Oost-

hoek te Driebergen; Mej. H. H. A. Schippers

te Driebergen.

VERKEERSSCHOOL

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-6-72: Mej. C. van Reeden te Bilthoven.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR
Per 1-9-72: F. G. van Heusden, schrijver A

te Alkmaar
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

Mej. J. Bron, Amsterdam (jeugdzaken)

E. A. Boessaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(staf district)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, Apeldoorn

(Ned. Pol. Academie), voorzitter

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleiding)

J. M. A. Kasprowicz, Voorburg

(res. RP)

G. H. Peterink, Neede (landgroepen)

J. Ranselaar, Voorburg

(alg. inspectie)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen, •

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma
Persburo AD, Postbus 47, Bennekom

tel. 08389- 55 33

LAY OUT:

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,
Postbus 228, Amstelveen

tel. 020 - 43 26 15

UITGAVE:

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum
tel. '05190- 23 21

Postgiro 8331 11

*
Abonnementsprijs f 15,- (excl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers f 1,75

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-9-72: Th. Martens, rijksambt. 111 te

Amsterdam.
Per 16-9-72: M. C. Wehman, telex/tele!. te

Amsterdam.

DISTRICT ASSEN

Per 15-9-'72: J. H. Smits, schrijver A te

Beilen.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-72: H. M. Mommers, schrijver te Breda

(staf. distr.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-9-72: T. van Gent, schrijver A te

Dordrecht.
Per 1-10-72: P Tieleman, schrijver A te

Dordrecht. '

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 15-8-72: G. M. Hazebroek, schrijver A te

's-Gravenhage.
Per 1-9-'72: H. J. de Kok - Prins, schrijver te

Waddinxveen; J. H. Walder, -owrnr. te

's-Gravenhage.
Per 15-9-'72: H. P. v.d. Veek, schrijver A te

Lisse; G. A. F. T. v.d. Nat, schrijver A te

De Lier.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-9-'72: K, Koers, schrijver A te Gronin-

gen.
Per 16-9-'72: M. H. G. de Groot, adm. ambt.

C 3e kl. te Appingedam.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'72: C. A. F. Arts, schrijver A te

Boxmeer.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 15-9-'72: H. Bekkema, schrijver A te

Leeuwarden; G. Emmens, schrijver A te

Leeuwarden.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-9-'72: P. P. Leen, adm. ambt. C 3e kl.

te Buren

DISTRICT UTRECHT

Per 1-9-'72: P. van de Kemp, wmr. 1e kl. te

Woudenberg; C. M. G. van Zuilen, adm.

ambt. C 3e kl. te Oudewater.

DISTRICT ZWOLLE

Per 15-8-'72: G. J. Koster, schrijver A te

Borne.
Per 15-9-'72: J. H. Tornij, schrijver A te

Raalte.
Per 1-10-'72: K. Egging, schrijver A te

Delden.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-9-'72: Mej M. Verboom, rijksambt. I

te Voorburg; G.' W. J. van Eeden, schrijver

A te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 15-9-'72: A. v.d. Burgt, schrijver A te Drie-

bergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-9-'72: W. Blokland, leerl. fotograaf te

Arnhem.
Per 15-9-'72: H. M. Westerink, rijksambt. 111

te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-9-'72: J. W. de Lange, wrnr, 1e kl. te

Terneuzen; M Meurs, adm. ambt. C 3e kl.

te Amsterdam:

RESERVE WACHTMEESTER

Per 15-10-'72: H. A. van der Ven te Utrecht;

A. Oudakker te 's-Gravenhage; P. Jansen te

's-Gravenhage; L. J. van den Heuvel te

's-Hertogenbosch; J. Kramer te Groningen;

L. Kamps te Groningen.

Per 1-11-'72: A. A. de Blok te Amsterdam;

J. Veenstra te Leeuwarden

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-9-'72: M. Lastdrager, adj. te Wieringer-

werf; J. H. Rietvink, wmr. 1e kl. te Bergen

aan Zee

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-9-'72: J. ten Brink, adj. te Weesp.

DISTRICT ASSEN

Per 1-9-'72: H. Ax, wmr. 1e kl. te Wijster.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'72: J. W. v.d. Boom, adj. Etten Leur

(gr. ct); J. W. Beek, wmr. 1e kl. te Ouden-

boseh.'

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-9-'72: H. van Roon, wmr. 1e kl. te

Rotterdam.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-9-'72: J. A. Broekhuizen, owmr. te

Hazerswoude; B. B. Oldenburg, wmr. 1e kl

te Bodegraven; T. Zijlstra, owmr. te 's-Gra-

venhage; A. Kolft, owmr. te 's-Gravenhage;

K. Kuipers, wmr. 1e kl. te 's-Gravenhage.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'72: J. L. F. Gloudemans, wmr. 1e kl.

te 's-Hertogenbosch (parkgr.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-9-'72: E. Hoekstra, owmr. te Workum;

D. Wouters - Miedema, schrijver te Baardera-
deel.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-9-'72: L. G. Kramer, owmr. te ·Sluis.-

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-9-'72: H. A. Hoogstraten, C III te

Huissen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-9-'72: J. H. Colegem, owmr te Achter-

veld.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-9-'72: G. A. Tönies, adj. te Doetinchem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-9-'72: C. van Gelder, owmr. te Amster-

dam; J. Nauta, wmr. 1e kl. te Aalsmeer.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-9-'72: J van Dijk, adsp. te Arnhem;

A. J. Haan, adsp. te Horn; J. C. van Har-

wegen den Breems, adsp. te Horn; R. Spits,

adsp. te Horn; A. J. A. M. van de Wiel,

adsp. te Arnhem; A. Bajema, adsp. te Arn-

hem; Mej. C. W. Clement, adm. ambt. C

2e kl. te Arnhem.

wij gedenken

Res. wmr. 1e kl.

RVisser

groep Nunspeet* 7-3-'21
t 9-11-'72

Res. wmr.

G. Boendermaker

groep Bergen* 12-6-'72
t 12-11-'72
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RPm 1

Met zoveel feestdagen
voor de deur . . .

... heeft RP-Magazine er een
extra dik december-nummer van
gemaakt. Met een dubbele kerstpuzzel

en zowaar een eigen RP-Kerstmenu

van onze rijkspolitiekoks.

(Omslagmontagefoto: H. L. van Harrevelt/BPV)

Vrede op aarde ... is dat
nog wel bereikbaar?

Hoe komt het, dat overal ter

wereld de mensen niet geloven in
een toekomst zonder oorlog?
Toch kàn het, zegt prof. Röling,

de vermaarde polemoloog . pag. 6

"Ook de geharde mannen waren
echt even de kluts kwijt ... "

herinnert adj. L. Hoedemaker

zich van de verkeersramp bij
Prinsenbeek (13 doden) op
25 aug. jl. Zes helpers-van-het-

eerste-uur lieten die verschrikkelijke

dag nog eens de revu
passeren ..... pag. 12

Voor werkloosheid behoeft een
politieman niet bang te zijn ...

... want bedrijfssluitingen, fusies

of een recessie kunnen hem niet
deren. Daarom kan hij zich ook

niet zo gemakkelijk verplaatsen in

de situatie van de meer dan
125.000 gedwongen werklozen.
Eén van hen vertelt. pag. 26
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ZO DENKEN KINDEREN
EN WETENSCHAPSMENSEN
OVER OORLOG EN VREDE

VREDE OP AARDE ... en dan niet alleen met Kerstmis.
Is dat nog wel bereikbaar?
Hoe komt het, dat overal ter wereld de mensen niet geloven in
een toekomst zonder oorlog?
En wat kan de reden zijn, dat de meeste kinderen in een opstel
over Vrede schreven: 'Er zal wel altijd ergens oorlog blijven ... '?
Trouwens - wat is eigenlijk Vrede?

De Engelse onderzoeker dr. Peter

Cooper legde aan een groot aantal
schoolkinderen het volgende pro-
bleempje voor:
"Jan en Piet zijn vriendjes. Jan heeft

één appel en Piet heeft drie appels.

Dan komt er een andere jongen.
Klaas, die ook drie appels heeft, en

nu pikt die Klaas de ene appel van
Jan. Hoe zou jij dit oplossen?"

Het resultaat was verrassend. Het

bleek, dat de jongste kinderen er vrij-
wel steeds een vierde persoon bij
wilden halen die dan de appels zou

moeten verdelen, zodat Jan Piet en

Klaas evenveel zouden krijgen. Maar
bij de oudere kinderen bleek dit pro-
bleempje anders aan te komen. Zij

wilden eerst de schuldige (Klaas) ge-
straft zien, zonder in eerste aanleg

aan een oplossing te denken. Waar-
mee in affe eenvoud was aangetoond,

dat het beeld van goed en kwaad,
oorlog en vrede, vriend en vijand,

zich bij kinderen ontwikkelt naarmate
het kind ouder wordt.

Onderzoek bij 5000 kinderen

Hoe deze ontwikkeling geschiedt, is
duidelijk geworden uit het omvang-

rijke onderzoek dat dezelfde Peter
Cao per vervolgens heeft laten ver-

richten bij 5000 kinderen in 11 landen.
Ook in Nederland, waar mej. drs.

Fenna van den Burg (verbonden aan
het Polemologisch Instituut te Gronin-

gen) dit deel van het onderzoek voor
haar rekening nam.

Enkele resultaten:

* Kleuters van vijf jaar en jonger
bleken op geen enkele wijze het be-
grip Oorlog in verband te brengen

met de buitenwereld.

* Eerst omstreeks het zesde levens-
jaar begint het kind na te denken
over de begrippen oorlog en vrede.

* Omstreeks het negende levens-
jaar begint het kind onderscheid te
maken tussen goed en kwaad, vriend

en vijand, gelijk en ongelijk.

* Eerst omstreeks de 18-jarige leef-
tijd gaat de tiener de begrippen oor-

log en vrede in internationaal verband
zien.
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Drs. Fenna van den Burg, die veel
van dergelijke onderzoeken en experi-
menten onder de schooljeugd heeft
gedaan, is tot de conclusie gekomen,
dat kinderen de ideeën omtrent de
wereld waarin ze leven meekrijgen
van hun ouders. Door de televisie -
die het kind met vele politieke pro-
blemen confronteert - worden de
meegekregen (juiste of onjuiste)
ideeën dikwijls omvergegooid en
dreigt het kind er niet meer uit te
komen. Drs. Van den Burg is van me-
ning, dat het juist de taak van de
school is om het kind daarbij te hel-
pen, door verbanden te leggen en
enige lijn te brengen in dat alles.

Tekst: HANNIE WILLEMS

Foto's: HERMAN STEGEMAN

Illustraties: J. Brink/AVO

Informatie: dr. Peter Cooper (Eng.). prof. Johan

Galtung (Noorw.). prof. B. V. A. Röling, dr. Hylke

Tromp en drs. Fenna van den Burg (Polemolo-

gisch Instituut, Groningen).

Copyright: Persburo A.D.

Misschien dat de kinderen dan ook
wat meer hoop krijgen voor de toe-
komst. Want, gevraagd een opstel te
maken over Vrede, schreven vrijwel
alle schoolkinderen: "Er zal wel nooit
echt vrede zijn. Er zal wel altijd er-
gens oorlog blijven."
Een veronderstelling, die de kinderen
van hun ouders of omgeving over-
nemen, aldus drs. Van den Burg.
Niet alleen in Nederland wordt zo ge-
dacht. Vrijwel overal ter wereld blij-
ken mensen even weinig vertrouwen
te hebben in de toekomst. De voor-
aanstaande Noorse polemoloog en
futuroloog prof. Johan Galtung heeft
een rapport gepubliceerd over een
internationaal onderzoek, waarin in
een groot aantal landen de bevolking

RPm 7

werd ondervraagd over hun verwach-
tingen van de toekomst. De vijfde
vrcaq luidde: "Kan naar uw mening
de wereld zo worden georganiseerd,
dat er geen oorlogen meer zullen
zijn?" De meeste ondervraagden wa-
ren pessimistisch gestemd. Iets meer
hoop op een duurzame vrede bleek
er te leven bij de mensen in Polen en
Joegoslavië. Overal elders schudden
de meesten hun hoofd of haalden de
schouders op. Het bleek tevens, dat
men evenmin verwachtingen heeft
van de rol die de wetenschap hierin
zou kunnen spelen.
Toch gaan wetenschapsmensen die
zich met de bestudering van oorlog
en vrede bezighouden (de pelomo-
logen) onverdroten door.
- Is vrede dan toch bereikbaar?
"Jazeker. Als mensen het willen, kàn
het." Dat zegt prof. dr. B. V. A. Röling
(66) die de polemologie in Nederland
heeft geïntroduceerd en sinds 1961
directeur is van het Polemologisch
Instituut te Groningen. Prof. Röling
behoort tot de kleine groep weten-
schapsmensen uit de gehele wereld
die vast zijn aangesteld bij het Inter-
nationale Instituut voor Vredes- en
Conflictonderzoek in Stockholm.
- Wat is eigenlijk Vrede?
"Wij onderscheiden positieve en ne-
gatieve Vrede," aldus prof. Röling,
"positieve vrede is het gezamelijk
leven in een gezamelijk aanvaarde
rechtsorde. Zoals in Nederland, waar
vroeger de gewesten tegen elkaar
vochten en nu de Friezen, Hollanders
Zeeuwen en Brabanders met elkaar
leven in een positieve vrede. Nega-
tieve vrede is slechts: het ontbreken
van oorlog. Maar dat kan een onhoud-
bare situatie zijn, wanneer de basis
van een zekere gerechtigheid ont-
breekt. Dan is vrede op den duur niet
te handhaven."

/'. ~}
~/'

De nieuwe generatie polemologen
verwijt de vorige, dat zij - in haar
streven naar het voorkómen van
oorlog - eigenlijk alleen maar uit
was op het behouden van de be-
staande toestand en daarmee hand-
langer was geworden van de heer-
sende elite. Daar kon de nieuwe ge-
neratie geen vrede mee hebben. Zij
wil naar een ander type vrede. Haar
ideaal: een situatie waarin de onge-
lijkheid wordt opgeheven en structu-
reel geweld is uitgesloten.
Prof. Galtung, een internationaal auto-
riteit in de polemologie, heeft die
kritiek in zijn conceptie verwerkt en
onderscheidt nu: negatieve vrede
("waar persoonlijk geweld afwezig
is") en positieve vrede ("waar struc-
tureel geweld afwezig is").
En onder 'persoonlijk geweld' ver-
staat hij dan: lichamelijk geweIdge-
bruik, zoals mishandeling, schieten,
vergiftigen, e.d., maar ook vrijheids-
beroving, hersenspoeling, hongers-
nood.
De term 'structureel geweld' is minder
duidelijk. Dr. Hylke Tromp, polemo-
loog (van de nieuwe generatie) en
medewerker van prof. Röling, formu-
leert het zo: " ... Structureel ge-
weid kan worden omschreven als: het
geweldgebruik dat zit ingebouwd in
de organisatie van de samenleving,
maar dat ernstiger gevolgen kan heb-
ben dan bijvoorbeeld een wereld-
oorlog."
" ... Structureel geweld - dat wil
zeggen: sociale onrechtvaardigheid,
schrijnende tegenstellingen in de ver-
deling van het nationale inkomen,
een schatrijke kleine bovenlaag, een
verpauperde massa aan de rand van
het bestaansminimum - komt in
statistieken tot uiting in een gemid-
delde leeftijd van bijv. rond de 30 jaar
(zoals in vele Afro-Aziatische landen),
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terwijl die rond de 70 jaar zou kunnen

liggen (zoals in Nederland)".
" . . . Structureel geweld kan ook

scherper worden uitgedrukt in cijfers.

Op dezelfde wijze als berekend kan

worden dat het aantal slachtoffers van

de Tweede Wereldoorlog 55 miljoen

bedraagt, kan worden vastgesteld dat
vorig jaar ongeveer 30 miljoen men-

sen gestorven zullen zijn aan onder-
voeding - in één jaar! - terwijl ver-

der 1 miljard mensen leven in een

toestand van permanente verhonge-
ring en 1400 miljoen onvoldoende

worden gevoed."

Steeds gevaarlijlier

"Er zal wel altijd ergens oorlog blij-

ven", schreven onze schoolkinderen

met een geërfd pessimisme. Lopen
we de kans opnieuw in een wereld-

conflict te geraken?

Prof. Röling is niet zozeer bevreesd

voor een traditionele oorlog, zoals die

vaak door een land wordt be§0nnen
om er een bepaald nationaal doel mee

te bereiken. Hij is wèl bang voor een
oorlog die ontstaat zonder dat iemand

ftR3r:rRD~ 1/
(~~ ~,
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deze heeft gewild. Prof. Röling wijst

erop, dat er in de afgelopen twintig

jaren veel veranderd is in de inter-

nationale politiek:

* de koude oorlog is minder drei-
gend geworden;

* het communisme is in het defen-

sief geraakt;
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* China komt als wereldmacht naar

voren.

De wereld is - ondanks het mildere

klimaat in Oost-Europa - in die zelfde

periode steeds gevaarlijker geworden:

• er zijn meer (kern)wapens;

• er komen steeds meer landen die
A-bommen bezitten;

• het probleem van de arme en
rijke landen is verscherpt.

Kunnen deze gevaren beteugeld
worden?

Prof. Röling: "We moeten de wereld

wat minder gevaarlijk maken. We

moeten komen tot wapenbeheersing
en dan tot wapenvermindering. Bij

àlle landen. En het probleem van de

armoede zal opgelost moeten worden.

Zoals het nu gaat, wordt de kloof tus-

sen rijke en arme landen steeds
groter."

Wakker

De president van de Wereldbank heeft

uitgerekend, dat in het jaar 2000 in

de Verenigde Staten per hoofd 10.000

dollar zal worden verdiend en in

Brazilië 200 dollar. Tenzij er tijdig

iets wordt gedaan om deze gevaar-
lijke onrechtvaardigheid te verande-·

ren. "Onze wereld MOET minder ge-
vaarlijk worden," zegt prof. RÖling,

"de mensen moeten wakker geschud
worden."

De landen van de Derde Wereld zijn

al wakker geschud, zij het op een

andere manier. Terwijl er zoveel geld
nodig is om de door prof. Rölingge-

signaleerde onrechtvaardigheden on-

gedaan te maken, kopen deze landen

jaarlijks voor 12 miljoen dollar aan

moderne wapens.
De internationale wapenhandel is

allang wakker, maar dan op nog weer

andere wijze. Zij heeft in de afgelopen
jaren - aldus het Vredesinstituut te

Stockholm - voor meer dan 200 mil-

jard dollar wapens aan Afrika, Azië
en Latijns Amerika geleverd: straal-

jagers, bommenwerpers, tanks, oor-

logsschepen, raketten. Meer dan 30

procent van de wereldhandel in wa-
pens ging in 1971 naar de Derde

Wereld. Het staat voor de polemoloog
dan ook vast, dat onder deze omstan-

digheden de (negatieve) vrede in die

landen niet gehandhaafd kan blijven.

Maar dáár ligt de wapenhandelaar

niet wakker van.
Professor Röling wel.

\/ ("-\K /'
"'\/\//
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Bnéj uit Ooststellingwf:!ri:
O;:'~~-""'Ä'O--'

Burgemeesters
vragen om meer
Iij~spolilje",

@.1';/", >, ,_%,%,,,,~ ,__,.jJ\ %i

, OQS'.tERWOEDEt.:... Tot nu tOé1i~eb-
ben 424, van de 7~8 burgemeesters' van}
gemeenten met J!ijkspolltie positief ge-
reageerd op een door burgemeester dr.
Tieme H. Oosterwijk van Ooststelling-
werf ondertekend schrijven aan tal van
autoriteiten en instanties, waarin wordt
gewezen op de sterk onderbezette land-
groepen van de Rijkspolitie. In de jaren
1970 en 19'11 was de onderbezetting
ongeveer een kwart. Die moeilijke si-
iuatie wordt nog verscherpt. aldus de
brief, doer de omstandigheid, dat. het

iUjkspolitie ..!U:~eerst aangewezen
'!'pS., •...Is.,. W9i.tt..EJ;tJi. t. POlitioJl.el'
eJlell{~ijm:~lgelld!! oj

Inge.n,..,,'lflèlé open'ti
schaal r1jJj evenementen

ke. waat."déze ook in ous land
iJaata vinden."

De Rijkspolitie-opleiding levert elk
jaar wel een aantal jonge politiemensen

~.'[ f". mmaar het effeetdaarvan is de eerste
t~ minimaal, gelet op de eveneens
"~viij grote aantallén personeelsleden, die
~ jaar wegens overlijden, leeftijd,sont-
'~Ü4lfkeuringé én. ontslag OP~n

. de dienst verlaten. Alleen al,de
,ende tienldáar zullen 2'

(Leeuwarder Courant)

VREDE
E
VRIJHEID

door W. F. K. J. F. Frackers

(redactie)

Wanneer aan het einde van het

jaar de dagen korter worden, het
daglicht door kunst- en kaarslicht

veelal ondersteuning behoeft, de

kerstsfeer zijn intrede doet, dan is
het gebruikelijk begrippen als

vrede en vrijheid veelvuldig, meer
te onpas dan te pas, te gebruiken.

Interessant is het dan ook eens na
te gaan waar hun oorsprong ligt en

of er van een samenhang tussen

beide sprake kan zijn.
Misschien is het pas dan mogelijk

zelf een zekere vrede met anderen
en in jezelf na te streven.

Vrede nu houdt nauw verband met

vrijheid: immers zij is tussen de
mensen en de volkeren alleen
denkbaar, wanneer zij gepaard

gaat met de vrijheid van de indi-
viduele mens om zich te ont-

plooien - naar aanleg en ambitie
- in zijn volle menszijn.

Vrijheid is dan de toestand van vrij

zijn. Niet vrij van plichten en ban-
den; geen zedelijk levend mens zal

dat aanvaarden, omdat het in
wezen bandeloosheid zou beteke-

nen. Iemand, die leeft is levend,
die werkt is werkend, hij die vrij

is is vrijend of in oude vorm ...
vriend!
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Vriend is hij op wie wij altijd aan

kunnen, op wie wij kunnen steu-
nen in uren van nood. Wie naaste

wil zijn van medemensen en hen
ook in dat opzicht beschouwt en

behandelt is vrij.
Gerechtigheid zal daarbij het enige

richtsnoer mogen zijn. Vrede komt
van het Duitse Frieden, dat nauw

gelieerd is met het woord vrijheid.
In het Saksisch betekent vrede om-

heining, afrastering, vreding. Vrede
wil dan ook zeggen de toestand

van vrij-zijn, de vrijheid binnen de

vaste omheining.
Waar geen hek de hof beschermt,

wordt het gewas gemakkelijk ver-
trapt en de oogst bedorven.

Zo is het eveneens binnen de
moderne menselijke samenleving.

Ook daar kan de vrijheid alleen
bestaan binne de vaste "vrede",
binnen de sterke omheining van

rechtsnormen.
Vrijheid, het vriend zijn van alle

mensen, eist dus een sterke krach-

tige aan de maatschappelijke ont-
wikkeling aangepaste wetgeving,

die als een vreding de vrijheid kan
behouden.
Vrijheid zonder vrede is onbe-
staanbaar.

Vrede zonder vrijheid is als een

gouden afrastering rond een tuin,

die niet bloeit, die geen impulsen
krijgt.

Vrede en vrijheid: een onlosmake-

lijk geheel dat eerst gestalte in de
harten van de mensen behoort te

krijgen, vooraleer zij vaste voet in
de bodem der mensheid kan vin-

den.
W. Frackers.
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TERUG NAAR
"DE HEL"
VAN PRINSEN BEEK

Elke dag komen er meldingen binnen: "Aanrijding met gewon-
den". Soms lijkt de situatie ernstig. Een enkele keer zó ernstig,
dat van een verkeersramp kan worden gesproken. Zoals op vrij-
dag 25 augustus op de rijksweg 16 bij Prinsenbeek: zestig wrak-
ken waaruit 13 doden en 31 gewonden tevoorschijn gehaald
worden.
Het kan elke politieman verrassen. Ook een jonge wachtmeester
op een kleine post. Zoals wmr. H. J. A. Muskens (22) van de post
Prinsenbeek, die als een van de eersten met de catastrofe werd
geconfron teerd.
Hoe reageer je op zo'n moment? Wat gaat er in je om? Waar
begin je ergens in de chaos? En hoe verwerk je deze nachtmerrie?

Drie maanden na de ramp hebben

wmr. Muskens en een aantal andere
helpers-van-het-eerste-uur (van GGD,

brandweer, takelwagens en technische

recherche) die dag nog eens de revu
laton passeren. In een - door de

luitenants C. Doornhein (AVD) en
B. A. Lutken (staf Breda) voor RP-

Magazine georganiseerd - ronde-

tafelgesprek op het districtsbureau in

Breda.

Wmr. Muskens: "Die morgen om goed
zes uur werd ik in mijn kosthuis in

Prinsen beek uit bed gebeld door
collega Hagemans van het groeps-

bureau (Etten-Leur). Hij had van 0011
een melding gekregen, dat in "de

kuil" op RW 16 een aanrijding zou

zijn gebeurd. Ik heb meteen collega
Rabelink (die in hetzelfde kosthuis

woonde) wakkergemaakt en daarna

de postcommandant, opper Aarts.
Met de KSA zijn we vertrokken. Niet

over de rijksweg, maar via de parallel-

weg. (We bezitten een sleutel van de

rijksweg en kunnen zowel de oostelijke
als de westelijke rijbaan bereiken; dat

is al eerder van groot nut gebleken,
want zo kunnen we veel sneller ter

plaatse zijn). Bij de rijksweg gingen

we ineens de mist in en konden niet
harder rijden dan 20 km/uur. Daar

ontdekten we, dat beide rijbanen vol-
stonden."

"Ook de geharde mannen
waren echt even
de kluts kwijt .... "

Ambulancebroeders, brandweerlieden

en politiemensen zijn wel iets ge-

wend. Maar soms kan de realiteit zo
schokkend zijn, dat ook zij door de

chaos lijken te worden bedolven. Of
zoals een oude rot als adjudant L.

Hoedemaker (staf district Breda), die

de leiding op de plaats van de ramp

op zich nam, het formuleert: "Ook de
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geharde mannen waren hier echt

even de kluts kwijt". Enkelen van hen
die als eersten in de poel van vuur,

dood en verderf terechtkwamen, laten

wij hieronder aan het woord.

c. J. M.

Kustermans

* C. J. M. Kustermans (30), ambu-

lanceverpleger van de GGD Breda,

die als eerste medische helper bij de
ramp arriveerde en groot alarm sloeg:

"We reden weg bij helder, zonnig
zomerweer. Ineens zaten we in de
mist. En dan hoor je kermende men-

sen. Dan zie je een wrak en nog een

en dan wel tien auto's op en in elkaar.
Je hebt geen enkel overzicht en je

voelt een paniek over je komen. Je

weet niet waar je zult beginnen. Over-
al wordt om hulp geroepen en alles

loopt door elkaar. Even was ik finaal
de kluts kwijt. Ik ben toen maar ge-

woon ergens begonnen. Met mensen
van de politie hebben we nog drle
slachtoffers uit de wrakken kunnen

halen, o.a. een vrouw die een ern-

stige verwonding aan de hals had;

die hebben we aan de kant van de

weg gelegd. De tweede was een man
die met zijn been bekneld zat en veel
pitA had. Die hebben we kunnen be-

vrijden met behulp van een paar

vrachtwagenchauffeurs. Toen zag ik
een chauffeur met een verbrijzelde
knie die eveneens bekneld zat. Ook

die hebben we eruit gehaald. Dan zie
je ineens ook de eerste slachtoffers
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Een etmaal

Prinsen beek

vrijdag 25 augustus 1972

05.35 Wmr. 1e kl. E. Philips in berichten-

centrum AVD verneemt van meld-
kamer RP Dordrecht: op RW 16
onder H.I. Ambacht vrachtwagen
tegen vangrail gereden en gekan-
teld. Lading (broodjes ijzer) op
wegdek. Assistentie Porsche ge-
vraagd. Porsche A-17 (Landmeter/
Arendsen), beschikbaar bij motel
Breda krijgt opdracht zich daarheen
te begeven.

05.45 N. Buchner, rijdende in Mercedes
Benz trekker met oplegger (BB-58-84)
op RW 16, richting Breda (ooste-
lijke baan) 40 km/uur, ziet ter hoogte
van Prinsenbeek plotseling rem-
lichten voor zich, remt krachtig en
komt bij kmp. 39.6 tot staan, vlak
achter de combinatie WB-18-1S.
Ook de Renault-4 van het Frans-
Nederlandse gezin Blondeau uit
Orleans (687 HP 451) kan nog tot
stilstand komen, vlak achter de
Mercedes. Achter hen in de mist
horen zij een zware trailer aan-
komen. Het echtpaar gooit de por-
tieren open en springt eruit, een
kind meesleurend. Dan davert de
trailer BS-18-19 met 40 km snelheid
op de Renault en drukt deze tegen
de stilstaande Mercedes. In het
wrak sterft de 8-jarige Jeanetle
Blondeau : eerste dode van de ramp
bij Prinsenbeek, waar in de komen-
de minuten nog 12 mensen gedood
en 31 gewond worden.

05.51 Meldingscentrum 0011 ontvangt het
eerste bericht: aanrijding met ge-
wonde op RW 16, vermoedelijk
onder Prinsenbeek.

05.52 0011 waarschuwt GGD-Breda en
wachtcommandant Gempo Breda.

05.53 Gempo Breda stuurt twee surveil-
lancewagens naar het ongeval.

05.55 Eerste GGD-ambulance (met ver-
pleger Kustermans) rukt uit.

05.59 Eerste politie-hulp ter plaatse.

06.00 0011 ontvangt tweede melding:
zware aanrijding in dichte mist.

06.01 Meldkamer RP Breda ontvangt eer-
ste melding van 0011.

06.02 Meldkamer RP Breda (bemand door
één politie-ambtenaar, die tegelij-
kertijd moet alarmeren en berichten
van telefoon en mobilofoon verwer-
ken) waarschuwt groep Etten, post
Prinsenbeek, Verkeersgroep Breda
en stafpiket (adj. L. Hoedemaker).

06.03 Eerste ambulance arriveert ter
plaatse.

06.04 Porsche A-17 (op weg naar H. I.
Ambacht) loopt op file bij Prinsen-
beek, oostelijke rijbaan, kmp. 39.
Zet man af met fakkels om ver-
keer te waarschuwen.

die niet meer te redden zijn: verkoold

in brandende auto's. Maar je hebt

geen tijd om al de ellende op je in te
laten werken. Je moet verder. Je jaagt

verder om te redden wat er te red-

den valt ... "

* Wmr. H. J. A. Muskens (22): "Toen
wij bij de ramp aankwamen, was er
één ambulance aanwezig, een ver-

pleger was er bezig, en er waren
enkele collega's van de gemeente-
politie Breda (die het eerst gewaar-

schuwd waren, omdat de melding via
0011 kwam). We begrepen in de mist,

dat de ramp op de westelijke rijbaan

het grootst was. Daar zijn we begon-

nen. Gewonden helpen; mensen die

bekneld zaten een beetje toespreken.
Van enige organisatie was nog gêen

sprake. Je deed wat je vond dat je
op dat moment moest doen. Je begint

aan een zaak waar men je niet voor

heeft kunnen opleiden, maar waar je
ineens midden in zit. Je begint met

mensen te helpen die je directe hulp

nodig hebben. Samen zet je de

schouders er onder. Pas toen de
takelwagens kwamen, konden wij aan

ons onderzoek beginnen."

H. J. A. Muskens

* H_ J. Bogen. (39), eigenaar van
een takel- en bergingsbedrijf in Breda,

'geboren' in het bergingsvak: "Toen

ik ter plaatse kwam, was er nog geen
andere takelwagen en iedereen riep

en riep. Je wist niet waar je het eerst

zou moeten beginnen. Het brandde op
verschillende plaatsen. Kort daarop
kwamen er gelukkig meer takel-

wagens. Ik nam de leiding, omdat ik
al enig overzicht had en ter plaatse

goed bekend ben. Dat werd door de

anderen - hoewel er mensen van
véél grotere bedrijven bij waren -

stilzwijgend geaccepteerd. Nu zijn wij
wel iets gewend, maar niet van deze

enorme omvang en dan in zo'n chaos

H. J. Bogers

van mist en vuur. We zijn op dit soort

ernstige ongevallen wel enigszins
voorbereid. Maar je moet toch impro-

viseren, want elke ramp is weer an-

ders. Je kunt dit nooit helemaal voor-

bereiden. Maar deze ramp heeft een

enorme indruk op mij gemaakt en ik
loop toch al zo'n 15 jaar als zelfstan-

dig berger mee ... "

* P. H. Timmermans (45), ruim 14
jaar als brandmeester bij de beroeps-

brandweer van Breda: "Plotseling
zaten we in de mist. Ik opende mijn

raampje en merkte een rooklucht,
hoewel er nog steeds geen vuur te

zien was. Wij wisten nu: dat kan ge-

vaarlijk zijn, want volgens de melding

zou een tankwagen in brand zijn ge-
raakt. En je weet nooit, wat zo'n tank-
wagen vervoert. Het kan een explo-

sieve stof zijn, het kan ook een giftige

stof zijn die via de longen of de huid
opgenomen wordt. Met persgasmas-

kers om zijn we doorgereden tot we
het vuur zagen: een verticale vuur-

zuil van misschien wel tientallen

meters hoog. We zagen 00:, verschil-

lende gewonden. We hebben toen
hogedrukstralen ingezet. Daardoor

konden een man en een kindje wor-
den gered. Ik heb me direkt ingezet

bij de tankwagen die in brand stond.
Tot mijn schrik zag ik vier, vijf tank-

P. H. Timmermans
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wagens bij elkaar staan. We zijn de

brandende tankwagen met meerdere

lagedrukstralen geen koelen, uren-
lang, om een explosie te voorkomen.

Want anders was de ramp nog groter

geweest, want overal lagen en liepen
mensen. Alles zat in elkaar verwron-

gen als een prop papier. Zon ravage

en menselijke ellende had ik nog
nooit gezien. Armen en benen die

onder platgedrukte wagens uitstaken.

Gelukkig heb je geen tijd om daar bij
na te denken. Je moet handelen. En

dat voorkomt, dat je in paniek heel

verkeerde dingen gaat doen ... "

Hoe verwerk je
zo'n nachtmerrie?

Alle helpers-van-het-eerste-uur zijn

geweldig geëmotioneerd geraakt, toen

zij met deze ramp geconfronteerd
werden. Hoe verwerk je zo'n afschu-

welijke ervaring?

- Verpleger Kustermans (die 16 uren

onafgebroken dienst deed, waarvan

10 uren bij de ramp): "De reactie
komt pas later. In het weekend daar-

op ben ik er een hele tijd mee bezig
geweest. Je laat alles weer de revu

passeren. Je vraagt jezelf af: heb ik

het nou wel goed gedaan? Heb je

efficiënt gewerkt? Die beelden laten

je niet los . . "

- Verpleger Timmers (die 14 uren

onafgebroken dienst deed, waarvan

8 uren bij de ramp): "Ja, je gaat je

Voorbereiding identificatiewerkzaamheden
door distictsrecherche ass. eenheid.
Midden: wmr. Rabelink, post Prinsenbeek,
links: wmr. v. Bentem, groep Steenbergen
U!W:mm&.Jif !,)~..&

later afvragen: Heb ik het goed ge-
daan? Had ik het anders kunnen

doen? Die zelfde avond kwam bij mij
de reactie al. Dan komen al die beel-

den voor je van die mensen die je

dood in de auto's aantrof. En van het
Eendje dat opgevouwen lag onder

een vrachtwagen. En een paar dagen
later kwam de na-reactie. Dan beleef

je het hele drama nog eens op-

nieuw ... "

- Wml'. Muskens (na 16 uren onaf-

gebroken rampwerk) : "Ik ben door
deze ramp enorm bewogen geweest.

Ik heb me afgezonderd en in stilte

heb ik het uitgevochten met mezelf.
Ik heb er daarna niet veel last meer

van gehad. Heel die sfeer van die

mist met vuurgloed en kreten van

mensen, is niet te beschrijven ... "

- Bergingsleider Bogers (na 20 uren

rampwerk) : "Deze ramp is mij lang
bijgebleven. Tot en met het weekend
ben ik bezig geweest. Daarna, die

maandagmiddag, was ik helemaal
down, helemaal van de kaart. Toen

heb ik de motorfiets gepakt en heb

ik half Nederland afgereden om af te

reageren. En om weer in het verkeer

te durven. Want eerst kon ik geen
auto meer zien. En ik ben in mijn vak

toch echt wel iets gewend ... "

- Brandmeester Timmermans (na 34

uren dienst, waarvan de laatste 12

uren bij de ramp): "We hebben ons
best gedaan om te redden wat er te
redden viel. Maar je stond machte-

loos. Een man en een kindje hebben
we kunnen redden, maar de anderen

waren al overleden. Toen ik later nog
eens langs de uitgebrande rij wrak-

ken liep, zag ik eensklaps een ver-
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06.07 Verpleger Kustermans meldt aan
GGD groot alarm: stuur meer am-
bulances.

06.08 Brandweer Breda gealarmeerd.
Rukt uit met 15 man beroepsperso-
neel en vier wagens.

06.10 Lt. B. A. Lutken (distr. Breda) en
chef meldkamer gewaarschuwd
door meldkamer RP Breda. Beiden
begeven zich naar meldkamer.

06.10 Bergingsbedrijven worden gealar-
meer: stuur takelwagens.

06.13 Centrale GGD-Breda roept assisten-
tie in van GGD's Tilburg, Dord-
recht, Rotterdam en Roosendaal en
van van MGD's Breda, Gilze-Rijen
en Roosendaal.

06.15 Twee schrijfploegen van elk vijf RP-
mensen uit omgeving beginnen
situatie te registreren: owmr.'s J.
A. Aarts (postcdt. Prinsenbeek) en
C. Verhaett (sit. tekening), wmr. I
A. Slagboom en wmrs. H. v, Ben-
tem, A. Kanters, H. Muskens, J.
Rabelink en F. Severin.

06.20 Lt. Lutken neemt leiding op meld-
kamer Breda over. Adj. Hoedemaker
begeeft zich naar de ramp.

06.24 Brandweer opgehouden door de
mist arriveert ter plaatse

06.25 Nieuwe aanrijding op RW 16 onder
Zevenbergschenhoek (west. baan):
vrachtauto en drie personenauto's.
Alle branden geheel uit.

06.30 Adj. Hoedemaker neemt leiding ter
plaatse.

06.45 19 ambulances ter plaatse; 4 zijn
nog onderweg.

07.00 Dienst Luchtvaart RP (Schiphol)
wordt door AVD-Driebergen ge-
vraagd om vliegtuigassistentie,
RP-201 stijgt op, later afgelost door
RP-202 met luchtfotograaf W. Scher-
mer.

07.00 Van AVD-Driebergen vertrekken drie
Porsches: A-19 (Otten/Hoekstra),
A-85 (v. Boven/v. Hameren) en A-94
(Plasmans/Singer) ter assistentie
naar Prinsenbeek.

07.10 Van AVD vertrekken nog twee mo-
toren: A-128 en A-l66.

07.15 Adj. Hoedemaker meldt aan It. Lut-
ken: 'Gewonden afgevoerd. Vol-
doende materieel en personeel aan-
wezig. We kunnen nu aan het werk.'

07.30 Lt. Lutken begeeft zich naar de
ramp om leiding ter plaatse over te
nemen.

07.38 Brandweer geeft sein 'Brand
meester'.

08.00 RP District Breda en AVD nemen
posten afsluiting RW 16 over van
Gempo Breda.

08.10 H. J. Bogers (leider ruimwerk) ont-
vangt bericht, dat de 17e kraan is
gearriveerd. Bergingswerk in volle
gang.

09.15 Lt. Lutkens vraagt om rampen kof-
fer. Berichtencentrum AVD vangt
bericht op. Na overleg met maj.
K. de Maat (staf RP Breda) stuurt
AVD (Bureau Vervoer, Gatsma)
twee sets.

10.05 Porsche A-19 vangt lege tankauto
van ta. Broers (Dordrecht) op, waar-
in ontplofbare lading van veronge-
lukte tankwagen moet worden
overgeladen.

(vervolg op pag. 51)
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10.30 Techn. Recherche RP 's Hertogen-
bosch wordt gevraagd zich voor
identificatie slachtoffers naar Breda
te begeven. Adj. G. Schaasberg
spoed zich met personeel naar
Breda en formeert daar twee ploe-
gen van elk drie man.

13.24 Treinverkeer Breda-Dordfecht wordt
op verzoek van RP stilgelegd i.v.m.
explosiegevaar bij overpompen uit
tankwagens.

13.55 Schrijfploegen gereed met admini-
stratieve verslaglegging.

14.00 Identificatie door Techn. Recher-
che, groeps- en districtsrecherche
(o.l.v. stafoff. recherchezaken maj.
De Maat) kan beginnen.

14.57 Maj. De Maat verzoekt berichten-
centrum en radiobericht met tele-
foonnummer voor informatie onge-
val. Wordt om 15.00 en 15.30 uur
door ANP uitgezonden.

15.00 Op districtsbureau Breda wordt in-
formatiecentrum ingericht.

16.15 Stroom inlichtingen per telefoon is
zo groot, dat ook na overleg met
adj. J. v.d. Heide (staf AVO) het
alarmno. 4321 per radio bekend
wordt gemaakt voor inlichtingen.
Heeft rond 17.00 uur explosie van
telefoontjes tot gevolg, tot 20.30.

17.00 Tijdens spitsurren (1700-18.30) ont-
staat op westbaan bij omleidings-
punt file van 8 km. Bij brug Keizers-
veer file van 3 km.

18.00 Persconferentie o.l.v. overste W. H.
L. van Nijnanten op districtsbureau
RP Breda.

18.00 Dienst Luchtvaart levert tuchttoto's
af in Breda, die belangrijke bij-
drage leveren voor reconstructie.

20.30 Bergingsleider Bogers meldt: alle
wrakken afgevoerd. Rijkswaterstaat
begint met aanbrengen nieuwe laag
asfalt.

22.30 Van 7 slachtoffers worden namen
bekendgemaakt; twee Amerikanen
moeten (i.v.m. familie) nog anoniem
blijven. Nog onzekerheid over 4
slachtoffers. In ziekenhuizen blij-
ven 14 gewonden opgenomen; de
anderen konden na behandeling
naar huis.

23.03 Techn. Recherche meldt, dat alle
lijken zijn geïdentificeerd; alle na-
bestaanden zijn door RP gewaar-
schuwd.

24.00 Techn. Recherche staakt werkzaam-
heden.

02.30 Beide banen van RW 16 weer vrij;
wegomlegging wordt opgeheven.

07.00 . Radionieuwsdienst ANP meldt: Om-
leiding RW 16 bij Prinsenbeek is
opgeheven; Verkeer is weer nor-
maal.

koold doodshoofdje uit een vracht-

wagen steken. Dat bleek van dat jon-
getje te zijn dat met z'n vader mocht

meerijden. Ook die zat nog in de

kabine, verkoold. Dat heeft me echt

wel even aangegrepen en dagenlang
bleef me dat afschuwelijke beeld voor
ogen zweven "

RPm 17

"Lessen" van
Prinsenbeek

De ramp van Prinsenbeek heeft bij

autoriteiten en verkeersdeskundigen

tot een aantal (soms ook tegenstrij-

dige) conclusies geleid:

1:1: er is in de mist te hard gereden

en te weinig afstand bewaard;

1:1: wegverlichting en of een (op af-

stand bediend) waarschuwings-

systeem zouden rampen als deze

kunnen voorkomen;

1:1: de behoefte aan praatpalen wordt

sterk gevoeld;

1:1: tankwagenvervoer dient beperkt

te worden tot vaste routes;

-A. gevaarlijke transporten dienen uit-

sluitend 's nachts te geschieden;

* verandering van rij-mentaliteit is

dringend gewenst;

-A. er moet meer geld beschikbaar

komen voor de wegbeveiliging:
veiligheid is voor een belangrijk

deel te koop.

Als er inderdaad ingrijpende maat-
regelen worden getroffen, heeft de

ramp van Prinsenbeek ons althans

iets qeleerd. Ook persoonlijk hebben

de helpers lering getrokken uit deze
ramp. Hun 'lessen' van Prinsenbeek:
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Prinsenbeek
in cijfers

* Persoonlijke schade:

13 doden, t.w. 10 bij personenauto's

en 3 bij vrachtauto's.

31 gewonden, van wie 14 in zieken-
huizen moesten worden opge-

nomen.

* Maleriele schade:

Bij de kettingbotsing op de weste-

lijke rijbaan waren betrokken:

9 tankauto's met o.a. gasolie,

butyl di glicol, venylacetaat,

benzine en latex.
Vier tankauto's raakten in brand;

de tank met benzine brandde
geheel uit.

8 trucks met oplegger, waarvan

er twee in brand geraakten.

11 vrachtauto's, waaronder een ge-
laden met zoutzuur en salpeter-

zuur. Vier vlogen in brand.

15 personenauto's, waarvan er drie

geheel uitbrandden.

In totaal liepen 61 voertuigen
schade op: 34 waren all-risk ver-

zekerd, 27 WA verzekerd.

* Hulpverlening:

15 ambulancewagens van GGD uit
Breda, Dordrecht, Tilburg,

Roosendaal en Rotterdam.

9 ziekenwagens van MGD uit
Breda, Tilburg, Roosendaal en
Ossendrecht.

18 takelwagens, w.o. een kraan
met hefvermogen van 60 ton en

5 diepladers.

14 brandweerwagens met 65 man
personeel.

In totaal namen ong. 265 mensen

van politie, brandweer, berging,
gewondenvervoer, RWS aan de

hulpverlening deel, die gezamenlijk
meer dan 2.000 uren maakten.

* De totale schade van de ramp
in Prinsenbeek wordt geschat op
15 miljoen gulden. (De treinramp

bij Harmelen in 1960 kostte bijna

5 miljoen).

• Verpleger Timmers: "Ik ben afge-
weken van het officiële rampenrap-
port wat de organisatie betreft. Nor-

maal zouden de BB en het Rode
Kruis, e.d. ingeschakeld moeten wor-

den. In ben ervan uitgegaan, dat we

in eerste instantie de direct mobiele

een heden van GGD en MGD uit de
omgeving moesten inschakelen, zodat
meteen de afvoer van gewonden kon

plaatsvinden. Blijft de ramp zodanig
dat je enkele uren later nog aan het

rijden bent, dan zou je de BB en

eventueel het Rode Kruis kunnen
alarmeren. Ik ben blij, dat ik mezelf

deze improvisatie heb veroorloofd.

Anderhalf uur na het begin van de
ramp hadden we alle gewonden afge-

voerd ... "

verkeersrampen
in Europa

De ramp bij Prinsenbeek is de
ernstigste verkeersramp die
sinds jaren in Europa plaats

vond.

21 juli 1972 Nedersachsen

(W.-Duitsland) 8 doden

13 sept. 1971 Kettingbotsing op

verkeersweg M-6 bij Manchester

(Eng.) 10 doden 61 gew.

26 febr. 1972 Autoroute du Nord

bij Croisilles (Frankrijk)

12 doden 22 gew.

25 aug. 1972 Prinsenbeek

13 doden 31 gew.

W. TIMMERS

• Wmr. Muskens: "Ik heb al gauw
bij de gemeente vuilniszakken laten

halen. In elk van die zakken deden
we alles wat bij een slachtoffer

gevonden werd, ook in z'n omgeving.

Het kentekenbewijs hebben we daar

steeds bijgedaan. Dat is later van be-
lang gebleken bij de identificatie door

de Technische Recherche. Een posi-

tief punt bij alle ellende was de
enorme samenwerking op zo'n mo-

ment van alle diensten. Je vecht
samen voor één zaak ... "

• Brandmeester Timmermans: "Het

zou aan te bevelen zijn, als op tank-

wagens die gevaarlijke stoffen ver-
voeren, duidelijk en op meerdere

plaatsen zou zijn aangegeven wat er
precies vervoerd wordt. En dan niet

een handelsbenaming, maar de che-
mische formule, zodat wij de juiste

maatregelen kunnen nemen. Nog

beter zou zijn, wanneer daar ook de
te nemen maatregelen bij een ongeval

op vermeld zouden staan. Nu sta je

daar oog in oog met een ramp en je
weet bij god niet wat er in zo'n tank
zit. De chauffeur is vaak niet aan-

wezig; die kan gewond of dood zijn of

in paniek weggerend. Je staat als

klein mannetje tussen vier of vijf tank-
wagens die in de hens staan en je

hebt geen idee wat je moet doen. Zo'n
vermelding buitenop zou verplicht

moeten zijn. Er wordt al jaren over

gepraat, maar er is nog steeds niets
van gerealiseerd."
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RPm 19

drie

sets

ram pen koffers
beschikbaar

Bij de ramp te Prinsenbeek wer-

den twee sets rampenkoffers ge-

bruikt, die door de AVD in de loop

van de dag waren gebracht. "We

beschikken over drie sets", aldus

adj. G. Schaasberg, hoofd Tech-

nische Recherche te Den Bosch,

"die staan normaliter bij de AVD

in Driebergen, op Schiphol en in

Amsterdam".

Luitenant B. A. Lutken (stafofficier

Breda): "De rampen koffers zijn niet

alleen op het moment van de iden-

tificatie van belang, maar ook voor

de schriftelijke afwerking. Alles

wat op een bepaald slachtoffer be-

trekking heeft, alles wat in zijn na-

bijheid gevonden wordt, krijgt alle-

maal hetzelfde nummer dat wordt

aangebracht op gemerkte labels".

Adj. Schaasberg: "Op een paar

kleinigheidjes na, die verbetering

behoeven, hebben de rampen kof-

fers ons bij de ramp van Prinsen-

beek zeer wel voldaan".

G. SCHAASBERG

De foto's laten zien, wat
zo'n set rampenkoffers inhoudt

L__~

B. A.
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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.

e wegenbouw

e industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

hrull- arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 62 91 00*

Wat mag onze
verkeersveiligheid
kosten?

door C. Doornhein

(Alg. Verkeersdienst)

In Brussel is de Elfde Internatio-
nale Studieweek voor Verkeers-

techniek en Verkeersveiligheid ge-

houden. Om u een indruk te ge-

ven van de problematiek, citeer ik
hieronder uit enkele toespraken.

* De heer Coquand - voorzitter
PIARC:

"Het automobielverkeer is één van

de hoofdcomponenten van de mo-

derne levenswijze: het is dan ook
intiem verbonden met het geheel

van de toekomstproblemen waar-

over de mensheid zich thans -
niet zonder ongerustheid - buigt.

Het publiek geeft zich daar steeds
meer en meer rekenschap van, om-

dat het tegelijkertijd acteur is in
zijn hoedanigheden als automobi-
llst en dikwijls ook persoonlijk het

slachtoffer, in zijn genegenheid of

zijn omgeving, bij ongevallen of
schadeberokkening" .

* De heer Durie - voorzitter OTA:

"Betreurenswaardig is, dat met de

toeneming van het aantal auto's op

's werelds autowegen, ook het aan-
tal slachtoffers van verkeersonge-

vallen zal verhogen, tenzij wij de

oplossingen kunnen vinden voor
dit verschrikkelijk twintigste--eeuws
probleem van de wegen- en ver-

keersveiligheid.
Op het ogenblik dat de grote na-
druk wordt gelegd op de luchtbe-
zoedeling door de auto als zijnde

één van de hoofdpunten van de

wereldwijde besprekingen over het
leefmilieu, ben ik van mening dat

het verlies aan mensenlevens op
de wegen, op een schaal die ge-

lijke tred houdt met die van de
grootste oorlogen uit de geschie-
denis, moet beschouwd worden als
het belangrijkste probleem van het

leefmilieu".

* De heer Delmote - Minister van
Verkeerswezen - België:

"Het aanleggen van autowegen,

het wegwerken van gevaarlijke

punten, het aanbrengen van een

efficiënte verlichting enz. dragen

in grote mate bij tot de verbetering
van de wegveiligheid.

Wij weten echter dat indien men
uitstekende wegen bouwt en indien

er betere wagens van de ketting
komen, het probleem van de weg-

veiligheid hier dan niet opgelost
zal worden, want het hoofdpro-
bleem is de aar.passing van de

mens aan de eisen van het moder-

ne verkeer.
Het is dus van belang het gedrag
van de bestuurders te beïnvloeden
opdat zij de verwezenlijkingen van

de moderne techniek zouden ge-
bruiken overeenkomstig hun doel.

De opleiding en keuze van instruc-

teurs moet onze bijzondere aan-

dacht krijgen."

Als we het aantal verkeersongeval-

len willen verminderen dan is het
niet genoeg om alleen maar mooie

wegen te bouwen.

Er zullen aanvullende voorzienin-

gen getroffen moeten worden.
Maar wèlke voorzieningen en wat
mag het kosten?

Mogelijk dat door uitgebreid weten-

schappelijk onderzoek een ideale
oplossing gevonden kan worden.

Maar hoe lang duurt dit en is het

betaalbaar?
In die tussentijd staat de politie,

die immers een operationele ver-
keerstaak heeft, veelal met hand-

werk de grootste klappen op te

vangen.
Op dit congres is er ook geen
ideale oplossing gevonden.
Wel zijn een aantal mogelijkheden

besproken die in het buitenland al

toegepast zijn en waar men erva-
ring mee heeft opgedaan.

Ik denk hierbij b.v. aan op afstand

bedienbare signaleringssystemen
voor files en mist.
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"IK VERLANG VAN EEN PATIENT
DAT HIJ ZICH MET LICHAAM EN ZIEL
AAN MIJ TOEVERTROUWT"

Een chirurg moet het toppunt van zelfbeheersing zijn. Tijdens
operaties en in de omgang met patiënten mag hij geen emoties
tonen. Wat gaat er schuil achter dat "masker" van zelfbeheer-
sing? Hoe beleeft hij de spanning van een operatie.

"Het leven van een chirurg is onzin-
nig. Je hebt geen eigen leven. Je
wordt geleefd. Je slaapt maar enkele
uren per nacht. De spanning door je
werk is soms ondraaglijk en de ver-
antwoording die je hebt, is eigenlijk
groter dan een mens kan dragen".
Tegenover me, in zijn kamer in het
Academisch Ziekenhuis, zit een bij-
zonder vriendelijke man, een knap
chirurg en hoogleraar in de chirurgie.
Ne. een inspannende, maar succes-
rijke carrière van 46 jaar nog steeds
een bescheiden mens. Hij loopt al
tegen de zeventig.

De meeste chirurgen hebben zeer
hoge inkomens. Hoe belangrijk is
geld in dit vak?

Prof. X (die om begrijpelijke redenen
niet met name genoemd wil worden):
"Ik ben altijd een slecht financier ge-
weest. Vroeger, toen ik nog huisarts
was in Brabant, moesten de mensen
eerst een koe verkopen om je te kun-
nen betalen. Dan zei ik: "Hou die koe
maar, ik heb toch wel een goedbe-
legde boterham". Als je er een geld-
zaak van maakt devalueert de genees-
kunde. Je kunt dit werk alleen goed
uitoefenen als je het in de eerste
plaats voor de geneeskunde doet. Ik
ben blij dat ik mijn leerling-chirurgen
in deze geest kan opvoeden. De
medische studenten die tegenwoordig
afstuderen, willen steeds meer een
ambtelijk bestaan hebben. Het is
moeilijk om assistenten te krijgen en
voor een huisartsenpraktijk vind je
nauwelijks meer iemand. Ze hebben
liever een controlerend baantje ot
worden neus-, keel- en oogarts. Dan
kan om vijf uur de deur dicht. Veel
verdienen, zaterdags en zondags vrij.

pat is het belangrijkste voor velen.
Ik ben een van de weinige chirurgen
die nog op zaterdag opereert. Ik vind
het onmenselijk om patiënten tot
maandag te laten liggen. Je moet ze
uit hun zorgen en spanningen halen.
Een arts behoort dag en nacht voor
zijn patiënten klaar te staan".

Hoe voelt hij zich als een operatie
mislukt?

"Ik trek het me vreselijk aan, als iets
mislukt. Ik kan er gewoon niet tegen
dat de ander, de dood, het wint, en
dat een leven dat ik in handen heb
gehad, verloren gaat. Ik heb er nooit
tegen gekund. Dan hangt van je
karakter af".

Teleurstellingen?

"Iedereen heeft teleurstellingen in zijn
werk. Een kwaadaardige aandoening
bijvoorbeeld die je niet weg kunt krij-
gen. Vroeger hadden we die doorge-
broken blindedarmen. Dat heb ik erg
gevonden. Jonge vrouwen met thuis
een gezin, die voor hun leven voch-
ten. Je wist dat er niks meer aan te
doen was. Tegenwoordig beschikken
we over veel krachtiger middelen en
bovendien is men er veel sneller bij.
Als iemand een splinter heeft, wordt
de geneeskundige dienst al gehaald,
bij wijze van spreken. Ik weet nog,
dat de mensen op een handkar ge-
bracht werden door de buren".

Is hij er tegen om een ernstige
patiënt in te lichten over diens ziekte
en de kans om beter te worden?

"Ik heb nog nooit een patiënt hoeven
te zeggen: "Je gaat dood". De Lieve

Heer is erg genadig. De patiënt weet
wanneer het zijn tijd is. Ja, in beginsel
ben ik er tegen om de patiënt zijn
doodvonnis aan te zeggen. Men weet
nooit hoe lang het ziekteproces nog
kan duren. Ik geloof niet dat de mens
zijn doodvonnis kan verdragen. Ik ga
van het standunt uit, dat wij als artsen
veel voor onze patiënten moeten
dragen. Het zijn allereerst onze zor-
gen. Wanneer het zover is, dan voelt
de patiënt zelf dat zijn leven gaat
eindigen. En bijna altijd heeft hij er
vrede mee".

Hoe vaak opereert hij?

"Iedere dag. 's Avonds word ik tegen-
woordig niet vaak meer weggeroepen.
Als je mijn leeftijd bereikt hebt, wordt
het tijd dat je meer aan de jongeren
overlaat. Ik begin 's morgens om acht
uur. Van de hoofdverpleegster en de

chef de+clinlque krijg ik het nacht-
rapport. Als er ernstige patiënten zijn,
dan ga ik daar eerst langs. Om half
negen geef ik college. Na drie kwar-
tier praten en een kop koffie, begin ik
om half tien te opereren. Meestal tot
half drie. Dan een hapje eten en nog
even langs mijn patiënten".

Is hij gespannen voor een operatie?

"Meestal niet, maar als ik me voor-
bereid, wil ik niet dat er wordt ge-
kletst. Alle aandacht moet op de pa-
tiënt gericht worden. Gedurende de
operatie wordt er ook niet gepraat.
Als ik bezig ben aan de operatie, ben
ik gespannen. Ik voel de verantwoor-
delijkheid. Je weet wat je te doen
staat, maar er zijn altijd factoren die
je niet in de hand hebt. Je hebt met
een levend organisme te maken. Er
kunnen onverwachte dingen gebeu-
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ren. Aan iedere operatie, zelfs aan de

kleinste, is een zeker risico verbon-
den. Dat risico is zo klein, dat we er
in de praktijk geen rekening mee hou-

den. Het is te vergelijken. met het

risico dat je loopt als je de straat

ove rstee kt" .

Wat herinnert hij zich nog van zijn
eerste, zelfstandig uitgevoerde

operatie?

"Ik was ruim twaalf jaar assistent ge-
weest. In die tijd stond er, hoe zelf-

standig ik ook was, altijd een baas
achter me. Toen ik voor het eerst al-

leen de verantwoordelijkheid droeg,
heb ik dat als een belasting gevoeld.

Angstig was ik beslist niet, maar ik
was er goed van doordrongen, dat

het van groot belang is dat je in die
beginperiode geen ongelukken maakt.

Ik heb direct gezegd: gecompliceerde

gevallen stuur ik door. Daar kun je
pas aan beginnen als je een goede
naam hebt. Het is zwaar om helemaal

alleen verantwoordelijk te zijn. Maar
ook dat went. Je krijgt routine. Er zijn

operaties die je nauwelijks meer aan-

grijpen. Een galblaasoperatie bijvoor-

beeld. Mijn eerste operatie was het

wegnemen van de milt bij een kind.
Volwassen of kind, het maakt voor mij
geen verschil. Op de operatietafel is

een volwassen patiënt net zo hulpe-
loos als een kind."

Is er een bepaalde binding tussen

de chirurg en zijn patiënt?

"Natuurlijk. Je hebt kennis gemaakt,
je hebt de patiënt onderzocht. Er

moet een relatie zijn. 't Is een mede-
mens die je helpt. Het is geen dier-

geneeskunde. Ik heb een slecht ge-

heugen voor namen. Maar als ik een
patiënt terugzie, soms na twintig
jaren, dan weet ik wat hij gehad heeft

en in welk bed hij gelegen heeft. Ik

verlang van een patiënt dat hij zich

met lichaam en ziel aan me toever-
trouwd. Volledig. Dan zal ik alles voor

hem doen wat ik kan".

Wat vindt prof. X van

harttransplantaties?

"Ik vind het een uitermate moeilijk

probleem. We weten op het ogenblik

dat we er niet meer dan een of twee
jaar mee winnen. Als iemand dat nu
beslist wil. Persoonlijk ben ik er nog

niet rijp voor. Het ligt nog te veel in
het experimentele stadium. Het is

experimenteren op de mens en daar
heb ik bezwaar tegen".

Hoe staat hij tegenover het verwijt
aan medici, dat leven (en lijden) soms

oneindig wordt gerekt? Heeft een

mens ook niet het recht om te
sterven, zoals prof. Schreuder dat

formuleert?

"Natuurlijk. Maar als iemand toch nog

een reële kans heeft? Vooral bij
oudere mensen weegt de vraag: 'Moet

ik hem die operatie nog wel aan-

doen?' zwaar. Ik zal u een voorbeeld

geven: zes jaar geleden had ik een
tachtigjarige man die kanker had aan
zijn slokdarm. Er waren twee moge-

lijkheden: de hele zaak eruit of een
buisje naar de maag zodat hij toch

zijn voedsel nog kon binnenkrijgen.
Na lang beraad heb ik besloten te

opereren en het gezwel te verwijde-

ren. Er zullen assistenten zijn geweest
die me voor gek verklaard hebben.

Maar de man heeft nog zes jaar ge-
leefd en nu hij gestorven is, heb ik

een dankbaar briefje van zijn dochter
gehad. Hij heeft nog een paar mooie

jaren gehad. Ook voor oudere men-

sen kun je nog veel goed doen. Ik
word steeds ruimer in mijn indicaties
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bij oudere mensen. Je kunt zo'n

operatie alleen aandurven als er

technisch geen problemen voor je be-
staan. Ik zeg altijd: een assistent die

moeite heeft met de techniek, moet

geen chirurg worden. Ik heb die hand-
vaardigheid meegekregen. Daardoor

kan ik zo'n operatie in een mum van
tijd uitvoeren en zijn de kansen voor

de patiënt beter. Een chirurg moet
eerlijk bekijken wat hij zijn patiënt
te bieden heeft. Eventueel moet hij de

moed hebben, hem door te sturen. Er

zijn helaas weinigen die dat kunnen".

Is hij veranderd door zijn beroep?

"Als je ouder wordt, word je milder.

Maar in mijn werk sta ik nog altijd
bekend als een verduveld lastige vent.

Ik eis veel van mijn medewerkers,

maar nog meer van mezelf. Ik kan niet
hebben als een patiënt te kort komt.

Het is een weerloos mens".

Wanneer kan hij voor een paar uur
zijn patiënten en hun problemen van

zich afzetten?

"Alleen als ik jaag. Dan ben ik er
helemaal uit. Dat lukt me niet als ik
met mijn vrouw wandel. Dan kan ik

die problemen niet van me afzetten.
De echte jager zegt: "Jacht is geen

sport, jacht is wetenschap". Dat leer
je pas in de loop van jaren. Als je

jaagt, vergeet je alles. Je bent uit de
sfeer van narcosedampen, die mij
anders altijd omgeven, dag en nacht.

Misschien zijn er daarom zoveel

chirurgen die jagen".

r-p1
t,~:ZI_

RUIGROK HEKWERKEN N.V. - DE STIER - VOGELENZANG

De politie

kan

meekijken

1846 1972

reeds meer dan
125 jaar kwaliteit
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Barry von Oertel (Zwolle):

"BINNEN HET KORPS HELAAS
WEINIG AANDACHT VOOR
CREATIEF-BEZIG-ZIJN"

ZWOLLE. - Barry von Oertel, in
1962 uit Nieuw Guinea gekomen,
werd na eerst rijsttafelartikelen aan
de Nederlandse man gebracal .te
hebben, administrateur op de ver-
keersgroep te Zwolle.
Hij tekende aardig, maar was niet
tevreden met zijn schilderstech-
niek. Door contact met een kunst-
schilder belandde hij op de vrije
kunstacademie te Nunspeet, waar
hij zich nu al drie jaar iedere vrij-
dag- en zaterdagavond bekwaamt
in het ware kunstenaarsvak. De
techniek, zegt hij, moet onderge-
schikt zijn aan de artisticiteit. De
creativeling moet juist dat gevoel
hebben, dat uitstijgt boven het ge-
wone, het normale.
Thuis heeft hij een atelier ingericht,
waar hij in zijn vrije tijd zijn hobby
kan botvieren. Rembrandt is zijn

favoriet, maar de hedendaagse
schilder Cris ten Bruggecate laat
hem ook niet onberoerd. Zelf hoopt
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eenzaamt. "Het is mijn protest
tegen de vereenzaming". Hij laat
een schilderij zien waarop twee
oude mannetjes met een glas bier
tegenover elkaar zitten. Starend en
elkaar niets meer te zeggen heb-
bend. Berusting.... doelloos ....
zinloos ....
Hij hoopt dat de mensen zo'n beeld
ontdekken en zichzelf dan acti-
veren om zich voor zo'n einde te
behoeden. Dat is het doel. Liever
geeft hij een schilderij weg aan
iemand die er door beroerd wordt,
dan dat hij het zou verkopen. Hij
vind het jammer dat er binnen het
Korps aan het creatief-bezig-zijn
zo weinig aandacht wordt besteed,
in tegenstelling tot de sport.
U kunt enkele van zijn stukken
zien op het bureau van de ver-
keersgroep te Zwolle.

Vrouwen

Automobiliste (I) tegen wachtmeester
die proces-verbaal wilde opmaken
wegens overtreding van de toege-
stane snelheid: "Ik reed zo hard om
van uw scherm af te komen, agent."

Automobiliste (11) in een soortgelijke
situatie: "Wat zegt u me nou? Twintig
gulden boete wegens te snel rijden?
Dan neem ik een kanskaart."

POLITIEMENSEN
PRIVE

hij met zijn schilderijen - veelal
koppen en bijbelse taferelen - de
mensen bewust te maken en tot
nadenken te stemmen, omdat hij
vindt dat de mens zeer sterk ver-

Knutselen

Veel politiemensen zijn in hun vrije
tijd verwoede 'prutsers', zoals de nut
tige hobby van het knutselen in de
volksmond wordt aangeduid. Dat
heeft een diepere achtergrond, zegt
de Amerikaanse psycholoog Ernest
Dichter, die hier een studie van
maakte: "die knutseldrang komt voort
uit de wens van een onafhankelijk
leven. De man wiens prestaties in
zijn beroep naar buiten toe veelal on-
bekend blijven, wil zijn capaciteiten
op andere wijze demonstreren: in zijn
vrije tijd. Een hobby als knutselaar
geeft de man zijn zelfvertrouwen
terug".

Pupillen

Het oog wil ook wat, maar uw ogen
reageren toch heel anders dan die
van uw vrouw. Bij een onderzoek van

de psycholoog prof. Eckhard Hess
(Chicago) bleek, dat de oogpupillen
van een man ongeveer 18% wijder
worden, wanneer hij naar een pin-up
foto kijkt. Toen men de vrouwelijke
testpersonen soortgelijke foto's (van
mannen) liet bekijken, reageerden de
oogpupillen daar nauwelijks op:
slechts 4% verwijding. Haar pupillen
werden pas belangrijk groter, zodra
zij een foto zag van een schattige
baby. En dat moet goed nieuws zijn
voor mannen met een baby face.
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Dagboek van een (g~dwongen)werkloze

Voor een ambtenaar is het moeilijk zich in de situatie van een
werkloze te verplaatsen. Hij heeft die angst, onzekerheid en
frustratie nooit persoonlijk gehad. Administrateur K. wèl. Hij
was een van de 125.000 werklozen: tot voor kort een gewaar-
deerd kantooremployee, 38 jaar oud, 19 dienstjaren, gehuwd,
vader van drie kinderen. Nu bij de overheid beter bekend als
gevalsnummer 2220491. Zijn dagboekje als WW-er spreekt
boekdelen:

16 mei. - Ik weet het al bijna een
maand, maar ik kàn het niet geloven.
Nog 16 dagen, dan ben ik ook zo'n
werkloze. Een van die mensen waar-
van ik vroeger zei, dat ze het er wel
naar gemaakt zouden hebben. En nu
ben ik ook zo'n werkloze. Niemand
begreep het, waarom juist ik, met m'n
19 dienstjaren. Ik was toch een van
de vertrouwensmensen op ons kan-
toor. Maar ja, er moet bezuinigd
worden. En dan sta je op de keien. Ik
heb me al gemeld bij het Arbeids-
bureau, maar ze konden me alleen
maar inschrijven.

3 juni. - Voor het eerst gemeld als
echte WW-er. Bij de man van het
GAK, in een armetierig lokaaltje. In
de gang 40 mensen die op hun beurt
wachten en maar zes stoelen om op
te zitten. Kostte bijna een uur. Maar
wat geeft het: werklozen kunnen niet
anders dan wachten.

10 juni. - Nu al negen dagen thuis.
Twee keer uitgeslapen; toen was de
lol daar wel af. Wandelen doe je ook
niet graag, als je iedereen ziet wer-
ken. Bovendien mag je niet te lang
van huis, want er kan elk moment
controle komen. Om te zien of je
niet stiekem werkt . .. Ze moeten
altijd weten waar je bent.

15 juni. - Nog steeds geen uitkering
gekregen. Al f 600,- van ons spaar-
potje ingeteerd. Van de f 5000,- op
de bank, waarmee we volgend jaar
een Bouwfonds-huis hadden willen
kopen. Daar komt de eerste jaren
natuurlijk niets meer van.

"mijn buren
denken dat ik
met ziekteverlof
thuis ben"

25 juni. - Voorschot ontvangen:
f 250,-. En tegelijk bezoek van de
controleur. "U bent verplicht degenen
die met de controle zijn belast, in uw
woning toe te laten", aldus de lijst
met instructies die elke WW-er ont-
vangt. De man praatte gelukkig
zachtjes, want we hadden net bezoek
van de buren. En die denken nog
steeds, dat ik met ziekteverlof thuis
ben.

2 juli. - Eerste afrekening ontvan-
gen: f 233.60 schoon per week. Mooi
meegenomen voor iemand die niet
werkt, zou ik vroeger gezegd hebben.
Nu weet ik,. dat mijn inkomen meer
dan gehalveerd is en dat we er -
met onze huur van f 310,- niet van
kunnen rondkomen. We zullen al onze
spaarcenten moeten opeten, als ik
niet gauw weer aan de slag kan. En
dan te bedenken dat er heel veel
kostwinners zijn die in de WW met
hun gezin van f 175,- schoon moe-
ten leven.

6 juli. - Bij alle emoties vergeten,
dat we vakantie geboekt hadden. De
reservering is al voor de helft voor-
uitbetaald, dus is thuisblijven het
duurst. Overleg met het GAK. Het
mag, "mits u zich in uw vakantie-
piaats meldt bij de controleur aldaar
en hem steeds laat weten, waar u
zich ophoudt."

5 augustus. - Vakantie bleek fiasco.
Had beter thuis kunnen blijven. Geen
echte ontspanning, door druk van
meldingsplicht en voortdurende con-
trole. Ik wil weer werken, nu!

12 augustus. - Vier sollicitatiebrie-
ven verzonden, ook al ben ik voor
de bedoelde vacatures te oud of te
duur.

30 augustus. - Sollicitaties op niets
uitgelopen. Tweemaal opgeroepen,
tweemaal mislukt nadat verplichte
briefje ter tafel kwam waarop de
werkgever zijn handtekening moest
zetten als "bewijsstuk" voor het Ar-
beidsbureau.
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17 september. - Naar de tandarts
voor halfjaarlijkse controle. We ken-
nen elkaar al jaren. Hij kijkt me wat
verlegen aan, slikt kennelijk in wat hij
had willen vragen. Ik heb de moed
niet om het uit te leggen.

20 september. - Ik betrap me erop,
dat ik zelfs geen krant meer lees.
M'n lidmaatschappen van bridgeclub
en trimgymnastiek heb ik opgezegd.
We gaan niet meer uit. Heb ik geen
moed meer voor. Hebben we ook
geen geld voor. De auto is verkocht,
werd te duur.

25 september. - Vierde heftige ruzie
met Joke. De spanning thuis wordt
ondragelijk. Ik zit de hele dag binnen
en schrik als de bel gaat. Ik help in
de huishouding, maar Joke kan m'n
aanwezigheid niet meer verdragen.

1 oktober. - Nu al vier maanden
zonder werk. Geen aanbiedingen van
Arbeidsbureau, geen passende adver-
tenties. Alleen elke week in de rij om
te "stempelen". Alle energie is weg.
Ga eens naar een psychiater, zegt
Joke. Ik wordt inderdaad stapelgek.
Waarom moet dit in godsnaam!
Waarom?!

14 oktober. - Jaap, onze jongste,
vroeg vanmiddag: Pa, wat doe je
tegenwoordig eigenlijk? Meneer Dek-
ker vroeg dat en ik wist niet wat ik
moest zeggen ... Jaap, jongen, ik
weet het ook niet. Zeg maar, dat die
meneer Dekker kan doodvallen!

19 oktober. - Geschreven op een
advertentie. Gewoon een rotbaantje,
we zullen ervoor moeten verhuizen
en het salaris is f 8.000,- làger dan
wat ik op kantoor verdiende. 't Is net
iets meer dan de WW-uitkering. Ik
durf het Joke niet te vertellen.

2 november. - Opgeroepen om ken-
nis te maken. Waarom reflecteerd
iemand met uw capaciteit op deze
eenvoudige baan, vroeg de directeur.
Is dat wel verstandig?
Maar als u wilt, kunt u de baan krij-
gen ...

3 november. - Zou u dat nu wel
doen? Dat vroeg zelfs de bemidde-
laarster van het Arbeidsbureau. Als
je eenmaal iets ver beneden je niveau
aanpakt, kom je vaak moeilijk weer
omhoog. Je verkoopwaarde daalt, zei
ze. En Joke huilde. Je bent hartstikke
gek, snikte ze. Ik weet het niet meer.

Geld lenen? Binnen enkele dagen van
f 500,- tot f 9.000,- contant in
de hand. Aflossing in maximaal 3 jaar.
--
NVB, bank voor

persoonlijke lening
Am.llrdam, Westeinde 10,020·237271. Amhem, Mariënburgstr.10, 085.427561.
Eindhoven, Kerkstraat 17,040 - 63146. Enschede,langestraat 11, 05420 -2 43 98. Den

H •• g, Alviervismarkt 4, 070 - 64 39 25. Nijmegen, v. Welderenstr. 127,08800-262 00.

RoHerdam, Maurltsweg 45, 010-13 57 43. Utrecht. Maliebaan 67, 030-31 46 36. Zaandam,
Westzijde 20. 02980·66910

De bekende
Engelse Wine gum

nu in frisse Faam rollen
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4 november. - 's Morgens controle.
's Middags een telefoontje van een
oude collega: Wat doe jij tegenwoor-
dig eigenlijk? Even later een buur-
man: Zo, al weer aan de beterende
hand? ... Ik zie het aan zijn gezicht:
hij wéét het, hij heeft het al die tijd
geweten. Nog 26 dagen, dan is de
WW-periode afgelopen. Dan valt u
onder de gemeente, aldus het GAK,
en hebt u recht op een uitkering
krachtens de Wet op de Werkloos-
heidsvoorziening (WWV). Daarvoor
moet u naar de Gemeentelijke Sociale
Dienst. U moet zich daar elke maan-
dag melden en elke vrijdag moet u
daar uw uitkering ophalen ...

5 november. - Opgebeld naar dat
kantoor: ik neem die rotbaan aan. En
ik begin morgen.

[ilzl~

Wal
ontvangt
een WW-er?

Sinds 1 juli '72 bedraagt het maxi-
mum dagloon, waarnaar de uitke-
ring krachtens de Werkloosheids-
wet (WW) en de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (WWV) worden
berekend f 118,85. De WW-uitke-
ring gedurende de eerste zes
maanden van de werkloosheid
80%, daarna (WWV) 70%. Een
werkloze kan dus nooit meer ont-
vangen dan het maximum van
f 95,08 bruto, na een half jaar
f 83,20 bruto. Al verdiende hij bij
zijn werkgever per week f 1.000,-,
als werkzoekende zal hij nooit
meer dan f 475,40 (later f 415,98)
bruto per week kunnen ontvangen.
De meesten moeten het echter
doen met een uitkering van zo'n
f 250,- tot f 350,- bruto per week.
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RP-magazine (in nieuwe AD-buro) aan internationale pers gepresenteerd

BENNEKOM. - "Dat ik als hoofd van

de gemeentepolitie van Ede me in

mijn eigen gemeente de weg moet

laten wijzen door een rijkspolitieman
uit Driebergen ... ", sprak burge-

meester J. Slot hoofdschuddend, na-
dat de luit. C. Doornhein (AVD) hem

weer in het rechte spoor had gehol-

pen. Beiden waren op weg naar de
officiële opening van het nieuwe
redactiekantoor van Persburo A.D.,

die werd verricht door mr. dr. C. Berk-

houwer, lid van de Tweede Kamer en
van het Europese Parlement.

Majoor W. Frackers maakte als voor-
zitter van de redactiecommissie van

RP-Magazine van de gelegenheid ge-
bruik om in aanwezigheid van vele

persmensen (zelfs uit Amerika) het
vernieuwde korpsblad te presenteren.

Hij uitte daarbij zijn erkentelijkheid
voor hetgeen zowel de uitgever (fa.

Schaafsma & Brouwer) als de eind-
redactie (Persburo AD) daarin heb-

ben bijgedragen.
Rechts: redactievoorzitter W. F. J. F. Frackers, 2e van links: mr. dr. C. Berkhouwer

Volle kracht vooruit
voor'ngoed
1973

Patrouilleboot •.RP 60"
ontwerp en bouw:
Schottel Nederland Warmond N.V.
eigenaar: Rijkspolitie te Water
motor: Mercedes-Benz OM 346.

Mercedes-Benz
de beste ster om op

te koersen (6)
AGAM Motoren Rotterdam N.V.

Goudsesingel 214, Rotterdam
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Nieuws
uit de districten:

• Tot ziens in Zwolle! .

• Dag Inne, dag Jelle .

• Anderhalf miljoen voor
RP-standwerkers

• Finse onderscheidingen

• Drie generaties. . . .

• Bromsnor, moeder-overste en

Michiel de Ruyter. . .. (31)

• Nieuwe groepsbureau's in

Moordrecht, Langedijk en

Deurne . . . . . . . (29/31/32)

• Korpsschietkampioenschappen (33)

• Opleiding i.i.o.'s . . . . . (33)

• Zoetermeer: van RP
naar Gempo . . . . . . . (34)

Aan INFO INTERN

werkten deze keer mee:

J. v. Luinen, A. Huizing, F. Scholten,

J. J. A. v. Aerssen, Th. Leenders, A.

de Jong, L. Ottert, K. de Maat, C. A.

v.d. Horst, E. P. M. v. Dooren, R.

Suwaal, K. Kortus, redacties van De

Limburger en de Leeuwarder Courant

e.v.a.

Foto's: Techn. Rech. Groningen,

AVO-Fotodienst, Dienst Luchtvaart W.

G. Schermer, A. L. v. Ooijen, Herman

Stegeman (AD), Regio Pers, H. Puister,

H. M. G. Peeters.

Eindredactie: M. A. P. Dierckx.

(29)

(35)

(35)

(30)

(30)
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Wellicht dat in verband met de ko-
mende reorganisatie van de politie de
termijn voor de verplaatsing van het
bureau wat wordt verschoven, doch
met genoemde mogelijkheid moet wel
rekening worden gehouden.
Begrijpelijk vormde een en ander
onder het personeel nadien het ge-
sprek van de dag. Men groet elkaar
soms al met een "tot ziens in Zwolle".
De verdere ontwikkeling wordt met
belangstelling tegemoet gezien.

op vrijdag 10 november 1972 werd het nieuwe postbureau te Moordrecht geopend

VERPLAATSING
ALGEMENE INSPECTIE
NAAR ZWOLLE

VOORBURG. - Op 22 november werd
in het bijzijn van de Directeur-Gene-
raal, Hoofd van de Directie Politie van
het Ministerie van Justitie, in een korte
bijeenkomst door de generaal W. de
Gast aan het personeel medegedeeld,
dat de Algemene Inspectie van het
Korps te Voorburg, in het kader van
de spreiding rijksdiensten, binnen 4 à
5 jaar zal worden verplaatst naar een
standplaats buiten de randstad. Als
mogelijke plaats van vestiging werd
genoemd de omgeving van Zwolle.

langs de weg
gezien e

VLEDDER. _. Onlangs werd door de
technische recherche te Vledder bij
een onderzoek n.a.v. een inbraak de
hiernaast afgedrukte foto gemaakt.
Tijdens dit onderzoek bleek, dat de
plaatselijke postcdt. zijn pet en tas
had weggezet op een wervel van een
walvis die bij het museum is geplaatst.
Het geheel maakt op ons de indruk
van een symbool van de overgankelijk-
heid van het korps rijkspolitie.
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voor:

Asfaltverhardingen
en -deklagen
Cementbetonwegen

Grondcement-
stabilisaties

uitgevoerd met het modernste
materieel en bewaakt door
eigen laboratoria

KANTOREN:

DEN HAAG: Zonweg 23-35, tel. 07D-

81 43 31 - VUGHT: Taalstraat 38, tel. 04100-

791 01 - ZAANDAM: Provincialeweg 184,

tel. 02980-2 32 n - HEERENVEEN-Zuid:

Jagtlustweg, tel. 05130-36591 - WAGE-

NINGEN: Markt 21 tel. 08370-1 00 23.

Finse

onderscheidingen

DRIEBERGEN.- In verband met het
bezoek van de president van Finland
aan ons land werd aan een aantal
leden van het bereden ere-escorte en
het motor-escorte een onderscheiding
_. in de Orde van de Witte Roos en in
de Orde van de Leeuw - uitgereikt.

STOOF BREDA n.v.
Vellingkade 15 - Breda

Telef. 01600 - 2 20 21 (10 liJnen)

•

zwaar transport

montage en

demontage

•

groot

groter
grootst

ARNHEM. - Tijdens de uitreiking van
diploma's op de opleidingsschool te
Arnhem kwam niet alleen de adspi-
rant De Groot op het podium, maar
ook pa De Groot (opper RP-verkeers-
school) en grootpa De Groot (oud-
opper der Rijkspolitie).
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Bromsnor
bij A.V.D.

r
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DRIEBERGEN. - Porsche, Swiep en
Bromsnor stalen de harten van ander-
half duizend geestelijk gehandicapte
kinderen op een kinderfestijn te Drie-
bergen.

"Goed, goed, moeder overste, als
dirigerende officieren onder elkaar
gezegd, ik beloof u dat we, nu we de
zaak hebben overgenomen, zo weinig
mogelijk zullen vernielen."

ARNHEM. - Door een gebroken kuit-
been geveld te bed, behaalde adspi-
rant T. P. van de Grijp toch zijn diplo-
ma. Hem zij een ongebroken carriere
toegewenst. Op de foto: de examinan-
dus met de examinatoren (v.l.n.r.).

Kort haar

Er is al veel over lang en kort haar
geschreven. We zullen er daarom niet
veel woorden aan spenderen. Maar
we konden het niet laten te wijzen
op het marineblad "Alle Hens", dat
een aantal woorden in herinnering
brengt die Michiel de Ruijter in 1665
gezegd zou hebben: "Ja waarlijk, de
instelinghe van ons jongvolck baert
ons inderdaad grothe sorgen. Ick be-
doel hiermede in het bijsonder de
schadelijke mijghinge ende ghewoon-
te hun Haren so kort gesneden te
draeghen. Ook admiraal Tromp advi-
seerde mij datter op shijne schepen
vele van dheze Schelmen vaeren."

Waarschuwing

Het kerkbestuur van de doopsgezinde
kerk in de Amerikaanse plaats
Alexandria heeft eindelijk een enorm
wapen gevonden tegen de parkeer-
verbodovertreders voor het gods-
huis. Steeds weer opnieuw bleek
politieoptreden nauwelijks effect te
sorteren en het parkeren nam zo'n
vorm aan, dat kerkbezoek met auto
nauwelijks mogelijk was.
Totdat een slimmerik op het volgende
idee kwam: een bord ,parkeren alleen
toegestaan voor kerkgangers'. Dat
zegt niets, zult u zeggen. Inderdaad,
dat haalt weinig uit. Maar succes
bleek toch verzekerd na de volgende
toevoeging: "Overtreders zullen wor-
den gedoopt". Triest maar waar.

(Uit: De Limburger)
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LANGEDIJK. - Van uitstel komt af-
stel, maar niet in Langedijk. In plaats
van de al maar verschoven officiële
opening van het nieuwe groepsbureau,
hielden adjudant C. van Petersen en
zijn mannen op 3 november een 'open
huis'. Heel wat Langedijkers gaven
aan de invitatie gehoor.

Bom voor
mevrouw

HEESCH. - Rechercheur Wander van
de gempo Rotterdam, die met gevaar
voor eigen leven een gevaarlijke bom
weghaalde uit een bankgebouw, is
door de carnavalsprins Poreus van
Krullendonk (het Brabantse stadje
Heesch), op de elfde-van-de-elfde tot
ridder in de Houtege Kreuge gesla-
gen. Wachtmeester I J. Eits van de
rijkspolitie te Heesch maakte van de
gelegenheid gebruik, mevrouw Wan-
der een krentenbrood aan te bieden
in de vorm van een bom met lont.
Een collegiale geste die door het
echtpaar erg werd gewaardeerd.

Links: rech. Wander. Rechts: wmr. I Eits
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Aannemingsbedrijf Gebr. VAN IESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 -1449

Boven de Maat

Het normale postuur van It. J. H.
Haisma kreeg lilliput-afmetingen en
zelfs de 1.92 m lange gestalte van
majoor K. de Maat zonk in het niet,
toen de Canadese worstelaar Jean
Ferré met z'n 2.25 meter lengte zich
in Montreal tussen de beide rijks-
politieofficieren liet fotograferen. De
Nederlanders - op studiereis door
Canada - zagen tot hun spijt geen
kans om tijd vrij te maken voor een
robbertje worstelen met Big Brother.
Dit overigens tot grote opluchting van
Jean Ferré.

op 29 september 1972 nam het personeel van de

Groep Voorst afscheid van de Groepscomman-

dant, de adjudant de Vree. 's Morgens, tijdens

het officiële afscheid zorgde het personeel voor

een novum op het gebied van afscheid nemen.

op vrijdag 13 oktober 1972 werd door generaal

De Gast het nieuwe Groepsbureau te Deurne

geopend.

.,

• 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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WEST 11
schoot het beste

DRIEBERGEN. - Op 20 oktober 1972
organiseerde de sportvereniging "RP.
Alex" op de Manger Catsschietbanen
te Driebergen het Korpsschietkam-
pioenschap.
Ofschoon de weergoden de schutters
niet al te best gezind bleken, kon het
programma toch vlot worden afge-
werkt. Vooral op het onderdeel kara-
bijn was de spanning groot. De teams
van West I en West II eindigden met
een gelijk aantal punten (233), waar-
na West II reglementair tot winnaar
werd uitgeroepen.
Op de pistoolbaan manifesteerden de
westelijken zich wat duidelijker. Ook
hier werden zij eerste met 238 punten.
Individueel kampioen werden A. L.
Dams (Oost) op het pistool en P. G.
S. M. Geurts (Zuid) op de karabijn.

Majoor B. v. Twillert reikte na afloop,
namens de Algemeen Inspecteur, de
prijzen uit.

De gedetailleerde uitslagen luiden:

Karabijn

1. West II
2. West I
3. Zuid
4. Oost
5. Noord

Pistool

1. West II
2. Noord
3. Oost
4. Zuid
5. West

233 punten
233
228
227
224

238 punten
233
232
229
227

RPm 33

7. De Groot Oost 48
steun 25

8. P. J. Hettema, Zuid 47
9. J. J. Veenstra, West 1147

10. J. Kerkhoff, West 1147
11. A. H. Streefkerk, West II 47
12. C. Doornhein, West 1147
13. J. W. C.v. Meppelen, West I 47
14. R. H. v. Houten, West 1146
15. A. Koning, West 11.46

Pistool personeel

De 15 hoogstgeplaatsten:
1. A. L. Dams, Oost 49

steun 28
2. De Groot, Oost 49

steun 26
3. A. Beekmans, Zuid 49

steun 24
4. M. W. G. Boekholt, Oost 48
5. Hensems, Oost 48
6. J. A. v. Apeldoorn, Oost 47
7. J. Jonk, Oost 47
8. H. D. de Boer, West II 47
9. B. Heimensen West 1147

10. M. J. Nieuwland, West 1147
11. F. Togni, Zuid 47
12. P. Petter, Zuid 47
13. P. M. M. v. Deventer, West I 47
14. H. Rodenburg, Noord 47
15. A. H. Grevinga, Noord 47

Karabijn personeel

1. P. G. S. M. Geurts, Zuid 49
steun 27/28

2. P. A. J. Knoors, Zuid 49
steun 27/27

3. A. Ballema, Noord 48
steun 29

4. N. J. Nieuwland, West 1148
steun 27

5. K. Eikenlenboom, Zuid 48
steun 26

6. L. Muller, West 1148
steun 26

Opleiding tL.O.'s
Nieuwe stijl

DEN HAAG. - De formatie instruc-
teurs lichamelijke oefening - in de
wandeling I.L.O.'s geheten - van het
Korps Rijkspolitie behoefde (en be-
hoeft in de komende jaren) aanvul-
ling in verband met o.a. het met f.l.o.
gaan van een aantal van deze func-
tionarissen (in de meest recente tijd
o.a. de adjudanten Oudeman, V.d.
Sluis en Töniës).
Om praktische redenen is gekozen
voor een aanvulling met politieinstruc-
teurs. Omdat de vroeger daartoe toe-
gepaste speciale opleiding van 8 à 10
maanden aan een van de Centrale
Instituten voor de Opleiding van
Sportleiders niet meer mogelijk bleek,
is de volgende opleidingsvorm tot
stand gekomen:
Na een grondige selectie gaan daar-
toe geschikt bevonden RP-ambte-
naren allereerst een basisopleiding
van 6 maanden volgen aan de SMLO
(School voor Militaire Lichamelijke
Opvoeding) te Hooghalen bij Assen.
Deze basisopleiding is in grote lijnen
dezelfde als die tot onderofficier I.o.
en sport van de Koninklijke Land-
macht. De cursisten van de Rijkspo-
litie worden dan ook ingedeeld in een
klas cursisten van dit krijgsmacht-
onderdeel. Wèl wordt in deze oplei-
ding reeds een differentiatie in de
richting van de I.o. en sport bij het
Korps Rijkspolitie bewerkstelligd.
Na deze basisopleiding volgt nog een
aanvullende opleiding van 4 maanden
aan de Opleidingsschool te Arnhem,
c.q. Apeldoorn. In deze aanvullende
opleiding is o.a. een stage van onge-
veer een maand bij een district opge-
nomen.
De eerste twee i.i.o.'s nieuwe stijl zijn
half oktober j.1. reeds als districts-
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instructeur lichamelijke oefening van
start gegaan: wmr.1 P. Ellas in het
district Roermond en wmr. G. Been
in het district Alkmaar.
Deze vrij snelle gang van zaken was
in dit geval mogelijk omdat deze bei"
de heren reeds als dienstplichtig
militair een opleiding tot militair in-
structeur I.o. en sport hadden ge"
volgd. Na een aanvullende opleiding
te Arnhem van half mei tot half okto-
ber j.1. was derhalve een vervulling
van althans twee van de bestaande
vacatures mogelijk.

Op 13 november j.1. startte te Hoog-
halen een nieuwe cursus voor instruc-
teur I.o. en sport met o.a. vier RP-
deelnemers, namelijk wmr. I H. Gar,.
denbroek, wmr. I J. Vlergever, wmr. I
B. H. Lesterhuis en wmr. R. Teijken.
Het ligt in de bedoeling - mocht
deze proef slagen - regelmatig de
vervulling van ontstane vacatures in
de formatie Ll.o.'s op deze wijze te
doen realiseren. (R.S.)

op de foto o.a. (v.l.n.r.) de nieuwe commissaris P. V.d. Molen (tot voor kort wnd. commandant AVO).

minister W. J. Geertsema. generaal W. de Gast en burgemeester Wegstapel.

bijzonder door de toename van het
verkeer, de criminaliteit en de aqres-
sie, aldus mr. Geertsema.
De burgemeester van Zoetermeer, de
heer Wegstapel, legde er de nadruk
op dat hij niets tegen de rijkspolitie
had, integendeel, hetgeen moge blij-
ken uit de aanstelling van de Com-
missaris van Politie van der Molen,
een voormalig officier van het Korps
rijkspolitie. De keus voor een ge-
meentelijk politiekorps was voortge-
komen uit zuiver zakelijke overweging.
Hij dankte de adjudant der rijkspolitie
Verbeek, voormalig groepscomman"
dant der rijkspolitie Zoetermeer voor
alles wat hij met zijn mannen had ge-
daan, ook voor de wijze van dienst
doen, ondanks het grote tekort aan
personeel.
Generaal De Gast was verheugd dat
er een goed officier van het korps
rijkspolitie, commissaris van politie in
Zoetermeer was geworden.
Hij legde nog eens de nadruk op de
personeelsproblemen bij het korps
rijkspolitie, waarvoor verschillende
oorzaken waren aan te wijzen, zoals
de opbouw van het korps en de groei
van de bevolking.
Ook de huisvesting bij de rijkspolitie
laat veel te wensen over en Zoeter-
meer is hier een goed voorbeeld van.
Men heeft in het verleden geen reke-
ning gehouden of kunnen houden met
de toekomst. In het gehele land zijn
voor wat betreft de huisvesting nog
wensen te over.

Ondanks deze problemen ben ik uiter-
mate tevreden over de taakuitoefening
van het personeel en ik prijs me ge"
lukkig dat door de goede geest bij
het korps steeds de mensen weer be-
reid zijn om onder alle omstandig-
heden hun dienst te doen.
De toekomst zal uitwijzen welke poli-
tieorganisatie wij zullen krijgen in
Nederland, één korps of regionale
korpsen.
Commissaris van politie P. van der
Molen stelde dat Wetshandhaving niet
als doel, maar als middel moest wor-
den gezien om te komen tot een goed
functionerende gemeenschap.
Hij prees de helderziendheid van de
minister van Justitie en van Binnen-
landse Zaken voor de snelle realise-
ring van het gemeentepolitiekorps
Zoetermeer en was er van overtuigd
dat het ook met de salarissen van de
politie wel in orde zou komen.
De officiële opening ging gepaard
met het afsteken van een bulderend
vuurwerk met een zodanig geluids-
volume dat geheel Zoetermeer deze
opening deed meebeleven.

Zoetermeer:

Gemeente Politie

In het bad- en sportcentrum te Zoeter-
meer is op 15 november 1972 officieel
afscheid genomen van de rijkspolitie
in de gemeente Zoetermeer en werd
de gemeentepolitie geïnstalleerd door
Z.E. de Minister van Binnenlandse
Zaken mr. W. J. Geertsema.
In zijn installatierede toonde minister
Geertsema zich bijzonder verheugd
over de goede verstandhouding tus-
sen rijks- en gemeentepolitie en de
vlotte wijze waarop de overschakeling
had plaats gevonden.
Minister Geertsema noemde in ver-
band met de groei van Zoetermeer en
de daarmee gepaard gaande groei
van het gemeentelijk politiekorps het
gelukkig dat er weer sprake is van
een toenemende belangstelling voor
het politievak.
De laatste tijd wordt veel gesproken
en geschreven over de taakverzwa-
ring van de politie. Niet alleen in
politiekringen, maar ook in politieke
kringen is men het daarover in het
algemeen wel eens.
Voor een beperkt gedeelte komt deze
taakverzwaring voor rekening van de
toenemende terreur, maar wel in het

~k'':zI1I
Rp.org_RPM72_12_dec_Nr.04_compri 118



Ir

Zuidlaren:
paarden, publiek
en politie

ZUIDLAREN. - op de ter gelegen-
heid van de Zuidlaardermarkt gehou-
den jaarbeurs, trok de stand van de
rijkspolitie erg veel belangstelling.

-

Geschat wordt, dat ongeveer 40.000
tot 45.000 personen in de drie dagen
de rijkspolitiestand hebben bezocht.
De Inspecteur-Generaal van het korps
rijkspolitie was op 17 oktober reeds

vroeg in Zuidlaren om nog eens de
sfeer te proeven van een dergelijke
gebeurtenis.
Tijdens dit bezoek was hij onder meer
aanwezig bij de verkoop van het
mascottepaard "Inne" van het 44e
pantser inf. bat., gelegerd in de Adolf
van Nassaukazerne te Zuidlaren, en
bij de aankoop van het veulen "Jelle",
dat het komend jaar als mascotte-
paard voor dit bat. gaat optreden.
Vanzelfsprekend bezocht de generaal
ook de rijkspolitiestand, waarin hij
zich met de medewerkers onderhield
en een discussie met één der mede-
werkers over de rijtechnische staat
van enkele tentoongestelde autobui-
tenbanden, niet schuwde.
Het was vooral voor de medewerkers
in de stand een prettige ervaring, de
mening van de generaal over een der-
gelijke tentoonstelling te mogen be-
luisteren.

Bijna 11/2miljoen
bezoekers in
rijkspolitie-stand

BREDA. - Met de 4e Benelux Jaar-
beurs in Breda sloot het Bureau Per-
soneelsvoorziening de tentoonstel-
lingsactiviteiten in 1972 af. Bijna an-
derhalf miljoen mensen zagen dit jaar
de Rijkspolitiestand, op enkele plaat-

RPm 35

sen gecombineerd met de gemeente-
politie.

* Hiswa (Amsterdam)

* Flora (Bovenkarspel)

* Internationale Huishoudbeurs
(Amsterdam)

* Recreana (Leeuwarden)

* 't Raokeldeis (Warffum)

* "Alles voor de Viva"
(Valkenburg-L.)

* Leidato (Leiden)

* Jaarbeurs van het Oosten
(Zutphen)

* Landbouwbeurs (Zuidlaren)

* Middenstandsbeurs (Rijssen)

dat waren de gelegenheden waar het
publiek op ruime schaal en "vrijblij-
vend" voorlichting werd gegeven.
Er is, dat mag gerust gezegd worden,
weer heel wat goodwill gekweekt.
Talloze "open" gesprekken vonden
plaats tussen de politie-voorlichters,
ouders en jongeren. Een duidelijk
verband kon worden gelegd tussen
de voorlichtingsbijeenkomsten op de
scholen en deze tentoonstellingen,
daar vele ouders door gesprekken

. .. jeugd staat positief ...
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... ook 'revolutionaire

jongeren zijn en

blijven welkom ...

met hun kinderen de gang naar de
politiestand hadden gevonden.
Veel voorkomende reactie: "gek, dat
we soms zover van elkaar staan, jullie
zijn ook heel gewone mensen."
Ervaring van de voorlichters: over het
algemeen staat de jeugd positief ten
opzichte van de politie, ook die waar-
van je het allerminst zou verwachten.
Al blijven er natuurlijk altijd, die zo'n
stand een prachtige gelegenheid vin-
den om er hun "revolutionaire theo-
rieën te spuien. Maar ook die zijn en
blijven van harte welkom.

OLIT/f

even noteren: naam, adres en telefoonnummer van uw Info!

DISTRICT ALKIIAAR

L OTTEN, IIdJ. -'11. dl ••
BurMII: Kennem •••••• 128, A11aMar
tel. 02200 -164 44 (thuis: 02207 - 117 87).

DISTRICT AllnDDAil

B. ROOMER, adl. alg. dienat
BUrMU: SerphaU8Iraat 110. Ameterdem
tel. CJ:2D.aS1J112t (thu •• : CI2IIIIO-Z10 112).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v •••
Bureau: Feuelatraat 7, Apeldoorn
tel. CJImIO.1344 (thuia ZWUllcolk 10,
Wapenveld).

DISTRICT A8HN

F_ SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Bellerwtraat 127, AaMn
tel. ~1 n rr (thuis: 1SI2O-1 48 84).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dl ••••
Bureau: Kraanatraat 504:1,Breda
tel. 0180002<40111(thuia: ~7 01 ").

DISTRICT DORDMCHT
A.. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Buiten Walaveet 9. Dordrecht.
postbus 174, tel. 01850·331 88.

DISTRICT ElNDItOYDI

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. V.a.
Bureau: EIckemraat 2. E1ndhcMln
tal. 0400G12D 18 (thu •• : 0400e 27 In).

DISTRICT 'a-QAAYDHAGE

Th. SPELT. wmr. 1e klas DIR
Bureau: Koninginnegracht 4&-46 Den Haag,
tel. 070 - 1 83 80 (thuis: 01710 - 5 22 22)

DISTRICT GRONINGEN

H.. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Verl. H_nweg 163. Gronlng.n
tel. 050-1331542 (thuia: 0l5Il45-27118).

OPLEIDINGS8CHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. d_t
SChooi: Baexerweg 1, Hom (poat
Baexem) tel. 047~ lil.

DISTRICT ' •• HERTOCIENBOICH

W. F. STOMP. adj. alg. dl •••• t
Bureau: Jullanaplaln e. Den eo.ch
tel. 04100-24481 (thu •• : 04100-411178).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. OOSTING, adj. hfd. adm.
Bureua: Harllngeratraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100-22346 (thuia: 05100-211040).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Statlonlltraat 44, Mautrlcht
tel. 043-118l1li (thulr. ~ 18 80).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienat
Bureau: Groenmarkt 14. Mklelburg
tel. 01180-80 80 (thuia: 01180-44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, ofr. 2e klas
Bureau: ArIcat..uaat 2. Nijmegen
tel. 08800-2 82 73 (thuia: 0IIIIUI-1S 27).

DISTRICT ROOIIOND

J. H. ALTHUIZEN, owmr. V.a.
Bureau: Andlll1l8flW8Q •••• Roermond
tel. 04750-1 52 52 (thuIS: 1l4mI-1 79 18).

DISTRICT UTRaCHT

P. VAN DER WILT owmr v.a.
Bureau: de Holle Bilt 13, De Bilt
tel. 030-763711 (thuis: 03438-5116)

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v. d. HORST. oWlllr. DIR
Bureau: WlpetrlkkeraJlee 189, Zwolle
tel. 05200-34841 (thuia: 015200-142 58).

RIJKSPOLITIE TE WATn

B. SCHMIDT, oft. 2e kl. toegev.
Bureau: Westerdokldllk 2, AlMterdam
tel. 02CHI3311 (thui.: rtNr14 70 7S).

OPL~IDINClUCHOOL ARNHIM

A. DE JONG. owmr. docent
SChooi: Velperweg 158, Arnhem
tel. 085-<15!1l!51 (thuia: 030-711Ol 28).

KADEROJtLIIDINGNCHOOL

B. M. van HARSKAMP. owmr. docent
School: Sarphatillraat 110, Amlterdem

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, wmr. 1e kl. vtleger
Bureau: Schiphol. pOltbua 7m
tel. 020-17 46 515(thuis: D29II844 04).

ALGEMENE VERKEE"DI~NlT

Th. lEENDERS. owmr. ataf AVO
Bureau: Hoofdstraat 64. Drt.bergen
tel. 0343B-<4242.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUIMEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, VoorblJ.l:9
tel. lJ7O.e8 40 2t (thui.: f1TNT 01111).

VERKURl8CHOOL RI.lIC8POt.rnE

F. KOCKELMANN, adj. hoofd aec1l.
verkeersvorming.
Bureau: De Varenkamp, BII",-,
lel. 03D-71148 48 (thuia: oaD-7II. 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 2579
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langs de weg gezien

"Ook langs de autowegen ligt handel en de

vluchtstroken worden toch al zo weinig ge-

bruikt." Aldus de verklaring van de verdachte. Zeilend over de Friese dreven

VERBOD (I)

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. En dat is waarschijnlijk
alleen het geval met één wetsartikel, nl. Art. 461 WvS. Dat wordt dan ook nogal

eens misbruikt door mensen die de ernst van een verbod willen onderstrepen.

Zoals de kantinebeheerder op de camping Duinhorst te Wassenaar, die sterke
drank verkoopt, maar niet aan personen beneden 18 jaar, omdat - aldus zijn
aangebrachte bord - art. 461 W.v.Str.recht zoiets verbiedt. Toen de daar

kamperende rijkspolitieambtenaar H. M. C. Peeters (Thorn) van deze curiositeit

een foto had gemaakt, werd het bord ijlings verwijderd en vervangen door een
ander opschrift met de juiste tekst. Commentaar van de cantinebaas: "Ach, de

mensen weten toch niet wat er in de wet staat ... "

RPm 39

Datsun poluieuxtgen. uit

Leeuuiarden nernield

~•• Dat '8 sunde •••

VERBOD (II)

Ons inmiddels berucht geworden
'kneusje' krijgt een internationale

reputatie.
De heer H. Puister (RP Nieuweschans)

ontdekte nabij de grensovergang te
Nieuweschans een uniek bord, waar-

mee kennelijk geen eieren-met-een-

deuk, zoals Van Dale het bedoeld
heeft.
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R.P.I{ol<sstelden
KERSTMENl1
voor u.samen

A. KLAVER

managemeester

cpleidingsschool

Arnhem/Apeldoorn

Speciaal voor de gezinnen van
de rijkspolitiemensen stelden
menagemeester A. Klaver en
de vier koks van de
opleidingsschool Arnhem/
Apeldoorn een Kerstmenu-1972
samen. Mèt de complete
recepten.
RP-magazine wenst de
kookgrage lezeressen en lezers
veel succes in de keuken en
hun gezinnen/gasten een
heerlijke maaltijd!

COCKTAIL DE CREVETTES

(garnalen cocktail)

recept W. van Wouden berg kok aan de
Opleidingsschool Arnhem! Apeldoorn.

Benodigdheden:

200 gram verse (gekookte) garnalen,
2 eetlepels slagroom, Ys liter mayo-
naise, 1 eetlepel tomaten ketchup,
2 citroenen, !h dl cognac en sherry,
peper, zout, 1 krop sla, 50 gram gar-
nalen voor garnering.

Bereiding:

Sla schoon maken, gele bladen in
kleine stukjes pluizen, niet snijden,
uit laten lekken. De slagroom kloppen,
niet geheel stijf (dikke yoghurt). Meng
er de mayonaise door en een eetlepel
citroensap, de ketchup, cognac, sherry
en peper. Op smaak proeven, even-
tueel wat zout toevoegen. De garnalen
wassen in water en zout, laten uitlek-
ken, besprenkelen met citroensap.
Vul een cocktailglas met een klein
stukje sla (zijkant en bodem), roer de
garnalen door de massa van slag-
room en mayonaise etc. Vul het glas
tot goed de helft en garneer de rand
met ingesneden schijfjes citroen en
wat garnalen.

MENl1 NElËL

iiii=~$i~ ~ .

*Cibelotte de Lièvre
(HAZEPEPER)

*Bavarois Chipolata
(CHIPOLATA PUDDING)

*Fruits
(FRUIT)

*Cocktail Crevettes
(GARNALEN COCKTAIL)

*Velouté de Volaille
(GEBONDE;'IPPESOEP) ~

LanguedeVeau à la Madeira~
(KALFSTONG MET MADEIRA SAUS) •

••• e:-

. i.
De samenstellers van het kerstmenu. de RP-koks (v.l.n.r.) J. E. Broenland, J. J. V.d. Kornput en

J. Koel. (Inzetfoto: kok W. van Woudenberg, die wegens opname in een ziekenhuis verstek moest

laten gaan).
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VELOUTE DE VOLAILLE

(gebonden kippesoep)

recept Wmr. I A. Klaver, Hoofd Bureau
Verzorging en Voeding aan de Op-
leidingsschool Arnhem!Apeldoorn.

Benodigdheden:

1~ kg kippepoulet of een soepkip,
zout, peperkorrels, 1 stukje prei, 1
kleine winterpeen, stukje ui, een paar
stukles foelie, wat peterselie, 100
gram bloem, 100 gram boter (mar-
garine), 1 ei, 1 dl kookroom of melk,
1 kleine ui aan blokjes gesneden,
desgewenst een paar lepels witte wijn.

Bereiding:

Was de kip of het poulet en zet het
op met 2 liter water, de groenten en
kruiden.
Laat de bouillon goed trekken, mins-
tens 3 uur. Zeef hem daarna door een
doek of zeef. Fruit het gesneden uitje
in de boter en roer er de bloem door
tot een glad papje. Daarna het meng-
sel even af laten koelen. Na af koelen
de hete bouillon al roerende bij ge-
deelten toevoegen. Laat de soep
daarna nog even doorkoken. Klop
het ei met de room of melk en voeg
daaraan al kloppende de kokende
soep toe. Daarna mag de soep vol-
strekt niet meer koken daar anders
schifting kan optreden.
Gebruik van het poulet of kip kleine
stukjes als garnituur. Maak hem zo-
nodig op smaak met wat aroma. Ook
kan er wat witte wijn aan worden toe-
gevoegd, nodig is dit echter niet.

LANGUE DE VEAU

AU MADEIRA

(kalfstong in madeirasaus)
tussengerecht

recept J. J. van de Korput,
Hoofdkok Opleidingssschool Arnhem/
Apeldoorn.

Benodigdheden:

2 kalfstongen, madeira wijn, champig-

nons gesneden 1 blik, 2 pakjes osse-
staartsoep, 1 kleine winterwortel, wat
laurierblad, foelie, 1 stukje prei, 100
gram boter of margarine.

Bereiding:

De tongen gaar· trekken in 2 liter
water met de groenten en kruiden.
Zijn de tongen gaar dan worden ze
ondergedompeld in koud water en
van het vel ontdaan. (pellen)

Madeirasaus:

De champignons laten uitlekken (wat
champignons bewaren voor de Haze-
peper). de boter heet laten worden
en daarin de champinons zachtjes
bruin bakken. Daarna de pakjes soep
toevoegen en dit goed doorroeren
met een garde. Het aldus verkregen
papje wordt met een halve liter van
de bouillon (eerst zeven) tot een
gladde saus geroerd, waarna er een
kopje madeirawijn wordt toegevoegd.
Is de saus te dik naar smaak, dan
nog wat bouillon toevoegen.

Opdienen:

De tongen worden warm gemaakt in
de rest van de bouillon en daarna in
dunne plakken gesneden. De plakken
op een schaal leggen, de saus er
overheen doen. U kunt er nog een
klein glaasje madeirawijn bij serveren.
Hoewel dit voor dit tussengerecht niet
nodig is, mag er eventueel ships en
sellerie pieds (franse selderij) bij ge-
daan worden.

GIBELOTTE

A. Hazepeper van hele haas

recept van J. E. Broenland,
kok aan de Opleidingsschool Arnhem/
Apeldoorn.

Benodigdheden:

1 haas, 3 dl rode wijn, kruiden o.a.
peperkorrels, 1 ui, 3 laurierblaadjes,
100 gram boter of margarine, wat
champignons (overgehouden van de
madeirasaus), 1 potje zilveruitjes, 100
gram in reepjes gesneden rookspek
en 80 gram al of niet bruin gemaakte
bloem (het bruinmaken kan het een-
voudigst geschieden in een matig
verwarmde oven), peterselie.

Bereiding:

De haas schoonmaken en in stukken
verdelen; deze 1 à 2 dagen in een
marinade van de wijn (evt. 1 dl. azijn
toevoegen) en de kruiden laten staan.
Daarna de haas uit de marinade
halen en droog laten uitlekken, in-
wrijven met zout en peper.
De aldus verkregen stukken haas
zonder het levertje in de boter bruin

braden, daarna het vlees in een
andere pan overbrengen. U gaat nu in
de pan, waarin de haas gebraden is,
de zilveruitjes en de champignons in
de braadboter van de haas aanbra-
den en er weer uit halen.
Het marinadevocht en wat water
totaal ca. 1 liter bij de boter voegen
en hierin het vlees ca. 11

/2 uur zacht-
jes laten stoven; de laatste 15 minu-
ten de champignons, zilveruitjes en
reepjes spek laten mee stoven. Daar-
na het vocht waarin de haas is ge-
stooft met de bloem, aangemaakt met
water binden. Het levertje rauw door
een zeef wrijven en aan de saus toe-
voegen. Het geheel nu nog een paar

noot van de
menage meester:

Dit Kerstmenu en de recepten

zijn bedoeld voor 6 tot 8 per-

sonen.

* Het is beslist niet noodzake-
lijk dat beide vleesgerechten op

het menu moeten voorkomen.

U kunt ook volstaan met alleen
de kalfstong of de hazepeper.

Bent u van plan om b.v. de

kalfstong te nemen, dan kunt u

daarbij gebakken aardappelen

(of frites), worteltles-doperwten

(of sperziebonen, eventueel ap-

pelmoes) serveren.
Voor de hazepeper staat het gar-

nituur naar keuze onder het re-

cept.

minuten zacht verwarmen, doch niet
laten koken. (schiften).
Het geheel overbrengen in een vuur-
vaste schotel, bestrooien met wat
peterselie en wat broodcroûtons (in
driehoekjes gesneden geroostert
brood) er op leggen

B. Hazepeper van resten haas

De resten in de jus opwarmen, het
vlees van het been nemen en de jus
laten afkoelen. Van de beenderen en
kruiden (zie recept a) bouillon trek-
ken. In het afgeschepte vet van de
jus een gesnipperde ui fruiten, de
gezeefde bouillon en het mager van
de jus toevoegen en het vocht (2x
zoveel vocht als vlees) binden met 10
gram gebruinde bloem per dl. De
saus op smaak brengen met azijn,
aroma, peper, zout en suiker, of met
rode wijn inplaats van azijn. De stuk-
ken haas in de saus leggen en een
1/2 uur laten stoven.
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Opdienen met

a. Gekookte aardappelen
b. Aardappelpuree, kastanje-

puree (in blik verkrijgbaar)
c. Appelmoes
d. Rode kool
e. Doperwten/worteltjes.

Gebruik bij beide bereidingen vol-
doende peterselie.

CHIPOLATAPUDDING~~.oQ:,~
~

recept van de heer J. Koel,
kok aan de Opleidingssschool
Arnhem/Apeldoorn.

Benodigdheden:

3 dl melk, V2 stokje vanille of een
zakje vanillesuiker, 2 eidooiers, 100
qrem-:suiker, 16 gram gelatinepoeder

of 4 blaadjes bladgelantine (wit) ver-
kriiabeer bij de drogist, 50 gram
bigareaux, 25 gram sinaasappelsnip-
pers, 50 gram bitterkoekjes, meres-
quinessance, 3 dl slagroom en 2 ei-
witten.

Bereiding:

Melk aan de kook brengen met

vanille. De eidooiers en de suiker
loskloppen en flink roerend door de
kokende melk doen, even laten blub-
beren op het vuur. Daarna koud laten
worden. De gelantine oplossen in iets
lauw water. Als de compositie (melk,
suiker en eidooiers) bijna koud is, de
gelantine er door roeren, verder laten
rusten tot het geheel koud is.
De biqareaux, bitterkoekjes en snip-
pers snijdt u aan kleine stukjes. U
klopt de slagroom en eiwitten afzon-
derlijk stijf met wat suiker. Voor de
eiwitten vooral een vetvrije kom en
garde gebruiken. De aldus geklopte
slagroom en eiwitten met de gesne-
den potpouri van vruchten en bitter-
koekjes worden door de compositie
geroerd, als deze wel koel is maar
nog niet geheel stijf. Op smaak bren-
gen met de essance.
Het geheel wordt nu gestort in een
tulbandvorm of zo niet aanwezig in
een puddingvorm na deze van te
voren goed koud te hebben gespoeld.
Als u de pudding gaat gebruiken dan
even de vorm in een bakje heet water
houden. Dit vergemakkelijkt het uit-
storten. U legt daartoe een schaal of
groot bord omgekeerd op de pudding
en draait het bord met de vorm om
en de pudding zakt op de schaal of
bord.
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De pudding kan nog worden opge-
maakt met lange vingers, bestoven
met poedersuiker. Deze zet u verti-
kaal tegen de pudding. Hier tussen
door kan nog wat slagroom gespoten
worden en daarop wat rode en groene
biqareaux of eventueel kerstchoco-
laadjes.
Als u denkt dit lukt mij nooit, kunt u
de pudding ook kant en klaar kopen
in een supermarkt.
Een ander toetje dat ik u kan aan-
raden is een

BELLA HELENE

-
,...

-
~

Benodigdheden:

Roomijs, peren op zware siroop (blik),
chocoladesaus in blik.

Bereiding:

De roomijs schept u met een lepel in
een glazen coupè, u legt daarop een
peer en giet daar iets siroop over-
heen. Daarop komt weer de choco-
ladesaus die u iets moet verwarmen.
Ook kan er onder de peer eerst noq
wat slagroom.

vierkanl: in de :fles

:rond op de l:ong

~.•••• l.I •••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ve1Lkak toast
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VEEL
"INSPRAAK"
IS SLECHTS
SCHIJN INSPRAAK door

drs. N. H. M. Dekker

Het laten meepraten van personeel is

geen eenvoudig probleem. Een goede
chef behoort zijn mensen gelegen-

heid te bieden hun inbreng te leveren.
Akkoord. Maar er zijn bepaalde con-

dities waaraan de situatie moet vol-

doen voordat meepraten zinvol is. Is
de situatie niet te urgent? Bij uit-

slaande brand ga je niet eerst rustig
om de tafel beraadslagen. Is er niet

een dusdanig grote belangentegen-
stelling dat een goede besluitvorming

onmogelijk wordt?

Het is niet zo realistisch mensen mee

te laten praten in problemen waar hun
positie op het spel staat. Zijn de mee-

sprekenden behoorlijk deskundig in

een of meer aspecten van het onder-

werp? Zijn er goede spelregels en is
er voldoende vergadervaardigheid?
Het is veel makkelijker deze condities

op een rijtje te zetten dan om vast te

stelien wie nu werkelijk deskundig is,
wie over vergadervaardigheid be-

schikt, welke situatie nu werkelijk
geen vertragend overleg verdraagt.
En zijn wel ooit belangentegenstellin-

gen geheel afwezig? Kortom het is

makkelijker gezegd dan gedaan. De

grenzen tussen wel en niet mee laten
praten zijn vaag en discutabel.

De bekwame chef zal voortdurend

moeten kiezen tussen mee-adviseren
en meebesluiten, tussen informatie
achteraf of mee-adviseren vooraf, tus-

sen overlaten aan zijn mensen of zelf
ingrijpen. Hij zal steeds opnieuw de

situatie en de aanwezigheid van de

inspraakvoorwaarden moeten taxeren.
Kritiek op zijn taxatie zal steeds mo-

gelijk moeten zijn en in de praktijk
herhaaldelijk niet mals aankomen.

In een langdurig proces van vallen
en opstaan krijgt hij steeds meer ge-

voel voor wat wel en niet kan. Hij
bespeurt ook de preventieve werking

van deze periode van serieus zoeken

en tasten naar de juiste vorm. Hij
moet immers meer dan ooit zijn be-

slissingen overwegen en doordenken.
Hij ontdekt ook dat zijn mensen er

begrip voor hebben en zelfs ver-
wachten dat hij in bepaalde situaties
autonoom beslist.

Er zijn ook chefs die deze moeilijke

weg vermijden. Zij kiezen niet per

situatie aan de hand van de vier
criteria, zoekend naar evenwichtige

en zinvolle medezeggenschapsproce-
dures, maar slaan door naar alles of

niets.

De alles-aanpak is die van de com-

plete inspraak. Bij van alles en nog

wat moet de hele club om de tafel of
moeten werkgroepen uit de grond ge-
stampt. Dat maakt moeilijke keuzebe-

slissingen overbodig en ontlast de
chef van kennelijk te zwaarwegende

verantwoordelijkheden. Het vermijdt

ook gevaren dat de chef wordt gezien
als ongenegen tot inspraak. Het ge-

volg van deze aanpak is enorme ver-
traging; uitstel van onaangename,
doch noodzakelijke maatregelen; on-

ontwarbare misverstanden en zijspo-

ren, die welig kunnen tieren, niet ge-
hinderd door kennis van zaken; misti-

ge samenspraken. Het aanvankelijk
plezierig gevoel van de mensen te

verkeren in het luilekkerland van de

medezeggenschap, slaat om naar de
realistische waarneming dat de im-

mense rijstebrijberg die voor dit
land ligt eerst genomen moet worden.
Men overeet zich aan inspraak. Men

krijgt een hekel aan deze effectloze
vertoningen. De vraag naar de sterke

leider komt boven. De situatie moet

worden teruggedraaid. Deze aanpak
is slecht voor de organisatie en slecht
voor de mensen. Het voordeel is dat

ze zichzelf bij gebrek aan succes op-
heft. De omgekeerde aanpak heeft dat

voordeel eveneens.
Dat is de aanpak waarbij de chef de

boot wil afhouden. Hij beseft dat er
niet aan te ontkomen is om zijn men-

sen bij verschillende zaken te betrek-
ken. Maar ten koste van alles wil hij
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vermijden dat er onwezenlijke menin-

gen ter tafel komen en dat de boel
verzandt in eindeloos gezwam in de
ruimte. Daar komt het ten slotte toch

eigenlijk op neer als je aan inspraak
begint.

Dus het parool is: de zaak goed voor-

éreiden en de kunst beoefenen de
mensen zo richting te geven in hun
denken dat er uitkomt wat de chef

tevoren al in zijn hoofd had. Het lijkt
fljdrovend, rnaar' In deze tij"diShet

de enige manier o-m de mensen mee

te krijgen. Ze hebben het als het ware
zelf bedacht. Je moet er dan wel zelf

bijblijven en het voorzitterschap ste-

vig in handen houden.
Niets maakt mensen echter zo nijdig

dan wanneer de suggestie wordt ge-

wekt dat ze mogen meepraten, terwijl
ze bespeuren dat hun inbreng geen
enkele invloed meer heeft op een
vooraf bepaalde uitkomst. Waarom

zitten we eigenlijk bij elkaar. De zaak
is toch al beslist. "Al die mooie praat-

jes hebben niets om het lijf. Als het
er op aankomt heb je toch niks te

vertellen."
Deze opmerkingen zijn terecht. Het is
een onwaarachtige schijnvertoning.

De animo bij de mensen gaat er af.
De inspraakprocedure vervalt tot een

afgezaagde goocheltruc waar ieder-
een het geheim van kent. De 'Iaat-

maar-zitten'-mentaliteit van de men-

sen verleidt de chef tot de triomfan-
telijke doch volstrekt onjuiste con-

clusie dat de behoefte aan medezeg-
genschap miniem is zodra men ont-
dekt hoe moeilijk en ingewikkeld de

problemen waar men over mee moet
praten eigenlijk wel zijn. Ook hier

vervaagt op den duur de inspraak bij

gebrek aan succes.
Beide benaderingen, alles of niets,

geven de chef het gemak en maken
de inspraak tot een probleem. Schijn-

baar, want de chef is het probleem.

[ilzl~
Rp.org_RPM72_12_dec_Nr.04_compri 125



46 RPm

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
&CO

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181-273

door R. K. v.d. Biezen

(Alg. Verkeersdienst)

WACHTMEESTER
WAS NET
IETS TE
LUCHT -HARTIG

Wie goed om zich heen kijkt, ziet
dat er overal wordt gestreefd naar

meer eenheid en naar het verlan-
gen om samen een bepaalde zaak

op te bouwen.
Ik neem zonder meer aan dat col-
lega Peterink dezelfde mening is

toegedaan, hoewel ik hierbij moet
aantekenen dat dat niet blijkt uit

hetgeen hij heeft geschreven in
zijn column over 'Naamkaartjes en

zonnebrillen' (RPm. no. 1). Ik vind

het jammer dat hij in ons Korps
een duidelijke scheidingslijn trekt,
al is dat - naar ik hoop - wellicht
niet zijn bedoeling geweest.

Toch is het begrijpelijk dat de heer
Peterink zo reageert. Waarom het

ene onderdeel wel een van rijks-
wege verstrekte zonnebril en het

andere niet? Het is toch één

Korps? Of niet?
Wat de heer Peterink echter niet

weet, is het volgende:
Zonnebrillen voor de AVO en in
het bijzonder voor de SAS (Surveil-

lance Auto Snelwagen) en de GMS
(Groep Motor Surveillance) zijn

niet aangeschaft omdat ze zo mooi

staan of om die groep te bevoor-
delen boven andere groepen van

surveillanten. Die zonnebrillen zijn
aangeschaft omdat de voorkant en

zelfs het interieur van de Porches
hel wit waren, evenals de jas-

sen. En verder omdat in deze voer-
tuigen meestal open wordt ge-

reden.
De combinatie van weerkaatsing

van lichtstralen en de rijwind
werkte toen (en nu nog) irriterend
op de ogen. De schuin aflopende

voorkant van de auto verergerde

dat nog in ernstige mate. Dit werd

proefondervindelijk bewezen.
Het tweede door de heer Peterink

aangevoerde zijn de naamkaartjes.
Doelstelling van deze kaartjes is de

volgende:

Iemand wordt over een bepaalde

zaak gecorrigeerd. Hij komt thuis
tot de conclusie, dat het hem nog

niet duidelijk is of dat hij andere

motieven heeft gevonden om zijn

standpunt te verdedigen.
Door het afgegeven kaartje staat
hem de mogelijkheid open om bij

de betreffende politieman op zijn
zaak terug te komen. Dit heeft bij
de AVO al vele malen tot zeer posi-

tieve contacten geleid.

Uit het artikel blijkt mij dan ook dat

de heer Peterink niet op de hoogte
is van de gang van zaken bij de

Algemene Verkeersdienst en nog
minder van de positieve instelling
van de mensen van deze dienst.

Hij heeft - zoals boven de column
staat - "z'n hart gelucht", maar

naar mijn overtuiging net iets te

luchthartig.
Uiteraard met toestemming van de
commandant SAS nodig ik hem

hierbij uit om zijn kennis, in het
bijzonder over de Algemene Ver-

keersdienst, eens in Driebergen te

komen verrijken.
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Deze maand - in

verband met de vele

feestdagen - gaat

onze puzzel dubbelop.

Een stevige doorloper

voor de politieman en

ook zo eentje voor het

gezin. Zijn beide

warwinkels opgelost,

dan leest u op de vier

regels (die elk met

no. 7 beginnen) een

lange spreuk.

RPm-puzzel 2

a. VOOR U, MENEER!

HORIZONTAAL

1. Stervoetballer - Voornaam van ver-

maarde trainer - En anderen (afk.),

2. Opstootje - Mil. rang (afk.) - Intern.
pol. org. (afk.) - Codenaam van RP-

dienst - Pers. vnw,

3. Inhoudsmaat je (afk.) - schip (afk.) -

ruzie - deel v. vis,

4. Afschuwelijk persoon - bekende
encyclopedie (afk.) - Jij (Duits) -

Vroegere Haarlemse voetbalclub,

5. Limburgse groep aan de Tyrellse-
straat - Bijbelse vrouw (O.T.) - Vogel -

Noot,

6. Joods ziekenhuis (afk.) - Wortel -
Sportterm - Politievoertuig (afk.),

8. Kijker - Familielid - Politievoertuig

(afk.) - Gewaagd,

9. Oudere (afk.), Agressieve Bijbel-
figuur (O.T.) - Plaats in de Oudheid -

En anderen (afk.) - Sportartikel,

10. Vooropleiding voor politie - Reeds

- Omroep (afk.) - Openb. vervoermid-

del,

11. Vlaktemaat - Vervoersorg. (afk.) -

Tegen - Titel (afk.) - Lidwoord,

12. Ouderwets meubelstuk - Loflied -
Rivier in Italië - Pijn,

13. En anderen (afk.) - Techn. afk. -
Rustteken (Bijb.) - Gast.

VERTICAAL

1. Ministerie in Den Haag (afk.) -
Oude vertaling (afk.) - Sportschool
(afk.) .. Brabants dorp met groeps-

bureau aan de Lignestraat,

, 2 3 4 ij 6 t7 8 9 10 1.1 12 13

2

3

~

5

6

7
-

8

9

10

11

12
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2. Ordeverstoring - Voorzetsel - Russ.
jongensnaam - Bijb. officier,

3. Politievoertuiq (atk.) - Familielid -

Gegomd papiertje - Eerste vrouw,

4. Ned. rivier - Gelukgewenst (afk.) .

Zuurstofvorm - Voormiddag (Eng. afk.),

5. Golflengte (afk.) - Gewicht - Riv.

in Utrecht - Lokmiddel - Geen par-
keerplaats (afk.),

6. Europeaan - Wintervoertuig - Uit·

roep - Land in Azië,

8. Diergeluid - Ver. van politieambte-

naren - Stilte (afk.) - Voor - Comrnuni-

catiemiddel (afk.),

9. Exotische loopvogel - Uitgave (afk.)

- Voorschrift - Intern. Politievereniging

10. Politievoertuig (afk.) - Afwezig -

Noodsignaal - Onder ede (afk.),

•
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Hebt u beide doorlopers goed opgelost, dan leest u (wanneer u van beide

puzzels de regels 7 verticaal en vervolgens de beide regels 7 horizontaal achter

elkaar plaatst) een zin, die voor u bedoeld is.

Als u wilt meedingen naar onze drie prijzen van elk f 25,-, schrijft u dan de

gevonden zin op een briefkaart naar: Puzzelredactie RP-magazine,

Algemene Inspectie,

Korps Rijkspolitie

Versteegstraat 2, Voorburg

11. Stad in Vietnam - Gewicht (afk.) -
Zijn (3e pers. enkelv. ott) - Peulvrucht,

12. Uittocht - Bouwland - Inval,

13. Deel van voertuig - Voorzetsel -

Lof.

b. VOOR HET HELE GEZIN!

HORIZONTAAL

1. Ital. stad, vermaard om haar toren -

Pasgetrouwde vrouw - Dier,

2. Boom - Droomberoep voor veel

meisjes,

3. Plaats in Gelderland - Gelijkge-

boren kinderen - Voorzetsel,

4. Elasticiteit - Slot - Voorzetsel -

Omroep - Kledingstuk,

5. Lof .. Niet links - Zuigeling (Frans),

6. Windrichting - Bakkersartikel,

8. Smet - Thans - Babykleding - Titel
(afk.),

9. Dieren - Kledingstuk - Jongens-

naam - Aardig,

10. Belangrijk persoon (intern. afk.), -
Vrijetijdsbesteding .. Zusje van maca-

roni - Nederland (afk.),

11. Vaarwel - Huisdier - Landbouw-

werktuig - Politievoertuig (afk.),

12. Roepnaam van Kon. Hoogheid -
Kledingstuk - Meisjesnaam - Jongens-

naam,

13. Water in Friesland - Bloeiwijze -
Motorwedstrijd (afk.) - Krachteenheid

van motor (afk.) - Water bij Dokkum -
Godsdienst (afk.).

VERTICAAL

1. Attractie in Scheveningen - Akelig
- Vereniging voor toeristen (afk.) -

Voornaam van voormalige voetbalster,

RPm 49

2. Elk - Grap - Gedachte,

3. Vetlaag - Nieuwe B-omroep (afk.) -
Schoonmaakmiddel - Meisjesnaam,

4. Bloem - Kledingstuk - Stoomschip
(afk.) - Meisjesnaam (O.T.),

5. Nieuwe belasting (afk.) - Neder-

lands (afk.) - Onbekende (afk.) -
Politierang (omgangstaal),

6. Zoogdier met mooie ogen
Districtscommandant (afk.) - Buiten

dienst (afk.) - Klein kind - Windrich-

ting,

8. Dierengeluid - Stuk hout - Dieren-

neus - Vocht,

9. Afgekorte jenqensnaam - Verwar-
ming (afk.) - Ter nagedachtenis (Lat.

afk.) - Gezonde drank,

10. En dergelijke (afk.) - Nee (Eng.) -
Vrouwelijk kledingstuk - Godsdienst,

11. Praatje - Pers. voornaamwoord -
Klinker - Meisjesnaam,

12. Verlaagde noot - Onder andere

(afk.) - Smeken - Plaaggeest,

13. Briefaanhef (afk.) - Naschrift (afk.)
- Gast - Zijkant.

, 2 3 4 5 5 17 8 9 10 1.] 12 13

2

3

~

5

5

7

8

9

10

11

12

113

Tot 8 januari 1973

hebt u tijd

om uw oplossing

in te zenden

VEEL PLEZIER EN
VEEL SUCCES!
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SL66
UW onmisbare apparaat
bij de bewijsvoering.

~.," .

Deze fameuze éénoog-spiegelreflex camera heeft
verwisselbaar optiek. Het unieke voordeel van
deze lenzen is dat ze ook in omgekeerde stand
gebruikt kunnen worden.

De groothoeklens - voor uitgebreide
verkeerssituaties - is omgekeerd een
macro lens voor vingerafdrukken en
miniobjecten.

Deze werkelijk universele càmera heeft boven-
dien tal van technische volmaaktheden o.a.
spleetsluiter tot 1/1000 sec., neigbare balg-
uittrek-Stheimpflugeffect. Een camera zoals u
alleen van Rollei kunt verwachten.

~~ ILFORD FOTO N V JAN REBELSTRAAT 5,
~~ • • AMSTERDAM·DSDORP.

nieuwe groepscommandanten

Adjudant B. A. van Dijk. Op 1 oktober

1972 aangewezen als commandant

van de groep Edam. Hij werd op 19

juli 1917 te 's-Gravenhage geboren

en was vanaf 1 juli 1969 plv. groeps-
tevens rayoncommandant te Werken-

dam.

Met ingang van 1 oktober 1972 is de

adjudant G. W. Verbeek aangewezen
als commandant van de groep Lisse.

Hij werd op 9 'augustus 1919 te Brum-

men geboren en was sedert 1 decem-
ber 1969 commandant van de groep
Zoetermeer.

Met ingang van 1 oktober 1972 is de

adjudant D. Hamerslag aangewezen

als commandant van de groep Ouder-
Arnstel, Hij werd geboren te Schie-

dam op 4 februari 1923 en was vanaf
1 mei 1969 plv. groeps- tevens rayon-

commandant te Monnickendam.

Met ingang van 1 oktober 1972 is de
adjudant T. de Jonge aangewezen als
commandant van de groep Ooststel ..

lingwerf. Hij werd geboren op 14

januari 1918 te Emmen en was vanaf
1 juni 1970 commandant van de groep

Appingedam.

Met ingang van 16 oktober 1972 is de

adjudant C. J. Molhoek aangewezen

als commandant van de groep
Lochem. Hij werd geboren op 27

september 1916 te Utrecht en was

sedert 1 oktober 1968 commandant

van de groep Enkhuizen.

Met ingang van 1 oktober 1972 is de

adjudant C. H. B. Schenau aange-

wezen als commandant van de groep

Haarlemmerliede. Hij werd op 27 juni
1918 te Leiden geboren en was sedert
16 september 1967 opperwacht-

meester algemene dienst bij de staf

van het district Amsterdam.
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Ondergetekende verzoekt te zenden:

Bestelkaart POLITIE-AGENDA 1973

........ex. compleet, band met inhoud à f 8,90

à f 5,50...ex. alléén de losse inhoud

Naam: .

Adres: .

Woonplaats: .

Handtekening: .

Deze bestelkaart kan in open enveloppe portvrij verzonden

worden aan Schaafsma & Brouwer, Antwoord no. 6 - iDokkum

U kunt nog bestellen

eeee
PERSONALIA

ambtsjubilea

DISTRICTEN ASSEN EN GRONINGEN

Owmr. J. Smouter, Veenoord

40 jaar op 3-10-'72

Wmr. 1e kl. J. Jongstra, Finsterwolde

25 jaar op 6-10-'72

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'72: J. Wagenaar, wmr. 1e kl. van

Enkhuizen naar Alkmaar (meldkamer); M. B.

Jansen, adm. ambt. C 3e kl. van Alkmaar naar

Grootebroek; J. Smit, wmr. 1e kl. van Oudorp

naar Egmond Binnen; D. J. Brink, wmr. van

Opl.school naar Grootebroek; Dijkema, wmr.

van epI. school naar Blokker; De Jong, wmr.

van Opl.school naar Schermer; Keyser, wmr.

van Opl.school naar Schagen; Beuving, wmr.

van Opl.school naar Alkmaar.

Per 16-10-'72: C. J. Molhoek, adj. van Enk-

huizen naar Lochum; G. M. Been, wmr. van

Wieringerwerf naar Alkmaar (st. instr.gymn.).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'72: A. A. Jager, wmr. van Uitgeest

naar Koog a.d. Zaan; T. C. Wessel, wmr. van

Castricum naar Ouder Amstel; M. Kooijman,

wmr. van Monnickendam naar Weesp; P. J.

W. Peters, wmr. van Koog a.d. Zaan naar

Nederhorst ten Berg; C. H. B. Schenau, adj.

van Amsterdam naar Halfweg; B. A. van Dijk,

owmr. van Werkendam naar Volendam; H.

Winter, owmr. van Landsmeer naar Helvoirt;

D. Hamerslag, owmr. van Monnickendam

naar Ouderkerk a.d. Amstel; P. A. A. van

Doorn. wmr. van Opl.school naar Amsterdam;

L. B. M. van Rienen, wmr. van Opl.school

naar Diemen; J. Siecker, wmr. van Opt.schoot

naar Amsterdam.

Per 23-10-'72: J. G. Boo, wmr. van Volendam

naar Amsterdam (verkeer).

Per 1-11-'72: F. J. Kalf, wmr. van Purmerend

naar Amsterdam 111; H. D. Uilkema, wmr. van

Koog a.d. Zaan naar Amsterdam 111.

DISTRICT APELDOORN

Per 11-8-'72: G. J. Halteren, wmr. 1e kl. van

Eibergen naar Mierio.

Per 1-10-'72: E. van den Berg, wmr. van

Gorssel naar Lichtenvoorde; H. W. van den

Berg, wmr. van Neede naar Gorssel; W. H.

B. Baar, wmr. van Twello naar Puiten; J.

Boschman, wmr. 1e kl. van Heerde naar

Apeldoorn (rechergegr.); B. J. Eijsink, wmr.

van Nunspeet naar Vorden; P. L. Schouwstra,

wmr. van Oldebroek naar Nunspeet; J. W.

Slotboom, wmr. van Groenlo naar Eerbeek;

H. M. A. A. Straatman, wmr. van Warnsveld

naar Oostendorp.

Per 7-10-'72: H. W. van Gijn, wmr. 1e kl. van

Brummen naar Apeldoorn (recherchegr.).

Per 23-10-'72: A. J. W. Jansen, wmr. van

Laren naar Driebergen (AVD).

Per 1-11-'72: P. Venema, owmr. van Haltem

naar Grootebroek.

DISTRICT ASSEN

Per 1-10-'72: J. Okken, owmr. van Nieu ver-

oord naar Sleen; R. A. Arendse, wmr. van

Smilde naar Roden; J. M. Broekhuizen, wmr.
van Beilen naar Zuidwolde; K. Hunze, wrn.r.

van Borger naar Eelde; J. Mulder, wmr.

van Zuidlaren naar Gieten; R. A. Venema,

wmr. van Coevorden naar Smilde; J. Vording,

wmr. van Gieten naar Borger.

Per 7-10-'72: H. Post, owmr. van Hooghalen

naar Lienden.

DISTRICT BREDA

Per 7-8-'72: W. P. M. v. Haaren, wmr. 1e kl.

van Elten Leur naar Apeldoorn (st. distr.).

Per 1-9-'72: G. P. M. Kerstens, wmr. 1e kl.

van Hoogerheide naar Breda (recherchegr.);

C. J. A. M. A. v.d. Leijgraaf, wmr. 1e kl.

van Made en Drimmelen naar Breda (st.

distr.).

Per 1-10-'72:

H. M. v. Damme, wmr. van Raamsdonkveer

(definitief standplaats); A. Kleine, wmr. 1e kl.

van Breda (verk.gr.) naar Breda (st. distr.

meldkamer); J. v. Vark, wmr. 1e kl. van Breda

(verk.gr.) naar Breda (st. distr. meldkamer);

M. Quist, wmr. te kl. van Breda (verk.gr.)

naar Breda (st. distr. meldkamer); H. J.

Veltmeyer, wmr. 1e kl. van Breda (st. distr.

meldkamer) naar Breda (verk.gr.); A. A. G.

Melis, ads. van epI. sch. Arnhem naar Wouw;

D. P. V.d. Burg, ads. van epI. sch. Arnhem

naar Steenbergen; A. W. J. Franken, ads. van

epI. sch. Arnhem naar Etten - Leur; Th. P.

M. Moerenhout, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Fijnaart; J. C. F. M. Otten, ads. van

epI. sch. Arnhem naar Elten - Leur; W. Th.

Baan, ads. van epI. sch. Arnhem naar Goirle;

H. Boer, ads. van opl. sch. Arnhem naar

Baarle - Nassau; K. A. Doesburg, ads. van

epI. sch. Arnhem naar Gilze-Rijen; G. W.

Kasper, ads. van opl. sch. Arnhem naar

U wilt niet zo maar een levensverzeke.-
ring, maar de dekking die u als poHUe-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag dan inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kanloor toeslei 139
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DOORN BOS
TRA SPORT n.v.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

Vervaardigingsbedrijf

van

lederen
kleding

TRIO
UTRECHT
Westerkade 12
telefoon 030-31 85 66

Leverancier
van de
Rijkspolitie

en andere
instellingen

Rucphen; L. J. V.d. Maar, ads. van opl. sch.

Arnhem naar Dongen; H. Pieters, ads. van

opl. sch. Arnhem naar Terheijden; A. J. F.

Seesing, ads. van opl. sch. Arnhem naar

Rucphen; H. J. V.d. Zaan, ads. van opl. sch.

Arnhem naar Ulvenhout; H. Kuipers ads. van

opl. sch. Arnhem naar Wouw.

Per 7-10-'72: K. Dix, wmr. le kl. van Wouw

vaar Sprundel - St. Wilrebrord.

Per 15-10-'72: P. Kooy, wmr. van Rijen naar

Groningen (RP te W.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'72: P. Vet, wmr. van 's-Gravendeel

naar Papendrecht; L. van Erk, wmr. van Hen-

drik Ido Ambacht naar Alblasserdam; A. R.

de Leeuw, wmr. van Hendrik Ido Ambacht

naar Papendrecht; H. J. Klein, wmr. van

Hellevoetsluis naar Purmerend; C. C. Kort-

land, wmr. van Rhoon naar Purmerend; A. K.

Vroegindeweij, wmr. van 's-Gravendeel naar

8odegraven; J. A. Langendoen, wmr. van

Brielle naar Enkhuizen; D. Dupon, wmr. van

Middelharnis naar Diemen; A. Hoogendoorn,

wmr. le kl. van Dordrecht (verk.gr.) naar

Dordrecht (meldk.); P. V.d. Boogaart, wmr.

le kl. van Middelharnis naar Oud-Beijerland;

C. Arlman, wmr. van Dordrecht (st. distr.)

naar Rockanje; C. Barendregt, wmr. van Oud-

dorp naar Poortugaal; A. H. Bijl, wmr. van

Middelharnis naar Ouddorp; L. A. Gouw,

wmr. van Poortugaal naar Middelharnis; G. J.

Maliepaard, wmr. van Hellevoetsluis naar

Oud-Beijerland; N. Koppelaar, wmr. van

Dordrecht (st. distr.) naar Alblasserdam; H.

H. van Wijnen, wmr. van Numansdorp naar

Papendrecht; P. J. de Vries, wmr. van Nu-

mansdorp naar Papendrecht; H. Volbeda,

wmr. van Ouddorp naar Middelharnis.

Per 1-11-'72: J. B. H. Reessink, wmr. van

Goedereede naar RP te W. (post Lobith).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-10-'72: C. P. Gooyer, wmr. le kl. van

Waal re naar Eindhoven; A. B. P. H. van Lin-

den, wmr. le kl. van Gemert naar Eind-

hoven; L. M. J. Timmermans, ads. van opl.

sch. Arnhem naar Gemert; L. W. F. Doomer-

nik ads. van opl. sch. Arnhem naar Beek en

Donk; Th. W. A. W. Heyms, ads. van opl.

sch. Arnhem naar Heeze; G. J. H. Melis,

ads. van opl. sch. Arnhem naar Eersel; Th.

Bakker, ads. van opl. sch. Arnhem naar

Waalre; A. A. G. V.d. Do_bboe}steen,ads. van

opl. sch. Arnhem naar Asten: T. P. C. V.d.

Grijp, ads. van opl sch. Arnhem naar Budel;

N. V.d. Knokke, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Waalre; P. Nieuwhof, ads. van opl. sch.

Arnhem naar Nuenen; R. J. W. Sueters, ads.

van opl. sch. Arnhem naar Reusel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 15-9-'72: Th. Spelt, wmr. le kl. van Oegst-

geest naar 's-Gravenhage.

Per 1-10-'72: M. v. Bergen, wmr. van Noord-

wijkerhout naar Voorschoten; A. Bloemheuvel,

wmr. van Bodegraven naar Waddinxveen; F.

H. Eijkelhof, wmr. van Hillegom naar Hazers-

woude; D. Feijth, wmr. van Boskoop naar

Wateringen; J. G. van Gijzel, wmr. van

Nieuwkoop naar Bodegraven; A. J. Nieuw-

Iaat, wmr. van De Lier naar Berkel en Roden-

rijs; A. van Rijssel, wmr. van Leiderdorp

naar Krimpen ald IJ~3el; J. Vermeulen, wmr.

van Waddinxveen naar Bodegraven; G. R.

Uithol, wmr. van Pijnacker naar Moerdrecht;

L. W. v. Viersen, wmr. van Pijnacker naar

Zevenhuizen; W. B. Mudde, wmr. van Nieu-

werkerk a/d IJssel naar Moerdrecht; A.

Rozenboom, wmr. van Rijndijk naar Lisse;

J. Kunst, wmr. van De Lier naar Wateringen;

R. Kruithof, wmr. van Lekkerkerk naar Was-

senaar; R. M. ten Tussschen, wmr. van

's-Gravenhage naar Eibergen; G. W. Verbeek,

adj. van 's-Gravenhage naar Lisse.

Per 23-10-'72: J. V.d. Graaf, wmr. van Rijs-

wijk naar Driebergen.

Per 1-11-'72: P. de Mol, wmr. le kl. van

Rijnsburg naar 's-Gravenhage (st. distr.); A.

K. Adam, wmr. van Pijnacker naar Willem-

stad; P. v. Duist, wmr. van Bergambacht

naar Nieuw Lekkerland.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'72: T. de Jonge, adj. van Appinge-

dam naar Oosterwolde; B. Dijkstra, wmr. van

Bedum naar Ten Boer; D. Kuiper, wmr. van

Leek naar Bellingwolde; A. F. de Lange,

wmr. van Appingedam naar Zoutkamp.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'72: W. Kalsbeek, wmr. le kl. van

Drunen naar 's-Hertogenbosch (recherchegr.).

Per 1-10-'72: B. A. v. Dijk, owmr. van Wer-

kendam naar Edam te Volendam; J. A. W.

Verhoek, owmr. van Oeffelt naar Boxmeer; A,

Lieftink, wmr. van Eethen naar Zevenaar;

B. H. M. Swaak, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Boxmeer; F. J. Ch. Verheijen, ads. van

opl. sch. Arnhem naar Cuyk; A. G. v. Amels-

voort, ads. van opl. sch. Arnhem naar Schijn-

dei ; J. Bakker, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Drunen; M. A. L. J. Couwenberg, ads.

van opl. sch. Arnhem naar Wanroy; J. J.

Heerschop, ads. van opl. seh. Arnhem naar

Drunen; H. Holtslag, ads. van opl. seh. Arnhem

naar Werkendam; H. J. Kaauw, ads. van opl,

seh. Arnhem naar Berlieum; A. A. Rosen-

brand, ads. van opl. seh. Arnhem naar Heus-

den; J. Spiegelenberg, ads. van opl. sch. Arn-

hem naar Eethen; J. C. Versteeg, ads. van

opl. seh. Arnhem naar Werkendam.

Per 1-11-'72: H. J. de Haas, wmr. le kl. van

's-Hertogenbosch (verk.gr.) naar Bilthoven;

J. A. Wagenaar, wmr. van Boxmeer naar

Bedum.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-10-'72: L. Goeree, wmr. van Giekerk

naar Appelscha; J. A. Dijkema, wmr. van

Surhuisterveen naar Harkema; D. J. Talman,

wmr. van opl. seh. naar Lemsterland ; R.

Tjeerdsma, wmr. van opl. seh. naar Won se-

radeel; R. Groen, wmr. van opl. seh. naar

Idaarderadeel; C. A. Hellinga, wmr. van opl.

seh. naar Hennaarderadeel; S. Heekstra,

wmr. van opt. seh. naar Kollumerland; O.

Mesken, wmr. van opl. seh. naar ~raneker;

D. Visser, wmr. van Veenwouden naar Zwaag-

westeinde; T. de Jonge, adj. van Appingedam

naar Oosterwolde; D. Bakker, wmr. van Kou-

dum naar Rinsumageest; G. Dijkstra, "wrnr.

van Grouw naar Oosterwolde; W. Heidema,

wmr. van Wonseradeel naar Surhuisterveen; C.

de Jong, wmr. van Franeker naar Joure; M.

Krol, wmr. van Wommels naar Damwoude; H.

J. Knoppers, wmr. van Dalfsen naar Kootster-

tille; M. Lukkes, wmr. van Lemsterland naar

Oppenhuizen; L. v d. Meulen, wmr. van

Gaasterland naar Holwerd; C. R. Spits, wmr.

van Marssum naar Kampen (RP te W.); G.

Lammersma, wmr. van Joure naar Anjum.

Per 16-10·'72: J. Suierveld, schrijver van

Leeuwarden (staf) naar Baarderadeel.

Per 1-11-'72: B. Lageweg, wmr. le kl. van

Dokkum naar Leeuwarden (postale rech.).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-10-'72: P. C. H. Somers, owmr. van

Ulestraten naaar Stein; J. M. A. Pardavi, ads.

van opl. sch. Arnhem naar Meerssen; L. G.

Jansen, ads. van opl. sch. Arnhem naar

Ubaeh over Worms; G. Th. Hermans, van opl.

seh. Arnhem naar Simpelveld; J. P: de Noo,

ads. van ·opl. seh. Arnhem naar Meerssen ;

G. M. Peters, ads. van opl. seh. Arnhem

naar Sehaesberg; R. P. J. Dantzenberg, wmr.

van Sehaesberg naar Stein; A. D. H. Spoel-

stra, wmr. van Ubaeh over Worms naar Am-
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MEUBILEER
MET

1:1.

MAH-JONGG

MEUBELEN
VAN ORIGINEEL

SIAM-TEAK,
•

Wilt u nadere inlichtingen
hebben?
Stuur dan een kaartje aan:

Mah - Jongg - Postbus 60

Vlaardingen

Uw
persoonlijke lening
is ons geheim
De tientallen persoonlijke leningen, die

wij dagelijks verstrekken worden

helemaal schriftelijk afgehandeld. U

kunt met ons telefoneren of schrijven.

U krijgt ons niet te zien. Want geld

lenen is een kwestie van wederzijds

vertrouwen. Uw aanvraagformulier, dat

wij u in blanco enveloppe toesturen

geeft ons alle informatie, die nodig is.

Als u gehuwd bent of in loondienst

beschikt u over enkele dagen over het

gevraagde bedrag. Van f 1000 tot

f 10.000. Aflossing in 12 tot 48 maanden.

Wettelijke tarieven. Geen informatie bij

werkgever, bankrelatie of buren.

Geen kosten.

Bel met of schrijf aan

Financieringskantoor

E. J. Möller

St. Catharinastraat 1, Eindhoven
Tel. 040 - 6 66 33 of 25472,
na 19.00 uur 04105- 30 39.

(Door de gemeente Elndhover] toegelaten

financieringskantoor).

stenrade; F. J. M. van Beek, wmr. le RI.

van Valkenburg naar Maastricht.

Per 1-11-'72: J. C. Geuze, wmr. van Bunde

naar Nijmegen (RP te W.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-10-'72: A. C. v. Kaam, wmr. van Brui-

nisse naar 's-Heerenhoek; J. J. B. Jacobse,

wmr. van Sluis naar Hulst; J. L. M. Senarens,

wmr. van Sas van Gent naar Axel; J. C. de

Wever, mwr. van Hulst naar Tholen; J. A.

Tellier, wmr. le kl. van Kruiningen naàr

Biggekerke.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'72: J. P. C. Peters, wmr. van Beu-

ningen naar Heteren; G. H. M. Wiendels,

wmr. van Terborg naar Gameren; J. H. H.

Vieberink, wmr. van Zeddam naar Zevenaar;

A. Th. C. M. MMulder, wmr. van Gendt naar

Leeuwen; A. G. B. Nieuwenhuis, wmr. van

Eist naar Buren; A. A. M. Lintsen, wmr.

van Buren naar Malden ; J. M. Tuk, wmr. van

Zaltbommel naar Ochten; J. Th. van der

Heiden, wmr. van Didam naar Zoelen; Th. C.

Jansen, wmr. van Groesbeek naar St.

Michielsgestel.

Per 23-10-'72: J. A. C. den Hamer, wmr. van

Geldermalsen naar Driebergen (AVD).

Per 1-11-'72: S. Dijkstra, wmr. van Zoelen

naar Dedemsvaart; J. Halma, wmr. le kl. van

Nijmegen naar Kootstertille.
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kelen; J. L. W. Vendrig, wmr. van opl. sch.

naar Driebergen; J. C. van den Hoek, wmr.

van opl. sch. naar Rhenen; W. F. Perlot, wmr.

van opl. sch. naar Maarssen; L. A. M.

Oosterom, wmr. van opl. sch. naar Maarssen,

Per 11-10-'72: A. Lenten, wmr. van Vleuten

naar De Bilt (meldkamer).

Per 23-10-'72: J. Quint, wmr. van Montfoort

naar AVD.

Per 1-11-'72: A. Boon, wmr. van Bunschoten

naar Hoogland; A. J. van de Lee, wmr. vän

Mijdrecht naar Kamerik.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'72: P. E. Th. Bouten, ads. van opl.

sch. Arnhem naar Gennep; J. B. Brandsma,

ads. van opl. sch. Arnhem naar Nederweert;

J. H. Hermans, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Helden Panningen; P. G. M. Peters, ads.

van opl. sch. Arnhem naar Maasbree; G. J.

J. Deckers, ads. van opl. sch. Arnhem naar

Echt; B. J. M. Bouwhuis, ads. van opl. sch.

Arnhem naar Reuver; T. Dolfin, ads. van opl.

sch. Arnhem naar Sevenum; J. Fokkens, ads.

van opl. seh. Arnhem naar Helden Panningen;

J. H. Peerenboom, ads. van opl. sch. Arnhem

naar Grubbenvorst; B. J. v.d. Tuin, ads. van

opl. sch. Arnhem naar Bergen (L.); P. J.

Vink, ads. van opl. sch. Arnhem naar Maas-

bree; C. M. J. v. Dommelen, wmr. van Seve-

num naar Gennep.

Per 7-10-'72: M. J. M. v.d. Sturen, wmr. van

Bergen (L.) naar Velden; J. A. C. Kemp,

wmr. van Velden naar Arcen.

Per 16-10-'72: F. W. v. Heumen, owmr. van

Koningsbosch naar Someren.

Per 1-11-'72: W. H. Beerens, wmr. 1 akI. van

Roermond naar Horst.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'72: R. van de Ree, wmr. van Bunnik

naar Juthphaas; H. H. van Schijndel, wmr.

van Rhenen naar Driebergen; J. Arends, wmr.

van opl. sch. naar Bunschoten; L. A. M. v.

Anelen, wmr. van opl. sch. naar Doorn; G.

J. van Selten, wmr. van opl. sch. naar Breu-

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-10-'72: W. D. Kolk, wmr. van Losser

naar Rijssen; G. Stuurop, wmr. van Rijssen

naar Vollenhove; G. Visscher, wmr. van

Denekamp naar Didam; J. H. Tijink, wmr.

van Tubbergen naar Doesburg; J. A. Lans,

wmr. van Wijhe naar Varsseveld; H. Post,

wmr. van Vollenhove naar Ulft; E_ W. Slag-

huis, wmr. van Haaksbergen naar Raaite; J.

W. van Veen, wmr. van Goor naar Diepen-

veen; J. Oldenbeuving, wmr. le kl. van

Zwolle naar Rijswijk verk.gr. 's-Gravenhage);

L. J. Knoppers, wmr. van Dalfsen naar Koot-

stertille.

Per 7-10-'72: G. J. Herevoort, wmr. le kl. van

Dedemsva'art naar Zwolle (st. distr.).

Per 23-10-'72: R. Altena, wmr. van Zwolle

(verk.gr.) naar Assen (verk.gr.) .

Per 1-11-'72: P. de Jong, owmr. van Wijhe

naar Ommen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 7-10-'72: P. F. Hoogendoorn, wmr. te kl.

van Driebergen naar Wijk bij Duurstede.

DIENST LUCHTVAART

Per 1-10-'72: A. Verwoert, wmr. le kl. van

Rolterdam naar Waddinxveen; 1:1-. V.d. Zalm,

wmr. le kl. van Schiphol naar Gameren.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'72: J. H. P. van Haetten, wmr. van

Amsterdam naar Nigtevecht; J. M. Smits,

wmr. van Drimmelen naar Gorinchem.

VERKEERSSCHOOL

Per 4-10-'72: R. H. Ensing, wmr. le kl. van

Bilthoven naar Bilthoven (verk.gr.).

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-11-'72: P. Venema te Grootebroek.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'72: J. M. Bakker te Schagen ; R.

Groot te Nieuwe Niedorp; P. A. M. van Hove

te Heerhugowaard; A. H. G. Struijs te Heer-

hugowaard; P. L. M. Vermeulen te Breezand.
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lol wachlmeesler:

Per 1-10-'72: D. J. Brink te Grootebroek; W.

Dijkema te Blokker; E. D. L. de Jong te

Schermer; J. Keyser te Schagen; N. Beuving

te Alkmaar (verk.).

DISTRICT AMSTERDAM

lol adjudanl:

Per 1-10-'72: G. H. te Selle te Weesp; B. A.

van Dijk te Volendam; D. Hamerslag te

Ouderkerk a/d Amstel.

lol opperwachlmeesler:

Per 1-10-'72: F. Jansen te Amsterdam (post.

recherche).

lol wach meesier 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. van Assenbergh te Landsmeer;

B. Brummelkamp te Castricum; G. J. L.

Duineveld te Castricum; M. Mater te Uit-

hoorn; D. C. G. van Reenen te Castricum;

W. H. A. van Pelt te Diemen.

lot wachtmeesier:

Per 1-10-'72: L. B. M. van Rienen te Diemen;

P. A. A. van Doorn te Amsterdam (verk.);

I. Siecher te Amsterdam (verk.).

lot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'72: I. J. Balk te Minnickendam.

tol adm. ambt. C 3e kJ.:

Per 1-10-'72: F. E. Beetz te Amsterdam (st.).

DJSTRICT APELDOORN

tol wachlmeesler 1e kl.:

Per 1-10-'72: G. H. Peterink te Neede; W. F.

Wesselink te Scherpenzeel; J. Borst te

Doornspijk; H. J. Eggink te Apeldoorn; J.

Smal brugge te Groenlo; A. R. L. Massop te

Hengelo (Gld.); G. J. van Meurs te Olde-

broek; A. J. Dijkshoorn te Eerbeek; P. G.

Vierveijzer te Twello; B. A. Horstink te Nij·

kerk; G. Teunissen te Ermelo; G. Kroes te

Nunspeet.

lol wachtmeesier:

Per 1-10-'72: T. de Walle te 't Harde; H. R.

Draaijer te Hattem; R. Kempes te Groenlo;

H. W. G. Meurs te Lochem; A. J. Plugers te

Warnsveld; D. A. Prins te Elburg; A. J. Rorije

te Twello; J. Wijgman te Aalten; T. v.d. Brink

te Apeldoorn (verk.gr.); J. Kraan te Swifter-

bant; H. J. Westerhof te Apeldoorn (verk.gr.);

P. Douwes te Apeldoorn (verk.gr.).

DISTRICT ASSEN

lol opperwachtmeesler:

Per 1-10-'72: G. te Velde te Hoogeveen.

tot wachlmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: M. Claus te Roden; H. Bergman

te Rolde; J. Beugels te Assen; M. Dijks te

Buinermond; A. de Vries te Beilen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: W. T. Stegeman te Assen; F.

Thies te Ruinen; D. Drogt te Coevorden; J.

Homan te Gieten; H. Meijer te Borger.

lot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'72: Mej. J. C. v.d. Walle te Beilen.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: A. Kleine te Breda (meldk. st.

distr.); J. v. Vark te Breda (meldk. st. distr.).

tot wachtmeesier 1e kJ.:

Per 1-10-'72: J. C. E. M. Polane te Breda

(meldkamer); A. M. M. v.d. Bruggen te Oud

Gastel; J. H. J. Dirks te Kaatsheuvel; J. A.

M. de Hoogh te Hilvarenbeek; A. W. B.

Embrechts te Rijen; G. Kleinschmidt te

Hoogerheide; H. G. M. Oosterbaan te Wouw;

A. C. Hoogendoorn te Ellen-Leur; J. Schipper

te Oud-Gastel; F. W. M. Severin te Ellen-

Leur; G. P. W. Thissin te Bosschenhoofd; P.

N. J. Wels te Baarle-Nassau; M. Wernsing te

Hoogerheide.

tol wachlmeester:

Per 1-10-'72: A. A. G. Melis te Wouw; D. P.

v.d. Burg te Steenbergen; A. W. J. Franken

te Ellen-Leur; Th. P. M. Moerenhout te

Fijnaart; J. C. F. M. Otten te Etten-Leur; W.

Th. Baan te Goirle; H. Boer te Baarle-Nassau;

K. A. Doesburg te Gilze-Rijen; G. W. Kasper

te Rucphen; L. J. v.d. Maar te Dongen; H.

Pieters te Terheijden (Teteringen); A. J. F.

Seesing te Rucphen; H. J. v.d. Zaan te

Ulvenhout; H. Kuipers te Wouw.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-9-'72: J. W. Schipper te Brielle; J.

Broere te Poortugaal.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: A. Hoogendoorn te Dordrecht.

Per 1-11-'72: P. v. Duist te Nieuw Lekkerland.

tot wachlmeester 1e kJ.:

Per 1-10-'72: P. W. J. Gijtenbeek te Meeuwen-

plaat; P. Janse te Papendrecht; C. Twigt te

Heerjansdam; C. H. v.d. Meer te Alblasser-

dam; C. den Boer te Hellevoetsluis; A.

Broersma te Hardinxveld-Giessendam; J. Ver-

hoeven te Papendrecht; P. J. A. M. op de

Beek te Vianen; M. J. Dijkshoorn te Papen-

drecht; P. C. Lagendijk te Numansdorp; J.

Gijlstra te Poortugaal; Th. W. van der Have

te Maasdam; E. Koers te Brielle; L. A. Gouw

te Middelharnis; A. de Jongh te Giessenburg;

W. J. M. Hoeven te Hellevoetsluis.

lol wachtmeester:

Per 1-10-'72: G. J. v. Aalst te Hellevoetsluis;

J. L. Alblas te Papendrecht; H. Verkerke te

's-Gravendeel; H. L. P. Hoogwerf te Helle-

voetsluis; A. Ista te Hendrik Ido Ambacht;

J. J. P. de Ruiter te Rhoon; J. W. Willem-

stein te Middelharnis; G. A. Baardwijk te

Dordrecht (verk.gr.).

DISTR!CT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: J. J. A. de Leuw te Eindhoven;

J. Nieuwenhuis te Eindhoven.

tol wachtmeesier 1e kJ.:

Per 1-10-'72: R. G. M. de Bie te Boekei ; J. A.

Broekhu izen te Boekei ; A. Gerards te Son en

Breugel; J. A. Martens te Reusel; W. P. A.

Meyers te Nuenen; W. J. H. Peeters te Oir-

schot; A. G. M. Setz te Someren; P. M. C.

Thurlings te St. Oedenrode; A. Vermeer te

Eersel.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'72: L. M. J. Timmermans te Gemert;

L. W. F. Doomerink te Beek-Donk; Th. W.

A. W. Heyms te Heeze; G. J. H. Melis te

Eersel; Th. Bakker te Waalre; A. A. G. v.d.

Dobbelsteen te Asten; T. P. C. v.d. Gijn te

Budel; N. v.d. Knokke te Waalre; P. Nieuw-

hof te Nuenen; R. J. W. Seeters te Reusel.

D STRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: Th. Spelt te 's-Gravenhage; H.

J. Mannée te Bergambacht; J. Oldenbeuving

te Rijswijk (Z.H.); A. Verwoert te Waddinx-

veen.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-10-'72: K. Broer te Leiderdorp; A. v.d.

Bogaard te Roelofarendsveen; P. J. de Poor-

ter te Oegstgeest; D. A. Sterk te Krimpen

a/d IJssel; W. C. F. v.d. Berg te Pijnacker;

G. Huijsse te Krimpen a/d IJssel; H. T.

Molenaar te Boskoop; G. H. L. H. Oude Veld-

huis te Oegstgeest; P. v.d. Dool te Rijswijk

(Z.H.); C. A. H. Schenk te Ter Aar; K. A. H.

van Oeffelen te Hillegom.

tot wachtmeester:

Pet 1-10-'72: J. Oosterlee te Rijswijk (Z.H.);

H. J. J. Straub te Rijswijk (Z.H.); A. v.d. Vel-

den te Rijswijk (Z.H.); H. G. Bruynzeels te

Krimpen aId IJssel; J. Korbee te Hillegom; J.

Schröder te Pijnacker; A. Verwoert te Wad-

dinxveen, allen afkomstig opt. sch. Arnhem.
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DISTRICT GRONINGEN

tol wachlmeesler 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. Maring te Leens; G. L. Prins

te Blijham; G. Haandrikman te Groningen;

R. Elsinga te Zuidbroek; K. Dontje te Een-

rum; J. A. Lenting te Loppersum; J. Jonge-

ling te Ulrum; H. Weistra te Noordbroek.

tol wachtmeesier:

Per 1-10-'72: P. H. Boekhout te Wedde; J.

v.d. Laan te Zuidbroek; H. N. Bron te Oude

Pekela; J. W. Drok te Appingedam; H. van

Duinen te Bedum; J. H. Koopman te Scheem-

da; L. J. Mulder te Appingedam; H. B. Rit-

zema te Leek; J. Rijkens te Leek.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-9-'72: H. A. Th. Tol te Cuyk.

Per 1-10-'72: B. A. v. Dijk te Volendam.

tol opperwachtmeesler:

Per 1-10-'72: G. v. Munster te 's-Hertogen-

bosch; A. P. School te 's-Hertogenbosch.

Per 1-11-'72: H. J. de Haas te Bilthoven.

tol wachlmeester 1e kJ.:

Per 1-10-'72: L. F. Botter te Schijndel ; W. G.

Draaijer te Heesch; J. A. Jansen te Berl icum;

W. J. M. Jansen te St. Michielsgestel; W.

G. Kolderie te Rosmalen; J. J. M. Naus te

Voikei ; J. M. Ticheler te Cuyk.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'72: B. H. M. Swaak te Boxmeer; F.

J. Ch. Verheijen te Cuyk; A. G. v. Amelsvoort

te Schijndel; J. Bakker te Drunen; M. A. L. J.

Couwenberg te Wanwy; J. J. Heerschop te

Drunen; H. Holtslag te Werkendam; H. J.

Kaauw te Berlicum; A. A. Rosenbrand te

Heusden; J. Spiegelenberg te Eethen; J. C.

Versteeg te Werkendam.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-10-'72: R. Hemkes te Leeuwarden

(recherche).

tot opperwachlmeester:

Per 1-10-'72: H. Woppenkamp te Leeuwarden

(instr. lich. oe!.); H. Vogelzang te Leeuwar-

den (dir.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. Anjema te Leeuwarden (verk.),

R. Boxum te Harkema; P. Drost te Dronrijp,

W. de Haan te Holwerd; K. Los te Pingjum;

H. B. Roeleveld te Leeuwarden (verk.); J. C.

Zoodsma te Midlum.

lot wachlmeester:

Per 1-10-'72 D. J. Talman te Lemsterland; R.

Tjeerdsma te Wonseradeel ; R. Groen te

Idaarderadeel; C. A. Hellinga te Hennaarde-

radeel; S. Hoekstra te Kollumerland; O. Mes-

~:en te Franeker.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-10-'72: H. Diemersen te Kollumerland.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'72: W. S. Witvoet te~emelumer-

Oldeferd.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-9-'72: H. Burgering te Beek (L.).

Per 1-10-'72: J. A. van Kuyk te Maastricht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: L. M. G. G. Donners te

Maastricht.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Par 1-10-'72: F. J. M. van Beek te Valken-

burg; R. H. G. Berns te Valkenburg; E. A.

G. M. Wilders te Stein.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: J. M. A. Pardavi te Mearssen;

L. G. Jansen te Ubach over Worms; G. Th.

Hermans te Simpelveld; J. P. de Noo te

Meerssen ; G. M. Peters te Schaesberg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'72: J. P. Smeets te Valkenburg.
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Per 1-10-'72: N. Pleyers te Wiltem; J. van

Domburg te Meerssen.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: G. A. Verhuist te Middelburg;

D. Borije te Colijnsplaat; H. Lindenbergh te

Kamperland ; L. J. J. Smid te Middelburg;

P. J. A. Ardonne te Hulst; P. Seits te Sas

van Gent; P. F. Gelderland te Terneuzen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: J. S. Dalebout te Tholen; H.

Pladdet te Hulst; H. v.d. Poel te Bruinisse;

A. W. v. Tol te Westkapelle (allen afkomstig

van opl. sch. Apeldoorn).

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-10-'72: A. Denekamp te Nijmegen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: T. van Bruggen te Arnhem.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per .1-10-'72: J. Brink te Kesteren; J. Eker te

Zevenaar; J. de Goeijen te Kesteren; J. G.

J. M. Jansen te Ammerzoden; A. Lieftink te

Zevenaar; F. A. M. Reijers te Gendt; J. de

Ridder te Geldermalsen; G. Schuurman te

Gameren; W. P. Vermeulen te Groesbeek;

A. M. P. P. Kokke te Dreumel; W. E. Rosie

te Didam; F. C. van Beest te Alverna.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: J. Berends te Westervoort; H.

F. M. Bouwmeister te Didam; C. T. J. de

Groot te Ammerzoden; H. L. van Laanen te

Terborg ; J. W. Reessink te Dinxperlo; T. Ver-

beek te Zaltbommel; W. Gerritsen te achten;

W. G. F. Roellel te Gendt.

DISTRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-9-'72: J. H. Fineken te Horst.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'72: P. P. Hanegraaf te Grubbenvorsl.

Per 1-11-'72: A. J. Jorna te Roermond.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. J. Beijer te Echt; H. J. M.

Clabbers te Arcen; L. D. T. Th. Gertsen te

Mook; F. G. Gabriël te Heijen-Allerden; A.

V.d. Horst te Reuver; H. M. C. Peeters te

Thorn; P. G. M. Salden te Linne.

Per 1-11-'72: P. van Engeland te Thorn.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: P. E. Th. Bouten te Gennep;

J. B. Brandsma te Nederweert; J. H. Her-

mans te Helden Panningen; P. G. M. Peters

te Maasbree; G. J. J. Deckers te Echt; B.

J. M. Bouwhuis te Reuver; T. Dolfin te Seve-

num; J. Fokkens te Helden Panningen; J. H.

Peerenboom te Grubbenvorst; B. J. V.d. Tuin

te Bergen (L.); P. J. Vink te Maasbree.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per HO-'72: A. A. Lubout te Utrecht (meldk.);

J. Schot te Utrecht (rech.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: G. van Dijk te Bunschoten; R.

Kroon te Montfoort; J. H. Roelofs te Bunnik;

G. Turkesteen te IJsselstein; H. P. M. Sjol-

lema te Abcoude; A. Wernert te Lopik; E.

de Wilde te Loenen; A. Kalsbeek te Oude-

water.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: J. Arends te Bunschoten; L. A.

M. van Anelen te Doorn/Maarn; G. J. van

Selten te Breukelen; J. L. W. Vendrig te

Driebergen; J. C. van den Hoek te Rhenen;

W. F. Perlot te Maarssen; L. A. M. Oosterom

te Maarssen.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-11-'72: P. de Jong te Ommen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'72: J. Feenstra te Zwolle.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. Beute te Haaksbergen; K.

Krol te Vroomshoop; H. E. Kamperman te

Holten; P. J. Voogd te Vroomshoop; W. J.

M. Tiehuis te Rijssen; F. Wielink te Zwolle;

J. K. H. Woortmeijer te Zwolle; B. J. P. Hut-

tenhuis te Losser; J. G. Jonge Poerink te

Denekamp.

lot wachtmeester:

Per 1-10-'72: Th. W. M. Klarenbeek te Haaks-

bergen; J. H. Koeslag te Rijssen; G. H. M.

Nijhuis te Losser; R. Th. Oosterlaken te

Denekamp; A. J. Pool te Dalfsen; W. Kedde-

man te Zwolle (verk.gr.); A. H. Rieks te

Zwolle (verk.gr.); H. J. Dijkslag te Zwolle

(verk.gr.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'72: S. Tienstra te Driebergen.

Per 1-10-'72: T. R. Meijer te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: H. V.d. Boon te Grathem; W. de

Bruin te Driebergen; T. Dellebeke te Drie-

bergen; H. Horden te Driebergen; J. Jansen

te Driebergen; H. W. de Jong te Driebergen;

E. Th. Kooij te Driebergen; E. A. H. Kroon

te Driebergen; J. van Roodselaar te Drieber-

gen ; J. Zwaan te Driebergen.

lot schrijver A:

Per 1-9-'72: Mevr. W. Hermans - Schipperus

te Driebergen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-9-'72: Mevr. A. A. Martens - Mongi te

Driebergen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-10-'72: J. V.d. Krol te 's-Hertogenbosch;

C. J. Vonk te 's-Hertogenbosch.

lol wachtmeestar 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. A. H. Snelders te 's-Graven-

hage.

tot adm. ambt. C. 2e kl.:

Per 1-8-'72: Mej. van de Zwan te Voorburg.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'72: Mevr. J. Zwalve - Stok te Voor-

burg.

DIENST LUCHTVAART

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. Hazelhoff te Schiphol (LUVA);

P. V.d. Zalm te Schiphol (LUVA); N. Oord le

Schiphol (LUVA); H. J. C. M. Theeuwes te

Schiphol (LUVA).

tot adm. ambt. C. 2e kl.:

Per 1-9-'72: Mevr. E. E. Aafjes te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot techno hoofdambt.:

Per 1-5-'72: J. de Wit te Amsterdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-''72: B. Bosma te Lemmer; A. Ver-

woert te Waddinxveen; H. J. van Zwieten te

Amsterdam.

tot wachlmeester 1e kl.:

Per 1-10-'72: J. P. StoIIer te Maasbracht; L.

H. J. Blank te Amsterdam; T. W. Wispelweij

te Amsterdam; G. Slot te Grouw; J. M. G.

Gunsing te Utrecht; J. J. Kaarsemaker te

Amsterdam; L. J. Bout te Willemstad; R. v.d.

Zee te Amsterdam; L. v.d. Waal te Nijmegen;

J. Groen te Amsterdam.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'72: E. F. Temminck te Ridderkerk;

J. E. Val kema te Amsterdam; W. C. Wouden-

berg te IJmuiden.

lot adm. ambt. C. 2e kl.:

Per 1-10-'72: A. Hemstede te Aalsmeer.
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in diensl.ge!reden

DISTRICT ALKMAAR

Per 16-10-'72: M. J. Olrnberq, schrijver A te

Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 7-9-'72: C. A. van Breukelen, RA 111 te

Amsterdam (intern beheer).

Per 16-9-'72: M. C. Wehman, telex-telefoniste

te Amsterdam (st. distr.).

Per 1-11-'72: G. G. Feije, schrijver A op a.o.

te Amsterdam (staf).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'72: H. van Galen, schrijver A te

Brummen; G. L. Brink, schrijver A te Ermelo.

Per 9-10-'72: R. J. Pijkstra, schrijver A te

Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-10-'72: J. Kleef, schrijver A te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'72: J. C. de Wijs, schrijver te Etten-

Leur; M. E. Balogh de Grauw, adm. ambt. C

3e kl. te Breda (st. distr.); A. M. W. Kokke,

schrijver te Rucphen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'72: P. Tieleman, schrijver A te

Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 15-10-'72: P. W. Biemans, rijksambt. 111

te Eindhoven.

Per 1-11-'72: J. V.d. Brink, adm. ambt. C se
kt. te Eindhoven.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-10-'72: J. Keizer, rijksambt. 111 te Leeu-

warden.

Per 16-10-'72: J. Hogeboom, schrijver te

Leeuwarden.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'72: W. van Schoonhoven, schrijver

A te Leusden; G. Vrielink, veldassistent te

Maarn.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-10-'72: H. Kiesman, hoofdcommies te

Voorburg, W. J. Jansen, adm. ambt. C 3e kt.

te Voorbu rg.

Per 16-10-'72: N. J. Smit, adm. ambt. C 3e kl.

te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-10-'72: Mej. J. van Dusschoten, adm.

ambt. C 3e kl. te Driebergen.

Per 16-10-'72: Mevr. M. C. A. Lodewijk - den

Hollander, adm. ambt. C 3e kl. te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-10-'72: P. P. Hagenbeek, referendaris

te Apeldoorn; H. M. Jansen, commies A te

Arnhem; J. Zarkema, commies A te Arnhem;

A. A. J. de Keyzer, schrijver A te Arnhem;

Mej. A. M. Th. Kurvers, schrijver te Horn.

Per 16-10-'72: F. Serra, hofmeester te Apel-

doorn.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-10-'72: J. M. Haverman, adm. ambt. C

1e kl. te Bilthoven; Mej. E. M. V.d. Kemp,

schrijver te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'72: A. Damen, adm. ambt. C 3e kl.

te Gorinchem.

Per 16-10-'72: I? C. Kamp, motordrijver/dek-

knecht te Wi1temstad.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-10-'72: G. J. F. Teunissen, schrijver A

te Baarn.
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REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

Mej. J. Bron, Amsterdam (jeugdzaken)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(staf district)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, 's-Gravenhage

Directie Politie, Min. van Justitie

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleiding)

J. M. A. Kasprowicz, Voorburg

(res. RP)

G. H. Peterink, Neede (landgroepen)

J. Ranselaar, Voorburg

(alg. inspectie)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 47, Bennekom

tel. '08389 - 55 33

LAY OUT:

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 228, Amstelveen

tel. 020 - 43 26 15

UITGAVE:

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 8331 11

*
Abonnementsprijs f 15,- (excl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers f 1,75

RESERVE WACHTMEESTER

Per 15-11-'77: C. J. Barnhoorn te, 's Graven-

hage; J. Kloosterman te Leeuwarden.

Per 1-12-'72: H. J. Uyl te Middelburg; F. Tuin-

der te Groningen; H. Bosvelt, A. Wagenvoort

te Apeldoorn.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'72: K. Oberman, adm. ambt. C 2e kl.

te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'72: M. C. de Jong, adj. te Edam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-9-'72: O. J. Reijnders, adj. te Locham.

Per 1-10-'72: A. E. Bosch, wmr. 1e kl. te

Hattem; C. de Vree, adj. te Twello; B. Bol,

adj. te Apeldoorn.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'72: J. C. A. A. Mathijsen, wmr. te

Kaatsheuvel; C. Bijl, owmr. te Ulvenhout.

Per 1-11-'72: A. v.d. Enden, owmr. te Gilze,

B. Koster, wmr. 1e kl. te Gilze.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-9-'72: H. H. de Weerd, wmr. te Vianen,

Per 1-10-'72: M. J. van ECk, owmr. te Hage-

stein; M. v.d. Wekken, wmr. 1e kl. te Hot-

terdam; J. Smidt, adj. te Rotterdam.

Per 1-11-'72: C. de Regt, owmr. te Rozenburg,

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-10-'72: H. G. Hendrikse, adj. te Lisse,

N. Boerboom, owmr. te Bergambacht; H. C,

de Goei], wmr. te Rijswijk; A. H. Wassenaar,

wmr. te Lisse.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-9-'72: Mevr. C. A. Smit - de Haan, adm.

ambt. C 2e kl. te Appingedam.

Per 1-10-'72: R. Klein, wmr. 1e kl. te Munten-

dam.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'72: H. A. Th. _.Tg,l, adj. te Cuyk.

Per 1-11-'72: H. de Ridder, adj. te St.

Michielsgestel.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-10-'72: De Dood, adj. te Oosterwolde.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'72: D. Viergever, owmr. te Druten;

G. J. Smink, owmr. te Rozendaal.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'72: H. J. M. Massar, schrijver A

te Roermond; L. F. P. Manders, schrijver A

te Roermond; C. J. Franssen, schrijver A te

Roermond; A. C. Schuurmans, adj. te Roer-

mond; P. M. A. Valckx, owmr. te Grubben-

vorst.

Per 1-11-'72: H. J. Egbers, wmr. te Gennep.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-9-'72: J. Brunt, wmr. 1e kl. te Rijssen;

J. Hulleman, wmr. 1e kl. te Rijssen.

Per 1-10-'72: G. Rozema, wmr. 1e kl. te De

Krim.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-10-'72: G. P. P. Pouw, adsp. te Arn-

hem; G. J. W. Schmitz, adsp. te Arnhem.

Per 9-10-'72: H. M. West~rink, rijksambt. III te

Apeldoorn.

Per 11-10-'72: P. B. M. van Dillen, adsp. te

Horn.

Per 13-10-'72: P. Dijksterhuis, adsp. te Apel-

doorn.

Per 16-10-'72: E. T. P. M. Vertijn, adsp. te

Arnhem; H. L. J. Boseh, adsp. te Arnhem;

W. A. Stoppels, adsp. te Apeldoorn; F. C.

M. van Berkel, ads. te Arnhem; S. L. B. T.

Sweelssen te Apeldoorn.

Per 19-10-'72: L. J. Oldenbeuving, adsp, te

Horn; L. A. A. M. Plasman, adsp. te Apel-

doorn.

Per 23-10-'72: H. A. Beije, adsp. te Apel-

doorn.

Per 1-11-'72: C. A. E. Meijlemans, adsp. te

Arnhem; A. van der Meulen, adsp. te Arnhem

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-10-'72: A. N. J. M. van Rooijen, schrijver

te Driebergen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-10-'72: J. G. Bakker, schrijver A te

Utrecht.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'72: J. M. Noorlander, owmr. te

Gorinchem.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-10-'72: G. J. F. Teunissen, wmr. 1e kl.

te Baarn.

Res. wmr. 1e kl.

A. Timmerman

groep Zwartsluis
-{:( 21- 3-'22

t 27-11-'72

wij herdenken

owmr.

G. J. van Dijk

Vreeswijk
-{:( 22- 4-'23

t 28-10-'72

Owmr.

B. Kalma

Holwerd
-{:( 5- 7-'17

t 4-10-'72

Wmr. 1e kl.

B. J. OudeSeqtoen

Losser
-{:( 12-11-'16

t 22-10-'72

Wmr. 1e kl.

W. Redert

Dordrecht
-{:( 6- 3-'17

t 29-10-'72
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