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"Kan ik de dingen anders
beleven en ophouden
met mij af te zetten?"

door dr. J. R. M. Maas, psychiater, oud geneesheer-directeur van de Pompe-kliniek

"We wisten waar we aan toe waren. Goed was goed, slecht was

slecht. Ziek was niet gezond. We hebben geleerd dat in onszelf

de polen niet scherp en hard zijn, dat leven en dood verweven

zijn, dat goed en kwaad steeds tegelijk aanwezig zijn ... "

Een passage uit het boekje 'Bomen spreken' van de fel omstreden

(ex) directeur-geneesheer van de Nijmeegse Pompe-kliniek, de

psychiater dr. J. R. M. Maas, dat hij schreef als zijn reactie op

de vele en felle reacties. Met toestemming van de uitgever Con-

tact (Amsterdam) geven wij een hoofdstuk uit dit zeer lezens-

waardige boekje weer.

Dag en nacht, hard en zacht, leven

en dood, goed en kwaad, wit en zwart

- ik heb geleerd dat dit tegenstellin-

gen zijn: twee polen, elk aan het ein-

de van een lijn, eindpunten van een

schaal, wel verbonden, maar scherp

tegenover elkaar. Wel bij elkaar ho-

rend, verbonden, gekoppeld - zelfs

onafscheidelijk - maar toch met een

accent op de tegenstelling, uitersten

verbonden door de spanning van een

lijn.

Toch is er geleidelijk twijfel bij mij

opgekomen. Ik vraag mij af of ik het

nog zo beleef. Voor mij is dat geen

onbelangrijke vraag, maar een heel

wezenlijke. Moet ik beslist alles zó in

tegenstellingen zien, dat de dingen

tegelijk wel en niet bij elkaar horen?

Of is er een uitweg uit de zinloos-

heid van mensen en dingen tegen-

over elkaar te stellen? Ik beleef het

als zinloos leven en dood tegenover

elkaar te stellen, goede en slechte

mensen tegenover elkaar te stellen.

Het lijkt me waanzin een volstrekt on-

derscheid te maken tussen gezon-

den en krankzinnigen, tussen eerlijke

en oneerlijke mensen, tussen heiligen

en zondaars. Als je op deze manier

naar mensen kijkt, hoort niemand bij

elkaar, staan allen tegenover allen.

leder afzonderlijk tegenover vele an-

deren.

Ik hoor altijd wel ergens bij. maar sta

dan weer tegenover anderen. leder-

een deelt iedereen in, stelt zich op

tegenover anderen en plaatst anderen

tegenover zichzelf. Ieder vecht of

wedijvert met ieder ander. Zolang dit

met woorden gebeurt, zou het nog te

accepteren zijn. Dit lijkt niet zo erg,

hoewel woorden vaak vernietigender

zijn dan fysieke vormen van geweld.

Deze tegenstellingen roepen geweld

op, een verschrikkelijk en voortdurend

geweld, dag in, dag uit. Mensen wor-

den met de nek aangekeken, verwij-

derd uit onze samenleving omdat zij

oud zijn, minder verstand hebben,

delicten hebben gepleegd, omdat zij

rood haar hebben of een zwarte

huidskleur, hun ouders jood waren,
katholiek of protestant.

In het gezin is er één lastig en wordt

verwijderd. Als hij deemoedig 'schuld'

bekent, mag hij terugkomen. Een an-

der in het gezin moet lief en braaf

zijn om bij het gezin te mogen blijven

horen, maar ten koste van wat?

De vraag of het noodzakelijk is alles

in tegenstellingen te zien, is hoogst

klemmend voor mij. Ik kan er niet aan

voorbij dit voor mijzelf ter discussie

te stellen. Ik weiger zó te leven dat ik

mensen uitstoot door hen tegenover

mij te plaatsen.

Een subtiel verschil in het kijken naar

deze polen, deze tegengestelden, ont-

staat als we het accent leggen op

hun verbondenheid, op hun bij elkaar

horen en wel zozeer dat ze zonder

elkaar niet kunnen bestaan. Wat is de

dag zonder de nacht, wat is goed zon-

der kwaad, wat is dood zonder leven?

Als een van de twee wegvalt, kan de

ander er ook niet zijn. Als de dood

wegvalt, is er geen leven meer. Als er

geen nacht is, is er ook geen dag

meer.
Toch is voor mij hiermee nog niet de

grens bereikt. Er blijft nog iets van

het uitstotende, van het gevecht tus-

sen deze twee tegengestelden be-

staan.

Ik kan, denkend over leven en dood,

nog wat verder gaan: ik leef en ga

tegelijk dood, niet alleen in de zin dat

ik via de lijn van mijn leven steeds

verder ga naar de dood - dat is on-

ontkoombaar - maar ook dat ik

iedere dag in de dingen die gebeuren

zowel ervaar dat ik leef als dat ik

doodga: een gesprek houdt op, even

is de leegte voelbaar; je verliest je in

een omhelzing en de dood is er. Hij

is nooit weg, leven en dood gaan

hand in 'hand.

Vanuit een bepaald gezichtspunt be-

schouwd komt mij een daad goed

voor: vanuit een ander slecht. Zo is

het, geloof ik, ook met andere tegen-

gestelden. Niets is absoluut, behalve

het niets. Helemaal hard bestaat niet,

alleen maar zacht ook niet.

Er blijft een spanning bestaan tussen

beide polen, die steeds voelbaar is en

ervaren wordt: de wisseling van de

seizoenen, de lente die weer komt uit

de winter, maar al voortdurend voel-

baar is in de winter, de dag en de
nacht. Er is spanning, er zijn dingen

die tegenover elkaar staan, maar die

toch ook weer in elkaar overvloeien

en die nooit te scheiden zijn. Het lijkt

wel een 'circulaire' spanning, waar

geen begin en geen einde aan is. Er

is wel spanning tussen polen, maar

de polen zijn haast willekeurig en

komen in elkaar terug. De spanning

wisselt, neemt toe en af.

Zo is het onmogelijk polen te schei-

den, goed en kwaad van elkaar los te

Rp.org_RPM75_01_jan_nr.05_compri 4



maken, leven en dood als afzonder-

lijkheden te zien. In dit beleven vloeien

nacht en dag, lichaam en geest, ver-

stand en gevoel dooreen; ze zijn nog

wel te onderscheiden, maar niet meer

absoluut tegenover elkaar te stellen.

Als dit zo is, en dat geloof ik, waar-

om dan toch joden vermoord en zi-

geuners verdreven? Waarom dan zijn

negers slecht en blanken goed? Waar-

om zijn er mensen die anderen onder-

drukken? Waarom bevechten progres-

sieven en conservatieven elkaar?

Waarom spreken wij met minachting

over mensen die volgens hun gevoel

leven, of minachten wij mensen die

verstandelijk zijn? Waarom zijn er

lieve kinderen en stoute kinderen?

De oorzaak ligt immers niet in de din-

gen zelf, niet in het feit dat mensen

verschillend zijn of anders handelen.

De feiten, de mensen, de daden krij-

gen alleen kleur en betekenis vanuit

mijzelf. Ik kleur de dingen, ik zie abso-

lute, harde tegenstellingen, zoals dag

en nacht, leven en dood. Ik zie slechte

en goede dingen, ik zie dat joden be-

roerde mensen zijn, ik zie dat negers

zwart en lui zijn. Ik zie dat mensen

slechte dingen doen. Waarom zie ik

dat zo? Kan ik de dingen anders be-

leven en ophouden met mij af te zet-

ten en anderen tegenover mijzelf

te plaatsen? Het kan geen noodzaak

zijn zo te leven.

Wat mijzelf betreft denk ik dat ik

goede dingen en slechte dingen doe.

Soms voel ik mij slecht en veroordeel

ik mijzelf, voel ik mij schuldig om wat

ik doe. Als ik kwaad, driftig, agressief

ben, vind ik dit verkeerd. Ik moet lief,

aardig, begrijpend zijn. Dan vind ik

mijzelf goed. Als ik mijzelf zo ervaar,

zet ik mijn gedragingen ook tegenover

elkaar als twee polen. Zo verdeel ik

mijzelf in een goede en een slechte

'helft', die absoluut gescheiden zijn.

Deze twee uitersten in mij zijn onver-

zoenlijk; er bestaat een spanning tus-

sen die niet ophoudt zich voortdurend

te manifesteren bij alles wat ik doe.

Daarbij komt dat ik geneigd ben grote

'delen' van mijzelf niet te accepteren,

te weigeren deze te zien als van mij-

zelf. ('Ik was buiten mijzelf,' 'het liep

uit de hand,' 'ik had er geen macht

meer over,' 'ik had het niet zo be-

doeld.') Steeds ben ik geneigd te ont-

kennen dat ik voor een deel homofiel

ben, dat ik mij seksueel aangetrok-

ken voel tot kinderen. Mensen marte-

len, doodmaken doe ik niet en kan ik

niet doen. Ik ken geen wreedheid. Ik

zou in de concentratiekampen niet

mee hebben kunnen doen aan het

martelen. Ik zou niemand verraden.

Behalve dat ik mijzelf polariseer,

loochen ik een heel stuk van een pool

in mijzelf. Toch is die pool er, of ik

het nu wil of niet; niets menselijks is

mij immers vreemd. Alles wat mensen

doen is perse menselijk en dus ook

in mij aanwezig.

Wat doe ik dan met die pool waar-

van ik geneigd ben het bestaan te

ontkennen en die mogelijk haast

onverdraaglijk is? Natuurlijk is het

bijzonder moeilijk me voortdurend te

realiseren dat ik wat ik onmenselijk

noem toch doe, metterdaad, al lijkt de

intensiteit van deze handelingen vaak

niet zo groot en hun uitwerking niet

zo lnqnjpeno. Evenzo is het mij haast

onmogelijk mij voortdurend bewust te

zijn van de dood in mij, te leven met

de dood en het verval. Wat doe ik dan

met deze pool? Ik zal steeds proberen

hem buiten mijzelf te leggen en mij

opstellen tegenover andere mensen

die anders zijn dan ik, andere dingen

doen.

RPm 3

Is er geen weg terug, geen mogelijk-

heid om aan dit verdwaasde tegen-

over-elkaar-staan te ontkomen? Mis-

schien is die er, als ik erin zou slagen

voortdurend te beseffen dat in mij

inderdaad die spanning bestaat tus-

sen goed en kwaad, leven en dood,

niet als polen die beurtelings aan bod

komen, maar als elementen die voort-

durend wisselen in intensiteit en altijd

in alles wat ik doe aanwezig zijn,

waarvan al mijn handelen doortrok-

ken is en die eigenlijk maken dat ik

nooit iets doe dat louter goed of lou-

ter slecht is, nooit iets dat alleen leven

is en nooit iets dat alleen dood is. Als

dit besef er is, hoef ik die ene pool

niet meer buiten mij te plaatsen, maar

is alles met mij verbonden en niet

meer vreemd, maar invoelbaar en '.e
accepteren. Dan voel ik mij verbon-

den met de andere mensen in het

menselijke en hoef ik mij niet los te

maken van hen in een polarisatie die

niets dan ellende oplevert, dan hoef

ik niet te oordelen en te veroordelen,

niet af te wijzen of uit te stoten, niet

te doden vanuit het beleven dat het

vreemde, het andere niet goed is.

Wat betekent dit nu voor een kliniek?

In iedere instelling bestaat een sterke

polarisatie, maar zeker in ieder psy-

chiatrisch ziekenhuis, en vooral in de

psychopatenzorg. De polen ziek (ge-

stoord) en gezond zijn er heel scherp

gescheiden, mogelijk zelfs zo scherp

dat er haast geen spanning meer tus-

sen bestaat. omdat ze niet meer ver-

bonden lijken te zijn. Het accent ligt

te sterk op het tegengesteld-zijn. Het

gedrag dat hoort bij de bepaalde

pool, wordt zo vanzelfsprekend, span-

ningloos aanvaard, dat het geen vra-

gen meer oproept. Het lijkt de pola-

risatie te bevriezen tot een spanning-

loze zekerheid. In de psychopatenzorg

komen daar de polen goed-kwaad bij.

"Mensen die opgenomen worden, heb-

ben 'slechte' dingen gedaan, de men-

sen die er werken perse niet. Een

dergelijke situatie geeft rust en zeker-
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heid zolang deze polen haast span-

ningloos, gefixeerd blijven bestaan.

De situatie is duidelijk en maakt het

gemakkelijk voor allerlei vragen op-

lossingen te vinden - in de 'gezonde,

goede' pool (de staf): de mensen die

wat anders willen zullen abnormaal

gevonden worden en worden uitge-

stoten; de 'patiënten' die deze span-

ningloze polarisatie ontkennen, wor-

den afgevoerd, ontslagen; de lastig en

zijn per definitie het ziekst, ongenees-

lijk. Het hele systeem houdt zich in

evenwicht ten koste van de devianten.

Dit lijkt haast ongelooflijk. Toch zijn

er sterke aanwijzingen dat de feiten

mij gelijk geven. In onze kliniek, die

pretendeert met alle mensen door te

willen gaan tot het einde, werden van

september 1966 tot januari 1972 210

mensen opgenomen. Van deze groep

werden er 90 overgeplaatst of niet

heropgenomen na een ontvluchting.

Dit is iets minder dan 50 procent. De

gegevens van de Dr. H. van der Hoe-

ven kliniek, over een langere periode,

geven een zelfde percentage uitval-

lers'.

De overplaatsingen gebeuren meestal

omdat de mensen te moeilijk, te ge-

vaarlijk, onbehandelbaar zijn. Ik denk

echter dat zij op een of andere ma-

nier devianten zijn. Heel duidelijk geldt

dit ten aanzien van de druggebruikers.

Zowel de stafleden als de bewoners

die drugs gebruikt hadden of gebrui-

ken, zijn zeer snel en vaak geruisloos

verdwenen ten gevolge van de pres-

sie van de anderen. Zij zijn zelfs bij

ons duidelijke devianten. Zelfs onder

de devianten maken wij nieuwe slacht-

offers. Ongeveer 50 procent, een pool!

Ik verwacht dat hetzelfde gebeurt bij

alle hulpverlenende instanties, maar

de mensen die afvallen zijn niet vol-

doende gemotiveerd om hulp te vra-

gen, of onbehandelbaar omdat bij-

voorbeeld hun ego-structuur te zwak

is of omdat zij niet intelligent genoeg

zijn. Er zijn uiteraard nog tal van

andere 'geldige' excuses. Ik verwacht

dat ik - wij - uit een willekeurige

groep waarmee ik moet werken ot

leven ook ongeveer de helft zal af-

wijzen.

Uiteraard zijn er meer spanningspolen

in het systeem, doch deze blijven ver-

borgen onder de hoofdtegenstelling

ziek-gezond, goed-kwaad, zieken-hel-

pers. Zodra 'officieel' twijfel aan deze

polarisatie ontstaat, komt er onrust,

beweging, conflict. Toch zijn er vol-

doende redenen om te twijfelen aan

de tegenstellingen. Ten aanzien van

goed-kwaad is dit gemakkelijk. Ge-

leidelijk gebeurt het ook met betrek-

king tot de polen psychisch ziek-

psychisch gezond. Als men omgaat

met de mensen die opgenomen wor-

den, valt deze scheiding weg. Het zijn

mensen zoals wij zijn, in dit opzicht.

Dan worden allerlei andere tegenstel-

lingen, polarisaties zichtbaar: emotio-

neel-rationeel, deskundig-menselijk,

therapie-samen leven, toekomstge-

richt-nu-gericht. Dit is erg belangrijk,

omdat er beweging komt, een onop-

losbaar conflict ontstaat. De statische

opstelling verdwijnt en naar aanlei-

ding van allerlei incidenten wordt

voortdurend gevochten over allerlei

kleinigheden, telkens komen andere

polen tegenover elkaar te staan. Het

tegenover elkaar staan loopt dwars

door alle geledingen heen. Stafleden

en bewoners blijken zich samen te

verzetten tegen een overplaatsing of

vinden samen dat een bepaald inci-

dent niet te tolereren is. Sommigen

blijken ineens te vinden dat er meer

gepraat moet worden en anderen dat

er meer gedaan moet worden. Iedere

CONTACT MET DR. MAAS

Lezers die met de heer Maas

van gedachten willen wlsselen,

vragen hebben, het met hem

eens of oneens zijn, verzoeken

wij hun gedachten in beknopte

vorm op papier te zetten en aan

ons op te zenden. Wij zullen de

reacties dan gaarne aan dr. Maas

voorleggen en er in een later

nummer op terugkomen. (Red.)

keer opnieuw vormt zich een tegen-

stelling, waarbij telkens weer anderen

tegenover elkaar staan.

In feite zijn de problemen, als de

situatie zo is, niet in de gebruikelijke

zin oplosbaar: er kunnen geen af-

spraken worden gemaakt over wat

gedaan moet worden. Toch gebeuren

er dingen en gaat de ene dag over

in de andere. Het ene incident volgt

op het andere. De agressie en afweer,

het dichtgaan ten opzichte van elkaar

worden gevolgd door het openstaan

voor elkaar. Dwars door alles heen,

dwars ook door de mensen zelf. Een

staflid of een bewoner zal tijdens een

bijeenkomst roepen om orde en aan-

dringen op zakelijkheid, en in dezelfde

bijeenkomst zal hij om begrip vragen

en willen praten. In zo'n gebeuren kan

iedereen zich thuis voelen: de ene

keer voelt hij zich veilig, de andere

keer bedreigt het hem. Zo beweegt

iedereen in huis zich voortdurend

rondom de steeds weerkerende inci-

denten en problemen.

Zo zou het idealiter kunnen zijn, maar

aangezien ook hier sprake is van een

polariteit, staat uiteraard tegenover

dit streven naar beweging een streven

naar rust. Voortdurend komt in de

personen (bewoners en staf), maar

ook in de groepen, in de hele ge-

meenschap het verlangen op om stil

te staan, eens orde op zaken te kun-

nen stellen, te kunnen zien waar je

staat, weer eens duidelijk te weten

wie je bent ten opzichte van de an-

deren, het verlangen ook om duide-

lijk te zien wat kan en niet kan, wat

mag en niet mag, wat acceptabel is en

wat niet - tegelijk ook om te weten

dat je macht hebt te beïnvloeden wat

er gebeurt (sommigen willen voelen

dat zijzelf macht hebben, anderen dat

er in ieder geval iemand is die macht

heeft, dat je beschermd kunt worden).

'Naar mijn mening is deze voortduren-

de beweging, hoe uitputtend en haast

onverdraaglijk ook, het enige dat

constructief is voor alle mensen die

in een kliniek zijn, niet omdat alle

problemen erdoor opgelost zouden

worden, maar omdat het goed is als

mensen zo met elkaar omgaan, zich-

zelf ervaren ten opzichte van anderen,

Jezelf ervaren aan en met andere

mensen is waarschijnlijk het meest

echte in het leven.

Het moet mogelijk zijn dat deze be-

weging voortduurt, maar het is moei-

lijk, omdat de manier waarop wij heb-

ben 'Ieren' leven zo heel anders is.

We hebben leren leven met statische

zekerheden, absolute zekerheden,

duidelijkheid. We wisten waar we aan

toe waren. Goed was goed, slecht

was slecht. Ziek was niet gezond. We

hebben geleerd dat tegenstellingen

absoluut zijn. We hebben niet geleerd

dat in onszelf de polen niet scherp

en hard zijn, dat leven en dood ver-

weven zijn, dat goed en kwaad steeds

tegelijk aanwezg zijn,

Wil een kliniek, de kliniek, aan het

gevaar van een starre, nutteloze pola-

risatie ontkomen, dan zal iedereen

wisselend in zichzelf de 'ciculaire'

spanning dienen te ervaren. Misschien

wint het 'geleerde' van vroeger hel

toch en bevriest de kliniek opnieuw

tot twee partijen, die, zonder dat dit

met zoveel woorden wordt uitgespro-

ken, tegenover elkaar staan, maar ik

geloof en hoop dat het geen nood-

zaak is.
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De laatste tijd doet een oud-hol-

lands gezegde weer wat meer van

zich spreken: "het concert des

levens kent geen program!"

Juist nu wij alweer zoveel jaren

leven met het dogma van voor-

bereiden, plannen, planmatig uit-

voeren, evalueren en dit alles weer

gevat in een procedure, waaraan

een grondplan ten grondslag ligt,

juist nu is het een verademing bij

zo'n spreuk, stil te staan.

Wij zijn toch pas begonnen met

het jaar 1975! Bestaat er een plan

voor dit nieuwe jaar, zoals er ook

één is voor de natuur. Of volgt de

natuur nu ook weer niet zo'n vol-

ledig dienstrooster?

Natuurlijk is er een constant ryth-

me waarin zij zich manifesteert,

de seizoenen volgen elkaar op -

de lente komt na de winter en

voor de zomer - maar toch ...

Er zijn zoveel bijverschijnselen in

diezelfde natuur waar te nemen,

dat elk najaar nooit een heel echte

herfst en elk voorjaar nooit een

lente in haar volle betekenis blijkt

te zijn.

De natuur heeft wel haar ryth-

me, maar een duidelijk omlijnd

program volgt zij niet. Het is alleen

de rode draad der getijden die

zicht- en voelbaar dwars door de

jaren heen loopt,

Ook het leven van elke dag, het

leven van elk mens kent zo'n

draad; maar het begin noch het

einde daarvan en ook de weg

waarlangs deze zich afwikkelt, zijn

nimmer vooruit te bepalen. Zelfs

niet in een maatschappij die ons

vanaf onze creatie tot onze cre-

matie verzorgt.

Alhoewel wij ook in ons politiële

werk planmatig moeten werken

1975

een

•

nieuw

jaar?

RPm 5

weten wij maar al te goed hoe

juist door het gebeuren van buiten-

af uitgezette beleidslijnen en uit-

voeringsobjecten zo beïnvloed

worden, dat wat éénmaal met zorg

voorbereid is, veelal niet aan opti-

male realisering toekomt. Gezegd

zou dus kunnen worden, dat waar

de politie zoveel zekerheid na-

streeft - voor de burger en zich-

zelf - zij het juist is die met een

zo groot mogelijke mate van on-

zekerheid moet (Ieren) leven.

Ook in 1975!

Maar wil dit jaar voor ons een

nieuw begin met zich brengen, dan

moeten wij ons dàt bewust zijn: de

zekerheid van de onzekerheid!

Ook in onze opvattingen over de

taak van de politie in een maat-

schappij, die o.m. door demon-

straties en crimineel geweld ge-

kenmerkotwordt, dienen zekerheid

en onzekerheid over "aanpak" in

een zeker rythme aanwezig te zijn.

Bereidheid van gebaande wegen

af te durven stappen, éénmaal in-

genomen standpunten bezien en

wanneer nodig ook te herzien of

zelfs te verlaten.

Niet een klakkeloos verwerpen van

wart ons heilig is of ons niet aan-

staat. Vooral ook nu doortastend

durven zijn als het er op aankomt.

Wel tolerant, maar in die tolerantie

niet toegevend zijn!

In feite betekent het telkens op-

nieuw beginnen aan iets waar wij

al lang mee bezig zijn.

Gaan wij zo 1975 in, dan is er ook

geen sprake van een nieuw jaar,

maar wel van een jaar waarin wij

het opnieuw gaan proberen. Met

veel onzekerheid, maar juist daar-

door des te boeiender.
Frackers
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Johnny S.(34)
bijnaam:
Johnny deruitentikker.

Glasruiten zitten
hem niet in deweg,

Lexanwel!

Johnny S. Verandert snel glasruiten in glasscherven en

verdwijnt dan snel, beladen met buit, in de duistere
nacht. De volgende morgen kunt u de schade opnemen.
Een bezoek van ruitentikker Johnny kost u tijd en veel
geld. Besluit uw ramen onbreekbaar te laten beglazen.

Met Lexan. Want Lexan geeft Johhny S. geen schijn
van kans. Gegarandeerd.

LEOOAN®
helder als glas sterk als staal

Lexan is verkrijgbaar bij uw glashandel. ~

,~---------------~I Bon Zend mij documentatie a
I over Lexanonbreekbarebeglazing. I

Opzendenaan: Vink - Antwoordnr.1- Didam I
Geenpostzegelplakken. I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I Plaats----- ....__.. .. .. .... ....

I~ M_A_VINKB.V.- Didam- Telefoon0836.2- 8111 }---------------_ ...~

Naam _.._.._.. .. ..__._ .._ _

Adres ___..__.. .. .. .. ..

Tijding van de leiding

GENERAAL
W. M,. REHORST:

Interview: J. J. H. v. Aerssen.

Het eerste intervieuw met de Alge-

meen Inspecteur (RPm december

1974) heeft reacties uit het Korps te-

weeg gebracht. Gelukkig, want naast

het geven van informatie door de

korpsleiding, is de dialoog - het op-

heffen van het één richting verkeer -

één van de belangrijkste redenen ge-

weest in de totstandkoming van de

maandelijkse gesprekken tussen

korpsleiding en RP-Magazine, beter

gezegd: tussen korpsleiding en korps.

Zo gingen er stemmen op, die meen-

den dat het Korps Rijkspolitie in feite

een aflopende zaak is. Anderen stel-

den dat de Incornpleetneld van de al-

gemene inspectie, waarover de gene-

raal sprak, het korps praktisch onbe-

stuurbaar maakt. Weer anderen vin-

den, dat "inspraak" bij benoemingen

van chefs mogelijk moet worden ge-
maakt.

Voldoende aanleiding voor RP-Maga-

zine om op deze punten wat dieper

met de algemeen inspecteur in te

gaan.

RPm: Vindt u het Korps Rijkspolitie

een aflopende zaak en is er, i.v.m. de

re-organisatie van een soort uitdrijven

sprake?

Generaal Rehorst: Hoe de organisatie

van de politie er zal gaan uitzien is

een vraag die in de toekomst ligt ver-

borgen. Maar welke organisatievorm

de "stroom van bewegingen" die op

gang is gekomen uiteindelijk ook tot

gevolg mag hebben, vast staat, dat

zowel de rijks- als de gemeentepolitie

in die organisatie zullen zijn opgeno-

men,

Over één ding is men het daarbij -

ook in gemeentepolitiekringen - eens

en wel, dat alleen grote eenheden in

de toekomst doelmatig zullen kunnen

functioneren. Waarbij de decentrali-

satie aan de basis, gericht op de

plaatselijke behoeften, populair ge-

zegd; "de man in de straat", niet in

het geding behoeft te komen.

Direct anwoord gevende op uw vraag,

is het mijn stellige overtuiging, dat

het Korps Rijkspolitie in welke orga-

nisatie dan ook zeker zijn rechtmatige

Rp.org_RPM75_01_jan_nr.05_compri 8



RPm 7

KORPS RIJKSPOLITIE GEEN AFLOPENDE ZAAK
VAN UITDRIJVEN GEEN SPRAKE
INSPRAAK BIJ BENOEMINGEN ONDERZOEKEN

plaats zal gaan innemen. Van een af-

lopende zaak, of een soort uitdrijven is

dus bepaald geen sprake.

Het Korps Rijkspolitie, met zijn 9000

man, dat bewezen heeft in de huidige

moderne maatschappij' bijzonder goed

te functioneren, is in deze zeker "ge-

sprekspartner" .

RPm: Dus het Korps Rijkspolitie heeft

nog toekomst?

R.: Absoluut. Als algemeen inspec-

teur heb ik niet alleen de opdracht, -

maar zelfs de plicht - het korps te

ontwikkelen en zo sterk mogelijk te

maken. Er is geen enkele aanleiding,

ook niet in het vooruitzicht van de

nieuwe organisatie, om af te wachten

en bij de pakken neer te gaan zitten.

Daar is niemand mee gediend. Het be-

staansrecht van het Korps Rijkspoli-

tie is ook in deze tijd en in deze strue-
tuur boven iedere twijfel verheven.

Als ik het bestaansrecht en de toe-

komst van het Korps Rijkspolitie ook

maar enigermate in twijfel zou trek-

ken, zou ik niet met zoveel genoegen

mijn functie als algemeen inspecteur

kunnen uitoefenen.

RPm: Wat is uw persoonlijke mening

over één nationale politie?

R.: Uiteraard heb ik een persoonlijke

mening daarover. Zoals u echter

weet is de minister van justitie

'hoofd' van de rijkspolitie en 'bedient'

hij zich van mij, als algemeen inspec-

teur, voor wat betreft de dagelijkse

leiding van het korps. In dat licht be-

zien, acht ik een concrete uitspraak

dienaangaande op deze plaats niet
gepast.

Wel ben ik van mening, dat de grootst

mogelijke eenheden het meest doel-

matig werken. Met andere woorden:

ik ben vóór een één-soortige politie,

geënt, gedecentraliseerd, of hoe men

het ook noemen wil, op de plaatselijke

behoeften. En uit de kontakten, die ik

heb met de hoofdcommissarissen van

politie is mij bekend, dat ook in de

grote gemeenten in dezelfde geest
wordt gedacht.

Korps onbestuurbaar?

RPm: De vrees bestaat, dat de onder-

bezetting van de algemene inspectie,

waarover u in het eerste interview

sprak, de besturing van het Korps

voor u praktisch onmogelijk maakt.

Vindt u dat ook? Zo ja, wat denkt u

er aan te doen?

R.: Onbestuurbaarheid is een (té)

groot woord, maar wel ben ik van

mening, dat de onderbezetting van de

algemene inspectie een goed functio-

neren van dit orgaan bepaald in de

weg staat. Ik kan daar dan ook beslist

geen juichkreet over laten horen.

Voorwat de oplossing van dit uiterst

belangrijke en - niet minder urgente

- vraagstuk betreft, stel ik mij voor:

a. de vacatures zo snel mogelijk te

doen bezetten door geselecteerd

personeel, dat niet alleen bereid

maar vooral ook capabel is, om

in teamverband dit orgaan opti-

maal te doen functioneren; en

b. de integratie van de algemene in-

spectie in het korps, met alle be-

schikbare middelen krachtig te

stimuleren.

Eén van deze middelen is de snelle

realisering van de geplande - en in

een vergevorderd stadium van oprich-

ting zijnde - stafbureaus 'algemene

inspectie' en 'voorlichting', die beide in

deze een belangrijke rol kunnen ver-

vuilen. Daarnaast wil ik bevorderen,

dat - binnen het raam van de moge-

lijkheden - iedere individuele mede-

werker aan deze inspectie zo dicht

mogelijk bij "de praktijk" komt te

staan, zodat een beter wederzijds be-

grip tot stand kan komen.

RPm: Hoe denkt u over inspraak bij

benoemingen van chefs?

R.: Deze aangelegenheid heeft mij

reeds als districtscommandant bezig-

gehouden, i.v.m. aanwijzing van de

groepscommandanten. Daarbij heb ik

wel eens gelegenheid tot inspraak,

die ik overigens liever zou willen kwali-

ficeren als inbreng, gegeven.

Het grote probleem daarbij is, dat

men- - hoe dan ook - gebonden is

aan de bepalingen van het AKR (arnb-

tenarenreglement korps rijkspolitie),

speciaal m.b.t. de punten anciënniteit,

bekwaamheid en geschiktheid.

Stel nu dat men de bepalingen van

het AKR (en andere voorschriften op

dit punt) opzij schuift ten gunste van

de inspraak, dan kan dit niet alleen

frustrerend werken, maar ook de

rechts-positionele verworvenheden van

de politieambtenaar ernstig in gevaar

brengen. En daar mag je toch be-

paald niet lichtvaardig over denken.

Op dit moment heb ik dan ook (nog)

de nodige moeite met het hier en daar

geopperde denkbeeld "commissies"

uit het korps bij benoemingen te laten

meespreken. Bij inspraak moet je naar

mijn mening in de eerste plaats goed

weten waar je over praat.

Inspraak vereist een bepaalde des-

kundigheid en inzicht. Als die niet

aanwezig zijn, wordt het een gevaar-

lijke zaak.

In mijn huidige functie heb ik bij be-

noemingen ook wel gelegenheid tot in-

spraak gegeven.

Uit dit alles moge blijken, dat ik be-

paald niet afwijzend sta tegenover dit

uiterst tere en niet minder moeilijke

vraagstuk, maar ik wil nogmaals be-

nadrukken, dat benadering ervan met

de uiterste omzichtigheid en zorg

dient te geschieden.

RPm: Hebt u enig idee, hoe men het

probleem zou kunnen aanpakken en

zo ja, bent u bereid in die richting

stappen te ondernemen?

R.: Ik zei reeds, dat dit probleem de

nodige aandacht verdient en ook mijn

belangstelling heeft. Ik stel mij voor,

als de stafafdeling "algemene inspec-

tie" is gevormd, dit probleem daar

aan de orde te stellen.

Uiteraard kunnen en moeten in dit on-

derzoek ook andere instanties, zoals

b.v. de algemene dienstcommissie en

- niet in de laatste plaats het ministe-

rie zelf (GO) een rol spelen.
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RP-idee leidde

tot kalender 19'75

Crime Pre vent ion

Thema: 'Alarmeer, wat u ook ziet'

. , . 'gepakt' .. ,

In een oplaag van 30.000 exemplaren

is deze maand een kalender 1975ver-

spreid door de intergemeentelijke

commissie Crime Prevention, waarin

elf gemeenten in de Randstad en het

Korps Rijkspolitie zitting hebben. De

kalender, die een bijdrage wil zijn tot

het voorkomen van misdaden, kwam

tot stand naar aanleiding van een

in rijkspolitie-kringen geboren idee.

Op de kalender zijn twaalf maand-

thema's in beeld gebracht, zoals ver-

slaving aan hard drugs, diefstal uit

auto's, zakkenrollers, e.d.

De commissie verwacht dat deze

maandthema's de burger zullen aan-

sporen tot een hernieuwde bezinning

op de vraag wat zijn aandeel in de

bestrijding van de criminaliteit kan

zijn.

Pim Korver Filmprodukties zorgde

voor twaalf - fototechnisch gezien -

goede platen. Tegen de regie van

enkele opnamen hebben wij echter

bezwaren. Met name de studioplaat

van de gesuggereerde kinderlokker

valt uit de toon bij de andere, wel-

iswaar alle ook ge-enscèneerde, maar

toch realistisch gebleven foto's. Iets

'overdone' is naar onze smaak ook de

'verongelukte' automobiliste met naast

zich de fles Clarijn, terwijl de avond-

lijke opname van een meisje op straat

de vraag opwerpt of hier voor prosti-

tutie, onvoorzichtig oversteken dan

wel het bij-nacht-alleen-over-straat-

gaan wordt gewaarschuwd. Het onder-

schrift ("Te laat ... ") helpt daarbij

evenmin. Maar daarvoor is het dan
ook het maandthema van (1) april.

(A KA)
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POSTBUS 399

EDE

Reacties van lezers op

de Inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399,Ede

Hoe korter en bondiger

uw brief des te groter

de kans op plaatsing.

RPm 11

Waarom niet in

eenvoudig Nederlands?

Op het artikel "De Primaire opleiding

aan de pols gevoeld", geschreven

door de commandant van de oplei-

dingsschool te Apeldoorn (RP-mag.

nov. 1974) geven wij graag enig com-

mentaar.

Eerst willen we onze waardering uit-

spreken voor het streven om te ko-

men tot een twee-jarige primaire op-

leiding. Niets liever dan dat en wat ons

betreft kan dat niet snel genoeg gaan.

In de praktijk hebben wij daar alle

belang bij. Op plaatsen waar ons dit

mogelijk was, hebben wij diverse ke-

ren hierop aangedrongen. Een van ons

nam vorig jaar ook zitting in een com-

missie die de opdracht had uit te zoe-

ken welke mogelijkheden aanwezig

waren om te komen tot een praktische

nascholing aan het nieuwe personeel.

We menen een vorm te hebben ge-

vonden en hopen dat het ontworpen

plan nog in januari 1975 van start kan

gaan.

Wat het artikel betreft menen we te

mogen aannemen, dat dit voor alle

lezers geschreven is, van jong tot oud,

van laag tot hoog. En dan rijst bij ons

de vraag, waarom dit· artikel in zo'n

moeilijk leesbare taal is geschreven.

Het artikel is zo doorspekt met vreem-

de woorden, woorden uit een andere

taal en hoogdravende beeldspraken,

dat de gewone politieman die niet

meer dan een Mulo/Mavo opleiding

heeft genoten, zonder de bekende

"van Dale" een bijna onverteerbare

kluif voorgeschoteld kreeg. Onder ge-

sprekken met collegae hebben we ge-

hoord dat enkelen halverwege met het

lezen gestopt zijn omdat het artikel te

moeilijk werd. We nemen aan dat dit

de bedoeling zeer zeker niet geweest

is.

Het is ons bekend dat er zodanig in-

geburgerde en reeds bij een ieder be-

kende "vreemde" woorden zijn, die

men niet kan en behoeft te omzeilen.

Er is echter een gulden middenweg en

die is volgens ons hier zoek. Voor de

meeste van de gebruikte moeilijke

woorden, - en dat waren er bar veel

- zijn toch gangbare nederlandse

woorden te vinden?

We kunnen stellen, dat onze school-

opleiding niet voldoende is. Akkoord,

daar zitten we dan mee en is niet

meer te verhelpen. Aan de comman-

dant van de opleidingsschool zal het

bekend zijn welke opleiding de ge-

middelde politieman heeft genoten,

en volgens ons had hij daar bij het

schrijven van zijn artikel rekening

mee moeten houden.

Buiten de weg om die we in het nor-

male dienstverband moeten volgen,

richten we een verzoek tot de schrij-

ver en wel dit: "Een volgend artikel

graag in eenvoudig Nederlands". Ver-

der hopen wij dat op de opleidings-

school tegenover de toeKomstige jon-

ge politieman (die geen middelbare

schoolopleidlnq heeft genoten, wèl be-

grijpelijke taal wordt gebruikt, om

het kweken van minderwaardigheids-

complexen te voorkomen.

Wij wensen de commandant van de

opleidingsschool veel sterkte toe bij

zijn streven en zien uit naar een vol-

gend artikel, waarin hij z'n ervaringen

over een tweejarige opleiding kan

weergeven. Doch dan wel graag in

een taal die voor ieder te vatten is.

Diemen,

Adj. J. Bark

Owmr. W. Hadderingh

(Tekst door de redaktie bekort)

• Noot van de eindredacteur: Het

artikel bevatte inderdaad nogal wat

'moeilijke woorden' en vakuitdrukkin-

gen waar veel hedendaagse 'mens-

wetenschappers' zich van bedienen.

Maakte dat het betoog onnodig moei-

lijk voor de gemiddelde politieambte-

naar? Of onderschatten we de man

~--- POSTBUS 399------:

Persburo A.D. dat de eind-

redaktie van ons blad voert is

verhuisd van Bennekom naar

Ede. Dat heeft tot gevolg, dat

ook de titel van de rubriek In-

gezonden Brieven (Postbus 47)

moest veranderen. Voortaan is

het Postbus 399.

die door z'n veelsoortige kontakten

met mensen wellicht een zeer goed

'verstaander' is geworden?

Op pag. 27 hebben we een aantal

minder eenvoudige woorden uit ge-

noemd artikel gelicht voor een quiz-je.

Test uzelf eens.

* * *

Ridder Pim Sierks

over domme mensen

Lang heb ik gewacht met het opstel-

len van een z.g. antwoord op de

grove taal gesproken voor de T.V.

door de commandant van het Trans-

aviavliegtuig tijdens het kapingsdra-

ma. Ik heb juist lang gewacht om

elke "heet van de naald gedachte"

uit te sluiten.

Tot mijn zeer grote spijt heb ik van de

zijde van het Korps nog geen weer-

woord gehoord aan het adres van

Sierks. Vandaar deze reactie van een

"noncombattant" .

Over het drama zelf is al uitvoerig

genoeg geschreven en gesproken, be-

langrijke personen (er waren er voor

mij nog veel meer) zou ik nader willen

belichten nl.:

a. de commandant van het Transavia-

vliegtuig; hij gaf zich vrijwillig op

dit te besturen,
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b. de opperwachtmeester der Rijks-

politie Meijer; hij gaf zich vrijwil- '-

lig op om de autobus met de

kapers naar een vliegveld te rij-

den.

Beide heren zijn voor de T.v. geweest

vanzelfsprekend eerst de heer Sierks.

Uit zijn wijze van spreken wekte hij

bij mij de indruk van de stoere jon-

gen, te vergelijken met zo'n robuuste

hoofdfiguur uit een Western. Bepaalde

gedachten echter, die bij mij opkwa-

men o.a. van een latente zelfver-

heerlijking, drong ik steeds weg, want

hij had het toch maar gefikst.

Totdat je later tot de conclusie komt,

door een dagblad interview dat de

indruk, die je van deze man tijdens

de eerste TV-uitzending gekregen had,

kennelijk de juiste was geweest. Ik

citeer Sierks:

"Waar ik altijd wel bang voor ben dat

zijn die verrekte domme mensen. Overal

lagen van die scherpschutters, er zal

maar één stomme idioot zijn met een

I.Q. van 30%, maar nog net geschikt

voor de Rijkspolitie, die kans ziet een

held te worden door op een terrorist te

gaan schieten".

Daar kan het Korps Rijkspolitie het

mee doen. Hier wordt een Korps bele-

digd, dat gedurende zovele jaren on-

danks een zware onderbezetting haar

taak onder vaak moeilijke omstandig-

heden heeft moeten verrichten, een

Korps, dat een steeds grotere selectie

toepast bij de personeelswerving, waar

opleiding na opleiding en cursus na

cursus wordt gegeven, zaken waar -

daar ben ik van overtuigd - Sierks

nog nooit van gehoord heeft. Uit deze

mensen hebben zich voor bijzondere

taken vrijwilligers aangemeld, die (al-

weer na een strenge selectie) tot een

uitgelezen groep werden toegelaten,

de scherpschutters, onder leiding ook

al weer van een uitgezochte officier

der Rijkspolitie. Kinderlijk is de ge-

dachte dat één van deze scherp-

schutters zo maar zou gaan schieten.

Natuurlijk wordt het commando daar-

toe uitsluitend en alleen gegeven door

de commanderende officier, die van-

zelfsprekend van "hogerhand" de

meest duidelijke en niet voor tweeër-

lei uitleg vatbare instructies zal heb-

ben gekregen.

De koninklijke onderscheiding is

Sierks gegund, hij heeft hem naar

mijn mening verdiend.

Ook het interview met de tweede

belangrijke persoon, opperwachtmees-

ter Meijer, heb ik beluisterd. Hij deed

het zeer goed, beschaafd, zonder op-

Het vertrouwde adres

voor betrouwbare banden

tegen aantrekkelijke prijzen!

çtI!Pmir_.
. .
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smuk of dikdoenerij, niemand kwet-

send. De leiding van het Korps Rijks-

politie en allen, die daar deel van uit

maken, konden trots zijn op de wijze

waarop hij hen vertegenwoordigde.

Hij was het toch die de bus bestuurde,

waarin de Japanners met geladen pi-

stolen en op scherp gestelde hand-

granaten bij zich, vervoerd moesten

worden.

Dank opperwachtmeester Meijer voor

de waardige wijze waarop u het Korps

vertegenwoordigd hebt, Ik ben er

trots op, dat U door H.M. de koningin

persqonlijk de onderscheiding tot rid-

der werd opgespeld.

Een verdiende onderscheiding.

Sierks vliegt weer en behoeft zich

wellicht nooit weer aan te melden voor

een bijzondere opdracht (ik zeg niet,

dat hij het niet weer zou doen). De

jongens van de Rijkspolitie doen hun

werk weer verder en voor wat betreft

de geselecteerde groepen doen ze

dat in het besef, dat ze elk moment

van de dag of nacht opnieuw opge-

roepen kunnen worden om zich weer

in te zetten voor bijzondere taken,

dikwijls onder de gevaarlijkste om-

standigheden, niet één keer, maar tel-

kens en telkens weer en dat in een

wereld, waarin het geweld nog nooit

zo'n grote plaats heeft ingenomen als

thans het geval is.

J. Kastelein, Amsterdam
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uit de districten:

• Reservisten bewapenen

zich zelf . . . . (13)

• Verbaliseringsbeleid op de

helling . . . . . .. (14)

• CRS: wedstrijdsportbrief

teleurstellend .... (15)

• Kaderschool verhuisd

• West I korps kampioen

zwemmen . . . . . . . . (16)

• Denkhoofden in actie

in Huissen . . . . . . . (17)

Aan INFO INTERN

werkten deze keer mee:

B. Roomer, Th. Spelt, F. Scholten,

J. Oosting, J. J. H. van Aersen,

C. A. v.d. Horst.

Eindredactie: J. J. H. van Aerssen.

RPm 13

Reservisten
zorgen zelf
voor bewapening

De reservisten van de groep Nieuwer-

kerk a.d. IJssel hebben tijdens een

contactavond van de personeelsver-

eniging Beres (beroeps- en reserve-

personeel) hun groepscommandant

een (nep)revolver aangeboden, ter

vervanging van de afgekeurde Webley

en Scott. Verpakt in een keurig kastje

werd het "wapen" ter beschikking ge-

steld.

De tekst boven het vuurwapen luidt:

Dit pistool is bestemd voor de reser-

visten van Moordrecht en ZevenhuI-

zen, groep Nieuwerkerk a.d. IJssel.

Alleen in geval van nood kast van

wand nemen en achterkant uitschroe-

ven! De bijbehorende pistooltassen

worden de reeervisten toegezonden.

KRANTENSCHRIJVEN.

De Gooi- en Eemlander van 7.1.1975.

Slim!!

Kentekens

Er waren eens twee Fiats 600, die het-

zelfde kenteken droegen.

Zij stonden naast elkaar in de Hanen-

burglaan te Den Haag.

De politie onderzocht het geval en

ontdekte, dat beide Fiats het eigen-

dom waren van een Groningse mana-

ger.
Hij liet twee auto's rijden op één ken-

teken, want dat scheelde hem één

keer wegenbelasting.

Het mag niet.
WUIVER
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Ft. WKW

modern Ingericht

carrosseriebedrijf

lasserIJ-,

ultdeuk- .en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

81011lllEI
Telefoon 050 - 3 27 33

ONZE GELD WINKEL

HELPT U GRAAG

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte

afwerking.

Geen bijkomende kosten.

Enige voorbeelden:

f 5.000,- kost 36 x f 170,-

f 6.000,- kost 36 x f 205,-

f 10.000,- kost 36 x f 340,-

f 6.000,- kost 48 x f 165,-

f 8.000,- kost 48 x f 220,-

f 10.220,- kost 48 x f 280,-

f 8.000,- kost 60 x f 197,96

f 10.000,- kost 60 x f 247,45

f 15.000,- kost 60 x f 371,17

Elk bedrag mogelijk. Kosteloos

aanvragen.

Bij voorkeur telefoneren

045-211527, 's avonds na 6 uur

211595.

Postbus 41, Hoensbroek

Bestuur en openbaar ministerie, zo

zei mr. Leusink, kunnen en mogen

zich niet aan hun verantwoordelijk-

heid op dit punt onttrekken. Zij moe-

ten een stuk beleid ontwerpen, dan

wel stimuleren, waaruit anderen een

zodanig beleid kunnen ontwikkelen,

dat door bestuur en O.M. kan worden

gelegaliseerd.

Mr. F. O. Leusink:

Verbaliseringsbeleid

op de helling.

Driehoek

bestuur-politie-justitie

moet beleid bepalen.

Tijdens het afscheid van de groeps-

commandant in Groesbeek, adjudant

H. v.d. Broek, heeft mr. F. O. Leusink,

waarnemend hoofdofficier in het ar-

rondissement Arnhem, enkele bemer-

kenswaardige dingen gezegd over

het zich wijzigende beeld inzake het

verbaliseringsbeleid.

Vroeger, aldus mr. Leusink, was het

de individuele politieman, die voor

een goed deel zijn beleid in deze uit-

maakte. Hij was, zo is het wel eens

uitgedrukt, de enige werkelijke een-

heid. Pogingen tot beleidsbeïnvloeding

uitten zich in de vorm van aanmoe-

digingen om een hoger aantal proces-

sen-verbaal te maken. Hetgeen tevens

een belangrijke factor vormde in het

vlak van de persoons-beoordeling.

Dat is in deze tijd wel heel anders

geworden.

Er is een werkgroep ingesteld voor

het verbaliseringsbeleid inzake mis-

drijven, terwijl ook reeds de gedach-

ten worden bepaald op het verbalise-

ringsbeleid bij overtredingen. De

steeds gecompliceerder samenleving

laat niet meer toe, dat de individuele

politieambtenaar, - zonder enige be-

leidsinformatie op de achtergrond -

zelf bepaald of al dan niet proces-

verbaal moet worden opgemaakt.

De politieman wordt geconfronteerd

met massaal optreden, met reeksen

van strafbare feiten uit verordeningen

die niet meer gehanteerd worden,

omdat ze verouderd zijn. Voorts met

afdoeningen door de justitie, waarbij

vragen rijzen over de strafmaat.

Verantwoordelijk

Het is de driehoek bestuur-politie-

justitie waarbinnen het beleid dient

te worden vastgesteld. Zij dienen

samen tot één lijn te komen.

Discussie

Volgens mr. Leusink staat bijvoor-

beeld het begrip strafmaat ter dis-

cussie. De Strafmaat, waarbij het

seponeerbeleid van het openbaar

ministerie een rol speelt roept vragen

op.

Ook de politieman, zelf lid van de

samenleving, heeft zich niet kunnen

ontrekken aan de veranderingen in

die samenleving. Ook hij zal zich af-

vragen waarom hij iets doet en met

welk resultaat.

Begrip

Mr. Leusink kon zich duidelijk voor-

stellen, dat de politieman het justitiële

beleid soms onduidelijk en onbegrij-

pelijk vindt. Vooral wanneer een door

hem opgemaakt proces-verbaal tot
een "sepot" leidt.

Het is daarom volgens de Arnhemse

officier van justitie onontkoombaar,

dat de politie een beleid gaat han-

teren dat stoelt op door de 'driehoek'

gegeven uitgangspunten. De blik-

schaderegeling, waarmede politie en

justitie reeds vertrouwd zijn geraakt,

is daar een goed voorbeeld van.

Verheugend

Mr. Leusink vond het tenslotte ver-

heugend, dat een wezenlijk kontakt

tussen justitie, bestuur en politie op

gang is gekomen. In de politiegele-

deren komen steeds meer jonge men-

sen, met eigen tijd gebonden ideeën.

Het zijn vaak andere dan die van de

ouderen. Hetgeen, volgens hem, nog

niet wil zeggen dat al het oude over..•

boord kan worden geworpen en alleen

het nieuwe goed is.

JvA.
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Waar (Kerst)verhaal

Uit het dagrapport

van de groep Didam

(25.12.1974,09.00)

Vernieling ruit M.

B. schendt kerstbestand.

En het geschiedde in de kerstnacht zo

rond twee uur. Piet B. trok op van

Nieuw-Dijk naar Didam tesamen met

zijn broer Jan die verschrikkelijk

kwaad was op caféhouder M., omdat

deze hem in de morgen had medege-

deeld dat er "voor hem geen plaats

was in de herberg". Aldaar aangeko-

men sloeg Piet met een 'gummistok'

één der ruiten van de herberg stuk.

Doch terwijl de politie werd gebeld

door zijn echtgenote, begaf M. zich

per auto naar Nieuw-Dijk alwaar hij

de broers aantrof en de belofte werd

gedaan de schade te betalen. Nadat

wij verbalisanten zagen dat er licht

straalde uit het slaapkamerraam van

Piet, werden ook wij vervuld van de

kerstgedachte en na enige tijd als

herders te velde over huize B te heb-

ben gewaakt, besloten wij om ons ter

ruste te begeven onder het motto "Na

de kerst zien wij elkander weder".

Kaderschool verhuisd

De Kaderschool van het Korps Rijks-
pol'itie is m.i.v. 1 januari 1975verhuisd

van de Sarphatistraat 110 in Amster-

dam naar

ARNHEMSEWEG 348

APELDOORN.

tel. 05760-30903.

En mochten er onder de lezers nog

"vreemdelingen in Jeruzalem" zijn,

dan zij vermeld, dat op dit adres ook

de Opleidingsschool van het Korps is

gevestigd. Opleiding en kader-oplei-

ding zitten dus nu onder "één dak".

Het lijkt ons een goede start in het

nieuwe jaar.

RPm 15

Paarden ingezet bij
bevordering kontakt
politie-burgerij

In het district 's-Gravenhage is een

plan gereedgekomen voor ruitersur-

veillance door 10 leden van de be-

reden groep Wassenaar.

Zoals groepscommandant G. Kingma

meedeelde, ligt het in de bedoeling de

ruiters met een daarvoor bestemd

vervoermiddel naar de rand van een

bepaalde gemeente te voeren, waar

bij een boerderij, o.d., de surveillance

een aanvang neemt.

Buiten het landelijk deel van een ge-

meente wordt ook gesurveilleerd in

en bij winkelcentra, parkeerterreinen,

weekmarkten en soortgelijke plaatsen.

Men hoopt, dat van deze wijze van

surveilleren - naast het beoogde

kontakt politie-burgerij - ook een

preventieve werking zal uitgaan.

Wenst u een exacte voorlichting over

een verzekering voor de kosten van

verplegIng In een hogere klasse?

vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordlge.

of bel on8 kantoor toeste' 234.

CRS: wedstrijdsportbrief 1975
teleurstellend

De CRS (contactcommissie van rijks-

politie-sportverenigingen) heeft de

"wedstrijdsportbriet 1975" van de al-

gemeen inspecteur van het korps

rijkspolitie, waarin deze de nieuwe

bepalingen t.a.v. faciliteiten voor wed-

strijdsport en lichamelijke oefening in

dienstverband bekend gemaakt, zeer

teleurstellend genoemd. De commissie

betreurt ten zeerste, dat de adviezen

van de sportverenigingen (via CRS ge-

geven op het concept) en van de

districtscommandanten, praktisch ge-

heel zijn genegeerd.

In een brief aan de algemeen inspec-

teur zal de CRS van zijn teleurstelling

over de sportbrief, waarin zoals de

commissie zegt de (verplichte) licha-
melijke oefening (I.o.) duidelijk boven

de wedstrijdsport wordt gesteld doen

blijken.
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3 x 25 meier wisselslag

1. E. Drent, West 11, 52.0; 2. L W. van Viersen,

West I, 55.0; 3. Th. Meuwese, West 11, 57.1; 4.

W. C. Wijnstok, Zuid, 57.9; 5. J. G. de Man,

Oost, 58.7.

Westelijke suprematie

bij het zwemmen

De gedetailleerde uitslagen luiden:

50 meter schoolslag

1. J. Buitenga, Noord, 36.3; 2. J. Polderman,

West I, 36.4; 3. Chr. Schmidt, West I, 38.5; 4.

B. Plasmans, Zuid, 41.0; 5. P. v.d.Dolder, Zuid,

41.5.

WEST I WERD KORPSKAMPIOEN

WEST 11OP DE TWEEDE PLAATS

25 meter vrije slag veleranen

1. L Voordehake de Keizer, Oost, 21.2.

5 x 50 meter vrije slag estafelle

1. West I, 2.25.6; 2. West 11, 2.28.0; 3. Zuid, 2.40.0;

4. Oost, 2.53.2; 5. Noord, 3.00.9.

25 meter schoolslag veteranen

1. L Voordehake de Keizer, Oost, 22.3.

50 meter borstcrawl

1. H. G. Bruynzeels, West I, 29.1; 2. J. G. de

Man, Oost, 29.3; 3. H. J. M. v.d. Sande, Zuid,

29.5; 4. W. C. Wijnstok, Zuid, 29.7; 5. G. A. M.

v. Mameren, West 11, 29.8.

50 meter rugslag

1. L W. v, Viersen, West I, 33.9: 2. Th. Meuwese,

West 11, 34.1; 3. R. K. Veenstr ••, West I, 34.6;

4. F. Post, Oost, 36.8: 5. P. de Pauw, Zuid, 37.8.

100 meter schoolslag

1. W. P. van Zijl, West I, 1.17.5; 2. E. Drent,

West 11, 1.18.4; 3. J. G. Buitenga, Noord, 1.23.5;

4. J. Polderman, West I. 1.25.1; 5. M. Hartveldt,

Oost, 1.30.2.

In de uitstekend geoutilleerde zwem-

inrichting van de Koninklijke Militaire

Academie in Breda organiseerde

RPSZop 15 november 1974de Korps-

kampioenschappenzwemmen 1974.

Na verbitterde en hevige, doch spor-

tieve, "gevechten" toonde het westen

zich superieur in dit onderdeel van

de korpskampioenschappen, al legde

met name zuid de westelijken op

enkele onderdelen het vuur na aan

de schenen. Desondanks werd West I

met ruime voorsprong kampioen. De

suprematie van West " was wat min-
der nadrukkelijk.

Na afloop van de wedstrijden reikte

de algemeen inspecteur van het Korps,

generaal W. M. Rehorst, in de 0.0.-

Mess de prijzen uit:

25 meter rugslag veteranen

1. L Voordehake de Keizer, Oost, 26.1.

3 x 50 meter wisselslag estafetle

1. West I, 1.36.7; 2. West 11, 1.40.5; 3. Zuid, 1.51.2;

4. Noord, 1.54.0 gedis., 5. Oost. 1.55.4 gedis.

Popduiken

1. W. P. van Zijl, West I, 18.0; 2. Chr. Schmidt,

"Yest I, 18.5; 3. H. Oosterbaan, Zuid, 19.4; 4. A.

v.d. Lee, West 11, 20.6. 5. D. Bakker, Oost, 20.9.

Wie sprak hier van dualisme?

Op een Benelux-tentoonstelling in

Breda poetst een lid van de gemeen-

tepolitie liefdevol de Porsche van de

rijkspolitie.

En dan beweert men nog dat het

dualisme frustrerend zou werken op

de samenwerking.

100 meter borstcrawl

1. E. Drent, West 11, 56.1; 2. R. K. Veenstra,

West I, 1.01.5; 3. Th. Meuwese, West 11, 1.06.9;

4. T. Passchier, West I. 1.10.8; 5. Gortemaker,

Oost, 1.14.1.

50 meier gekleed

1. J. G. Buitenga, Noord, 51.8; 2. W. P. van Zijl,

West I, 52.5; 3. F. M. W. Mouwen, Zuid, 55.1;

4. Chr. Schmidt, West I, 59.3; 5. A. H. Staal,

Zuid, 1.06.6.

De einduitslag was:

1. en kampioen '74,West I, 151112 pnt.

2. West n, 107 pnt.

3. Zuid, 96 pnt.

4. Oost, 761/2 pnt.

5. Noord, 69 pnt. (foto techno rech. Den Bosch)

SNEL GELD NODIG?
IN 1 DAG VAN t 1000,- TOT t 100.000,-

* Geen Informatie werkgever, banken of buren.

* Lopende leningen meestal geen bezwaar.

* Kwijtschelding bij overliJden.

* Snellé afwikkeling door geheel Nederland.

Voorbeeld:

t 3000,- = t 118,- p.m. t 10.000,- = t 260,- p.m.

t 5000,- = t 166,- p.m. t 15.000,- = t 375,- p.m.

t 7500,- = t 223,- p.m. t 20.000,- = t 500,- p.m.

2e hypotheken ook zeer snel geregeld met lange looptijden.
Vraag vrijblijvend

inlichtingen bij:

FINANCIERINGSKANTOOR J. H. v. d. GOOR, Schaepmanstraat 91, Wageningen

Telefoon 08370-1 0621 (3 lijnen) na 18.00 uur 08370-1 5583. Ook 's -avondsen zaterdags.
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"Politie denkhoofden"

leverden slag

in Huissen

In "De Gouden Engel" in Huissen

(Gld.) organiseerde de SRGA (politie-

sportvereniging district oost) op 20

november 1974 een open schaak-

toernooi.

Onder leiding van wedstrijdleider P.

v, Laatum en schaakgedelegeerde H.

v.d. Broek hadden zich 48 deelnemers

uit het gehele land om de borden ge-

schaard, nadat de heer Pijl, voorzitter

van de NPSB, district oost, met een

kort woord het toernooi had geopend.

Uit het feit, dat er van de 40 partijen

slechts 8 in remise eindigden valt af

te leiden, dat er met volledige over-

gave (in overdrachtelijke zin althans)

werd gespeeld.

Naar gelang de speelsterkte waren de

spelers in groepen ingedeeld.
Om 16.30uur, precies volgens het tijd-

schema "viel" de laatste koningin en

kon het klassement worden opge-
maakt.

De prijzen vielen als volgt:

Hoofdklasse groep A:

1. Steyn. 5 pnt.; 2. Bûrs, 31/2 pnt.; 3. Glasbergen,

2 pnt. (na loting).

Hoofdklasse groep B:

1. Deen, 4 pnt. (na loting); 2. Wensvoor, 4 pnt.;

3. Huffener, 4 pnt.

Klass.1 A:

1. Terpstra, 5 pnt.; 2. Gaastra, 31/2 pnt.; 3. Rose-

boom, 2112 pnt.

Klasse 1 B:

1. v.d. Haak, 41/2 pnt.; 2. Ouwehand, 21/2 pnt.;

3. Haverhoek, 21/2 pnt.

Klasse 1 C:

1. Boersma, 5 pnt.; 2. Nieuwlaat 3112 pnt.; 3. Tuit,

3 pnt.

Klasse 2 A:

1. Mesker, 5 pnt.; 2. Zimmerman, 4 pnt.; 3.

Pieper, 3 pnt.

Klasse 2 B:

1. Casius, 5 pnt.; 2. Slijkhuis, 3 pnt.; 3. Van

Haren, 2 pnt.

Klasse 2 C:

1. Fugli, 412 pnt.; 2. Joogenraad, 31'2 pnt.; 3.

Merkensteijn, 3 pnt.

Wedstrijdleider P. van Laatum en schaakgedele-

geerde van de SRGA. H. van den Broek dachten

mee.

Hoe kom ik eruit?

RPm 17
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Zo voldeed een Vinkeveense land-

bouwer aan het verzoek van de politie

tot plaatsing van een waarschuwings-

bord voor een met "rotkreupel" be-

smet terrein!

foto: wmr. le kl. J. Linschoten, Vinkeveen

Reservisten

groep Elburg

namen afscheid

van opper Bel

Tezamen met hun collega's van de

"beroeps"-politie hebben de reser-

visten van de groep Elburg in novem-

ber 1974 afscheid genomen van
opperwachtmeester A. Bel, die vanaf

1948 instructeur is geweest bij het

reserve-korps en sedert 1952 in het

district Apeldoorn.

Namens de Landelijke Organisatie

van reservisten waren de districts-

afgevaardigde, P. G. v.d. Vlies en de

secretaris van het district Apeldoorn,

L. Grit, aanwezig op de receptie in

de raadszaal van het gemeentehuis te

Elburg. De heer Grit voerde daarbij,

namens de reservisten, het woord en

overhandigde de zeer gewaardeerde

- scheidende - functionaris een

tastbaar bewijs van dank voor al het

werk, dat hij in het belang van de

reservisten had verricht.

Opper Bel stelde in zijn dankwoord

nadrukkelijk, dat het bewijs van mede-

leven van "zijn reservisten" door hem

bijzonder op prijs werd gesteld.

L. Grit
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kantoor EDE
postbus 19

Telefoon 08380-1 90 1Er'

Telex 45335

BRIIL
APELDOORI
B.V.

BETON-
en
ASFALT-
WEGEl

Aannemersbedrijf

Fa. Ge~r.
VAl MOIWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

"Met harde acties
op verkeerde weg"

Mensen in Noord-Drente.

Politieman K. Munting:

Zuidlaren's nieuwe groepscomman-

dant van de rijkspolitie K(ees) Munting

(54) kent één van de belangrijkste

beperkingen van zijn nieuwe functie:

wees voorzichtig met kernachtige uit-

spraken. Een eigen mening heeft de

heer Munting natuurlijk wel, maar bij

het uitspreken van zijn ideeën zoekt

hij dan steeds nauwkeurig naar de

goede woorden of formuleringen.

Tenslotte was hij voor zijn benoeming

op 1 december al enige maanden

plaatsvervangend groepscommandant

in Zuid laren. Hij begreep toen al, dat

een commandant van de rijkspolitie

in het glazen huisje zit, waarin men-

sen die in Nederland op een of andere

manier gezag uitdragen en handhaven

nu eenmaal zijn gehuisvest.

••Een eigen visie over vele zaken heb

ik zeker, al moet ik daar natuurlijk

niet teveel mee te koop lopen. We

hebben de laatste jaren toch al te

maken met minder normbesef, minder

gezagserkenning en -aanvaarding.

Het punt van de burgerlijke onge-

hoorzaamheid is nu ook nogal eens

aan de orde, Neem bijvoorbeeld de

laatste acties van landbouwers en

vrachtwagenchauffeu rs.

Volgens mij zijn we met deze wijze

van actievoering op de verkeerde

weg, de geblokkeerde weg," zegt de

heer Munting, die vindt, dat ook op

andere effectieve wijze actie te voe-

ren is, zonder de rechtsorde aan te

tasten. Zover is het nog niet en daar-

om heeft de politieman te maken met

een toenemende druk op zijn werk.

"De rijkspolitiekorpsen in Nederland

hebben vrijwel al/emaal te maken met

personeelstekort. Als je meer armslag

zou hebben door een betere bezet-

ting, dan zouden vrij veel van de pro-

blemen, die zich in je werk voordoen

gemakkelijker zijn op te lossen. In

onze groep behoren wij twintig men-

sen te hebben, maar er zijn er slechts

dertien. Binnen enige maanden krij-

gen we er twee mensen bij, maar dan

heb je altijd nog een tekort van 25
procent.

Je moet nu een compromis zoeken

ten aanzien van de aanpak van zaken,

die op je afkomen. Geplande diensten

kunnen wel eens niet plaatshebben

door dingen die je van tevoren niet

ziet aankomen. Bij dat zoeken naar

een compromis leg je het accent dan

wel eens anders dan de burger het

graag ziet. Als een foutparkeerder

wordt bekeurd hoor je hem denken of

zeggen: ik dacht dat jullie wel iets

anders te doen hadden. In overleg

met de manschappen in onze groep

probeer je steeds de juiste accenten

te leggen. Dat is moeilijk. Ik noemde

al de hardere acties. Kijk ook naar

het werk dat op je afkomt door steeds

meer vermogensdelicten als inbraak

en diefstal."

Een grotere druk dus voor de politie-

man in het algemeen. En voor de

groep Zuid laren - die de gemeenten

Zuid laren en Anloo omvat met in to-

taal bijna 17.000 inwoners - zeer

zeker. Vooral het dorp Zuidlaren is

een beweeglijke samenleving gewor-

den. Neem al/een maar evenementen

als de Zuidlaardermarkt, de vele expo-

sities en sportfesteviteiten in de Prins

Bernard Hoeve, het drukke winkel- en

uitgaanscentrum en het drukke ver-

keer, dat dit al/es tot gevolg heeft.

Toch is groepscommandant Munting,

die met zijn aanstelling ook promo-

veerde van opperwachtmeester tot

adjudant, blij met Zuid laren. "De sfeer

en teamgeest in een groep is ook be-

langrijk en dat is hier goed. Ook de

verstandhouding met de gemeente is

uitstekend. Het overleg met gemeente

en de directie van Prins Bernard

Hoeve is prima. Ik zit hier nu vijf jaar

en Zuidlaren heeft een rustige en ge-

moedelijke bevolking. Ook de ornqe-

ving trekt mij aan en daarom voelde

ik er nooit veel voor om bijvoorbeeld

in het westen te solliciteren".

Toen de voorganger van de heer Mun-

ting - adjudant B. Blom - een andere

functie kreeg sol/iciteerde hij direct

naar de vrijgekomen plaats.
Voordat de heer Munting in 1969 naar

Zuid laren kwam zat hij negen jaar bij

de groep Odoorn en daarvoor in

Slochteren, waar hij al in 1943 terecht

kwam. De periode Slochteren werd

nog even onderbroken, toen adjudant

Munting in het verzet terecht kwam

en door de Duitsers naar het concen-

tratiekamp Sachsenhausen werd ge-

transporteerd. De Russen redden hem

juist van executie. De heer Munting

werd geboren in Wartfum en bracht

zijn jeugd door op de boerderij van

zijn ouders in Eenrum.

Ger van Gelder
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De heler Is niet beter dan de steler

Drie beruchte inbrekers op heterdaad

betrapt bij een poging tot inbraak. Be-

halve portofoons, inbrekerswerktuigen

etc. in de auto van één hunner aan-

getroffen een zwarte magnetische

plaat, 45 cm lang, 20 cm hoog, waar-

op in vette goudkleurige drukletters:

'Machineverhuur HELSTEE Warmond'.

Geïnformeerd In Warmond. 'Nooit van

gehoord' aldus onze collegae. Eén en

ander wordt ras duidelijk als uit de

verhoren blijkt dat onze klanten het

afgelopen half jaar voor circa f 400.000

aan allerhande goederen hebben ge-

heeld en "gesteeld" daarbij gebruik

makend van vrachtauto's uit bedrijven

die zij "bezochten". Niet werd te-

gengesproken dat de platen speciaal

adres : postbus 19

;;:Iqgr.: diblavo

lel. : G23- 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

waren vervaardigd om deze op de

ontvreemde voertuigen - over de

daarop geschilderde firmanaam

aan te brengen, daarmee suggereren-

de ... etc.

"Wat bracht jullie eigenlijk op het

idee deze naam te gebruiken?" vra-

gen wij in onze onnozelheid. "Man

denk nu eens goed na. Waarmee heb-

ben wij het afgelopen half jaar de kost

verdiend?" Wij, nog steeds niet be-

grijpend: "Met helen en stelen, als

we je goed beluisterd hebben". "Juist

meneer, heel goed meneer, met helen

en stelen, als u nou beide woorden

samentrekt ontstaat onze firmanaam.

Gaat u nu een lichtje op ???"

Dat ging 'tl

A. J. J. de Bruin

Recherchegroep Amsterdam
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Opleiding
nieuwe I.L.O.'s

Onlangs is opnieuw een groepje

wachtmeesters begonnen aan een op-

leiding tot instructeur lichamelijke

oefening (l.l.o.) ten behoeve van het

Korps Rijkspolitie. Het zijn de wmr.

1e kl. W. Alta en de wachtmeesters

J. W. de Lóoft, J. J. F. van Steijn en

J. W. W. Willemstein.

Na een "aanloop" van 2 weken aan

de Opleidingsschool te Apeldoorn
zijn zij op 18 november j.1.gestart met

een opleiding van 6 maanden aan de

S.M.L.O. (School voor Militaire licha-

melijke Opvoeding) te Hooghalen (Dr.).

Aan deze opleiding wordt deelgeno-

men door beroepspersoneel van de

Koninklijke Landmacht, de Koninklijke

Marechaussee, het Korps Rijkspolitie

en (voor de eerste maal) van de

Douane.

Na deze 6 maanden volgt een aan-

vullende opleiding van plm. 4 maan-

den aan de Opleidingsschool te Apel-

doorn, waarbij vooral lesgeven en

judo de aandacht zullen krijgen. De

opleiding wordt afgesloten met een

stageperiode van plm. een maand in

een district, d.W.Z. uitsluitend voor

wat betreft de wachtmeesters Alta

en de Looft.

De wachtmeesters Van Steijn en Wil-

lemstein zullen n.1.na de aanvullende

opleiding terugkeren bij de C.O.M.E.,

waar zij als hulpdocent werkzaam

zijn. Zij volgen de opleiding tot i.I.o.

om daarna op de C.O.M.E. als hulp-

docent ook voor het geven van fysiek-

mentale training, instructie zelfverde-

diging etc., inzetbaar zijn.

baggerwerken

pipelines

infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal
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Een politieman

is ook maar

een mens

Gas geven

en doorrijden

Mevrouw G. A. Eyzenga-Engelman uit

Ruurio schrijft ons:

Toen ik laatst met mijn man in de auto

op een erbarmelijk slechte bosweg

reed en mijn bezorgdheid erover uit-

sprak, dat we wel eens vast zouden

kunnen raken, zei hij: "zolang je maar

doorrijd, kan er niets gebeuren. Nooit

stoppen, want dan kom je niet meer

weg."

Een tijdje later moest ik alleen met de

auto op pad, om wat rommel naar de

vuilnisbelt te brengen. Daarvoor

moest ik eveneens over een verschrik-

kelijk slechte bosweg, maar met het

motto van mijn man in het achter-

hoofd bleef ik gasgeven en door-

rijden. Totdat ik op een gegeven mo-

ment niet verder kon. De wielen had-

den zich volkomen in het zand ge-

graven en de auto lag met zijn "buik"

op de weg. Net was ik van plan in de

dichtstbijzijnde boerderij een schop te

halen, om de auto uit te graven, toen

een auto van de gemeentereiniging

naderde. Ik dacht, die zullen wel den-

ken; weer een vrouw achter het stuur

en nog wel de vrouw van de opper.

Eén van hen vroeg hoe of ik in gods-

naam zover had kunnen komen, waar-

na ik hen vertelde, dat dit had kun-

nen gebeuren dankzij de "wijze raad"
van mijn echtgenoot.

Toen zei die man: "Och mevrouw,

een politieman is ook maar een

mens"!

Meer PK en meer lawaai

met kingsize uitlaat

Carlo Abarth bekend Italiaans con-

structeur van racewagens, heeft de

automarkt verblijd met 'sportieve',

prestatieverhogende en lawaaiver-

grotende uitlaten. Trots vermeldt de

fabrikant (Nöldecke) erbij, dat de VW-

kever dank zij de superlange uitlaat

2 PK kan winnen. De kingsize ronkers

zijn in West-Duitsland door de TüV
goedgekeurd. .

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200- 1 64 4-4 (thuis: 02207- 1 1787).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- ffl 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bu reau: Beil erstraat 127, Assen
tel. 05920-1 77 77 (thuis: 05920-1 45 9-4).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuIs 013 - ffl 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01860- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 20 38 (thuis: 040 - 6 27 91).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 -13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 'a-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Jullanaplein 8, Den Bosch
tel. 04100- 2 44 81 (thuis 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harllngerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 118 88 (thuis: 043 - 318 90).

D'ISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis 01180-1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, off. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08898-13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG
Burg. Huybenstraat 57, Horn,
tel. 04750- 1 52 52

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200- 3 48 41 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER

B. SCHMIDT, off. 1e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02977- 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
school: tel. 05760- 3 09 03, thuis 06338·
23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

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

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, owmr. vlieger
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02968- 34 04).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. hoofd sectie
verkeersvorm ing.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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WAAR WIL DE BONDSREPUBLIEK
MET HAAR GECENTRALISEERDE
MISDAADBESTRIJDING NAAR TOE?

door H. Middeldorp, Kriminaldirektor te Wiesbaden

Op het recente RP-symposium in Den Haag sprak de heer

H. Middeldorp, leitender Regierungskriminaldirektor van de

Westduitse deelstaat Baden-Baden, over de gecentraliseerde mis-

daadbestrijding in de Bondsrepubliek. Van dat betoog geven wij

het gedeelte weer, waarin de Duitse politiechef ingaat op de

huidige situatie, enkele conclusies trekt en een blik in de toe-

komst werpt.

De omvang van de criminaliteit is niet

meetbaar, daar vele misdaden niet als

zodanig worden herkend, of niet wor-

den aangegeven. Alleen de bewéging

van de criminaliteit is meetbaar:

over de gehele wereld vertoont zij een

angstwekkend stijgende tendens. De

cijfers van de bekend geworden mis-

daden groeien overal in veel sterkere

mate dan die van de bevolking.

Het beeld van de moderne misdaad

wordt overwegend beheerst door de

"eigendomscriminaliteit" .

Binnen deze groep overheersen ern-

stige diefstallen en vooral veelsoor-

tige misdrijven verband houdende met

motorrijtuigen.

De vermogensdelicten blijven in aan-

tal constant of nemen af, waarbij niet-

temin moet worden opgemerkt, dat

hier een duidelijke verschuiving merk-

baar is in de richting van geraffineer-
de oplichterij, grote financiële schade

en misdrijven, waarbij grote aan-

tallen mensen gedupeerd raken.

Naast deze economische delicten zijn

ook de misdaden op het gebied van
verdovende middelen, illegale wapen-

handel en het vervaardigen van vals

geld steeds toegenomen.

De politieke gewelddadigheden in de

vorm van bomaanslagen, ontvoerin-

gen, gijzeling, bankovervallen en zelfs

moorden zijn weliswaar weinig in ge-

tal, maar vanwege het misdadige effect

op de algemene veiligheid van bijzon-

der belang.

Misdadiger verandert ook

Aan deze beschouwing moet worden

toegevoegd dat ook het beeld van de

misdadiger doorlopend verandert.

Opmerkelijk is, dat "gewone" en

politieke misdadigers hun motieven

vinden in de toenemende ontevreden-

heid van grote bevolkingsgroepen te-
gen de staat.

Bij geweldplegers valt de toenemende

onmenselijkheid op.

Tenslotte moet worden vastgesteld,

dat het huidige economische en

rechtsbestel, dat een ieder gelijke

kansen zou moeten bieden, inderdaad

een nieuw type misdadigers op eco-

nomisch gebied veelvuldig de kans

biedt op oneerlijke wijze rijk te wor-

den.

De jeugdmisdaad draagt het stempel

van de materiële prikkelingen van de

welvaartmaatschappij en van de on-

verdraagzaamheid, die zich op alle

mogelijke manieren ontlaadt.

Nieuwe doelstellingen

Tegen deze achtergrond is de kwes-

tie van het waarborgen van de bin-

nenlandse veiligheid tot een centraal

thema in de politiek geworden, waar-

bij het vóór alles gaat om de bescher-

ming van de eenling tegen de mis-

daar, maar ook steeds meer om de

bescherming van de staatsinrichting

en zijn democratisch bestel.

Naar aanleiding hiervan heeft de per-

manente commissie van overleg van

de ministers van Binnenlandse Zaken

van de Bondsrepubliek en de deelsta-

ten in 1973 een progamma voor de
binnenlandse veiligheid in de 8.R.D.

opgesteld.

In verband met het hier gestelde

thema zou ik de hierin behandelde

kwesties met betrekking tot bescher-

ming van de grondwet willen verwaar-

lozen; over de resultaten van de mis-

daadbestrijding zou ik echter een

samenvatting willen geven, teneinde

een beter overzicht te verkrijgen.

Het veiligheidsprogramma houdt - op

één uitzondering na - vast aan de

tot nu toe gebruikte verdeling van de

bevoegdheden en de hierarchische op-

bouw. Het corrigeert echter bepaalde

strukturen en belast de geüniformeer-

de politie voor het eerst met reeher-

chefuncties.

De recherches van de deelstaten wil

men,als centrale eenheden, met in-

structie, coördinatie en bevelvoering

belasten; met betrekking tot de mis-

daadbestrijding zullen zij toezicht

moeten houden op de vaktechnische

uitvoering.

In pricipe zullen deze centrale afde-

lingen de bevoegdheid hebben tot
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onderzoek bij illegale handel in ver-

dovende middelen, vervaardiging van

vals geld, wapenhandel en delicten

tegen de staatsveiligheid, waarbij de

activiteiten zich niet tot één ambts-

gebied beperken.
Daarnaast bieden zij assistentie bij

andere delicten in opdracht van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken of

op verzoek van de rechtbank, het

Openbaar Ministerie of andere politie-

korpsen.
Het zelfstandig handelend optreden in

speciale, niet aan één ambtsgebied

gebonden aangelegenheden, onder

voorbehoud, dat het ministerie van

Binnenlandse Zaken toestemming
verleent.

Verder fungeren de recherches van de

deelstaten als een centrale voor de

opsporingsberichten, voor de statis-

tiek, de recherchetechniek en de

identificatiedienst, voor het functio-

neren van de electronische dataver-

werking, voor interlocale opsporingen

en de misdaad-preventie.

Het BKA zal informatie- en communi-

catiecentrum van de Duitse politie

ter bestrijding van de misdaad wor-

den.

De belangrijkste taak zal zijn de on-

dersteuning van de Bondsstaten door

specialisten en speciale voorzienin-

gen.

Afgezien van de huidige centrale

functie is de uitbreiding tot "verbin-

dingscentrale voor electronische in-

formatie tussen de B.R.D. en de deel-

staten voor politiële doeleinden" ge-

pland. Dit geldt tevens voor de "me-

dewerking bij het voorkomen van mis-

drijven".

De huidige bevoegdheden als orgaan

In Duitsland is een geval van han-

del in heroïne behandeld, waarbij

acht personen een rol speelden,

die alle acht als verdachten kon-

den worden aangemerkt.

Het bleek, dat het hier om een

wijdvertakte, internationale mis-

dadigersbende ging, die zich voor-

namelijk met het transport van

heroïne naar de Bondsrepubliek

en (via de BRD) naar de Verenigde

Staten bezig hield, maar die ook

andere misdrijven bedreef.

Het BKA heeft als centrale de be-

handeling overgenomen.

De personele- en materiële activi-

teiten en onkosten, die gedurende

een periode van 12 maanden nodig

waren, maken duidelijk, dat geval-

len als deze slechts door centrale

afdelingen (speciale centra) kun-

nen worden behandeld.

Personeel:

1 opsporingscommissie 2/12;

3 tolken;

1 observatiegroep 1/12 - tijdelijk

Organisatie:

1 onopvallend kantoor (huurkos-

ten DM 24.000) en de aanleg

van verbindingsmiddelen;

het inrichten van een documen-

tatie met 700 perseons-dossiers;

het inrichten van een verzame-

ling dossiers van in totaal 129

geringere delicten die tegelijker-

tijd werden ontdekt.

Materieel:

detacheringsvergoedingen voor

14 medewerkers 40.000 DM

kosten voor 54.000

fotocopieën

telefoonkosten

opsporingskosten

reiskosten

overuren

autokosten voor

190.000 kilometer

11.000 DM

40.000 DM

12.000 DM

102.000 DM

90.000 DM

76.000 DM

Deskundigen kunnen beoordelen

hoeveel werk het vertalen van 135

bandjes uit moeilijke, vreemde

talen en de afwikkeling van 129

bijkomende misdrijven met zich

meebrengt. Vooral als men be-

denkt dat een groot deel van het

opsporingswerk in het buitenland

- in Europa, het Nabije Oosten

en de Verenigde Staten - gedaan

moest worden.

voor het uitvoeren van opdrachten

blijven bestaan.

Daarenboven zal het BKA, voor zover

opheldering in het buitenland noodza-

kelijk is, bevoegd zijn, bij interna-

tionaal georganiseerde handel in ver-

dovende middelen en wapens en in

geval van het internationaal georgani-

seerde drukken en in omloop bren-

gen van vals geld, een onderzoek in

te stellen.

Wat de organisatie betreft: deze moet

tot een eenheid worden gemaakt,

waarbij de locale politie dient te wor-

den opgeheven.

Dit is inmiddels in de wet vastgelegd

en in de praktijk reeds grotendeels

gerealiseerd.

Met betrekking tot de huidige stand

van zaken bij de taakvervulling, kan

- wat de uitvoerende taken betreft

- het volgende worden gesteld:

- Het verschuiven van recherche-

functies naar de geüniformeerde

politie voltrekt zich langzaam en in

fasen.

- Integratiemodellen in de stad-

staten Berlijn en Hamburg bevin-

den zich in een vergevorderd

stadium en zullen binnenkort in-

gevoerd worden.

In de deelstaten met een landelijk

karakter zijn de contouren nog on-

duidelijk.

- Het BKA, dat door de wetswijziging

over de inrichting van het BKA van

29 juni 1973voor het eerst primaire

opsporingsbevoegdheden kreeg,

vervult sindsdien, naast de haar

opgedragen zaken, ook de taak

van de directe misdaadbestrijding

in het daarvoor aangegeven kader.
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Het EDV-systeem - INPOL.

Om de functies van de Duitse politie

en de wijze van taakuitvoering te kun-

nen beschrijven is tevens een uiteen-

zetting over de stand van zaken en de

uitbreiding van de verwerking van ge-

gevens voor politiële doeleinden

noodzakelijk.

De realisering van het in de B.R.D.

geïnstalleerde systeem betekent be-

slist een keerpunt in de geschiedenis

van de informatieverwerking voor on-

ze recherche.

Het BKA heeft in gemeenschappelijk

overleg met de recherches der deel-

staten en met de ministeries van bin-

nenlandse zaken van Bond en deelsta-

ten een systeem voor de dataverwer-

king uitgewerkt, dat de realisering

van onderstaande projecten in etap-

pes inhoudt:

- opsporing van personen; (via de

computer, met 295 terminals, ter-

wijl uitbreiding tot 600 is gep',and.

130.000personen staan hier gere-

gistreerd)

- opsporing van goederen, inclusief

motorrijtuigen;

- documentatiesysteem voor het op-

bergen en terug kunnen vinden

van criminologische literatuur;

- dactyloscopie;

- misdaden/misdadigers.

De plannen voor verdere uitbreiding

van het EDV- verbindingssysteem, dat

bij de bondsregering en de deel-

staten in gebruik is, zijn in een ver-

gevorderd stadium.

Het is de bedoeling (direct en niet

centraal) reeds bij het opmaken van

het proces-verbaal alle persoonlijke

- en delict-gegevens te registreren.

Dit systeem moet zowel de tot nu toe

gebruikelijke "recherchemeldingen",

alsook de opgaven van de "politiële,

criminele statistiek" gaan vervangen

en - na dienovereenkomstige uitbrei-

ding - alle relevante gegevens voor

het crmininologisch/criminalistisch

onderzoek gaan leveren.

Het concept is aangenomen. Op 1 ja-

nuari 1976 begint een proeftijd van

één jaar op het gebied van roof en be-

drog, waarna het gehele complex

"delicten/daders" zal moeten worden

ingevoerd.

Dit laatste onderdeel van het sys-

teem van informatieverwerking, dat

volgens het bouwdoossysteem in ont-

wikkeld, zal aan de totale behoeften

der statistiek van de recherchemel-

dingen (modus operandi) en van de

research tegemoetkomen.

Hierdoor zal de in tientallen jaren ont-

wikkelde hiërarchische informatie uit-
wisseling (gemeente-deelstaat-B.R.D).

verdwijnen, omdat alle informaties op

hetzelfde ogenblik aan iedereen ter

beschikking komen, hetgeen natuurlijk

organisatorische consequenties zal

hebben.

Om dit concept als organisatorisch

geheel te zien en te kunnen gebrui-

ken, ontbreekt het in de B.R.D. aan

een wettelijke basis.

De in de Bondsrepubliek bestaande

uniforme regels voor bepaalde recher-

chetaken mogen dan uitgangspunt

voor automatiseringsprocessen zijn,

ze vervangen geenszins ontbrekende

wetten of beschikkingen.

Als gevolg hiervan worden op grond

van beslissingen, betrekking hebbend
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op één zaak, er overeenkomsten tus-

sen B.R.D. en deelstaten slechts en-

kele werkmethodes of onderdelen

daarvan uniform geanaliseerd en dien-

tengevolge slechts stap voor stap ge-

raliseerd.

Deze omslachtige werkwijze maakt

coördinerende en systematische maat-

regelen op zijn zachtst gezegd moei-

lijk.

Misdaadbestrijding in de toekomst.

De criminaliteit van onze tijd - ver-

schillend van die van gisteren en die

van morgen - drukt zwaar op de ge-

meenschap. Zij brengt een onzeker-

heid teweeg, die zelfs in hoog ontwik-

kelde landen tot het ondragelijke stijgt

en die diepgaande politieke gevolgen
heeft.

Ook de Bondsrepubliek Duitsland die

jarenlang nauwelijks werd getrof-

fen door de in andere delen

van de wereld aanwezige bendecri-

minaliteit, door concentratie van ge-

weldplegingen en verdovende midde-

len, raakt nu steeds meer in de netten
van deze misdrijven verstrikt. De ont-

wikkeling van een criminaliteit, die

alle vroegere voorstellingen overtreft,

is reeds merkbaar. Het is geen troost

te weten dat - zoals Edward Kusne-

zow het eens uitdrukte - het be-

staan van georganiseerde misdaad

"een onfeilbare aanwijzing is voor

een democratische samenleving".

We moeten vaststellen, dat de poli-

tieke geweldpleging zich met toene-

...mendmisdadige intensiteit manifes-

teert en de massale misdaad niet 01

nauwelijks afneemt, terwijl anderzijds

tekenen van georganiseerde misdaad
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kunnen worden waargenomen. Of-

schoon dit soort criminaliteit typisch

Amerikaans schijnt te zijn, moet men

er terdege rekening mee houden, dat

assimilatie in Europa op maatschap-

pelijk en vooral op economisch gebied

een voedingsbodem voor de georga-

niseerde misdaad kan zijn.

De te voorziene ontwikkelingen op po-

litiek, economisch, sociaal en cultu-

reel gebied zullen, bij een nog nauwe-

lijks belemmerde mobiliteit, nieuwe

"arbeidsterreinen" voor misdadigers

openleggen en hun een niet in te ha-

len voorsprong verschaffen op hen,

wier werkzaamheden zeer strak om-

lijnd zijn door wettelijke voorschrif-

ten, politieke grenzen en de accentu-

ering van rechten.

Toekomstige taken.

Zuiver vaktechnisch bezien kan van

de toekomstige taken van de politie

het volgende worden gezegd:

De ontwikkeling van de criminaliteit

zal gekenmerkt worden door een ver-

dere stijging van de massa-crimina-

liteit, door de groei van opdrachten

op het gebied van de gewelds-crimi-

naliteit, van de georganiseerde mis-

daad, van het gebruik in verdovende

middelen en de daarmede in verband

staande internationaal georganiseerde

handel en zeer zeker ook op het ge-

bied van de veelzijdige economische

delicten.

Dit alles zal zich voltrekken tegen de

achtergrond van veranderende maat-

schappij-politieke verhoudingen en de

snelle vooruitgang van de techniek.

De jarenlange discussie over de kwes-

tie van de informatieuitwisseling en

de criminalistisch-criminologische re-

search moet tot een einde komen. De

politie beschikt - meer dan welke

andere overheidsdienst - over alle

belangrijke gegevens. Men moet ze

nu eindelijk eens systematisch gaan

inwinnen, optimaal benutten en waar-

deren.

Het thans in de B.R.D. voorgestelde

model is een begin voor deze gedach-

tengang en maakt een einde aan de

voortdurende discussies en het eeu-

wige achter-de-gebeurtenissen-aanlo-

pen.

De reeds jaren, zelfs tientallen jaren

durende pogingen, de misdaad in zijn

oorzaken en verschijnselen juist en

bijtijds te herkennen, zullen in de toe-

komst belangrijker zijn dan ooit te-

voren.

Er moet worden bereikt, dat - met be-

trekking tot het plegen van misdrij-

ven - allereerst de aard en de omvang

van de huidige criminaliteit worden

geanalyseerd, en wel inclusief het on-

derzoek naar de niet ter kennis van

de politie gekomen criminaliteit. Ge-

lijktijdig met dit onderzoek naar oor-

zaken zou, in het kader van een re-

cherche-politiek, een begin kunnen

worden gemaakt met de effectieve

misdaadbestrijding. Daaruit moeten

zowel de methoden voor doelmatige

repressie en preventie voortkomen,

alsook antwoorden op vragen van

doelmatige organisatie en hulpmid-

delen.

Over de voor dit onderzoek vereiste

gegeven beschikt de "Kripo-Melde-

dienst", die reeds belangrijke basis-

gegevens bevat. Het modus-operandi-

systeem zelf moet, door het te beper-

ken tot delicten waaruit bruikbare

aanwijzigingen kunnen worden ge-

trokken, duidelijk effectiever worden.

Conclusies

• TAAK. Steeds weer, wanneer de

gecentraliseerde misdaadbestrijding

ter discussie wordt gesteld, lijkt het,

onverschillig of zij door deskundigen

of onwetenden wordt beantwoord, als-

of men hieronder slechts de verdeling
staat.

van de executieve bevoegdheid ver-

Analyseert men echter de functie van

de recherche, dan blijkt, dat het in-

winnen, het samenstellen en daarna

weer aanvullen van informaties sterk

wordt beïnvloed door wettelijke be-

voegdheden, zoals inbeslagneming,

huiszoeking, fouillering en vrijheidsbe-

neming.

Deze bevoegdheden echter zijn onder

de werking van het principe der mach-

tenscheiding het werk van justitie,

terwijl het inwinnen en het samen-

stellen van informatie tot het domein

van de recherche behoren. Deze be-

nadering gaat van de overweging uit

dat niet de "beschuldiging" (= ver-

dachtmaking), maar de feiten (= in-

formaties) de verdenking motiveren.

Daaruit volgt, dat de centrale functie

van de recherche is:

het verschaffen, het voor nieuwe aan-

voer zorgen en het op waarde bepalen

van informatie.

Anders gezegd: gecentraliseerde mis-

daadbestrijding is de optimale orga-

nisatie van informatie.

Wat dat betreft, is het verwonderlijk

dat centrale instanties géén, of in

ieder geval niet voldoende, leiding-

gevende- en controlebevoegdheid be-

zitten.

• CONCEPTIE- Ziet men in de cri-

minaliteitsontwikkeling een gevaar

voor de openbare orde en veiligheid,

dan dient men voor de criminaliteits-

bestrijding een conceptie uit te wer-

ken.

Tot die conceptie behoren:

- het plannen van maatregelen,

waar bij het systematiseren van de

informatieverschaffing en de waar-

debepaling daarvan, voorrang heb-

ben;

- systematische analyse van de ver-

schijningsvormen en de oorzaken

van de misdaad;

- doelstellingen om de criminaliteit,

vooral de massale criminaliteit, re-

gionaal zo laag mogelijk te hou-

den ("Bekämpfung vor Ort");
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- bestrijding van gekwalificeerde

misdrijven door centrale instan-

ties;

- planning en inzet van de com-

puter-dataverwerking als technisch

hulpmiddel van het informatie-

systeem.

• ORGANISATIE-Houdt men aan het

principe van de decentralisatie vast,

dan moet men consequent de zoge-

naamde "centrale diensten", die ech-

ter geen leidinggevende- of coördi-

natie-bevoegdheden bezitten, be-

schouwen als dienstverlenend bedrijf

voor de locale politiebureaus. .

Dan echer kunnen van deze instan-

ties geen - noodzakelijke - impul-

sen worden verwacht; men kan ze dan

ook niet verantwoordelijk stellen voor

de misdaadbestrijding.

Besluit men echter tot het principe

van de centralisatie in het gegeven

kader en krijgt een centrale diens!

dus leidinggevende controlefuncties,

dan zouden daardoor organisatorisch

bezien de voorwaarden zijn getroffen

voor:

- optimalisering van de inwinning,

samenstelling en aanvulling van de

informatie;

- afschaffing van vele situaties waar-

van de recherche afhankelijk is

en daardoor kwaliteitsverbetering

van het totale rechercheperso-

neel;

- door beide bovengenoemde pun-

ten optimalisering van het ontdek-

ken van misdrijven op het opspo-

ren van daders.

Als resultaat van bovengenoemde

overwegingen betekenen het ontdek-

ken van misdrijven en het opsporen

van misdadigers op zich reeds een

belangrijk proces: nl. preventie.

Met betrekking tot het ontdekken van

misdrijven en het opsporen van mis-

dadigers moeten centrale instanties

bevoegd zijn, wanneer het om inter-

nationaal georganiseerde of meerde-

re delictsgroepen beslaande misdrij-

ven gaat, voor zover deze een bepaald

geografisch gebied overschrijden.

Verder bestaat de behoefte om, los

van een misdrijf, tegen bepaalde

personengroeperingen onderzoek in

te stellen. Ook hiervoor komen slechts

centrale instanties in aanmerking,

en wel om de redenen, die uit de

voorbeelden blijken.

De effectieve misdaadbestrijding wordt

bepaald enerzijds door het streven

naar zakelijk en doelmatig functione-

ren en anderzijds de bezorgdheid

voor ongewenste machtsontplooiing.

Bij centralisering behoort daarom

ook uitbreiding van een effectieve

machts- en functiecontrole.

Het model Duitsland maakt dit in het

historisch verleden even duidelijk als

de impulsen, die door het veiligheids-

programma in de richting van een ge-

deeltelijk gecentraliseerde misdaad-

bestrijding zijn gegeven. Zoals wij in

Duitsland de taak van de misdaadbe-

strijding zien, ontstaat vanuit de

functie onvermijdelijk de noodzaak tot

centralisatie binnen het gegeven

kader.
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Bij het zoeken naar doelmatige gren-

zen in de taakverdeling tussen plaat-

selijke en centrale instanties, zal men

echter ook nog rekening moeten hou-

den met de aspecten, die door de

moderne verwerkingstechnieken ont-

staan. In dit verband zou ik de presi-

dent van het BKA, dr. Herold, willen

citeren, die hierover een zeer leer-

zame stelling heeft verkondigd:

"De tot nu toe toegepaste hiërarchische

constructie van de administratie en de

bureaucratisering van de verhoudingen

in de openbare dienst zijn niet verenig-

baar met een doeltreffende organisatie

van de dataverwerking en een daarop te

baseren modern management.

Om de dataverwerking op dit gebied,

dat ook het politiële vlak omvat, winst-

gevend te kunnen starten, is een prin-

cipiële structuurwijziging noodzakelijk,

het opnieuw begrenzen van functies, die

centraal en decentraal moeten worden

uitgeoefend, waarbij aan de lagere ni-

veaus een grote mate van verantwoor-

delijkheid moet worden toegekend en de

top hoofdzakelijk met taken inzake

doelstellingen, coördinatie en resultaten-

controle moet worden belast".

Een uit deze aspecten ontwikkelde

conceptie voor doelmatige misdaad-

bestrijding in de toekomst vereist on-

bevooroordeelde discussie bij com-

plexe vragen en niet in de laatste
plaats ook inzicht.

Hierbij wordt verondersteld dat alle

rechtstreeks betrokken instanties be-

teid zijn zichzelf ter discussie te stel-

len.
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alléén voor leden
van het
Korps der Rijkspolitie

Auto-verzekering met groene

kaart, rechtsbijstand, alsmede

WA tot 1 miljoen gulden,

inclusief Verkeers Alarmdienst,

bijvoorbeeld:

Catalogus A.R. W.A.

waarde t.m.

f 6.500,- f365,- f 155,-

f 8.000,- f395,- f 165,-

r ro.ooo.>- f435,- f 180,-

f 12.000,- f500,- f2oo,-

f 16.000,- f630,- f 210,-

f20.000,- f700,- f240,-

NImmer verll.. van no-olalm ~

Zend mij alle gegevens betreffende auto-
verzekeri ng

z
o
al

naam:

adres:

plaats:

tel.:

Assurantiekantoor

DE RIDDER
Berkenlaan 1d, Zeist
Tel. 03404-17550b.g.g. 13904 of

20670antw.k. macht. no. 277

Oplossing Kerstpuzzels

De breinbrekende rekenpuzzel heeft sommige puzzelaars enkele dagen van

wanhopig piekerwerk bezorgd, doordat er een foutje was geslopen in het pro-

dukt van het woord dat OORVEEG moest worden, Sorry-sorry, maar gelukkig

kwamen de aarts-rekenaars er toch uit. Hulde!

Hier dan de winnaars:

Puzzel I ('in nood kent men zijn vrienden'):

G. de Vries - de Haan, Gerritsstraat 35, DIever.

Puzzel" (de Friese doorloper met plaatsen Heerenveen- Franeker - Sneek)-

Oosterwolde - Koudum- Makkum - Buitenpost - Opeinde - Harlingen - Bolsward -

Dokkum - Stiens):

M. Nolles, Bernhardstraat 18, Haaften.

Puzzel '" (de rekenpuzzel met de woorden: Porto, Vergiet, Ontzet, Lorre,
Oorveeg, Agenten, Ovens, Otter):

J. Domlsse, Zanddorp 152, Middelburg.

Heineken

Heineken
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Test uzelf eens

WIE BRENGT ME THUIS?

Moeilijke en mode-woorden

in ons aller moers taal

Wat betekenen de moeilijke woorden uit het op pag. 11 genoemde

artikel?

Test uzelf eens op Amerikaanse wijze:

face-lift: 1. gratis autorit 12. takel van reinigingsdienst 13. schoonheidsoperatie.

frequent: 1. snel marineschip 12. zelden 13. veelvuldig.

symptomen: 1. welluidende muziekklanken 12. blijken van innig medeleven 1 3. her-

kenningsverschijnselen.

gedragspatroon: 1. hoofd van opvoedingsgesticht 12. projectiel van rubber 1

3. vast samenstel van gedragingen.

idealiter: 1. theoretische inhoudsmaat 12. mooie man in rec1amewereld 1 3. onder

ideale omstandigheden.

homo ludens: 1. tweeslachtig mens 12. kinderlokker 13. spelende mens.

ethisch: 1. vluchtig 12. onzedelijk 13. zedelijk.

inhaerent: 1. erfgenaam 12. inplanter van haarstukjes / 3. van nature innig ver-

bonden.

exponenten: 1. tentoonstellingsbouwers 12. belgische veldwachters uit de vorige

eeuw 13. personen die in een groep een bepaalde richting vertegenwoordigen.

anticiperen: 1. vruchten die als laxeermiddel worden gebruikt 12. open gevangenis-

sen 13. op iets vooruitlopen.

tenderen: 1. treinwagon 12. nadreunen 1 3. neiging vertonen.

status-quo: 1. wat staat daar? 12. waarheen gaat gij? 13. stand van zaken.

preserveren: 1. voorbehoedmiddelen / 2. houdbaar maken 13. behoeden voor.

potentieel: 1. seksueel gericht 12. vorm van been kanker 13. in aanleg.

imperatief: 1. bagagerek op autodak 12. keizerlijk 13. geen afwijking gedogen.

prioriteiten: 1. toespraken van kloosteroverste 12. ideeën van (mannelijke) monniken

3. zaken die voorrang hebben.

Om het gouden kalf wordt gedanst in: 1. Bonanza / 2. Blue Movie 13. Exodus (O.T.)

De uitdrukking' een wolkje als eens mans hand' is afkomstig van de knecht van:

1. schrijver Jan Wolkers 12. KNMI-direkteur Ten Kate 13. de profeet Elia.

'alsaq ap spaals S! (E snp) alsleel ap .paaprapu]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Nieuwe groepscommandanten

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Castricum adjudant N. J.

Vrouwe. Hij werd geboren op 25 maart

1919 te Zwaag en was sedert 1 augus-

tus 1971 commandant van de voor-

malige groep Purmerend.

Met ingang van 15 oktober 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Doorn adjudant G. Groen. Hij

werd geboren op 10 januari 1917 te

Leerdam en was sedert 1 juni 1971

commandant van de groep Mijdrecht.

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Kapelle adjudant K. de Boer.

Hij werd geboren op 10 januari 1924

te Achtkarspelen en was sedert 1

augustus 1973 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Kapelle.

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Schaesberg adjudant Th. Oerks.

Hij werd geboren op 17 november

1917 te Belfeld en was sedert 1 sep-

tember 1970 commandant van de

groep Ubach over Worms.

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Vorden adjudant G. Kramer. Hij

werd geboren op 24 juli 1915 te

Groningen en was sedert- 1 oktober

1971 plaatsvervangend commandant

van de groep Vorden.

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep IJsselmuiden adjudant S. Braak-

sma. Hij werd geboren op 13 augustus

1919 te Oantumadeel en was sedert

1 augustus 1970 commandant van de

groep Bunschoten.

Met ingang van 1 juni 1974 is aange-

wezen als groepscommandant techno
controles van de A.v.O. te Driebergen,

de adjudant J. Vogel Jzn. Hij werd

geboren op 19 februari 1920 en was

sedert januari 1964 werkzaam als op-
perwachtmeester bij de A.v.O.

Met ingang van 1 november 1974 aan-

gewezen als commandant van de

groep Willemstad der rijkspolitie te

water adjudant J. Kamp. Hij werd ge-

boren op 1 maart 1920 te Vlissingen

en was sedert 1 augustus 1966 post-

commandant Terneuzen der rijks-

politie te water.

Met ingangvan 1 mei 1974 is aange-

wezen als groepscommandant van de
basissurveillancegroep van de A.v.O.

de adjudant J. Jansen te Driebergen.

Hij werd geboren op 26 april 1922 en
is sedert 2 januari 1963 bij de A.v.O.

werkzaam. Vanaf 29 mei 1972 als op-

perwachtmeester bij de staf afdeling

uitvoerende zaken.
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DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'74: H. M. Roeterdink, wmr. 1e kl.

van Wapenveld naar Nijkerkerveen; J. W.

Berkelder, wmr. van Nijkerk naar Sluis; G.

H. Druyff, wmr. van Nunspeet naar Ermelo;

B. H. J. Bennink, wmr. van Groenlo naar

Eerbeek; M. A. M. Streppel, wmr. van Nun-

speet naar 't Harde; R. A. Bluemink, wmr.

van 't Harde naar Lelystad; J. W. Slotboom,

wmr. van Eerbeek naar Borculo; A. van Duijn,

wmr. van Hattem naar Wapenveld; P. v.d.

Ham, wmr. van Elburg naar Beusichem; S.

A. L. Freriks, wmr. van Twello naar Heerde;

Per 1-11'74: N. J. Vrouwe, adj. van Pur-

merend naar Castricum.

Per 1-12-'74: R. Klooster, wmr. 1e kl. van

Duivendrecht naar Midden-Beemster.

Per 1-1-'75: J. A. H. van Velzen, adj. van

Westzaan naar Amsterdam.

eeee
PERSONALIA

ambtsjubilea

Owmr. C. R. de Birk, Heeze,

25 jaar 21-11-'74

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'74: G. N. Groeneveld, wmr. 1e kl.

van Diemen naar Amsterdam.

HERHAALDE OPROEP

In een in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland gelegen
gebied met ruim 1 miljoen inwoners, heeft het' te Leiden gevestigde
hoogheemraadschap taken op het terrein van waterkering, water-
beheersing en waterkwaliteitszorg. Voor het toezicht op de naleving
van de bepalingen van Rijnlands algemene keur en andere verorde-
ningen, is uitbreiding van het opsporingspersoneel noodzakelijk met
twee

OPSPORINGSAMBTENAREN
Taak:

opsporen van overtredingen inzake het varen in wateren, die ver-
boden zijn voor motorvaart of het varen met grotere dan de toe-
gelaten snelheid, het met een woonboot innemen van een ligplaats,
het lozen van stoffen, die het water verontreinigen of verondlcpen
enz. Voorts controle op de nakoming van vergunningvoorwaarden,
het verrichten van algemene inspecties, het signaleren van over-
tredingen inzake het graven in of beschadigen van watcrkcrmgcn,
het maken van werken in of over boezemwater, het niet tijdiG' of
onvoldoende schoonmaken van wateren e.d.

Vereist:

een middelbare of daarmee gelijk te stellen (politie)-opleiding; be-
kendheid met opsporingswerkzaamheden; bezit van het rijbewijs BE
en leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 35 jaar. Het strekt tot aan-
beveling als over vaarervaring wordt beschikt terwijl een brede
belangstelling voor milieuzaken aanwezig moet zijn.

Aanstelling zal afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring ge-
schieden in de rang van opzichter C (max. te bereiken salaris incl.
uitloopperiodieken f 1.835,-) of opzichter B (max. te bereiken
salaris f 2.038,-). Een en ander exel. f 45,- toeslag ingevolge de
Machtigingswet.
Uniformkleding wordt van dienstwege verstrekt.

De bij de overheid gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
van toepassing.

Sollicitatiebrieven binnen veertien dagen na het verschijnen van dit
blad te richten aan de ingenieur-directeur van de technische dienst
van Rijnland, Breestraat 59 te Leiden.
Diegenen die reeds eerder solliciteerden behoeven thans niet weer te ~

reflecteren. ",
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L. W. Peppel man, wmr. van Laren naar

Steenderen; J. W. te Winkel, wmr. van

Warnsveld naar Eibergen; J. Kamstra, wmr.

van Ermelo naar Oldebroek.

Per 16-10-'74: H. L. Heres, wmr. 1e kl. van

Ermelo naar Apeldoorn.

Per 28-10-'74: H. Postema, wmr. van Apel-

doorn naar Driebergen (AVD).

Per 1-11-'74: P. Scheuneman, wmr. 1e kl. van

Hulshorst naar Kantens.

DISTRICT ASSEN

Per 1-7-'74: A. de Vries, wmr. van Rolde

naar Harkema; A. B.· Bal, wmr. van Gieten

naar Damwoude; B. M. Gevers, wmr. van

Smilde naar' Coevorden; H. Vedelaar, wmr.

van Beilen naar Eelde; J. Sikkens, wmr. van

Zuid laren naar Ruinerwold.

Per 1-8-'74: M. J. Kaspers, wmr. van Zuid-

wolde naar Neerijnen.

Per 26-8-'74: J. Koster, wmr. 1e kl. van Beilen

naar Groningen.

Per 7-9-'74: R. Kamminga, wmr. 1e kl. van

Smilde naar Uffelte.

Per 1-10-'74: H. J. E. de Poel, wmr. van

Coevorden naar Sleen; J. H. J. Vinke, wmr.

van Borger naar Dwingeloo; G. Stevens, wmr.

van Borger naar Peize; A. Dol, wmr. van

Gieten naar Vries; C. v.d. Kooi, wmr. 1e kl.

van Eelde naar Assen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 18-5-'74: J. G. Kievit, owmr. van Zuid-

Beijerland naar Numansdorp.

Per 15-6-'74: J. D. v.d. Werf, wmr. 1e kl. van

Nieuw-Beijerland naar Alblasserdam; J. J.

Verschoor owmr. van Vierpolders naar Oost-

voorne.

Per 24-6-'74: B. P. Ramaker, wmr. van Rozen-

burg naar Bilthoven.

Per 1-7-'74: G. Erkelens, owmr. van Hoor-

naar naar Voorschoten; B. v. Ketel, wmr.

van Papendrecht naar Strijen; M. Schenk,

wmr. van Brielle naar Hellevoetsluis; J. W.

Blokland, wmr. van Nieuw-Lekkerland naar

Papendrecht; P. Heikoop, wmr. van Vianen

naar Alblasserdam; A. van Gijzen, wmr. van

Middelharnis naar Brielle.

Per 1-9-'74: H. J. Romijn, wmr. 1e kl. van

Alblasserdam naar Sprang-Capelle; W. C.

Sukkel, owmr. van Kodichem naar Zuid-

Scharwoude.

Per 1-8-'74: J. J. F. van Steijn, wmr. van

Vianen naar Neerijnen.

Per 15-9-'74: H. L. P. Hoogwerf, wmr. van

Vianen naar Rozenburg.

Per 16-9-'74: C. Duyzer, wmr. van Dordrecht

naar Rozenburg.

Per 1-10-'74: P. van Duist, owmr. van Nieuw

Lekkerland naar 's-Gravenhage; J. A. Bos-

graaf, wmr. van Hellevoetsluis naar Hendrik

Ido Ambacht; G. Hofwegen, wmr. van Baren-

drecht naar Hellevoetsluis; H. Volbeda, wmr.

van Middelharnis naar Klaaswaal; W. C.

Damme, wmr. van 's-Gravendeel naar Rozen-

burg; C. Vos, wmr. van Hendrik Ido Ambacht

naar Barendrecht; A. W. Hagoort, wmr. van

Middelharnis naar Ouddorp; S. J. de Hoop,

wmr. van Hellevoetsluis naar Alblasserdam;

J. W. Willemstein, wmr. van Hardinxveld-

Giessendam naar Neerijnen (COME).

Per 5-10-'74: J. Stad a, wmr. 1e kl. van

Dordrecht naar Apeldoorn.

Per 28-10-'74: M. C. de Jong, wmr. van

Dordrecht naar Driebergen (AVD).

Per 1-11-'74: J. de Waard, owmr. van Mid-

delharnis r+ar Ooitgenplaat; T. A. Scheur-

water, OWf van Meeuwenplaat naar Oud-

Beijerland; B. M. Been, wmr. van Alblasser-

dam naar Nieuw-Lekkerland.

D'ISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'74: J. H. M. Machiels, adm. ambt.

C 1e kl. van Eindhoven naar Maastricht.
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Per 1-11-'74: R. N. J. van Slooten, olf. 2e kl.

van Eindhoven naar Apeldoorn (opl.sch.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 23-6-'74: H. v.d. Lans, wmr. 1e kl. van

Rijswijk (Z.H.) naar 's-Gravenhage.

Per 1-10-'74: J. C. Zwijgers, owmr. van

Nieuwerker a.d. IJssel naar Krimpen a.d.

IJssel; H. van Dijk, wmr. van Rijnsburg naar

Noordwijkerhout; B. J. M. Scheepens, wmr.

van Pijnacker naar Waddinxveen; P. C. M. G.

v.d. Horst, wmr. van Oegstgeest naar Voor-

schoten; M. v.d. Marel, wmr. van Noord-

wijkerhout naar Sassenheim; G. J. van Gijzel,

wmr. van Boskoop naar Gouderak; A. R.

Kreuger, wmr. van Krimpen a.d. IJssel naar

Bergschenhoek; A. D. de Knikker, wmr. van

Haastecht naar Lekkerkerk; J. H. v.d, Jagt,

wmr. van Hillegom naar Ouderkerk a.d.

IJssel; J. P. M. Pieterse, wmr. van Schoon-

hoven naar Leiderdorp; J. C. W. v.d. Zalm,

wmr. van Voorschoten naar Lisse; H. Visser,

wmr. van Waddinxveen naar Schoonhoven;

J. G. E. Bouwmeester, wmr. van Leiderdorp

naar Boskoop; G. E. J. Splinter, wmr. van

Moordrecht naar Hattem.

Per 5-10-'74: R. Stift, wmr. van Waddinxveen

naar Schoonhoven; P. Hopman, wmr. van

Nieuwerkerk a.d. IJssel naar Reeuwijk; C. J.

Sleeuwenhoek, wmr. van Lekkerkerk naar

Moordrecht; J. v.d. Lagemaat, wmr. 1e kl.

van Hillegom naar IJsselmuiden.

Per 1-11-'74: H. Snel, owmr. van Krimpen a.d.

IJssel naar Rotterdam.

Per 2-11-'74: L. A. M. Willemse, wmr. van

Voorschoten naar Warmond ; C. J. J. van

Rijsbergen, wmr. van De Lier naar Schip-

luiden.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-11-'74: J. H. Zwiers, wmr. 1e kl. van

Driebergen naar Leeuwarden; K. Groeneveld,

wmr. van Pingjum naar Makkum.

Per 1-12-'74: M. Bolt, adj. van Koudum naar

Ternaard.

Per 1-1-'75: P. Waayer, adm. ambt. C 2e kl.

van Leeuwarden naar Harlingen (O.S.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 16-9-'74: J. van Royen, wmr. van Mid-

delburg naar Terneuzen.

Per 1-10-'74: R. Verhagen, wmr. van Oost-

burg naar Schoondijke; C. A. Goossen, wmr.

1e kl. van Middelburg naar Terneuzen; F.

Philipsen, wmr. van Westkapelle naar Haam-

stede.

Per 28-10-'74: J. P. de Lange, wmr. van Mid-

delburg naar Driebergen ; M. H. J. v.d.

Schaaf, wmr. van Middelburg naar Driebergen.

Per 1-11-'74: W. P. Visser, adj. van Zoute-

lande naar Middelburg; J. Verpoorten, owmr.

van Haamstede naar Serooskerke.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 4-9-'74: J. H. Th. M. Bossmann, wmr.

1e kl. van Eist naar De Bilt.

Per 7-9-'74: H. P. D. Wierbos, wmr. van Ulft

naar Millingen.

Per 16-9-'74: J. Boonstra, wm~ van Nijmegen

naar Driebergen (AVD).

Per 1-10-'74: J. J. G. Teunissen, wmr. van

Dinxperlo naar naar Heilig-Land; H. J. van

Halsteren, owmr. van Wehl naar Arnhem;

C. Hak, wmr. van Huissen naar Lienden; E.

W. Th. M. Loermaas, wmr. van Ammerzode

naar Nijmegen (RPtW).

Per 5-10-'74: T. A. van Schaijk, wmr. 1e kl.

van Alphen naar Roelofsarendsveen.

Per 1-11-'74: Th. van Vugt, adj. van Arnhem

naar Nijmegen; R. L. Serné, wmr. 1e kl. van

Haatten naar Neerijnen; J. B. H. Kloppenbrug,

owmr. van Heilig-Land naar Didam.

Per 2-11-'74: J. Westra, owmr. van Ophemert

naar Markelo; C. Corperaal, owmr. van

Beek naar Apeldoorn.

DISTRICT ROERMOND

Per 16-10-'74: S. W. Heugen, wmr. 1e kl. van

Swalmen naar Horn (opl.sch.).

Per 1-11-'74: A. A. H. Bosters, wmr. 1e kl.

van Roermond (verk.gr.) naar Herkenbosch

(stafdistr. Roermond).

Per 1-12-'74: P. J. M. Berghs, wmr. 1e kl.

van Herkenbosch (rech.gr.) naar Haelen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'74: E. Dikken, wmr. van Borne naar

Delden.

Per 1-10-'74: A. W. D. T. Veltmaat, wmr. van

Wierden naar Giethoorn; G. J. Bloemers,

wmr. van Wijhe naar Ommen; J. A. M. Loos,

wmr. van IJsselmuiden naar Ammerzoden;

W. Kamies, wmr. van Losser naar Groes-

beek; L. ten Hoeve, wmr. van Losser naar

Nieuwleusen; A. A. G. Hollink, wmr. van

Denekamp naar Wierden; J. Huisman, wmr.

van Wijhe naar Nieuwleusen; J. Nijkamp,

wmr. van Raalte naar Heino; G. J. Zwols-

man, wmr. van Haaksbergen naar Wester-

haar; H. Zomerschoe, wmr. 1e kl. van Giet-

hoorn naar Haulerwijk; B. C. L. Lamberts,

wmr. van Vollenhove naar Coevorden. J. F.

M. Gortemaker, wmr. van Borne naar Rijssen;

B. A. Frohlage, wmr. van Ommen naar

Smilde; B. J. Broeze, wmr. van Rijssen naar

Gieten; G. Nijland, wmr. van Ommen naar

Zuidwolde; J. Lohuis, wmr. van Rijssen naar

Borger; A. v.d. Graaf, wmr. van Dalfsen naar

Schoonebeek.

Per 28-10-'74: J. Gelderblom, wmr. van Zwolle

naar Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'74: J. Kamp, owmr. van Terneuzen

naar Willemstad; J. de Jong, wmr. 1e kl.

van Grouw naar Delfzijl; J. Visser, owmr.

van Lelystad naar Dordrecht; K. Brands, wmr.

1e kl. van Delfzijl naar Nijmegen; J. de Jong,

wmr. 1e kl. van Drimmelen naar Nijmegen;

M. Wildschut, wmr. te kl. van Gouda naar

Tiel; P. de Korte, wmr. 1e kl. van Maastricht

naar Tiel; M. Woning, wmr. 1e kl. van

Lelystad naar Lobith.

Per 1-12-'74: B. van Willigen, wmr. 1e kl.

van Zutphen naar Terneuzen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: S. W. Boorsma te Hoogwoud.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per HO-'74: J. P. M. Bijl te Alkmaar.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per HO-'74: H. M. Roeterdink te Nijkerker-

veen; J. C. Stada te Apeldoorn; J. Bosch-

man te Apeldoorn.

tot wachtmeester:

Per HO-'74: J. J. van Bekkum te Nijkerk;

H. W. v.d. Brink te 't Harde; A. H. Broekhof

te Warnsveld; K. Dol te Twello. M. Jager te

Elburg; R. H. M. J. Maessen te Nunspeet;

R. van Meurs te Lochem; D. J. Oosterbroek

te Putten; G. W. van Schaik te Wezep; W.

T. Vierwind te Nunspeet; A. C. van Weelden

te Hattem; J. Wevers te Groenlo; W. Zee-

man te Hengelo.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per HO-'74: J. Wind te

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per H2-'74: Mej. A. A. M. Albink te Apel-

doorn.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: S. van der Kooi te Assen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'74: H. Laverman te Beilen; F. Thole

te Coevorden; H. Scholten te Roden; A. Th.

Wessel te Gieten; O. H. van Wieren te Bor-

ger; J. Zweep te Eelde; K. Moes te Assen;

J. Martens te Assen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 17-9-'74: A. Schipper te Odoorn.

DISTRICT BREDA

tot schrijver-A:

Per 1-9-'74: E. J. M. Michielsen te Breda.

Per 1-11-'74: J. E. Frans te Loon op Zand.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per HO-'74: J. C. de Wijs te Breda.

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'74: H. van der Haar te Rockanje.

tot wachtmeester:

Per HO-'74: L. Bal te H.-Giessendam; G.

v.d. Streek te H.-Giessendam; A. L. W. v.d.

Winkel te Vianen; D. L. Aangeenbrug te

Papendrecht; A. J. Bloks te Alblasserdam;

J. P. Boer te Alblasserdam; J. Th. Fraikin

te Alblasserdam; C. de Joode te Hendrik

Ido Ambacht; G. C. Rierouw te Alblasser-

dam; A. Schaap te Hendrik Ido Ambacht;

M. J. Stout te Papendrecht.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: J. B. H. van Alfen te 's-Graven-

hage.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'74: W. Boonstra te Waddinxveen; H.

S. Braam te Bodegraven; M. Brugman te

Nieuwerkerk a.d. IJssel; J. P. Demenint te

Krimpen a.d. IJssel; C. Chr. de Jonge te

Rijnsbug; K. H. Koop te Lekkerkerk; J. Kui-

pers te Waddinxveen; L. Th. Meppelink te

Oegstgeest; A. F. E. Mooienaar te Lisse;

A. Poppema te Hillegom; C. J. Quist te

Wp.ddinxveen; J. G. Straver te Reeuwijk; P.

Keijzer te Ter Aar; H. Bakker te Waddinx-

veen; W. Buurman te Oegstgeest; C. J. Hott-

mans te Boskoop; W. Hogendoorn te Krim-

pen a.d. IJssel; R. Jansen te Leiderdorp;

G. de Jong te Schoonhoven; H. de Jong te

Voorschoten; A. Koot te Pijnacker; J. C. de

Lange te De Lier; H. van Meurs te 's-Graven-

zande; H. H. Olijerhoek te Lisse; C. A. v.d.

Putten te Roelofarendsveen; A. C. Snijders

te Hillegom; L. A. Stuije te Krimpen a.d.

Lek; F. Kammenga te Rijswijk (Z.H.); M.

Besse te Rijswijk (Z.H.). allen afkomstig van

opl. school Apeldoorn.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'74: W. Stellingwerf te Leeuwarden.

DISTRICHT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-9-'74: W. Bos te Stein.

tot opperwachtmeester:

Per H1-'74: H. W. M. Willems te Valkenburg;

P. M. J. M. Schultelaar te Stein.

Per 1-12-'74: J. H. F. M. Driessen te Maas-

tricht.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-9-'74: J. H. M. Machiels te Maastricht.

tot schrijver-A:

Per HO-'74: J. Wijnen te Stein.

Per 1-11-'74: J. M. P. Lemmens te Nuth.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-10-'74: P. Antheunisse te Middelburg.

Per 1-11-'74: K. de Boer te Kapelle.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: T. F. H. Klein te Koudekerke.
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tot wachtmeester:

Per 1-10-'74: C. J. F. van Bostelen te IJzen-

dijke; A. Francke te Zoutelande; M. P. J.

Hollestelle te Nieuwerkerk; J. M. L. M. Koet-

senruijter te Hulst; G. C. J. Raus te Kruinin-

gen; J. A. Cabboort te Haamstede; R. S.

Nijssen te Sas van Gent; P. J. Reijnierse

te Serooskerke; R. K. Veenstra te Heinkens-

zand, allen afkomstig van opl. school Apel-

doorn.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-10-'74: P. Brumink te Nijmegen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: J. H. W. van Aken te Nijmegen;

W. Magendans te Arnhem.

Per 1-11-'74: A. C. van Eck te Maasdriel.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'74: M. Pol te Wehl; M. H. P. Jans-

sen te Huissen; F. Maatman te Terborg; J.

W. Vels te Dinxperlo; W. van Wijk te Els!.

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'74: B. G. Klaassen te Arnhem.

D'ISTRICT ROERMOND

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'74: J. J. Vaessen te Roermond; J.

W. H. Verheyden te Maasbraeh!.

tot adjudant:

Per 1-10-'74: J. Quaedflieg te Roermond.

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'74: G. B. I. Boer te Melick; Th.

Klein Tiessink te Afferden; H. P. Feyen te

Koningsboseh.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: H. Martema te Zwolle.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'74: V. J. M. ten Broeke te Goor;

C. Vader te Losser; G. J. A. Dijkhuis te

Denekamp; K. Egging te Ommen; J. de

Gorter te IJsselmuiden; J. L. Hendriks te

Wij he; K. W. van Houten te Wij he; H. E.

Laarman te Rijssen; G. Meints te Breder-

wiede; M. P. J. Polhuis te Haaksbergen;

P. H. Somerink te Losser; A. J. Wever te

Losser; A. Boonstra te Zwolle (verk.).

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'74: H. P. Heerdt te Losser.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-10-'74: J. van der Blom te Voorburg;

A. J. Fortuin te Voorburg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'74: Mevr. IJ. Kettenis - Pet te Voor-

burg.

LUVA

tot fotograaf B 2e kl.:

Per 1-11-'74: J. Prast te Schiphol.

tot adm. ambt. C 1e kt.:

Per 1-7-'74: Mevr. E. E. Aafjes te Schiphol.

C.O.M.E.

tot adm. ambt. C 1e kt.:

Per 1-11-'74: S. M. du Croix te Neerijnen.

OPLEID'INGSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'74: K. W. Kreijenbroek te Apel-

doorn; H. de Bruin te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-1-'74: J. E. Kuntzei te Dordrecht: A.

Boone te Nijmegen.

Per 1-11-'74: J. Kamp te Willemstad; W.

Drijfhout te Leeuwarden; A. Venema te

Dordrecht; H. Cornelissen te Nijmegen; A.

A. Saanen te Amsterdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'74: J. de Jong te Delfzijl; B. Slik-

kerveer te Utrecht; D. J. van der Ploeg te

Dordrecht; G. Lute te Nijmegen; K. Brands

te Nijmegen; J. de Jong te Nijmegen; M.

Wildschut te Tiel; P. de Korte te Tiel; M.

Woning te Lobith.

Per 1-12-'74: B. van Willigen te Terneuzen.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-11-'74: J. Kool, adm. ambt. C 3e kl. te

Stompetoren.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-11-'74: P. J. M. Bernard, Ra 11 te Am:

sterdam ; S. de Vries, schrijver-A te Amster-

dam.

Per 16-11-'74: M. Kuijper, fotograaf B 3e kl.

te Amsterdam.

D'ISTRICT BREDA

Per 1-11-'74: W. J. v.d. Linden, wmr. te

Steenbergen.

Per 1-12-'74: C. A. L. Teuret, schr. te Gilze

Rijen; J. J. v.d. Bergh, adm. ambt. C 3e kl.

te Wouw.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-10-'74: J. Veldman, wmr. 1e kl. te

's-Gravenhage.

Per 1-11-'74: Mej. A. G. M. v.d. Hoorn, schrij-

ver te Hillegom.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-11-'74: J. de Jong, schrijver-A te Mid-

delburg.

Per 15-11-'74: A. de Jonge, schrijver-A te

Middelburg.

Per 16-11-'74: H. v.d. Ketterij, adm. ambt. C

3e kl. te Veere.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'74: M. A. Pieterse te Breukelen.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-11-'74: A. Smits, rijksambt. III te Har-

lingen.

RESERVE-WACHTMEESTERS

Per 15-1-'75: K. Bos te Utrecht; R. Bos te

Utrecht R. M. Hinderink te 's-Gravenhage;

G. D. Reijbroek te Eindhoven; H. Schuurman

te Eindhoven.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-11-'74: L. J. Vlugt, wmr. 1e kl. te Alk-

maar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-11-'74: B. van Hinte, parketw.-A te

Amsterdam.

Per 1-12-'74: E. H. M. Sas, adj. te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-11-'74: G. W. Oosterink, wmr. 1e kl. te

Borculo; J. Brinkers, adj. te Vorden.

DISTRICT BREDA

Per 1-11-'74: J. J. Lavrijsen, adj. te Breda;

J. J. v. Hout, owmr. te Loon op Zand.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-11-'74: J. Smidt, owmr. te Westzaan.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-11-'74: J. Cusiel, wmr. 1e kl. te Waal re.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-11-'74: P. v.d. Zouwen, wmr. te Rijn-
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dijk; H. A. K. Zelsink, schrijver-A te Leider-

dorp.

Per 1-12-'74: T. A. N. v.d. MeiL adm. ambt.

C 3e kl. te 's-Gravenhage.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'74: M. B. Damen, parketw.-A te

's-Hertogenbosch.

Per 1-11-'74: Th. Molhuizen, wmr. 1e kt. te

Veghel; J. W. Verheyen, wmr. 1e kl, te Box-

meer.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-11-'74: B. J. Wisse, adj. te Middel-

burg; J. A,. v.d. Velde, owmr. te Veere.

D'ISTRICT NIJMEGEN

Per 1-11-'74: W. F. Sueters, owmr. te Didam;

A. G. J. Bakker, wmr. 1e kl. te Doornen--

burg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-11-'74: J. H. Althuizen, adj. te Roer-

mond; P. M. van Es, owmr. te Melick Her-

kenboseh.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-11-'74: I. Benedick, adj. te IJsselmuiden.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Pe' 1-11-'74: Mej. A. J. M. verkerk. adm.

ambt. C 2e kl. te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'74: B. Kloots, adj. te Willemstad;

C. Plug, wmr. 1e kl. te Warmond; J. Veldt,

owmr. te Dordrecht.

• •

IR memoriam

Owmr.

F. J. de Laaf

Breda

'* 17- 3-'18

t 25-11-'74

Owmr.

W. Mensink

Voorst

'* 13- 2-'17

t 23-10-'74

Wmr. 1e kl.

G. Nijdeken

Apeldoorn

'* 21- 5-'24

t 4-12-'74

Owmr.

P. Christiani

Groningen

'* 18- 9-'19

t 22-11-'74

Res. wmr.

W. J. van Helden

Groep Horst

District Roermond

'* 19-9-'29

t 7-1-'75
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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. 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. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tel. 08389- 55 33

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tel. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10 ,Dokkum

tel. 05190- 23 21

Postgiro 833111

*
Abonnementsprijs f 19,76 (Incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers f 2,00

RPm PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
·

2
·

3
·

4
·

5
·

6
·

7

·
8

·
9

·
10

·
11

·
12

·
13 ·

Door de juiste woorden in de door-

loper te zetten, ontstaat in de zevende

regel verticaal een Nederlandse uit-

drukking.

Horizontaal: 1. geleerd - voorts - indien; 2. be-

werkte huid -- deel van een schip - zangstuk; 3.

bloedvat - heilige stier - nauw straatje; 4. half-

lijm - stilte - betaalwijze; 5. gierig mens - Duitse

rivier - telwoord - deel van scheepsmast; 6. tijde-

lijk gebruiken - vervoermiddelen - reeds; 7. stand -

roofdieren - kunstwerk; 8. water in Duitsland-

knijpen - scheik. afkorting; 9. Europese hoofd-

stad - gevoelens - familielid; 10. vuur - dochter van

Laban - smet - zoogdier; 11. vader - ieder - vistuig;

12. zoogdier - opmerkzaam - toespraak; 13. kra-

kend geluid maken - groente - hout.

Verticaal: 1. schoollokaal - landbouwprodukt -

dierengeluid - kostuum; 2. omlaag - afgekorte jon-

gensnaam - afkorting van een overheidsdienst-

voorzetsel ; 3. ademhalen - bijwoord - leersoort; 4.

problemen - akelig; 5. informeren - afscheiding-

taai van een Oostzeevolk; 6. oude maat - oude

dans - lichaamsdeel - in; 7. (hier ontstaat het ge-

vraagde gezegde); 8. tafel - reeks - kachels; 9.

vogel - nobele - verlichtingsbuis; 10 knaagdier-

niet een - paradijs - deel van een schip; 11. opper-

vlaktemaat - incasseren - deel van het lichaam;

12. takel - soldatenkost - vrouwelijk dier - kinder-

groet; 13. oosters produkt - plant met bittere bla-

deren - blaam.

Hoe luidt het gezegde op verticaal 7?

Oplossingen vóór 10 februari (op een briefkaart) opsturen aan:

Puzzelredactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,- verloot.
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16e JAARGANG No. 6 - FEBRUARI 1975

DEZE
MAAND

• Als de politieman

zelf een ongeval

overkomt ...

• Professor als politieagent

• "Maximum vaarsnelheid

onvermijdelijk"

• Op onze waterwegen

is alles mogelijk (foto)
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Maximum snelheid op

het water noodzakelijk?

Het wordt tijd, dat de watertoerist

zich aan de regels gaat houden.

Er varen nu al zo'n 13.000 plezierboten

op onze binnenwateren, terwijl de

meeste "kapiteins" en zeilers niets

van het Vaarreglement weten. Een
wettelijk verplicht vaarbewijs lijkt

gewenst, evenals een maximum-

vaarsnelheid (omslagfoto) . pag. 2

1<
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Waar blijven die duizenden

onbestelbare brieven?

Elke maand komen er enkele

tienduizenden onjuist of onleesbaar

geadresseerde brieven terecht bij

de burgerspeurders van Tante Pos

in Den Haag. Dank zij hun werk

komt driekwart van die post toch

nog op net juiste adres

terecht pag. 4

Laat bij een ongeval altijd

proces-verbaal opmaken . .

. . . adviseert het bureau Schade-

zaken van de Algemene Inspectie.

Het hoofd van dit bureau, de heer

W. van Lien, heeft ervaren, dat er

nog altijd veel politieambtenaren

hun rechten niet kennen als hen

- in of buiten dienst - een

ongeval overkomt .. . pag. 7

reacties

van RPm-lezers

gevraagd

Wat vindt u van de professor

die aktief politieman werd?

Er zijn maar weinig politie mensen

die niet hebben gehoord van de

Amerikaanse professor die maanden-

lang politiedienst deed om dit werk

eens van de andere kant te bekijken.

Zijn verhaal kunt u in extenso lezen.

Wij zijn benieuwd naar uw

reakties pag. 25
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Wel of niet een verplicht vaarbewijs?

Maximum vaarsnelheid
in recreatiegebieden
is onvermijdelijk
Het aantal pleziervaartuigen op de Nederlandse binnenwateren

stijgt met sprongen. Naar schatting zijn het er tenminste 130.000,

waaronder een kleine 20.000 speedboten. Een wettelijk verplicht

vaarbewijs lijkt dan ook bittere noodzaak, zowel voor de beroeps-

als voor bepaalde categorieën van de pleziervaart. En in elk geval

een algemene maximum snelheid in de echte watersportgebieden,

meent de districtscommandant Dordrecht van de Rijkspolitie te

Water, mr. A. P. Mensert Spaanderman. Een actueel onderwerp,

nu zojuist ontwerp Binnenschepenwet is ingediend bij de Tweede

Kamer.

"Van een afzonderlijk te onderschei-

den 'kriminaliteit te water' - zoals

bijv. de verkeerskriminaliteit - kan

niet worden gesproken", zegt de heer

Mensert Spaanderman in een van de

zeer informatieve jaarrapporten van

zijn distrikt.

Er kunnen duidelijke juridische paral-

lellen worden getrokken tussen het

wegverkeer en het scheepvaartver-

keer, maar de uitkomst is geheel

anders.

Zo is 'dronken varen' een overtreding,

terwijl 'dronken autorijden' een mis-

drijf is. Doorvaren na een aanvaring

is een overtreding, maar doorrijden

na een aanrijding is een misdrijf. Joy-

riding bestaat; joy-sailing is niet be-

kend.

De ernstigste verkeersovertreding te

water kan slechts met een maximum

boete van f 600,- worden bestraft,

terwijl voor een verkeersovertreding

op de weg een veel hogere boete,

(vervangende) hechtenis of ontzeg-

ging van de rijbevoegdheid mogelijk

is. Trouwens, hoe zou men iemand de

bevoegdheid tot het besturen van een

schip kunnen ontzeggen, zolang een

'vaarbewijs' niet wettelijk verplicht is?

Onoverzich telijk

Op de Nederlandse waterwegen zijn

drie 'verkeers'-reglementen van toe-

passing: het Rijnvaartpolitiereglement

(voor Rijn, Waal en Lek), het Vaar-

reglement (voor de overige binnen-

wateren, uitgezonderd de Wester-

schelde) en het Binnenaanvaringsre-

glement (voor de Westerschelde).

Daarnaast zijn (in talrijke bijzondere

reglementen) aanvullende en beper-

kende bepalingen vastgesteld die voor

bepaalde wateren gelden.

Buitenboordmotor

als roofgoed

Van de misdrijven die de RPtW

ter kennis komen, bestaat on-

geveer de helft uit diefstal en

diefstal met braak, gevolgd door

vernieling. Vooral buitenboord-

motoren blijken een geliefd ob-

jekt. In ons land zijn er ruim

1200 als ontvreemd en vermist

geregistreerd. Wat de overtre-

dingen betreft: de meeste pro-

cessen-verbaal die door de kol-

lega's te water worden opge-

maakt gelden overtreding van

de Visserijwet.

"De gehele materie m.b.t. de wet-

geving te water is onoverzichtelijk,

moeilijk toegankelijk en kan licht tot

juridische puzzels aanleiding geven,

in het bijzonder wanneer een aan-

varing heeft plaatsgevonden", aldus

de heer Mensert Spaanderman. En er

vinden heel wat aanvaringen plaats:

jaarlijks ongeveer duizend, waarbij in

20% van de gevallen een tankschip

Opper Lödel, postcommandant Warmond RPtW op .nspectie. (foto Marine Luchtvaartdienst)
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Steeds meer plezierboten: nu al over de 130.000.

betrokken is en in een kleine 10%

van de gevallen een pleziervaartuig.

Te snel varen

Wat die laatste categorie betreft: het

aantal pleziervaartuigen (kano's e.d.

niet meegerekend) wordt thans op

plm. 130.000geschat, waaronder een

kleine 20.000 speedboten. Een snelle

ontwlkkellnq in deze vorm van rekrea-

tie die ook van de politie meer bege-

leiding, meer hulpverlening, meer

aktiviteiten op het terrein van de pre-
ventie vraagt.

Vooral de speedboten maken het nog-

al eens te bont, maar ook andere

boten varen dikwijls te snel op de

binnenwateren.

"Daar komen in het vaarseizoen dage-

lijks klachten over binnen", zegt post-

kommandant Lödel (Warmond) van de

groep Aalsmeer RPtW, "door dat te

snel varen ontstaat een te grote hek-

golf die schade toebrengt aan ge-

meerd liggende vaartuigen, maar ook

aan de oevers".

Meestal is het onwetendheid van de
watersporters. Er bestaat een vaar-

reglement, verkrijgbaar in de boek-

handel en ook afgedrukt in de ANWB-

boekjes voor het watertoerisme.

"Maar de meeste watersporters zijn

nog altijd niet bekend met de regels
die op het water bestaan", is de erva-
ring van de heer Lödel.

Vaarbewijs

Maar in dat vaarreglement staat niet,

dat iedereen die wil gaan varen een

vaarbewijs nodig heeft. Iedereen die

een boot huurt, leent of koopt, kan er

zomaar mee het water op gaan. En

dat geeft dan ook steeds meer pro-

blemen. Vooral daar waar beroeps-

vaart en pleziervaart samengaan, op

de druk bevaren scheepvaartwegen.

Uit een enquête van de RPtWin het

distrikt Dordrecht is komen vast te

staan, dat de beroepsschipper die

door een watersportgebied gaat, reke-

ning houdt met de onkundigheid van
de pleziervaarder. En het is meer aan

de kennis en ervaring van de beroeps-

schipper dan aan die van de sport-

vaarder te danken dat er zo weinig

ongelukken gebeuren.

"Enigszins onbegrijpelijk is het", al-

dus de distriktskommandant te Dor-

(foto Dienst Luchtvaart RP I W. G. Schermer)

drecht (RPtW), "dat er tal van motor-

jachten worden gebouwd of ingericht

met groot motorvermogen, waardoor

afhankelijk van het type vaartuig bij

grotere snelheid bijzonder veel golf-

slag wordt verooorzaakt maar waar-

mede men in de specifieke recreatie-

en watersportgebieden niet eens uit

de voeten kan zonder anderen ernstig

te hinderen".

Een algemene maximum snelheid voor

de echte recreatie-gebieden zal dan

ook niet te vermijden zijn, meent de

heer Mensert Spaanderman, die daar-

bij tevens opmerkt dat snelle motor-

boten, die bij grote snelheid planerend

over het water gaan, weinig of geen

golfslag of zuiging veroorzaken.

"Voor wat het vaarbewijs voor de

pleziervaart betreft kan naar onze

mening worden volstaan met een
vaarbewijs voor pleziervaartuigen die

geen 'klein' vaartuig zijn (groter dan

15 m3) en voor snelle motorboten. De

NederlandseWaterski-bond kent reeds

~een dergelijk vaarbewijs voor speed-

boten, dat na een examen kan wor-

den verkregen. Dit initiatief verdient

legalisering".
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

ONZE GELD WINKEL

HELPT U GRAAG

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte

afwerking.

Geen bijkomende kosten.

Enige voorbeelden:

f 5.000,- kost 36 x f 170,-

f 6.000,- kost 36 x f 205,-

f 10.000,- kost 36 x f 340,-

f 6.000,- kost 48 x f 165,-

f 8.000,- kost 48 x f 220,-

f 10.220,- kost 48 x f 280,-

f 8.000,- kost 60 x f 197,96

f 10.000,- kost 60 x f 247,45

f 15.000,- kost 60 x f 371,17

Elk bedrag mogelijk. Kosteloos

aanvragen.

Bij voorkeur telefoneren

045-211527, 's avonds na 6 uur

211595.

l~lrI~~:~:~;:ilngs-
lW· Floegel
Postbus 46, Hoensbroek

Onleesbare buitenlandse
brieven kosten Tante Pos
veel hoofdbrekens

Waar woont Ali Daban?

Beroepspostpuzzelaar A. Zwaartman drukt zijn zwarte bril wat

vaster op zijn neus. Voor hem liggen twee voor de Turkse gast-

arbeiders Ali Daban uit Nazilli en Mustafa Akdamat uit Ankara

bestemde brieven. De eerste moet volgens de afzender naar de

Nederlandse stad Me HeAse en de ander naar T Hert in VinroT.

"Mc HeASe, Mc HeASe" prevelt de

heer Zwaartman, "dat zou uh ... dat

is Maarheeze!"

Hij pakt een telefoonboek. Kijkt onder

pension.

"Wordt niet genoemd".

Onder hotel misschien? Zijn vinger

tast langs de rij met namen.

"Dit zou het kunnen zijn".

Met een fel rood schrijvende kogel-

pen streept hij Mc HeASe door, zet er

Maarheeze voor in de plaats, ver-

betert de naam van het hotel en legt

de brief opzij.

"Vin rot ... Dat is ... dat zou wel-

eens Venray kunnen zijn: Vinrot-Ven-

ray ... " Hij trekt een hotelregister

uit een laden kast, kijkt onder 't Hert

en zegt, zonder enige triomf in zijn

stem: "Inderdaad, dat is Venray".

Ali en Mustafa ontvangen morgen on-

danks de gebrekkige adressering hun

ongetwijfeld lang verwachte post van

thuis. Twee puzzels van vandaag zijn

opgelost. De heer Zwaartman heeft

nog een stapel van 225 brieven met

door verminking en onbegrijpelijke

adressen voor zich liggen ...

Wekelijks blijken honderden voor

buitenlandse arbeiders bestemde brie-

ven door onvolledig, onjuist of on-

duidelijk geschreven adressen onbe-

stelbaar. Het nare gevolg: de zich

toch al eenzaam voelende gastarbei-

ders blijven verstoken van berichten

van hun familie.

Speciaal de heer Zwaartman heeft tot

taak deze onbestelbare brieven toch

op hun bestemming te brengen. Hij is

een van de tien mensen die deal uit

maken van het "bureel rebuten" van

het Distriktspostkantoor in Den Haag

en die een dagtaak vinden in het na-

speuren van het juiste adres. Hun

aantal af te werken stukken is enorm:

elke maand enkele tienduizenden

door onjuiste adressering onbestel-

bare stukken, waarvan na ijverig

denk- en speurwerk ruim 75% alsnog

op het door de afzender bedoelde

adres kan worden bezorgd.

De heer Zwaartman, speciaal belast

met de behandeling van uit het buiten-

land afkomstige stukken en daardoor

ook de grote redder van de voor

gastarbeiders bestemde correspon-
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dentie: "De familie thuis kan maar

heel moeilijk het juiste adres op de

enveloppe schrijven. Vooral Turken

en Marokkanen adresseren slecht,

want zij zijn andere lettertekens ge-

wend. Spanje met zijn analfabetisme
bezorgt ons ook veel post. Wij krijgen

hier de meest zonderlinge verminkin-

gen. Het is voor ons een sport ge-

worden de brieven op het juiste adres

te krijgen. Elke keer als wij een puz-

zel hebben opgelost, beleven wij een

overwinninkje".

De PTT kan zonder pardon de onbe-

stelbare stukken onmiddellijk naar de

afzender retourneren. Toch besteedt

de PTT jaarlijks enkele honderddui-

zenden guldens om al deze stukken

toch op het goede adres af te geven.
In Den Haag, Rotterdam en Amster-

dam zijn dagelijks ten minste vier

mensen bezig de puzzels van die

steden op te lossen. Wij zitten hier

met tien man. Dat vraagt dus perso-

neel, kantoor- en magazijnruimte".

Nee, PTT maakt er zich niet met een

Jantje van Leiden af. Met een enorme

speurijver en vele hulpmiddelen wer-

pen de tien mensen van het bureel

rebuten zich op de tienduizenden

moeilijke stukken die in de op de

enveloppe genoemde plaatsen ner-

gens thuis konden worden gebracht.

Hun hulpmiddelen: een per computer

samengesteld, achtdelig handboek

met alle straten, lanen, pleinen, ste-

gen, grachten en wegen van Neder-

land voor de poststukken waarop ver-

zuimd is de plaats van bestemming
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te schrijven; telefoonboeken, beroe-

penregisters, een giroboek uit 1931,

aardrijkskundige woordenboeken, het

industrie-abc, registers van pensions,

hotels, sanatoria, ziekenhuizen, tele-

gramadressen.

De directie van het postdistrikt Den

Haag heeft speciaal voor de buiten-

landse arbeiders pogingen onderno-

men het aantal onjuiste adresserin-

gen te verminderen. Via de arbeids-

bureaus heeft zij lijsten opgevraagd

van de bedrijven die buitenlandse

arbeiders in dienst 'hebben. De direc-

ties van deze bedrijven is gevraagd

gegomde etiketten te laten drukken

met het bedrijfsadres. De gastarbeider

moet daarop zijn eigen naam schrij-

ven en het etiket bij zijn brieven naar

huis insluiten. Er zijn bedrijven die

het advies hebben opgevolgd. Maar

het aantal onbestelbare brieven voor .

buitenlandse werknemers is er niet

minder door geworden.

De Nederlands-Turkse Vereniging be-

ijvert zioh samen met het bureel re-

buten zo veel mogelijk onbestelbare,

uit Turkije afkomstige rebuten toch

te doen bezorgen. Zij beschikt daar-

voor over een vrijwel volledige bur-

gerlijke stand van de Turkse arbei-

ders. En van tijd tot tijd wordt naar

bedrijven een lijst met namen verzon-

den van mensen voor wie een brief

ligt te wachten.

De heer Zwaartman: "Juist voor de

gastarbeiders weegt de morele kant

van ons werk zwaar. Het is iedereen

duidelijk dat juist deze mensen ver-

langend uitzien naar brieven van hun

familie. Wij kunnen de brieven zonder

pardon terugsturen. Maar dat is veel

te gemakkelijk. Dat kan iedereen".

Toch krijgt hij brieven op zijn bureau

die niet aan dit lot ontkomen. Met de

brief bestemd voor "Kenek Acikel,

Adresseer juist en volledig, Hollanda"

is niets te beginnen. En de Spaanse

vrouw die een brief verzond aan haar

man José Lapesa, met als adres

"Sociaal en Cul-Tureel Merk door

Zommerze Gels Sterk, Hollanda' kan

ook door het bureel rebuten niet wor-
den geholpen.

Maar poststukken met een verminkt

adres maken nog wel een kans. De

heer Zwaartman - tien jaar met dit

werk bezig - heeft daar ervaring in

gekregen. Zonder te twijfelen leest hij

voor "Jrans Hadstredt, Groencen

Boer, Ter Hagen" het adres "Frans
Halsstraat, groenteboer, Den Haag",

voor S-Hard leest hij Sittard, voor

House Brok Hoensbroek en voor

Ventnor Deventer.

Uit de stapel met 225 puzzels trekt hij

een enveloppe waarop de plaatsnaam

BTEdeToBeton is genoemd.

Er verschijnen rimpels op zijn voor-

hoofd:

"Dat is, denk ik, een betonfabriek in

De Steeg in Gelderland".

Hij kijkt het na in het telefoonboek,

knikt flauwtjes, grijpt de rode pen en
_corrigeert dit geheimschrift.

Dank zij hem krijgt de Spaanse arbei-

der Ferran Melsior Vives morgen toch

post van thuis.
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W. v. Lien, hoofd bureau schadezaken:
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Onwetendheid kan Rijk en Rijkspolitieambtenaar

grote schade berokkenen

Bij ongeval altijd proces- verbaal doen opmaken

Interview: J. J. H. v. Aerssen

" ... Er zijn nog altijd veel rijks-

politieambtenaren, die niet weten

waar precies hun rechten liggen als

hen - zowel in als buiten dienst -

een ongeval overkomt. Zij berokkenen

daardoor zichzelf zowel als hun werk-

gever, in casu het Rijk, vaak grote

schade.
Ik zou daarom elke rijkspolitieambte-

naar, waarbij inbegrepen het "bur-

ger-personeel", met klem willen aan-

raden van elk hem of haar overkomen'

ongeval een zogenaamd "proces-ver-

baal-ongeval" te doen opmaken."

Aan het woord is de heer W. v. Lien,

hoofd van het bureau schadezaken,

Algemene Inspectie Korps Rijkspolitie.

RPm: Welke gevallen behandelt het

bureau schadezaken?

Van L.: Kort en bondig gezegd: alle

ongevallen en schaden, die veroor-

zaakt worden door of toegebracht

worden aan een rijkspolitieambtenaar.

Het zou in het kader van dit betoog

te ver voeren precies uit te leggen wat

dat allemaal inhoudt en ik wil daarom

verwijzen naar het (hierbij afgedrukte,

red.) jaaroverzicht 1973, waarin de

verschillende vormen staan onderver-

deeld.

RPm: Welke persoonlijke belangen

kunnen er - naast die van de werk-

gever - voor de politieambtenaar zelf

zoal op het spel staan?

Van L.: Vele. Om een voorbeeld te

noemen: stel dat een ambtenaar bui-

ten dienst een ongeval overkomt, als

gevolg waarvan hij enige tijd zijn

werk niet kan verrichten. Het is dan

vaak niet uitgesloten, dat het Rijk de

De heer W. v. Lien (53) trad op

15 oktober 1945 als wachtmeester

in dienst bij het Korps Rijks-

politie. Op 15 december 1945 werd

hij tewerkgesteld op het afdelings-

bureau der rijkspolitie in Brielle

en op 14 januari 1947 op het Ge-

westbureau der rijkspolitie in Den

Haag.

In datzelfde jaar ging hij over

naar de rijkspolitie te water, waar

hij als comptabel ambtenaar, laat-

stelijk als plv. comptabele werk-

zaam was.

Op 1-5-1965 werd hij geplaatst op

de Algemene Inspectie en na aan-

vankelijke tewerkstelling bij de

personeelsconsulenten, in 1967 ge-

plaatst op het bureau schade-

zaken.

Op 1-5-1971 volgde zijn benoe-

ming tot plaatsvervangend hoofd

van het bureau en m.i.v. 1-6-1973

tot hoofd, in de rang van hoofd-

commies.

"loonschade" (het salaris moet im-

mers worden doorbetaald) op de ver-

oorzaker kan verhalen. De ambtenaar

zelf kan - naast schade aan per-

soonlijke eigendommen, materiële

schade dus, ook schade lijden in de

vorm van loonderving (niet gemaakte

overuren b.v.), mindere geschiktheid

voor zijn werk, tot afkeuring toe, het

verloren gaan van toekomstverwach-

tingen en niet in de laatste plaats

smartegeld.

Dat kan - de voorbeelden liggen er-

van - zeer hoog oplopen. De be-

dragen lopen niet zelden in de tien-

duizenden guldens. Soms zelfs nog

hoger, waarbij ik denk aan afkeuring

en het teniet gaan van toekomstver-
wachtingen.

RPm: En uw bureau treedt in al deze

gevallen als bemiddelaar op?

Van L.: Ja, als tenminste betrokkene

dit ook zelf wil. Het staat vanzelf-

sprekend iedereen vrij zijn eigen be-

langen te behartigen.

In de eerste plaats zijn wij er uiteraard

om de belangen van het Rijk te be-

hartigen, maar daarnaast zetten we

ons ook volledig in voor de persoon-

lijke belangen van de ambtenaar, die

vaak parallel lopen en mits er prijs

op wordt gesteld. Die mogelijkheid is

er op grond van de "Verhaalswet On-

gevallen Ambtenaren", waarbij zelfs

werd bepaald, dat in gevallen waar

geen voldoende "dekking" aanwezig

is, de persoonlijke schade van de

ambtenaar voorrang genie't boven die

_van het Rijk. En ik kan u uit de grond

van mijn hart verzekeren, dat beider

belangen ons even na aan het hart

liggen.
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JAAROVERZICHT 1973

van het Bureau Schadezaken van de Algemene Inspectie van het

Korps Rijkspolitie, naar aanleiding van de brief Algemeen Inspecteur

nr. 52121, dd. 2-10-1973.
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Schaden door/aan
rijksmotorrijtuigen

2417

Ongevallen / schaden

3492

Overige schaden Schadevaringen

66 10

Schaden tlv. het Rijk

159

Uv. derdenmipersoonlijk persoonlijk
letsel letsel

78 39

m/persoonlijke persoonlijke
schade schade

47 16

m/schade aan schade aan
andere rijks- andere rijks-
eigendommen eigendommen

64 27

tlv. het Rijk

Overige Ongevallen,

840

Totaal verhaalde loonschade f 159.325,69

Totaal verhaalde schade aan andere rijkseigendommen " 8.049,93

Totaal verhaalde persoonlijke schade " 152.704,33

/~
verzoeken aansprakelijk-
van Rijks- stelling door
pol itiepers. derden

119 40

I I
behandeld vergoed
door A.I.

98 37

I I
behandeld afgewe-
door Min. zen
v, Just.

14 3

I
afgewe-
zen

7

4

6

RPm: Kunt u daarbij ook rekenen op

rechtskundige bijstand?

Van L.: In geval van een procedure,

maar zover komt het meestal niet,

kunnen we een beroep doen op bij

het ministerie van justitie werkzame

rechtskundigen, voor zover het de be-

langen van het Rijk betreft, terwijl de

rechtskundig adviseur van de werk-

nemersorganisatie het in die gevallen

ongetwijfeld voor het betrokken lid

zal opnemen.

Veruit de meeste gevallen kunnen

echter in samenwerking met de direc-

tie politie, de afdeling Verzekerings-

wezen van het ministerie van Finan-

ciën, die men bij wijze van spreken

"de verzekeringsmaatschappij van het

Rijk" zou kunnen noemen, de Dienst

Geneeskundige Verzorging Politie

(GVP) en soms ook met particuliere

verzekeringsmaatschappijen, worden

afgehandeld.

RPm: Kunt u een voorbeeld geven van

een geval, waarmede uw bureau be-

moeienis had?

Van L.: Om een recent voorbeeld te

noemen: Op een vrije zaterdagmid-

dag wordt een personeelslid in zijn

auto, waarin ook zijn echtgenote en

twee kinderen van naar ik meen 3

jaar en 3 maanden waren gezeten,

buiten zijn schuld door een andere

auto aangereden.

Hijzelf raakte als gevolg daarvan acht

maanden buiten dienst. Ook zijn

vrouw werd, zij het in mindere mate,

gewond. Van de twee kinderen bleef

de oudste vrijwel ongedeerd. Ook de

baby leek er aanvankelijk goed te zijn

afgekomen, doch later - toen het

kind maar steeds bleef huilen - con-

stateerde men een gebroken enkeltje.

Erger is echter, dat het kind na het

ongeval steeds last heeft van "stuip-

jes" en pas over enkele jaren kan

worden vastgesteld wat eventueel de

blijvende gevolgen zullen zijn. Daar

het geen dienstongeval betrof, meen-

de men geen proces-verbaal-ongeval

behoeven op te maken.

Pas kortgeleden, de man verricht in-

middels weer zijn werk, kreeg ik er

via een omweg kennis van. Ik heb

toen alsnog het vereiste kontakt ge-

legd. Met als gevolg, dat wij bij de

veroorzaker van he't ongeval, of beter
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bij de betrokken verzekeringsmaat-

schappij, hebben geclaimd:

a. 8 maanden "loonschade";

b. smartegeld voor de man;

c. smartegeld voor de vrouwen

d. de verantwoordelijkheid voor de

nu nog niet te voorziene gevolgen

van het ongeval voor de baby.

RPm: Kunt u nog enkele voorbeelden

van persoonlijke schade geven?

Van L.: Legio. In een geval bij een

man uit Zeeland bedroeg de persoon-

lijke schade negentigduizend gulden,

bij een man uit Brabant f 50.000,- en

voor twee gevallen in Zuid-Holland en

Friesland werd respectievelijk f 40.000

en f 65.000 geclaimd.

Als u het jaaroverzicht 1973 bekijkt

blijkt daaruit, dat in dat jaar in totaal

voor meer dan anderhalve ton aan

persoonlijke schade werd verhaald.

Een illustratief voorbeeld is de zaak

van een politieambtenaar in Drente,

die tijdens een voetbalwedstrijd in een

burger-vereniging als gevolg van een

trap in zijn oog, gezichtsverlies leed.

Via de ongevalsverzekering van de

KNVB, waarvan de meeste voetballers

- ook de man in kwestie niet - nau-

welijks weet hebben, heb ik een "aar-

dig" schadebedrag weten los te krij-

gen. Op zichzelf schenkt zo'n succesje

ook ons natuurlijk voldoening, maar

daar gaat het in de eerste plaats niet

om. Het gaat allereerst om de belan-

gen van zowel het Rijk als de ambte-

naar. En om die goed te kunnen be-

hartigen is het noodzakelijk, dat wij

- ik wil het hier nogmaals met de

grootste nadruk stellen - van elk

ongeval kennis krijgen en dat der-

halve steeds een proces-verbaal-

ongeval wordt opgemaakt en tijdig

wordt ingestuurd.

WAT TE DOEN INGEVAL VAN:

l'

~~:..
/~~(~

1-
~~
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SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF AAN EEN RIJKSMOTORVOERTUIG

- binnen 2 x 24 uur groen schadeformulier indienen!

SCHADE AAN DERDEN NIET TOEGEBRACHT

DOOR EEN RIJKSMOTORVOERTUIG

- binnen 2 x 24 uur kennisgeven aan Bureau Schadezaken

SCHADE AAN ANDERE RIJKSEIGENDOMMEN

- rapport betreffende vermissing/beschadiging van materieel

insturen!

SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

ONTSTAAN TIJDENS DE UITOEFENING VAN DE DIENST

- langs hiërarchieke weg verzoek om schadevergoeding richten

aan de Minister van Justitie!

LICHAMELIJK LETSEL OVERKOMEN AAN AMBTENAAR

- voor zowel geüniformeerde- als burgerpersoneel altijd - dus

ook t.a.v. in particuliere tijd overkomen ongevallen - een

proces-verbaal van ongeval opmaken!

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN TWIJFEL?

Gewoon de telefoon pakken en 070 - 69.40.21 draaien. Op toestel 147 staan de heren

W. v. Lien en zijn medewerker de heer W. Kagie, te allen tijde klaar om u met raad en

daad bij te staan.
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De politieorganisatie
en de kunst
veranderingen
tot stand te brengen

door Calvin J. Swank

en James C. Parsons

De politieorganisatie is als onderzoekobject door de sociale

wetenschappen tot voor kort ernstig verwaarloosd, terwijl toch

vooral de kunst om tot veranderingen te komen binnen een

politiekorps een bijzonder interessant onderwerp is dat een

vruchtbare bodem is voor onderzoek. De bedoeling van dit

artikel' is enig inzicht te geven in één methode waarop een

organisatie kan worden veranderd.

In Amerika is een politiekorps over

het algemeen piramidegewijs georga-

niseerd. Een dergelijke structuur staat

meestal iedere poging tot verandering

van de organisatie in de weg. De be-

nauwende aanwezigheid van supe-

rieuren heeft namelijk tot gevolg dat

pogingen tot vernieuwing in de kiem

worden gesmoord en dat vrijwel ieder-

een binnen de organisatie zich con-
formistisch opstelt.

Een systeem van straffen en belonin-

gen vormt op effectieve wijze het ge-

drag van de leden. Macht en eigen-

belang brengen de topfunctionarissen

ertoe degene die de status quo aan-

vecht te onderdrukken of te negeren.

Als methode van interne controle

heeft de politie traditioneel bovendien

militaire rangen en het militair proto-

col aangenomen. Dit alles leidt tot een

zeer statische situatie.

• Oorspronkelijke titel: Police organisations and

the art of effecting change.

International journalof criminology and peno-

logy, augustus 1974.

Een andere factor die bij de politie in

Amerika de weerstand tegen veran-

deringen in de hand werkt is het feit

dat de politie zich steeds minder aan-

trekt van datgene wat de burger van

haar eist door middel van de stembus.

Het toezicht op de politieorganisatie

is in de meeste gevallen weer terecht

gekomen bij een gekozen burgemees-

ter die uit angst om beschuldigd te

worden van politieke bemoeiingen

dikwijls van deze verantwoordelijk-

heid afziet en zijn politiekorps volle-
dig autonomie verleent.

Door dit gebrek aan politieke controle

en door de grote dosis macht die hij

bezit binnen de gemeenschap be-

kleedt het hoofd van een politiekorps

een zeer gezaghebbende positie. In

een dergelijke positie is het moeilijk

om in te zien dat verandering nodig

is en staat men sceptisch tegenover

pogingen van ondergeschikten om de

bestaande praktijk te wijzigen. Daar-

naast is het de vraag of, wanneeer er

al iemand bereid zou zijn structurele

veranderingen door te voeren, hij
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daarvoor de benodigde deskundigheid

zou hebben. De Presidentiële Com-

missie voor Wetshandhaving en

rechtsbedeling constateerde in haar

rapport van 1967 een enorm gebrek

aan inzicht en kennis op bestuurlijk

gebied bij de politie.

Letterlijk zegt de commissie: 'Vele

politiekorpsen verzetten zich tegen

verandering, blijven in gebreke bij het

aantonen van tekortkomingen in be-

staande praktijken en procedures door

middel van onderzoek en analyse en

zijn afkerig van het experimenteren

met andere manieren om problemen

op te lossen'.

De vraag is nu: hoe kunnen deson-

danks effectieve veranderingen tot

stand worden gebraoht? Daarvoor zijn

meerdere vereisten. Degene die de

verandering wil bewerkstelligen moet

doelstellingen hebben die de moeite

waard zijn voor het algemeen belang

en sterk gemotiveerd zijn die doelstel-

lingen te bereiken. Aan zijn integriteit

mag niet worden getwijfeld en hij

moet krachtige bondgenoten hebben,

zowel binnen als buiten de organisa-

tie. Bovendien moet hij bereid zijn om

de sancties van zijn superieuren te

aanvaarden als zij ontstemd raken.

Een voorbeeld van een groep die

besloot te proberen veranderingen

tot stand te brengen

De groep die hier bekeken wordt be-

stond uit vijf agenten in een middel-

groot politiekorps, dat wil zeggen

meer dan 500 man maar minder dan

1000 man personeel, die gefrustreerd

waren over hun geringe mogelijkhe-

den tot bevordering. Hun gemiddelde

leeftijd was 28 jaar en ze hadden vijf

dienstjaren achter de rug.

Hun superieur was een politieke figuur

die zeer agressief was en die bij de

geringste provocatie wraak zou ne-

men.

Een van de leden van de groep diende

al-s.katalysator, de interactie tussen

de groepsleden was echter zeer de-

mocratisch.

leder lid ontwikkelde eigen taktieken

die door de groep werden geëvalueerd

en uitgevoerd en men raakte steeds

meer overtuigd van de noodzaak om

de politieorganisatie te veranderen

en te verbeteren.
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Hun superieur had echter een grote

aanhang zowel binnen als buiten oe

organisatie. De groep zag als voor-

naamste taak hem te ontdoen van zijn

volgelingen en zijn feilbaarheid aan te

tonen. Veel van de steun die hij bin-

nen de organisatie bezat werd inge-

geven door angst en door het feit dat

hij gunsten kon verlenen. Deze fak-

toren maakten het de groep duidelijk

dat er wezenlijke veranderingen zou-

den moeten plaatsvinden binnen de

gelederen van het korps. Erkenning

van politieke macht beperkte echter

de steun voor de groep binnen de

organisatie. Een positief aspect voor

de groep was het bestaan van rassen-

onlusten in de stad, die ,het direct ge-

volg waren van de uitgesproken voor-

oordelen van hun superieur. Deze

situatie verschafte de groep de in-

gangswezen die zij nodig had.

De strategie van de groep

Om de aandacht op de situatie bin-

nen de organisatie te vestigen zoch-

ten zij contact met leden van de pers

en wezen hen op bepaalde problemen

en op degene die daarvoor verant-

woordelijk was. Dit gebeurde door

middel van anonieme telefoonge-

sprekken bij gebrek aan informele

contacten met de nieuwsmedia. Zij

zagen dit niet als onethisch, zolang

de informatie juist was en het alge-

meen belang werd gediend.

In de beqjntase probeerde de groep

vooral de steun te winnen van politici,

collega's, burgerorganisaties en de

nieuwsmedia.

Nadat zij hierdoor steeds meer interne

en externe steun hadden gewonnen

begonnen zij aan bepaalde burger-

organisaties resoluties voor te leg-

gen die de politiek van het politie-

bestuur afwezen. Dit deden zij niet

persoonlijk maar door middel van

vrienden. Meestal waren op derge-

lijke bijeenkomsten de massamedia

aanwezig waardoor de voorstellen

grote bekendheid kregen. Zo kreeg de

groep tenslotte de steun van de ge-

meenschap, zij won aan inzicht en

bedrevenheid en kreeg een willig oor

bij de nieuwsmedia.

Toen de machtsbalans naar hun kant

begon door te slaan stonden er we-

zenlijke veranderingen binnen het

korps op stapel. Onder druk van de

gemeenschap werd hun superieur die

zich tegen de verandering had verzet,

verwijderd. Op deze manier zorgde

de groep voor de wezenlijke veran-

dering door een object te verwijderen

die aan die verandering weerstand

bood. Nu stond men nog voor de taak

de grootste problemen met betrek-

king tot de veranderingen binnen de

organisatie op te lossen.

Het in stand houden van de

verandering

Om 'het proces van verandering te

doen slagen moet er doelbewust een

atmosfeer worden geschapen die

duidelijk aangeeft dat verandering

werkelijk mogelijk is. Bij dit proces

moeten zoveel mogelijk leden van de

organisatie worden betrokken. Be-

staande talenten binnen de organi-

satie moeten worden ontdekt en vol-

ledig worden uitgebuit. Ook tegen-

standers moeten bij de besluitvorming

worden betrokken. De communicatie-

kanalen binnen de organisatie moeten

open gehouden worden en daarvan

moet voortdurend gebruik worden

gemaakt. Leiderschap is de sleutel

voor het creëren van een participe-

rende organisatie waarbij de leider,

zonder het leiding geven te verwaar-

lozen, niet mag aarzelen te vragen

hoe men meent het gestelde doel het

beste te kunnen bereiken.

Voor de politieorganisatie is hulp en

steun van buitenaf, dat wil zeggen

van de informele machtsstructuur van

de gemeenschap een eerste vereiste

voor het tot stand brengen van een

succesvolle verandering. Pogingen

tot verbetering van de wetshandha-

ving zullen altijd mislukken als de

meerderheid van de burgers aan de

veranderingen geen steun verleent.

Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 -14 49

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN IESSEL n.v.

• 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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Zesjarig jongetje steelt

hart van Raalter politie

Nieuws

uit de districten:

• COME schoot bok. . . . . (15)

• Majoor J. Ranselaar met 1.1.0. (19)

• In Giessenburg werkten

burgemeester en politie

samen (20)

Het vertederende epistel veroverde

op slag de harten van de politieman-

nen en in overleg met de groepskom-
mandant, adjudant L. van Dijk, werd

besloten op het verzoek van André

in te gaan.

Een bliksemaktie onder het aanwe-

zige politiepersoneel bracht voldoen-

de op om niet met lege handen aan

te behoeven komen. Van de opbrengst
werd n.1. een mini-politiewagen ge-

kocht.

Een afvaardiging - bestaande uit de
wmr. 1e kl. A. W. Meussen en

de wachtmeester W. P. M. Rabelink -

spoedde zich op de afgesproken tijd

per grote surveillance-auto naar het

opgegeven adres: Enkstraat 87.

Een toch wel wat timide André open-

RAALTE. Wàt de mensen ook mogen

vertellen over de politie te Raaite, er

is één inwoner van die plaats, die er

geen kwaad woord over zal willen ho-

ren. Het betreft hier een onlangs zes

jaar geworden Raaitenaartje dat ten

tijde van zijn verjaardag een onver-

getelijke ervaring met de mannen

van Hermandad opdeed.

André Reins - zo heet het knaapje -

kwam namelijk op het originele idee

de rijkspolitie in zijn woonplaats een

keurig briefje te sturen, waarin hij

hen uitnodigde van vier tot vijf op

zijn verjaardag te komen. Hoewel men

hem had gezegd dat hij het toch niet

durfde en het bovendien niets zou

uithalen, ging André z'n eigen weg en

schreef de uitnodiging.

Aan INFO INTERN

werkten deze keer mee:

B. Roomer, G. A. Boot,

C. A. V.d. Horst, A. Huizing,

W. A. G. Meulenberg,

E. P. M. van Dooren.

Eindredactie: J. J. H. van Aerssen.
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de, half verscholen achter zijn moe-

der, de deur. Hij was gekleed in een

krijgshaftige ridderuitrusting en droeg

een vervaarlijke sabel aan zijn zij.

Een ogenblik meende het ventje dat

dit wapen door de twee grote in het

leer geklede mannen in beslag zou

worden genomen. Maar de wacht-

meesters stelden hem gerust.

Verwachtingsvol maakte hij het hem

aangeboden kado open en zijn schit-

terende ogen toen hij de politie-auto

in zijn handen hield, zeiden meer dan

het gestamelde dankjewel. André ont-

popte zich als een voortreffelijk gast-

heer en zorgde dat het zijn geüni-

formeerde gasten aan niets ontbrak.

Na een half uurtje werd de normale

dienst weer hervat, maar niet dan na-

dat André zich eerst trots had laten

vereeuwigen met een grote politiepet

op zijn hoofd gedrukt, temidden van

zijn vriendjes die toch wel een tikkel-

tje jaloers waren op het sukses van

de jarige. Uiteraard heeft de Raaiter

potltle niet het plan in de toekomst

nog meer verjaardagen van jeugdi-

ge inwoners te bezoeken. Maar de

originele uitnodiging van André kon

niet onbeantwoord blijven - vond

men.
En dat vindt de redaktie van info-

intern ook.

Het zou haar niet verwonderen, als

de "Raalter Politie" ook het hart(je)

van André heeft gestolen.

Tietjerksteradeel

De Friese gemeente Tietjerksteradeel

krijgt z'n eigen gemeentepolitie en

zoekt daarvoor nu ferme jongens en

stoere knapen, welgeschapen en als

het effe kan ook van zessen klaar.

Goed kunnende melken en vee ver-

lossen lijkt ons in zo'n gemeente ook

belangrijk. Misschien zou Tietjerkste-

radeel eens kunnen gaan praten met

de Vereniging voor Boerenhulp in

Friesland.

(De Boerderij)

Gebed van een vogel

In Oirschot (groep Best N-Br.) be-
keurde wmr. 1e kJ. H. L. J. Kuys een

persoon voor het vangen van be-

schermde vogels. Enige dagen later

ontving hij een brief van de bekeurde,

met het onderstaande "gebed van een

vogel".

)

Zie de Vogel eens vliegen

zie daar vliegt hij alweer

met een brief in zijn snavel

en legt hem op mijn plekje neer

Daar stond in geschreven

Door hem hebben wij juist het leven

Wij kwamen over Best gevlogen

En waren zeer opgetogen

en hingen aan d'n Els

over Huub zijn netje gebogen

zij zeiden tegen elkaar, laten wij op het plekje gaan zitten

voor ze ons als aardappels gaan pitten

want bij Huub hebben wij het leven

waar God ons het recht op heeft gegeven

want wij vliegen over landen en dalen

maar wij hebben liever dat Huub ons in Best al komt halen

want wij vliegen naar Frankrijk en Italië

ja, het is ongehoord

want juist daar worden wij vermoord

jullie hebben Huub een proces gegeven

maar juist door hem

hebben wij pas een leven

wat wij nu willen bevroeden

is om Huub te behoeden

want wij vinken en sijsen

hebben besloten

om voor het politiebureau te gaan zitten krijsen,

van laat Huub ons vangen,

dan hoeven wij niet bij duizenden als slachtvee 'op de markten te hangen

want wij zijn vogels, wij maken geen wetten,

Laat Huub toch zitten met zijn netten

want U moet niet vergeten, bij Huub krijgen wij goed te ETEN.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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COME schoot een bok
en kreeg een comeet terug

Het ME-peloton Roermond was het

eerste peloton dat op de elfde van de

elfde op het eigen onderkomen van

de GOME te Neerijnen arriveerde

voor het volgen van de voortgezette

opleiding.

De aankomst en ontvangst verliep in

een ietwat "bokkige" sfeer. Op deze

voor Limburgers bijzondere dag werd

door het peloton Roermond de lei-

ding van de GOME een bok aangebo-

den. Deze bok was al op een eerder

tijdstip geschoten. Op 17 oktober

1974 oefende het peloton Roermond

tegen de primaire opleiding van de

GOME. Bij deze oefening lieten enke-

le stafmedewerkers van de GOME

een ME-bus volledig onbeheerd en

rijklaar in vijandelijk gebied achter.

Daarmee hadden wij de sleutels,

en de GOME de bok geschoten.

Reeds geruime tijd is de comman-

dant van de GOME verwikkeld in een

procedure om ten behoeve van GOME-

doeleinden eigenaar te worden van

het achter de GOME gelegen 18.000

m2 grote weiland.

Wij hebben de commandant van de

GOME in overweging gegeven, de

bok, die wij de naam "Gomeet" mee-

gaven, het weiland te laten kraken,

opdat de overdracht van de eigen-

dom wat soepeler en sneller kan ver-

lopen.

Voorts wensen wij de "Gome(et)" voor

de toekomst het allerbeste.

ME-peloton Roermond.

"Hulp verlenen aan hen,
die daarom vragen"

Op een sombere zaterdagmorgen be-

geeft een T.P.W. van de verkeers-

groep Bilthoven zich via rijksweg 2

Noord, in de richting Maarssen.

Het is nog vroeg en deze anders zo

intensief bereden verkeersader biedt

een nog wat sluimerende aanblik.

Toch is er kenoelijk al behoefte aan

politiehulp. Twee personenauto's,

waarbij een drietal mannen, bevin-

den zich op de vluchtstrook en berm

van de 2 Noord.

De T.P.W. wordt op de vluchtstrook

tot stilstand gebracht, teneinde deze

- vermoedelijk gestrande weggebrui-

kers - de nodige hulp te verlenen.

En, zoals verwacht, die hulp komt op

het juiste ogenblik. .

Eén der drie stapt met flinke passen

de T.P.W. bemanning tegemoet en in-

formeert, met verheugde gelaatsuit·

drukkingen, of men hem aan een crick

kan helpen. Natuurlijk kan datl

Echter, bij het overzien van de situatie

valt het, de tot dan toe brave en be-

hulpzame politiemensen op, dat de

gevraagde hulp onschuldiger lijkt dan

hij in werkelijkheid wel eens kon zijn.

De gestrande auto's zijn namelijk

identiek van merk, type en zelfs kleur.

Eén dezer auto's is reeds ontdaan van
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drie wielen en wacht in vrede af tot

het vierde en laatste wiel onder zijn

body wordt uitgeschroefd.

De gevraagde crick zal hiertoe moe-

ten bijdragen.

Met belangstelling informeren de

heren van Hermandad naar de reden

van al deze arbeidsintensieve bezig-

heden op de vroege zaterdagmorgen.

Al snel blijkt, dat de van zijn wielen

ontdane auto van een broer van een

der sleutelaars moet zijn en dat deze

hiertoe opdracht heeft gegeven.

Dankzij onze voortreffelijke communi-

catiemogelijkheden, kan er na enige

minuten in het T.P.W. journaal wor-

den genoteerd:

"Op de 2 Noord drie mannen, Italiaan-

se werknemers, aangehouden terzake

diefstal van autowielen!"

In Maarssen op het groepsbureau

worden de drie sleutelaars voorge-

leid aan de hulpofficier van justitie,

de opperwachtmeester Kikkert, die

uiteraard wel raad weet met dergelij-

ke lieden.

Na een telefoontje met de officier van

justitie te Utrecht, Mr. von Meijenfeld,

blijkt ook deze magistraat bijzondere

waardering te hebben voor zoveel

werklust van deze drie gastarbeiders

en geeft owmr. Kikkert opdracht dit

voorlopig maar te honoreren met

enige vrije dagen, door te brengen

in de meest gastvrije logiesruimten

van het groepsbureau te Maarssen.

Tegen de T.P.W. bemanning, de wmr.

1e kl. H. G. Sollie en T. G. J. van Wil-

genburg, konden wij zeggen: "Prima

werk heren! Gepaste hulp, aan hen

die daarom vroegen!"

Owmr. H. J. de Haas.

Politie-auto in sloot

Schoonhoven - Door de gladheid

raakte maandagochtend omstreeks

kwart over acht de auto van de

Schoonhovense onderwijzer IJ.V. op

de Opweg van de weg en belandde

in de sloot. De politie-auto, die ter

assistentie was uitgerukt, belandde

even later broederlijk naast de auto

van de onderwijzer in de sloot. "Z6

ver gaat nu de hulpverlening van de

Sohoonhovense rijkspolitie," aldus de
adjudant.

(Uit: De Gecombineerde)
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Driepoortenweg 22

Tel. oas - 82 91 00·

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

bruil-arlhem

_RIBOS
TRIlSPORT I.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROlTERDAil

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

Bertus maakte

de kachel aan

door P. van der Spek.

In het groepsbureau was de kolen-

kachel "Je brûle tout I'hiver sans
m'éteindre" vervangen door een olie-

haard. Bij het installeren van deze

warmtebron was aan alle der hier-

voor in aanmerking komenden een

aanwijzing des gebruikt gegeven; ech-

ter niet aan één der jongste wacht-

meesters die we voor 't gemak Bertus

zullen noemen.

Bertus nu, teruqqekeerd van een aan-

tal welbestede verlofdagen, betrad op

zekere dag als eerste het bureau en

vond het er tamelijk fris. Zijn eerste

blik richtte zich naar de plek waar hij

de nieuwe aanwinst ontwaarde.

Intelligent als hij was had hij direct

in de gaten dat er geen houtjes meer

behoefden te worden gehakt en dat

kolenscheppen eveneens tot het ver-

leden was gaan behoren.

Een goeie kennis had ook een olie"

kachel en van hem wist Bertus zich

te herinneren hoe - ongeveer(!) -

zo'n calorieën-producent moest wor-

den behandeld. Bertus stond als

voortvarend bekend en het kwam zijn

eer te na om aan de boven het bureau

wonende groepscommandant om na-

dere instructies te vragen.

Het was trouwens de vraag of laatst-

genoemde op dit vroege uur al voor

iets dergelijks te consulteren was.

Zichzelf moed inpratend met "wat kan

er eigenlijk mis gaan", opende Bertus

het deurtje van de kachel en knikte

instemmend toen hij een asbest-koor-

dje op de bodem zag liggen. Met een

resoluut gebaar ontsloot hij de olie-

toevoer en hield een doosje lucifers

gereed. Nadat het koordje door een

Voor het eerst zijn er op een Duitse autobaan, in de buurt van Keulen 'Kruis-

Pijl-Systemen' in bedrijf gesteld, die met een groene pijl (onze foto) de betref-

fende rijbaan vrijgeven of met een rood kruis blokkeren.

De bedoeling van deze regeling is, de bij de driehoek Keulen-Heumar samen-

komende verkeersstromen van de snelwegen Aken-Keulen en Berlijn-Keulen

beter te reguleren. Vroeger kwam het hier voornamelijk tijdens de spitsuren

en in het weekeinde met veel vakantiegangers tot file's van 2 tot 5 kilometer.

In kritieke situaties geeft de installatie tekens een rijbaan van het knooppunt

vrij, zodat het verkeer zo goed mogelijk kan doorstromen, Korte file's tijdens

de spitsuren lossen zich snel op.
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formidabele plas olie was omgeven,

vond Bertus het zo langzamerhand

tijd de brand er in te steken, het-

geen geschiedde. Het deurtje werd

weer gesloten en schuin omhoog kij-

kend dacht onze vriend aan de groeps-

commandant die het wel fijn zou vin-

den om straks in een lekker verwarmd
vertrek zijn werkzaamheden te kun-

nen beginnen.
Op zijn tevreden gezicht kwamen ech-

ter al vrij gauw enkele zorglijke

trekken toen de kachel het geluid van

een getergde tijger begon te imiteren.

De gebeurtenissen volgden zich hier-

na in een zeer snel tempo op. Het ge-

grom zwol aan tot een matig gebrul,

tenslotte ook nog afgewisseld door

enkele verontrustende ontploffingen.

Het geheel der bovenomschreven ver-

schijnselen plantte zich door het rook-

kanaal in opwaartse richting voort,

hetgeen een voortijdig ten burele ar-

riverende en eveneens een tijger imi-

terende groepscommandant tot gevolg

had. Het geluids- en luchtverplaat-

singsleed zou nog wel te overzien ge-

weest zijn, ware het niet dat een en

ander in staat bleek een aanzienlijke

hoeveelheid roet uit de schoorsteen

los te schudden waarmee de omge-

ving van de kachel in meer dan rijke-

lijke mate werd voorzien.

"Haal onmiddellijk de stofzuiger", riep

de "tijger" en draaide, gelijk ene Fei-

sal of Yamani, de oliekraan dicht. Het

duurde uiteraard (!) niet lang of Ber-

tus kwam uit het berghok terug met

in de ene hand de stofzuiger en in de

ander het snoer en de zuigslang.

"Zuig op die troep!", was de volgende

dagorder. Bertus, en passant het snel-

heidsrecord bij het bedrijfsklaar ma-

ken van voormeld huishoudelijk ap-

paraat verbeterende, keerde zich met

de slang naar een meer dan volwas-

sen roethoop en schakelde de stroom

in.

Als op dat moment Wereldoorlog nu-

mero 3 was uitgebroken zou niemand

dat hebben verbaasd, want Bertus

had de slang aan het blaas-einde van

de stofzuiger gekoppeld en de in een

smetteloos wit overhemd geklede ad-

judant stond precies in zijn schoots-

veld ...
Het resultaat van Bertus' - overigens

onder de geschetste omstandigheden

begrijpelijke - communicatiefout was

onbeschrijflijk. Horen en zien ver-

ging in de meest letterlijke zin des

langs de weg • gezien

~
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Joost mag het weten . . .

Met "Joost" vraagt wachtmeester G. Wagenveld in De Wijk (Drente) zich af,

wat het op de foto afgebeelde bord nu wel mag betekenen. Een bord nadering

voorrangskruising op z'n kop, of een bord algemeen gevaarteken, zonder

uitroepteken.
In elk geval, zo meent hij, is het bij het in aanbouw zijnde postbureau der

rijkspolitie in De Wijk, waar het bord te vinden is, uitkijken geblazen!!!

Maar waarnaar??

woords, doordat de even de controle. • • Aal
op zichzelf verliezende adjudant, die voor Dolle Dries

een practical joke over 't algemeen

toch wel kon waarderen, deze ge-

beurtenis te baat nam om uit te pro-

beren waar zijn stembanden wel toe

in staat waren.

Met grote passen baande hij zich een

weg naar de openslaande tuindeuren

en gaf deze een zet, zoals nog nooit

door enig schaakmeester was uitge-
dacht. Achter de deuren had Bertus

echter zijn fiets geparkeerd en het

ging hem door zijn ziel toen hij hoor-

de hoe z'n tweewieler over het tegel-

plateau zeilde. En daar ging Bertus

voor de zoveelste maal in de fout door

ook zijn stemgeluid te laten horen.

"Adjudant, houdt U er rekening mee
dat die fiets van mij is!" Even een heel

doodse stilte en dan een reactie die

beter ongeschreven kan blijven; er is

in dit verhaal al genoeg van milieu-

verontreiniging sprake geweest.

In 't kleine dorpje Volendaal,

daar ventte Dries met dure aal,

of pelde af en toe garnaal.

Hij leefde niet zo ideaal

en had een zeer beperkt moraal,

want drinken deed hij, kolossaal!

Eens, toen men zei: ,,Meneer betaal",

Werd Dries z'n hoofd een bloedkoraal.
Hij stapte in zijn DAF-speciaal

en sloeg 't portier dicht met kabaal.

Na 't uiten van wat schuttingtaal
en fors getrap op 't gaspedaal,

ging Dolle Driesje aan de haal.

De mensen riepen allemaal:

"Wat is dat voor een kannibaal,

dit is gewoonweg een schandaal!"

Maar ach, vlak bij het groot kanaal,

daar stond een hele dikke paal,

die hij omver reed, radicaal.

Dries kreeg een zwaar proces-verbaal

en gaf de geest in 't hospitaal ...

vdS
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Majoor J. Ranselaar

met FLO.

Hoogtepunt bij

stijlvol afscheid:

Ridder in de Orde

van Oranje Nassau

Dialoog tussen

Rijks- en gemeentepolitie

op gang brengen
Generaal W. M. Rehorst speldt de Koninklijke onderscheiding op de borst van de scheidende majoor

J. Ranselaar. (foto: Techn. Recherche Den Haag)

Wie in het Korps Rijkspolitie kent hem

niet? Majoor J. Ranselaar, hoofd van

het bureau organisatie en planning,

voorzitter van de RP-Kapel, lid van

tal van commissies op organisato-

risch en ander terrein, voormalig

bureauchef, begeleider bij de (eerste)

groepscommandantencursussen, me-

de-opriohter van RP-Magazine en ge-

durende een reeks van jaren buiten-

gewoon actief redactielid, en last but

not least: RIJkspollUeman in hart en

nieren. Dat alles is nu echter verleden

tijd. Op 1 februari 1975, nadat hij op

uitdrukkelijk verzoek nog een jaar

had "nagediend", is majoor J. Ran-

selaar met functioneelleeftijdsontslag

gegaan.

In "De Brug" te 's-Gravenzande, het

repetitielokaal van de RP-Kapel (waar

anders?), heeft het Korps tijdens een

stijlvolle bijeenkomst afscheid van

hem genomen. En hij - tevreden.

doch ongetwijfeld met bloedend hart

- van "zijn" Korps.

Ranselaar had beschreven. De gene-

raal roemde de enorme werklust en

grote deskundigheid op velerlei ge-

bied van de scheidende functionaris,

die - voortgekomen uit de onder-

officiers-rangen - tot de hogere

politierangen is opgeklommen en met

voldoening mag terugzien op de af-

sluiting van zijn loopbaan als diri-

gerend officier 3e klasse.
Burgemeester I. J. P. Keyzer van

Benthuizen en Moerkapelle, sprak

namens de "Hollandse" rijkspolitie-

burgemeesters en benadrukte nog

eens de "Koninklijke schouderklop".

Oud-adjudant v.d, Zanden, oprichter

van de RP-Kapel, haalde herinnerin-

gen op aan het militaire verleden van

majoor Ranselaar.

Vice-voorzitter van de RP-Kapel, adju-

dant Kortes, vertolkte de gevoelens

van de Kapel. "U hebt de Kapel op

waardige wijze "verkocht".

/;djudant Flantua bood namens de

personeelsvereniging van de Alge-

mene Inspectie cadeaubonnen aan

(het waren overigens niet de enige

stoffelijke blijken van waardering)

en mevrouw Barnasconi, voorzitster

van de Zonnebloem, afdeling Gilze,

zette de "mens" Ranselaar in het

zonnetje.

heid voor de betoonde belangstelling,

de cadeaus en prijzende woorden te

hebben betuigd, zei hij tenslotte: "Ik

hoop, dat naast alles wat er "van

buiten" over de komende organisatie

van de politie te berde is gebracht,

eindelijk ook eens de dialoog tussen

de politie zelf, in casu de rijks- en
gemeentepolitie, op gang komt."

JvA

Uit: Oft. orgaan

van de W

Koninklijk Paleis

Soestdijk en SVDU

Moeilijk

links is anti

anti is progressief

progressief is modern

modern is vooruitstrevend

vooruitstrevend is sociaal

sociaal is behulpzaam

behulpzaam is voor allemaal

allemaal zijn we verdraagzaam

verdraagzaam is behoudend

behoudend is verstarrend

verstarrend is bekrompen

bekrompen is conventioneel

conventioneel is ouderwets

ouderwets is extreem

extreem is ultra

ultra is pro

pro is reohts

dus links is rechts

Hoogtepunt

Dat daarbij zijn benoeming door H.M.

de Koningin tot Ridder in de orde van

Oranje Nassau, voor hem - de

"Orangist", die in meerdere publica-

ties in het Korpsblad, gloedvol de

rijke gesohiedenis van Oranje wist te

beschrijven, - een hoogtepunt werd.

staat buiten kijf.
Algemeen Inspecteur, W. M. Rehorst,

speldde hem de versierselen op de

borst nadat hij eerst in een toespraak

uitvoerig de loopbaan van majoor

Dialoog.RP-Gempo op gang brengen

Majoor Ranselaar had uiteraard "het

laatste woord". Na dank te hebben

gebracht aan H.M. de Koningin voor

de aan hem verleende onderscheiding

en ieder persoonlijk zijn erkentelijk-
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Samenwerking

burgemeester-politie

voorkwam

"Oudejaars-gesleep"

in Giessenburg

door A. Huizing te Dordrecht

In Giessenburg in de Alblasserwaard

kent vooral de jeugd sinds jaar en dag

de gewoonte om in de oudejaarsnacht

wat losstaande voorwerpen, uiteraard

op een onopvallende manier, een

andere plaats te geven. In de volks-

mond wordt zulks dan "slepen" ge-

noemd. Het is voor de eigenaar van

de diverse vervoermiddelen en los-

staande artikelen op nieuwjaarsdag

wel even zoeken voordat men z'n

spullen terug heeft gevonden.

Dat een dergelijk gebruik wel eens uit

de hand kan lopen bleek tijdens de

oudejaarsviering van 1973toen het op

het erf van een boerderij tot een

handgemeen kwam tussen de boer en

vertegenwoordigers van de plaatse-

lijke jeugd, die zich opmaakten om de

boer een "verrassing" te bezorgen.

Mede door ingrijpen van de post-

commandant kon erger worden voor-

komen, doch de boer beloofde plech-

tig dat het een volgend keer niet bij

"klappen" zou blijven, maar dat de

jeugd dan .zou worden "uitgeroeid"

d.m.v. een riek.

De burgemeester en de postcom-

mandant van Giessenburg gaf deze

opmerking te denken. Op gezamen-

lijk initiatief vond daarom tegen het

eind van 1974 een gesprekje plaats

tussen hen en leiders van verenigin-

gen uit Giessenburg. Besloten werd,

om in de nacht van oud op nieuw een

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200- 1 64 44 (thuis: 02207- 117 87).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN. owmr. v.a.
Bureau: Bellerstraat 127. Aasen
tel. 05920- 1 77 77 (thuis: 05920- 1 45 94).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - 87 01 81).

DISTRICT DORDRECt{T

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Ei ndhoven
tel. 040 - 51 20 38 (thuis: 040 - 6 27 91).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. OIR
Bureau: Koninginnegracht ~, Oen Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Gr-oningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Jullanaplein 8, Oen Bosch
tel. 04100- 24481 (thuis 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTlNG, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-' 60 40).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 118 88 (thuis: 043 - 318 90)

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01160- 28085 (thuis 01180-1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. OIERCKX, olf. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08896- 13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG
Burg. Huybenstraat 57, Hom,
tel. 04750- 1 52 52

DISTRICT UTRECH1'

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. OIR
Bureau: Wipstrlkkerallee 189, Zwolle
tel. 05200- 3 46 41 (thuis 05200- 3 15 88).

RIJKSPOLITIE TE WATER

B. SCHMIOT, off. te kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02977- 27075).

dropping in Brabant te organiseren,

teneinde minder prettige voorvallen

te voorkomen.

De wmr. Schep van de groep Hardinx-

veld-Giessendam stelde zich mede

beschikbaar voor de voorbereidingen

en de uitvoering van de dropping.

Toen 1975 nog maar één uur oud was

reed een bus met 55 jeugdige deel-

nemers aan de dropping richting

Drunense Duinen, waar de groepen

werden "gelost" met hun opdracht.

Zelfs had Schep kans gezien om een

campingbeheerder te bewegen zijn

kantine in de nachtelijke uren ge-

opend te houden voor de deelnemers

aan de dropping.

Hoewel er 's morgens nog een aantal,
mogelijk minder geoefende dropping-

beoefenaars, opgehaald moest worden

per particuliere auto, daar ze waren

verdwaald, kan gesteld worden dat de

dropping een groot succes is gewor-

den.
Een regionaal blad schreef dan ook:

"Geen gesleep in Giessenburg".

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Hom (post
Baexem) tel. 04746- 6 66.

Privé: Kalebasstraat 11, Grathem (L.).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. OE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 05760- 3 09 03, thuis 08338·
23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

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

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, owmr. vlieger
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02968- 34 04).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. OE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 87 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. hoofd sectie
verkeersvorming.
Bureau: Oe Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 46 46 (thuis: 030 -78 49 <15).

RESERVE RIJKSPOLITIE

O. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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Criminaliteit in theorie en praktijk

Wat een professor leerde
toen hij politieman werd

Al enkele jaren - eerst als student, later als hoogleraar in de

criminologie - had ik mij bezwaard gevoeld door het feit, dat de

meesten van ons die boeken en artikelen over de politie schrijven,

zelf nooit politieman zijn geweest. Tot ik besloot deze uitdaging

aan te nemen: ik zou zelf politieman worden!

Terwijl ik dit schrijf heb ik er al meer dan 100 patrouilles op

zitten. Hoewel ik nog een rekruut ben, is er in die korte periode

van zes maanden al zoveel gebeurd, dat ik nooit meer dezelfde

persoon of dezelfde wetenschapsman zal zijn die op die eerste

dag voor het politiebureau stond.

Persoonlijk ben ik altijd van mening

geweest dat Amerikaanse politieamb-

tenaren een sterk overdreven beeld

gaven van de minachtende woorden

en lichamelijke mishandeling waaraan

zij bij het uitoefenen van hun plicht

zijn blootgesteld. Als hoogleraar was

ik er aan gewend geraakt door ieder-

een die ik ontmoette met evenveel

achting en respect behandeld te wor-

den en ik was op de één of andere ma-

nier zo naïef aan te nemen, dat ik in

mijn nieuwe rol van politieman met

hetzelfde respect bejegend zou wor-

den.

Al heel gauw ondervond ik dat mijn

politiepenning en uniform, in plaats

van mij te beschermen tegen minach-

ting en geweld, juist een magnetische

aantrekkingskracht hadden op men-

sen die alles wat ik vertegenwoordig-

de haten.

Waarom nu anders?

Op de eerste avond dat ik op straat

dienst had, werden mijn collega en

ik naar een bar in de benedenstad ge-

stuurd om een klacht over ordeversto-

ring te behandelen. In de bar troffen

we een forse en luidruchtige dronken

kerel aan die ruzie maakte met de

barkeeper en luidkeels beweerde dat

hij niet zou vertrekken.

Ik heb veel ervaring als raadsman op

het gebied van geestelijke gezond-

heidszorg en ik haastte me dan ook

om in deze situatie de leiding te ne-

men. "Pardon, meneer", zei ik vrien-

delijk glimlachtend tegen de dronk-

aard, "zou ik u mogen verzoeken

naar buiten te komen en een ogen-

blik met me te spreken?" De man

staarde me met zijn bloeddoorlopen

ogen een moment ongelovig aan en

hief zijn hand op om zich in de stop-

pelige baard te krabben. Toen ge-

beurde het plotseling, zonder enige

waarschuwing: hij haalde naar me

uit, raakte gelukkig mijn gezicht niet

maar wel de rechterschouder.

Ik kon het niet geloven. Wat ter we-

RPm 21

Reacties van

RPm-lezers

gevraagd

De reden waarom wij neven-

staand artikel (dat een aantal

collega's al elders heeft kun-

nen lezen) is dat wij de inhoud

graag ter dlscussle willen stel-

len. Wat'vindt u van het experi-

ment? En wat vindt u van de
professorale ervaringen als poli-

tieman?

Wij zullen ook gaan praten met
enkele Nederlandosepsycholo-

gen en andere wetenschappers.

Zowel hun als uw reakties zul-

len wij dan verwerken in een

later nummer.

Uw inzendingen zien wij graag

vóór 20 maart tegemoet.

Redactie RP-magazine.

reld had ik gedaan om zo'n reactie uit

te lokken? Vóór ik van de schrik beko-

men was, sloeg hij weer en scheurde

daarbij de fluitketting van mijn schou-

der-epaulet af. Na een korte worsteling

hadden we de noq steeds schreeuwen-

de en vloekende man opgesloten ach-

terin onze politiewagen. Daar stond ik

buiten adem en met verwarde haren

de schade aan mijn nieuwe uniform

op te nemen. Verbijsterd keek ik naar

mijn collega, die alleen maar glim-

lachte en me vriendelijk op de schou-

der klopte. Ik herinner me nog dat ik,

toen we naar de gevangenis reden,

bij mezelf dacht: "Er is iets heel erg

mis". Talloze mensen die een overtre-

ding hadden begaan, had ik in de

gevangenis of bij voorwaardelijke ver-

oordeling op precies dezelfde zacht-

zinnige manier benaderd, met het doel

een goede verstandhouding te schep-

- pen en het had daar altijd zo goed

gewerkt. Waarom liep het zo heel

anders, nu ik politieman was?

In de dagen en weken die volgden, zou

Rp.org_RPM75_02_feb_nr.06_compri 51



22 RPm

ik het antwoord op deze vraag door

veel schade en schande leren kennen.

Als hoogleraar had ik altijd gepro-

beerd mijn studenten aan het verstand

te brengen, dat het verkeerd is gezag

uit te oefenen, beslissingen voor an-

dere mensen te nemen of op orders

en bevelen te vertrouwen om iets tot

stand te brengen.

Nu ik zelf politieambtenaar was, werd

ik echter steeds weer gedwongen juist

die dingen te doen. Voor het eerst in

mijn leven kwam ik aanraking met

mensen die vriendelijkheid uitlegden

als zwakheid, als een uitnodiging tot

minachtinq of geweld. Ik ontmoette

mannen, vrouwen en kinderen die -

met vrees, wanhoop of opwinding -

van de persoon die achter het blauwe

uniform schuilging leiding, toezicht en

aanwijzingen verwachtten.

Het was voor mij, die he het uitoe-

fenen van gezag altijd had veroor-

deeld, heel moeilijk te verwerken,

dat ik nu zelf onvermijdelijk een sym-

bool van het gezag geworden was.

Harde realiteit

Ik merkte, dat er een hemelsbreed

verschil was tussen een ontmoeting

met deze mensen in het kader van het

verbeteringswerk onder delinquenten

en de wijze waarop je als politieman

met ze te maken krijgt, als ze heftig,

hysterisch of wanhopig zijn. Toen ik

het politie-uniform aantrok, kwam er

voor mij een eind aan de luxe van het

zitten met een pijp temidden van mijn

boeken, terwijl ik kalmweg met een

verkrachter of gewapende overvaller

de problemen van het verleden zat te

bepreken die hem in moeilijkheden

hadden gebracht met de wet.

Dergelijke delinquenten hadden er zo

onschuldig, zo onschadelijk uitgezien

in de steriele sfeer van de gevangenis.

De vaak vreselijke misdaden die zij

hadden begaan, waren verleden tijd

geworden en evenals de slachtoffers

ervan, geworden tot niet meer dan

een aantal gedrukte woorden op een

blad papier.

Nu, als politiebeambte, kreeg ik voor

het eerst te maken met de delinquent

als een zeer reële bedreiging van mijn

persoonlijke veiligheid en die van de

maatschappij. Niet langer was de mis-

dadiger een onschadelijke figuur die

in zijn blauw katoenen pak aan de an-

deze kant van mijn bureau zat, een
"slachtoffer" van de maatschappij, die

met medelijden en mildheid moest

worden behandeld. Hij werd een ge-

wapende overvaller die van de plaats

van de misdaad vluchtte, of een waan-

zinnige maniak die zijn gezin met een

geweer bedreigde, iemand die, ge-

hurkt achter het wiel van een auto in

een donkere straat, wellicht mijn

moordenaar zou worden.

Echte angst

Evenals de misdaad zelf, was ook

angst al spoedig niet langer een onper-

soonlijk en abstract begrip voor mij.

De angst werd iets dat ik regelmatig

aan den lijve ondervond. Een beklemd

gevoel in mijn maag, als ik b.v. een

magazijn naderde waar een geheim

alarm was afgegaan. Een droog ge-

voel in mijn mond, als we met blauw

licht en sirene gevolg gaven aan een

oproep waarin gewaarschuwd werd

voor gewapende tegenstand en ge-

vaar. Voor het eerst in mijn leven

leerde ik de angst in de ware zin des

woords kennen.

Ik herinner me nog bijzonder goed,

PROF. DR. GEORGE

L.KIRKHAM

docent aan de School voor Crimi-

nologie van de universiteit te

Florida (VS), nam een moedig

besluit. Om van nabij het politie-

optreden in zijn land te kunnen

bestuderen, volgde hij een

opleiding aan een Amerikaanse

politieschool en deed daarna

enkele maanden dienst als agent

bij het 80 man sterke politiekorps

van Jacksonville in Florida.

Over zijn ervaringen in deze

periode schreef de hooggeleerde

politieman een rapport, dat werd

gepubliceerd in het Politiebulletin

van de F.B.l. (maart 1974) en

later - in gepopulariseerde vorm

in het Amerikaanse weekblad 'US

N ews and World Report' onder

de titel: "What a professor learned

when he became a cop".

Een interessant verhaal van een

criminoloog die het aandurfde

de criminaliteit eens door de

bril van een gewoon politieman

te bekijken. En waar gebeurd.

dat ik kort nadat ik bij de politie was

gekomen een gevoelige les kreeg van

wat angst inhoudt. Mijn collega en ik

maakten op een zaterdagavond een

routine-rondgang door een verlopen

buurt met veel goedkope café's en

goklokalen, toen we een auto (met

een jongeman erin) midden op straat

geparkeerd zagen staan.

Ik stopte naast de auto en vroeg be-

leefd, de wagen goed te parkeren of

door te rijden. De jongeman begon

ons luidkeels uit te vloeken en schreeu-

de dat we niets te maken hadden met

wat hij deed. Er begon zich al een

groep boze omstanders om ons heen

te verzamelen toen we uitstapten.

Toen we op de man toestapten, be-

gon hij beschuldigend te schreeuwen

dat wij hem lastig vielen. Hij vroeg

de omstanders om hulp.

Eenpaar maanden geleden, toen ik nog

professor in de criminologie was, zou

ik er op aangedrongen hebben dat de

politiebeambte, die ik nu zelf was, de

auto daar maar rustig behoorde te la-

ten staan en maar liever moest door-

rijden dan een incident te riskeren.

Nu realiseerde ik me echter, dat een

politieman zich nooit kan onttrekken

aan zijn verantwoordelijkheid om de

wet te handhaven. Welk risico er

ook voor hemzelf aan verbonden is, ie-

dere politieman is er van doordrongen

dat zijn bekwaamheid om het wette-

lijk gezag kracht bij te zetten het

enige is dat staat tussen de beschaving

en een wildernis van wetteloosheid.

De man bleef maar vloeken en wei-

gerde hardnekkig zijn auto te verplaat-

sen. Toen we hem in arrest namen en

hem in de richting van de politiewagen

probeerden te krijgen, snelden er een

man en een vrouw uit de steeds

groter wordende menigte toe om hem

te bevrijden. In de hier op volgende

worsteling probeerde een hysterische

vrouw mijn revolver te pakken te krij-

gen en de lanqzarnerhand woedend

geworden menigte sloot zich al dich-

ter om ons heen.

Plotseling was ik niet langer de ge-

leerde, die vanuit z'n ivoren toren een

typische "overreactie" van de politie

op een straatincident gadeslaat. Nee,

ik maakte er zelf deel van uit en vocht

om levend en ongeschonden uit de

strijd te komen. Ik herinner me het
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misselijkmakende gevoel van ijskoude

vrees in mijn ingewanden, toen ik

worstelde om bij de radio van de auto

te komen. Tegelijk gaf ik een nood-

signaal door en drukte de verborgen

elektrische knop in, waarmee het ge-

weer uit zijn houder losgemaakt wordt,

terwijl mijn collega de gevangene in

zijn greep probeerde te houden en de

menigte op een afstand hield met zijn

revolver.

Mond vol tanden

Hoe streng zou ik een paar maanden

eerder een politieman veroordeeld

hebben die naar het geweer greep.

Maar ik liep met het wapen achter

om de wagen heen en schreeuwde de

mensen toe achteruit te gaan. Het

flitste door me heen, dat ik altijd be-

toogd had dat de politie geen wapens

behoorde te dragen, vanwege het of-

fensief karakter ervan en de mogelijke

schade die door het vertoon van wa-

pens aan de goede verhoudingen in

de maatschappij zou kunnen worden
toegebracht.

Hoe gemakkelijk zou ik toen een oor-

deel hebben uitgesproken over een

agent die, zoals ik nu, trillend van

angst een "ongewapende" menigte

bedreigde met een "aanvalswapen".

Maar de omstandigheden hadden

mijn gezichtsveld dramatisch veran-

derd, want het was mijn leven dat in

gevaar was en voor me zag ik mijn

vrouwen kinderen die mogelijk in

rouw gedompeld zouden worden. Het

ging nu niet om "een politieman", of
"agent Smith", maar om mij, George

Kirkham!

Ik was dan ook verbitterd, toen ik de

man die bijna een rel had verooorzaakt

de volgende avond op straat terugzag,

lachend alsof onze aanklacht van

"het zich met geweld verzetten tegen

arrestatie" een goeie grap was ge-

weest. Evenals mijn collega was ik

boos en voelde ik me gefrustreerd.

toen kort daarna dezelfde man ge-

legenheid kreeg een bekentenis af

te leggen van schuld aan het veel

lichtere vergrijp van "ordeverstoring".

Was ik vroeger altijd erg bezorgd ge-

weest voor de rechten van overtre-

ders, ik begon nu te denken aan de

rechten van politiemensen. Nu be-

sefte ik dat mijn inspanningen om de

maatschappij en mijn persoonlijke

veiligheid te beschermen, werden be-

dreigd door precies dezelfde beslis-

singen van de rechtbank en door de

clemente houding van de commissie

voor vrijlating op erewoord, die ik

vroeger zo vurig had verdedigd.

Als mijn collega's bij de politie mij

als man van de wetenschap vroegen,

waarom zij die betrokken zijn bij

dood of mishandeling van politieman-

nen, die toch niets minder doen dan

een geordende maatschappij in stand

houden, er zo vaak met een lichte

straf afkomen, dan stond ik met de

mond vol tanden. En ik werd het ook

beu om zorgvuldig allerlei lastige

wettelijke beperkingen in acht te ne-

men, terwijl bandieten en straatschen-

ders de wet onophoudelijk in eigen

voordeel verdraaiden.

Slachtoffers

Ik weet nog goed, hoe ik op een avond

op straat een handelaar in heroïne

voorlas wat zijn rechten waren, met

het resultaat, dat hij halverwege mijn

verhaal begon te schudden van het

lachen en de rest van het verhaal uit

zijn hoofd opzegde. Zijn rechten wa-

ren door de wet geregeld, maar hoe

stond het met de rechten van de

slachtoffers van mensen als hij?

Dergelijke vragen begon ik me steeds

meer te stellen.

Opgegroeid in de gegoede burger-

stand en ook later in mijn maatschap-

pelijk werk onder misdadigers, was

ik niet in aanraking gekomen met

het soort menselijke ellende en trage-

die waarmee de politieman dagelijks

te maken krijgt. De vaak verschrik-

kelijke tonelen, geluiden en geuren die

deel uitmaakten van mijn werk ach-

tervolgden me nu nog uren nadat ik

mijn uniform uitgetrokken had.

De slachtoffers van de misdaad wa-

ren thans geen onpersoonlijke gege-

vens meer voor mij; vroeger had ik

eigenlijk nooit veel aan hen gedacht,

maar bij het zien van zoveel levens

die meedogenloos beschadigd of ver-

nietigd waren door de bedrijvers van

de misdaad, werd ik geheel in beslag

genomen door het vraagstuk van de

verantwoordelijkheid van de maat-

schappij om de mannen, vrouwen en

kinderen die dagelijks slachtoffer

worden te beschermen.

Enkele seconden

Ik kwam onder dezelfde spanningen

te staan als waarvan mijn collega's te

lijden hadden. Ik werd er misselijk
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en doodmoe van beschimpt en aange-

vallen te worden door misdadigers
die gewoon.lijk een sympathiek gehoor

vonden bij rechters en juryleden, die

direct klaar stonden Om hun kant van

de zaak te begrijpen en hen "nog een

kans" te geven. Steeds hing mij het

zwaard boven het hoofd van de

nieuwsmedia en pressiegroepen,

steeds klaar om de kleinste fout van

mijn collega's en mij aan te grijpen.

Als hoogleraar had ik altijd ruim-

schoots de tijd gehad om moeilijke

beslissingen te nemen, als politieman

was ik genoodzaakt binnen enkele

seconden een keuze te maken van het
hoogste belang: schieten of niet schie-

ten, arresteren of niet arresteren, ach-

ter iemand aan gaan of hem laten

lopen, altijd met de tergende zeker-

heid dat anderen, met zeeën van tijd

om te analyseren en te denken, klaar

stonden om met te be- en veroordelen

voor alles was ik deed of niet deed ...

Ik kreeg meer en meer ontzag voor de

ingewikkelde taken waarmee mannen

geconfronteerd werden, wier werk

ik vroeger als vrij simpel en ongecom-

pliceerd beschouwde. Ik zou werkelijk

de gemiddelde klinisch psycholoog of

psychiater eens willen uitnodigen al

was het maar één enkele dag mee te

draaien in de politiemacht en de men-

sen mee te maken, die ernstige pro-

blemen hebben, die ook nog onmid-

dellijk moeten worden opgelost.

Ik zou zo iemand willen vragen eens

binnen te wandelen in een rokerig

goklokaal, waar een stuk of zes woe-

dende kerels elkaar met biljartkeuen

te lijf gaan. En ik zou willen, dat de

gevangenisadvocaat en de officier

die over vrijlating op erewoord be-

slist, hun cliënt Jones eens zagen zo-

als de agent hem ziet: niet rustig en

kalm op het bureau, maar terwijl hij

zijn kind ranselt met zijn riem of zijn

zwangere vrouw trapt.

Ik wou dat iedere rechter en ieder

jurylid in de Verenigde Staten de

verwoestingen eens zag die de mis-

daad kan aanrichten, zoals de polltie-

man ze ziet: ononschuldige mensen

gestoken, neergeschoten, geranseld,

~verkracht, beroofd en vermoord. Ik

weet zeker, dat ze misdaad en mis-

dadigers dan net als ik met heel

andere ogen zouden bekijken.
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Zelfbeheersing hoorde achter me zijn geruststellende

stem: "Houd je kalm, Doe". Ik liet de

jongen los en stond daar seconden-

lang, zwijgend, niet in staat de wer-

kelijkheid te aanvaarden, n.1. dat Ik

mijn zelfbeheersing verloren had. Ik

moest ineens denken aan een col-

lege waarin ik mijn studenten voor-

gehouden had: "Iedereen die zijn ge-

voelens niet te allen tijde volkomen

in bedwang heeft, moet geen politie-

man worden".

Ondanks alle menselijke ellende en

lijden waarvan politiemensen in hun

werk getuige zijn, was ik verbaasd

over de ongelooflijke menslievendheid

en het medelijden dat de meesten van

hen kenmerkt. Mijn vastgeroeste

ideeën over de ruwe en sadistische

politieman werden steeds weer vol-

komen omvergeworpen bij het zien

van de menselijkheid en vriendelijk-

heid die de mannen in het blauwe

uniform ten toon spreidden ...

Ook heb ik mij vaak verbaasd over

de weerstand die mijn collega's had-

den tegen de enorme spanningen die

hun werk meebracht. Lange werk-

tijden, frustratie, gevaar en zorgen,

dat alles nemen ze op de koop toe,

omdat het er nu eenmaal bijhoort als

je politieman bent. In de loop van de

tijd kwam ik tot de vernederende ont-

dekking, dat ik net als de mensen met

wie ik samenwerkte, maar een gewoon

menselijk wezen was en dat er beslist

grenzen waren aan de hoeveelheid

spanning die ik in een bepaalde peri-

ode kon verdragen.

Op een avond ondervond ik dit aan

den lijve. Het was een lange zware

dienst geweest die dag, die geëindigd

was met een achtervolging op top-

snelheid van een gestolen auto,

waarbij we ternauwernoof ontsnapten

aan ernstige verwonding toen we

plotseling een andere auto vlak voor

onze patrouillewagen kregen.

Toen de dienst er op zat, had ik een

vaag gevoel van vermoeidheid en

Waarom?

Ik weet nu uit ervaring, dat de maat-

schappij te veel van politiemensen

eist: ze worden niet alleen geacht de

wet te handhaven, maar krijgen ook

nog te maken met psychiaters, huwe-

lijksraadgevers, maatschappelijk wer-

kers en zelfs predikanten en artsen.

Ik heb me vaak afgevraagd: "Waarom

wordt iemand politie-ambtenaar?

Waarom blijft hij het?" Het enige ant-

woord, dat ik hierop weet is geba-

seerd op mijn eigen beperkte ervaring

als politieman: Avond aan avond

kwam ik thuis en trok mijn uniform

uit, met een gevoel van voldoening

dat ik in geen enkele andere baan ge-

had heb, een gevoel dat ik iets had

bijgedragen aan de gemeenschap.

Al te lang hebben wij aan colleges en

universiteiten in Amerika aan jonge

mannen en vrouwen heel fijntjes de

indruk gegeven, dat er op één of an-

der manier iets met je mis is als je

bij de politie bent. Het is hoog tijd,

dat daar een eind aan komt.

spanning. Mijn collega en ik waren

op weg naar een restaurant om te ont-

bijten, toen we het onmiskenbare

geluid van brekend glas hoorden uit

de richting van een kerk en twee lang-

harige tieners zagen weglopen. We

spraken de jongens aan en ik vroeg

de ene naar zijn naam, terwijl ik mijn

politiekaart liet zien. Hij lachte spot-

tend, vloekte en keerde zich om weg

te lopen.

Het volgende ogenblik greep ik de

jongen bij zijn kleren, draaide hem om

en schreeuwde: "Ik spreek tegen je,

ellendeling!" Ik voelde de arm van

mijn colleqa op mijn schouder en
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Niet de heelmeester,
maar de bouwmeester

De aanleiding

In RP-Magazine van november 1974

is de heer Van der Meer, comman-

dant opleidingsschool RP te Apel-

doorn, gestapt in de rol van "contro-

lerend geneesheer", en doet als zo-

danig verslag van een onderzoek

waarin de primaire politie-opleiding

zijn patiënt blijkt te zijn en waarbij

hij in zijn constatering van de 'ziekte'

zijn diagnose vooral baseert op uit-

spraken van jonge politie-funktiona-

rissen, die zojuist hun opleiding ach-

ter de rug hebben en geconfronteerd

met dagelijks politiewerk, hun onge-

noegen onder woorden brengen over

de kloof die bestaat tussen opleiding

en praktijk.

De diagnose van Van der Meer luidt:

"Bij de voorbereidingen van jonge

mensen op de politietaak is sprake

van onvoldoende aandacht voor het

feit, dat het dagelijks werk van de

politieman een voortdurend appèl doet

op diens vermogen om zijn vakkennis

als mens onder medemensen in de

praktijk te brengen".

Het is verleidelijk om het stuk van Van

der Meer kritisch onder de loupe te

nemen. De zaak echter, waarom het

gaat is daarbij mijns inziens niet ge-

baat. Daarom beveel ik het betoog

tenzeerste in uw aandacht aan en wil,

zo hier en daar van de uitspraken

van Van der Meer gebruik makend,

enkele andere facetten belichten.

H. Zeldenrijk (Foto H. L. van Harrevelt)

Een face-lift?

(alleen maar buitenkant)

In de uitspraken van de jonge politie-

funktionarissen valt op, dat de klach-

ten die zij uiten vooral slaan op hun

persoonlijk situatief "antwoord" dat

zij moeten geven op de problemen die

zij voorgeschoteld krijgen. Deze pro-

bleem-situatie blijkt geenszins aan te

sluiten bij de theorie, die tijdens de

opleidingen eigen gemaakt is. Het

blijkt veelal onmogelijk een koppeling

tot stand te brengen tussen theorie

en praktijk. Dat probleem is blijkbaar

inherent aan veel beroepsopleidingen,
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waar de theorie een persoonlijke ver-

taling en presentatie vraagt in de

resp. uit te oefenen beroepen. De

problemen liggen dan vooral op het

inter-menselijke vlak. Bijvoorbeeld de

omgang met het publiek, maar ook

met kol leg a's verloopt veelal niet zo-

als dat wenselijk zou zijn.

De problemen liggen vooral in de per-

soonlijke c.q. persoonlijkheidssfeer.

Het is daarom terech,tdat Van der

Meer in zijn konklusie niets voelt voor

een face-lift van de opleiding. Dit zou,

in medische termen blijvend, het "op-

lappen" zijn van het gezicht van een

bejaarde, maar het lichaam waarop

dit "gerestaureerde" hoofd prijkt is

versleten en kan niet meer mee in de

omstuimige werveling van het dage-

lijks leven, i.c. de politiepraktijk.

Er moet een ingrijpende verandering

plaats vinden, binnen de opleidings-

instituten. De "patiënt" wordt niet

beter door medicijnen toe te dienen,

die de ziekte voor een poosje zullen

onderdrukken. De "patiënt" zal in

staat moeten worden gesteld een

"nieuw leven te beginnen".

Waar gaat het om?

De verandering van de primaire op-

~Ieiding zal heel wat voeten in de aarde

hebben. Er zal namelijk op heel veel

vragen een antwoord moeten worden

gezocht. Vragen zoals: Welke veran-
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dering moet de inhoud van het leer-

plan ondergaan om een adekwate op-

leiding te kunnen realiseren?

In verband hiermee zal de basisvraag

voor alles moeten zijn:

Wat is het doel van onze opleiding?

Een andere vraag die voor de realise-

ring van de opleiding van belang is,

is deze: Wie moeten er meebeslissen?

De antwoorden op deze vragen zijn

van beslissende betekenis voor de

gehele vernieuwing. In de bestaande

leerplantheorieën en modellen geeft

de beantwoording van doelstellingen-

vraag de richting aan voor de daarop

volgende leerplantheoretische kempo-

nenten, zoals b.v. de leerinhouden, de

didaktische werkvormen, de te ge-

bruiken middelen en de evaluatie van

het onderwijs.

Er zullen uitspraken moeten komen,

die antwoord geven op de vraag: Wat

wil ik met mijn opleiding bereiken?

Of anders gezegd:

Welke onderwijs- c.q. vormingsdoelen

moeten worden nagestreefd?

Deze vragen zullen eerst beantwoord

moeten worden, wil er van een ver-

dere, verantwoorde vernieuwing en

ontwikkeling sprake kunnen zijn.

Wie moeten er beslissen?

In de huidige leerplantheorie over-

heerst de opvatting, dat bij het beslis-

sen over de doelstellingen er een

evenwichtige inbreng moet zijn van

zowel de beleidsinstanties, als van de

wetenschappers, als van de betrok-

kenen.

In eerste instantie zal de doelstellin-

genproblematiek, maar daarna ook de

verdere uitwerking in een curriculum,

de gezamenlijke taak zijn van ministe-

rie, wetenschappers c.q. docenten en

functionarissen uit de politiepraktijk,

zowel net afgestudeerden als de lei-

dinggevende rangen.

In de beslissingsfase zullen deze hier-

voor genoemde belanghebbenden een

gelijkwaardige inbreng moeten heb-

ben, om de vernieuwing een kans van

slagen te geven.

Geen face-lift, maar

persoonlijkheidsvorming

(een principiële verandering)

Onze samenleving is niet gebaat met

het afleveren van 'examenautomaten'.

met politiemensen die een aantal trucs
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onder de knie hebben gekregen die

zij op het examen demonstreren. Een

opleiding mag niet uitlopen op het

kunnen demonstreren van een aantal

vaardigheden. Het gaat erom, dat dat-

gene wat de leerling c.q. student heeft

ervaren en zich heeft eigen gemaakt

in de opleiding, een deel van hemzelf

wordt. Het gaat om een zijnswijze.

Het etiket politie moet garantie(!) bie-
den, nl. voor positieve persoonlijk-

heidsaspekten en vakbekwaamheid.

De jonge politieman die in de praktijk

tot daden komt, moet weten wie hij

is en waarom hij de dingen doet, zoals -

hij ze doet; waarom hij met de men-

sen omgaat, zoals hij met ze omgaat.

Wanneer de adspirant deze mentali-

teit wordt bijgebracht, bezit hij een

aantal verworvenheden, die hem in

staat stellen op nieuwe problemen een

antwoord te geven, zijn antwoord te

geven.

Teneinde een aanzet te geven tot de

doelstellingsformulering, wil ik hier-

onder mijn visie weergeven.

Als algemene doelstelling voor het

politie-onderwijs willen we het vol-

gende suggereren.

Het politie-onderwijs moet de leerling/

student in staat stellen zijn vak opti-

maal te kunnen uitoefenen. Dit houdt

in de eerste plaats in, dat hij goed met
mensen om moet kunnen gaan, zowel

met het publiek als met zijn kollega's.

In de tweede plaats zal hij in staat

moeten zijn om als orde en rechts-

handhaver te kunnen optreden.

Op grond van deze formulering moet

het politie-onderwijs:

1. persoonlijkheidsvormende waarden

inhouden (formele vorming)

2. aan vaktechnische eisen voldoen

(materiële vorming).

ad 1

De persoonlijkheidsvormende waar-

den zijn gelegen in het doen ontdek-

ken c.q. ontplooien van, (wel te onder-

scheiden maar niet te scheiden):

a. het domein van het verstandelijk

funktioneren, geheugen, kennis,

het ontwikkelen van denkproces-

sen (b.v. begrijpen kritisch den-

ken, creatief denken, konklusies

trekken) zgn. cognitieve aspekten.

b. het bijbrengen van bepaalde atti-

tuden of gezindheden (b.v. demo-

cratische gezindheid, bereidheid

tot samenwerken, hulpvaardigheid,

verdraagzaamheid) zgn. dyna-

mische affektieve aspekten.

c. het doen verwerven van een per-

soonlijke situatieve bewegingsge-

vormdheid; zgn. psychomotorische

en sensorische aspekten.
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ad 2

Onder de vaktechnische eisen willen

we verstaan, die kennis en vaardig-

heden,die het mogelijk maken het

politievak te kunnen uitoefenen.

We kunnen ons niet aan de indruk

onttrekken dat de huidige opleiding

vooral en hoofdzakelijk aan deze

materiële vormingseis, de vaktech-

nische doelstelling inhoud geeft.

Echter de formele vormingseis (zie

ad 1) is een even belangrijke "peiler

onder de opleidingsbrug" als de

materiële.

Aangezien persoonlijkheids-vorming

niet het aanleren van vaardigheden

(trucs) inhoudt, maar een consistente

zijnswijze zal moeten doen ontwikke-

len, zoals in het voorgaande al is be-

toogd, zal hiervoor ook de tijd moe-

ten worden ingebouwd in een ver-

nieuwde opleiding. De elders ge-

hoorde suggestie van het verlenqen

van de opleiding en het eventueel in-

bouwen van een praktijkstage, lijkt

mij alleszins het overwegen waard.

Foto H. l. van Harrevelt

Slot

Weer teruggaand naar de aanleiding

tot dit stuk meen ik dat een medische

vergelijking te weinig mogelijkheden

biedt om uit te kunnen drukken wat

we bedoelen. Aantrekkelijker is het

om met een voorbeeld uit de bouw-

wereld te eindigen.

Er is behoefte aangetoond tot "reno-

vatie" van de opleiding. Dit houdt niet

in dat er een uiterlijke verfraaiing

moet plaats vinden. Maar er zal aan

het "fundament" van de opleiding iets

moeten veranderen om een funktio-

neel bouwwerk mogelijk te maken.

Met andere woorden: Er zal een dui-

delijke politie-onderwijs filosofie moe-

ten worden uitgesproken, wil er van

enige zinvolle vernieuwing sprake zijn.

Ugchelen, 17 januari 1975.

H. Zeldenrijk,

Bewegingsagoog,

Ned. Pol. Academie

Wenst u een exacte voorlichting over

een verzekering voor de kosten van

verpVeglng in ee~ hogere klasse?

v raag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordige.

0/ bel ons kantoor toestel 234.

Uit: Balans

RPm 27

(maandblad voor gevangeniswezen

en TBR-stelling)

Snuifspoor

Zit ik onlangs in de kantine van de

Koninginnegracht naast een kauwen-

de mijnheer Spoor. Jullie kennen hem

wel met zo'n eerbiedwaardig zilveren

hoofd. Zegt ie: 'Snuiver ik ben het

spoor bijster'. Zeg ik: 'Volg het spoor
terug dan kom je er wel'. Zegt ie:

'Waar?' Zeg ik: 'Wil jij ook al een

spoorboekje op het leven, spoorzoe-

ker die je bent. Aankomst in het leven

daar en toen, vertrek eruit daar en

dan'. Zegt ie: 'Ik begrijp je niet'. Zeg

ik: 'Dat is het lot van alle grote gees-

ten niet begrepen te worden'. Zegt ie:

'Wat ik bedoel is hoe we de kar van

het gevangeniswezen in het goede

spoor krijgen. Moeten we de voet-

sporen volgen van de duiven of van

de haviken? Moet het breed- of smal-

spoor zijn?' Zeg ik: 'Het brede voert

ten verderve'. Zegt ie: 'Ik heb bij het

gevangeniswezen m'n sporen verdiend

en sporen nagelaten, kun jij me toch

wel helpen op het rechte spoor te
komen'. Zeg ik: 'Alle ambtenaren een

spoorslag 'geven om . . .'

Onderbreekt ie me: 'Die lui in de

bajes hebben het toch al zo moeilijk

met hun dubbelsporigheid, beveiligen

en bejegenen, daarmee raken ze op

een dwaalspoor. Zeg ik: 'Als ze maar

naar snuiver luisterden, zaten ze al-
lang weer op het goede spoor.'

Zegt ie: 'Dat doe ik nou al een half

uur, zonder er een barst van te be-

grijpen'. Zeg ik: 'Kijk Spoor, ik zal het

je allemaal eens haarfijn uit de doe-

ken doen'. Slaat de klok half twee.

Spoorslags weg Spoor. Roept ie nog

met de brokken achter de kiezen: 'De

plicht roept! 'Kijk en daarmee zit ie

nou op het goede spoor. Jullie ook?

Heel veel liefs van één, die zich niet

op een zijspoor laat rangeren, te

weten:

Snuiver.
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Nieuwe wachtmeesters

KLAS A, OPLEIDING 1974-1

Voorste rij van links naar rechts: De wmrs. C. A. H. M. van

Adrichem, R. Boonstra, G. J. M. Baten, A. de Borst, R. W.

C. Bor, J. Bijlsma, owmr. G. W. Assendelft (docent L.O.)

en owmr. J. N. van Kooten.

Middelste rij van links naar rechts: De wmrs. J. A. G. M.

Curfs, J. G. M. Bongaerts, Chr. J. H. Buelens, P. N. van

Boxcel, A. A. de Goeij, A. A. A. Coolen, G. van den Berg

en adj. J. Th. Lenior.

Achterste rij van links naar rechts: De wmrs. J. W. F. Bon-

hof, P. F. M. Bisschop, J. C. Dirksen, J. C. M. Fransen,

A. N. M. Verbeek, G. Bennik, J. R. J. Adema.

KLAS B, OPLEIDING 1974-1

Eerste rij van links naar rechts: M. J. Feenstra, P. J. W.

Harmsen, M. G. J. Kleijn, M. Kant, owmr. G. W. Assendelft,

J. S. M. Houtenbos, H. J. E. Hochs, owmr. R. Schenkman,

adj. G. L. M. Groot.

Tweede rij van links naar rechts: G. Gill, D. A. Kagchel-

land, A. W. G. Hasselman, F. G. Th. Houkes, H. W. J. C.

Hoogeveen, F. H. van i:ssen, C. Groenendijk, R. A. J. d'

Hooge, J. M. Heinhuis, S. W. G. Groenheide.

KLAS C, OPLEIDING 1974-'1

Voorste rij van links naar rechts: Wmrs. B. Luters, E. E. L.

Kroon, N. Ponsen, C. D. van Kruijssen, A. J. A. Krak, P.

L. de Putter, R. F. C. Mathijssen, P. J. Martens.

Middelste rij van links naar rechts: Owmr. W. Vlot, owmr. G.

W. Assendelft, de wmrs. D. D. Korsten, E. J. van der Meer,

M. A. Janssens, A. E. F. Knez, A. W. H. van Rees, adj. P.

G. Hendriks.

Achterste rij van links naar rechts: De wmrs. T. J. H. Meijers,

H. Noordijk, B. L. A. M. Krämer, M. J. Kaljouw, M. J.

Martha, P. J. Louwerens, F. A. Nijman, H. W. F. Rohde,

T. J. H. Koenen.

KLAS D, OPLEIDING 1974-1

Achterste rij van links naar rechts: De wmrs. J. J. W. Ver-

beek, M. Petter, B. Reidinga, H. Oosting, N. van de Wijn-

gaart, H. W. A. Slaats, owmr. G. W. Assendelft (docent

L.O.) en adj. J. Dolmans.

Middelste rij van links naar rechts: De wmrs. H. M. A. Ver-

kerk, A. F. Veltman, C. Schwarze, N. G. M. Roof, H. J. L.

Snackers en J. van der Stoep.

Voorste rij van links naar rechts: Owmr. H. Bethlehem, de

wmrs. F. Verweij, G. W. P. Peels, J. W. G. Stobbink, C.

de Voogd, J. Saarloos, J. M. Vermeulen, Th. Visser en

M. in het Veld.

RPm 29
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Nieuwe groepscommandanten

Met ingang van 1 december 1974

aangewezen als commandant van de

groep Boxmeer adjudant W. F. Spits.

Hij werd geboren op 8 mei 1920te Rot-

terdam en was sedert 1 februari 1972

commandant van de groep Oude-

water.

Met ingang van 1 december 1974

aangewezen als commandant van de

groep Medemblik adjudant J. A. Win-

kel. Hij werd geboren op 29 septem-

ber 1918 te Nijmegen en was sedert

1 april 1972 commandant van de
groep Texel.

Met ingang van 1 december 1974

aangewezen als commandant van de

groep Roden adjudant R. Schuitema.

Hij werd geboren op 15 oktober 1919

te Emmen en was sedert 1 juli 1971

commandant van de groep Groote-
gast.

Met ingang van 1 december 1974

aangewezen als commandant van de

groep Westdongeradeel adjudant M.
Bolt. Hij werd geboren op 24 januari

1918 te Grootegast en was sedert 1

februari 1971 commandant van de

groep Hemelumer Oldeferd.

Met ingang van 1 december 1974

aangewezen als commandant van de
groep Zuidlaren adjudant K. Munting.

Hij werd geboren op 25 maart 1920te

Warffum en was sedert 15 oktober

1969 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Zuidlaren.

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-11-'74: N. L. Snel, schrijver-A van Heiloo

naar Alkmaar; F. Bergsma, wmr. 1e kl. van

Schagerbrug naar Schagen.

Per 29-11-'74: J. Keijser, wmr. van Schagen

naar Wieringerwaard.

Per 1-12-'74: E. van Oee, wmr. van Wervers-

hoof naar Utrecht (RPtW); J. H. Koedam,

owmr. van Alkmaar naar Grootebroek; H. A.

Köhler, wmr. 1e kl. van Bergen (N.H.) naar

Alkmaar (vkg.); S. W. Boorsma, wmr. 1e kl.

van Heerhugowaard naar Hoogwoud ; J. A.

Geld

Thuis

Service

Alle <bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

PrivéLening:

f 2.500,- 30 m. f 108,-

f 5.000,- 42 m. f 161,-

f 8.500,- 54 m. f 221,-
f 15.000,- 60 m. f 355,-

2e hypotheken:

f 10.000,- 60 m. f 267,-
f 20.000,- 120 m. f 351,-
f 40.000,- 120 m. f 701,~

Woonverbetering:

f 5.000,- 60 m. f 125,-
f 10.000,- 72 m. f 212,-
f 15.000,- 96 m. f 260,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 167 10

JANSENS

Krediet-

kantoor
v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.

eeeo
PERSONALIA

ambtsjubilea

Adjudant A. Schilders, Bergeijk, 40 jaar 2-1-'75

Wmr. 1e kl. J. Slotboom, Eindhoven,

25 jaar 3-1-'75

Owmr. M. J. Geeratz, 's-Hertogenbosch,

25 jaar 14-1-'75

Wmr. 1e kl. Sj Visser, Murmerwoude,

25 jaar 28-1-'75

Owmr. J. M. Thissen, Jabeek, 40 jaar 24-1-'75

Adjudant E. Scholten, Bilthoven,

40 jaar 8-1-'75

Adjudant A. P. de Graaf, Utrecht,

40 jaar 21-1-'75

verplaatsingen
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Winkel, adj. van Den Burg (Texel) naar

Medemblik.

Per 1-1-'75: H. Th. Haas, adm. ambt. C 3e kt,

van Alkmaar naar Harlingen (O.S.); P. L.

M. Mooij, wmr. van Schagen naar Petten.

DISTRICT BREDA

Per 1-12-'74: A. L. M. Broers, wmr. 1e kl.

van Terheijden naar Bladel; H. L. F. Op de

Beek wmr. van Made en Drimmelen naar

Hooge en Lage Zwaluwe.

Per 28-12-'74: J. W. Visser, wmr. van Etten

Leur naar Raaite.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-12-'74: R. Schuitema, adj. van Groote-

gast naar Roden; H. Bosscher, wmr. 1e kt.

van Beerta naar Leens; M. W. Keizer, wmr.

van Groningen naar Marum; J. A. Lenting,

wmr. 1e kl. van Loppersum naar Groningen;

E. Bekkema. owmr. van Groningen naar

Apeldoorn; G. W. Spanninga, owmr. van

Wehe naar Grootegast; K. Niemeijer, wmr.

1e kl. van Groningen naar Zuidwolde.

Per 15-12-'74: G. Stevens, wmr. 1e kl. van

Leek naar Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-11-'74: J. M. M. v.d. Eerden, wmr. 1e

kl. van Uden naar Neerijnen (COME).

Per 9-12-74: D. C. Fokkema, wmr. van 's-Her-

togenbosch naar Driebergen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-12-'74: J. H. F. M. Driessen, wmr. 1e

kl. van Hulsberg naar Maastricht (park.gr.);

P. M. J. M. Schuttelaar, wmr. 1e kl. van

Margraten naar Stein; H. A. J. Spanjers,

owmr. van Schinveld naar Born; J. H. M.

Kropman, owmr. van Merkelbeek naar Asten;

A. H. C. Elshof, wmr. 1e kl. van Valkenburg

naar Maastricht (rech.gr.).

DISTRICT ROERMOND

Per 1-12-'74: H. J. C. Nagelmaeker, wmr. 1e

kl. van Echt naar Heeze.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'74: G. M. W. Kuijk, wmr. 1e kl. van

Loosdrecht naar Amsterdam; G. van Dijk,

wmr. 1e kl. van Bunschoten naar Eemnes.

Per 1-12-'74: W. F. Spits, adj. van Oudewater

naar Boxmeer (distr. Den Bosch).

Per 16-12-'74: C. H. Herweijer, owmr. van

Jutphaas naar Vreeswijk.

Per 1-1-'75. B. van Twillert, d.o. III van De

Bilt (staf distr. naar Harlingen (opt.sch.): J.

C. H. van Ooijen, wmr. 1e kl. van Rens-

woude naar Bilthoven (vkg.).

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-12-'74: H. Krist, adj. van 's-Gravenhage

(MvJ/Dir. Pol.) naar Leeuwarden (staf distr.).

C.O.M.E.

Per 1-12-'74: W. A. de Kraker, d.o. III van

Neerijnen (COME) naar Voorburg (A.I.).

Per 1-1-'75: H. J. Hesselink, adj. van Neerijnen

(COME) naar Groesbeek (distr. Nijmegen).

LUVA

Per 1-12-'74: J. M. A. Leideritz, wmr. 1e kl.

van Schiphol (Luva) naar Amsterdam (rech.gr.)

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-12-'74: H. A. Dikmans, adm. ambt. 1e kl.

van Apeldoorn naar Wijhe.

Per 9-12-'74: A. Claessen, wmr. 1e kl. van

Apeldoorn naar Horn.

Per 16-12-'74: H. Bouwman, adj. van Apeldoorn

naar Harlingen; D. Eshuis, adj. van Apeldoorn

naar Harlingen; G. M. Koning, adj. van Apel-

doorn naar Harlingen; J. Postma, adj. van

Apeldoorn naar Harlingen; M. Th. Berendsen,

owmr. van Apeldoorn naar Harlingen; J. W.

Gehasse, owmr. van Apeldoorn naar Hartin-

gen; R. Jansma, owmr. van Apeldoorn naar

Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-11-'74: J. J. Kleppers, ofticier 1e kl,

van Bilthoven (vkg.) naar Voorburg (A.I.).

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: R. Klooster te Midden Beemster.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: M. J. van Weel te Amsterdam.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: J. Niks te Breda.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: J. T. P. M. Quik te Oudenbosch;

M. J. M. v.d. Ven te Etten-Leur; A. M. Kan-

ters te Etten-Leu r,

tot wachtmeester:

Per 1-11-'74: C. J. L. van Dooren te Wouw.

tot schrijver-A:

Per 1-9-'74: G. P. Peters te Breda.

D'ISTRICT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: H. J. C. Nagelmaeker te Heeze;

A. L. M. Broers te Bladel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: J. W. Bergmann te Krimpeil aan

de l.Issel.

DISTRICT GRONINGEN

tot -opperwachtrneester:

Per 1-12-'74: H. J. Prins te Eenrum; K. Nie-

meijer te Zuidwolde.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'74: H. M. de Bot te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT MAASTRICHT

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: H. H. C. Rossel te Susteren.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: W. Kramer te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: A. A. C. M. v.d. Wegen te

Driebergen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-12-74: Mevr. H. G. E. van Remmerden-

Opregt te Driebergen.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-12-'74: Th. A. M. Groskamp, schrijver-A

te Alkmaar.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-12-'74: P. W. J. M. Corvers, schrijver

te Rosmalen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-12-'74: R. Krol, r.a. III te Leeuwarden

(vkg.).

Per 1-1-'75: J. Bergsma, adm. ambt. C 3e kl.

te Witmarsum.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-12-'74: J. G. J. Beijer, wmr. 1e kl. te

Nijmegen; H. F. Bruntink, wmr. 1e kl. te

's-Heerenberg; J. G. J. M. Jansen, wmr. 1e

kl. te Maasdriel.
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DISTRICT ROERMOND

Per 1-12-'74: M. H. P. Berden, schrijver te

Horst.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-12-'74: J. H. C. Geelen, adm. ambt. C

3e kl. te De Bilt (rech.gr.); J. G. Geldorp,

schrijver-A te De Bilt (staf distr.).

Per 16-12-'74: J. Nijland, schrijver te De Bilt

(staf distr.).

LUVA

Per 1-12-'74: Mej. A. J. Scholten, schrijver

te Schiphol-C.

Per 1-1-'75: Mej. IJ. van Heerde, telex-tele-

foniste te Schiphol-C.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-11-'74: Mej. M. Bakhuizen, r.a. 11 te

Driebergen.

Per 16-11-'74: P. W. de Vries, adm. ambt. C

3e kl. te Driebergen.

Per 1-12-'74: P. S. Sondervan, r.a. II te Drie-

bergen.

Per 1-1-'75: S. Imminkhuizen, schrijver-A te

Driebergen.

RESERVE-WACHTMEESTERS

Per 15-1-'75: H. J. Germans te Amsterdam; C.

J. van Bruchem te Amsterdam; K. Bos te

Utrecht; K. Bos te Utrecht; R. Bos te Utrecht;

R. M. Hinderink te 's-Gravenhage; M. A. Smits

te 's-Hertogenbosch; P. Bossenbroek te Bre-

da; P. Bouwmeester te Eindhoven; H. Schuur-

man te Eindhoven; G. D. Reijbroek te Eind-

hoven; W. M. H. Grooten te Roermond; H. J.

W. Pieters te Maastricht; M. J. M. Lemmens

te Maastricht; A. E. H. M. Bremer te Apel-

doorn; L. C. Woudenberg te Apeldoorn; M.

J. E. M. Spijkers te Apeldoorn; T. G. Rosen-

dahl te Apeldoorn; J. Weistra te Leeuwarden.

Per 1-2-'75: P. C. M. Starrenburg te 's-Graven-

hage; T. Braggaar te 's-Gravenhage; W. Tiele-

man te Breda; B. A. Smits te Eindhoven; L.

A. van den Heurik te Roermond; J. M. G.

Jacobs te Roermond; W. A. J. Oyen te Roer-

mond; A. J. J. M. Pellemans te Roermond;

A. J. C. Frazer te Nijmegen; A. Schuring te

Assen.

de dienst verlaten

DISTRICT BREDA

Per 1-12-'74: W. v.d. Hoeven, owmr. te Wouw.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-12-'74: H. J. Eggink, owmr. te Noord-

horn; C. van Belle, owmr. te Zuidwolde.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-11-'74: C. P. van Hal, wmr. 1e kl. te

Veghel.

Per 1-12-'74: F. S. Blaas, adj. te Boxmeer;

R. B. J. Leliaert wmr. 1e kl. te Helvoirt,

H. v. Rooij-de Graaft, adm. ambt. C 2e kl.

te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-12-'74: M. v. Duurling, wrnr, 1e kl. te

Vijlen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-12-'74: Mevr. H. R. Harper-Grunberg,

typiste-A te Voorburg; K. Tervarie, adm. ambt.

C 2e kl. te Voorburg.

Per 1-1-'75: B. Zeisseink, schrijver-A te

Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-12-'74: F. F. J. Kramer, wmr. 1e kl. te

Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-12-'74: G. Poldervaart, owmr. te Gorln-

chem; C. M. Vermeer, wmr. te Vreeswijk.

Rp.org_RPM75_02_feb_nr.06_compri 60



32 RPm

Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

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. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080- 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tel. 08389- 55 33

LAY OUT

LI MA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tel. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10 ,Dokkum

tel. 05190- 23 21

Postgiro as 31 11

*
Abonnementsprijs f 19,76 (Incl. BTW)

per jaar biJ vooruitbetaling

Losse nummers f 2,00

RPm PUZZEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

·
2

·
3

·
4

·
5

·
6

·
7

·
8

·
9

·
10

·
11

·
~2

·
13

·

Na oplossing is op de verticale stip-

pellijn een bekend gezegde leesbaar.

Gevraagd wordt: Hoe luidt dit ge-

zegde?

Horizontaal: 1. paal op een schip, zwarte kers,

soort kabeljauw; 2. jong zoogdier, monster, onder

andere; 3. potsenmaker, metaal, ergens anders;

4. vertegenwoordiger, Engels graafschap, uniek;

5. handvat, selderie, stamppot; 6. en andere, kip-

pensoort, ruwen harig, ereteken; 7. voorzetsel,

spoedig, kaartenboek, vaatwerk; 8. hel klinkend,

leenman, half; 9. bevroren water, rechter bij-

rivier van de Donau, slingerplant, ontkenning;

10. fijn garen weefsel, plechtige inkomst, techni-

cus; 11. medewerkers, voorpunt van een schip,

parkeerverbod; 12. oosterlengte, papegaai, viool,

berg op Kreta; 13. toestel voor het lossnijden

van onderzeese mijnen, getal.

Verticaal: 1. soldatenkost, guitig, grap; 2. let-

terkeer, Amerika, op de manier van; 3. lijn,

maaltijd, onprettig, 4. moment, omlaag, aan-

wijzend voornaamwoord, open bosplek; 5. ar-

moedig huisje, vloertegel, als voren; 6. smook,

tijdperk, reeds, Nederl. Spoorwegen, vanaf; 8.

paradijs, zuil, plaats op de Veluwe; 9. nattig

koud, stad op Midden-Java, familieleden, 10.

bereide dierenhuid, plaats in N.-Brabant, ridder;

11. achting hebben voor, woonschepen, heerlijk;

12 actieve koolstof, niet verstandig, afloop; 13.

brandbare stof, Gedeputeerde Staten, Arabisch

vorst, keukengerei.

Oplossingen vóór 1 maart (op een briefkaart) opsturen aan:

Puzzel redactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,- verloot.

De oplossing van de puzzel in het januari-nummer luidt:

Ruim baan rnaken.

Winnaar werd: de heer E. Boom, Kon. Julianastr. 31, Berkenwoude (Z.H.).
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OMSLAG ARTIKEL

Hoe geboeid is de drager

van de burgemeestersketen?

OPINIE

W. M. Rehorst:

Opvang jong personeel

in studie . . . . 11

A. Aarnoudse:

Werkverdeling en werkbesparing 14

M. A. P. Dierckx:

De politie als hulpverlener. 25

EXPOSITIE:

Internationale beveiligingsbeurs

Security '75, Utrecht . 13

INFO INTERN

Nieuws uit de

districten . . 17

VERKEER:

Hoe functioneerd

de verkeersinformatie? .. 20

PERSONEELSZAKEN:

Computer bepaalt

vraag en aanbod

van burgerpersoneel . . . . . 25

VASTE RUBRIEKEN:

4

indit nummer

Burgemeesters

onder het mes

Hoeveel tijd besteden burgemeesters

aan politiezaken? Hoe zien zij hun

ambt? Zijn zij er tevreden mee?

Hoe denken burgers over hen?

dr. S. Faber weet daar meer van

sinds hij een onderzoek hield onder

de Friese burgemeesters . . pag 4

Hoe werkt de

Rijks Psychologische

Dienst

Dagelijks rollen uit de computer

van de RPD in Scheveningen de

gegevens over vraag en aanbod van

burger-overheidspersoneel.

Hoe werkt deze dienst? Welke

rol speelt ze in de werving? pag. 25

Mensen en meningen

In dit nummer geven weer allerlei

mensen uit het korps hun mening

over politiezaken en politietaken.

Om er drie te noemen:

Een postcommandant over

werkverdeling en werkbesparing.

een NPA-docent over hulpverlening

en de Algemeen Inspecteur over

de opvang van jong personeel.

3
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Hoe staat

de burgemeester

tegenover zijn ambt?

Hoe is zijn relatie met de

burgers van zijn gemeente?

Wat betekent voor hem

zijn rol van gezagsdrager?

Enkele van de vele vragen

waarop dr. Sytze Faber

antwoord kreeg bij zijn

bestuurskundig onderzoek

in Friesland.

Aangezien ruim 80 procent

van de geïnterviewden

burgemeester is van een

kleine plattelands-

gemeente, onstond tevens

H b
-d - .een beeld van de

oe ge oei IS 'rijkspolitie-burgemeesters'

de drager van de
burgemeestersketen?
Dr. Paber onderscheidt ten aanzien

van het burgmeestersambt vijf rollen:

die van gezagshandhaver, volgzaam

bestuurder, hoofd van het gemeente-

lijk apparaat, promotor en eerste

burger.

ste plaats promotor te voelen; in de

grotere gemeenten als ekonomisch

promotor (ter bevordering van de

werkgelegenheid); in de meeste rijks-

politie-gemeenten vooral als maat-

schappelijk promotor.

"De rol van promotor staat bij veel

burgemeesters hoog aangeschreven",

zegt de heer Faber, "de overgrote

Vooral promotor
De burgemeester zegt zich in de eer-

4

meerderheid van de ondervraagden

vindt, dat zij als maatschappelijk pro-

motor het hoogtepunt beleefden van

hun ambtsvervulling in de huidige ge-

meente."

De burgemeesters bescho

zelf als de grote anima 0

doeleinden die nagestree d

"Dat is meestal terecht".
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Faber, "om de gestelde doeleinden te

bereiken is in de regel veelvuldig

overleg nodig tussen het gemeentelijk

bestuur en andere bestuursorganen.

Dit overleg wordt namens de ge-

meente bijna altijd door de burge-

meester gevoerd. Een duidelijke aan-

wijzing, dat de burgemeester bij het

nastreven van belangrijke gemeente-

lijke doeleinden een centrale plaats

inneemt."

Eerste burger
Vrijwel alle burgemeesters van agra-

rische gemeenten met minder dan

10.000 inwoners vinden de rol van

eerste burger een wezenlijk onder-

deel van hun ambtsbezigheden. Dat

vindt dan voornamelijk plaats op het

openbare spreekuur (waar gemiddeld

10 à 11 inwoners gebruik van maken)

en bij representatief optreden in de

gemeente (waarvoor de burgervader

- naar eigen schatting - een kleine

vier uur per week uittrekt).

Faber heeft de indruk gekregen, dat

de rol van promotor de burgemeesters

over het algemeen "op het lijf ge-

schreven" is, maar dat de kleine

agrarische gemeenten hun weinig mo-

gelijkheden bieden om deze rol tot

gelding te brengen: "Ik veronderstel,

dat de rol van eerste burger daardoor

relatief wat meer betekenis krijgt.

Bovendien zien zij in de kontakten

met de gemeentenaren een middel om

te werken aan een zekere mentaliteits-

verandering, die nodig is om te kun-

nen komen tot bepaalde verbeterin-

gen in het ekonomische en sociaal-

kulturele vlak. Ik acht het niet onmo-

gelijk, dat zij dank zij de rol van eer-

ste burger het gevoel hebben, indirekt

toch een beetje als promotor bezig

Dr. SYTZE FABER (37), weten-

schappelijk hoofdmedewerker

voor de bestuurskunde aan de

Fryske Akademie te leeuwar-

den, promoveerde in september

op een proefschrift, gewijd aan

de relatie tussen de (plattelands)

burgemeesters en diens ge-

meentenaren.

Voor deze studie interviewde hij

de veertig burgemeesters van

Friesland - elk gemiddeld drie

uur. Daarnaast hield de Neder-

landse Stichting voor Statistiek

een mondelinge enquête onder

de inwoners van deze gemeen-

ten.

De resultaten van het onderzoek

zijn neergelegd in een paper-

back, getiteld 'Burgemeester en

democratie', ultg. Samson-1974.

Dr. Faber studeerde politicologie

aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam.

te zijn. De rol van eerste burger

draagt bij hen dan ook enigszins een

'promotor-gericht' karakter. Dit zou

(mede) een verklaring kunnen zijn

voor het feit, dat zij (in tegenstelling

tot hun kollega's van gemeenten met

meer dan 15.000 inwoners) veel be-

lang hechten aan de rol van eerste

burger, terwijl zij daar toch niet op-

vallend veel tijd aan besteden."

Hoofd van apparaat

De meeste burgemeesters van platte-

landsgemeenten met minder dan

15.000 inwoners voelen zich - in

tegenstelling tot hun 'grotere' kollega's

- ook hoofd van het gemeentelijk

apparaat. Maar ze zijn er meestal niet

zo erg gelukkig mee, omdat ze moeten

werken met een ambtelijk apparaat

dat naar hun mening daar niet op be-

rekend is. Bovendien vinden deze bur-

gemeesters dat zij te weinig aan hun

wethouders kunnen overdragen. Ook

hindert het hun, dat de bevolking,

moelijk in beweging komt. Dit wijten

zij mede aan een versnippering van

krachten over het vaak tamelijk gro-

te aantal woonkernen in hun ge-

meente.

Alles bij elkaar genomen leidt dat er

- volgens deze burgemeesters - toe,

dat vrijwel alles op hun schouders

neerkomt. Zij moeten op alle fronten

leiding geven: op het gemeentehuis,

aan de raad en aan het dagelijks be-

stuur van de gemeente.

"Het komt ons niet onaannemelijk

voor, dat het type gemeente ('over-

gangsgemeenten' van 8 à 10.000 in-

woners) en het overheersende type

burgemeester (voormalige sekretarie-

ambtenaren) er debet aan zijn, dat

een kwart van de Friese burgemees-

ters er tijdens het interview behoefte

aan had om te memoreren, dat zij

het wezenlijk voor hun ambtsgedrag

vinden, dat zij in het bureaucratische

systeem op gemeentelijk niveau de

toonaangevende beleidsfunctionaris

zijn."

Volgzaam bestuurder
Twee van elke drie ondervraagde bur-

gemeesters zijn van mening, dat ,zij

per week hoogstens een uur besteden

aan zelfbestuurstaken; de anderen
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schatten dat het met twee uren zeker

bekeken is. Volgens Faber worden

veel van de opgedragen bestuurs-

taken in de praktijk verricht door

ambtenaren.

Gezagshandhaver
"De vervulling van de politionele za-

ken vraagt eveneens betrekkelijk wei-

nig tijd", konstateert Faber, "als zij

hun ambt bekleden in één van de ge-

meenten met een eigen politie-appa-

raat worden wekelijks gemiddeld ruim

21/2 uur aan het 'politiewerk' besteed.

Bij de burgemeesters van gemeenten

met rijkspolitie is dit ruim 11/2 uur.

Het grootste deel van deze tijd wordt

besteed aan besprekingen met de

kommissaris/korpschef of met de

groepskommandant. Gedurende de

rest van de tijd worden voornamelijk

politierapporten doorgenomen."

Veel burgemeesters zijn van opvatting,

dat de politiële taken een soort 'eigen

domein' van de burgemeester vormen.

Andere gemeentelijke ambtsbekleders

zijn nauwelijks bij het politiebeleid

betrokken. Zelfs de loco-burgemees-

ter wordt slechts in zeer incidentele

gevallen ingelicht over politiezaken.

- Waarom deze 'monopolisering' van

politieaangelegenheden door de bur-

gemeester?

Faber: "Dit zou verband kunnen hou-

den met de klacht van een aantal on-

dervraagden, dat zij feitelijk te weinig

zeggenschap hebben over het funk-

tioneren van het politieapparaat. Zij

zijn sterk afhankelijk van de inzichten

van hogerhand (bij rijkspolitie) of van

de kommissaris/korpschef, die veel

deskundiger zijn."

Volgens de onderzoeker zou de -rela-

tief zwakke positie van de burgemees-

ter geaccentueerd kunnen worden, als

het politiebeleid geregeld 'doorge-

praat' zou worden met andere ge-

meentelijke ambtsbekleders.

Gezagsdrager?
- Voelen de burgemeesters zich

'dragers van het overheidsgezag' ?

Dat verschilt nogal. Een op de drie

6

seren, terwijl de resultaten daar-
van snel zichtbaar worden. Deze
groep ambieerde al op betrek-
kelijk jonge leeftijd (gem. 27
jaar) het burgemeesterschap,
maar de benoeming kwam pas
na gemiddeld elf jaar wachten,
in welke periode drie of vier-
maal werd gesolliciteerd. Dat
hangt ook samen met het feit,
dat een aantal van hen alleen
in aanmerking wenste te komen
voor een gemeente met ten-
minste 15.000 inwoners.

Waarom word je
burgemeester?

Wat beweegt iemand om naar
het ambt van burgemeester te
solliciteren ?

Dr. Faber concludeert dat er
tenminste vier duidelijke mo-
tieven zijn:

• Een op de vier ondervraagde
burgemeesters (25%) was niet
tevreden met zijn vroegere niet-
ambtelijke loopbaan, meestal in
het bedrijfsleven of in het onder-
wijs. Op gemiddeld 42-jarige
leeftijd werden ze burgemeester
(meestal al na één sollicitatie)
van kleinere gemeenten met
tenminste 7.000 zielen. Meer dan
een burgemeester ging er in
inkomen op achteruit.

• Een bijna even grote groep
(30%) koos dit ambt om zijn
inhoud: om daadwerkelijk iets
te kunnen doen voor een ge-
meenschap. "Ik heb sterk de
indruk, dat de speciale attractie
van het burgemeestersambt voor
hen vooral lag in de hoge so-
ciale waardering die dit ambt in
de samenleving geniet", merkt
dr. Faber daarbij op. Een van
hen zei bijvoorbeeld: "Ik kom
uit een rood milieu en mijn
wens burgemeester te worden
hing samen met een behoefte
aan emancipatie". Anderen we-
zen erop, dat hun neiging om
op de voorgrond te willen staan
ongetwijfeld van invloed was
geweest bij de keus. Wat hun
ook had aangetrokken, was de
mogelijkheid om min of meer
zelfstandig te kunnen organi-

• De meesten (35%) solliciteer-
den destijds, omdat zij als (ge-
middeld) 35-jarige ambtenaren
van kleinere gemeenten hun
eindrang hadden bereikt en hun
ambtelijke loopbaan wilden be-
kronen. Hun geduld werd wel
op de proef gesteld: gemiddeld
zeven jaren wachten waarin
acht keer moest worden gesol-
liciteerd voordat men sukses
hand. Eén Friese burgemeester
moest zelfs meer dan 40 (!) keer
een poging doen.

• Een kleine groep (15%) be-
hoort tot wat Faber 'typisch car-
rièreburgemeesters' noemt: be-
trekkelijk jonge mannen die
door hun 'bestuurlijke afkomst'
van jongsaf vertrouwd waren
met de publieke sfeer. Gemid-
deld werden zij, na een akade-
mische studie en drie mislukte
sollicitaties, op 30-jarige leef-
tijd benoemd in een kleine ge-
meente van enkele duizenden
inwoners,
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Burgemeester

J. M. A. Mulder (Bolsward)

voelt zich kennelijk

'happy' temidden

van de rijkspolitie

beschouwt het als een vitaal punt

van zijn ambtsgedrag dat hij gezags-

drager is. Een typerend antwoord

was: "Ik vind het zeer belangrijk, dat

ik drager ben van overheidsgezag. Als

representant van Hare Majesteit be-

pleit en verdedig ik de belangen van

het land, zoals die zich in deze ge-

meente manifesteren."

Lijnrecht hier tegenover staat een bij-

na even groot percentage burgemees-

ters, die verklaren dat het hun wei-

nig of niets zegt dat zij dragers van

het overheidsgezag zouden zijn. Zij

wijzen alleen op de obligate gesprek-

ken met de groepskommandant of de
korpschef.

Eveneens een derde deel van de on-

dervraagden neemt een tussenstand-

punt in. Zij menen, dat in een samen-

leving nu eenmaal gezagsrelaties moe-

ten bestaan en het ligt volgens hen

voor de hand, dat de burgemeester

daarbij op gemeentelijk niveau een

belangrijke plaats inneemt. Zij wijzen

in dit verband meestal op de taken

met betrekking tot de openbare orde.

Verschil in stijl
Volgens dr. Faber hangen de hier ge-

signaleerde verschillen in ambtsop-

vatting met name samen met de 'stijl'

waarmee het burgemeestersambt ver-

vuld wordt:" Dat kan geïllustreerd

worden met het (wel of niet) dragen

van de ambtsketen. Bijna elke burge-

meester draagt de keten tijdens de

raadsvergaderingen, maar verder be-

staat er weinig eenstemmigheid op
dit punt."

De twee uitersten komen naar voren

in de volgende twee citaten:

* "Ik draag de ambtsketen alleen als

ik optreed namens het gemeentebe-

stuur. In de praktijk betekent dit: bij

raadsvergaderingen, openingen, offi-

ciële gebeurtenissen e.d., maar niet

bij het uitreiken van onderscheidin-

gen, want dan voel ik me geen ver-

tegenwoordiger van het gemeente-

bestuur."

* "Ik draag de ambtsketen alleen bij

raadsvergaderingen en bij bijzondere

gelegenheden, zoals bij een bezoek

van de Koningin of bij het uitreiken

van onderscheidingen. Niet bij ope-

ningen e.d., want ik moet vertegen-

woordiger zijn van de centrale over-

heid."

Faber: "Het eerste antwoord kan op-

gevat worden als een verwijzing naar

de burgemeester als communalist; het

tweede naar de burgemeester als bo-

vengemeentelijke bureaucraat."

De onderzoeker voegt hieraan toe,

dat het eerste 'type' weinig betekenis

pleegt te hechten aan de uitspraak dat

hij 'drager is van het overheidsgezag',

dit in tegenstelling tot het tweede

type burgemeesters. Laatstgenoemden

is het bijvoorbeeld een doorn in het

oog, dat sommige kollega's de ambts-

keten dragen bij de jaarlijkse be-

groeting van sinterklaas. Dit achten

zij in strijd met het gezagskarakter

en de waardigheid van het burge-

meestersam bt.

Het overgrote deel van de ondervraag-

den maakt hier overigens geen pro-

bleem van. Zij dragen de keten wel

of niet, al naar gelang hun gewoonte

is en zij breken zich het hoofd niet

over theorieën inzake het overheidsge-

zag. Zij handelen naar bevind van

zaken.

"In hoogheid gezeten"
Er is in de loop van de jaren in en om

het burgemeestersambt wel iets ver-

anderd. De burgemeesters zijn het er

(archieffoto)

vrijwel unaniem over eens, dat vroe-

ger (vóór 1940) de rol van gezags-

handhaver voorop stond. "Vroeger

was de burgemeester in hoogheid ge-

zeten, die de onderdanen welwillend

het oor leende", aldus een van de

geïnterviewde Friese vroede vaderen.

Nu staat het burgemeesterschap voor-

al in het teken van de rol van de pro-

motor.

Waardering?
- Hoe wordt het werk van de hui-

dige edelachtbare heren gewaar-

deerd door de bevolking?

Zijn populariteit - in de zin van be-

kendheid - valt wat tegen. Zelfs in

het toch wel overzichtelijke Friesland

blijkt een op de zeven inwoners niet

eens de naam van z'n burgemeester

te kennen. Als het op waardering aan-

komt, zit de burgervader beter bij de

mannen (50%) dan bij de vrouwen,

beter bij de 'inboorlingen' (40%) dan

bij de 'mport', beter bij de ker-

kelijken (40%) dan bij de onkerke-

lijken. De minste waardering zit bij

de jongeren van 20-33 jaar (25%).

De burgemeester maakt werkweken

van gemiddeld 57 uur. Toch vinden

veel ingezetenen, dat hij best wat

meer tijd zou mogen besteden aan de

bouwen toewijzing van woningen

(32%), het aantrekken van industrie

(16%), de verbetering van de rekre-

atiemogelijkheden en het leefklimaat

(16%). En dan zou hij wel wat min-
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der tijd kunnen besteden aan repre-

sentatie, vinden sommige burgers, die

de sociale problemen belangrijker

zeggen te vinden.

Teleurstellingen
De burgemeesters zelf verklaren, dat

zij bijna eenderde van hun werktijd

(20 uren per week) besteden aan

ambtelijke besprekingen.

Zijn zij tevreden met het burgemees-

terschap in hun huidige gemeente?

Dat valt nogal tegen. Slechts een op

de vier Friese burgemeesters (28%)
wil graag tot z'n pensioen in de huidi-

ge gemeente blijven. Maar niet min-

der dan 72% wil graag vertrekken:

de meesten van hen (40 %) hopen op

een benoeming elders in een grotere

gemeente, een kleinere club (20%)

- meestal oud-gemeenteambtenaren

- is teleurgesteld, maar heeft door

hun leeftijd de hoop op een benoe-

ming elders laten varen. En maar één

op de acht (12%) is wel tevreden,

maar zou toch nog wel eens weg wil-

len. Veerig procent is dus tevreden.

Opvolgers

- Wat stellen de burgemeesters voor

eisen aan hun opvolgers en hoe

denken de burgers daarover?

Een ruime meerderheid van de bur-

gemeesters (van wie eenderde aka-

demicus is, eenderde de middelbare

school en eenderde maximaal de ULO

heeft voltooid) vindt, dat hun opvol-

gers tenminste een middelbare oplei-

Politieke gezindheid Stembusuitslag Bevolkingsomvang in

Pol.
van burgemeesters (%) Tweede Kamer 1972 (%) gemeenten met

burgemeesters van
partij

Nederland
bepaalde politieke

Friesland Nederland Friesland gezindheid (%)

AR 15% 26% 9% 23% 10%

CHU 17 32 5 15 13

KVP 38 3 18 7 36

PvdA 16 24 27 .32 28

VVD 9 3 14 8 9

Onpart. 4 - - - -
Overige - 12 27 15 4

100% 100% 100% 100% 100%

Uit de cijfers blijkt, dat vooral de CRU sterk oververtegenwoordigd

is onder de burgemeesters en de PvdA sterk ondervertegenwoordigd.

Ook ARP en KVP komen goed aan hun trekken, in tegenstelling tot

de VVD en overige (kleine) partijen en de partijlozen:

Vraag aan minister De Gaay Fortman en zijn voorganger(s): Zijn

konfessionelen. betere burgemeesters dan socialisten, liberalen en

partijlozen?

(Bronnen: Min. v. Binn. Zaken I CBS. Alle cijfers zijn van 1972)

ding gehad moeten hebben. De eisen

van de burgers liggen hoger: bijna

de helft (47%) verlangt een universi-

taire studie. Maar zij vinden ook

(87%), dat hij niet afkomstig moet

zijn 'uit de hoogste kringen', maar

'uit het volk' (60%).

De meeste burgers (59%) achten het

niet nodig dat ze een burgemeester

krijgen die lid is van de grootste par-

tij in die gemeente. Een bijna even

grote groep (56%) vindt evenwel, dat

hij niet partijloos moet zijn.

De burgemeesters zelf zouden liever

zien, dat er bij de benoeming minder

gelet zou worden op de politieke kleur

van de sollicitant. Zij zijn van mening

dat er op Binnenlandse Zaken een

duidelijke voorkeur bestaat voor ge-

gadigden die politiek zijn aangesloten.

Vrouwen maken nog altijd weinig

kans op de ambtsketen. Zowel de

meeste burgemeesters (6%) als hun

gemeenten aren (60-70%) geven de

voorkeur aan een man. En geen vrij-

gezel, zeggen veel burgers (78 %) en

vrijwel alle burgemeesters (97%).
Wat de leeftijd betreft konkludeerde

dr. Faber, dat 'bij het benoemend ge-

zag' de burgemeesters en de gemeente-

naren een voorkeur bestaat voor bur-

gemeesters die bij hun benoeming

van middelbare leeftijd (35-50 jaar)

zijn."

~~.3-;zI3
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Generaal W. M. Rehorsl:

opvang jong personeel

in studie

RPm: Enige tijd geleden is in RP-

magazine aandacht besteed aan de op-

leiding en opvang van jong personeel.

Vooral op het laatste punt - de op-

vang - bleek de situatie allerminst

ideaal.

Wordt daar momenteel nog iets aan

gedaan?

Generaal Rehorst: Mede als gevolg

van de publicaties in RP-magazine is

de opvang van jong personeel op-

nieuw in de belangstelling gekomen.

We zijn momenteel druk bezig een

uitweg te vinden in dit uiterst belang-

rijke en niet minder moeilijke pro-

bleem.

Twee jonge officieren hebben zich

over deze materie gebogen en hun

onderzoekingen afgesloten met een

rapport. Dit rapport is behandeld op

een districtscommandantenvergade-

ring. Een uit deze vergadering ge-

vormde werkgroep bestudeert thans

op welke wijze de oplossing van dit

urgente probleem kan worden bereikt.

Zowel in het belang van het jonge

personeel als in het belang van het

Korps, acht ik een snelle en doel-

matige oplossing van groot belang.

RPm: N.a.v. uw opmerkingen over

de verhouding politie-burgerij (RPm

december 1974) schrijft ons de opper-

wachtmeester H. L. J. Effting uit

Horst (L): "In 1973 vond er een ver-

gadering plaats met als deelnemers

de vijf burgemeesters der gemeenten

die de groep Horst omvat en alle

groepsleden. Het doel was de weder-

interview: J. J. H. v. Aerssen

zijdse probleempjes te leren kennen en

op te lossen. Het was in deze verga-

dering, dat de integratie politie-pu-

bliek aan de orde werd gesteld. Daar

een ruime meerderheid der aanwezige

leden de mening toegedaan was, dat

hier wat aan gedaan moest worden,

werd onder de bezielende leiding van

een der burgemeesters een werkcom-

missie gevormd. Deels om een vol-

gende discussie wat meer gerichtheid

te geven en deels om na te gaan in

hoeverre enkele ideeën te realiseren

waren, werd door de commissie een

praatschema opgesteld met vormen

die de relatie zouden verbeteren in

het wenselijk perspectief.

Aan de hand van dit praatschema

werd in de vergadering van 4 april

De pers kan in de

verhouding

politie - burgerij

belangrijke rol vervullen

aanpak van de beeldvorming van de

politie bij de jeugd. Anderzijds was

men van mening dat een gedeelte van

het takenpakket ter verbetering van

de relatie politie-publiek moest be-

staan uit preventie. Men kan o.a. ook

aan preventie doen door alles te doen

om de relatie politie-burgerij te ver-

beteren.

Kortom, wij menen in Horst op de

goede weg te zijn, al hebben wij het

einddoel nog niet bereikt. Het zou

mogelijk een suggestie voor de A.I.

kunnen zijn om een discussie op gang

te brengen, hoe en op welke wijze

deze relatie in de uitoefening van onze

politietaak verbeterd kan worden."

Generaal Rehorst: Het mag bekend

zijn, dat de relatie burgerij-politie één

van mijn stokpaardjes is. Uit dat oog-

punt bezien, kan ik vanzelfsprekend

alleen maar volledig achter het hier-

voor te berde gevoerde staan. Dezer-

zijds ontvangen dergelijke initiatieven

dan ook alle medewerking, die binnen

mijn (uiteraard ook beperkte) ver-

mogen ligt.

Het realiseren van betere verhoudin-

gen tussen de bevolking en de politie

acht ik ondermeer mogelijk via het

(in oprichting zijnde) bureau voor-

lichting van mijn inspectie, het RP-

Magazine en niet in de laatste plaats

de pers. Een goede wisselwerking tus-

sen pers en politie, acht ik in deze

van groot belang.

Ik ben - zoals reeds gezegd - be-

reid daaraan mijn volledige medewer-

king te verlenen.

1974 uitvoerig gediscussieerd. Ener-

zijds zag men een oplossing door zich

duidelijk kenbaar te maken binnen

diverse bevolkingsgroepen. "Hoe ziet

de bevolking de politie, hoe ervaart

men deze?" De 4de klassers van een

lagere school te Grubbenvorst maak-

ten een opstel over het thema: "Wat

heeft de politie voor betekenis voor

mij". Uit deze enquête kwamen veel

gegevens die van belang zijn voor de
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SECURITY '75 UTRECHT

Van maandag 17 tot en met vrijdag

21 maart 1975 zal in de Marijkehal

van de Jaarbeurs te Utrecht voor de

tweede maal de Internationale Bevei-

ligingsbeurs SECURITY '75 worden

gehouden.

In 1973 vond deze beurs, onder de

naam Safety Fair, plaats te Utrecht

en in 1974 eveneens onder deze naam

te Essen. Beide beurzen waren voor

de deelnemers zeer succesvol.

De organisatie is in handen van de

Jaarbeurs die, voor wat betreft de

beurs in Utrecht, zeer nauw samen-

werkt met Rijnmond Tentoonstel-

lingsbureau Vlaardingen en, voor wat

betreft de beurs in Essen met de

Ausstellungs- und Messegesellschaft

m.b.h te Essen.

1975

In overleg met het deelnemende be-

drijfsleven is voor de manifestatie in

1975 de naam gekozen: SECURITY

'75, daar deze meer in overeenstem-

ming is met de aard van de beurs.

SECURITY '75 heeft tot doel vol-

ledige informatie te verschaffen over

alle installaties, apparaten, middelen

en diensten, die toegepast kunnen

worden, ter beveiliging van personen,

geld en goederen.

Het tentoonstellingsprogramma ver-

meldt onder meer:

- mechanische beveiliging, zoals

brandkasten, kluizen, pantserglas,

kogelvrije balies, enz.

- bewakings- en alarminstallaties,

zoals beveiligings- en alarmappa-

ratuur tegen brand, inbraak, dief-

stal en overvallen, visitatieappara-

tuur, bewakingssystemen (ultra-

soon, radar, infrarood) enz.

- elektrische en elektronische appa-

raten, zoals contactinstallaties,

sirenes, verlichtingsapparatuur,

T.V. en infrarood camera's,

videorecorders, enz.

- verzekeringsbedrijven

- vakliteratuur

Binnen het kader van SECURITY '75

wordt door deskundigen een aantal

inleidingen gehouden, dat het ten-

toongestelde vakgebied zoveel moge-

lijk omvat.

- transportbeveiliging

- veiligheidsuitrusting, o.a. licht-

pistolen, kogelvrije vesten

dienstverlenende bedrijven op het

gebied van geldtransport, bewa-

king, controle, detectivebureaus

De beurs is van maandag 17 tot en

met vrijdag 21 maart 1975 dagelijks

geopend van 9 tot 18 uur.

lill_ilillIlllII!s

11I1111I1.lIIiIIllIlIillIlIlIl

IIlIlIIplllerlzed selillrilt

You are welcome
for further details

on stand 312

jaarbeurs Utrecht
17-21 march
security'75

Bezuidenhoutseweg 187-189
Den Haag

Te1.070-814151
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Werkverdeling
en
werkbesparing

Een tweetal suggesties in de discussie

om een betere leiding en begeleiding

van het vele jonge personeel te kun-

nen bereiken:

A. Werkverdeling

Wellicht zou het gebied van de groep

in rayons verdeeld kunnen worden,

waarbij ieder personeelslid zo'n rayon

met ongeveer gelijk aantal inwoners

zou kunnen krijgen met de opdracht

zoveel mogelijk mensen in zijn rayon

te leren kennen. Om dit te bevorderen

zoveel mogelijk alle voorkomende

contacten binnen dat rayon laten lo-

pen via het personeelslid dat dit rayon

kreeg toegewezen. Ik denk aan: ge-

rechtelijke schrijvers, vonnissen, ver-

horen, etc; dit moet tèch gebeuren.

Zorgen dat de man van het rayon

de verhuismutaties doorneemt.

Opzet van dit alles moet zijn: plaat-

selijke bekendheid, zodat ieder mo-

ment opgegeven kan worden wat er

binnen dat rayon voor wetenswaar-

dig is voor de politie. Met groeps-

surveillance over een groot gebied

met tienduizenden inwoners weet men

overal wat van, maar het is dan

onmogelijk goed bekend te raken

met de bevolking.

Minstens één keer per week groepsge-

sprek van rayonambtenaren, waar ie-

der het woord krijgt over zijn rayon.

In aansluiting daarop dienstbespre-

king van rayonambtenaren met

groepscommandant en overig kader.

Het personeel kan dan over en weer

hun visie tegenover elkaar kwijt.

De dienstbesprekingen op de groep

met de groepscommandant worden nu

vaak beheerst door behandeling van

allerlei brieven.

Hierbij gaat het naar mijn mening

vaak om een schuiven met verant-
woordelijkheid. De A.l. enJof D.C.

bepaalt, dat één en ander moet wor-

den besproken met het personeel als

blijk waarvan dan vaak nog moet

worden geparafeerd.

Misschien zou het beter zijn een na-

slagwerk in te richten en dit ter hand

te stellen aan ieder personeelslid. Bij

een goede opzet en bewaking van dit

naslagwerk kan ieder personeelslid

voortdurend op de hoogte zijn. De

verantwoordelijkheid voor het na-

komen van de directieven behoeft dan

ook niet verschoven te worden.

Bovendien wordt tijd uitgespaard aan

dienstbesprekingen hierover. Er kan

dan enkel nog wat discussie ontstaan

over het toepassen van de regels.

Voor de begeleiding en eenheid van

beleid binnen de groep zou het handig

zijn de vierploegen zodanig dienst te

laten verrichten dat op maandag-,

dinsdag-, donderdag- en vrijdagoch-

tend een ploeg in dienst is. De groeps-

commandant of zijn vervanger kan

dan op elk van deze ochtenden met

een ploeg koffie drinken en deze tijd

benutten voor een korte dienstbe-

spreking. Woensdag kan dan b.V. een

100% dag zijn en bestemd worden

voor een grote dienstbespreking.

Daar zou in de ochtend uren twee

uur voor kunnen worden vastgelegd

die al naar gelang de behoefte kun-

nen worden besteed voor:

1e uur: groepsgesprek van de rayon-

door A. AARNOUDSE

postcommandant

te Zwartewaal

ambtenaren onderling (eigen verant-

woordelijkheid bijbrengen) en

groepsgesprek van de groepscomman-

dant met het kader

2e uur gezamenlijk met al het perso-

neel. Dit laatste uur kan dan afwis-

selend worden gebruikt voor: Lezin-

gen; behandeling wetten; contacten

met: Stafleden, Openbaar Ministerie,

Bestuurlijke autoriteiten, Wegbeheer-

ders, Onderdelen met een andere

dienst binnen het Korps etc.

B. Werkbesparing

Werkbesparing is naar mijn mening

mogelijk:

a. door burgerpersoneel in algemene

dienst voor beheer en onderhoud

voertuigen en materiaal;

b. door meer administratief perso-

neel, zodat alle administratie door

dit personeel wordt verricht;

c. door typistes aan te stellen in die

gevallen dat zij een dagtaak zou-

den hebben aan het type van in

concept opgestelde processenver-

baal c.q. routine gevallen waar

proces-verbaal van wordt opge-

maakt. Thans vindt vaak correctie

achteraf plaats, waardoor een reeds

uitgetypt proces-verbaal moet wor-
den overgemaakt.

d. door opleiding personeel tot het

verkrijgen van typevaardigheid en

meer redactionele vaardigheid.

14
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R.P.-magazine

ook

Het is goed dat de rijkspolitie-ambtenaar weet in welke kringen zijn

of haar korpsblad zoal wordt gelezen. Vooral diegenen die wel eens

een redaktionele bijdrage leveren hebben er recht op te weten, wie

hier kennis van (kunnen) nemen.

voor
In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de meeste rijkspolitie-ambte-

naren: wat minder bij de oude garde, maar onder de jongere gene-

raties wordt RP-magazine zeer veel gelezen.

Daarnaast ontvangen - sinds een jaar - alle Kamerleden, procu-

reurs-generaal, officieren van justitie, burgemeesters van de grote

steden en de hoofdredakties van alle dagbladen en aktualiteiten-

programma's van radio en tv ons maandblad.

uw

burgemeester

R.P.-magazine

beter

leesbaar

Met ingang van het voor u liggende (maart)nummer is deze groep

'mede-lezers' aanmerkelijk uitgebreid. Voortaan zal RP-magazine

ook worden gezonden aan de burgemeesters van alle rijkspolitie-

gemeenten, aan alle korpschefs van gemeentepolitie en (op verzoek

van het bureau Personeelsvoorziening) ook nog aan alle school-

dekanen, militaire tehuizen en kazernes.

Al met al een oplaag waarmee het RP-magazine het meest gelezen

politieblad van Nederland genoemd mag worden, als we het gratis

verspreide Algemeen Politieblad even buiten beschouwing laten.

en

Tevens heeft - zoals de trouwe lezers al hebben opgemerkt

RP-magazine zich wat opgeknapt. Geen nieuwe jas - die van vorig

jaar is nog zo goed als nieuw - maar wel wat verbeteringen in de

leesbaarheid: een ander lettertype (de Times) en een aangepaste

vormgeving. Tevens werd teruggekeerd naar het iets kleinere formaat

van het vroegere Korpsblad. Niet omdat (zoals in de mode) Oma's

tijd weer helemaal 'in' is, maar vooral om de kosten van de sterk

gestegen papierprijs voor een deel te kunnen opvangen.

Uitgever en redaktie hopen, dat de lezers het als een verbetering

zullen ervaren.

nog meer

gelezen

SNEL GELD NODIG?
IN 1 DAG VAN t 1000,- TOT t 100.000,-

* Geen Informatie werkgever, banken of buren.

* Lopende leningen meestal geen bezwaar.

* Kwijtschelding bij overlijden.

* Snelle afwikkeling door geheel Nederland.

Voorbeeld:

t 3000,- = t 118,- p.m. t 10.000,- = t 260,- p.m.

t 5000,- = f 166,- p.m. t 15.000,- = f 375,- p.m.

Vraag vrijblijvend t 7500,- = t 223,- p.m. t 20.000,- = t 500,- p.m.
inlichtingen bij: 2e hypothekenook zeer snel geregeld met lange looptijden.

FINANCIERINGSKANTOORJ. H. v. d. GOOR, Schaepmanstraat 91, Wageningen

Telefoon 08370- 10621 (3 lijnen) na 18.00uur 08370-1 5583. Ook 's -avonds en zaterdags
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POSTBUS 399

EDE

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede

Hoe korter en bondiger

uw brief des te groter

de kans op plaatsing.

Pim Sierks

en

eenvoudig Nederlands
I

Het zal de lezer niet zo zijn opge-

vallen, maar in RP-Magazine no. 5

van januari 1975 hebben de heren

Bark en Kastelein elkaar flink in de

haren gezeten.

En bij dit gevecht was laatstgenoem-

de toch wel mijn favoriet.

De één (Kastelein) trekt van leer

tegen Pim Sierks omdat deze het

intelligentiequotiënt van de "gemid-

delde" politieman niet zo erg hoog

aanslaat, terwijl de ander (Bark) zich

opwindt over een stuk proza waarin

teveel vreemde woorden zouden staan.

Zonder dat ik snobisme of zelfover-

schatting wil propageren, zal die "ge-

eldebe
Wat doen wij?

Wij installeren inbraakpreventie-systemen.

Door het gehele land. Efficiënt en betrouwbaar.

afd. beveiliging

Hoe doen wij dat?

D.m.v. onze centrale - een stuk geavanceerde logische
elektronika - kompl. sabotage-beveiligd en self-supporting.

Met als detektoren:

Mini-radar, infra-rood apparatuur, trillingsdetektoren,
mag. reedkontakten, ruststroomsystemen, enz.

Meldmogelijkheden : optisch - akoestisch - stil.

OBJEKTBEVEILIGING - RUIMTEBEVEILIGING, ENZ.

U bent van harte welkom tijdens de Security-beurs te
Utrecht op onze stand nr. 619 - Marijkehal.

Neem kontakt op met "de Beveiligers" 'van

TECHNISCH BUREAU ELDEBE B.V.

Afdeling Beveiliging

Pro Julianaplein 1A - Amersfoort

Telefoon 033-1 6837 - Telex 47288

16

middelde" politieman ernstig dienen

te waken voor het zich laten aanmeten

van een minderwaardigheidscomplex.

Hij moet niet schrikken van een

vreemd woord maar het onthouden

en de betekenis ervan opzoeken. Hij

zal niet alleen de overbekende put-

jesschepper (met alle respect!) tege-

moet moeten kunnen treden, maar

ook een academicus en misschien wel

eens de gezagvoerder bij een bekende

luchtvaartmaatschappij.

Van de "gemiddelde" politieman mag

een vrij behoorlijke algemene ont-

wikkeling worden geëist. Deze zal hij

zich dan maar moeten aanleren! Daar

behoort ook de kennis van een aan-

tal niet zo ingeburgerde vreemde

woorden bij.

Pim Sierks - en behalve hij helaas

nog veel anderen - moet tot de ont-

dekking komen dat Bromsnor niet

echt bestaat!

P. van der Spek - Edam

POSTBUS 399

Persburo A.D. dat de eind-

redaktie van ons blad voert

is verhuisd van Bennekom

naar Ede. Dat heeft tot ge-

volg, dat ook de titel van de

rubriek ingezonden Brieven

(Postbus 47) moest verande-

ren. Voortaan is het Postbus

399.
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Rijkspolitie

in de bloemen 17

Verkeersinformatie 20

San Marino:

Internationaal

Verkeerscongres 22

Nachthelicopter 23

Hulpverlenen 23

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

Th. Spelt, J. J. H. van Aerssen.

Eindredaktie:

J. J. H. van Aerssen.

Hulde voor

Korps Rijkspolitie

op Valentijndag

Broeder Valentijn

(Lex Goudsmit) zet Korps

in de bloemen

Op initiatief van de vereniging "De

Nederlandse Bloemisterij" is het

Korps Rijkspolitie op Valentijndag

(13 februari) in de immense veiling-

hal van de VBA te Aalsmeer een on-

vergetelijke (bloemen)hulde bereid.

Nadat bij monde van broeder Valen-

tijn (Lex Goudsmit) de bedoelingen

van Valentijndag waren uiteengezet

en lieftallige bloemenmeisjes iedere

aanwezige een bloem hadden opge-

speld, trok een "doorsnee" van het

Korps Rijkspolitie, voorafgegaan door

de Rijkspolitiekapel, langs de dicht

bezette tribunes.

Deputaties van de landgroepen, het

verkeer, de dienst luchtvaart, bereden

groepen, politie te water en honden-

geleiders, gezeten in en op hun

"werkgereedschap" , gaven de toe-

schouwers een goed beeld van het

rijk geschakeerde werkmilieu binnen

het Korps.

Na het defilé vond een "echte" veiling

plaats en reikte broeder Valentijn

boeketten uit aan de dames van de

defilerende deputatieleden.

In zijn heiraan voorafgaande toe-

spraak zei broeder Valentijn onder-

meer, het een goede gedachte te vin-

den dat het Korps Rijkspolitie, dat zo

vaak onder moeilijke omstandigheden

zijn werk moet verrichten, deze eer

tebeurt was gevallen.

Een warm applaus onderstreepte niet

17
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Kongres over de Politie

Op 18 en 19 april 1975 wordt door

de Coornhertliga een (ontmoetings)

kongres georganiseerd over de politie

met medewerking van de politie. Op

dit kongres (dat als subtitel meekreeg:

Dag diender) staan twee thema's cen-

traal. Ten eerste: Politie in een ver-

anderende maatschappij (aan bod

komen selektie en vorming alsmede

een aantal sterk in ontwikkeling zijn-

de onderwerpen) en ten tweede kon-

trole op de politie. Op het kongres

worden de onderwerpen die ter sprake

komen zoveel mogelijk door twee in-

leiders vanuit een verschillende op-

tiek belicht, waarna een algemene

diskussie plaats kan vinden.

Het programma ziet er globaal als

volgt uit:

De eerste dag wordt begonnen met
een plenaire vergadering, waarin de

twee hiervoor genoemde thema's aan

de hand van enkele stellingen zullen

worden uitgewerkt door een weten-

schappelijk medewerker en een po-

litie-ambtenaar, waarna over de stel-

lingen kan worden gediskussieerd.

In de middag en avond kan worden

gekozen uit de volgende mogelijk-

heden:

- het bijwonen van een algemene

diskussie over o.m. de twee cen-

traal staande thema's. Daarbij

zullen enkele politici zitting ne-

men in een forum (Jürgens, Van

Schalk, Keuning, Wolff, Roethof

e.a.)

- het bijwonen van één van de sub-
groepen waarin wordt gediskus-

sieerd over deelproblemen, zoals

politie en aktiegroepen, politie en

klagers. Bij de subgroepen zal in-

formatie worden verstrekt zowel

door een politieman als door

iemand die op een andere wijze

bij dat probleem betrokken is;

- het bijwonen van een filmcyclus

die de politie tot onderwerp heeft.

Er zullen films van de politie zijn
(wervings- en voorlichtingsfilms,

18

maar ook films die een ander

beeld van de politie geven (b.v.

"Omdat mijn fiets daar stond").

In de avonduren bestaat voor de vol-

hardende kongresgangers de gelegen-

heid in de subgroepen nog door te

praten.

Ook de films kunnen 's avonds be-

keken worden. Verder ligt het avond-

programma in de wat meer ontspan-

nende sfeer. Er wordt gewerkt aan een

"kriminele kermis". De bedoeling is,

op die kermis op niet al te ernstige

manier voorlichting te geven over be-

paalde onderdelen van de politie-

dienst. Daarnaast worden wat rand-

gebieden van de kriminaliteit (porno-

grafie, drugs, kansspelen) in beeld

gebracht.

Tenslotte wordt gezorgd voor muziek,

politiekabaret en rebelse liederen.

De tweede dag wordt zo mogelijk

begonnen met een kort optreden van

het Nieuwmarkttheater. Aansluitend

wordt een plenaire vergadering ge-

houden, waarvan het doel is de resul-

taten van de diskussie van de eerste

dag nader te konkretiseren en even-

tueel te laten uitmonden in kongres-

konklusies.

Nog wat zakelijke informatie:

Het kongres wordt gehouden op vrij-

dag 18 en zaterdag 19 april 1975 in

Krasnapolsky te Amsterdam. De kos-

ten zijn f 15,- per persoon (inklusief

de kongresmap).

Het inschrijvingsadres is:

Willem Pompe Instituut, Konings-

laan 10 te Utrecht, tel. 030-51 2241.

In Krasnapolsky zijn slechts ± 550

plaatsen. Belangstellenden wordt der-

halve aangeraden zich vroegtijdig op

te geven. Alle deelnemers wordt tijdig

voor het kongres een kongresmap

toegezonden. Naast zakelijke infor-

matie e.d. zijn hierin een aantal arti-

kelen betreffende de centrale thema's

opgenomen.

(W. G. J. M. Eissens)

(C. D. van der Vijver)
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alleen de woorden van broeder Valen-

tijn, maar tevens de waardering voor

de defilerende rijkspolitiemannen.

Trombone

Op een met bloemen rijk versierde

kar werd vervolgens het geschenk van

de Nederlandse bloemisterij, een

gloednieuwe trombone, binnengere-

den en door broeder Valentijn over-

handigd aan de dirigent van de Kapel,

kapitein W. Schaap.

Feestdis

Aan een goed verzorgde feestdis kon-

den na afloop van de plechtigheid de

aanwezigen zich laven, terwijl bij het

verlaten van de hal ieder een fraaie

bos tulpen en een schitterende orchi-

dee in ontvangst mocht nemen.

Dank

Dat het Korps Rijkspolitie de Neder-

landse bloemisterij voor de waarde-

ring en de wijze waarop deze tot

uiting werd gebracht, uiterst dankbaar

is, behoeft geen betoog.

Regeling

(Uit Nijmeegs Dagblad: Kroniek)

In deze perfect geregelde maatschap-

pij, waar van de wieg tot het graf (zeg

maar: van de speen tot de steen) alles

voor ons wordt geregeld en verze-

kerd, zitten we nog opgescheept met

een restantje mensen dat niet wil deu-

gen. Zo'n stel kleine zelfstandigen dat

op eigen houtje belastingvrij zelf voor

de franje wil zorgen.

Dat zijn de ratsers, die 's nachts even

een ruitje intikken om een Friese

staartklok te kunnen meenemen, of

in het voorbijgaan een vrouw de

handtas ontrukken.

Onze collega van de Leeuwarder Cou-

rant heeft dat probleem aan de orde '

gesteld, want het stoort hem dat on-

danks alle maatschappelijke regelin-

gen ook tegenwoordig de slachtoffers

van misdrijven nog met de gebakken

peren blijven zitten.

Immers: het mag waarheid zijn dat

dat menige dief vroeg of laat wordt

bijgezet in het Huis van Bewaring,

maar als hij intussen van het gestolen

huishoudgeld patates frites of een

nieuw behangetje heeft gekocht, zit

je als berooide bestolene 's middags

heel wat minder smakelijk te eten

dan de dief in het Huis van Bewaring.

De gedachte is nu, dat je in een ter-

dege georganiseerde maatschappij zo-

iets kunt voorkomen door van staats-

wege een bureau op te richten, waar

dieven en inbrekers hun zorgen ter

behandeling kunnen aanbieden.

In de praktijk zou het dan zo worden,

dat Rooie Piet bij het bureau binnen-

wandelt en aan de dienstdoende loket-

beambte mededeelt dat hij platzak is

en de mogelijkheid overweegt om bij

de weduwe Kramer aan het Zandpad

te gaan inbreken.

De ambtenaar neemt een formulier

ter hand en informeert waarom de

weduwe Kramer op de urgentielijst

is gekomen.

"Och", zegt Piet, "die heeft een knap
zootje antiek aan de wand hangen.

Maar ik heb eigenlijk een hekel om

er naar toe te gaan, want je sjouwt

je een breuk. Bovendien is dat mens

van Kramer nogal gehecht aan die

ouwe troep en dan moet ze weer be-

hangen ook, want er zitten natuur-

lijk allemaal witte plekken op de

muur als je daar aan het verzamelen

bent geweest".

De ambtenaar knikt en informeert

naar de geschatte opbrengst. Piet wikt

en weegt en zegt: "Naar mijn gevoel

ligt het rond de vijf mille, maar van

m'n heler krijg ik toch niet meer dan

twee mille, want je wordt tegenwoor-

dig opgelicht bij het leven".

De ambtenaar bevestigt die gedachte

en vult het formulier in. "Uw aan-

vraag om afkoop van deze inbraak

wordt in behandeling genomen. Het

zal wel worden ingewilligd, want het

komt heel redelijk op mij over. U

staat dus op de lijst voor een uit-

kering van twee mille. Hoe wilt u

het hebben, per postcheque of op de

girorekening?"

"Ik kom het van de week wel halen.

Anders duurt het zo lang en zijn alle

vakantievluchten naar de Franse

Rivièra voor juli weer volgeboekt.

Daar had ik vorig jaar ook zo'n last

mee. Dan moet ik t6ch weer op de

kluis van Albert Heijn af en die is

al besproken door mijn maat".

Zou het binnenkort zo toegaan? Het

zou ons echt niets verwonderen.

Adema

19
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Aannemersbedrijf

Fa. ae~r.
VAl MOIWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

ONZE GELD WINKEL
HELPT U GRAAG

Door onze volmachten garan-
deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.

Enige voorbeelden:

f 5.000,- kost 36 x f 170,-

f 6.000,- kost 36 x f 205,-

f 10.000,- kost 36 x f 340,-

f 6.000,- kost 48 x f 165,-

f 8.000,- kost 48 x f 220,-

f 10.220,- kost 48 x f 280,-

f 8.000,- kost 60 x f 197,96

f 10.000,- kost 60 x f 247,45

f 15.000,- kost 60 x f 371,17

Elk bedrag mogelijk. Kosteloos
aanvragen.

Bij voorkeur telefoneren
045-211527, 's avonds na 6 uur
211595.
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van de radionieuwsdienst ANP op alle

Hilversumse zenders, met het zwaar-

tepunt op Hilversum 3.

Op deze zender kan ieder uur ver-

keersinformatie worden uitgezonden,

ook 's nachts. Bovendien kan op Hil-

versum 3 het programma tussen de

nieuwsuitzendingen worden onderbro-

ken voor zeer dringende verkeersin-

formatie.

Dagelijks kunnen in de NOS-medede-

lingenrubriek van 17.55 tot 18.00 uur

berichten worden uitgezonden over

vooraf bekende wegsituaties waarbij

vertraging kan optreden, alsmede te

verwachten verkeersstoringen door

grote, veel publiek trekkende evene-

menten (b.v. TT-races Assen) met

eventuele omleidingsroutes.

Het NOS-journaal geeft in beperkte

mate verkeersinformatie.

De telefonische nieuwsdienst van het

ANP neemt eveneens de verkeersin-

formatieberichten op. De tekst wordt

in principe elk uur aangepast.

Dag en nacht kan men hiervoor te-

recht op het nummer: 06222-333.

De ANWB geeft tenslotte individuele

verkeersinformatie aan het publiek.

Op het nummer 070-2644 55 kan

men dag en nacht de ANWB ver-

keersinformatiedienst bereiken. Ook

over de toestand van de doorgaande

Europese wegen kan men hier infor-

matie krijgen.

Verkeersinformatie
in Nederland

Verkeersknelpunten

Uit onderzoeken is tevens gebleken

dat de weggebruiker in het algemeen

niet voldoende op de hoogte is van

de geografische ligging van de in de

verkeersinformatieberichten gebruikte

benamingen van klaverbladen, ver-

keerspleinen, bruggen e.d. (zoals

Oudenrijn, Deil etc.).

Teneinde de gemotoriseerde wegge-

bruiker meer bekendheid te geven

met de ligging en de benamingen van

de meest voorkomende verkeersknel-

punten en daarmee het rendement

van de verstrekte verkeersinformatie

en de verkeersveiligheid te vergroten,

Waarom verkeersinformatie?

Onderzoeken hebben aangetoond, dat

de weggebruiker duidelijk behoefte

heeft aan goede verkeersinformatie.

Hij wordt gewaarschuwd voor moge-

lijk plotseling optredende gevaarlijke

verkeerssituaties en kan daarnaar han-

delen. De verkeersinformatie heeft 'n

aangepast weggedrag en een daarmee

gepaard gaande positieve invloed op

de verkeersveiligheid, alsmede een

vlottere doorstroming van het verkeer

en een beter benutten van de beschik-

bare capaciteit van het wegennet tot

gevolg.

Wie verzorgt verkeersinformatie?

De bronnen voor de verkeersinforma-

tiedienst zijn de Politie, ANWB, Rijks-

waterstaat en KNMI.

De Algemene Verkeersdienst van de

Rijkspolitie te Driebergen surveilleert

op meer dan 1000 (van de 2000) km

autosnelweg en meldt de filevorming

en de maatregelen om het verkeer

weer te laten doorstromen.

De wegenwacht van de ANWB pa-

trouilleert langs praktisch alle auto-

snelwegen en vele autowegen en

meldt mist en gladheid.

Kantonniers, brug- en sluiswachters

van Rijkswaterstaat verstrekken in-

formaties over wegwerkzaamheden

alsook voor mist en gladheid.

Het KNMI geeft waarschuwingen en

verwachtingen met betrekking tot de

rij-omstandigheden als gevolg van het

weer.

De verkregen informaties worden tot

één bericht verwerkt en aan de Radio-

nieuwsdienst van het ANP doorge-

geven.

De wegenbouw zal volgens de huidige

plannen achterblijven bij de groei van

het wagenpark. De behoefte aan ver-

keersinformatie wordt hiermede steeds

groter.

Wie geeft verkeersinformatie?

Verkeersinformatie wordt uitgezon-

den aan het eind van de uitzendingen
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is hiernaast een overzichtskaartje op-

genomen.

Geografische benamingen

In de berichten van de verkeersinfor-

matiedienst worden met betrekking

tot de berichten over mist en gladheid

een aantal benamingen gebruikt om

een meer of minder groot gedeelte

van ons land aan te duiden.

Teneinde duidelijkheid te verschaf-

fen omtrent de betekenis van deze

benamingen, die het KNMI ook ge-

bruikt voor de weersverwachtingen,

volgt onderstaand overzicht.

Noorden

Groningen, Friesland, Drenthe, N.O.-

polder, Kop van Overijssel, Kop van

Noord-Holland.

Zuiden

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Westen

Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.

Oosten

Twenthe, Achterhoek, Oost Veluwe,

Oost Betuwe en Salland.

Noordoosten

Groningen, Drenthe (uitgezonderd

z-w-Drenthe).

Zuidoosten

Limburg en oostelijk Noord-Brabant.

Zuidwesten

Zeeland, westelijk Noord-Brabant en

de Zuidhollandse eilanden.

Noordwesten

Kop van Noord-Holland, grote Wad-

deneilanden, NW Friesland.

Kustprovincies

Groningen, Friesland, Noord- en

Zuid-Holland en Zeeland.

Midden

Utrecht, West-Veluwe, West-Betuwe,

Flevoland.

evenlclot van d. _ vaark •••••••••••verk •• nk ••••pu••••••.

~
tAfsluitdijk
2 Verk.ersplein leidschendam

3 von 8rienenoordbrug

4 Brug over de Oud. Maas

5 Spijkeninerbrug

6 Horingvlietdam

7 Brouwersdom

8 Zeelandbrug

9 Grevelingendom

10 Hellegotsplein

11 Moerdijkbrug

12 8rug bij Keizers"'•• t

13 Verkeersplein Gorinchem

1.4 Verkeersplein Oeil

15 L,kbrug

16 Klaverblad Oudentijn

17 Fle •••obfug

18 Verkeersplein Velperbroek

19 Grenspost Bergh

20 Brug Grave

~ e;;:::::= V .e» ft

f~· ~o ~ ~
Den Held.r

Verl'H,sinformotie wordt in samenwerking tuu.n Rijks. en GemHntepolitit.

ANWB, KNMI en Rijkswaterstaat. indien daartoe oanleiding is. vtrttrMt in d.

uitundingen van de Rodionieuwsdienst ANP en het NOS-journoal.

Telefonisch kon men dog en nocht verk•• rsinformatie verkrijgen vio de Telefo·

nische Nieuwsdien.t van het ANP (06m·333) en de ANWB-V.,k",sinformotie·

di ••• , (070-26-US5).
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Interpretatie van Verkeersinformatie troffen verkeersmaatregelen en onge-

vallen kan een situatie zich snel wij-

zigen.

De weggebruiker dient er dan ook

rekening mee te houden dat de ver-

keersinformatie steeds berust op een

momentopname van de toestand op

de doorgaande wegen.

Er wordt door de samenwerkende

partners gestreefd naar optimaal be-

trouwbare informatie.

Door het wisselvallige Nederlandse

weer, door het ingrijpen van instanties

ter bestrijding van gladheid, door ge-

U wilt niet zo maar een levensverzeke-
ring, maar de dekking die u als politie-
ambtenaar nodig heeft.
Vraag Inlichtingen biJ onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 138.

21
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Rijks Psychologische Dienst:

Leverancier van burger-overheidspersoneel.
Computer bepaalt dagelijks vraag en aanbod.

Voorlichting via Informatiecentrum

Dagelijks rollen uit de computer van de Rijks

Psychologische Dienst (RPD) aan de Schevening-

se Eisenhouwerlaan de gegevens over vraag en
aanbod van burger-rijksoverheidspersoneel. Het is
overigens maar één - zij het een belangrijk - facet

in het takenpakket van deze veelzijdige dienst.

Dat wordt snel duidelijk uit een gesprek met de
heren J. Paalman en B. Burgers, respectievelijk

hoofd van de aidelingen "personeelsvoorziening"

en "publiciteit en werving".

Wat is de Rijks Psychologische

Dienst?

van het publiek en het directe kon-

takt met de onderscheiden ministeries

en rijks-overheidsinstellingen;

de afdeling publiciteit en werving, met

als taak het presenteren van de rijks-

overheid in haar kwaliteit van werkge-

ver en de meer gerichte werving, zo-

wel intern (mutatie-mogelijkheden

binnen het apparaat) als extern, de

werving op de vrije markt;

en als derde onderdeel de afdeling be-

drijfspsychologie en -sociologie, die

De heer Burgers: De RPD is een on-

derdeel van het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken, ressorterende onder

het Directoraat-Generaal voor over-

heidspersoneel. In de RPD zijn op

het executieve vlak een drietal hoofd-

stromingen te onderscheiden:

de afdeling personeelsvoorziening, ge-

richt op de individuele voorlichting

tekst: J. J. H. v. Aerssen.

B. Burgers

hoofd bureau

publiciteit en werving

zich, zoals de naam reeds verraadt,

bezighoudt met het bedrijfspsycholo-

gisch onderzoek, de diagnostiek en

het sociologisch onderzoek.

Daarnaast zijn er nog een aantal on-

dersteunende afdelingen, zoals de

afdeling informatica, welke alle voor

een goed functioneren van het bedrijf

nodige gegevens verwerkt en de staf-

afdeling administratie en organisatie.

•••
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Op grond waarvan oefent de RPD

haar taak uit?

Burgers: De taak van de RPD als cen-

traal personeelsvoorzieningsorgaan

voor de rijksoverheid komt voort uit

een koninklijk besluit van 1958, waar-

bij de minister van Binnenlandse Za-

ken een coördinerende taak kreeg op-

gelegd t.a.v. de rijkspersoneels aange-

legenheiden.

Mede op basis van genoemd KB

existeren en fungeren feitelijk de af-

delingen "personeelsvoorziening" en

"publiciteit en werving".

Op welke wijze krijgt de RPD inzicht

in de vraag naar personeel?

Burgers: Ingevolge de bepalingen van

genoemd KB hebben de onderschei-

den ministeries en overige rijks-instel-

lingen de plicht alle vacatures te mel-

den aan de RPD. Op basis van deze

meldingsplicht wordt in de eerste

KONINKLIJK BESLUIT

Stb. 316 d.d. 25-6-58

T
114 MINISTERIES 1

T
..••• 1 COÖRDINATIE 1

o.a. meldingsplicht
van vacatures

RIJKS PSYCHOLOGISCHE DIENST

AFDELING

PERSONEELS
VOORZIENING

voorlichting
(o.a. inform.centr.)

bemiddeling

(kandidaten bestand)

AFDELING
BEDRIJFSPSYCH.
EN SOCIOLOGIE

AFDELING
INFORMATICA

computer-
verwerking

research

psych. advies
m.b.1. selectie

(test)

sociaal psych.

onderzoek

sociologisch

onderzoek

1 TOTAALBEELD 1

plaats bekeken of er prioriteitsgroe-

pen zijn, die voor de benoeming in

een bepaalde vacature in aanmerking

komen. Is dit niet het geval, dan pro-

beren we via "de open markt" in deze

vacatures te voorzien.

Hoe doet u dat?

Voor een belangrijk deel via adverten-

ties. In dit verband zou u de RPD

kunnen zien als een groot gespeciali-

seerd rec1amekantoor.

AFDELING
PERSONEELS

VOORZIENING

- vacaturemeldingen
(aantal, niveau,

vakgebied)

AANBOD

- opbrengst van

algemene publiciteit,
informatiecentrum,

groepsvoorlichting

COderen coderen

~,--_C-,-O...;.M-=P::::U,--T_E_R---Ir-----

T
- voorlichting

- uitbrengen van voordrachten

CONSULENTEN - signaleren van vacatures

L-_~9'--_---1 - begeleiden v. bepaalde

categorieën

- contactambtenaar
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Welke rol speelt de afdeling perso-

neelsvoorziening in de werving?

De heer Paalman: De afdeling perso-

neelsvoorziening heeft in eerste in-

stantie tot taak de voorlichting naar

"het publiek" toe, gericht op de indi-

viduele benadering, We doen dat on-

derrneer door het verzorgen van

spreekuren en bezoeken aan ons, hier

aan het bureau ingericht "informatie-

centrum", waarbij we belangstellen-

den informeren over de mogelijkhe-

den die er bij de rijksoverheid lig-

gen, tegen de achtergrond van de in-

dividuele opleiding en opgedane ar-

beidservaringen.

Vooral jongelui die nog niet zijn afge-

studeerd, of die doende zijn met een

'keuze-pakket" - vandaag de dag be-

paald geen gemakkelijke zaak - heb-

ben vaak behoefte aan een stuk voor-

lichting vooraf. Die keuze-pakketten

komen aan de orde op een moment

dat de jongelui nog op de schoolban-

ken zitten en zij nog niet precies we-

ten welke richting te kiezen. Dat kan

één of twee jaar voor het afstuderen

zijn, soms nog eerder. Op die momen-

ten biedt onze Dienst de mogelijkheid

om in het Informatiecentrum in

groepsverband kennis te nemen van

de taak-pakketten van de Rijksover-

heid. Zij krijgen zo een behoorlijk

inzicht in de functies, die de Rijks-
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overheid te bieden heeft, hetgeen hen

uiteraard kan helpen bij de keuze

van hun studie-pakket.

Op welke wijze komen ze naar u

toe?

Paalman: Dat kan heel verschillend

zijn. Men kan op eigen initiatief hier

op onze spreekuren komen. Deze

worden dagelijks gehouden van 9-

17.00 uur en dinsdags zelfs tot negen

uur 's avonds, maar het is ook ge-

bruikelijk dat een schooldekaan of

J. Paalman, hoofd bureau

Personeelsvoorzien ing

een leraar maatschappijleer b.v., kon-

takt met ons opneemt en dan "en

group" hier naartoe komt.

Draagt u deze mogelijkheden ook uit?

Paalman: Het informatiecentrum be-

staat nu ongeveer twee jaar. De bezoe-

ken van scholen aan het centrum

waren tot nu toe vrij incidenteel en

vaak het gevolg van eigen initiatief

van schooldekanen of leraren. We

De simulatieprogramma's van

de Rijks Psychologische Dienst

Bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1958, Staatsblad 316, is onder-

rneer bepaald dat/de Minister van Binnenlandse Zaken belast is met

de algemene zorg voor een goede personeelsbezetting van de bur-

gerlijke Rijksdienst en voor die aangelegenheden, welke in nauw

verband staan met de algemene sociale omstandigheden van het

burgerlijk Rijkspersoneel.

Enkele onderdelen van die taak zijn gedelegeerd aan de Rijks

Psychologische Dienst, waaronder

a. de werving en (psychologische) selectie van burgerlijk Rijks-

personeel;

b. de herplaatsing van wachtgeld- of uitkeringgenietenden.

Uiteraard worden deze taken verricht tegen de achtergrond van de

vraag naar burgerlijk Rijkspersoneel en het is daarom dat de in

bedoeld K.B. verplicht gestelde melding van vacatures bij de Rijks

Psychologische Dienst plaatsvindt.

Als gevolg van deze regelingen is een situatie ontstaan, waarin

vraag en aanbod met betrekking tot functies bij de Rijksoverheid

samenkomen bij de Rijks Psychologische Dienst.

Teneinde deze taak op moderne wijze te kennen vervullen is de

Rijks Psychologische Dienst er een aantal jaren geleden toe over-

gegaan de procedures, die betrekking hebben op de behandeling van

vraag en aanbod, gereed te maken voor automatisering. Hiertoe zijn

binnen deze dienst coderingen en programma's ontwikkeld, die het

mogelijk hebben gemaakt om vraag en aanbod door inschakeling

van een bij de Rijks Psychologische Dienst aanwezige computer met

elkaar te confronteren.

Momenteel vindt deze geautomatiseerde confrontatie nagenoeg dage-

lijks plaats, waarbij wordt uitgegaan van een aantal selectiegegevens,

die zowel bij de vraag (de vacatures) als bij het aanbod (de personen)

voorkomen.

Deze selectiegegevens zijn (in volgorde van hantering):

- Salaris - Standplaats

- Geslacht (wordt alleen - Basisopleiding

in bijzondere gevallen - Vakopleiding

op geselecteerd) - Niveau van de vakopleiding

Leeftijd (idem) - Richting van de functie

Het vertrouwde adres

voor betrouwbare banden

tegen aantrekkelijke prijzen!

~--
III~IIIIIIII
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Computers

bepalen dagelijks

vraag en aanbod

hebben er wel enige bekendheid aan

gegeven, maar het groeiproces is nog

in volle gang. Deze wijze van infor-

matie is overigens maar één facet van
ons voorlichtingspakket.

In verschillende plaatsen in het land,

zoals Arnhem, Sittard, Enschede, Ter-

neuzen, Utrecht, e.a., zijn - in sa-

menwerking met de plaatselijke ar-

beidsbureaus - zogenaamde "vaca-

turebanken" ingericht. Deze banken

zijn onderdeel van de arbeidsbureaus,

die dezerzijds mede worden 'gevoed'.

Waarbij ik in dit verband voorbij ga

aan andere taken van de afdeling per-

soneelsvoorziening, zoals begeleiding

van prioriteitsgroepen (wachtgelders

die herplaatst dienen te worden), be-

geleiding van ambtenaren die zich in

een bepaalde functie niet thuisvoelen,

bij overgang naar een andere functie,
> enz.

Het belangrijkste facet is echter de

personeelsvoorziening via "de vrije

markt", waarbij dient te worden opge-

merkt, dat de rijksoverzid in eerste

instantie het meeste behoefte heeft

28

aan jongelui met een bepaalde basis-

opleiding, gekoppeld aan enkele jaren

ervaring en een bepaalde vak- of be-

roepsopleiding. Dit manifesteert zich

ook in het aanbod.

Welke problemen ondervindt u

daarbij?

Paalman: Problemen zijn er natuur-

lijk altijd. Ondanks de heersende

werkeloosheid en de daaraan verbon-

den situatie op de arbeidsmarkt, moet

de rijksoverheid zich toch nog inspan-

ningen getroosten om aan een aantal

goede en vakbekwame krachten te

komen.

Vinden middelbare scholieren gemak-

kelijk de weg naar de overheid?

Paalman: Een moeilijk te beantwoor-

den vraag, maar ik meen dat de laat-

ste jaren de situatie toch gunstiger

ligt dan een aantal jaren geleden.

Burgers: De vraag bij de rijksover-

heid naar direct afgestudeerden is re-

latief niet zo groot. Er bestaat meer

behoefte aan mensen met een aantal

jaren ervaring en vakopleiding. Wel

zijn er binnen de rijksoverheid een

aantal 'grote werkgevers', zoals de be-

lastingdienst, het gevangeniswezen,

e.a., die een groot aantal arbeids-

krachten nodig hebben en deze bin-

nen de eigen dienst opleiden.

Paalman: Maar al is er voor het meis-

je of de jongen met Havo- Mavo- etc.-

opleiding "sec" dan geen direct ruim

emplooi, toch is het goed dat deze

jongelui kennis nemen van de moge-

lijkheden binnen de rijksoverheid. En

die taak, de individuele benadering, is

opgedragen aan de bij het bureau

personeelsvoorziening verbonden con-

sulenten. Zoals ik reeds opmerkte, is

het aantrekkelijke daarbij voor de

jongelui, dat zij bij een bezoek aan

het informatiecentrum een antwoord

kunnen vinden op de vraag: of direct

aan het arbeidsproces deelnemen, 01

eerst andere vak- C.q. beroepsoplei-
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dingen volgen en dan pas "op de

markt" komen. En dat is het "pro-

bleem" waar de heer Burgers mee zit:

hoe werven we jongelui, die pas in

een later stadium op de arbeidsmarkt

komen? Aan de hand van de concrete

gegevens welke wij bezitten, kunnen

we vrijwel steeds de jongelui soms

advies geven over de vraag van het

al of niet verder studeren.

Is er een "[ollow up" uwerzijds op de

bezoeken aan het informatiecentrum?

Paalman: Neen, dat is vrijwel ondoen-

lijk. Belangrijk in deze zijn de activi-

teiten van onze eigen consulenten en

wat doen de jeugdconsulenten van de

arbeidsbureaus met de gegevens die

wij aan hen doorspelen.

Burgers: Wel staan er op dat moment

voor de jongelui een paar mogelijkhe-

den open. Ze kunnen zich niet alleen

in het informatiecentrum volledig

oriënteren, maar ze kunnen ook infor-

matie meekrijgen over bepaalde func-

ties die hun belangstelling trekken en

daarop eventueel hun verdere studie

richten. Verder kunnen ze zich bij de

afdeling personeelsvoorziening laten

inschrijven voor een bepaalde functie.

Is dit genoegzaam bekend?

Burgers: We geven daar regelmatig in

de landelijke media, via advertenties,

kennis van. Verder verspreiden we

"vacaturelijsten" aan de arbeidsbu-

reaus en onderwijsinstellingen en ver-

schijnen er vacature-advertenties in

de landelijke en regionale pers.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

Paalman: We hanteren daartoe een

tamelijk uniek systeem. Met behulp

van de computer worden een aantal

gegevens "vertaald" van, enerzijds de

vacatures en anderzijds een aantal

formele gegevens over de candidaten,

zoals geboortedatum, opleiding, stand-

plaatswens, arbeidservaring, etc .

Elke dag komen hier de vacature-

meldingen van de rijksoverheid bin-

nen en vrijwel de volgende dag is de

stand van zaken tussen "vraag en

aanbod" rond.

Burgers: Volledigheidshalve moet ge-

zegd, dat niet alleen de computer

"vraag en aanbod" bepaalt. Geluk-

kig is de mens zo "variabel", dat hij

niet helemaal te coderen valt, het-

geen nu eenmaal voor het inbrengen

van de gegevens noodzakelijk is.

Daarom gebeurt dit ook nog op an-

dere wijze.

Werkt de RPD mee aan

beroepen-voorlichting?

Paalman: In de regio Den Haag is

dat aardig van de grond gekomen en

bedrijven we voorlichting samen met

andere grote werkgevers. Landelijk is

de vraag naar beroepen-voorlichting

door de rijksoverheid nog niet erg
groot.

Wordt daar nog wat aan gedaan?

Paalman: Reëel moet gesteld worden,

dat de functies van de rijksoverheid

zich voor het overgrote deel concen-

treren in de Randstad. Wellicht dat

dit - bezien in het kader van sprei-

ding van rijksoverheidsdiensten - in

de toekomst wat anders komt te lig-

gen.

Er is - zoals reeds gememoreerd -

een hechte samenwerking met de ar-

beidsbureaus. De personeelsconsulen-

ten van die bureaus zijn, als gevolg

van de regelmatige opgave van vaca-

tures door de RPD, goed geïnfor-

meerd over de arbeidsmogelijkheden

bij de rijksoverheid.

Burgers: Een andere informatiebron

is het plaatsen van advertenties. In

1974 heeft de RPD ruim elfduizend

advertenties in landelijke en regionale

bladen geplaatst. Naast andere activi-

teiten, zoals die via de gewestelijke

arbeidsbureaus, e.d., hebben deze

ruim 68.000 reacties teweeg gebracht.

Voor het bepalen van

wiel- en asdrukken

de uiterst betrouwbare

LOADOMETER
2 typen wieldrukmeters voor
voertuigen:

a) met een weegbereik per
wieldrukmeter tot 10.000 kg

en

b) met een weegbereik per
wieldrukmeter tot 30.000 kg

Voor de Benelux:

B.V. Technische

Handel Mij.

AKKERMAN & CO
Mercuriusweg 20

'S-GRAVENHAGE

Telefoon 070- 8543 00*

alléén voor leden
van het
Korps der Rijkspolitie

Auto-verzekering met groene
kaart, rechtsbijstand, alsmede
W.A. tot 1 miljoen gulden,
inclusief Verkeers Alarmdienst,
bijvoorbeeld:

Catalogus W.A. A.R.
waarde t.m.

I 6.500,- I 155,- I 365,-
I 8.000,- I 165,- I 395,-
I 10.000,- I 180,- I 435,-
I 12.000,- I 200,- I 500,-
I 13.000,- I 210,- I 530,-
I 14.000,- I 210,- I 565.-
I 15.000,- I 210,- f 600,-
I 16.000,- I 210,- I 630,-
I 18.000,- I 240,- I 665,-
I 20.000,- I 240,- f 700,-
I 22.000,- I 255,- I 750,-
I 24.000,- I 255,- I 800,-

Nimmer verU.. van no-c/alm kortingen

Zend mij alle gegevens betrellende auto-
verzekeri ng

naam:

z
o
re

I tel.:

Assurantiekantoor

DE RIDDER
Berkenlaan 1d, Zeist
fel. 03404-17550b.g.g. 13904 of

adres:

plaats:
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Gedachten over de

hulpverlenende

taak van de

politie

Teveel wordt m.i. de hulpverlenende

taak van de politie nog gezien als

het immer klaar staan om katten

uit de boom te halen en mensen

van de verdrinkingsdood te redden.

Ook binnen de politie heerst veelal

de mening dat de politie zich niet

moet inlaten met andere vormen

van hulpverlening. De onkunde op

het gebied van het maatschappelijk

bezig zijn met het verlenen van hulp,

werkt hier remmend op de discussie

over de aanpak van vele

maatschappelijke problemen. De

politieman is geneigd te veel te denken

in de sfeer van het strafrecht. In de

praktijk blijkt echter dat zeer vaak

de mens in nood een beroep doet op

de politie. Men weet dat zij altijd

bereikbaar is. Weggelopen minder-

jarigen, ruzies tussen echtelieden,

mensen met sexuele afwijkingen,

druggebruikers, gastarbeiders, zij

allemaal behoren tot het werkterrein

van de politie, omdat zij haar bij hun

problemen betrekken. Een adequaat

antwoord hierop kan de politie nog

niet geven omdat de hulpverlening

bij haar nog niet is gestructureerd,

nog niet is ingepast in de organisatie

en nog niet geheel is voorzien van

mensen met kennis van zaken. Ook

wordt haar maatschappij visie teveel

bepaald door het strafrecht, waardoor

een maatschappelijk probleem

gedrongen wordt binnen de enge

kaders van een wetsartikel. Toch

beginnen zich duidelijk twee soorten

hulpverlening af te tekenen waarbij

de politie of ze wil of niet betrokken
geraakt.

a) Het hulpverlenen per incident,

ongestructureerd en niet

maatschappelijk bepaald. Hiermee

bedoel ik de kat uit de boom halen en

de opgesloten huisvrouwen bevrijden.

Het is incidenteel, loopt niet

volgens een vastliggend procedé en

een maatschappij visie heeft er weinig

mee te maken. Het is primair de

taak van iedere rechtgeaard burger,

maar onder die categorie vooral van

de politieman.

b) Het andere hulpverleningsgebied

(zoals de Coornhertliga het omschrijft:

de onmiddellijke interventie in

conflictsituaties, het adequaat

signaleren van de oorzaken daarvan

en het verwijzen van de betrokkene),

sluit meer aan bij de bestaande

hulpverleningsinstellingen als het

maatschappelijk werk, opvoedkundige

bureaus, pastoraal werk, opvangcentra

voor druggebruikers, alcoholisten,

weggelopen minderjarigen en

jongeren, de reclassering etc. Deze

hulpverlening dient, wil zij enig

effect sorteren, gestructureerd te zijn,

maatschappelijk gericht en steeds

aanwezig. Dit is bij de politie nog

een onontgonnen gebied. De burger

vraagt echter van de politie wel deze

hulp en terecht, de hulpverlening is

een essentieel onderdeel van de taak

van de politie. Geen oneigelijke

taak zoals zovelen het noemen.

Daarom zal de politie haar

hulpverlenende taak' moeten

herstructureren en inpassen in de

bestaande verbanden van de

hulpverlenende instanties. Wil de

hulpverlening van de politie

beantwoorden aan de eisen die men

er m.i. aan mag stellen dan zal ze:

1) altijd bereikbaar moeten zijn

2) verzorgd moeten worden door

specialisten

3) door nauwe contacten met de

andere hulpverlenende instellingen

een verwijsinstantie moeten zijn

4) en intern maatschappelijke visies

moeten ontwikkelen, zonder

daarbij al te zeer aan het

apparaat gebonden te zijn.

M. A. P. Dierckx

docent N.P.A.
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nieuwe groepscommandanten

Met ingang van 1 november 1974

aangewezen als commandant van de

recherchegroep Amsterdam der Rijks-

politie te Water adjudant A. A.

Saanen. Hij werd geboren op 23 juli

1932 te Amsterdam en was sedert 12

september 1972 geplaatst op de re-

cherchegroep Amsterdam.

Met ingang van 1 november 1974

aangewezen als commandant van de

recherchegroep Leeuwarden der Rijks-

politie te Water adjudant W. Drijf-

hout. Hij werd geboren op 25 januari

1923 te Haskerland en was sedert 1

november 1966 districtsrechercheur

staf district Leeuwarden (Rijkspolitie

te Water).

Met ingang van 1 november 1974

aangewezen als commandant van de

recherchegroep Dordrecht der Rijks-

politie te Water adjudant A. Veenema.

Hij werd geboren op 22 september

1919 te Sneek en was sedert 1 novem-

ber 1972 districtsrechercheur recher-

chegroep Dordrecht der Rijkspolitie

te Water.

Met ingang van 1 januari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Beilen adjudant H. Schuiling.

Hij werd geboren op 9 juli 1919 te

Anloo en was sedert 1 juni 1969

plaatsvervangend groepscommandant

te Beilen.

Met ingang van 1 januari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Groesbeek adjudant H. J. Hes-

selink. Hij werd geboren op 12 juli

1919 te Zutphen en was sedert 16

september 1970 docent klasseleider

aan de C.O.M.E.

Met ingang van 1 januari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Valkenisse adjudant F. Burgier.

Hij werd geboren op 27 april 1924 te

Aduard en was sedert 19 augustus

1967 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Elburg.

Met ingang van 1 januari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Vleuten De Meern adjudant H.

Heij. Hij werd geboren op 21 juli

1926 te 's-Gravenhage en was sedert

15 februari 1973 plaatsvervangend

groepscommandant te IJsselstein.

IN ONS

VOLGEND

NUMMER:

Jacht op

misdadigers

door

het t.v.-publiek

'Jagd den Mörder'! Onder dat motto

organiseren Eduard Zimmermann en

zijn medewerkers van de Duitse

tv-zender ZDF vanuit studio Mün-

chen al sinds enkele jaren jachtpar-

tijen op van misdaad verdachte per-

sonen. Daarvoor worden de miljoe-

nen kijkers in de Bondsrepubliek, in

Zwitserland en Oostenrijk opgeroepen

mee te jagen. Een sensationele tv-

attraktie voor miljoenen kijkers, ook

in het oosten en zuiden van ons land.

Ook in Nederland zullen binnenkort

proeven worden genomen met een

eerste opsporings-uitzending per tele-

visie, waarbij het publiek zal worden

ingeschakeld. De langdurige voorbe-

reidingen en de vele gesprekken tus-

sen AVRO en Justitie wijzen erop,

dat men zorgvuldiger te werk wil

gaan dan Zimmermann c.s. dat doen.

Toch zijn er deskundigen die niet

gerust zijn op deze nieuwe vorm van

misdaadbestrijding.

In ons volgende nummer laten wij

voor- en tegenstanders aan het

woord.
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Voorlichtingsambtenaar in gesprek met een mogelijk gegadigde voor het Korps Rijkspolitie.

Beroepenvoorlichting met gebruikmaking van fotopanelen.

(Foto H. L. van Harrevelt, B.P.V.)

e~ee
PERSONALIA

ambtsjubilea

Adjudant C. Versluit, Leiderdorp

40 jaar 2-1-'75

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'75: H. Th. Haas, adm. ambt C 3e

kl. van Alkmaar naar Harlingen (O.S.);

P. L. M. Mooij, adj. van Schagen naar

Petten.

Per 1-2-'75: K. W. Post, wmr. 1e kl. van

Alkmaar (vkg.) naar Amsterdam (vkg.).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'75: C. A. van Breukelen, r.a.

III van Amsterdam naar Driebergen

(A.V.D.); F. P. M. Engelbrecht, wmr.

van Edam naar Duivendrecht; A. J.

Kuipers, wmr. van Midden-Beemster naar

Edam; N: de Kroon, wmr. 1e kl. van

Kortenhoef naar Amsterdam (post. rech.);

M. F. de Beer, wmr. van Purmerend naar

Amsterdam (staf); G. G. Dekkers, wmr.

van Volendam naar Kleine Sluis (distr.

Alkm.); G. Geiderioos, wmr. van Uithoorn

naar Enkhuizen distr. Alkmaar); J. J. Hen-

rotte, wmr. van HaarlemmerIlede naar

Hippolytushoef (distr. Alkm.); D. A.

Tump, wmr. van Diemen naar Bergen

Binnen (distr. Alkm.); H. M. G. Waldrum,

r.a. II van Amsterdam naar Apeldoorn

(K.S.).

Per 27-1-'75: R. Kikkert, wmr. van Amster-

dam (vkg.) naar Bilthoven (vkg.); J. J. W.

van Daal, wmr. van Ouder-Amstel naar

Driebergen (A.V.D.).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-12-'74: M. Bouwman, wmr. 1e kl.

van Eefde naar Goor.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'75: C. Nieuwenhuyzen, wmr. 1e

kl van Teteringen naar Axel.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'75: R. L. J. de Boer, wmr. van

Rozenburg naar Oud Beyerland; M. van

Dijk, wmr. van Vianen naar Strijen; G.

den Boon, owmr. van Nieuwland naar

Meerkerk; H. J. Hilbers, wmr. van Dor-

drecht naar Driebergen (AV.D.).

Per 9-12-'74: W. J. Bos, wmr. van Dor-

drecht naar Driebergen (A.V.D.).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-10-'74: J. J. H. C. Braudes, wmr.

van Beek en Donk naar Nuenen; A. P. J.

van Loon, wmr. van Bergeyk naar Some-

ren.

Per 1-12-'74: P. J. Aldenhoff, wmr. 1e kl.

van Schoot naar Roeswoud (rech.gr.).; B.

Per 1-1-'75: C. J. H. Bueleus, wmr. van

opl. sch. naar Budel; A. W. G. Hassel-

man, wmr. van opl. sch. naar Someren;

J. v, d. Stoep, wmr. van opl. sch. naar

Best; J. C. M. Fransen, wmr. van opl.

sch. naar Bergeyk; H. W. A. Slaats, wmr.

van opl. sch. naar Gemert; J. Scholle,

Per 27-1-'75: J. M. Mesters, wmr. 1e kl.

van Deurne naar Maastricht (vkg.); H. A.

J. Schouwenaars, wmr. 1e kl. van Some-

ren naar Maastricht (vkg.).

M. Lillon, wmr. 1e kl. van Aarle Rixtel

naar Eindhoven (rech. gr.).

wmr. 1e kl. van Nuenen naar Eindhoven

(vkg); G. J. M. Geveling, wmr. van Some-

ren naar St. Oedenrode.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-12-'74: P. Muller, wmr. 1e kl. van

Roelofarendsveen naar Schiphol; A. J.

Beijleveld, wmr. 1e kl. van Hillegom

naar Nieuw Lekkerland; P. M. M. van
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Per 25-1-'75: G. Bergmeijer, wmr. le kl.

van Leusden-Centrum naar Leusden-Zuid;

J. H. Vischer, wmr. le kl. van Leusden-

Zuid naar Leusden-Centrum.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-1-'75: H. Prins, wmr. le kl. van

Driebergen (A.V.D.) naar Assen (vkg.); H.

W. de Jong, wmr. le kl. van Driebergen

(A.V.D.) naar Leeuwarden (vkg); N. G.

M. Roof, adsp. van Horn (O.S.) naar

Driebergen (A.V.D.).

Per 25-1-'75: G. de Vries, wmr. van Drie-

bergen (A.V.D.) naar Bunnik (distr. Utr.).

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-1-'75: A. A. van Gooi, adm. ambt.

C te kl. van Apeldoorn naar Harlingen;

M. de Vries, r.a. 111 van Apeldoorn naar

Harlingen; H. J. Stegenga, commies van

Apeldoorn naar Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'75: J. Assies, adsp. van Apel-

doorn (O.S.) naar Maastricht (R. P. t. W.).

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: D. Gerritsen te Opperdoes; G.

N. van Boxcel te Z.-Scharwoude; M.

Peller te Grootebroek: N. M. van der

Wijngaart te Wevershoof; J. S. M. Houten-

bos te Alkmaar (vkg.); J. M. Ligthart te

Z-Scharwoude; F. Meedendorp te Alkmaar

(vkg.); A. N. M. Verbeek te Enkhuizen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: C. W. Adrichem te Bergen-

Binnen ; D. G. Schinkel te Heerhugo-

waard; J. H. Foppes te Hoogwoud ; D.

B. Versluis te Medemblik.

Per 1-2-'75: A. van Meerveld te Noord-

Scharwoude.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. J. Kuiper te Alkmaar

(pkg.); C. N. M. Erkamp te Alkmaar (pkg).

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: K. W. Post te Amsterdam

(vkg).

DISTRICT AMSTERDAM

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: N. C. Bos te Midden-Beem-

ster; R. W. C. Bor te Weesp; M. Kant te

Kortenhoef; A. F. Veltman te Diemen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: A. J. van Belzen te Aalsmeer;

B. F. van Leeuwen te Diemen; E. Prins-

sen te De Kwakel; W. Blokker ts-. Mon-

nickendam; A. W. D. de Leeuw te Kor-

tenhoef; W. Schouwenburg te Amsterdam

(vkg); W. Geelen te Purmerend; F. Leer-

kolle te Diemen; G. Th. C. Möllers te

Aalsmeer.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: J. A. van Vliet te Swifterbant.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. W. Grootheest te Amster-

dam (pkg.); G. Groen te Haarlem (pkg.);

W. C. de Melker te Amsterdam (pkg.);

J. Nagtegaal te Amsterdam (pkg.).
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DISTRICT APELDOORN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: L. L. Fennema te Nijkerk',

M, J. Panman te Heerde; J. G. Schaafs-

ma te Vorden; H. Ch. van der Beek te

Nunspeet; J. Huiskamp te Warnsveld;

C. IJpma te Dronten; L. R. G. J. Zwart

te Dronten; H. J. A. van Elteren te Er-

melo; J. Gerding te Elburg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: H. Kaminski te Apeldoorn.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: J. B. M. Huisman te Olde-

broek; R. W. Vermeulen te Neede; G. J.

Verbeek te Ermelo; R. Mulder te Heer-

de; L. J. Harmsen te Heerde, Fr. A.

Nijman te Scherpenzeel; J. W. G. Stob-

bink te Nijkerk; J. B. A. Bijsterbosch

te Wilp; J. J. van Beek te Hoevelaken;

D. Honing te Apeldoorn (vkg.); D. J.

Nijman te Apeldoorn (vkg.).

tot schrijver A:

Per 1-1-'75: F. H. Steenbruggen te Twello.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: M. G. W. Boekholt te Zutphen.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: H. Prins te Assen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: P. A. Ellnanger te Assen;

M. van Zanten te Havelte; H. Nijlunsing

te Coevorden: R. Ensink te Eelde.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: R. Haandrikman te Schoone-

beek.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: M. de Noo te Willemstad.

Per 1-2-'75: A. J. M. M. van Geel te

Oudenbosch.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: C. J. 1.;. de Jong te Moer-

gestel; H. J. A. Muskens te Prinsenbeek;

H. v. d. Honing te Geertruidenberg.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: A. A. A. Coolen te Terheijden;

B. L. A. M. Krämer te Halsteren; M. In 't

Veld te Baarle-Nassau; A. J. A. Krak te

Breda (vkg.); D. D. Korsten te Ulven-

hout; T. J. H. A. Meijers te Oud Gastel.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: W. H. Gijsbrechts te Breda.

DISTRICT DORDRECHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: C. G. Kooij te Alblasserdam;

J. van Mourick te Oud Beijerland; A. A.

Kruithof te Oude Tonge; R. K. de Hoog

te Dordrecht; J. H. Heemskerk te Middel-

harnis.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: FI. Verweij te Barendrecht;

J. M. Vermeulen te Oud-Beijerland; J. J.

W. Verbeek te Numansdorp; A. W. H.

van Rees te Oud-Beijerland; H. Noordijk

te 's-Gravendeel; D. A. Kagchelland te

's-Gravendeel; A. A. de Goeij te Numans-

dorp; R. Boonstra te Barendrecht.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. v. Broekhoven te Dor-

drecht; J. de Koter te Dordrecht.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'75: G. Pannekoek te Rozenburg.

tot officier RP le kl.:

Per 1-11-'74: mevr. P. M. Vollebregt te

Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: A. H. H. M. Valckx te Waalre;

J. H. Salimans te Deurne; F. J. H.

Kisters te Beek en Donk; G. M. M. v. d.

Linden te Gemert; A. M. Jorissen te Best;

P. G. M. Hendrix te Gemert.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: Chr. J. H. Buelens te Budel;

A. W. G. Hasselman te Sameren; J. v. d.

Stoep te Best; J. C. M. Fransen te Berg-

eyk; H. W. A. Slaats te Gemert

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: G. J. Zijden te Voorschoten;

L. A. Hei ne te Lekkerkerk ; C. de Hoog

te Hazerswoude; C. J. J. van Rijsbergen

te Schipluiden; J. Twilt te Voorhout;

P. J. Friskes te Rijswijk (Z.H.); C. J.

Schouten te Leiderdorp.

tot wachtmeester:

Per 1-11-'74: A. C. J. Hazee te Bode-

graven (is op 18-11-'74 v. opl. school

Apeldoorn gekomen).

Per 1-1-'75: R. van Haarlem te Lisse en

H. van der Hoek te Oegstgeest beiden

afk. v. opl. sch. Apeldoorn; C. A. H. H.

van Adrichem te Voorschoten, E. E. R.

Kroon te Leiderdorp en G. Gille te Rijs-

wijk (Z.H.) alle afk. v. opl. sch. Horn.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'74: Th. A. Koedoder te 's-Graven-

hage.

Per 1-2-'75: R. R. Crompvoets te 's-Gra-

venhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: P. M. M. van Deventer te

De Lier.

tot schrijver A:

Per 1-12-'74: J. v. d. Bos te Voorschoten.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'75: W. Paul te Baskaap.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: G. Nieuwenhuis te Groningen.

tot adjudant:

Per 1-10-'74: H. ten Dam te Groningen.

tot wachtmeester te kl.:

Per 1-11-'74: G. van Hielkema te Apin-

gedam.

tot schrijver A:

Per 1-1-'75: H. van Dijk te Scheemda.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: C. W. R. Dijksma te Beerta.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'74: J. de Bruin, W. A. van

Woerkom, W. J. Kranenburg, allen te

's-Hertogenbosch; H. A. M. M. Musters

te Schijndel.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: M. L. v. Roosmalen te Grave:

L. Roetert te Werkendam; M. G. M. v. d.
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Deventer, wmr. 1e kl. van 's-Gravenzande

naar De Lier.

Per 17-12-'74: J. H. Stuiver, wmr. 1e kl.

van 's-Gravenhage naar Apeldoorn.

Per 1-1-'75: W. A. H. Coenen, wmr. van

De Lier naar Waddinxveen; G. H. Haze-

broek, wmr. van Wateringen naar 's-Gra-

venzande; A. Duyndam, wmr. van Hille-

gom naar Rijnsburg; A. den Hertog, wmr.

van Pijnacker naar Stolwijk; B. de Borst,

wmr. van Waddinxveen naar Middelharnis;

W. A. Elen, wmr. van Lisse naar Middel-

harnis; D. v . d. Linden, wmr. 1e kl. van

Noordwijkerhout naar 's-Gravenhage; W.

Dirkzwager, wmr. van Waddinxveen naar

Mijdrecht; A. Olree, owmr. van Waddinx-

veen naar 's-Gravenhage; J. J. Maks, wmr.

van Rijnsburg naar Castricum.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'74: S. Dijksterhuis, wmr. van

Kolham naar Slochteren; J. Fokkinga

wmr. van Oude Pekela naar Muntendam;

S. J. Linstra, wmr. van Marum naar Oude

Pekela.
Per 1-1-'75: J. v, d. Arend, owmr. en

F. Ebbens, owmr. beiden van Groningen

(staf distr.) naar Groningen (rech.gr.);

B. Kuipers, wmr. 1e kl. van Nieuwe Pe-

kela naar Groningen (rech.gr.); C. W. R.

Dijksma, wmr. van opl. sch. naar Beerta;

H. de Gries, wmr. van Leens naar Sex-

bierum; W. Timmerman, wmr. van Gro-

ningen (vkg.) naar Arnhem (R.P. te W.);

G. Klungers (voorh. gen. G. Klungel),

owmr. van Warffum naar Groningen (Alg.

Dienst).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'74: G. A. H. Brekelmans, wmr.

van Berlicum naar Vlijmen; P. A. M. We-

zenberg, wmr. van Veghel naar Boxmeer;

J. M. Ticheler, wmr. 1e kl. van Cuyk

naar Tubbergen.

Per 15-10-'74: F. H. M. v. d. Steen, wmr.

van Boxmeer naar Heeswijk-Dinther.

Per 30-12-'74: J. F. M. Klomp, wmr. 1e kl.

van Lottum naar Cuyk.

Per 1-1-'75: G. J. M. Baten, wmr. van

opl. sch. naar Heesch; M. J. Martha,

wmr. van opl. sch. naar Ravenstein;

G. W. P. Peels, wmr. van opl. sch. naar

Vierlingsbeek; N. Ponsen, wmr. van opl.

sch. naar Heeswijk; J. Saarloos, wmr.

van opl. sch. naar Ravenstein; J. J. A. M.

v, Wanroij, wmr. van St. Michielgestel

naar Heusden; P. W. N. van Deursen,

owmr. van Overloon naar Rosmalen.

Per 1-2-'75: H. F. Broecks, adm. ambt.

C 2e kl. van Den Bosch naar Maastricht;

R. A. Adams, wmr. van Uden naar Er-

melo; H. v. d. Brink, wmr. van Uden naar

Wapenveld; J. F. v. Beek, wmr. te kl.

van Uden naar Bunnik; G. F. L. Holthaus,

wmr. van Uden naar Rhenen; F. Taai,

wmr. van Uden naar Amerongen; A. J.

Bosma, wmr. 1e kl. van Uden naar

Scheemda; D. H. M. Ebbelinghaus (ook

wel genaamd Wirxel), wmr. van Uden

naar Brielle; P. J. Hol, wmr. van Uden

naar St. Michielsgestel; M. A. M. Boegen,

wmr. van Uden naar Geffen; R. J. H.

Geerts, wmr. van Uden naar Drunen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-12-'74: G. Drost, wmr. 1e kl. van

Dronrijp naar Leeuwarden.

Per 21-12-'74: K. W. Vlietstra, wmr. van

Bolsward naar Leeuwarden.

Per 1-1-'75: G. Waaijer, adm. ambt. C

2e kl. van Witmarsum naar Harlingen

(O.S.).

Per 3-1-'75: B. Halmingh, wmr. 1e kl.

van Witmarsum naar Winsum; C. A. 1-!91-

linga, wmr. van Mantgum naar Witmar-

sumo

Per 25-1-'75: R. Kruithof, wmr. 1e kl. van

St. Nicolaasga naar Hulshorst (distr. Apd.).

Per 27-1-'75: B. IJbema, wmr. van Leeu-

warden naar Alkmaar (vkg.); R. Groen,

wmr. van Leeuwarden naar Assen (vkg.).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-10-74: R. E. J. Beckers, wmr. van

Stein naar Beek; H. Rutgers, wmr. van

Valkenburg naar Vaals; M. C. H. Stegers,

wmr. van Schaesberg naar Stein; J. F.

V. Huffelen, wmr. 1e kl. van Limbricht

naar Exloo.

Per 5-10-'74: M. Oostrum, wmr. van

Schaesberg naar Nieuwerkerk ald IJssel.

Per 2-12-'74: F. H. A. Tiethof, wmr. 1e kl.

van Nieuwstadt naar Eysden.

Per 10-12-'74: T. L. M. van Orsouw, wmr.

van Valkenburg naar Berg en Terblijt;

H. H. J. Plass, wmr. 1e kl. van Maas-

tricht (vkg.) naar Nieuwstadt.

Per 1-1-'75: J. A. G. M. Curfs, wmr. van

ATTENTIE - GELD - THU S - SERVICE

Vanaf f 1.000,- m f 100.000,- voor ieder zijn kontante koop.
Lopende lening kan worden ingelost, mits hierop geen achterstand.

akkoord in :
4 uur

Privélening

enkele voorbeelden:
24 uur

Woonverbetering

f 2.500,- 30 m - f 108,-

f 5.000,- 42 m - f 161,-

f 8.500,- 54 m - f 221,-

f 15.000,- 60 m - f 355,-

Wettelijk tarief, eigen termijnkeuze, geen behandelingskosten.
Ook voor leasing van bedrijfswerktuigen, veestapel t/m f 500.000,-.
Vertrouwelijk en discreet, belt u als vele honderden voor u, 03410-14423/1 6710. Spec. kant.uren 13.30- 20.00 uur.

JANSENS KREDIETKANTOOR, Uw Leenheer, Erkend en gemachtigd

Van Goorsweg 3, Hierden-Harderwijk.
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f 5.000,- 60 m - f 125,-

f 10.000,- 72 m - f 212,-

f 13.000,- 84 m - f 246,-

f 15.000,- 96 m - f 260,-

opl. sch. naar Beek; S. W. G. Groenheide,

wmr. van opl. sch. naar Gulpen; H. J. E.

Hochs, wmr. van opl. sch. naar Munster-

geleen; P. J. W. Harmsen, wmr. van opl.

sch. naar Nuth; H. J. L. Snackers, wmr.

van opl. sch. naar Schaesberg; J. J. K.

Absil, wmr. van Meerssen naar Bunde;

J. H. C. Brauwers, wmr. van Voerendaal

naar Valkenburg; B. F. H. V. Geffen, wmr.

van Beek naar Stein.

Per 17-1-'75: P. R. E. V. d. Ben, wmr.

van Gulpen naar Margraten.

Per 1-2-'75: H. F. Broecks, adm. ambt.

C 2e kl. van Den Bosch (park.gr.) naar

Maastricht (park.gr.); L. J. M. Mennens,

wmr 1e kl. van Beek naar Maastricht

(rech. gr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'74: J. J. D. Visser, wmr. 1e kl.

van Zierikzee naar Westkapelle.

Per 1-1-'75: J. de Pagter, wmr 1e kl. van

Axel naar Oudewater; Th. H. J. van Hecke

wmr. 1e kl. van Kruiningen naar Middel-

burg; J. Dieleman, owmr. van Breskens

naar Middelburg; J. J. Deij, wmr. 1e kl.

van Domburg naar Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-12-'74: A. J. Rouwhorst, wmr. 1e kl.

van Uilt naar Heilig Land.

Per 1-1-'75: H. J. Angenent, wmr. 1e kl.

van 's-Heerenberg naar Laag Keppel.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'74: L. F. P. Manders, wmr. van

Maasbree naar Heel.

Per 1-12-'74: P. J. Aldenhoff, wmr. 1e kl.

van Schoot naar Roermond (rech. gr.).

Per 28-12-'74: H. Krooswijk, wmr. van

Roermond naar Heel.

Per 30-12-'74: J. F. M. Klomp, wmr. 1e kl.

van Lottum naar Cuyk.

Per 1-1-'75: C. J. V. Avesaath, wmr. van

Horn naar Maasbree; H. L. J. Nijssen,

wmr. van Swalmen naar Grubbenvorst.

Per 27-1-'75: L. F. Semmeling, wmr. van

Kessel naar Roermond (vkg.); R. Keizer,

wmr. van Maasdriel naar Roermond (vkg).

Per 1-2-'75: M. F. de Kemder, owmr. van

Middelaar naar Mook.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-1-'75: H. Heij, owmr. van IJsselstein

naar Vleuten.

2e Hypotheken:
24 uur

met eigen woning

f 10.000,- 60 m - f 267,-

f 20.000,- 120 m - f 351,-

f 40.000,- 120 m - f 701,-

Alle bedragen mogelijk.

Knip uit en bewaar.
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Veerdonk te Uden; J. T. Feriks te Schijn-
deI.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: G. J. M. Baten te Heeseh;

M. J. Martha te Ravenstein; G. W. P.

Peels te Vierlingsbeek; N. Ponsen te

Heeswijk; J. Saarloos te Ravenstein.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75 G. Lammersma te Anjum;

J. P. R. G. Markus te Sexbierurn; H.

Trinks te Bergurn.

tot adjudant:

Per 1-1-'74: J. Kort te Bergurn.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: D. E. Ettema te Leeuwarden

(vkg.); K. Rooks te Leeuwarden (vkg.);

F. H. Huizing te Mantgum; W. Lezwijn

te Stiens; J. H. Couperus te Leeuwarden

(vkg.); J. L. Mulder te Akkrum.

DISTRICT MAASTRICHT

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-11-'74: J. G. M. Habets te Eijgels-

hoven.

tot schrijver A:

Per 1-1-'75: J. G. M. Hermans te Beek.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: J. A. G. M. Curfs te Beek;

S. W. G. Groenheide te Gulpen; H. J. E.

Hochs te Munstergeleen; P. J. W. Harm-

sen te Nuth; H. J. L. Snackers te Schaes-

berg.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: K. van Wensen te Axel; P.

Riemens te Sas van Gent; C. van Maa-

nen te Sluis.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: C. D. van Kruijssen te Bres-

kens; P. J. de Putter te Zierikzee; R. A.

J. d'Hooghe te Tholen; P. J. Louwerens

te Rilland-Bath; F. H. van Essen te Mid-

delburg; M. J. Kaljouw te Middelburg;

C. de Voogd te Middelburg, allen afk.

van opl. school Horn.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'74: G. F. H. Scheepe te Middel

burg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: J. J. D. Visser te West ka-

pelle.

tot schrijver A:

Per 1-11-'74: H. G. van Herturn te Mid-

delburg.

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'74: J. M. A. van Deursen te

Geldermalsen.

Per 1-1-'75: J. W. H. van Kleef te Di-

dam; E. J. Brouwers te Beuningen; J. de

Weert te Malden; H. Heuvink te Terborg;

H. P. D. Wierbos te Millingen aid Rijn;

B. H. G. E. Nijhuis te Wijchen; S. van

der Maat te Zevenaar; J. G. Dummer te

Andelst; G. R. K. M. Janssen te Gelder-

malsen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: A. J. Rouwhorst te Heilig

Land.

36

Per 1-1-'75: H. J. Angenent te Laag Kep-
pel.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: J. G. Wyers te Nijmegen;

Fr. G. Th. Houkes te Didam (vkg.); J.

R. J. Adema te Nijmegen (vkg.); D. A.

Scheer te Eist; Fr. R. Maass te Leeuwen;

A. van Kleef te Lienden; H. J. C. Her-

mans te Ulft; A. C. Bitter te Eist; P. J.

Martens te Beuningen; T. J. H. Koenen

te Garneren; A. E. Fr. Knez te Gendt;

J. G. M. Bongaerts te 's-Heerenberg;

J. Th. G. Willems te Heteren; H. M. A.

Verkerk te Druten; H. W. Fr. Rhode te

Ochten; M. G. J. Kleyn te Gendt; H. W.

J. C. Hoogeveen te Doesburg.

DISTRICT ROERMOND

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-11-'74: R. P. Vervoort te Swalmen.

Per 1-1-'75: J. v. Rossum te Roermond

(vkg.); W. J. M. Niessen te Heijthuizen;

J. G. H. Dekkers te Roermond (vkg.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: M. F. de Kunder te Mook.

DISTRICT UTRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: J. C. H. van Ooijen te Bilt-

hoven (vkg.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: H. de Boer te Loosdrecht;

E. H. Duzink te Eemnes; G. van den

Berg te l.Jsselstein: J. C. Dirksen te Wou-

denberg; J. M. Heinhuis te Jutphaas; H.

Oosting te Vinkeveen; C. Schwarze te

Breukelen; W. A. Burgier te Bunschoten ;

J. W. F. Bonhof te Maartensdijk; B.

Luters te Vleuten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: G. J. Oskam te Driebergen;

A. Dekker te Maartensdijk; J. G. P. van

Kippersluis te Harrnelen; C. J. Dogger

te Doorn; G. D. Donselaar te Bilthoven

(vkg); R. A. de Waard te Jutphaas.

Per 1-2-'75: A. J. Doeser te Vinkeveenl

Waverveen.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: B. van Bommel te Utrecht

(pkg.); G. J. de Herk te Utrecht (pkg.);

F. C. Willems te Utrecht (pkg.); H. J.

Scholten te Utrecht (pkg.).

tot adjudant:

Per 1-1-'75: H. Heij te Vleuten.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-11-'75: G. H. Dauwerse te Bilthoven

(vkg.).

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: M. Bouwman te Goor.

Per 1-1-'75: H. Terpstra te Zwolle.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: G. J. Klugt te Rijssen; H.

Vellinger te Vollenhove; H. Schuiling te

Urk.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'71: W. Kroeze te Zwolle (vkg.);

B. Lange te Heino; W. Habers te Borne;

D. H. Bijlsma te Zwartsluis; KI. de Boer

te Dalfsen; G. Bennik te Genemuiden;

E. P. E. Bolt te Dedemsvaart; J. A. M.

ter Braak te Vriezenveen; P. A. Dam te

Urk; M. Doosje te Losser; H. Drenth te

Nieuwleusen; G. R. Dijkslag te Raaite;

B. J. H. Hoekman te Dalfsen; M. A.

Janssen te Overdinkel; J. Kroon te Stap-

horst; H. J. W. Kuipers te Weerselo;

H. A. Leerkolle te Vriezenveen; J. G. J.

M. Overrnars te Dedemsvaart; B. Reidinga

te Urk; P. Schuitema te Ommen; M.

Strik te Zwolle (vkg.); H. J. Snuverink

te Delden; J. K. Wandelee te Ommen;

J. Winters te Staphorst; H. J. W. Wou-

denberg te Markelo.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'75: J. F. Fikkert te Holten.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: A. L. Dams te Almelo; J. H.

Binnenrnars te Almelo.

ALGEMENE INSPECTIE

tot dir. oft. 3e kl.:

Per 1-7-'74: F. A. Mulders te Zutphen

(rech. school); C. P. A. Kanters te

's-Gravenhage (Dir. Pol.).

tot adm. ambt. B 2e kl.:

Per 1-1-'75: A. de Groot te Voorburg

(mat. z.).

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'75: Mej. M. F. Nottet te Voorburg

(typekamer).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-12-'74: J. van Beusekom te Drie-

bergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: H. Prins te Assen (vkg.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: C. Groenendijk te Driebergen;

P. F. M. Bisschop te Dric i erqen ; E. J.

van der Meer te Driebergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'75: M. A. A. Siemerink te Gra-

them; W. Kaatman te Driebergen; R. A.

J. H. Eekels te Driebergen ; L. Querido

te Driebergen; N. J .M. Evers te Grathem;

H. Kooi te Grathem; F. M. Taalman te

Driebergen; J. M. Hoogkamer te Gra-

them.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'75 mej. F. Middeldorp te Drie-

bergen; C. A. van Breukelen te Drieber-

gen; mevr. W. J. M. Verheul-van Rooijen

te Driebergen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'75: J. Mulder te Driebergen.

LUVA

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: A. E. Heiderna; G. J. Rot-

man; J. Bijlsma; R. T. Ch. Mathijssen;

Th. Visser, allen Schiphol.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'75: H. J. M. C. Kerssens te

Schiphol; M. H. Boon te Schiphol.

tot adjudant:

Per 1-2-'75: C. Wille te 's-Gravenzande.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-12-'74: H. J. ten Have te Apel-

doorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: J. J. A. Gillissen te Apel-

doorn.
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tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-1-"75: A. A. van Gooi te Harhnqen.

lot adjudant:

Per 1-1-'75: D. van Beek te Apeldoorn;

J. C. Schipperljn te Apeldoorn; M. Th.

Berendsen te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-1-'75; W. G. Janssen te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: A. de Borst te Dordrecht;

M. J. Feenstra te Willemstad.

in dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'75: A. C. M. Staak, schrijver A

te Breda.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'75: B. C. M. Schoenaker, adm.

ambt. e 3e kl. te 's-Hertogenbosch (staf

distr.).

Per 1-1-'75: M. J. de Jong, schrijver te

's-Hertogenbosch (staf distr.).

Per 1-2-'75: J. F. Hoddenbach-Krame,

schrijver te Heeseh.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'74: J. P. de Vijlder, adm. ambt.

e 3e kl. te Kloosterzande.

Per 1-12-'74: J. Duine. wachtmeester te

Kruiningen.

Per 1-1-'75: M. ten Hove, wachtmeester

re klas te Domburg.

DISTRICT ROERMOND

Per 15-1-'75: H. H. M. Greymans, schrij-

ver te Helden-Panningen.

Per 1-1-'75: F. A. de Jong. schrijver A

te Horst.

Per 1-1-'75: R. J. Th. Vaessen, schrijver

te Roermond (staf distr.).

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-12-'74: eh. van de Straten. schrij-

ver A te Utrecht (pers. voorz.).

Per 1-1-'75: A. Kramer, r.a. II (bode/por-

tier) te Voorburg.

Per 1-1-'75: J. K. Pietersma, adm. ambt.

A le kl. te Voorburg (res. R.P.).

Per 1-1-'75: G. N. Klopper, W. B. de la

Rambelje, R. E. G. Valkenholl, aUen

adm. ambt C le kl. te Voorburg (Insp.

Pers.z.).

Per 1-1-'75: mevr. A. C. L. van Seijen-

Keppel, adm. ambt C 3e kl te Voorburg

(P.A.Z.)

LUVA

Per 1-1-'75: H. G. J. Meester, wachtmees-

ter te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 16-12-'74: T. de Jong, rljksarnbt te

Harlingen.

Per 1-1-'75: H. Galema, rijksambt. te

Harlingen.

Per 1-1-'75: J. K. Menninga, hoofdcommies

te Harlingen.

Per 27-1-'75: Tj. Outhuijse, rijksambt 11 te

Harlingen.

Per 1-2-'75: D. Kooistra, rijksambt. II te

Harlingen.

Per 16-12-'74: I. Bruinsma. r.a. II te Har-

lingen.

Per 1-1-'75: J. A. W. Berendsen, r.a. IV

te Harlingen.

Per 1-1-'75: mej. S. Dijkstra. typiste-A

te Harlingen.

Per 1-1-'75: J. e. Visscher, adm .. ambt.

C 2 te Harlingen.

Per 1-1-'75: mej. A. F. Visser, telefoniste

te Harlingen.
Per 1-1-'75; W. van Woudenberg, r.a. 111

te Harlingen.

Per 16-12-'74: mej. G. Altena, r.a. 11 te

Harlingen.

Per 1-1-'75: A. Mledema, r.a. I te Har-

lingen.

Per 1-1-'75: F. W. Luiten, adm. ambt.

B le kl. te Harlingen.

RESERVE-WACHTMEESTERS

Per 15-2-'75: L. L. M. van Asselen te

Utrecht; J. Alphen te 's-Hertogenbosch;

Th. J. A. P. van der Linden te 's-Her-

togenbosch; H. Th. Smits te 's-Hertogen-

boseh; J. C. Treilers te 's-Hertogenbosch;

J. C. J. Philipse te Roermond; A. Sik-

kens te Assen.

Per 1-3-'75: S. H. Laan te Amsterdam;

F. E. Booden te Al kmaar; A. van Kooten

te Utrecht; L. Stouthart te 's-Gravenhage;

J. G. M. van Veld huizen te 's-Graven-

hage; A. J. de Hond te Midde'lburg; A.

Steenporte te Middelburg; W. A. Ver-

meulen te Middelburg; L. C. A. Derxsen

te 's-Hertogenbosch; Th. H. J. Nijs te

's-Hertogenbosch; L. F. M. Pulles te

's-Hertogenbosch; H. W. J. C. van Veen

te s-Hertogenbosch; J. P. M. van Beur-

den te Breda; G. A. Brok te Breda; W.

H. Lacet te Breda; J. G. M. van Munster

te Breda; J. A. C. M. van de Pol te

Eindhoven; J. H. M. Retrae te Maastricht;

J. G. A. Klein Breteler te Apeldoorn;

L. G. Oosting te Apeldoorn; J. Reiling

te Assen; W. Kok te Leeuwarden; A.

Kuiken te Leeuwarden.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-1-'75: E. A. K. van Leeuwen, r.a. 11

te Bilthoven.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'75: J. Groenenboom, owmr. te

St. Pancras.

Per 1-1-'75: P. Plas, wmr. le kl. te Enk-

huizen.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'75: mej. P. J. M. Bernard, r.a. II

te Amsterdam.

Per H-'75: A. Haker, T.C. te Amsterdam.

Per 1-1-'75:' l. van der Woude, adjudant

te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-12-'74: A. Bel, owmr. te Doornspijk.

Per 1-12-'74: B. B. Coeleman, wmr. le kl.

te Heerde.

Q)STRICT BREDA

Per 1-1-'75: H. M. Mommers, adm. ambt.

C 3e kl. te Breda.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-12-'74: l. C. Bink, adjudant te

Deurne.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-1-'75: G. J. Wijzenbroek, wmr. le

kl. te Ter Aar.

Per 1-1-'75: J. A. M. Dalhuizen, adm.

ambt C II te De Lier.

Per 1-1-'75: J. G. J. Heuker of Hoek.

wmr te kt. te 's-Gravenhage.

Per 1-1-"75: J. M. J. v. d. Aa, wmr.;

M. Dierckx, ad].: R. H. Huyzer, wmr.;

H. Klamer, wmr. le kl.: A. B. Marijnis-

sen, owmr.; J. J. M. Naus, wmr. le kl.:

J. W. Neijs, wmr. le kl.: J. de Ruiter,

owmr.; J. E. M. Smulders, wmr.; J. M.

H. G. Smulders, wmr. le kl.: J. J. We-

zenberg, owmr.; A. Cupido, schrijver A,

allen te Uden. .

Per 1-3-'75: A. C. Duisterhoff, wmr. te kl.

te Grave.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'75: W. van Valkenburg, adjudant

te Werkendam.

Per 1-1-'75: A. A. Hendriks, owmr. te

Rosmalen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-1-'75: H. M. J. v. Toren, parket-

wachter te Maastricht.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'75: H. J. Kuiper, wmr. le kl. te

Roermond.

Per 1-1-'75: J. J. Delissen, owmr. te

Roermond.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-1-'75: R", van Berkel, wmr. te

Loosdrecht.

Per 1-1-'75: Th. H. Meuwese, wmr. te

Breukelen.

LUVA

Per 1-1-'75: D. Heljmans, adm. ambt. C

3e kl. te Schiphol-C. .,

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'75: K. Deinum, owmr. te Sneek.

Per 1-1-'75: M. H. D. Schouten, wmr.

le kl. te Gorinchem.

in memoriam

Owmr.

R. H. Eleveld

Rouveen

* 4-11-'20
t 29- 1-'75

Res. wmr.

A. Legters

* 27-5-'22
t 24-2-'75

Groep Borculo

Distr. Apeldoorn

37
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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. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(N.P.A.)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, 's-Gravenhage

(Directie Politie, Min. van Justitie)

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

L. A. J. Noordergraaf,

groep Bodegraven

H. L. van Harrevelt, fotograaf B.P.v.

REDACTIE-SECRETARIAAT:
t

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399 Ede

tel. 08389- 55 33

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tel. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190- 23 21

Postgiro 833111

*
Abonnementsprijs f 19,76 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling

Losse nummers f 2,-

38

1 14 '20

8 32 [41

7 21 33 40

26 27

2 9 15 19 42

13 31 34 39

. . . . . . . . . -
6 22 25 38

3 10 16 30 3.5 43

12 18

5 24 28 37

4 23 29 ~6

11 17 44

RPm-puzzel Van 1 naar 2 langzaam, 2-3 gerief, 3-4 moge-

lijkheid, 4-5 water tussen weilanden, 5-6

vertaler, 6-7 gegraven water, 7-8 vochtmaat,

8-9 schoorsteenzwart, 9-10 zanger, 10-11 in-

terest, 11-12 voetknokkel, 12-13 werplus, 13-14

op elke plaats, 14-15 onlangs, 15-16 anti, 16-17

nihil, 17-18 krachtig, 18-19 kruiderij,. 19-20

afscheidingsorgaan van de gal, 20-21 oever-

gewas, 21-22 hoge bouwwerken, 22-23 kussen-

overtrek, 23-24 briefvracht, 24-25 opnieuw, 25-

26 gelaatspoeder, 26-27 bezitter, 27-28 spreker,

28-29 schrijflijn, 29-30 vergrootglas, 30-31 palm-

mergmeel, 31 32 zangdrama, 32-33 niets uit-

gezonderd, 33-34 zuiveringsmiddel, 34-35 zure

vloeistof, 35-36 maatstaf, 36-37 vorm, 37-38

bereide dierenhuid, 38-39 rivier in Nederland,

39-40 vogelverblijf, 40-41 olifantssnuit, 41-42

tropische boom, 42-43 roestwerende verfstof,

43-44 vóór alles.

Op- en neerpuzzel

u begint naar beneden in te vullen,

draait daar om de stip naar boven,

dan weerom de stip naar beneden

enz. tot u bij 44 bent aangekomen.

De woorden overlappen elkaar.

Na oplossing is op de horizontale

stippenrij - op de kleine stippen

dus - een gezegde leesbaer.

Gevraagd wordt: Hoe luidt dit ge-

zegde?

Oplossingen vóór 3 april (op een briefkaart) opsturen aan:

Puzzel redactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-
verloot

De oplossing van de puzzel in het februari-nummer luidt:

In de put zitten. De winnares werd: Mevr. F. Koopman-Brolsma

Petrus Campersingel 199A, Groningen.
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OMSLAGARTIKEL

Opsporing verzocht

Ornroepsoclolooq: Kooijman:

Wél schadelijke

neveneffecten

OPINIE

drs. G. Schmidt:

Hoe selecteert

het Korps Rijkspolitie

zijn medewerkers?" . . 11

W. M. Rehorst:

De surveillance

basis van de pol itietaak . . . 1~

POSTBUS 399

.Ambachtsqerlcht' ,

RAPPORT AAN ALG. INSPECTEUR

K. A. Hazelhoff en D. v.d. Meeberg:

Waarom geen opvang

en begeleiding

in groepsverband? 23

INFO INTERN

Nieuws uit de

districten .

VASTE RUBRIEKEN

15

Personalia

Nieuwe groepscommandanten

Puzzelpagina

Ad ressen van

redactie en administratie

4

. 14

31

30

36

29

indit nummer

Het voor en, tegen
van opsporing per tv

AVRO's televisiemakers zitten op

hete kolen, maar in Den Haag

wil men niet over één nacht ijs

met een experiment als 'Opsporing

verzocht'.

Hoe dat in Duitsland gebeurt en

welke vraagtekens een omroep-

socioloog plaatst, leest u in

RPm's omslagartikel op , pag. 4

Tweede opleidingsfase
in groepsverband?

Waarom zou de opvang en

begeleiding van jong personeel

niet in groepsverband kunnen

gebeuren? Dat is een van de

suggesties die twee jonge

stafofficieren doen in hun rapport

over de tweede fase van de

opleiding pag. 23

Politieman is geen
maatschappelijk werker

Surveillance blijft de basis van de

politietaak zegt de algemeen

inspecteur in zijn maandelijks

RPm-interview. En ook: de

politieambtenaar is geen

maatschappelijk werker pag. 13
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'DéIAVRO-televisie hoopt binnenkort haar e~rsté
experimentele aflevering 'Opsporing verzocht' te
kunnen lanceren. Het overleg met Justitie' ";die

, bereid is onder bepaalde voorwaarden haar mede-

werking te verlenen· is nog gaande. In Den Haag
wij men niet over één nacht ijs gaan, want er staan

grote belangen op het spel. En fouten zoals die

in.:R.ljit!)landgemaakt zijn, moeten worden voor-

omen.

Op jacht met de AVRO-TV

"OPSPORING
VERZOCHT"

Sinds enkele jaren loopt in de Bonds-

republiek het opsporingsprogramma

'Aktenzeichen XY ... ungelöst', dat

doer vele miljoenen tv-kijkers in

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en

ook in oost- en zuid-Nederland, met

spanning wordt gevolgd.

'Het mes snijdt aan méér dan een

kant', zegt Eduard Zimmermann, de

geestelijke vader en presentator van

deze ZDP-uitzenGingen: de zender

ZDP heeft een progamma met ge-

garandeerd optimale kijkdichtheid, de

justitie krijgt de hulp van een leger

onbezoldigde amateur-speurders en

miljoesen brave burgers genieten bij

de huislijke haard van een brok

levensechte sensatie. En gemakshalve

vergeet Zimmerrnann GaQ te vermel-

den, dat de rekening voor dit driezij-

dige sukses wordt betaald door telkens

enkele honderden onschuldigen die

ten onrechte door de politie worden

aangehouden en gehoord. Doordat zij

toevallig 0li' de gezochte lijken of zich

- volgens een anonieme tipgever -

wat merkwaardig gedragen. Dat is

4

Een begrip in Duitstalige landen

Wat zijn de
ervaringen met
Aktenzeichen
XV?
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Zimmermann in de studio met de regisseur van het Z.D.F.

kennelijk het ingekalkuleerde risiko

van het massale gezelschapsspel, dat

van Zirnmerrnann het motto 'Jagd

den Mörder' meekreeg.

Resultaten

Voor de westduitse justitie betekenen

de XY-uitzendigen een duidelijk suk-

ses. Volgens Kriminaloberrat Horst

Valentin werden er van 1957 tot 1970

in de Bondsrepubliek 160 normale

politieberichten via de televisie uitge-

zonden, waarvan er 40 (= 25 %) tot

positieve resultaten leidden.

Aktenzeichen XY scoort veel hoger:

van de 192 zaken die in 29 uitzendin-

gen op het scherm kwamen, konden

er 92 (= bijna 48 %) worden opge-
lost.

Een mooi resultaat. Ook al lopen de

XY-percentages de laatste tijd terug.

Toch hadden de ministers van justitie

in de verschillende bondsstaten hun

bezwaren. Dat heeft ertoe geleid, dat

er nieuwe richtlijnen zijn opgesteld.

Maar - kritiseerde het toonaange-

vende opinieweekblad Der Spiegel:

"in feite verandert er echter nauwe-

lijks iets."

Zimmermann - die tv-journalist is en

geen opsporingsbevoegdheid heeft -

bevestigde dat met zijn opmerking

"Wij beschouwen de nieuwe regeling

niet als een beperking, maar als steun

voor ons werk. Nu kan niemand ons

straks meer verwijten dat onze uit-

zending in strijd zou zijn met de rech-

ten van de mens".

Zimmermann, die (met een groepje

burger-medewerkers) als vrije onder-

nemer de serie XY samenstelt en pre-

senteert, geniet zeer veel vrijheden in

het justitiële vlak. Niet justitie maar

hij kiest de verdachte personen op wie

'gejaagd' moet worden. De meest

spectaculaire gevallen die zich lenen

voor een 'lekkere' uitzending (aldus

Zimmermann) licht hij uit de dossiers

en laat deze in de opsporingsregis·ters

opnemen.

Voor de familie

Recherche-topman Valentin, die ge-

durende vele jaren coördinator was

voor de (normale) opsporingsberich-

ten in het Duitse tv-journaal ('Tages-

schau'), pleit dan ook voor een in-

stantie die de uiteindelijke beslissin-

gen neemt over de te kiezen geval-

len en die daar ook de verantwoorde-

lijkheid voor op zich neemt. Toen de

XY-uitzendingen nog maar pas waren

begonnen, waarschuwde Valentin al

(op een politiekongres in Wiesbadenl

1970) voor een kwalijke tendens on-

der autoriteiten bij justitie en politie,

5
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die 'natuurlijk niemand openlijk wil

toegeven'.

Valentin: "De man die met een be-

paalde zaak belast is, wil in zijn ge-

val ook het opsporingsmedium TV

benutten. zelfs wanneer de zaak zelf

dat niet rechtvaardigt, maar alleen

opdat niemand hem iets zou kunnen

verwijten (... )

Ik heb dikwijks moeten aanhoren -

ook wanneer er geen werkelijke re-

den was om de televisie in te schake-

len - dat het de wens was van de

politiepresident van de stad A. Of dat

het gezin van de officier van justitie

B. die avond toch voor het scherm

zou zitten en graag 'hun opsporings-

uitzending' zou willen zien."

Heksenjacht?

Bestaat het gevaar dat er tijdens en

na zo'n uitzending op bepaalde plaat-

sen eenn soort heksenjacht wordt ont-

ketend?

Acht de werkgroep het gevaar voor

eigen recherche, stereotypering van

groepen of van navolging aanwezig?

De voorzitter van de werkgroep

die dit rapport uitbracht, en tot een

experiment adviseerde, mr. W. Baron

van der Feltz (procureur-generaal bij

het Haagse gerechtshof) acht het ge-

vaar van een heksenjacht niet oppor-

tun: "Nog nooit is enige inschake-

ling van televisie om een misdaad op

te helderen uitgelopen op een heksen-

jacht", verklaarde hij tegenover jour-

nalisten.

De gezaghebbende Neue Zürcher Zei-

tung, .die in Zwitserland de XY-uit-

zendingen kritisch volgde, ziet wel

andere gevaren: "Wanneer dieven en

moordenaars, chequevervalsers en

sexuele misdadigers als één gemeen-

schap van misdadigers gejaagd wor-

den, dan leidt dit tot generaliserende

verdoeming, zonder onderscheid van

alle wetsovertreders".

(Over deze en andere mogelijke na-

delige effekten van gedramatiseerde

opsporingsprogamma's geeft omroep-

socioloog drs. Ad Kooijman zijn visie

op pag. 7).

6

XY-Zimmermann
heeft zorgen

,Aktenzeichen XY . . . ongelöst' heeft z'n beste tijd gehad. Niet

alleen de kijkdichtheid is afgenomen, maar ook het percentage

opgehelderde zaken liep terug. En nu komt daar dan dezer dagen

het verwijt van de ZDF-budgetbewakers, dat XY-Zimmermann licht-

vaardig met gemeenschapsgelden omspringt. Al in de jaren 1970-'73

overschreed hij zijn budget met rond 1,33 miljoen mark en ais alles

op de oude voet doorgaat is er voor de tien uitzendingen van 1975

nogmaals een tekort van 1,18 miljoen mark te verwachten, zo meldt

Der Spiegel. Daarom heeft de ZDF-produktieleiding al voorgesteld,

het kontrakt met Zimmermann te herzien. In de toekomst zal hij

Atenzeichen XY zelf moeten produceren binnen de grenzen van een

vast budget. Overigens: de gefilmde delen van de uitzending kosten

dit jaar ongeveer 10.000 mark per minuut, evenveel als de duurste

tv-spelen en series die in Duitsland op het scherm komen.
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Omroepsocioloog Kooijman:

Wèl schadelijke
neveneffekten

··"iEr zijn wel degelijk schadelijke neveneffekten·le·

zen', meent omroepsocioloog drs. Ad Kooij-
in eEm beschouwing over het te verwaçflten
rimfitl1teletv-progra"'ma 'Opsporingver,"- .

"~dewerkin.gvandfit politie vànde

g(~n):::kwalific~~r:~hUalsjeen z,,!~k~;;,7L'

Het is al weer ruim vijf jaar geleden,

dat de toenmalige minister van Justi-

tie, mr. C. Polak, een werkgroep in-

stelde die de opdracht kreeg te onder-

zoeken:

a. 'of en in hoeverre inschakeling van

het medium televisie, zuiver opspo-

ringstaktisch bezien, kan bijdragen tot

een betere of snellere oplossing van

(ernstige) misdrijven';

b. 'of en in hoeverre van een opspo-

ringsprogamma - met name een van

het type Aktenzeichen YY . . . un-

gelost, waarin somtijds een schokken-

de rekonstruktie van ernstige misdrij-

ven wordt getoond - schadelijke

neveneffekten zijn te vrezen'.

Het tweede gedeelte (b) van de op-

dracht is er in de werkgroep en in het

eindrapport van de commissie bekaaid

afgekomen, vindt omroepsocioloog

Kooijman (VPRO): "Verder dan een

globale rubricering van een aantal

mogelijke neveneffekten is men eigen-

lijk niet gekomen. Mede gezien de

sociaal-psychologische effekten die dit

soort uitzendingen zouden kunnen

veroorzaken, is dit teleurstellend te

noemen."

Drs. Kooijman heeft (in het kommu-

nikatievakblad Kontekst) een aantal

van deze eventuele schadelijke neven-

effekten gerubriceerd, die - zegt hij

- "bij de diskussie over dit progam-

ma in ieder geval systematischer aan

de orde dienen te worden gesteld dan

tot nu toe het geval is geweest."

, .•...•

Vooroordelen

"Naar gelang een vooroordeel sterker

leeft onder grote groepen van de

kijkers, zullen uitzendingen waarin

het 'slachtoffer' van deze vooroor-

delen zich op voor de publieke opinie

negatieve wijze manifesteert, ertoe

bijdragen dat de reeds bestaande

vooroordelen bevestigd, zo niet ge-

intensiveerd worden bij grote groepen

van kijkers."

"Onvermijdelijk zal een dergelijk pro-

gamma in zo'n kontekst van vooroor-

delen voor een aantal kijkers vooroor-

delen-bevestigend resp. -intensiverend

werken. De misdaad, de misdadiger,

komt immers via een dergelijke uit-

zending - hoe objektief de rekon-

struktie van de misdaad op de tv ook

moge wezen - in een psychologische

kontekst terecht, waarin alleen al be-

grippen als 'misdadiger', 'misdaad',

'misdrijf', een aantal vooroordelen en

daarbij behorende emoties oproepen."

Schuldgevoelens

Kooijman: "Vaak is het zo, dat de

verwanten van iemand die een zwaar

misdrijf heeft gepleegd, daar psycho-

logisch erg onder gebukt gaan. Fak-

toren als schuldgevoelens (had ik het

wellicht kunnen voorkomen, heb ik

gefaald in de opvoeding), schaamte

tegenover de buren, familie, de bak-

ker en de melkboer, en angst voor

repressailles, spelen hierbij een rol.

Vooral in kleine gemeenschappen

worden de verwanten van zware wets-

overtreders reeds snel gestigmatiseerd

(zij is de moeder van 'die', de zus van

'die', enz.) en zijn zij vaak het voor-

werp van allerlei akties die variëren

van psychologische oorlogsvoering (in

de vorm van roddel) tot fysieke re-

pressailles. Een progamma als het

onderhavige kan, met name als de

identiteit van de dader bekend is en

deze voortvluchtig is, een katalyseren-

de werking hebben."

Agreossiviteit

kooijman: "Vaak zijn zware wetsover-

treders in psychologisch opzicht als

labiel te kwalificeren. Niet ondenk-

baar is, dat de labiliteit van deze men-

sen dank zij de uitzending, waarbij

in feite het gehele Nederlandse volk

wordt verzocht om de jacht te ope-

nen, zal omslaan in een soort agres-

siviteit. Een agressiviteit die tot alles

kan leiden en wellicht tot nieuwe mis-

drijven."

7
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Sjaal-thrillers

Kooijman: "Van een aantal jaren ge-

leden in Duitsland uitgezonden trhil-

Ier-serie Das Halstuch (de 'sjaal-thril-

lers') is achteraf bekend geworden dat

deze uitzendingen voor twee moor-

denaars model hebben gestaan bij het

plegen van een moord, die inderdaad

ook met behulp van een sjaal werd

gepleegd. Hoewel ik geneigd ben om

dit gevaar van navolging als een over-

wegend fiktief gevaar te beschouwen,

kan een en ander 'niet bij voorbaat

worden uitgesloten."

Detective spelen

Kooijman: "Het is mogelijk dat dit

type uitzendingen voor een aantal

kijkers een stimulans is om zelf voor

detective te gaan spelen, met alle

risiko's van dien. Wat bijvoorbeeld

te denken van mensen die geheel op

eigen houtje de gangen van anderen

natrekken, misschien opbellen en in-

formeren bij derden en op deze ma-

nier een sfeer van verdachtmakingen

rondom iemand kreëren.

Dat dit soort spelletjes tot de realiteit

behoren, moge blijken uit een door de

NOS gehouden onderzoek, dat moge-

lijk was dank zij het feit dat de AVRO

in 1969 een aflevering van het Duitse

opsporingsprogamma "XY-ungelöst"

had overgenomen. Bij dit onderzoek

werd de geënquêteerden onder meer

de volgende vraag gesteld: 'Als er in

uw omgeving een misdaad zou zijn

gepleegd, bijvoorbeeld een inbraak,

en u zou een vermoeden hebben wie

het gedaan heeft, maar u weet het

niet zeker, wat zou u dan doen?'

Maar liefst 28% van de Nederlandse

bevolking van 15 jaar en ouder gaf

te kennen dat zijzelf op onderzoek

zouden gaan. Maar ook de 49% die

naar de politie stapt geeft te denken.

Want wat gebeurt er in feite: Bij de

politie komen allerlei tips binnen die

op hun waarheidsgehalte dienen te

worden geverifiëerd. Dat betekent,

dat de politie inlichtingen moet in-

winnen bij o.m. bekenden van dege-

nen op wie deze tips betrekking heb-

ben. En ook al doet de politie dit nog

zo vertrouwelijk, onontkoombaar is

dat er een sfeer van verdachtmakin-

gen ontstaat rondom een aantal men-

sen waarvan het merendeel onschul-

dig is. Een sfeer die bovendien ook

later voor de desbetreffende mensen

in hun privé-leven (en wellicht zake-

lijke) nare gevolgen zou kunnen te-

weegbrengen. Want voor iemand die

kwaad wil en bij wie de politie ge-

informeerd heeft, is het een koud

kunstje om een en ander op min of

meer suggestieve wijze door te ver-

tellen en zodoende de persoon in

kwestie ten onrechte in een kwaad

daglicht te stellen. Op deze wijze zou

dergelijk politie-onderzoek, zonder

dat de politie zich bewust is, als een

middel kunnen worden gehanteerd

om andere mensen zakelijk of privé

te boycotten."

Zwaktebod

Tegenover de mogelijke nadelen staat

het grote voordeel, dat een betrekke-

lijk groot aantal onopgehelderde za-

ken alsnog worden geklaard, zoals bij

Aktenseichen XY en bij vergelijkbare

Engelse programma's ,'Police Five' en,

'Crime Desk' is gebleken.

Een ander voordeel, dat door voor-

standers als motief wordt gehanteerd

om tot dit soort uitzendingen over te

gaan, wordt door Kooijman van de

hand gewezen: het ook door de AV

RO genoemde motief dat via derge-

lijke uitzendingen het publiek erop

wordt geattendeerd dat de politie al

het mogelijke doet om oude, onopge-

helderde misdrijven op te lossen. "Op

deze wijze zullen deze uitzendingen

ertoe bijdragen dat het geloof in de

rechtsstaat weer toeneemt," betoogde

o.a. het hoofd van de afd. informa-

tieve programma's van de AVRO,

Henk van der Molen.

"Hier is sprake van een misverstand",

meent Ad Kooijman, "Ios van het

feit dat de term 'het geloof in de

rechtsstaat' een uiterst troebele term

is waarmee allerlei politieke oplich-

ters en diktators al eeuwenlang heb-

ben gegoocheld."

Het komt mij voor, dat alleen al uit

het feit dat de politie meent gebruik

te moeten maken van dit soort uit-

zendingen, met alle daaraan verbon-

den risiko's, gekonkludeerd moet

worden dat de voornaamste instan-

tie die de staat een rechtsstaat dient

te laten zijn, niet bij machte is om

daar op eigen houtje voor te zorgen.

Het lijkt mij nauwelijks aannemelijk,

dat een dergelijk zwaktebod van de

zijde van de politie het geloof in de

rechtsstaat (zo dit al moet) bij het

publiek doet toenemen. En wellicht

wordt met deze uitzendingen juist een

tegenovergesteld effekt bereikt."

Door de NOS

En tenslotte is drs. Kooijman van

mening, dat - als er toch moet wor-

den begonnen met zo'n opsporings-

programma - dit niet door een par-

tikuliere omroep als de AVRO ot

welke andere ook zou moeten ver-

zorgd, maar door een algemeenheids-

orgaan als de NOS.

"Zo'n programma mag immers geen

aangelegenheid zijn waar zaken als

ledenwinst en -verlies, al is het in

tiende instanties, een rol spelen.

Om elke vorm van opklopperij bij

voorbaat uit te sluiten zou het voor

alle betrokkenen (politie, slachtoffers,

wetsoverstreders) beter zijn - en

formeel korrekter - als deze pro-

gramma's door een orgaan als de

OS worden verzorgd, dat boven-

dien in het leven is geroepen om o.m.

zaken van algemeen belang te behar-

tigen."

~~3-':ZI~
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Hoe selecteert
het Korps Rijkspolitie
zijn medewerkers?

drs. G. Schmidt:

Sollicitant moet weten wat hem te wachten staat

interview: J. J. H. v. Aerssen

Negentig procent van de sollicitanten

bij het Korps Rijkspolitie valt af.

Sleets 10% komt als geschikt uit de

"selectiemolen" .

Wat hangt de jongeman, die bij het

Korps Rijkspolitie solliciteert boven

het hoofd?

Wat zijn de psychologische, c.q. ka-

rakterologische eisen, waaraan een

toekomstige rijkspolitieman moet vol-

doen?

Kortom: hoe "selecteert" het Korps

Rijkspolitie zijn medewerkers?

In een gesprek met RP-Magazine

geeft drs. G. Schmidt, sector-psycho-

loog t.b.v. de politie bij de Rijks

Psychologische Dienst, antwoord op

deze vragen en daarnaast zijn visie

op een aantal andere zaken, die met

deze selectie verband houden.

Welk aandeel heeft de RPD in de

selectie-procedure?

Drs. Schmidt: Om een algemeen

heersend misverstand maar meteen

uit de weg te ruimen: bij de beslis-

sing over het al of niet aannemen van

een sollicitant speelt de RPD een uit-

sluitend adviserende rol. De beslissing

is uitsluitend voorbehouden aan het

Korps Rijkspolitie en met name aan

het Hoofd van het bureau personeels-

voorziening, dat in Utrecht is ge-

vestigd.

Wel is in de loop der jaren het aan-

deel van de RPD in de selectie be-

langrijk toegenomen. Bleef dit in de

begin-periode beperkt tot het uitbren-

gen van een psychologisch rapport,

thans kan worden gezegd, dat de

"psychologische test" vrijwel volledig

is geïntegreerd in de totale selectie-

procedure.

Waaruit bestaat die integratie?

Drs. Schmidt: Naast een frequent

kontakt met het bureau personeels-

voorziening en - in mindere mate

- met de algemene inspectie vat. het

Korps, zijn er op het bureau perso-

neelsvoorziening momenteel een aan-

tal selectie-ambtenaren werkzaam die

de sollicitanten interviewen aan de

hand van een aantal vaste gezichts-

punten.

Deze mensen weten wat zij van een

adspirant mogen verlangen.

Daartoe hebben zij een rondgang door

het korps gemaakt en een introductie-

cursus bij de R.P.D. gevolgd. Ten-

slotte werkt een psycholoog van onze

Dienst op het bureau personeelsvoor-

Drs. G. Schmidt (39), in 1964 aan

de Rijksuniversiteit te Utrecht af-

gestudeerd in de experimentele

psychologie, is sedertdien werk-

zaam bij de Rijks Psychologische

Dienst in Den Haag als sector-

psycholoog t.b.v. de politie.

Daarvoor was hij enige jaren als

psycholoog werkzaam in het be-

drijfsleven.

ziening mee in de selectie-procedure.

Wat zijn de (psychologische) eisen,

waaraan een sollicitant moet voldoen?

Drs. Schmidt: De verstandelijke (in-

tellectuele) kwaliteiten van een poli-

tieman moeten (minstens) op het

niveau liggen van de groep jongelui

met een Mavo- c.q. daarmee gelijk-

gesteld diploma. Iemand die sterk

afwijkt van de gemiddelde prestatie

van de tot deze groep behorende

jongelui, biedt risico's bij de oplei-

ding. De "verbale" kwaliteiten druk-

ken n.l. een belangrijk stempel op

iemands geestelijke ontwikkeling. Een

jongeman die het vermogen niet be-

zit om "zijn talen" te hanteren, zal

onherroepelijk problemen opleveren.

Hij zal dan ook in de test-situatie

moeten aantonen, dat hij gebruik weet

te maken van datgene wat hij op

school geleerd heeft. Het diploma

"sec" biedt te dien aanzien geen ga-

rantie. Dat is gebleken bij de evaluatie

van opleidingsresultaten. Vijentwintig

à 30 procent valt op deze test af.

Verder moet een politieman "goed

uit zijn ogen kunnen kijken". Bij het

selecteren wordt sterk gelet op het

feit of de sollicitant in staat is om a.

situatief en b. analystisch waar te

11
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nemen. Aan de hand van een erie

tests kunnen we nagaan, of de jon-

geman over een goed waarnemings-

vermogen beschikt. Goed waarnemen

biedt garantie voor zijn tabiliteit.

Een slecht waarnemer zal sneller in

paniek raken. Een goed waarnemer

daarentegen zal een bepaalde situatie

beter kunen taxeren en daardoor min-

der snel in paniek geraken. Er be-

staat een duidelijk psychologisch ver-

band tussen waarnemen en stabiliteit.

Evenwichtigheid

Een volgend punt is zijn geestelijke

evenwichtigheid. Een politieman kan

in situaties terecht komen welke men

gerust als "stress-situaties" mag be-

titelen. Daarin worden aanslagen ge-

daan op zijn emotionaliteit, het ver-

mogen een situatie te beoordelen (ge-

voelsmatig of zakelijk), e.d. Daarop

electeren we, eerlijk gezegd, vrij

streng. De praktijk heeft n.l. bewezen,

dat geestelijke onevenwichtigheid pro-

blemen veroorzaakt.

Om een voorbeeld te noemen: men-

sen met "lange tenen" of "een dunne

huid" hebben vaak problemen. Samen-

vattend gesteld: mensen die té per-

soonlijk in een bepaalde situatie

staan, krijgen vaak moeilijkheden. Bij

jongere groepen is te dien aanzien

dikwijls geen uitspraak te doen, daar

de jongens nog te kinderlijk zijn. Die

geven we dan de raad later (over een

jaar b.v.) nog eens terug te komen.

Verder mag een politieman nooit on-

doordacht handelen. De mate van zijn

"impulsiviteit" peelt dan ook bij de

electie een grote rol. Hij moet zich

onder alle omstandigheden kunnen

beheersen. Vijfentwintig à dertig pro-

cent van de gegadigden valt op het

punt van evenwichtigheid af.

Sociaal gedrag

In het politiewerk zit een belangrijk

sociaal aspekt. Een politieman moet

daarom een ituatie kunnen taxeren,

met name wat deze voor een 'burger'

betekent. Daar moet hij uiteraard de

juiste instelling voor hebben. Ener-

zijds mag hij niet té "stemmingsge-

voelig" zijn, maar anderzijds ook niet

té kil. In het eerste geval wordt hij

in emotioneel opzich teveel, in het

laatste te weinig door de buitenwereld

aangesproken. Dit houdt uiteraard

12

weer verband met emotioneel gedrag.

Een politieman moet bereid en in

staat zijn verantwoordelijkheid te

dragen en ·af te leggen. Daarom gaan

we ook na of hij voldoende "sociaal

waardig" is. Of hij in staat is tot

communiceren en of hij voldoende op
anderen is gericht.

Blauwdruk

Al die aspecten - de intellectuele,

sociale en stabiliteitsaspecten - a-

men, leveren als het ware een blauw-

druk op van de ollicitant.

Procedure

Hoe is op dil moment de procedure?

Drs. Schmidt: a ollicitatie wordt

eerst nagegaan of de jongeman de

opleiding verstandelijk aan kan. De

tweede trap in de selectie is zijn

waarnemingsvermogen. Voldoet hij

aan deze normen, dan wordt met

hem een "selectie-gesprek" gevoerd,

waarover ik reed eerder sprak. In

dit gesprek wordt aandacht besteed

aan o.a. motivatie, presentatie, oriën-

tatie, sociale instelling, e.d. Dan volgt

een serie "karakterologische" te tso

Het resultaat hiervan wordt bekeken

door de aan het bureau personeels-

voorziening verbonden psycholoog

van onze Dienst en doorgesproken

met het selectie-team. Voor de goede

orde: de sporttest, medische keuring,

antecedenten-onderzoek, etc. laat ik

hier buiten beschouwing.

Al deze aspecten van de procedure

samen monden uit in de vraag: door-

gaan of stoppen met de selectie? Het

antwoord hierop i voorbehouden aan

het Hoofd van het bureau personeels-

voorziening.

Het zal duidelijk zijn, dat voor een

goede gang van zaken een goed sa-

menspel tussen het bureau per oneel -

voorziening en de RPD is vereist.

En dat samenspel, die nauwe samen-

werking is er dan ook.

Kan een sollicitant zich op zijn

psychologisch onderzoek

"prepareren" ?

Drs. Schmidt: Ik acht het van groot

belang, dat een jongeman weet wat

hem op zo'n selectie-dag boven het

hoofd hangt. Concrete informatie

hierover, door b.v. schooldekanen en

voorlichtingsambtenaren, lijkt mij

wenselijk. Hij kan er zich dan op

voorbereiden. Het kan zelfs selectief

werken, ingeval een jongeman bij het

vernemen van de eisen - zoals die

hiervoor werden opge omd bij

zichzelf constateert hieraan niet te

kunnen voldoen.

Kan een sollicitant kennis nemen van

het resultaat van zijn psychologische

test?

Drs. Schmidt: Het psychologisch

onderzoek vormt een integraal onder-

deel van de totale selectie-procedure.

Een deel dus van werving, selectie en

beoordeling. iemand wordt uitslui-

tend op grond van het psychologisch

onderzoek afgewezen. Krijgt hij van

het Korps te horen, dat de resultaten

van het psychologisch onderzoek bij

de afwijzing door laggevend zijn ge-

weest, dan heeft hij er zondermeer

recht op zijn psychologische test met

de psycholoog door te spreken. Het

initiatief hiertoe moet echter van hem

uitgaan.

Kan iemand, die op grond van de

psychologische test is afgewezen,

daarvan nadeel ondervinden bij

sollicitatie naar andere ov erheids-

functies?

Drs. Schmidt: Absoluut niet. Wij be-

oordelen uitsluitend en alleen tegen

de achtergrond van de functie. Bij

sollicitatie naar een andere overheids-

functie speelt een eerder afgelegde

psychologische test geen ondoorzich-

tige rol. Wel kunnen de testresultaten

bruikbaar zijn in de p ychologische

advisering voor een nieuwe functie.

Daartoe moet de sollicitant de R.P.D.

echter opnieuw machtigen en weet hij

altijd waar hij aan toe i .

Het bestaan van een zogenaamde

"zwarte lijst" bij de RPD, zoals on-

langs in een dagblad werd gesugge-

reerd, is dan ook ab oluut onjuist.

Iemand die wordt afgewezen voor de

politie, kan uitermate geschikt zijn

voor een andere (overheids)functie.

Daarnaast heeft het psychologisch

rapport slechts een beperkte geldig-

heidsduur. Voor de politie, waarbij

overwegend - nog in een bepaald

ontwikkelingsstadium verkerende -

jeugdigen solliciteren, is dit op één

jaar gesteld. Daarna moet, bij even-

tuele sollicitatie, een nieuw onder-

zoek plaat vinden.
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Generaal W. M. Rehorst

DE SURVEILLANCE
basis van de politietaak

"Eerder heb ik een kreet gelanceerd

met de vraag: "Is de politie nog wel

op de goede weg?" (RPm sept. 1973)

Op deze kreet werden enkele reacties

ontvangen. Deze reacties waren zeer

verschillend. Er waren reacties van

"wij zijn het helemaal met u eens",

en van "u bemoeit zich met het be-

leid".
De laatste reactie heeft mij tot denken

gezet. Zo zelfs, dat een op papier

staande gedachte over de nachtsur-

veillance werd weggelegd. Omdat er

werd gezegd, dat ik me bemoeide met

het beleid."

Dit schrijft opperwachtmeester C.

Klok uit het Gelderse Druten en hij

vraagt zich af of iemand die wil mee-

praten en meedenken over zaken

waarmede hij dagelijks wordt gecon-

fronteerd, verweten kan (mag) wor-

den, dat hij zich "met de leiding be-

moeit"?

Generaal Rehorst: De opvatting dat

iemand zich 'met het beleid bemoeit',

omdat hij wil meedenken en meepra-

ten over zaken, die hij tenslotte zelf

moet uitvoeren, acht ik onjuist. Met

meedenken en meepraten in de uit-

voering van het beleid, zijn we alle-

maal gebaat. Ik vind, dat elke rijks-

politieambtenaar daartoe gerechtigd

is, waarbij hij zich uiteraard wel aan

de spelregels dient te houden.

Opper Klok vindt, dat de surveillance

in het huidige bestel niet aan zijn trek-

ken komt. Hij acht de tijd daar, om

in de groepen tot een 'algemene sur-

veillancedienst' te komen. Een surveil-

lancedienst, die dag en nacht door-

Interview: J.. H. v. Aèrssen.

gaat. Een algemeen toezicht, zegt hij,

zal zeker zijn invloed doen gelden op

de criminaliteit. Verder pleit hij voor

het instellen van 'wijkagenten', die het

verloren gegane contact met de bevol-

king in de dorpen en wijken moeten

herstellen en die de dagelijkse proble-

men van de bevolking dienen op te

vangen.

Generaal Rehorst: De 'hartekreet' van

de vraagsteller naar een "algemene

surveillancedienst" in de groep, met

open surveillance in de woonkernen

en auto-surveillance in "het veld" en

op de grote wegen, is ook mij uit het

hart gegrepen. Ik dacht overigens, dat

dit eveneens een grote zorg is voor de

districtscommandanten. De grote te-

korten en de noodzaak om bepaalde

zaken te centraliseren, brengt de sur-

veillance in ernstig gevaar. Surveil-

lance wil zeggen: waken over en zor-

gen voor, zaken van eerste orde voor

de politie.

Het is de basis van de politietaak.

"Wijkagent" geen
maatschappelijk
werker

Daar begint ook de 'crimeprevention'.

Persoonlijk ben ik dan ook voorstan-

der voor instelling van de 'wijkagent',

die - mits goed opgeleid - kan aan-

geven waar en hoe de surveillance

moet worden uitgevoerd. De 'wijk-

agent' moet de herkenbare vertegen-

woordiger zijn van het overheidsappa-

raat, dat politie heet.

Waarbij ik aanteken, dat hij geen

maatschappelijk werker dient te zijn.

Daarvoor zijn mensen van andere

disciplines geroepen. De 'wijkagent'

dient de maatschappij uit hoofde van

zijn speciale functie op zijn eigen

wijze. Vergelijkenderwijs: een metse-

laar, timmerman, schilder en electri-

cien kunnen samen een goed huis

bouwen, maar als ze zich op elkaars

terrein begeven, loopt de zaak fout.

Adjudant H. v.d. Woude (Lienden)

vraagt zich - i.v.m. het verschil in

waardering van functies na overgang

van rijks- naar gemeentepolitie, zowel

in de executieve als de administratieve

sector, af of er geen sprake is van het-

zij onderwaardering bij de rijks- c.q.

overwaardering bij de gemeentepo-

litie.

Verder of de invoering van de rang

van adjudant voor plaatsvervangend

groepscommandant geen onderwaar-

dering inhoudt voor de groepscom-

mandant?

Generaal Rehorst: Een algemene op-

merking vooraf. Ik hoop, dat men er

begrip voor zal weten op te brengen

dat niet alle vragen die uit het Korps

naar voren komen door mij op deze

plaats kunnen worden beantwoord lil

een vorm zoals de vraagsteller dat

wellicht verwacht en dat ik mij het

recht voorbehoud bepaalde vragen,

hetzij persoonlijk (aan de vraagsteller)

te beantwoorden, hetzij door te spelen

naar instanties waar zij naar mijn me-

ning thuishoren. Deze vraag behoort

m.i. tot die categorie.

Desondanks wil ik hier wel opmerken,

13
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dat ik het op de wijze zoals hij de

vraag stelt (vraagsteller trekt een ver-

gelijk tussen rijks- en gemeentepolitie)

niet geheel met hem eens ben. De or-

ganisatie van rijks- en gemeentepolitie

is dermate verschillend, dat het zonder

meer vergelijken van bepaalde func-

ties niet opgaat. Waarbij ik om maar

iets te noemen denk aan de "onder-

steunende" onderdelen, zoals ver-

keers- en rechercheonderdelen, die de

adjudant-groepscommandant in tegen-

stelling tot de gemeentepolitie ten

dienste staan.

Het lijkt mij echter goed, alvorens

mijn antwoord nader te bepalen, deze

problematiek in zijn algemeenheid in

een districtscommandantenvergade-

ring aan de orde te stellen. Deze kun-

POSTBUS 399
EDE

nen het op hun beurt met de groeps-

commandanten bespreken.

Daarnaast acht ik b.v. de Algemene

Dienstcommissie het geëigende orgaan

om deze kwestie te behandelen.

RPm.: Er komen bij het korps steeds
meer jonge officieren op verantwoor-

delijke posten, zoals recherche-offi-

cier, officier verkeerszaken, etc. Acht

ti deze officieren, uit oogpunt van er-

varing, daarvoor niet te jong?

Generaal Rehorst: Deze ontwikkeling

is uit de nood geboren. Ook de leiding

heeft zich deze vraag wel eens gesteld.

Laat ik vooraf zeggen, dat de wijze

waarop deze jonge officieren hun taak

vervullen, boven alle lof is verheven.

Ik heb daar - oprecht - de grootste

Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede

Hoe korter en bondiger

uw brief des te groter

de kans op plaatsing.

waardering voor.

Dit 'probleem' speelt overigens even-

zeer bij de gemeentepolitie.

En bij de bezetting van kader-functies

zien we al niet minder. Ook daar ko-

men steeds meer jonge mensen op

zeer zware en verantwoordelijke pos-

ten. Vooruitlopende op het rapport

van de 'werkgroep officieren-bestand'

worden reeds nu van de academie ko-

mende officieren een aantal jaren (het

juiste aantal is nog niet bekend) "toe-

gevoegd", teneinde ervaring op te

doen in alle facetten van het politie-

werk. Ik voeg daar volledigheidshalve

aan toe, dat echter ook thans de offi-

cieren in de functies die u noemde

"staf-officieren" zijn en dus geen zelf-

standig commando voeren.

"Ambachtsgericht"

Toen ik enige tijd geleden - ik

maakte deel uit van een panel, wat

vragen zou beantwoorden aan, op

werkbezoek gekomen kamerleden -

de vraag kreeg voorgeschoteld of de

opleiding van wachtmeesters "am-

bachtsgericht" was, bedacht ik mij,

dat zelfs simpele vragen, soms moei-

lijk te beantwoorden zijn.

Je kunt je namelijk afvragen wat

onder opleiding van wachtmeesters

moet worden verstaan. De gehele

begeleiding tot dat de wachtmeester

zelfstandig kan werken of alleen de

korte tijdsspanne, dat hij op de

schoolbanken zit.

Ik begreep, dat de vragensteller de

laatste periode bedoelde. Het panel

maakte namelijk deel uit van de op-

leidingsschool. Zomaar ja of neen

zeggen, zonder toelichtende motive-

ring, zou afbreuk doen aan de op-

leidingsmethodiek. Met 'ja' zou ik

trouwens de plank ver mis slaan en

met 'neen" ons zelf verloochenen.

Ik dacht namelijk aan de jonge men-

sen die met bestemming RP te Water,

het Verkeer of de dienst Luchtvaart

een Arbeidswet en nog heel veel an-

dere zaken, als overtollige ballast in

een overvollesprogramma mee moe-

ten torsen.

Vooral de "waterman" komt weinig

aan zijn trek. De vaarreglementen

zijn allang van het programma ge-
schrapt.

Ik dwong mijn gedachten naar de

ruggegraat van ons korps; de Land-

dienst, Ik herinnerde mij een telefoon-

gesprek met een jonge wachtmeester,

die vertelde de vorige avond om 11

uur bij een huiselijke twist te zijn ge-

roepen en als maatschappelijk werker

de huwelijksproblemen moest aan-

horen.

Zijn jongere collega, die een dag

te voren de overblijfselen van een

kleuter die tegen een trein was ge-

lopen, moest verzamelen. Ik dacht

aan de jonge wachtmeester, die er-

gens in Friesland een café was uit-

geslagen.

Ik bedacht mij, dat ik de politicus

moest antwoorden.

Kun je zwemmen leren zonder water?

Kan een opleiding "ambachtsgericht"

zijn?

Bamaard.

14
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Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. A. Bliek, J. Crezee,

B. M. van Harskamp,

F. Kockelmann, G. M. Koning,

B. Roomer.

Eindredaktie:

J. J. H. van Aerssen.

Derde opleidingsschool
"opereert" in

voormalig ziekenhuis

Waar eens internisten en andere spe-

cialisten hun diagnoses stelden, "dok-

tert" sedert januari van dit jaar ma-

joor B. v. Twillert met zijn staf aan

de opleiding van toekomstige rijks-

politiemannen.

De poliklinieken van het voormalig

Oranje-ziekenhuis in Harlingen heb-

ben daarmede een andere bestem-

ming gekregen. Evenals het gehele

ziekenhuis, dat door het Rijk werd

aangekocht om er de derde oplei-

dingsschool van het Korps Rijks-

politie in te vestigen.

Complex

Het gebouwencomplex, dat als zieken-

huis in november 1961 in gebruik

werd genomen, bestaat globaal ge-

nomen uit een operatie-, bedden-, en

keuken afdeling en poliklinieken.

Daarnaast nog een zusterhuis voor

het verplegend personeel.

Het bij nacht verlichtte bord aan de ingang

laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

(Foto: A. L. van Ooijen)

Zusterhuis

De Rijksgebouwendienst is erin ge-

slaagd van het zusterhuis een "Hil-

tonachtig" legeringsgebouw te maken,

waarin 92 adspirannten een comfor-

tabel onderkomen vinden, met uit-

zicht over de Waddenzee. De (vrij-

wel alle) één persoonskamers zijn

voorzien van een ingebouwde kast

en warm en koud stromend water.

Sommige beschikken zelfs over eigen

douche en toilet. Vaste vloerbedek-

king completeert het geheel tot een

"warm" onderkomen.

Operatiecentrum

De directeur van de school, majoor

B. van Twillert, "opereert" met zijn

assistenten vanuit de tot stafafdeling

omgebouwde poliklinieken. Men treft

er verder onderkomens aan voor de

bureaus voeding en verzorging, inter-

15
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• beton mortel

~rlil·arlhem
Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 82 91 00·

DOOR I BOS

'RIlSPORT I.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 15 50 66

16

ne dienst, financiële zaken en alge-

mene zaken.

Een stevige bries

maakt de

vlaghijsing

tot een

niet geringe opgave.

(Foto: G. M. Koning)

Communicatie

stafleden van hieruit door middel van

een zogenaamd 'piepertje' bereikbaar.

Verder bevindt er zich de centrale

brandmeldingsinstallatie en de lestijd-

signalering.

Keuken

De keuken - het hart van de soldaat

is zoals bekend door de maag bereik-

baar - is afgestemd op 350 warme

maaitijden per dag. Dezec apaciteit is

echter blijkbaar berekend naar de eet-

lust van patienten en niet naar die

van jonge, levenslustige, jongeman-

nen. De koks en de menagemeester

hebben dan ook hun handen vol aan

het dagelijks stillen van de honger der

ongeveer honderd leerlingen.

Beddenhuis

De lessen worden momenteel nog in

het "beddenhuis" gegeven. Vier klas-

sen van elk 23 adspiranten zijn onder-

gebracht in de zes-persoons zieken-

zalen. Als alles goed gaat zullen ech-

ter volgende maand 18 moderne les-

Zo te zien ziet de staf de toekomst optimistisch tegemoet. (Foto: A. L. van Ooijen)

Vanuit het wachtlokaal is via een ge-

luidsinstallatie elke afdeling, zelfs mu-

zikaal, te bereiken. Individueel zijn de
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lokalen gereed zijn in de voormalige

operatie-afdeling. Het beddenhuis zal

dan worden omgebouwd tot legerings-

ruimte.

Planning

In de planning voor de definitieve af-

bouw van de derde opleidingsschool

is nog opgenomen: een nieuwe keu-

ken, recreatieafdeling, derde lege-

geringsgebouw en een sportafdeling,

met binnen- en buitenaccommodatie.

De binnen-accommodatie zal bestaan

uit een sporthal, twee dojo's en dou-

cheruimten. De sportterreinen omvat-

ten ondermeer een voetbalveld, sin-

telbaan, hoog- en verspringbakken en

kogelstootringen, met gelegenheid om

klassikaal kogel te stoten (wat daar

dan ook de bedoeling van mag zijn,

redactie).

Een ondergrondse schietbunker, met

daarboven een "praktijkstraatje"

(groepsbureau, winkels, bank, café,

etc.), completeren het geheel.

Eind 1976 hoopt men alles klaar te

hebben.

Een handdruk tussen overste B. van der Meer

en majoor B. van Twillert bezegelde de over-

dracht. (Foto: Friesch Dagblad)

Vanaf het moment dat majoor Van

Twillert op 6 januari j.I, met het lui-

den van een scheepsbel Harlingen

officieus in gebruik stelde, draait de

school echter op volle - beschikbare

- kracht.

G. M. Koning.

V.t.n.r. Overste E. Spierenburg, wmr. 1e kl.

E. Eekma, adjudant F. Heemsbergen, adjudant

A. Bloemen en overste C. W. Bloemers.

(Foto: Verkeersschool Korps Rijkspolitie)

Verkeersschool
leverde de eerste

"rij-specialist" af

In Bilthoven reikte de commandant

van de Verkeersschool, overste C. W.

Bloemers, onlangs het eerste Korpsrij-

bewijs met de aantekening "specialis-

tische rij-opleiding" uit aan de wacht-

meester 1e klasse E. Eekma van de

Veiligheidsdienst Koninklijk Huis.

ceremonieel gepaard ging, waren on-

dermeer aanwezig het hoofd van de

Veiligheidsdienst Koninklijjk, Huis.

overste E. Spierenburg, adjudant F.

Heemsbergen van deze dienst. adju-

dant A. Bloemen, hoofd Sectie Rij-

technieken van de Verkeersschool en

opperwachtmeester Th. Jaarsma, co-
ordinator ..

Nieuwe opleiding

Het scala van rij- opleidingen aan de

Verkeersschool werd enige tijd geleden

uitgebreid met de 'Primaire Rij-oplei-

ding Observatieteams (P.R.O.). Gelet

op de taak van deze teams stelt de

opleiding bijzonder hoge eisen aan de

rijvaardigheid van de candidaten.

De opleiding duurt 3 weken, waarna

de candidaat als 'voorlopig geschikt'

teruggaat naar zijn onderdeel. Na

ongeveer drie maanden wordt de op-

leiding afgesloten (2 dagen).

Heeft de candidaat de opleiding met

goed gevolg doorstaan, dan krijgt hij

als bewijs van zijn verhoogde rijvaar-

digheid op het Korpsrijbewijs de aan-

tekening 'specialistische rijopleiding'.
Bij de eerste uitreiking, die met enig__ ..,.... _

GELEZEN:

In dagrapport

... bestuurder reed over de S .. kade,

in de richting van de voor bestuur-

der als voorrangsweg aangeduide

burgemeester K-weg, met de bedoe-

ling de kruising met de burgemeester

K-weg recht over te steken.

De Burgemeester is verdeeld in twee

rijbanen, gescheiden door een mid-

denberm ...

(Met zo'n burgemeester kun je nu

echt alle kanten op, redactie).

17
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district Amsterdam
nam "opvang" en bijscholing
van jong personeel ter hand

In het district Amsterdam is men ge-

start met een nieuwe wijze van be-

nadering in de opvang en bijscholing

van jong personeel.

Aan de hand van besprekingen met

de groepscommandanten is een pro-

gramma tot stand gekomen, dat er

als volgt uitziet:

1. Een week (de eerste) op de groep,

waarbij door groepscommandant

en mentor zoveel mogelijk een

vaste dagindeling wordt gevolgd.

2. Vervolgens vier weken stage bij

de parketgroep, recherchegroep,

verkeersgroep en de meldkamer.

Bij elk onderdeel een week, met

dien verstande dat de laatste dag

bij de recherchegroep wordt be-

steed aan de technische recherche.

3. Vier weken praktijkscholing.

Hierin wordt ondermeer aandacht

besteed aan praktische controle

op maximum-snelheid, rij- en ken-

tekenbewijzen, verlichting, alge-

mene controle op motorvoertui-

gen, behandeling van aanrijdin-

gen. Deze onderdelen, waarvan

slechts een summiere opsomming

werd gegeven, worden afgewis-

seld met excursies naar rijkspolitie

te water, dienst luchtvaart, etc.

De bij de praktische controles te

maken processen-verbaal zijn gelimi-

teerd, afhankelijk van de soort en

zwaarte.

Aan elke praktische oefening gaan

één of twee uur theorie voooraf, af-

hankelijk van het onderwerp.

De lessen (zowel theorie als praktijk)

worden gegeven door eigen door de

groepscommandant aan te wijzen per-
soneel.

Begeleiding

Iedere groep - per 1 januari 1975

werd met een groepje van vier wacht-

meesters gestart - heeft een vaste

begeleider. Deze introduceert hen bij

de groepen en begeleidt ze op "hun

verdere weg". Aan het einde van de

periode maakt hij een rapport van

zijn bevindingen,

18
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De wachtmeesters zelf houden bij

toerbeurt een normaal dagrapport bij.

Algemeen is men over de tot nu toe

gevolgde procedure enthousiast en

verleent men er alle medewerking

aan.

Regelmatig worden bijeenkomsten

gehouden, zowel tussen de begeleiders

als met de stagiairs, om na te gaan

of mogelijk wijzigingen in de proce-

dure moeten worden aangebracht.

Na afloop van de eerste "bijscholing"

werd het programma nog eens extra

onder de loupe genomen, waarbij

enkele wensen - zoals de beschik-

king over een "eigen" GSA - aan

het licht traden.

De stagiairs zelf waren over deze

wijze van opvang zeer positief en

enthousiast.

J. Crezee owmr. algemene dienst,

stafdistrict Amsterdam.
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drie maanden
Kaderschool in Apeldoorn

Overste Borra
volgt overste Van Laar op

Het aan alle formele en informele

relaties gezonden 'verhuisbericht' dat

de Kaderschool van het Korps Rijks-

politie per 1 januari 1975 gevestigd

is te Apeldoorn op het adres Arn-

hemseweg 348, betekent dat dit insti-

tuut na vele jaren haar vaste zetel

heeft gekregen in het rijkspolitie-

Opleidingscentrum.

Het betekent tevens dat de comman-

dant voortaan "directeur" heet en

dat de naamsverandering aansluit bij

de algemeen aanvaarde opvattingen

hieromtrent.

Inmiddels was ook nog een direc-

teurswisseling bekend geworden.

Overste van Laar, vele jaren intensief

werkzaam en betrokken bij kader-

Opperwachtmeester J. L. J. Peters wordt als

eerste cursist in Apeldoorn door de directeur

verwelkomd.

mandant in het district Zwolle.

Bij de installatie van de heer Borra

door de algemeen inspecteur, gene-

raal Rehorst, in de kantine van de

kaderschool, in het bijzijn van overste

Ittman, districtscommandant te Apel-

doorn, overste Van Laar, overste Van

der Meer, directeur van de primaire

opleidingsschool, dhr. Campschreur

en Seegers van de Rijksgebouwen-

dienst, tekenden wij het volgende op

uit de mond van de heer Rehorst "Ik

wil eerst de schijnwerper richten op

de heer Van Laar, die op zo'n be-

scheiden wijze afscheid heeft geno-

men van zijn dierbare kaderschool. U

hebt de kaderschool gemaakt."

De heer Rehorst vervolgde: "Met bij-

zonder veel genoegen richt ik mij nu

tot zijn opvolger, de heer Borra. Ik
heb u bij de minister voorgesteld om-

dat ik de overtuiging heb dat de

kaderschool onder uw leiding verder

kan floreren. Uw kennnis van zaken,

uw rechtschapenheid, uw grote werk-

llist garanderen dit".

"Ik hoop dat we binnen redelijke ter-

mijn zullen bereiken, dat de kader-

school een vormingscentrum wordt

van geselecteerde politieambtenaren

als "doorgangsinstituut" tot de kader-

en misschien ook de middenrangen.

Voor u mijnheer Borra, ligt een bij-

zondere taak te wachten".

De heer De Vos, die namens staf en

t> ~ r-e-

Op de toto staande: Luitenant J. M. de Vos, hld. Opleiding en Vorming, generaal Rehorst,

overste P. H. Borra; op de toto zittende: de cursisten de owmrs. Bruinst en Feijen en de

overste Van der Meer. (Foto: W. Tromp)

19

opleiding en vorming, besloot name-

lijk terug te gaan naar de practische

dienst en wel als stafofficier algemene

dienst, tevens waarnemend comman-

dant in het district Apeldoorn.

Op 31 januari J.l. namen we afscheid

van overste van Laar temidden van

staf en cursisten van de nauwelijks

gestarte cursus 1975-1.

Bij deze gelegenheid bood de heer

Van Laar de kaderschool een fraaie

kaarsenstandaard aan waarbij hij, zo-

als altijd de relatie leggend, opmerkte

in dit geschenk "een drager van licht"

te zien, maar ook "een stevige basis

en in het midden der kaarsen een pit

van waaruit het licht tot ons komt".

Luitenant de Vos - hoofd opleiding

en vorming - verrast door het prach-

tige geschenk, sprak zijn en onze

waardering uit voor de zeer goede

jaren met de heer Van Laar.

Namens de cursisten werd de overste

een andere lichtbron aangeboden,

namelijk een looplamp, terwijl staf en

medewerkers de scheidende hand-

vaardige chef een kabelhaspel en een

aantal boren aanreikten.

Commandowisseling

Op 15 februari werd tot directeur van

de kaderschool benoemd, de overste

P. H. Borra, tot die datum stafofficier

algemene dienst en waarnemend com-
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medewerkers sprak, zei o.a.: "Er zijn

voor een directeur wel een aantal

criteria te noemen, maar als ik het

goed bekijk zijn we er met de be-

noeming van de heer Borra goed af-

gekomen. Wij willen dan ook graag

constructief meewerken en aan uw

medewerkers zal het niet liggen. Ik

reik u dan ook graag de hand."

De heer Borra die een spontaan be-

toog hield, trok een aantal con-

clusies waarbij hij ondermeer op-

merkte:

"De tijd dat commandanten van

scholen eenvoudigweg bevelen gaven,

is allang voorbij en de besluitvorming

in de leiding komt tot stand via over-

leg en beraad. Aan een commandant

is derhalve geen behoefte meer, al-

thans niet hier.

Wij zijn verheugd dat u, generaal,

deze installatie hebt willen verrichten

en wij zien hierin dat u aan deze

kaderschool een zeer belangrijke

functie toekent. Naar onze mening

terecht.

De kaderschool staat voor de im-

mense taak in de behoefte te voor-

zien, niet alleen voor de toekomst,

maar ook in de nog bestaande be-

hoefte als gevolg van de opgelopen

achterstand.

Kader- en vormingscursussen, con-

ferenties en herscholingscursussen zijn

ondenkbaar wanneer de kaderschool

niet beschikt over een ruime staf van

docenten, over personeel voor docu-

mentatie, planning, administratie en

onderwijsassistenten.

Het is uit dien hoofde dat de leiding

van deze school, nu u, generaal, door

uw aanwezigheid en in uw toespraak

blijk hebt gegeven de belangen van

de school hoog aan te slaan, op u een

beroep doet bij de minister van

justitie onze voorstellen voor een

goede stafbezetting en noodzakelijke

uitrusting en huisvesting te onder-

.steunen."

De heer Van der Meer in een geestige

speech:

"De reden dat ik hier aanwezig ben,

is wel dat ik buurman ben van de

kaderschool en van de heer Borra.

Het is volgens mij een uitstekend uit-

gangspunt voor een nieuwe directeur

dat de heer Borra een geweldig open

oog heeft voor de practische dienst.

We hebben een gesprek gehad hoe

onze manieren zouden zijn, maar la-

ten we het niet te ingewikkeld maken.

Ik hoop van harte dat we in een goed

en prettig verband samen mogen wer-

ken.

Laat het contact tussen de opleidings-

school en de kaderschool zich mogen

bevinden in de effectuering tussen

twee uitersten, namelijk: "Beter een

goede buur dan een verre vriend" aan

de ene kant. Aan de andere kant: "Al

te goed is buurmans gek".

Als we daartussen mogen leven, zul-

len we samen een happy leven heb-

ben" .
Inmiddels is de tweede cursus van dit

jaar van start gegaan. We verwach-

ten er veel van,

B. M. v. Harskamp.

20
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Foto: Studio Widdershoven, Maastricht

Willem en Ton een paar apart ...

Hoe komen een TV-grootheid en een

opperwachtmeester der rijkspolitie sa-

men in een R.K. Kerk te kollecteren?

De oplossing lijkt ingewikkeld, maar

is in wezen vrij simpel.

Opperwachtmeester Ton Joma is als

meervoudig Limburgs 'kampioen-

buutrereedner' in Limburg (en ver

daarbuiten) een bekend figuur. Wie

Willem Duys is behoeft, dachten we,

geen nadere uitleg. Ton Joma is een

goede vriend van Pierre Huyskens,

hoofdredacteur van het Limburgs

Dagblad. Huyskens en Duys kennen

elkaar van AVRO's Televizier. In het

kader van een progamma voor deze

rubriek maakten zij een reis door

Afrika, waar zij de Roermondse arts

dr. Rob Fineken ontmoetten, die daar

onder zware en vaak moeilijke om-

standigheden zijn heil brengend werk

verricht. Duys, zelf niet katholiek,

werd zó door dit werk gegrepen, dat

hij beloofde medewerking te verlenen

aan de ieder jaar in Nederland ge-

houden Memisa-collectes (medische

missie actie). Ton Jorna kende Duys

van een optreden in Laren voor Duys'

tennisclub.

En zo kon het gebeuren, dat het 'paar

apart' in februari van dit jaar in de

H. Hartkerk te Roermond de eollecte

verzorgde, nadat Willem Duys de aan-

wezigen vanaf de kansel had toege-

sproken. De opbrengst in twee dien-

sten bracht f 4.650,- op Zij is bestemd

om er de kosten mee te helpen dek-

ken van een door dr. Fineken ge-

schreven boek over tropische ziekten.

De uitgave van dit kostbare werk, dat

in de Franse taal werd geschreven,

kost f 40.000,-.

Wachtmeester Kuyk in actie (Iinks)

Waardering van
Korps Mariniers voor

wachtmeester Kuyk

Van oktober 1974 tot en met januari

1975 heeft de bij het district Amster-

dam als sportinstructeur ingedeelde

wachtmeester 1e kl. G. M. W. Kuyk,

als karate-specialist, les gegeven aan

de leden van de Bijzondere Bijstands-

eenheid van het Korps Mariniers. Op

24 januari j.l. gaf hij zijn laatste les,

waarbij hem de waardering van de

zijde van het Korps Mariniers niet

werd onthouden.

Luitenant-kolonel der mariniers, M.

J. Wolters, commandant van de

Eerste Amfibische Gevechtsgroep,

overhandigde hem als blijk van deze

waardering een kristallen asbak met

het Korpsembleem.

Wachtmeester Kuyk onderstreepte in

zijn dankwoord de prettige wijze van

werken bij het Korps en prees de
mariniers op zijn beurt voor hun in-

zet en aandacht tijdens de lessen.

(Foto: Kon. Marine, Sectie film- en fotodienst)
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Groep Valkenisse
kreeg nieuw groepsbureau
en nieuwe
groepscommandant

Tegelijk met de benoeming van een

nieuwe groepscommandant, adjudant

F. Burgier, kreeg.de groep Valkenisse

een nieuw groepsbureau. Burgemees-

ter S. Francke stelde op 20 januari

het in Zoutelande gelegen fraaie com-

plex officieel in gebruik. De opening

rug had. Geen wonder dat men in de

groep Valkenisse blij is met de nieu-

We behuizing, die ongetwijfeld een

gunstige invloed op de dienstuitoefe-

ning zal hebben.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info I

ging gepaard met een "show", waarin

het Korps Rijkspolitie zijn onder-

scheiden onderdelen etaleerde.

Voor de verhuizing was het groeps-

bureau gevestigd in een uit 1920

daterende Marechaussee-kazerne, die

zijn beste dagen reeds lang achter de

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. ho.::fd adm.
Bureau: Jullanapleln 8, Den B08Ch
tel. 04100- 2 44 81 (thuis 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harllngerslraatw. 44, leeuwarden
lel. 05100- 2 23 45 (Ihuis: 05100-" 60 40).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Slationsslraat 44, Maastn"ht
lel. 043 -118 88 (thuis: 043 - 3 18 90)

DiSTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (Ihuis 01180- 1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, off. 2e klas
Bureau. Arksteeslraat 2, Nijmegen
lel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08896-13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEUlENBERG
Burg. Huybenslraat 57, Horn,
tel. 04750- 1 52 52

DISTRICT UTRECH,

DISTRICT ZWOllE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200- 3 48 41 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER

B. SCHMIDT, olf. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

(Foto: Techn. Recherche, 's-Gravenhage)

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200·1 64 44 (thuis: 02207· 1 1787).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatlstraat 110, Amsterdam
tel. 020· 22 63 22 (thuis 02990· 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760· 1 33 44 (thuis Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920·1 77 77 (thuis: 05920- 1 45 94).

DISTRICT BREDA

H. J. KlOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600·240 61 (thuis 013 - 87 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880·1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerslraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 2038 (thuis: 040 - 62791).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070·46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945- 27 98).

OPLEIDINGSSCHOOL HARllNGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05179- 56 41.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
_Baexem) tel. 04748- 6 68. •
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasseleider
school: tel. 05760- 3 09 03, thuis 08338·
2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. van HARSKAMP, adj. docent
School: Sarphalistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, owmr. vlieger
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02968- 34 04).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 4212 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versleegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 46 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
SI. Annastraat 26, Naarden
lel. 02159- 4 25 79
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(Foto's: H. L. van Harrevelt, B.P.V. - Utrecht)

Waaromgeen
opvangen
begeleiding
in groepsverband?

Het zijn niet de slechtste politiemensen die voor

het mentorschap worden gevraagd. Het zijn vaak

dezelfden die al extra werk hebben als groeps-

rechercheur, ME-er zijn of bezig met de studie

voor het B-diploma. "Er wordt op de beste men-

sen van de jongere politiegeneratie een te zware

wissel getrokken", stellen twee jonge stafofficie-

ren in hun rapport aan de algemeen inspecteur.

Zij hebben een alternatief voorstel: opvang en

begeleiding in een parate groep.

Toen de eerste wachtmeesters j.c. in

1963 bij het korps werden geplaatst,

was de opvang van deze "nog onvol-

wassenen" goed voorbereid. Zij wer-

den rîiet definitief, maar tijdelijk in-

gedeeld voor de periode van voort-

gezette vorming en praktische oplei-

ding. Zij kregen een mentor toege-

wezen, die hen stap voor stap op weg

moest helpen. Dat men de mentor

hiermede een zware taak gaf, was be-

kend. Zo schreef de Algemeen In-

specteur in zijn brief van 19 december

1963 aan de territoriaal inspecteurs:

"De commandant van de opleidings-

school acht het een te zware belasting

voor de thans als mentor aange-

wezen ambtenaren deze functie lan-

ger dan zes maanden te moeten ver-

vullen ... (enz.)."

Overigens bleek het mentorsysteem

een schot in de roos. De algemeen In-

specteur schreef in zijn brief van 8

mei 1964 aan de territoriaal Inspec-

teurs: "Over het algemeen blijkt het

Z.g. mentorsysteem uitstekend te vol-

doen. De bereikte resultaten zijn -

mede dankzij de juiste aanpak en het

veelal aanwezige enthousiasme van de

: aangewezen mentoren - gunstig."

Het is opvallend, dat er vrij veel aan-

dacht is besteed aan de opvang van de

wachtmeesters j.c. Over de oudere ca-

tegorie, de wachtmeesters o.c. is vrij

weinig gesproken.

Wel berichtte de territoriaal Inspec-

teur Groningen in 1967 aan de alge-

meen inspecteur, dat hij "de sterke in-

druk heeft, dat de wachtmeesters j.c.

dankzij hun jaar van voortgezette

vorming en praktische opleiding een

aanmerkelijke voorsprong hebben bo-

ven de wachtmeesters o.c. die direct

na de opleiding praktische politie-

dienst gaan verrichten en daardoor

minder snel tot zelfstandig dienst-

doen in staat zijn."

Het begrip 'opvang jong personeel' is

een bijzonder ruim begrip. Het belang-

rijkste element van deze opvang is het

vertrouwd maken met de politieprak-

tijk. Dit aspekt geldt zowel voor de
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Twee stafofficieren verkeersza-

ken, de heren K. A. Hazelhoff
(Apeldoorn) en D. van de Mee-

berg (Leeuwarden) hebben me-

dio 1974 de algemeen inspecteur

een rapport aangeboden, waar-

in voorstellen worden gedaan
om de problematisch wordende

opvangregeling van jong perso-

neel in de districten te verbete-

ren.
"Het was de bedoeling", aldus

de opstellers, "dat hiermee op

korte termijn een discussie over

dit onderwerp op gang zou ko-

mep".
In nevenstaand artikel geven de

beide rapporteurs hun visie op

de tweede fase in de opleiding,

nl.: de voortgezette vorming en

begeleiding in de praktijk.

"Voordat wij onze gedachten

Rapport aan de
algemeen inspecteur

D. v.d. Meeberg K. A. Hazelhoff

aan het papier toevertrouwden;

hebben wij deze eerst aan de

meningen van anderen getoest",
schrijven zij ter inleiding, "zoals

die van de districbsstaf, van
praktijkmensen, zowel van rijks-

als van gemeentepolitie en van

een aantal wachtmeesters j.c.

die funktioneerden in het sys-

teem mentor/pupil".

wachtmeesters j.c. als voor de wacht-

meesters. o.c. Beide hebben dezelfde

primaire opleidingsschool bezocht en

bezitten derhalve dezelfde kennis en

politie-ervaring. Gedurende het oplei-

dingsjaar aan de school wordt een

hoeveelheid kennis in grote doserin-

gen aan de adspiranten toegediend.

De jonge wachtmeesters moeten, wan-

neer ze de praktijk zijn ingestapt, ge-

holpen worden om het verband tus-

sen theorie en praktijk te leggen. En

juist dit vereist een intensieve zorg

van de mentor. Dat de begeleiding

van jong personeel van bijzonder be-

lang is, blijkt ook wel uit het RPm-

rondetafelgesprek (februari '74) over

de wijze van begeleiden bij 'de alge-

mene verkeersdienst. Hieruit blijkt,

dat het bureau Vorming en Instructie

van de AVD zich bezighoudt met de

eerste opvang van de nieuwkomers.

Zij worden wegwijs gemaakt in het

korps en in de gebruikelijke admini-

stratieve handelingen, terwijl ook veel

aandacht wordt besteed aan de be-

naderingstechniek en andere zeer be-

langrijke zaken. De wachtmeesters

24

die naar de AVD gaan, hebben allen

reeds een bijzondere en waardevol-

le cursus gevolgd (VSO) en toch is

men daar van de noodzaak van bege-

leiden overtuigd. Als de verkeers-spe-

cialisten zo'n begeleiding nodig heb-

ben, hoeveel te meer dan de wacht-

meester-op-de-Iandgroep. Het werken

op de landgroep vormt immers de

basis van alle politiewerk.

Tekort aan mentoren.

Uit het vorenstaande is al gebleken,

dat wij ons zorgen maken over de be-

geleiding van jonge politieambtenaren

zoals die nu plaats vindt op basis van

het systeem mentor/pupil, nu en in

de toekomst. De vrees dat van bege-

leiding binnenkort steeds minder

terechtkomt, wordt ons door een aan-

tal factoren ingegeven.

Wij zullen moeten leren leven met het

personeelstekort, dat wij op het ogen-

blik bij de politie hebben. Wij zullen

ons er echter niet zonder meer bij

moeten neerleggen. Wij moeten trach-

ten te roeien met de riemen die we

hebben. Het huidige personeelstekort

dwingt ons ook aan de opvang van

wachtmeesters aandacht te besteden.

In nauwe samenhang met het perso-

neelstekort staat het mentorprobleem.

De jongere generatie, althans zij die

voor het mentorschap in aanmerking

komen, gaan in versneld tempo kader-

functies vervullen. Mede door de on-

gunstige leeftijdsopbouw (wachtmees-

ters I tussen de 30 en 45 jaar zijn zeer

dun gezaaid) wordt het mentorpro-

bleem nijpend.

Wij zullen in de toekomst - en de

voortekenen hiervan zijn nu reeds

zichtbaar - een tekort aan mentoren

krijgen.

Daarbij komt dat de wachtmeesters

I die geschikt zijn om als mentor op

te treden, zich niet meer aan de dage-

lijkse dienst kunnen onttrekken om een

pupil te begeleiden. Zij zijn meestal

mensen die boven het gemiddelde

uitsteken, en vaak zal deze man in de

dienst het meeste werk verzetten.

Bovendien is deze persoon soms aan-

gewezen als groepsrechercbeur, welke

kombinatie met het mentorschap on-

mogelijk en pertinent onjuist is. Hier-

van wordt in ieder geval de j.c.'er de

dupe.

Er zijn nog meer taken, die graag aan

de jongere generatie worden opgedra-

gen. Velen van hen zijn nog ingedeeld

bij de Mobiele Eenheden. Ook het

mentorschap en het lid zijn van de

M.E. zijn onverenigbare taken. Daar

het jong personeel de laatste paar

jaar is toegenomen, zal de M.E. bin-

nen afzienbare tijd in hun handen

gelegd kunnen worden. Vereist is wel,

dat zij eerst een opleiding krijgen,

maar gezien de laatste ontwikkelingen

is er wat dit betreft uitzicht. Velen

van hen, die voor mentor in aanmer-

king komen, studeren voor het politie-

diploma B. Het is niet juist, dat wij

hen nog de zware taak van mentor

daarbij geven. Aan een contentieuze

studie voor het B-diploma heeft men

de handen vol, nog afgezien van het

feit dat de mentor nogal eens afwezig
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is om de B-cursus te bezoeken.

Vaak is het ook juist de jongere gene-

ratie, die wordt belast met diverse,

frequent voorkomende detacheringen.

Het is niet zo, dat ieder van de hier-

boven genoemde factoren op zich zelf

het systeem mentor-pupil, zoals wij

dat nu kennen, onmogelijk maakt.

Alles bij elkaar genomen geeft het ech-

ter wel aan, dat het systeem thans

niet functioneert, zoals dat wenselijk

zou zijn.

Er wordt op het personeel, gerien

de vele taken die op hen afkomen en

gezien het huidige personeelstekort,

een te zware wissel getrokken. Het

opleiden van jonge wachtmeesters in

en door de landgroepen lijkt bijna

onmogelijk geworden. En dat heeft

zijn konsekwenties.

Niet elke groep is geschikt.

Er is in ieder district een aantal land-

groepen, die voor wachtmeesters bij-

zonder geschikt zijn om hun stage-

jaar te doorlopen. Geschikt zijn groe-

pen, die voor de eerste vormings-

periode voldoende variatie bieden.

Diversiteit in gebeurtenissen is beslist

wenselijk.

Niet iedere landgroep zou voor j.c.'ers

in aanmerking mogen komen. De

praktijk is echter, dat het onmogelijk

is geworden met alle factoren reke-

ning te houden. De "geschikte groep"

heeft al een j.c.'er en heeft geen men-

toren meer. Bovendien kunnen ook

niet voortdurend dezelfde groepsleden

met de mentortaak worden belast,

dus moet de nieuwe wachtmeester

maar naar een wat rustiger groep.

Deze concessie is naar onze mening

zeer begrijpelijk, doch wel onjuist.

Het rendement van de stage wordt op

deze manier verminderd.

Hoewel het aantal adspiranten, dat in

opleiding is genomen in 1974 in ver-

gelijking met 1968 meer dan verdub-

beld is (tot 701) en het aantal j.c.'ers

in verhouding nog sterker is toege-

nomen, vangen wij deze mensen

nog op meteen systeem uit 1963, dat

in de verstreken tijd vrijwel niet is

gewijzigd. En dat terwijl de omstan-

digheden in 1963 gunstiger waren dan

nu: de keuze uit de mentors was gro-

ter en de werkzaamheden in de groe-

pen minder.

Bovendien is het aantal wachtmeesters

dat naar de districten ging, langzaam

opgevoerd. Er zullen de komende ja-

ren nog meer wachtmeesters naar de

landgroepen worden gedirigeerd.

Hierbij moet ook gedacht worden aan

de beslissing van de Minister van

Justitie om de opleiding gedurende

een aantal jaren met 300 adspiranten

uit te breiden.

Daarom lijkt het ons nu de tijd om te

zoeken naar alternatieve mogelijkhe-

den voor de opvang en begeleiding.

De parate groep.

Het lijkt ons zinvol te komen tot een

opvang en begeleiding in groepsver-

band, waarbij moet worden uitgegaan

van een grote mate van flexibiliteit

voor wat betreft het werkterrein.

Gedacht wordt dan in de richting van

een parate groep van jonge wacht-

meesters, die onder leiding van een

daarvoor geschikte en capabele opper-

wachtmeester (c.q. wachtmeester 1e

klasse) een van te voren afgebakend

takenpakket afwerken en daartoe bij

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL . roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Telefoon 070· 81 4731
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voorkeur inzetbaar moeten zijn in het

gehele district.

De basisgedachte van de parate groep

is afkomstig uit het gelijkluidende sy-

steem, dat bij de Gemeentepolitie

Groningen reeds enige jaren naar alle

tevredenheid functioneert.

Hoewel het daar toegepaste systeem

niet in haar oorspronkelijke vorm

door het Korps Rijkspolitie kan wor-

den gehanteerd, lijkt het ons wel mo-

gelijk de uitgangsgedachte hiervan

over te nemen.

In verband met het feit, dat het aan-

tal wachtmeesters, dat per lichting in

een district wordt geplaatst nogal uit-

eenloopt, is het niet mogelijk exact

vast te stellen, hoe groot een parate

groep per periode zal zijn. Op grond

van elders opgedane ervaringen is

echter gebleken, dat een dergelijke

groep uit maximaal 4 à 5 leden mag

bestaan, wil er sprake zijn van een

effectieve opvang en begeleiding.

Met inbegrip van de begeleider en zijn

assistent - hierop zal nog nader wor-

den ingegaan - zal de totale omvang

van de parate groep maximaal 7 man

bedragen. In geval er meer dan 5

wachtmeesters in een district worden

geplaatst dient er een splitsing plaats

te vinden in twee of meer parate groe-

pen, ieder met een begeleider en een

assistent.

Plaatsing

Thans worden de wachtmeesters j.c.,

die van de basisopleiding komen, ge-

durende hun eerste praktijkjaar boven

de sterkte ingedeeld bij een landgroep.

Eerst daarna vindt de definitieve in-

deling plaats. De wachtmeesters o.c.

worden direct formeel in de sterkte

van een landgroep opgenomen.

Het lijkt ons wenselijk, dat beide cate-

gorieën wachtmeesters gedurende een

bepaalde tijd in een parate groep wor-

den geplaatst. Wij zijn van mening,

dat de wachtmeesters o.c. ook in de

parate groep moeten functioneren in

het belang van een kwalitatief even-

wichtige opbouw van het korps, als-

mede in het belang van de o.c.'er

zelf.

Bij invoering van de parate groep,

zouden de betreffende wachtmeesters

voor de duur van de voortgezette

vormingsperiode geplaatst kunnen

worden in een parate groep, welke
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organisatorisch is verbonden aan de

districtsstaf.

Half jaar voldoende.

Het is voorshands niet mogelijk exact

te bepalen wat de tijdsduur van de vor-

mingsperiode zou moeten zijn. De er-

varing zal moeten Ieren welke termijn

het best voldoet. Op grond van erva-

ringen elders opgedaan, lijkt echter

een vormingsduur van een half jaar

voldoende.

Deze termijn lijkt ook ons het meest

aantrekkelijk. Enerzijds omdat in een

dergelijke periode een volledig taken-

pakket kan worden behandeld, ander-

zijds omdat er dan slechts één over-

lapping is van twee parate groepen,

hetgeen inhoudt, dat er twee bege-

leiders en twee assistenten moeten

worden aangetrokken.

Ervaren begeleider

De parate groep staat onder leiding

van een begeleider, waaraan speci-

fieke eisen dienen te worden gesteld.

Als begeleider van deze parate groep

kan dan gedacht worden aan:

1. Een opperwachtmeester, die de

kadercursus heefd gevolgd;

2. Eventueel een jongere wacht-

meester I (met B-diploma).

De vraag rijst, hoe de begeleider van

een parate groep functioneel in de or-

ganisatie van het Korps Rijkspolitie

moet worden opgenomen. Hiervoor

zijn een aantal mogelijkheden, waar-

van er één, die ons het meest gewenst

voorkomt, zal worden besproken.

Aan de staf van het district wordt een

functie gecreëerd van Opperwacht-

meester Vorming en Instructie, orga-

nisatorisch verbonden aan de Sektie

Vorming en Instructie van de Afde-

ling Bijzondere diensten. Deze functie

kan landelijk worden opengesteld,

middels vrije sollicitatie. Aan de

functie kan een bepaalde termijn wor-

den verbonden (bijv. 3 à 4 jaar).

Eventueel kan de mogelijkheid wor-

den opengesteld om de termijn met

eenzelfde periode te verlengen. Het

ligt niet voor de hand, dat de orga-

nisatie van de districtstaf op korte

termijn wordt gewijzigd. Bij wijze van

interim oplossing zal dan ook moeten

worden gestreefd naar een systeem,

Rp.org_RPM75_04_apr_nr.08_compri 114



waarbij een extra opperwachtmeester

als begeleider van een parate groep

aan de staf wordt toegevoegd. Bij

meer parate groepen dienen ook meer

opperwachtmeesters aangetrokken te

worden.

Gelet op de taakinhoud van de bege-

leider van een parate groep, dienen

aan hem in ieder geval de volgende

eisen te worden gesteld:

hij moet - zo mogelijk kortge-

leden - de kadercursus hebben

gevolgd. Dit in verband met de

organisatorische en leidinggeven-

de aspekten die aldaar worden be-

licht en die van belang kunnen

zijn voor de begeleiding van een

parate groep;

- gevoel voor organisatie en leiding-

geven;

- hij moet een goede kennis van de

wetgeving bezitten. Hij zal de

groepsleden moeten begeleiden bij

de praktische toepassing van de

wettelijke voorschriften;

hij moet goede contactuele eigen-

schappen bezitten. Deze zijn nood-

zakelijk voor goede interne en

externe communicatie;

- hij dient enig maatschappelijk in-

zicht te hebben. Hij moet op de

hoogte zijn en interesse hebben

voor de ontwikkelingen op sociaal

en politiek terrein;

- hij moet een stimulant zijn, die

door zijn manier van werken en

optreden zijn groepsleden tot een

volledige inzet weet te stimuleren.

De assistent-begeleider.

De begeleider wordt in zijn werk-

zaamheden bijgestaan door een assis-

tent-begeleider, die een deel van de

begeleidingstaak voor zijn rekening

neemt en voorts een gedeelte van de

overige werkzaamheden verricht.

Dit is van groot belang, omdat an-

ders door de hoeveelheid van werk

het begeleidings- en vormingsaspekt

teveel op de achtergrond kan raken.

Voor wat betreft de positie van de

assistent-begeleider kan een parallel

worden getrokken met het gestelde

onder "positie begeleider".

Ook aan de assistent-begeleider die-

nen specifieke eisen te worden ge-

steld. Ons inziens is een jonge wacht-

meester met een gedegen praktijk-

ervaring de meest geschikte functio-

naris.

Voorts kunnen als eisen worden ge-

steld:

dat hij een goede wetskennis be-

zit;

dat hij een actief politieambtenaar

is;

dat hij beschikt over goede con-

tactuele eigenschappen;

dat hij bereid is zich geheel voor

zijn taak in te zetten en dat hij

overtuigd is van het belang van

een dergelijke vormingsperiode;

dat van hem een stimulerende

werking uitgaat.

Van groot belang is, dat de begeleider

en zijn assistent in hun optreden en

werkwijze een harmonieus duo vor-

men.

Vormingsperiode.

Het basisprogamma dient in hoofdlij-

nen door de Districtscommandant of

leden van zijn staf te worden vastge-

steld. Maandelijks dient nauwkeuriger

een programma te worden opgesteld,

waarin de voor de volgende maand

geplande werkzaamheden, alsmede de

diensttijden, worden aangegeven. Dit

maandprogramma wordt samengesteld

door de begeleider en zijn assistent in

overeenstemming met het basispro-

gramma. Voorts dient per dag een

dagrooster te worden opgesteld, waar-

op gespecificeerd wordt vermeld wel-

ke werkzaamheden voor die dag zijn

gepland.

Aan de vormingsperiode dient een

duidelijke inhoud te worden gegeven,

gericht op het zelfstandig optreden

in de politiepraktijk. Dit betekent, dat

naast een voortgezette politietech-

nische vorming (praktische toepassing

van wettelijke voorschriften e.d.) ook

de nodige aandacht moet worden be-

steed aan de mentale vorming en de

vorming op maatschappelijk en poli-

tiek terrein.

Puntsgewijs kunnen dan de volgende

programmaonderdelen worden opge-

somd:

• Instructie van wettelijke voor-

schriften;

Praktische uitvoering daarvan.
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Hierin moet een duidelijke syste-

matische opbouw aanwezig zijn.

Oplopende moeilijkheidsgraad, te

beginnen met bijvoorbeèId de

transaktie en de oproeping t/m het

misdrijf proces-verbaal en de

26-er. Aan ieder praktisch op-

treden dient een instructieve bij-

eenkomst vooraf te gaan.

• Praktische vorming. Het bespreken

van surveillancetechniek en tak-

tiek, benaderingstechniek, ge-

sprekstechniek en volgtechniek in

grote lijnen. Een en ander kan

gepaard gaan met praktische be-

oefening.

• Mentale vorming. Het kweken

van teamgeest, bijvoorbeeld door

middel van sport en groepsop-

drachten.

• Maatschappelijke vorming. Onder-

richt en discussie over maatschap-

pelijke ontwikkelingen en gebeur-

tenissen. Wellicht kan in dit kader

ook aandacht worden besteed aan

politieke en sociale bewegingen.

Ons inziens zouden hiervoor gast-

28

sprekers kunnen worden uitge-

nodigd.

• Kennismaking met de Rijkspolitie-

onderdelen. Gedacht wordt in het

bijzonder aan de Verkeersgroep,

Recherchegroep en de Rijkspolitie

te Water. Het zou uitgebreid kun-

nen worden met bezoeken aan

o.a. A.V.D., P.V.D. en P.T.D.

• Kennismaking met het administra-
tieve gebeuren bij het korps, waar

bij het financiële gedeelte niet ver-

geten moet worden.

• Kennismaking met nevenbedrij-
ven, zoals brandweer, G.G. en

G.D., Bescherming Bevolking,

Rijksverkeersinspectie, Corps Con-

troleurs Gevaarlijke Stoffen e.d.

• Kennismaking met vakorganisaties
(gastsprekers).

• Ongevalsbehandeling, zowel het
optreden op de plaats van het on-

geval als de administratieve ver-

werking.

• Sport en schietinstructie.

• Assistentieverlening bij bijzondere

gebeurtenissen en evenementen.

Op dit aspekt wordt hieronder

nog terug gekomen.

De hierboven staande opsomming is

niet limitatief. Het vermelden van

deze programma onderdelen is alleen

bedoeld als verduidelijking van doel-

stellingen van de parate groep.

f t~:'\-~fït,~ I'

Extra bijstandseenheid

In principe gaan wij ermee accoord,

dat de parate groep als extra bij-

standseenheid wordt gezien, mits dit

geschiedt binnen het kader van de

doelstellingen van de parate groep.

Het mag niet zo zijn, dat de parate

groep regelmatig wordt ingeschakeld

voor het uitoefenen van de dienst in

het bewakingsgebied van een land-

groep, om zodoende een welkome

aanvulling te vormen op de sterkte

van een groep. In dit geval wordt

namelijk het directe doel van het

systeem, de daadwerkelijke begelei-

ding en vorming, naar de achtergrond

geschoven.

Het is ons inziens wel mogelijk dat

de parate groep na de vormingsperiode

nog enige tijd als extra bijstandseen-

heid gaat fungeren. Hierbij kan ge-
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dacht worden aan de assistentie, die

het Korps Rijkspolitie moet leveren

in het zomerseizoen aan bijvoorbeeld

de Waddeneilanden, de Zeeuwse

eilanden en Valkenburg (L). Geduren-

de de vormingsperiode staat de vor-

ming en begeleiding centraal en niet

de assistentieverlening! Dit zou teveel

afbreuk doen aan de principes die aan

het systeem ten grondslag liggen.

Plaats van inzet.

In principe dient de parate groep in-

zetbaar te zijn in het gehele district,

doch bij voorkeur op plaatsen, waar-

aan in het kader van de vorming be-

hoefte bestaat.

Gelet op de bepalingen betreffende de

opsporingsbevoegdheden is een der-

gelijk optreden in het gehele district

mogelijk. Indien echter een controle

of een actie is gepland binnen het be-

wakingsgebied van een bepaalde

groep, lijkt het ons wenselijk, dat

hiervan tevoren bericht wordt gege-

ven aan de betreffende groepscom-

mandant, met opgave van plaats en

tijd.

Wel is het nuttig om tevoren met alle

groepscommandanten contact op te

nemen over de doelstellingen en de

werkwijze van een parate groep, op-

dat eventuele misverstanden worden

voorkomen.

Visite-kaartjes.

Om ingeval van navraag van de zijde

van de geverbaliseerde personen te

voorkomen, dat een beroep wordt ge-

daan op verkeerde instanties, lijkt het

ons van belang, dat door de leden van

de parate groep wordt gewerkt met

reeds bestaande "visite kaartjes",

waarop de naam van de verbalissant

en de plaats waar hij te bereiken is,

staan vermeld.

Ingeval er wordt gekozen voor het

creëren van de functie "Stafopper-

wachtmeester Vorming en Instructie"

aan het stafbureau en de betreffende

opperwachtmeester in dat geval komt

te wonen in of in de nabijheid van de

plaats waar het stafbureau gevestigd

is, kan als plaats van legering worden

gekozen, de plaats van vestiging van

het stafbureau (districtsstaf).

Voor het slagen van de vormingsperi-

ode is het van groot belang dat de

groepsleden voortdurend worden be-

geleid en waar nodig worden bijge-

stuurd.

De begeleiding kan worden zichtbaar

gemaakt door middel van een registra-

tie van de' verrichte werkzaamheden,

door tussentijdse waarderingen voor

wat betreft het totale optreden en een

registratie van de kwaliteit van de

werkzaamheden. Een en ander is te

realiseren door middel van begelei-

dings- en waarderingsstaten. In het

kader van dit artikel gaat het te ver

hier nu nader op in te gaan.

Reacties gevraagd.

In dit artikel is getracht een alterna-

tief te ontwikkelen met betrekking

tot de opvang en begeleiding van

jong Rijkspolitie-personeel, waarmee

zowel de wachtmeesters j.c. als de

wachtmeesters o.c. worden bedoeld.

aar onze mening voldoet het huidige

systeem niet meer.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat

het in dit rapport voorgestelde plan

niet zonder haken en ogen is. Vooral

praktische problemen zullen zich op-

werpen. Naar onze mening kunnen

deze echter worden overwonnen.

Tot onze grote vreugde is in januari

van dit jaar door de Algemeen In-

specteur besloten een werkgroep in

het leven te roepen. Deze zal trach-

ten dit of een soortgelijk plan te rea-

liseren. Tevens zal deze aanverwante

problemen bestuderen, zoals de plaats

van de M.E.- en verkeers- c.q. rij-

opleidingen gedurende de eerste jaren

van de wachtmeester in de praktijk.

Deze afstemming en planning van de

verschillende onderdelen is nood-

zakelijk.

Wij als samenstellers van dit artikel

en tevens als leden van bovenbedoelde

werkgroep zullen reacties van de le-

zers van dit blad zeer op prijs stellen

en zelfs hard nodig hebben om de

opvang en begeleiding van het jonge

personeel van het Korps Rijkspolitie

te verbeteren.

-t
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nieuwe. - t Itl
groeps·~1Il._~
commandanten
Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

recherchegroep 's-Gravenhage adju-

dant T. F. Zuidbroek. Hij werd ge-

boren op 29 augustus 1920 te Pols-

broek en was sedert 1 februari 1972

commandant van de recherchegroep

Dordrecht.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de be-

reden groep Hulshorst adjudant D.

Laning. Hij werd geboren op 7 juni

1916 te Peize en was sedert 16 januari

1965 plaatsvervangend groepscom-

mandant bereden groep Hulshorst.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep 's-Gravezande adjudant C. de

Witte. Hij werd geboren op 6 juni

1921 te Cape1le a/d IJssel en was

sedert 1 augustus 1970 plaatsvervan-

gend groepscommandant Rotterdam

Dienst Luva.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Val burg te Zetten adjudant C.

J. Noordijk. Hij werd geboren op 4

juni 1919 te Nieuw Beijerland en was

sedert 1 augustus 1965 plaatsvervan-

gend groepscommandant Valburg.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Dalfsen adjudant R. Zelle. Hij

werd geboren op 11 december 1919

te Leeuwarden en was sedert 15

januari '71 plaatsvervangend groeps-

commandant Dalfsen.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Hardinxveld-Giessendam adju-

dant D. Hamerslag. Hij werd geboren

te Schiedam op 4 februari 1923 en

was groepscommandant te Ouder-

Amstel sedert 1 oktober 1972.

Met ingang van 1 februari 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Wijhe adjudant H. J. ijhuis.

Hij werd geboren op 24 september

1919 te Diepenheim en was sedert

1 januari 1971 comdt. groepsstand-

plaatsrayon Haaksbergen.

SNEL GELD NODIG?
IN 1 DAG VAN f 1000,- TOT f 100.000,-

* Geen informatie werkgever, banken of buren.

* Lopende leningen meestal geen bezwaar.

* Kwijtschelding bij overlijden.

* Snelle afwikkeling door geheel Nederland.

Voorbeeld:

f 3000,- f 118,- p.m. t 10.000,- t 260,- p.m.

f 5000,- = f 166,- p.m. t 15.000,- f 375,- p.m.

Vraag vrijblijvend t 7500,- = t 223,- p.m. f 20.000,- = f 500,- p.m.

inlichtingen bij: 2e hypotheken ook zeer snel geregeld met lange looptijden.

FINANCIERINGSKANTOOR J. H. v. d. GOOR, Schaepmanstraat 91, Wageningen

Telefoon 08370- 1 0621 (3 lijnen) na 18.00 uur 08370 - 1 5583. Ook 's -avonds en zaterdags
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ambtsjubilea

Owmr. W. J. Anker, Driebergen,

25 jaar 11-2-'75

Persoonlijke Lening voor
politiefunctionarissen.

Een Persoonlijke Lening voor u is zó rond.
Als 't moet in een dag. Dat kan zo snel omdat
u politilunctionaris bent.
Leningen tussen I 1.000,- en 115.000,-.

Een paar voorbeelden:

In handen Terugbetaling
(in maanden)
12 x f 94,16
24 x f104,16
30 x f128,41
36 x f180,64
42 x f221,05
48 x f254,49
54 x f258,39
60 x 1354,84

f 1,000,-
f 2.000,-
f 3.000,-
f 5.000,-
f 7.000,-
f 9.000,-
f10.000,-
f 15.000,-

Rente aftrekbaar. Kwijtschelding bij overlijden.

Nu ook de speciale Wooncomlortlening van
13.0QO,- tot 115.000,- met looptijden tot
8 jaar.

Bel of kom naar de

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-237271;
Buikslotermeerplein 131b, tel. 020 - 276809.
Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561,450367 Den Haag, Laan van Meer-
dervoort 214, tel. 070- 643925 Eindhoven,
Kerkstraat 17, tel. 040 - 63146 Enschede,
Langestraat 11. tel. 053 - 324398 Nijmegen,
v, Welderenstraat 127, tel. 080 - 226200
Rotterdam, Mauritsweg 45, tel. 010-135743
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030-314636
Voorburg, Parkweg 12. tel. 070-871612
Zaandam, Westzijde za, tel, 075-166910

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-2-'75: K. J. Hoogland, parketwachter

te Alkmaar (pkg).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'75: B. P. H. Opdam, adm. ambt.

C 3e kl. te Amsterdam (pkg.).

Per 1-2-'75: A. Buter, parketwachter te

Amsterdam (pkg.); E. Haak, parketwachter

te Amsterdam (pkg.); T. P. J. Nieuw-

huis, parketwachter te Amsterdam (pkg.).

Per 17-2-'75: A. C. M. Vredevoort R.A. II

kantinebed.

DISTRICT ASSEN

Per 1-8-'69: E. Bos, adm. ambt. B 1e kl

te Assen stal distr.).

Per 1-8-'70: J. v. d. Veen, adm. ambt B

1e kl. te Assen (stat. distr.).

Per 1-2-'75: A. Holterman, adm. ambt.

C 2e kl te Assen (pkg.); J. Banus, adm.

ambt. C 2e kl. te Assen (parketw.).

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'72: J. Gelens, Adj. Comm. A,

stat. distr.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-2-'75: H. P. de Koster, parketwach-

ter te Rotterdam.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-2-'75: W. Bongaerts, H. S. Reilman,

S. W. v. Venetiën, A. J. Welbie en J. J.

v. Gerven allen parketwachter te 's Gra-

venhage.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'70: J. Jouk, adm. ambt. B 1e kl.

stal distr.

Per 1-2-'75: J. K. v. d. Horst, adm. ambt.

C 3e kl. te Groningen; J. Koops, r.a. III

te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-2-'75: C. Mulders, J. P. A. M. v.

Dijk. IJ. G. J. M. Holtman allen parket-

wachter te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-8-'71: A. de Boer, adm. ambt B 1e

kl. te Leeuwarden.

Per 1-2-'75: H. Smit, parketwachter te

Leeuwarden (pkg.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 17-2-'75: C. J. van Eekelen, schrijver

A te Tholen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-2-'75: W. W. M. Lagerweij, parket-

wacnter te Arnhem.

ALGEMENE INSPECTIE

Per. 1-2-'75: mej. K. A. Beekhuizen, schrij-

ver te Voorburg; A. F. M. Aarts, adm.

ambt. C 3e kl. te Voorburg; M. Sitaram,

adm. ambt. C 3e kl te Voorburg; G. J.

van Wijk, adm. ambt C 3e kl. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-1-'75: mevr. C. M. M. Janssen-

Muiken, adm. ambt. C 3e kl. te Grathem.

Per 7-1-'75: N. Niekerk, r.a. III te Drie-

bergen.

Per 17-2-'75: mevr. M. Bolhuis-Toes, ty-

piste A te Driebergen.

V.D.K.H.

Per 1-11-'74: E. Eekma, wmr. le kl te

Soestdijk.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-11-'74: A. C. van den Bergen, wmr.

1e kl. te Apeldoorn; A. Claessen, wmr.

le kl. te Apeldoorn.

Per 1-2-'75: A. Vial, r.a. III (kok) te Apel-

doorn.

Per 17-1-'75: G. J. Egging, r.a. II (mag.

bed.) te Apeldoorn.

Per 10-2-'75: C. van Nieuwenhoven, refe-

rendaris te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'75: mej. S. Hoogervorst, schrijver

te Leeuwarden.

Per 1-3-'75: L. C. van Beveren, schrijver

te Wemeldinge.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'74: A. C. Smit te Medemblik.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'75: H. van Ewijk te Schagen.

tol opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: J. Stam te St. Pancras.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'74: F. I. Hengst te Castricum.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-12-'74: S. H. Laan te Volendam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: K: W. Post te Amsterdam

(vkg).

tot rijksambtenaar 111:

Per 1-2-'75: G. Krom te Amsterdam.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-3-'75: P. J. Ootes te Muiderberg.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: W. Hesseis te Doornspijk;

Per 1-2-'75: J. J. Ruesink te Voorst; E. J.

Huisman te Eerbeek; J. A. van Vliet te

Swilterbant.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: J. Olthol te Groenlo.

Per 1-2-'75: D. Koens te Apeldoorn; H.

Melisie te Vorden; D. Laning te Hulshorst.
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

Postbus 46, Hoensbroek

GELDONZE WINKEL

HELPT U GRAAG

Door onze volmachten garan-
deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.

Enige voorbeelden:

f 5.000,- kost 36 x f 170,-

f 6.000,- kost 36 x f 205,-

f 10.000,- kost 36 x f 340,-

f 6.000,- kost 48 x f 165,-

f 8.000,- kost 48 x f 220,-

f 10.220,- kost 48 x f 280,-

f 8.000,- kost 60 x f 197,96

f 10.000,- kost 60 x f 247,45

f 15.000,- kost 60 x f 371,17

Elk bedrag mogelijk. Kosteloos
aanvragen.

Bij voorkeur telefoneren
045-211527, 'savonds na 6 uur

211595.

I\'m~
Nationaal

Verzekerings-

kantoor

Floegel
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DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12·'74: A. E .van den Bos te Coe-

vorden.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: A. Nijenbanning te Smilde; H.

Bosch te Vries.

tot adjudant:

Per 1-12-'74: K. Munting te Zuid laren.

Per 1-1-'75: H. Schuiling te Beilen.

DISTRICT BREDA

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'74: A. M. W. Kokke te Zundert.

tot adm. ambt C le kl.:

Per 1-11-'74: W. N. Horstmanhoff te Breda

(vkg).

Per 1-12-'74: F. C. Schenkenberg te W03r.S·

drecht.

tot schrijver A:

Per 1-12-'74: A. M. M. van 't Hullenaar

te Dongen; J. D: G. Kokke te Rucphen.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. A. van der Sijden; A. C. P.

Bakx; A. P. M. de Korst allen Breda (pkg.)

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: H. W. Schuring te Prinsen-

beek; Z. Groeneveld te Brede (vkg.); K.

Welmers te Zundert; J .H. van Peppen

te Zundert.

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'74: J. Kolff van Hoornaar.

Per 1-1-'75: J. Kievit te 's-Gravendeel.

Per 1-2-'75: W. Nijssen te Vianen.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-1-'75: J. C. de Groot te Eindhoven.

tot adm. ambt. C. le kl.:

Per 1-1-'75 M. Bakx-v. d. Heyden te Eind-

hoven; W. T. A. van Eltro te Eindhoven.

tot schrijver A:

Per 1-2-'75: H. W. J. E. C. van Laarhoven

te Budel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: W. C. A. Vermeulen te Bakel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: A. R. Aeilkema te Boskoop;

C. D. Dijkhuizen te 's-Gravenhage; M. J.

Stijsiger te Roelofarendsveen.

tot adjudant:

Per 1-2-'75: C. de Witte te 's-Gravenzande.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-3-'75: S. E. Hillenga te Nieuwer-

kerk a. d. IJssel.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: Ch. Woltjer te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: F. P. M. Gijsbertsen te Box-

meer.

Per 1-3-'75: H. M. de Graaf te St. Anthonis.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: C. T. van Gammeren te 's-Her-

togenbosch; A. C. J. van Loon te 's-Her-

togenbosch.

tot adjudant:

Per 1-3-'75: J. van Bruggen te Woudri-

chem.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'75: A. H. M. Volkers te Maas-

tricht.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'75: H. Voogt te Maastricht; J. J.

C. Garneel te Maastricht; J. van Domburg

te Meerssen; A. A. Blei te Schaesberg.

DISTRICT MIDDELBURG

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. Joziasse te Middelburg;

A. Poppe te Middelburg.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: F. Burgier te Zoutelande.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: J. H. Sissing te Nijmegen.

Per 1-2-'75: M. A. L. Jacobs te Duiven.

Per 1-3-'75: H. J. Vernig te Nijmegen.

tot adm. ambt. C 2e kl::

Per 1-11-'74: H. J. A. Kuypers te Wamel.

DISTRICT ROERMOND

tot adm. ambt C le kl.:

Per 1-1-'75: F. P. H. Hornikx te Roermond;

W. van Rooyen te Roermond.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-1-'75: P. H. Reinders te Roermond.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: J. H. Th. Aerts te Echt.

Per 1-3-'75: H. R. Hoekstra te Herkenbonk.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: P. J. Jeurissen te Roermond.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: W. Spa te Sevenum; R. H. H.

Ruiten te Horn.

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'74: H. J. Th. M. Pennekamp te

Leusden.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'75: G. J. M. Rozendal te Mont-

foort.

tot parketwachter A:

Per 1-3-'75: L. Löke te Utrecht.

tot adjudant:

Per 1-4-'74: J. A. Geerts te Bilthoven

(vkg:).

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-2-'75: R. Zelle te Dalfsen ; H. J.

Nijhuis te Wij he.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'75: H. H. X. M. Wolters te Gees-

teren.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: J. Kroon te Staphorst; B. Lan-

ge te Heino.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm: ambt. C 3e kl.:

Per 1-10-'74: A. W. C. Huigevoort te

's-Hertogenbosch.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-11-'74: C. Tiller te Amsterdam.
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DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-1-'75: C. de Graaf, wmr. van Pur-

merend naar Holten (distr. Zwolle).

Per 27-1-'75: R. Kikkert, wmr van Am-

sterdam (vkg.) naar Bilthoven (vkg .. distr.

Utrecht); L J. W. van Daal, wmr. van

Duivendrecht naar Driebergen (A.V.D.).

Per 1-2-'75: J. A. van Vliet, wmr. le kl.

van Halfweg naar Swifterbant (distr. Apel-

doorn); H. J. Theunissen, owmr .. van Am-

sterdam naar Haamstede (distr. M'burg);

A. Hamerslag, adjudant van Ouderkerk

a/d Amstel naar Hardinxveld-Giessendam

(distr. Dordrecht).

Per 22-2-'75: K. van Kuyk, owmr. van Haar-

lem (pkg.) naar Zutphen (pkg.).

DISTRICT APELDOORN

Per 9-12-'74: K. van Gemert, wmr. van

Apeldoorn naar Driebergen (A.V.D.).

Per 1-1-'75: F. Burgier, owmr. van Elburg

naar Zoutelande; C. Forch, wmr. le kl.

van 't-Harde naar Apeldoorn; A. A. Jager,

wmr. van Twello naar Uitgeest.

tol adjudanl:

Per 1-3-'75: J. de Vries te Apeldoorn.

OPLEIDINGSSCHOOL

lot adm. ambt. C. 2e kl.:

Per 1-1-'75: M. de Vries te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-12-'74: G. Oskam te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adm. ambt C le kl.:

Per 1-7-'74: M. Crietee te Amsterdam.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-1-'75: W. de Rooij te Dordrecht.

Per 1-3-'74: H. A. M. Lonis te Amsterdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'74: C. Pasveer te Vlissingen;

C. B. Langendoen te Vlissingen; W. W.

Idema te Vlissingen.

Per 1-3-'75: K. Wiersma te Leeuwarden.

A. N. v. d. Berg te Arnhem.

tol adjudant:

Per 1-2-'75: H. van der Meer te Voorburg.

verplaatsingen

Per 27-1-'75: J. T. Hardenberg, wmr. van

Apeldoorn naar Driebergen (A.V.D.).

Per 1-2-'74: J. J. Ruesink, wmr. te kl.

van Wilp naar Voorst; H. Melise, owmr.

van Warnsveld naar Vorden; E. J. Huls-

man, wmr. le kl. van Wezep naar Eer-

beek.

DISTRICT ASSEN

Per 28-10-'74: Chr. Th. de Wildt, wmr.

van Assen (vkg.) naar Driebergen (A.V.D.).

Per 1-11-'74: I. S. Blaauw, wmr. le kl.

van Borger naar Zwaagwesteinde.

Per 1-12-'75: A. Vries, wmr. le kl. van

Exloo naar Assen (rech. groep); G. J.

Bruins, wmr. le kl. van Coevorden naar

Twisk; J. Achterstaat, wmr. te kl. van

Peize naar Hengelo (Gld.); H. J. Prins,

wrnr. le kl. van Annen naar Eenrum.

Per 1-1-'75: J. Kleef, wmr. van Eelde

naar Roden; P. A. Ellwanger, wmr. le kl.

van Assen naar Annen; J. Padding, wmr.

van Ruinerwold naar Gieten; G. H. van

Goor, wmr. van Beilen naar Kootstertille.

Per 1-2-'75: J. Broekhuizen, wmr. van

Zuidwolde naar Neerijnen; J. A. de Groot,

wmr. te kl. van Hoogeveen naar Zuid-

wolde.

Per 17-2-'75: W. J. Doudorff, owmr. van

Nieuw-Buinen naar Zuidlaren.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 28-12-'74: J. M. W. A. Keulens,

wmr. van Deurne naar St. Oedenrode;

P. J. G. Achten, wmr. le kl. van Deurne

naar Eindhoven (vkg.); Ch. Th. Dhaene,

wmr. le kl. van Deurde naar Eindhoven

(vkg.).

Per 25-1-'75: A. M. Wouters, wmr. van

Deurne naar Eindhoven (vkg.); P. B. H.

Dohmen, wmr. van Deurne naar Roer-

mond (vkg.); Ph. H. M. v. Rijswijk, wmr.

van Deurne naar Breda (vkg.).

Per 1-2-'75: W. C. A. Vermeulen, wmr.

1e kl. van Erp naar Boekei.

Per 1-3-'75: J. C. Holtmann, owmr. van

Waalre naar Eindhoven (staf distr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-1-'75: D. van Randen, owmr. van

Lisse naar 's-Gravenhage; J. de Ruiter.

owmr. van Rijswijk (Z.H.) naar 's-Gra-

venhage; J. W. G. M. Houtman, wmr. van

Krimpen aid IJssel naar Hardinxveld-

Giessendam; L H. Kooijmans, wmr. le

kl. van Leiderdorp naar 's-Gravenhage;

M. C. Blijleven, wmr. van Bergschenhoek

naar 's-Gravenhage.

Per 8-1-'75: W. Th. Havinga, wmr. le kl.

van Schoon hoven naar Vroomshoop.

Per 1-2-'75: H. Olree, wmr. le kl. van

's-Gravenzande naar 's-Gravenhage; C. J.

Hoffmans, wmr. van Boskoop naar "s-Gra-

venzande; C. A. de Haan, owmr. van

's-Gravenhage naar Wassenaar; C. D.

Dijkhuizen, wmr. le kl. van Nootdorp

naar 's-Gravenhage; M. J. Stijsiger, wmr.

le kl. van Reeuwijk naar Roelofarends-

veen; M. C. Oosthoek, wmr. le kl. van

Waddinxveen naar Standdaardbuiten.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'75: M. de Noo, owmr. van Oud

Gastel naar Willemstad.

Per 1-2-'75: A. J. M. M. van Geel owmr.

van Klundert naar Oudenbosch.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-12-'74: J. Kolff, wmr. te kl. van

Dirksland naar Hoornaar.

Per 1-1-'75: a. Flipphi, owmr. van Baren-

:.lrechl naar Sassenheim.

Per 25-1-'75: J. Boer, wmr. te kl. van

Rockanje naar Dirksland.

Per 27-1'75: P. R. Maaskant, wmr. van

Dordrecht naar Driebergen.

Per 1-2-'75: W. J. Dekker, wmr. van

Rozenburg naar C.O.M.E.; G. van Tuijl,

wmr. van Heinenoord naar Meerkerk;

G. J. Werff, wmr. van Ouddorp naar

Lelystad; T. F. Zuidbroek, adjudant van

Dordrecht naar 's-Gravenhage.

Per 22-2-'75: L Nieuwenhuis, owmr. van

Piershil naar Beemster.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'75: J. E. Mouwes, adm. ambt.

C 2e kl. van Langedijk naar Groningen.

Per 1-2-'75: A. J. Bosrna, wmr. le kl.

van Uden naar Scheemda; H. Puister,

owmr. van Nieuwe Schans naar Gronin-

gen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 21-12-'74: K. W. Vliekstra, wmr. van

Bolsward naar Leeuwarden.

Per 1-1-'75: H. W. de Jong, wmr. le kl.

van Driebergen naar Leeuwarden.

Per 1-2-'75: G. Zijlstra, owmr. van Drie-

bergen naar Leeuwarden.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL D.V.
Rijksstraatweg 58 GELDERMALSEN Tel. 03455 -14 49

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg vao Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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Per 1-3-'75: J. H. de Haan, wmr. 1e kl.

van Zwaagwesteinde naar Veenwouden.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 9-12-'74: F. H. M. van As, wmr. van

Nijmegen naar Eindhoven; J. P. C. M.

Claas, wmr. van Nijmegen naar Eind-

hoven.

Per 1-1-'75: H. J. Vos, wmr. van Huizen

naar Maurik; H. Past, owmr. van Lienden

naar Nijmegen; H. G. Willing, wmr. van

Deil naar Huissen; J. Smaling, wmr. van

Maurik naar Maasdriel; E. J. Lubbers,

wmr. van Berg en Dal naar Groesbeek;

H. D. Dalenoord, wmr. van Doesburg

naar Varsseveld.

Per 2-1-'75: H. F. M. Bouwmeister, wmr.

van Leeuwen naar Giesbeek.

Per 27-1-'75: R. Keizer, wmr. van Maas-

driel naar Roermond.

Per 1-2-'75: C. T. J. Theunissen, wmr.

1e kl. van Overasselt naar Zetten; M. A.

l. Jacobs, wmr. 1e kl. van Zelhem naar

Duiven; W. P. Kuijsten, owmr. van Ros-

sum naar Wehl; G. A. M. Assendorp,

wmr. 1e kl. van 's-Heerenberg naar Zed-

dam.

DISTRICT ROERMOND

Per 25-1-'75: G. A. H. W. Schreurs, wmr.

van Roermond (vkg.) naar Herkenboseh.

Per 1-2-'75: G. Th. Bartray, wmr. 1e kl.

van Horst naar Sevenum.

Per 22-2-'75: P. P. M. Richter, wmr. van

Herkenbosch naar Roggel.

Per 1-3-'75: W. Spa, wmr. 1e kl. van

Reuver naar Sevenum; H. R. Hoekstra,

owmr. van St. Odiliënberg naar Herken-

boseh; G. H. Peeters, owmr. van Weil

naar Herkenbosch (meldkamer).

DISTRICT UTRECHT

Per 4-2-'75: P. F. Hoogendoorn, wmr. 1e

kl. van Wijk bij Duurstede naar Oude-

water.

DISTRICT ZWOLLE

Per 19-11-'74: J. Bruinewoud, wmr. 1e kl.

van Genemuiden naar Heel.

Per 1-12-'74: W. Hesseis, wmr. 1e kl. van

Zwartsluis naar Doornspijk.

Per 19-12-74: P. E. M. Nijhuis, wmr. te kl.

van Losser naar Raaite.

Per 1-1-'75: J. H.. Sissing, wmr. 1e kl.

van Zwolle (vkg.) naar Nijmegen (vkg.);

H. R. R. Kuiper, wmr. 1e kl. van Zwolle

(vkg.) naar Alkmaar (vkg.); H. B. P.

Kolenbrander, wmr. van Weerselo naar

Denekamp; A. M. Snieder, wmr. van Tub-

bergen naar Haaksbergen; J. Visscher,

wmr. 1e kl. van Olst naar Zwolle (reeh.).

Per 27-1-'75: J. A. M. Brocks, wmr. van

Nieuwleusen naar Driebergen.

Per 1-2-'75: H. J. Nijhuis, owmr. van

Haaksbergen naar Wijhe; H. H. X. M.

Wolters, wmr. 1e kl. van Tubbergen naar

Geesteren; H. v. d. Laan, owmr. van

Denekamp naar Brielle.

Per 9-2-'75: J. L. Morshuis, wmr. 1e kl.

van Vriezenveen naar Zwolle (reeh.); J.

van Rosmalen, wmr. 1e kl. van Ommen

naar Zwolle (reeh.).

Per 10-2-'75: KI. Krol, wmr. 1e kl. van

Vroomshoop naar Ommen.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-1-'75: T. A. J. van Kralingen, D. O.
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III van Voorburg (A.I.) naar 's-Graven-

hage (staf distr.).

Per 1-3-'75: E. G. Robinson, adm. ambt

C 1e kl. van Voorburg (A.I.) naar Nijme-

gen (staf distr.).

LUVA

Per 1-2-'75: C. de Witte, owmr. van Rot-

terdam (Luva) naar 's-Gravenzande (Gv.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 25-1-'75: mej. A. Floresse, wmr. van

Driebergen (A.V.D.) naar Rhenen (distr.

Utrecht); G. de Vries, wmr. van Drie-

bergen naar Bunnik (distr. Utrecht).

Per 1-2-'75: G. Zijlstra, owmr. van Drie-

bergen (A.V.D.) naar Leeuwarden (vkg.);

A. J. Woldhuis, wmr. 1e kl. van Drieber-

gen naar Zutphen (R.P.tW.).

Per 22-2-'75: M. J. P. Ampts, wmr. 1e kl.

van Driebergen naar Grathem; J. A. G.

den Hamer, wmr. van Driebergen naar

Grathem.

Per 23-2-'75: J. P. A. Mathijs, wmr. 1e kl.

van Driebergen naar Grathem.

Per 1-3-'75: M. van Stroe, wmr. 1e kl.

van Driebergen naar Bilthoven (vks.); J.

Wubs, wmr. 1e kl. van Driebergen naar

Assen (vkg.).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'75: M. Oudesluijs, wmr. 1e kl.

van Dordrecht naar Maastricht; H. van

der Meer, owmr. van Amsterdam naar

Voorburg (A.I.).

Per 28-1-'75: A. Slingerland, owmr. van

Terneuzen naar Spijkenisse.

de dienst verlaten

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'75: J. Tijssen, wmr. 1e kl. te

Heerde.

Per 1-2-'75: J. Haarman, owmr. te Putten;

W. Vochteloo, adjudant te Hulshorst.

Per 1-3-'75: H. G. Bevers, wmr. 1e kl.

te Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-12-'74: R. Westerhof, owmr. te As-

sen; H. Gommers, adjudant te Roden.

Per 1-1-'75: K. Slik, adjudant te Beilen.

Per 1-3-'75: D. Poelstra, parketwachter

te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-2-'75: W. F. A. van Rooij, owmr.

te Oisterwijk.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'75: B. J. Vreeswijk, wmr. 1e kl.

te Barendrecht; A. T. Blanken, adjudant

te Hardinxveld-Giessendam; J. W. Sype-

stein, wmr. te kl. te Dordrecht; P. Ver-

hoek, wmr. 1e kl. te Rotterdam (park.gr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-2-'75: H. Selders,

's-Gravenzande; W. A. Mul,

Sassenheim; M. Potman,

Lier.

adjudant te

wmr. 1e kl. te

owmr. te De

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-2-'75: A. Bruggeman, owmr. te

Appingedam; B. A. Fröling, wmr. 1e kl.

te Oldehove; J. Metselaar, wmr. 1e kl. te

Bedum; H. M. Voerman-Langeland, schrij-

ver te Groningen.

Per 12-3-'75: G. J. Smits-Lahpor, adm.

ambt. C 3e kl. te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-2-'75: J. Halma, owmr. te Koot-

stertille.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-2-'75: l. de Visser, adjudant te

Kapelle; J. F. van Waterschoot, wmr. 1e

kl. te Philippine.

Per 1-3-'75: N. V. Eekman, adjudant te

Tholen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'75: H. W. G. Beerlage, adjudant

te Zetten.

Per 1-2-'75: J. D. v. d. Berg, wmr. te kl.

te Halle.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-2-'75: J. Huts, wmr. 1e kl. te

Maasbree.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-12-'74: C. Raat, owmr. te Geesteren.

Per 1-1-'75: J. H. Kerkhof!, adjudant te

Dalfsen; J. Lüchtenburg, adjudant te

Wijhe.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-2-'75: mej. A. van Polen, schrijver

A (tel./tel.) te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'75: H. J. Hellendoorn, wmr. 1e kl.

te Dordrecht; H. Karssies, wmr. 1e kl. te

Gorinchem; mej. M. E. P. Ramaekers,

adm. ambt. C 2e kl. te Amsterdam.

in memoriam

Wmr. 1e kl.

H. J. Reinders

's-Gravenzande

* 29-4-'17

t 13-2-'75

Adm. Ambt. C

2e kl.

M. C. Vermeulen

St. Oedenrode

* 24-2-'75
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Geld

Thuis

Service

Alle bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privélening:

I 2.500,- 30 m. 1108,-
1 5.000,- 42 m. 1161,-
1 8.500,- 54 m. I 221,-
115.000,- 60 m. I 355,-

Ze hypotheken:

110.000,- 60 m. 1267,-
I 20.000,- 120 m. I 351,-
140.000,- 120 m. I 701,-

Woonverbetering:

I 5.000,- 60 m. 1125,~
110.000,- 72 m. I 212,-
115.000,- 96 m. I 260,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 1 67 10

JANSENS

Krediet-

kantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur,

Lettergrepen

In elk vakje moet een lettergreep

worden geplaatst van de hierna om-

schreven woorden:

Horizontaal: 1. op elke plaats. 3. vergiffenis,

5. jaargetijde, 7. te drinken geven, 8. be-

neden, 10. raam, 12. vliegenlarve, 13. zuivel-

product, 14. straatverkoper, 16. hij die van

de opbrengst van zijn kapitaal leeft, 18.

achting hebben voor, 19. schermwapen, 20.

ereteken, 21. zitplaats in een schouwburg,

22. part, deel, 24. benedendeel van de rug,

26. delen van een bijenkorf, 27. rnaalinricfi-

ting, 28. rangtelwoord, 30 meisjesnaam, 32.

niet binnen, 33. soort, 35. plezier, 36. solide.

Verticaal: 1. muziekgebouw, 2. niemand uit-

gezonderd, 3. afstaan, 4. stad aan de IJssel

in Overijssel, bekend om z'n koek, 6. vrouw-

tjeshonden, 7. deel van de kast, 9. missen,

11. hemellichamen, 12. wijze, systeem, 13.

een rond gaatje maken, 15. flink, grondig,

17. tegenovergestelde, 18. ridders, 21. boom-

scheuten, 22. geel worden, 23. zwak, 25. deel

van Sumatra, 26. verwoesting, 27. stukken

vis, 29. schermattribuut, 31. onmiddellijk, 32.

krom maken, 34. toespraak.

Oplossingen vóór 3 mei (op een briefkaart) opsturen aan:

Puzzelredactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek,

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-

verloot.

De oplossing van de puzzel in het maart-nummer luidt:

Mans genoeg zijn.

Winnaar: De heer E. Huizer, M. van Coehoornstr. 14, Willemstad.

Kent u onze unieke autopolis met de

v.ele pluspunten nog niet?

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 134.

Rp.org_RPM75_04_apr_nr.08_compri 123



••

DEZE
MAAND

MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

16e JAARGANG No. 9

MEI 1975

• Wat leert.e,~~~splrant over rn~~~~!IJ.~.S)~~~~.~0J'f~~S)
naar syrnmetrÎá~h~ verlichting .W~!~!~ft~epq!~U$toêtl
tegen {rnens)wetenschappers?

Rp.org_RPM75_05_mei_nr.09_compri 124



-I
~AZI

MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

16e jaargang

no. 9

mei 1975

inhoud

OMSLAGARTIKEL

Politie en

wetenschappers

COLUMN

J. R. Tjepkema:

Promotie zonder rangsverhoging 26

INFORMATIE

Inspectie personeel

voert beheer over

tienduizend RP-ambtenaren . 11

Wat is nu feitelijk

een schooldekaan . . 14

Terug naar

symmetrische verlichting . . . 23

Oud-burgemeester

W. Thomassen:

Nieuwe politieorganisatie zou

al in 1981 kunnen draaien .

INFO INTERN

Nieuws uit de districten . .

Koninklijke onderscheidingen
-•.

VASTE RUBRIEKEN

Personalia

Nieuwe groepscommandanten

Puzzelpagina

Adressen van

redactie en administratie

3

29

15

16

33

32

36

5

..,.

indit nummer

Criminologen
in de clinch

Criminoloog en NPA-docent

Toebosch trekt van leer tegen

zijn kollega Kirkham, die (evenals

hij) het politie-uniform aantrok.

Daarbij rijst de vraag, wat er

ontbreekt aan de samenwerking

tussen politie en wetenschap.

Een RPm-rondetafelgesprek pag. 3

Schele auto's
onder het mes

Er wordt wat afgeloensd op onze

nachtelijke wegen. Zeker een op

de 20 auto's voert ongelijke

verlichting. Moeten we terug naar

de symmetrie? Verkeersschool-experts

hebben daar zo hun ideeën

over . pag. 23
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Nog één keer is de Amerikaanse
Kriminoloog Kirkham (die de prak-

tijk wilde leren kennen, daarom het
politie-uniform aantrok en vervol-

gens een ommezwaai van 180 gra-

den maakte) van stal gehaald, om
op te draven voor het RP-magazine.

Zijn "stunt" oogstte waardering en

kritiek in RPm's rondetatelqesprek,
waar harde noten werden gekraakt

In de diskusale over Politie en We-

tenschap, die vaak tegenover el-

kaar worden gesteld, maar elkaar

eigenlijk zouden moeten vinden.

Politie en wetenschap
RPm: In een spontane reaktie op

het artikel van Kirkham heeft pro-

fessor Hulsman o.a. gezegd (zie de

volledige tekst op pag. 9), dat bij

de politie-opleiding in ons land de

nadruk nog altijd valt op de straf-

rechtelijke en juridische benadering,

terwijl aan een meer psychologische

of maatschappelijke benadering wei-

nig wordt gedaan. Deelt u die mening,

mijnheer Van Dolderen?

v. Do/deren: "Ik heb altijd de nei-

ging om niet onmiddellijk een knie-

val te doen voor het predikaat 'we-

tenschappelijk'. Ik ben van mening,

dat elke wetenschapper zijn weten-

schap bedrijft vanuit een vooringeno-

men standpunt, bijv. met betrek-

king tot mens- en levensbeschouwing.

Die vooringenomenheid heeft elk

mens. Dat geldt zelfs voor exakte we-

tenschappen, maar voor al voor mens-

wetenschappen, zoals sociologie, psy-
chologie, kriminologie en in versterkte

mate voor filosofie.
Ik ben het wel met prof. Hulsman

Het is een eerste vereiste, dat
jonge politiemensen meer

weten van de achtergronden
van menselijke gedragingen

in bepaalde situaties.

eens, dat we als politiemensen zoveel

mogelijk ons best moeten doen om de

zaak psychologisch of maatschappe-

lijk te benaderen. Aan de andere kant

heb ik de indruk, dat deze opmerking

vanuit een al te rooskleurige maat-
schappij-visie wordt gemaakt. Soera-

tes zei zo'n 500 jaar vóór Christus al:

'als je de mensen het inzicht kunt

bijbrengen wat nu werkelijk goed en

werkelijk slecht is, dan zullen ze zich

ook goed gedragen. En aan het begin

van de 20e eeuw zei men, in dezelf-

de lijn: 'bouw veel scholen, dan kun

je de gevangenissen sluiten'. We

weten nu, dat onze praktijk er anders

uitziet. Ik stel dus, dat geen enkele

wetenschapper ontkomt aan zijn eigen

beginpunt ...

Toebosch: Dat geldt ook voor elke

politieman

v. D.: ... uiteraard ook voor elke

politieman.

3
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RPm: Wie z'n oor in het korps rijks-

politie te luisteren legt, ontkomt niet

aan de indruk dat velen nogal huive-

rig zijn voor de invloeden van weten-

schappers. Waarom eigenlijk? Waar-

om zou men deze specialisten op hun

terrein niet aanhoren, van hun kennis

gebruik maken en die in dienst stellen

van de politie? ..

Toebosch: Mag ik daar om te begin-

nen bij opmerken, dat die huivering

niet geldt voor technische weten-

schappers op het gebied van verbin-

dingen of verkeer. Dan is er geen

probleem. Maar zodra je bij de politie

onderzoek wilt doen naar menselijk

gedrag, als het gaat om het verbali-

seringsbeleid, het sepötbeleid, de

efficiency bij het politie apparaat en

noem maar op, dan worden talloze

argumenten van stal gehaald om het

onderzoek te laten mislukken. Wij als

apparaat zijn over het algemeen erg

huiverig om anderen bij ons binnen

te laten. En dat maakt mensweten-

schappers, die bij andere organisaties

wèl binnenkomen en onderzoek doen,

achterdochtig.

Heel typerend is, dat bij de ministe-

ries van Justitie en van Binnenlandse

Zaken alle afdel ingen (zoals psycho-

patenzorg, reklassering, kinderbe-

scherming, tbr-toepassing, enz.) een

stafbureau Wetenschappelijke Advie-

zen of Wetenschappelijk Onderzoek

hebben. Alleen de Direktie Politie

(zowel bij Justitie als bij BZ) doen

het zonder zo'n wetenschappelijke

afdeling. Dat zijn de enige beleids-

afdelingen die op dat terrein helemaal

niets hebben.

RPm: Wat ziet ti als een ideale

oplossing?

Tb.: Een ideale oplossing lijkt mij, dat

(zoals in Engeland het geval is), aan

zo'n ministerie een research- of plan-

ning-afdeling wordt gecreëerd, waar-

in wetenschappers en politie-mensen

samenwerken. Maar dan wel weten-

schappers die de praktijk goed ken-

nen na een pittige stage-periode, en

ervaren politie-officieren die maxi-

4

RPm

rondetafelgesprek
in Nijmegen

Het artikel van de Amerikaanse

kriminoloog Klrkham die dienst

ging doen als politie-agent

(RP-mag. no. 6/75) was de aanleiding

tot het houden van een

RPm-rondetafelgesprek, waarin

verder geborduurd kon worden op

het thema 'Politie en Wetenschap'.

Voor dit gesprek werden

uitgenodigd: de heren

• Th. van Dolderen (42)
stafofficier algemene dienst in het
district Nijmegen, die als praktijkman
het Kirkham-artikel een 'goede
opzet' zei te vinden: "In ons land
lopen ook wel wetenschappers
rond die alle begrip voor de realiteit
missen".

• Drs. J. M. Th. E. Toebosch (33),
kriminoloog en stafdocent aan de
Ned. Politie Academie te Apeldoorn,
die ernstige kritiek heeft op zijn
kol/ega Kirkham: "Als wetenschapper
vind ik hem ongeschikt, omdat hij
theorieën kan verkondigen zonder
ze te toetsen, terwijl hij bovendien
voldoende geïnformeerd had kunnen
zijn uit het vele onderzoek dat er
met name in Amerika op dit gebied
is gedaan. Ik acht hem eveneens
ongeschikt als politieman, wegens
zijn gebleken gebrek aan stabiliteit".

• R. H. J. Oudman (25),
motorsurveil/ánt bij de algemene
verkeersdienst in Driebergen, als
vertegenwoordiger van de lezers
die gehoor gaven aan de redaktionele
oproep om op het Kirkham-artikel
te reageren.

Voor dit rondetafelgesprek genoten
wij de gastvrijheid van de districtsstaf
te Nijmegen.
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maal om de vier jaar worden ververst,

om het kontakt met de praktijk te

houden.

RPm: Hoe staat u daar als praktijk-

man tegenover een dergelijke sug-

gestie, meneer Van Dolderen?

vD.: Ik zou het waarderen, als de

politie zou kunnen beschikken over

een wetenschappelijk bureau of iets

dergelijks. Maar ik blijf erbij aan-
tekenen, dat geen enkele wetenschap-

per zich kan losmaken van zijn ver-

trekpunt.

Tb.: Daar zijn we het wel over eens.

Het feit alleen al, dat je kiest voor

een bepaalde studierichting, betekent

dat je nooit volkomen objektief,

waardevrij wetenschapelijk onderzoek

kunt verrichten. Alleen al het feit, dat

je een bepaald probleem gaat onder-

zoeken is een uiting van je eigen be-
langstelling, van je eigen vertrekpunt.

Bij elk mens.

vD.: Gaan veel wetenschappers niet

wat teveel uit van een rooskleurige

maatschappijvisie à la Socrates? . . .

Tb.: Als het een goed wetenschappe-

lijk onderzoek is, kun je de uitgangs-

punten, de technieken en de inter-

pretaties kontroleren en dan weet je

of eventuele rooskleurige uitkomsten

onjuist zijn. Maar de andere moge-

lijkheid is, dat de uitkomsten wèl

juist zijn en dat op grond daarvan

andere mensen hun mening moeten

herzien.

Voorbereid op noodsituaties?

vD.: Mijne heren, aan al die weten-

schappelijke beschouwingen heeft een

politieman geen fluit op het moment

dat hij in een noodsituatie verkeert.

(Beschreven wordt een recent voor-

beeld van twee 20-jarige politiewacht-

meesters op surveillance die een café

binnengaan, waarna de eerste meteen

wordt neergeslagen en de ander door

twee potige kerels wordt bedreigd.

De terugweg is afgesneden, een van

de vechtersbazen wil de tweede

wachtmeester neerslaan, die dan zijn

pistool trekt en schiet, - Red.).

. .. Wat had deze jongeman aan uw

theoretische beschouwingen?

Tb.: Dan is het leger op dit punt toch

verstandiger geweest. Onze militairen

hadden wat meer ervaringen in nood-

situaties en die hebben toen weten-

schappers modellen laten uitdenken,

hoe op een gegeven moment bepaalde

kritieke situaties konden worden op-

gelost met gebruikmaking van be-

paalde technieken. Die hebben ze toe-

gepast en het werkte nog ook. Niet

in elke situatie natuurlijk, want pas-

klare oplossingen voor èlke situatie

kan geen enkele wetenschapper, zelfs

geen enkele politie-ambtenaar geven.

(Majoor Van Dolderen schetst een

tweede praktijkgeval: een woon-

wagenbewoner die bij zijn arrestatie

op een politieman schiet, dan tijdens

zijn detentie met een maatschappelijk

werker op sollicitatiebezoek mag en

tijdens dat uitstapje ontsnapt - Red.).

vD.: Dat kon je op je klompen aan-

voelen zeggen wij dan als mensen van

de praktijk. Wat moeten we dan met

een dergelijke benadering die weten-

schappelijk wel verantwoord zal zijn?

Tb.: Mijn eerste is: hoe vaak is

iemand in een soortgelijke situatie op
sollicitatiebezoek gegaan en wel terug-

gekeerd? Want met incidenten kun je

namelijk alles bewijzen of ontkrach-

ten. Ik ga toch ook niet volhouden,

dat de Nederlandse politie korrupt is

omdat er een paar korrupt geweest

zijn?

Steeds meer geweld

vD.: Goed, je kunt psychologisch

gaan uitdenken hoe je in een bepaal-
de situatie zou moeten reageren. Maar

op een gegeven moment is die ruimte

er niet, is er een eind aan de diskus-

sie. Toen ik mijn mensen op pad

stuurde om de genoemde man in hel

woonwagenkamp te arresteren, heb
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~j Koninklijke
Nederlandse

r: ; Papierfabrieken
Maastricht - Lanaken

ik de instruktie gegeven het pistool

gereed te houden en raak te schieten

zodra de man een verdachte beweging

zou maken. Of moest ik misschien -

na de vorige schietpartij - mijn men-

sen er maar aan wagen??? ...

Tb.: Het kan best zijn, dat u in dit

geval de beste oplossing hebt geko-

zen. Maar dat zou je nooit mogen
ver-algemeniseren tot 'arrestaties op

woonwagenkampen doen wij voortaan

uitsluitend met geladen pistolen'.

Want dan wordt de volgende reaktie:

'op woonwagenkampen komen wij
alleen nog in ME-verband. . .'

vD.: Zover zijn we zo langzamerhand

wel ongeveer gekomen . . .

Tb.: Daar werken wij als politie zelf

aan mee. Want als we één keer met

de ME zijn geweest, kunnen we de

volgende keer met niets minder aan-

komen dan ME plus pantserwagens

en de daaropvolgende keer ME plus

6

pantserwagens en - bij wijze van

spreken - nog een bataljon infanterie
erachter.

vD.: Er zit inderdaad een escalatie in,

dat klopt. Dat past ook helemaal in

ons huidige wereldbeeld. Dat zie je

gebeuren. Onze tegenstanders gaan

steeds meer hun toevlucht nemen tot
zwaardere middelen. Met als ant-

woord: nog groter geweld van onze
kant.

RPm: Een heilloze weg.

vD.: Dat is een heilloze weg.

Tb.: ... Terwijl wij als politie de

macht hebben om te de-escaleren.

Oudman: U zou bij een ontwapening

van de politie willen beginnen????

Tb.: Alsjeblieft niet. Nee, je zou

het wapengebruik moeten monopoli-

seren voor de politie en verder elke

burger het bezit van wapens moeten

verbieden.

Een staatsmonopolie dus. Maar ik wil

nog even doorgaan op het geweld van

onze kant. Dat is staatsgeweld. En de

ellende is, dat als de staat geweld toe-

past, dit over het algemeen veel meer

gevolgen heeft dan wanneer bijvoor-

beeld echte kriminelen dat doen. De

Verenigde Staten zijn daar een duide-

lijk voorbeeld van. De Amerikaanse

politie, die over het algemeen onvol-

doende is opgeleid, treedt bijzonder

hard op. Er wordt ook zeer hard ge-

straft. En wat is het resultaat? Stijging

van de kriminaliteit, verharding van
de kriminaliteit. Dat vind ik een op-

lossing, die ik Nederland niet zou

toewensen.

Wat doet de regering?

(Wmr. Oudman brengt zijn politieke

versie in de diskussie en merkt op, dat

de regering-Den Uyl een slecht voor-

beeld geeft aan de burgers, wanneer

zij ministers ondanks bepaalde inci-

denten handhaaft en bepaalde uitin-

Rp.org_RPM75_05_mei_nr.09_compri 129



~

Kriminoloog Toebosch

was zijn kollega Kirkham vóór

Gesprekspartner Toebosch weet waar hij het over heeft als hij
scherpe kritiek oefent op de kriminoloog Kirkham (die overigens
geen hoogleraar is - zoals alom gemeld - maar wetenschappelijk
medewerker aan de afdeling Police Science van de universiteit
te Florida). Al vóór Kirkham het politie-uniform aantrok, stapte
kriminoloog Toebosch de politiepraktijk in en liep (toen hij zijn
docentschap aan de NPA in 1970 aanvaardde) een maand stage bij
de centrale recherche, afdeling I, in Den Haag. Toen hij naar
Apeldoorn verhuisd was, deed hij nog gedurende anderhalf jaar
(vooral 's nachts en in de weekends) een of twee diensten per
week als geüniformeerd agent-surveillant bij de gemeentepolitie
aldaar. Verder was hij korte tijd stagiair bi] ' de AVD (surveillance)
en bij andere onderdelen.

Op de foto ziet men agent Toebosch (links) tijdens een surveillance.

(Foto Geert Vredeveld)

gen in de linkse pers en radio onge-

straft toelaat).

regeerde landen als Spanje of Rus-

land niet aan. Maar ik zie liever af

en toe wat poep aan de knikker dan

dat we zouden moeten leven in een

dergelijk autoritair systeem.

Om.: Ja, maar ik vraag me af, waar

dan de zekerheid voor de politie is.

Oudman: Hoe kan de politie toezien

op naleving van de geldende rechts-

regels, terwijl die door de regering

met voeten worden getreden?

Toebosch: Sorry hoor, maar als we

zo konsekwent doorredeneren, zitten

we binnen de kortste keren in een

autoritair systeem. Incidenten met

vrijgevochten ministers of omroep-

rnedewerkers tref je in autoritair ge-

Tb.: Daarnet ging het om de rechts-

zekerheid van de burger. . .

Om.: Ja, maar - die kan alleen maar

gewaarborgd zijn bij een goed funk-

tioneren van o.a. ook de politie. Als

de politie geen houvast heeft, dan is

de rechtszekerheid van de burger ook

weg. En het houvast van de politie

wordt minder naarmate haar regering

slechte voorbeelden geeft, vind ik. De

ruggesteun ontbreekt.

Tb.: Ik vind, dat je een regeringsbe-

leid niet op incidenten mag beoor-

delen. De jongste begroting spreekt
wel andere taal. Kijkt u maar na, wat

deze regering extra heeft gevoteerd

voor de politie. Het vorige begrotings-

jaar is er voor het eerst een sterke

uitbreiding geweest in de financiële
middelen van de politie. Iets wat vo-

rige regeringen niet hebben aange-
durfd, omdat zo'n extra geld voor de

politie het in het parlement nooit zo

goed doet. Dat is nu toch gebeurd èn

daar spreekt een visie uit, die voor

mij zwaarder weegt dan wat losse in-
cidenten waarover gekift wordt.

Politie en politiek

RPm: We zitten nu in de politiek en

dat is een situatie die door politie-

mensen veelal wordt ontlopen. Vind

u dat juist? Mag de politie zich niet

met politiek bemoeien? Is zij slechts

de gedweeë uitvoerster van wat be-

stuurders en politici van nu eens deze,

dan weer die overheid willen?

Tb.: Ik vind, dat de politie op een

gegeven moment moet zeggen: dit is
te dol. Niet altijd maar in onderge-

schiktheid aan het bevoegde gezag.

'. t

vD.: Ik vind, dat de houding van som-

mige bestuurders ten aanzien van de

politie wel eens wat mag veranderen.

Het is een absurde zaak, wanneer de

politie in het allerlaatste stadium, als

alles al verknold is door wie dan ook,

erbij gehaald wordt om uiteindelijk

de sterke arm te zijn. Waarom bij-

voorbeeld de plaatselijke politieman,

die de samenleving in zijn dorp kent,

er niet in een veel vroeger stadium

bijgehaald en geluisterd naar zijn ad-

viezen en ervaringen. Dat geldt ook

voor het grote georganiseerde op-

treden, als daar geweld bij te pas

komt. Pas in laatste instantie wordt

de politie met een situatie gekonfron-

teerd en moet die dan maar zien op

te lossen. Terwijl de oorzaak vaak te

7
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vinden is in tal van bestuurlijke fou-

ten, die eerder gemaakt zijn.

Tb.: Ik ben van mening, dat het

politieapparaat - omdat het over

veel informatie beschikt - de plicht

heeft van tevoren iets te doen en het

bestuur erop moet wijzen wat de kon-

sekwenties kunnen zijn van een be-

paald optreden. Dat gebeurt nu vaak

niet en als dan tenslotte de politie

voor het blok geplaatst wordt, zijn er

meestal vrij weinig andere mogelijk-

heden meer. De politie zou in de

voorfase wat minder terughoudend

moeten zijn.

RPm: En in die voorfase zou een

wetenschappelijke begeleiding niet

mogen ontbreken. . .

Tb.: Inderdaad, want er is wèl het

nodige bekend van krisissituaties.

Daar is veel onderzoek naar gedaan,

vooral in Amerika ... Dat Kirkham

drs. P. van Rheenen:

"De politie voelt zich vaak onbegrepen "

Drs. P. van Rheenen, socioloog, staflid van het studiecentrum voor

hogere politie-ambtenaren, oud-inspecteur van de Rotterdamse politie:

"Ik proef iets van een 'bekering' in het verhaal. Het is eigenlijk al

te veel van het goede. Er zit een stuk politie-promoting in en daarom

ook dat het in tijdschriften van de politie overal wordt afgedrukt.

De politie voelt zich vaak onbegrepen en dat blijkt meer voor te

komen bij groepen die macht hebben. Die worden overkritisch en

met wantrouwen bekeken. Ik noem gezagsdragers als burgemeester

en wethouders en direkties van grote bedrijven. Die worden al gauw

van kwade trouw beticht. Voor zover het gaat om pogingen tot

kontrole, dat moet natuurlijk blijven."

"Van Kirkham heb ik de indruk dat hij op de universiteit in een

ivoren toren zat, als 31-jarige gewoon weinig van het leven afwist."

"Het is waar dat er kriminologen zijn die normen opstellen die

idealistisch zijn en die geen rekening houden met de praktijk. Ook

een man als prof. Huisman stelt idealistische normen, maar hij weet

wel degelijk wat er in de praktijk te koop is en dat die normen niet
altijd haalbaar zullen zijn."

daar kennelijk niets van wist, maakt

hem wel tot een enorme nul als kri-

minoloog, maar dat terzijde ... Uit

onderzoek naar heel veel situaties

waar uiteindelijk de politie met ge-

weid aan te pas kwam, bleek dat in

zeer veel gevallen het aanwenden van

lichamelijk geweld niet noodzakelijk

is. En het zou mij niet verbazen, als

dat ook in Nederland voor een deel

op zou gaan.

Andere opleiding?

RPm: Prof. Huisman zegt in zijn

reaktie op het Kirkham-artikel (zie
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Prof. Huisman: Steek je geld in tanks of in een betere opleiding

Prof. mr. L. H. C. Huisman, hoogleraar

in het strafrecht, strafprocesrecht en

criminologie, tevens lid van de Coorn-

hertliga, die organisatieverbeteringen na-

streeft bij justitie en politie:

"Het verhaal maakt op mij een erg

naïeve indruk. Het heeft iets van morele

herbewapening en dat ligt me niet zo.

Zo naïef Kirkham als criminoloog dacht

over het werk van de politie, zo naïef

toont hij zich later weer na zijn praktijk-

ervaringen. Hij slaat helemaal door. Als

wetenschapsman kon hij toch beschikken

over bibliotheken vol met ervar ingsge-

[(evcns van politie en delinquenten.

Ongetwijfeld Is er een categorie con-

flicten waar agenten mee te maken krij-

gen die hen noopt hard op te treden.

Maar er zijn daarnaast ook veel situaties

waarbij dit niet nodig is maar waarin de

politieman toch maar weinig anders over-

blijft, naar zijn eigen inzicht, doordat

hij verkeerd is opgeleid. De nadruk valt

nog altijd sterk op de strafrechtelijke en

juridische benadering terwijl aan een

meer psychologische of maatschappelijke

weinig wordt gedaan. Waarom wordt er

meer getraind in het schieten dan in bij

voorbeeld het rollenspel?

Politiemensen weten vaak ook niet wat

ze met meer algemene kritiek aan moe-

ten. Ze betrekken het onmiddellijk op

zichzelf. Anderzij ds moet ik zeggen dat

de politieman nogal eens in de kou blijft

staan doordat zij die echt verantwoor-

delijk zijn, zoals de officier van justitie

of de burgemeester, zich op de achter-

grond houden. Zij houden daardoor

schone handen en de politie kan de

kastanjes uit het vuur halen.

Overigens vind ik dat er te weinig con-

trole is op de politie, ook bijvoorbeeld

wat betreft de opleiding. Zoiets is natuur-

lijk fundamenteel. De manier waarop je

een politieman opleidt is voor een groot

deel bepalend voor zijn houding in dui-

zenden contacten over tientallen jaren.

Grofweg gezegd: steek je het geld in

tanks voor de politie of in een betere,

andersgerichte opleiding."
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onder aan pag. 9), dat de politie soms

genoodzaakt is hard op te treden,

maar dat er ook veel situaties zijn

waarbij dit niet nodig is, terwijl het

toch gebeurt, als gevolg van een ver-

keerde opleiding. En daarmee zijn we

weer bij het begin van dit gesprek

terug: krijgt de adspirant in zijn

eerste opleiding voldoende mentale

bagage mee om zijn eerste konflikt-

situaties aan te kunnen?

Tb.: Een groot gedeelte van het werk

van de jonge wachtmeester bestaat

uit kontakten met anderen - een be-

keuring, een slechtnieuws-gesprek,

een disciplinegesprek. Als je dat ver-

gelijkt met het aantalopleidingsuren

waarin hij daarop wordt voorbereid,

dan is dat een wanverhouding. Omdat

je die jonge mensen, die zelf nog in

een rijpingsproces verkeren, opzadelt

met misschien iets te uitgebreide juri-

dische kennis maar beslist veel te

weinig kennis voor het aangaan van

praktische situaties.

vD.: In die zin ben ik het met Huls-

man eens, maar de praktijk leert dat

er in dat ene opleidingsjaar - met

netto 40 weken - gewoon geen ruim-

te is voor meer praktijklessen.
Tb.: Dat zegt schoolkommandant Van

der Meer ook; hij pleit daarom voor

een langere opleiding: Ik zeg dan:

nee, eerst kijken wat je hebt en wat

je daaruit kunt weglaten aan wetten

e.d., omdat in de eerste vier of vijf

praktijkjaren heel wat zaken helemaal

niet aan de orde komen. Laat dat

dan weg en stop er andere dingen in.

Dingen die je beslist wèl nodig hebt
als politieman in de frontlinie. Als

ook zo'n jonge wachtmeester zich de

meeste tijd al moet bezig houden met

het gedrag van andere mensen, dan

is het een eerste vereiste, dat hij meer

weet van de achtergronden waarom

bepaalde mensen zich in bepaalde

situaties zo gedragen, dan van de

Vogelwet of de APV-bepalingen, ter-

wijl die er in een hoog tempo inge-

stampt worden. Ik ben van mening,

dat de prioriteiten verkeerd gelegd

worden. Mensen die kontinu bezig

zijn met menselijk gedrag, moeten

veel weten van menselijk gedrag.

~rv.!l':ZI~

ASSEN

TT-RACES
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Inspectie personeel
voert het" beheer"
over tienduizend
RP-ambtenaren!

D.H.Overdijking (hoofd):

De beoordeling kan
beslissen over toekomst

interview: J. J. H. v. Aerssen

Bijna tienduizend rijkspolitie-ambte-

naren, waarvan circa 8200 geünifor-

meerden en cica 1600 burger-ambte-

naren worden "beheerd" door de in-

spectie personeelszaken van het Korps

Rijkspolitie. Ook de ongeveer 3000
reserve-rijkspolitieambtenaren die het

Korps telt, vallen onder het beheer

van de inspectie.

Wat "beheren" feitelijk inhoudt ver-

telt het hoofd van de inspectie, de

heer D. H. Overdijking.

Overdijking: De inspectie personeels-

zaken ressorteert rechtstreeks onder

de Algemeen Inspecteur. Zij wordt

gevormd door een afdeling 'uitvoering

personeelsbeleid" en een drietal bu-

reaus, met name: het bureau "perso-

neelsvoorziening (werving). het bu-

reau "ontwikkeling personeelsbeleid"

en het bureau "reserve-rijkspolitie".

De hoofden van de afdeling en de

drie bureaus staan rechtstreeks onder

het hoofd van de inspectie.

De afdeling "uitvoering personeels-

beleid", waarvan het hoofd tevens

plaatsvervangend hoofd van de in-

spectie is, wordt gevormd door het

bureau "beheer" en het bureau "per-
soneelsconsulenten".

Beheer

Wat het politiepersoneel betreft om-

vat het beheer de behandeling van

alle personeelsmutaties, vanaf de aan-

neming (werving), verplaatsing, be-

vordering, etc., tot ontslag (fIo) toe.

Met betrekkking tot het burger-per-

soneel geldt in grote trekken hetzelfde

echter met dien verstande dat in for-

mele zin het beheer berust bij de

directie politie van het ministerie van

justitie. Het initiatief van de reeds

genoemde behandeling, met de daar-

aan verbonden werkzaamheden, gaat

echter uit, c.q. worden verricht, door

de inspectie personeelszaken van het

Korps Rijkspolitie.

Vanaf het moment dat de politieman,

na door het bureau personeelsvoor-
ziening (Utrecht) voor toelating tot

het Korps geschikt is bevonden en

hij zijn opleiding aan één der drie

opleidingsscholen (Apeldoorn, Hom,

Harlingen) gaat beginnen, komt bij

in registratie bij de inspectie perso-

neelszaken en wel bij het "bureau

beheer". Dit bureau bestaat uit een
aantal secties, t.w.: 1 sectie adspiran-

ten, 3 secties politiepersoneel en 1

sectie burger-personeel alsmede een

sectie ranglijsten. Gedurende zijn

opleiding blijft de adspirant in be-

heer (geregistreerd) bij de sectie

adspiranten. Zodra hij het examen

voor wachtmeester met goed gevolg

heeft afgelegd en ingedeeld wordt op

één der wachtmeester-functies bij het

Korps, komt hij in beheer bij één van

de secties politiepersoneel. Normaal

gesproken blijft hij daar in beheer tot

het moment, dat hij de politiedienst

om welke redenen dan ook verlaat.

Alle mutaties gedurende zijn loop-

baan bij het Korps worden verwerkt

op een zogenaamde personeelskaart.

Verzoeken van de man zelf, bevorde-

ring, overplaatsing, verhuizing, disci-

plinaire zaken, enz., worden in eerste

instantie door het bureau beheer be-
handeld.

Gesteld kan worden, dat voor de

politieman, zowel als voor de burger-

ambtenaar, de afdeling uitvoering

personeelsbeleid en met name hel

bureau beheer de belangrijkste afde-

ling voor hem is en waarbij hij dan

ook het nauwste is betrokken.

Consulenten

Het Korps heeft de beschikking over

9 personeelsconsulenten, die een be-

langrijke rol vervullen bij de perio-

diek uit te brengen beoordelingen. De

consulent is enerzijds adviseur (het

belangrijkste facet van zijn taak) en

anderzijds consolent in de ware bete-

kenis van het woord, hetgeen wil zeg-

gen dat hij in voorkomende gevallen

de vertegenwoordiger is van de in-

spectie personeelszaken.

Het beoordelen van een politieambte-
naar is een uiterst belangrijke zaak.

De beoordeling speelt niet alleen een

rol tijdens de proeftijd, maar ook

daarna bij eventuele bevordering en

benoeming in een functie, het volgen

van kader-cussussen, etc. Kortom, zij

kan van beslissende invloed zijn op
de toekomst van de ambtenaar.
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cursie, die de schooldekanen een

goed inzicht in de politie-opleiding

heeft gegeven."

Tot zover de heer Pels. Wij dachten

dat het initiatief van de schooldekanen

uit de kring Zwolle/Kampen door het

Korps op prijs wordt gesteld en dat

de heer V.d. Meer, die overigens te-

genwoordig "directeur" en geen

"commandant" meer wordt genoemd,

gaarne meer schooldekanen op zijn

instituut zal ontvangen en rondleiden.

aast Apeldoorn kan men trouwens

ook terecht in Hom en Harlingen,

waar eveneens opleidingsscholen van

het Korps zijn gevestigd.

JvA.

Snijpunt

De positie van de schooldekaan ligt

als het ware op het snijpunt van een

drietalontwikkelingslijnen binnen het

onderwijs.

M.a.W.: Een drietal ontwikkelingen

binnen het moderne onderwijs bepa-
len in sterke mate de inhoud van de

schooldekaanfunctie:

- De structuur van het voortgezet

onderwijs maakt het mogelijk dat

een leerling via achtereenvolgen-

de keuzemomenten stap voor stap

zijn eigen weg bepaalt in de rich-

ting van een concrete toekomst.

Dat is een geleidelijk en begeleid

proces, gebaseerd op een groeiend

Wat is nu feitelijk

een schooldekaan ?

Een schooldekaan is een leraar die in

opdracht van het bevoegd gezag de

leerlingen van zijn school - in contact

met de ouders - begeleidt bij de stu-

die- en beroepskeuze, waartoe hij

gedeeltelijk van lessen wordt vrijge-

steld. Hij wordt belast met deze taak

op grond van specifieke geschikthe-

den, zoals goede contactuele eigen-

schappen en een brede maatschappe-

lijke belangstelling. Om zijn taak

naar behoren te kunnen uitoefenen,

dient hij een passende opleiding te

volgen en werkt hij nauw samen met

de schoolleiding, de collega-docenten

en deskundigen buiten de school.

inzicht in eigen aard, eigen moge-

lijkheden en verwachtingen.

- De school is uit zijn isolement ge-

treden, nu er in het onderwijs een

grotere betrokkenheid op de maat-
schappij ontstaat. In deze ontwik-

keling speelt de schooldekaan een

stimulerende rol, b.v. op het mo-
ment dat de leerlingen voor de

mogelijkheid staan om door hun

pakket- en of richtingkeuze al eni-

germate de plaats te bepalen waar

zij straks in de maatschappij zul-

len staan. Zij zullen zich dan in

dat toekomstperspectief moeten

Het vertrouwde adres

voor betrouwbare banden

tegen aantrekkelijke prijzen!

III~IIIIIIII
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verdiepen en zich oriënteren in

het leven buiten de school.

- Er is een groeiende aandacht voor

de eventuele problematiek van de

leerling en daarmee voor diverse

vormen van persoonlijke begelei-
ding.

Begeleiding

De begeleiding door de schooldekaan

houdt in dat hij:

de leerlingen aanmoedigt zoveel

mogelijk zelf een weg te kiezen,

passend bij hun aard, capaciteiten

en belangstelling;

- hen wijst op de motieven welke

een rol kunnen spelen bij een per-

soonlijke keuze;

aan de leerlingen de mogelijkheid

biedt een goed beeld te krijgen

van de keuzemogelijkheden en in-

zicht in de consequenties ervan;

- hen de weg kan wijzen in het

steeds groeiende complex van bin-

nen- en buitenschoolse informatie-

mogelijkheden ten bate van de
leerlingen.

Informatie

De schooldekaan verzorgt of coör-

dineert de informatiestrekking rond

een reeks beslissingsmomenten in de

schooIloopbaan. Andere schoolfunc-

tionarissen of deskundigen van buiten

de school worden daarbij ingescha-

keld.

De beslissingsmomenten liggen bij:

- de keuze van schooltype- of -afde-

ling aan het einde van brug-

periode, gemeenschappelijk eerste

jaar of soms een hoger leerjaar;

- de keuze van beroepengroepen in

het Lager Beroeps Onderwijs;
- de Keuze van A- of B-richting in

het VWO;

- de keuze van het vakkenpakket

voor het eindexamen;
- de keuze van een voortgezette

studie of opleiding na het eind-

examen;
idem bij een tussentijds vertrek

van de school;

de keuze van een algemene be-

roepsrichting of een concreet be-

roep.

(Uit: NVS wegwijzer, het orgaan van de
Nederlandse Vereniging van Schooldekanen).
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Een ei is een kievitsei

Een ei is een kievitsei 15

Koninklijke onderscheidingen 16
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Beëdigd werd er toch 18

Olympia's Tour 19

RP kreeg eigen dojo 22

(foto: Albert Hornstra Hardegarijp)

De vervroegde sluitingstijd voor het

rapen van kievitseieren heeft de ge-

moederen in Friesland danig bezig ge-
houden. De beperking van twee we-

ken raaptijd werd door de Friezen

niet genomen. Men reisde naar de

Staatssecretaris en hield een demon-

stratie in het ijsstadion te Heeren-

veen.

Niet echter de wachtmeester Banga

van de Verkeersgroep Leeuwarden,

die het eerst in de gemeente West-

dongeradeel gevonden kievitsei aan

de eerste burger, M. K. Pool aan-

bood.
Banga deed de vondst op 20 maart.

Vrijwel alle burgemeesters in Fries-
land krijgen nog, volgens traditie, het

eerste ei dat in de gemeente gevon-

den wordt aangeboden.

Banga maakte geen uitzondering op

dit gebruik.

Het is een natuurvriend. Eierzoeken

en vissen behoren tot zijn hobby's,

Uit: ACHTEROM

(Mededelingenblad van het

district Dordrecht)

Zojuist verschenen. . .

Opperwachtmeester M. P. van Dijk

van de Verkeersgroep Dordrecht

heeft in de zwaailichtserie, uitgegeven

door NAM Voorschoten, een boekje

laten verschijnen met als titel: "Alles

over autoverlichting".

In duidelijke taal en voorzien van ver-

helderende illustraties (foto's en teke-

ningen) laat de auteur een duidelijk

licht schijnen over het moeilijke on-

derwerp "autoverlichting".

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. Huizing, J. Oosting, B. Roomer,

H. A. de Ruiter.

Eindredaktie:

J. J. H. van Aerssen.

15
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Op 30 april 1975, de verjaardag van H.M. de Koningin, ontvingen
de navolgende Korpsleden een onderscheiding.
De redactie wenst alle onderscheidenen van harte geluk met dit
Koninklijk blijk van waardering.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: de heer B. van

der Meer, dirigerend officier der Rijkspolitie 2e klasse,

commandant van de opleidingsschool van het Korps

Rijkspolitie, te Arnhem.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heer J. M. van

de Ven, hoofd van de afdeling uitvoering personeels-

beleid van de Algemene Inspectie van het Korps Rijks-

politie te Voorburg.

De Eremedaille, verbonden van de Orde van Oranje-

Nassau, in goud, bij bevordering, aan:

de heer J. de Ridder, adjudant der Rijkspolitie te Oister-

wijk;

de heer W. Vlijm, adjudant der Rijkspolitie te Apel-

doorn.

De Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-

Nassau, in goud, aan:

de heer J. H. van Belois, adjudant der Rijkspolitie te

's-Gravendeel;

de heer J. Bentem, adjudant der Rijkspolitie te Bad-

hoevedorp;

de heer A. Beun, adjudant der Rijkspolitie te Tubbergen;

de heer B. Binnema, adjudant der Rijkspolitie te Acht-

karspelen;
de heer A. Bloois, adjudant der Rijkspolitie te Baren-

drecht;

de heer A. J. Eikenaar, adjudant der Rijkspolitie te

Goirle;

de heer Tj. Feenstra, adjudant der Rijkspolitie te

Vlijmen;
de heer B. Grevink, adjudant der Rijkspolitie te Sas-

senheim;

de heer J. de Groot, adjudant der Rijkspolitie te

's-Gravenhage;

de heer G. van Haatten, adjudant der Rijkspolitie te

Druten;
de heer F. de Haan, adjudant der Rijkspolitie te Doorn;

de heer W. Hanekamp, adjudant der Rijkspolitie, wonen-

de te Geertruidenberg;

de heer P. Hazewinkel, adjudant der Rijkspolitie te

Ermelo;
de heer R. Klinkhamer, adjudant der Rijkspolitie te EIst;

de heer J. M. M. M. de Kok, adjudant der Rijkspolitie

te 's-Hertogenbosch;

de heer A. Koopman, adjudant der Rijkspolitie te

Groningen;
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de heer J. W. Koops, adjudant der Rijkspolitie te Heer-

hugowaard;

de heer K. Kortus, adjudant der Rijkspolitie te Zoeter-

meer;
de heer C. Krijger, oud-adjudant der Rijkspolitie te

·Workum;

de heer C. L. de Langen, adjudant der Rijkspolitie te

Maasbracht;

de heer J. Th. Lenior, adjudant der Rijkspolitie te Her-

kenbosch;

de heer K. van Leussen, adjudant der Rijkspolitie te

Hattem;

de heer J. Maliepaard, adjudant der Rijkspolitie te

Zwijndrecht;
de heer C. Oosterling, adjudant der Rijkspolitie te

Roermond;
de heer A. van Ooijen, adjudant der Rijkspolitie te

Arnhem;

de heer C. G. van Os, adjudant der Rijkspolitie te

Eindhoven;

de heer C. F. M. Selten, adjudant der Rijkspolitie te

Didam;

de heer W. Uithol, adjudant der Rijkspolitie te Vinke-

veen en Waverveen;

de heer J. H. Verdellen, adjudant der Rijkspolitie te

Amstelveen;
de heer I. J. van der Walle, adjudant der Rijkspolitie te

Borger;
de heer B. Wiegman, adjudant der Rijkspolitie te Assen;

de heer N. V. Eekman, oud-adjudant der Rijkspolitie

te Tholen;
de heer C. G. Witte, oud-ambtenaar toegevoegd voor

de reserve-Rijkspolitie bij de staf van het district Amster-

dam van het korps Rijkspolitie te Uithoorn.

De Eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-

Nassau, in zilver, aan:

de heer J. H. Th. Aerts te Echt;

de heer A. P. L. de Bie, wachtmeester der Rijkspolitie

le kl. te Middelburg;

de heer P. J. Boogert, wachtmeester der Rijkspolitie

le kl. te Amsterdam;

de heer J. Booker, wachtmeester der Rijkspolitie le kl.

te De Bilt;

de heer A. van den Broecke, wachtmeester der Rijks-

politie le kl. te Hontenisse;

de heer A. J. van der Bijl, administrateur bij de groep

Rijkspolitie te Maarssen;
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de heer M. van Duurling, oud-wachtmeester der Rijks-

politie le kJ. te Vaals;

de beer C. Forrer, operwachtmeester der Rijkspolitie

te Alkmaar;

de heer H. Heeres, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Driebergen-Rijsenburg;
de heer P. B. Heijnen, opperwachtmeester der Rijks-

politie te Echt;

de heer F. de Jonge, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Blijham;

de heer H. Karssies, oud-wachtmeester der Rijkspolitie

le kl. te Gorinchem;

de heer A. van Kempen, opperwachtmeester der Rijks-

politie te Uithoorn;

de heer H. Kuiper, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Zwolle;
de heer A. H. Lödel, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Warmond;

de heer W. Nijssen, opperwachtmeester der Rijkspolitie

te Lexmond;

de heer H. Olthof, wachtmeester der Rijkspolitie le kl.

te Oldenzaal;

(Poto A. L. van Ooijen)

De Algemeen Inspecteur reikte de

onderscheiding uit aan de directeur

van de opleidingsschool, de overste

B. van der Meer, waarbij adspiranten,

docenten, overig personeel en ge-

nodigden stonden aangetreden.

(Foto Techn. Recherche Amsterdam)

Overste C. H. Honcoop speldt de heer

C. G. Witte het ere-metaal op de

borst.

de heer P. J. K. Srnit, opperwachtmeester der Rijks-

politie te 's-Gravenhage;

de heer A. M. Spanjer, wachtmeester der Rijkspolitie
le kJ. te Diemen;' \

de heer H. Tap, wachtmeester der Rijkspolitie le kJ. te

Hoogeveen;

de heer J. G. van der Vegte, wachtmeester der Rijks-
politie le kJ. te Dalfsen;

de heer G. Verbaan, wachtmeester der Rijkspolitie 1e kJ.

te Kampen;

de heer J. Vos, wachtmeester der Rijkspolitie le kJ. te

Assendelft;

de heer N. Wafelaar, wachtmeester der Rijkspolitie le

kl. te Petten;

de heer A. van Weelden, opperwachtmeester der Rijks-

politie te Dinxperlo;

de heer K. van Wilgen, opperwachtmeester der Rijks-

politie te Leidschendam;

de heer J. J. Wijkhuis, opperwachtmeester der Rijks-

politie te Mariekerke;

de heer J. A. van der Zalm, wachtmeester der Rijks-

politie le kJ. te Brakel;

de heer N. Huisinga, wachtmeester der Rijkspolitie le

kl. te Sneek.

De Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau, in brons, aan:

mevrouw Th. Robbemond-van Gent, werkster op het

districtsbureau 's-Gravenhage van het korps Rijkspolitie.

....../. .... ... . . . . . ... . . . . . . . ..
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Kent u onze unieke autopolls met de

vele pluspunten nog niet?

Vraag dan Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger

of bel ons kantoor toestel 134

Beëdigd werd er toch

De wachtmeester J. Schreuder ging vlak vóór de beëdiging bij het

sporten door zijn enkel. . . maar beëdigd werd er toch.

Merkte een niet van zelfspot ontblote collega op: "Och, een

"kruk" meer of minder valt nauwelijks op!!"

(foto A. L. van Ooijen)

Reservisten in Muiden
Diemen en Weesp
toonden zich "paraat"

Op donderdag 13 maart 1975 werd te
Weesp een grote paraatsheidsoefening

gehouden voor de reservisten van de

groepen Diemen, Muiden en Weesp.

Om 19.15 uur rinkelde op het groeps-

bureau te Weesp de telefoon en meld-

de nachtwaker van der Vliet, dat er

bij de machinefabriek Blaas aan de

Zuiderzeelaan 88 te Weesp vermoede-

lijk was ingebroken. Hij had nl. twee

mannen hard het kantoor uit zien

hollen en verdwijnen.

Met drie GSA's en in totaal 14 reser-

visten werd de zaak "aangepakt".

Op de PD werd, zittend achter zijn

bureau de boekhouder, vastgebonden
op zijn bureaustoel aangetroffen. Hij

had een klap op zijn hoofd gehad en

zijn mond was dichtgesnoerd. Twee

hem onbekenden hadden hem met een

pistool bedreigd. Zij hadden vervol-

gens een brandvrije kast opengebro-

ken en een geldkist met f 20.000,-

meegenomen.

In circa 21/2 uur werd door de reser-

visten deze zaak geklaard en werden

twee verdachten; een geldkist en een

DAF personenauto opgespoord. Inbe-

slaggenomen werden twintig bb van

f 1000,- en een (leeg) FN pistool.
Als stukken van overtuiging kwamen

tevoorschijn: een breekijzer; een ha-

mer, een valse sleutel en een lege en-

veloppe.

Met inachtneming van enkele schoon-

heidsfoutjes verliep de zaak glad en

netjes. Het spel werd zelfs zo serieus

gespeeld, dat de reservisten van de
groep Muiden pas bij de eindbespre-

king erachter kwamen dat het een

oefening betrof.
Zowel voor het aan de oefening deel-

nemende reserve- als beroepspersoneel

werd het een geslaagde avond waar-

van een ieder na afloop stelde: "Goed

om hieraan meegewerkt te hebben".

Owmr. A. Riezebos

18
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Zuid-Beveland - op de autosnelwegen

in een groot gedeelte van Nederland.

Die surveillance wordt met enthou-

siasme gedaan maar een aangename

afwisseling voor de motorsurveillan-

ten is het uitvoeren van onder meer

de begeleiding van Olympia's Ronde

door Nederland.

Olympia's Tour is een belevenis. De

datum is voor wat het weer betreft

gunstig gelegen. Een paar buien of

een halve dag regen kan ons, net zo

min als de renners, niet uit de goede

stemming brengen.

Begeleiding in letterlijke zin / RP-motorrijders in Olympia's Tour

Olympia's Tour

Uit de Groep Motor Surveillance van

de Algemene Verkeersdienst Rijkspo-

litie te Driebergen, wordt het bege-

leidingsdetachement van Olympia's

Ronde door Nederland samengesteld.
Deze groep; momenteel bestaande uit

ongeveer 30 enthousiaste motorrij-

ders, doen deze en andere begeleidin-

gen sinds 1969. Hoewel dit pas sinds

6 jaar is, zijn er enkelen die Olympia's

Ronde al 10 keer of meer hebben

meegemaakt. Deze "ouderen" maak-

ten reeds deel uit van de z.g. oude

begeleidingsploeg die Voor die tijd

werd geformeerd uit leden van ver-

schillende verkeersgroepen. .

Om organisatorische redenen heeft de

leiding van het Korps Rijkspolitie in

1969 besloten om de begeleidingen te

laten uitvoeren door de Algemene

Verkeersdienst Rijkspolitie te Drie-

bergen, i.c. door de Groep Motor

Surveillance.

De leden van deze groep surveilleren

- na aanvankelijk een aanloop te heb-

ben genomen op enkele proef trajecten

zoals de wegen Aalsmeer-Hilversum,

Breda-Tilburg en de rijksweg door

19
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BRUIL
IPELOGORI
B.V.

BETON-
en
ASFALT-
WEGEl

kantoor, EDE
postbus 19
Telefoon 08380 -190 1&-
Telex 45335

alléén voor leden

van het
Korps der Rijkspolitie

Auto-verzekering met groene
kaart, rechtsbijstand, alsmede
WA tot 1 miljoen gulden,
inclusief Verkeers Alarmdienst,
bijvoorbeeld:

Catalogus W.A. A.R.
waarde t.m.
I 6.i!OO,- I 155,- f 365,-
I 8.000,- I 165,- I 395,-
f 10.000,- f 160,- f 435,-
f 12.000,- I 200,- f 500,-
f 13.000,- f 210,- 1 530,-
I 14.000,- I 210,- f 565,-
I 15.000,- I 210,- f 800,-
I 16.000,- I 210,- f 630,-
f 18.000,- f 240,- f 665,-
f 20.000,- I 240,- f 700,-
f 22.000,- f 255,- f 750,-
I 24.000,- f 255,- f 800,-

Nimmer verlies van no-claim kortlngan

Zend mij alle gegevens betreffende auto-
verzekering

naam:

z
o
m

tel.:

Assurantiekantoor

DE RIDDER
Berkenlaan 1d, Zeist
Tel. 03404--17550 b.g.g. 13904 of

adres:

plaats:

20

We hopen dat de weergoden Olympia's

Ronde 1975 gunstig gezind zullen

zijn, hetgeen, nu de ronde eind mei

verreden wordt, zowel door ons als

door de amateurrenners met genoegen

aanvaard zal worden.

Hopelijk is het ook niet te warm. Dat

is wel goed voor de spieren van de

renners maar achter een kuip van een

motorfiets kan dit erg warm zijn.

Hierbij denken wij terug aan begin

juli 1973 toen het grote spektakel van

de heer Levitan in ons land startte.

De mussen vielen toen van de hitte

bijna van het dak en we hadden met

onszelf nog meer medelijden dan met

de renners.
Bij aankomst in St. Niclaas (Belgie)

werden dan ook de nodige frisse dui-

ken en dorstlessende pilsjes genomen.

We hadden toen de motoren - van-

zelfsprekend - al weggezet.

Het begeleiden/beveiligen van renners

ten opzichte van het overige verkeer

is plezierwerk maar kost toch de

nodige inspanning. Er moet namelijk

"in den vreemde" gereden worden en

de renners verdelen zich in groepen.

Wanneer men met een groepje ren-

ners achterblijft op een stille lange

landweg en men ziet niemand, dan

bekruipt je het gevoel weleens - ook
al is de routebeschrijving nog zo uit-

voerig - "waar gaan we heen"?

Direct daarop begint het echter te da-

gen als bij een volgende kruising of

splitsing publiek opdoemt, dat je het

heerlijke gevoel geeft toch nog op

de goede weg te zijn. Verkeerd rijden

is niet zo erg, als iedereen het maar
doet.

Toch wordt op een bepaald stil ge-
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deelte nog wel eens naar de zon ge-

keken of de richting nog wel goed is.

De wil om de begeleiding voor de vol-

le 100% goed uit te voeren overheerst

echter dermate dat het altijd goed
afloopt.

De inzet is daarop gericht en degene

die, die inzet mist mag niet mee. Een

heel klein foutje is 's-avonds natuur-

lijk afkoopbaar.

Verveling tijdens de begeleiding van
Olympia's Ronde door Nederland was

er niet bij. Hopelijk ook dit jaar niet.

Over de gebouwde en nog te bouwen

feestjes - denk aan Hippolytushoef,
Maastricht, Heerlen en Papendal - is

vrij langdurig in opbouwende zin na-

gepraat hetgeen ook nu, naar we ze-

ker weten, het geval zal zijn.

Jammer is het dat de dag dan weer
zo vroeg begint. Opstaan na zoveel

gezelligheid valt moeilijk. Het is ech-

ter altijd gelukt en dat zal nu wel

weer zo zijn.

Tijdens de begeleiding van de Ronde

hebben de motorrijders de beschik-

king over een geweldige hulp in de

persoon van een man van de Politie

Technische Dienst die vlot kleine her-

stellingen kan verrichten. Een motor-

fiets heeft namelijk dezelfde "kuren"

als een fiets: Men kan ook plat rijden

of zoals ook wel wordt gezegd een

"lekke tuub" krijgen.

Daar rekenen we zo weinig mogelijk

op. We hopen dat alle renners en ook

wij een geslaagde ronde zullen rijden,

zonder pech of andere narigheden.

ATTENTIE - GELD - THUIS - SERVICE

Vana' , 1.000,- tJm , 100.000,- voor ieder zijn kontante koop.
Lopende lening kan worden ingelost, mits hierop geen achterstand.

Wettelijk tariet, eigen termijnkeuze, fleen behandelingskosten.
Ook voor leasing van bedrijtswerktuiçen. veestapel tJm , 500.000,-.
Vertrouwelijk en discreet, belt u als vele honderden voor u, 03410-14423/1 6710, Spec. kant.uren 13.30- 20.00 uur.

JANSENS KRED1ETKANTOOR, Uw Leenheer, Erkend en gemachtigd

Van Goorsweg 3, Hierden-Harderwijk.

akkoord in
4 uur

Privélening

enkele voorbeelden:
24 uur

Woonverbetering

Rijkspolitie

promotion

Het is zondagavond vijf over acht als

vader in opdracht van de oudste

dochter van 14!! Studio Sport van de

beeldbuis verwijdert voor een afleve-

ring uit de serie "spoorwegrecher-

cheurs".
Het is een ingewikkeld verhaal, waar-

bij niet alleen twee miljoen op het

spel staat, maar waarbij één van de

bandieten ook nog een collega in het
kwade laat sneuvelen. Als hoogtepunt

van het verhaal moet nog snel een
trein ontsporen. Maar daar steekt de

politie, in casu de rijkspolitie, een

stokje voor.

En dit maal niet de snelle jongens van

de Porsche of de Passaat, maar ge-

woon de jonges van "plichtsgetrouw

en steeds paraat" in hun trouwe GSA.

Met de van rijkswege verstrekte ver-

lichting wordt de trein nog juist voor

de catastrofale ontknoping letterlijk

een halt toegeroepen. Eén van de
rijkspolitiemannen wijst de' machinist

op het gelukkige feit, dat hij zojuist

aan een afschuwelijk lot is ontsnapt,

waarna de "superspeurders" van de

televisie de zaak op "vakkundige"

wijze afmaken.

Over en uit!!!

2e Hypotheken:
24 uur

met eigen woning

, 2.500,- 30 m - , 108,-

, 5.000,- 42 m - , 161,-

, 8.500,- 54 m - , 221,-

, 15.000,- 60 m - f 355,-

f 5.000,- 60 m - f 125,-

, 10.000,- 72 m - f 212,-

, 13.000,- 84 m - f 246,-

, 15.000,- 96 m - , 260,-

'10.000,- 60 m - , 267,-

f 20.000,- 120 m - , 351,-

f 40.000,- 120 m - , 701,-

Alle bedragen mogelijk.

Knip uit en bewaar.

21
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Rijkspolitie
kreeg eigen dojo

Het Korps Rijkspolitie heeft nu ook
zijn eerste dojo. In Amsterdam aan

de Sarphatistraat 110 werd de eerste

rp-dojo, zonder ceremonieel vertoon,
in gebruik genomen.

Sportinstructeur Kuyk zwaait er de

scepter.

Het personeel van het district Amster-
dam maakt er een intensief gebruik

van. Zowel in het kader van de

dienstsport, als "in eigen tijd".

Wat karate en judo kan in deze tijd

van agressie geen kwaad. Het zelfver-

trouwen wordt erdoor versterkt.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !
DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN. adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 02200 - 1 84 44 (thuis: 022t1T - 11787).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER. adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatfstraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 83 22 (thuis 02990 - 2 1052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05208 - fS1 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Bellerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 1 77 77 (thuis: 05920 - 1 45 94).

DISTRICT BREDA
H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraan8traat s-s. Breda
tel. 01600 - 2 40 81 (thuis 013 - fS1 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880 -1 5314).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 20 38 (thuis: 040 - 62791).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 48 94 20 (thuis: 01710 - 5 24 97).

tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 98).
DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 04100 - 2 44 81 (thuis 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harllngerstraalw. 44, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100-2 60 40)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 118 88 (thuis: 043 - 318 90)

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis 01180 -1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, olf. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tet. 080 - 22 82 73 (thuis: 08896 - 13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG
Burg. Huybenstraat 57, Hom,
tel. 04750 - 1 52 52

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrlkkerallee 169, Zwolle
tel. 05200 - 348 41 (thuis 05200 - 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, ofl. 1e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdljk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02W7 - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05179 - 56 41.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Hom (post
Baexem) tel. 0048 - 6 66.
lsrlvé: Kalebosstraat 11, Grathllm (L.).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 05760 - 3 09 03, thuis 08338·
23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

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

DIENST LUCHTVAART

H. J. A. REMERS, owmr. vlieger
Bureau: Schiphoi, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02968 - 34 04).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Orlebergen
tel. 03438 - 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - fS1 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annestraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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Terug naar
symmetrische
verlichting?

Van de zijde van de weggebruikers worden vaak klachten

geuit, over auto's die in het donker met een verblindende
verlichting rijden. Dikwijls wordt daarbij de vraag gesteld:

Kan de politie daar niets tegen doen?
Een vraag waarover deskundigen van de Verkeersschool

in dit artikel hun licht laten schijnen.

Aan de verlichting van motorvoertui-

gen wordt maar weinig aandacht be-

steed. Ook de politie is met de beperk-

te hulpmiddelen niet in staat dit af-

doende te controleren. Toch kan iedere

weggebruiker bij nacht vaststellen, dat

het verkeersbeeld in het donker zeer

onrustig is als gevolg van de vele

voertuigen die verblindende koplich-

ten voeren.

Ontelbaar zijn de tegemoetkomende

auto's waarvan één of twee koplich-

ten (hoewel de gedempte verlichting

is ingeschakeld) 'n verblindend effect

veroorzaken. Mede afhankelijk van de

leeftijd zullen de ogen van de verblin-

de bestuurder een langere- of korte

tijd nodig hebben om zich op de oor-

spronkelijke situatie in te stellen. In-

tussen is zijn waarnemingsvermogen

tijdelijk geheel of gedeeltelijk wegge-

vallen, terwijl hij met de aanvankelij-

ke snelheid blijft doorrijden. Vanzelf-

sprekend wordt daardoor de risicofac-

tor vergroot, doordat hij de weg niet

of niet voldoende kan overzien.

Het plotseling verminderen van snel-

heid kan in een dergelijke situatie al

even gevaarlijk zijn, daar de bestuur-

der niet weet of de achter hem rijden-

de automobilist dit verblindingseffect

ook heeft ondergaan en hoe deze zal

reageren.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat

automobilisten door het toenemend

aantal verblindingsfasen tijdens de rit

eerder vermoeid .of zelfs geïrriteerd

raken.

Bewust rijdende automobilisten gaan

daardoor vaak onbewust "offensief"

rijden en nemen daarbij grotere
risico's.

De verkeersveiligheid is daar beslist

niet mee gediend.

Wanneer we ons bepalen tot de vier-

wielige motorvoertuigen, dan zien we

dat deze aanvankelijk waren voorzien

van koplichten die bij ingeschakelde
gedempte verlichting symmetrisch uit-

straalden. Daarbij werd een duidelijk

zichtbare 'horizontale' scheidingslijn

tussen licht en donker op het wegdek

geprojecteerd. Dit werd tot stand ge-

bracht door een beschermkapje onder

de gloeispiraal van de duplolamp, zo-

dat de reflector van het koplicht bo-

ven de horizontale middellijn werd
belicht.

De instelling van deze koplichten gaf

in de praktijk geen moeilijkheden en

de controle daarop met behulp van de

grijze schijf was zeer eenvoudig.
Door deze gedempte verlichting werd

het wegdek vóór het voertuig, afhanke-

lijk van de afstelling van de koplich-

ten, over een zodanige afstand ver-

licht, dat de bestuurders van tege-

moet komend verkeer daarvan geen

hinder konden ondervinden, doch wel

diende de snelheid daarbij te worden
aangepast.

In hoeverre deze snelheidsbeperking
een belemmering is geweest, werd

nooit vastgesteld, doch wel werd dit

argument aangegrepen om de asym-

metrische verlichting ingevoerd te

krijgen, waarbij het wegdek vóór het

voertuig over een grotere afstand zou

worden verlicht en met hogere snel-

heden gereden kon worden.

In die tijd werd de 'sealed beam' ver-
lichting (op amerikaanse auto's) als

verblindende verlichting verboden.

De gloeispiraal voor de gedempte ver-

lichting was bij deze koplichten, zon-

der afschermkapje, uit het optisch

centrum aangebracht, waardoor het

verblindingseffect bijna even groot

was als die van het verstraallicht.

23

Rp.org_RPM75_05_mei_nr.09_compri 143



Door de invoering van de asymme-

trische verlichting zouden de goede

eigenschappen van de symmetrische

verlichting en die van de 'sealed

beam' verlichting worden gecornhi-

neerd, zodat de bestuurder van tege-

moet komende voertuigen van deze

koplichten geen verblinding zouden

ondervinden, terwijl daarnaast het

weggedeelte vóór het voertuig zelf

over een grotere afstand zou worden
verlicht.

Bij de asymmetrische gloeilamp, met

aangepast koplichtglas, wordt de gloei-

spiraal voor de gedempte verlichting

ook aan de onderzijde afgeschermd,

doch dit kapje is zodanig geconstru-

eerd, dat de reflector niet alleen bo-

ven de horizontale middellijn, maar

ook links onder deze lijn tot een hoek

van 15 graden wordt belicht.

De asymmetrische koplichten zou-

den zodanig moeten zijn afgesteld, dat

op het linker weggedeelte voor het

voertuig een horizontale scheidingslijn

tussen licht en donker werd geprojec-

teerd, terwijl op het rechter wegge-

deelte, als gevolg van de 15 graden

hoek, een diagonaal oplopende schei-

dingslijn tussen licht en donker zicht-
baar moest worden, waardoor dit weg-

gedeelte over een grotere afstand
wordt verlicht.

Het onmiddellijk gevolg hiervan was,

dat de uitstraling niet alleen voor-

waarts rijkte, doch dat de uitstralings-

hoek naar rechts ook hoger kwam te

liggen.

We kunnen er, gelet op de ervaring

die we nu hebben met deze asymme-

trische verlichting, wel van uitgaan dat

ook zeer goed afgestelde koplichten

met ingeschakelde gedempte verlich-

ting steeds een verblindingseffect ver-

oorzaken voor bestuurders van:

1e. tegemoet komende voertuigen die

zich bevinden op - gezien hun rij-

richting - links gelegen fietspaden

en ventwegen;

2e. ingehaald worden de motorvoer-

tuigen als gevolg van de spiegel-

reflexen;

3e. tegemoet komende voertuigen in

bochten naar rechts;~ ~---~ ~
4e. tegemoet komende motorvoertui-

gen op een rechte weg tijdens de

inhaalmanoeuvre van het betref-

fende voertuig.

Wanneer deze koplichten niet goed

zijn afgesteld wordt het verblindings-

effect nog groter.

Degene die de koplichten (opnieuw)

heeft afgesteld - hetgeen bij iedere

vervanging van een lamp dient te ge-

schieden - kan dit niet altijd worden

aangerekend omdat hij moet werken

met optische hulpmiddelen, waarmede

bijkomende factoren niet kunnen wor-

den gecorrigeerd. Uitgaande van een

motorvoertuig, waarbij de koplichten
in de carrosserie zijn gemonteerd is

het met de meeste optische hulpmid-

delen niet mogelijk vast te stellen of:

a. de koplichten symmetrisch t.o.v. el-

kaar zijn aangebracht;

b. de carrosserie t.o.v. de wielen één

lijn vormt;

c. het voorfront van het voertuig

waarin de koplichten zijn opge-

nomen niet is vervormd;

d. er een afwijking in de reflector

buiten het lijnenstelsel voorkomt;

Hierbij dient nog te worden opge-

merkt, dat bepaalde beladingstoestan-

den, afhankelijk van het type voer-

tuig, de carrosserie t.o.v. de wielen

diagonaal zodanig kan verplaatsen dat

dit in het ongunstigste geval, verblin-
dende verlichting tot stand brengt.

De verblindingseffecten worden in

hoofdzaak veroorzaakt door de 15

graden hoek, daar deze door de reeds

eerder genoemde factoren de projec-

tie te ver naar links verplaatst.

Ook een carrosserie die diagonaal

t.o.v, de wielen staat veroorzaakt ver-

blindende verlichting ook al is het

voertuig uitgerust met goed afgestelde

asymmetrische koplichten.

Een eveneens asymmetrische halo-

geenlamp - die 30% meer lichtsterkte

geeft dan de gebruikelijke lamp - zal

toegepast in een asymmetrische kop-

lamp een nog groter verblindingseffect

sorteren.

Bij de controle van asymmetrische

verlichting kan de politie met behulp

van de grijze schijf controleren of de

horizontale scheidingslijn tussen licht

en donker duidelijk zichtbaar is en

horizontaal geprojecteerd wordt en of

deze op de vastgestelde afstand van

10 meter van het koplicht ook werke-

lijk een inval heeft van 0,10 meter.

Of de hoek van 15 graden juist is kan

met behulp van deze schijf niet wor-

den vastgesteld ook al omdat het

hoekpunt van deze lijnen, zelfs met

een optisch hulpmiddel vaak moeilijk

te zien is, laat staan dat hij kan be-

oordelen of dit punt ook precies mid-

den voor het koplicht staat, daar hij

afwijkingen als onder a tlm d onmo-

gelijk kan vaststellen.

Na informatie bij verschillende ga-

ragebedrijven zijn we tot de conclusie

gekomen, dat ook zij met de hiervoor

aangegeven moeilijkheden kampen en

bij het instellen van de koplichten met

de beschikbare apparatuur de horizon-

tale lijn lager leggen en de koplichten

bij voorbaat meer naar rechts richten.

We moeten echter vaststellen, dat het

beoogde doel van de asymmetrische

verlichting door de vele verblindings-

effecten "overschaduwd" wordt en

dat door het verminderde uitzicht ook

nu de snelheid zal moeten worden

teruggenomen.

Of iedere weggebruiker dat ook doet,

was en is een open vraag, doch dat de

verkeersveiligheid met deze verlich-

ting niet is gediend staat voor ons wel
vast.

Zouden we - in dit kader - niet de

moed moeten opbrengen terug te gaan

naar de symmetrische verlichting?

Verkeersschool

Korps Rijkspolitie
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Column door J. R. Tjepkema,

adjunct-directeur van het Studiecen-

trum voor Hogere Politieambtenaren

te Heelsurn.

Promotie zonder
rangsverhoging
De politie werkt in een maatschappij

die aan het veranderen is. Een

belangrijk aspect van deze verande-

ring is dat men zich zowel in de

werksituatie als daarbuiten kritischer,

onafhankelijker opstelt. De politie

vindt groeperingen op haar weg met

een onderling totaal verschillend

normbesef en wordt in toenemende

mate voor steeds meer van elkaar

verschillende situaties geplaatst.

Gezag wordt niet meer als vanzelf-

sprekend aanvaard. Het gevolg hier-

van is dat de politie steeds minder

aan de hand van de bestaande voor-
schriften kan optreden. Het optreden

wordt eenmaliger en in al die nieuwe

situaties zullen de oplossingen steeds

meer door het aanwenden van

creativiteit en inventiviteit dan door

het raadplegen van het boekje moeten

worden gevonden. Het representatieve

systeem werkt niet meer voldoende,

de kiezers willen vertegenwoordigers

van het bestuur ook op korte termijn

kunnen bereiken en zo zien we allerlei

groeperingen optrekken naar de

plaats waar het bestuur zetelt waar

zij dan weer de politie, zij het

tegenwoordig vol begrip, ontmoeten.

De politieambtenaar is meer dan

welke overheidsfunctionaris ook, in

de gelegenheid te zien en te horen

wat er zich in de samenleving afspeelt.

Niet alleen is deze samenleving zijn

werkterrein, maar daarbij komt dat,

indien veranderingen aanleiding

geven tot conflictsituaties, hij degene

is die daar als eerste bij geroepen

wordt en van wie verwacht wordt, dat

hij de zaak in goede banen zal leiden.

Meer dan de anderen, is hij in de

gelegenheid veranderingen in gedrags-

patronen, opvattingen en behoeften te

constateren, zodat hij in dit opzicht

een zekere 'know how' verwerft. Het

is van het grootste belang, dat deze

kennis over het samenlevingsgebueren

naar boven wordt doorgespeeld.

Hiertoe dient de kanalisering van de

informatiestroom naar gemeentelijke-

en rijksoverheden te worden ingesteld

of verbeterd, zodat de mogelijkheden

tot bijsturen op de verschillende

bestuursniveaus worden vergroot.

Wil men zoveel mogelijk informatie

vanuit de samenleving naar boven

laten komen dient er een feed back

systeem te worden opgebouwd,

gestoeld op persoonlijke relaties. De

korpsleden die deze relaties tot stand

brengen en onderhouden moeten zo

dicht mogelijk op de samenleving

functioneren en door de samenleving

als voorpost van de overheid worden

geaccepteerd. Een dergelijke ver-

trouwensrelatie tussen korpsleden en

personen en groepen in de samen-

leving, is alleen mogelijk in een

systeem waarbij politiefunctionarissen

voor langere tijd in een bepaalde wijk

werkzaam zijn, zodat zij kennis
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verwerven over sociale achtergronden
van die wijk. Voor het goed functio-

neren is het voorts essentieel dat

degene die dit werk doet, grote

zelfstandigheid bezit over zijn wijze

van dienstverrichting, in het al dan

niet dragen van het uniform enz.

Hij moet belangstelling hebben voor

wat zich in de samenleving afspeelt

en bereid zijn enige kennis van de

gedragswetenschappen en het functio-

neren van de mens te verwerven. Hij

onderhoudt kontakten met jeugdclubs

wijkcomité's, buurthuizen, sociale

instellingen, winkelverenigingen en

scholen. Ook kan het gewenst zijn

dat hij over vaardigheden beschikt,

die door behoeften van een wijk

bepaald worden bijvoorbeeld enige

kennis van de taal van de in de

betreffende wijk aanwezige minder-

heidsgroep. Uiteraard moet hij op de

hoogte zijn van de mogelijkheden

van de dienstverlenende instellingen,

die voor de wijk van belang kunnen

zijn. Hij verricht hooggekwalicifeerd

werk met eigen beslissing bevoegdheid

en eigen verantwoordelijkheid. Hij

moet zelfstandig kunnen beslissen,

omdat hij de situatie het beste kent.

Deze functie wordt het beste getypeerd

met het woord "vertrouwensman".

Waar in deze tijd met het systeem

van wijkagenten gunstige ervaringen

worden opgedaan zal het, door de in

versneld tempo optredende verande-

ringen in het werkterrein, in de
toekomst van nog groter belang zijn

een functie te bouwen van waaruit

het mogelijk is op verantwoorde

manier dit "frontlijnwerk" te ver-

vullen. Dit werk moet dan wel een

hogere kwalificatie worden toegekend

dan andere uitvoerende arbeid bij

de politie. Het heeft meer professie

in zich. Hoewel deze stelling wel min

of meer uit het voorgaande kan

worden afgeleid wil ik toch enkele

specifieke kenmerken van deze functie

noemen:

a. Het opbouwen en onderhouden

van de relatie tussen wijkbevolking

en politiefunctionaris is grotendeels

afhankelijk van zijn gevoel voor

verantwoordelijkheid, bereidheid tot

inzet en vindingrijkheid.

b. Zijn werk is van zodanige aard,

dat de kwaliteit daarvan in de wijk

waar hij verantwoording draagt, voor
langere tijd invloed uitoefent.

c. De functie is representatief,

betrokkene onderhoudt kontakten

met vertegenwoordigers uit alle

niveaus van de samenleving.

d. De werktijden zijn onregelmatig

en lenen zich niet, zoals in de
ploegendienst, voor additionele

vergoedingen.

e. De wijkagent moet bereid zijn

zijn tijd te besteden aan zelfstudie,

het volgen van cursussen e.d.

Uit de geschilderde functie is niet die

van de gemoedelijke oom-agent, die

hier en daar een praatje houdt en

ook niet die van de oudere surveillant,

die aan een baantje toe is, naar

voren gekomen. De wijkagent is

voortdurend gericht bezig; hij kan

een semi-professional genoemd

worden. Naar mijn mening dient deze

functie een aparte plaats in de

organisatie te krijgen met een daaraan

verbonden hogere bezoldiging.

Op deze manier wordt het mogelijk

bij de politie tot positieverbetering te

komen, zonder tot een chefrang te

worden bevorderd. De functie, niet

de rang wordt hier beloond of anders

gezegd hier wordt het werken buiten

de organisatie - waar het om gaat -

gewaardeerd en niet het werk in de

organisatie zoals nu het geval is.

Om plaatsing in deze functie

inderdaad als een vooruitgang te

doen beleven, zou de beloning van

de hier omschreven functionaris

moeten kunnen uitlopen tot die van

de naast hogere rang in de normale

surveillancedienst.
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Hoofdredacteuren

organiseren

symposium

over

"Media en gijzeling"

In het afgelopen jaar is in toenemen-

de mate discussie gevoerd over de

consequenties van publiciteit in ge-

vallen van gijzeling en ontvoering.

De aandacht richtte zich daarbij

met name op de vraag of, en

zo ja in hoeverre de verslagen in

kranten en de uitzendingen van radio

en televisie schade berokkenden aan

het politionele optreden, en of niet

onnodig geestelijk leed werd toege-

bracht aan direct-betrokkenen. Aan-

leidingen tot de discussie vormden

o.m. de ontvoering van Caroline Pes-

sers in Aalst, wier ouders de dood

van hun kind via de radio vernamen,

en het uitzenden en publiceren van

Persoonlijke Lening voor
politiefunctionarissen.

Een Persoonlijke Lening voor u is zó rond.
Als '1 moel in een dag. Dal kan zo snel omdal
u polilifunclionaris bent.
Leningen lussen f 1.000.- en f 15.000,-.

Een paar voorbeelden:

In handen Terugbetaling
(in maanden)
12 x f 94,16
24 x f104,16
30 x f128,41
36 x f180,64
42 x f221,05
48 x f254,49
54 x f258,39
60 x f354,84

f 1.000,-
f 2.000,-
f 3.000,-
f; 5.000,-
f 7.000,-
f '9.000,-
f10.000,-
f15.000,-

Re~le aftrekbaar. Kwijlscheiding bij overlijden.

Nu ook de speciale Wooncomfortlenlng van
f 3.0QO,- tot f 15.000,- met looptijden tot
8 jaar.

Bel of kom naar de

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Wesleinde 10. Iel. 020,237271;
Buikslolermeerplein 131o. Iel. 020·276809.
Arnhem, Mariënburgslraal 10, lel. 085·
427561. 450367 Den Haag, Laan van Meer-
dervoorl 214, lel. 070· 643925 Eindhoven,
Kerksiraai 17. Iel. 040·63146 Enschede,
Langesiraai 11, lel. 053·324398 Nijmegen,
v. Welderenslraal 127, lel. 080·226200
Rotterdam, Maurilsweg 45. Iel. 010·135743
Utrecht, Maliebaan 67, lel. 030·314636
Voorburg, Parkweg 12, lel. 070·871612
Zaandam, Weslzijde 2a, lel. 075·166910
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politiecommunicatie tijdens de gijze-

lingsaffaire in de Scheveningse ge-

vangenis.

Het Nederlands Genootschap van

Hoofdredacteuren heeft de mogelijk-

heid onderzocht om tot een brede

gedachten wisseling over dit vraagstuk

te komen, hetgeen heeft geleid tot het

organiseren van een symposium, dat

onder het thema 'Media en Gijzeling'

op maandag 16 juni 1975 in het Jaar-

beurs Congrescentrum in Utrecht zal

worden gehouden.

Minister van Justitie, mr. A. A. M.

van Agt, zal als inleider zijn visie op

de materie geven, waarna een panel

zorgt voor een eerste aanzet tot de

discussie.

De centrale vraagstelling zal zijn: be-

staat er behoefte aan een gedragscode

voor media en overheid in gevallen

van ontvoering en gijzeling, en is een

dergelijke code zodanig te formuleren

dat hij in de praktijk hanteerbaar is.

Het panel dat zich in eerste instantie

over deze vraag uitspreekt, wordt ge-

vormd door: Prof. dr. G. P. Hoef-

nagels (hoogleraar in criminologie en

kinderrecht aan de Erasmus Univer-

siteit), mr. J. P. Hustinx (procureur-

generaal bij het Gerechtshof te Am-

hem), mr. F. Kuitenbrouwer (lid van

de Raad voor de Journalistiek/redac-

teur NRC-Handelsblad), dr. C. N.

Peijster (hoofdcommissaris/korpschef
gemeentepolitie Den Haag) en E. J.

W. van Westerloo (eindredacteur

KRO-actualiteitenrubriek Brandpunt).

Het voorzitterschap berust bij H. A.

M. Hoefnagels, voorzitter van het

Genootschap.

Voor deelneming aan het symposium

worden onder meer uitgenodigd: de

beleidsambtenaren van de betrokken

departementen, de procureurs-gene-

raal en de hoofdofficieren van justitie,

de Algemeen Inspecteur van het

Korps Rijkspolitie en zijn staf, de

hoofdcommissarissen en commissaris-

sen/korpschef van gemeentepolitie, de

voorzitter van de betrokken vaste

commissies van Tweede en Eerste

Kamer, vertegenwoordigers van uni-

versitaire instituten en uiteraard de

media, zowel de dag- en opiniebladen

en gespecialiseerde tijdschriften, als

radio en televisie. De deelnemers kun-

nen als respondenten in de zaal op-

treden.

==

=

=

=

I

Oud-burgemeester

W. Thomassen (65)

is een man met groot

gezag, zowel in zijn

eigen politieke kring als

daarbuiten. Vóór de

oorlog was hij werkzaam

als werktuigkundige,

als onderwijzer en als

algemeen sekretaris van

de AJC. Na de bevrijding

speelde hij een belangrijke

rol in het ontstaan van

de Partij van de Arbeid,
welke partij hij vele jaren

zou vertegenwoordigen

als lid van de Tweede en

later de Eerste Kamer
der Staten Generaal.

Zijn burgemeesterskarrière

begon in Zaandam (1948),

leidde naar Enschede (1958)

en Rotterdam (1966), waar
hij op 1november j.l.

met pensioen ging.

In het maandblad

Mededelingen van de

Vereniging van Hogere

Politieambtenaren
(van april j.l.) heeft de

heer Thomassen zeer positief
gereageerd op de nieuwe

ideeën van mr. P. J. Verdam,

commissaris der Koningin

in de provincie Utrecht,

betreffende de gewestvorming.

Het gedeelte van het

interview dat ook relevant

is voor het Korps Rijkspolitie

geven wij hiernaast volledig
weer.
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Oud-burgemeester W. Thomassen:

"Nieuwe politieorganisatie
zou al 1981 kunnen draaien"
Het gewest niet boven, maar in plaats van onze huidige

provincies, zodat er geen vier maar (evenals nu) drie

bestuurslagen zullen zijn. Deze praktische konklusie van
de idee-Verdam blijkt oud-burgemeester W. Thomassen

bijzonder aan te spreken.
"Met deze nieuwe visie kan nog bijtijds een juiste weg

worden ingeslagen", zegt de heer Thomassen die meent

dat - als de regering nu een start maakt - we in 1981

met een nieuwe politieorganisatie zouden kunnen wer-
ken: "Er kan bijvoorbeeld nu reeds gestart worden met

het oprichten van vier gewestelijke korpsen. Duidelijke

mogelijkheden zie ik nu reeds voor Friesland, Groningen,

Drenthe en Zeeland."

- Wat vindt u van de huidige orga-

nisatie van de Nederlandse politie en

wel in het bijzonder van de schei-

ding in gemeente- en rijkspolitie?

Thomassen: "In mijn jaren als bur-

gemeester heb ik dikwijls moeten

konstateren dat de grote gemeentelij-

ke politiekorpsen bijstand verleenden

aan de rijkspolitie of kleinere gemeen-

telijke politiekorpsen, omdat derge-

lijke kleine eenheden niet in staat
waren de zich aandienende problemen

behoorlijk het hoofd te bieden. Ook

heb ik van diverse' kollega's de nade-

len gehoord van het werken met die

kleine eenheden van rijks- en gemeen-

tepolitie. Mijn mening over dergelijke

kleine eenheden is derhalve niet zo

gunstig. Over de grote gemeentelijke

politiekorpsen ben ik zeer tevreden.

Alles bij elkaar moet het toch wel een

vreemde indruk op de burgerij rnaken

dat de grote gemeentelijke politie-

korpsen zo dikwijls moeten bijsprin-

gen om kleine gemeentelijke korpsen

en rijkspolitieeenheden enige armslag

te geven.

Met de huidige organisatie van de

Nederlandse politie ben ik niet tevre-

den. Het wordt hoogtijd dat de reor-

ganisatie van de Nederlandse politie
een feit wordt.

Ik betreur in hoge mate dat de rijks-

politie de laatste tijd politiek bedrijft

door steeds opnieuw haar specifieke

gedachten over de toekomstige poli-

tie te etaleren, waarbij de suggestie

wordt gewekt alsof de komende ge-

westelijke politie slechts zou kunnen

ontstaan door een reorganisatie van

de rijkspolitie.

Naar mijn mening kan die gewestelij-

ke politie slechts ontstaan door een

volledige integratie van rijks- en ge-

meentepolitie in grote gewestelijke

korpsen. Dat wil zeggen dat beide

huidige soorten politie geheel van het

toneel moeten verdwijnen en moet

worden overgegaan tot het oprichten

van gewestelijke politiekorpsen, die

zichzelf geheel kunnen bedruipen en

waarbij er geen plaats is voor aller-

lei extra diensten van buiten het ge-

westelijke korps, diensten zoals Por-

sche-groepen, overkoepelende recher-

che-teams en dergelijke."

Psychologisch juist moment

- Wat is uw mening over de reorga-

nisatieplannen en waar gaat uw voor-

keur naar uit?

Gewest

in plaats van
provincie?

Thomassen: "Zoals ik reeds gezegd

heb vind ik dat er gereorganiseerd

moet worden. Enkele jaren geleden

was ik een sterke voorstander van re-

gionale politie, waaronder ik verstond

gemeentepolitie, kringsgewijze geor-

ganiseerd, waarbij iedere burgemees-

ter verantwoordelijk bleef voor de

handhaving van de openbare orde en

het optreden als bedoeld in de artike-

len 219 en 220 van de Gemeentewet

in zijn gemeente.

We zijn nu een paar jaar verder en

hoewel ik eerdergenoemde gedachte

niet geheel wil vergeten, geloof ik

thans dat er een andere mogelijkheid
bestaat. Immers, de concept-structuur-

schets voor de bestuurlijke indeling

is verschenen, waarin gedachten wor-

den weergegeven om te komen tot

44 gewesten. Deze structuurschets is

slechts een discussiestuk.

Mr. P. J. Verdam, Commissaris del

Koningin in de provincie Utrecht,

heeft in het blad "De Nederlandse

Gemeente" van 10 januari 1975 enige

gedachten ontwikkeld die mij bijzon-

der aanspreken. De heer Verdam
stelt dat er in Nederland slechts plaats

is voor zo'n 20 gewesten, die van

29
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/JI!D
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 RENKUM

Telefoon 08373- 9Q03*

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- meetwielen

- politie-slopclacks

- ongevals-standaards mei
supplementen

- verkeersveslen voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

_ verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynallte handschijnwerpers

- balans, fakkels

- het Inrichten en beplakken van
politie-auto's
enz. enz.

.Voorkom inbraak

Wij beveiligen u d.m.v. een elektro-

nisch bewakingssysteem tegen brand

en inbraak.
Detectie-mogelijkheden d.m.v. radar,

infrarood, closed circuit, rook, vuur

en termische detectors.

Alarmering: akoestisch, optisch of stil

alarm, hoog frequent of via de tele-

foonlijn.

Alarm-centrales met afstandsbediening

De bewakingstijd is naar keuze te pro-

grammeren.

Noodstroomvoorziening .

Het aansluiten van een foto-camera,

enz. enz.

Montage en service door geheel.

Nederland en België. Hebben wij ~w

belangstelling gewekt? Mogen wij u

dan uitnodigen geheel vrijblijvend

uwerzijds, contact met ons op te

nemen? U kunt het schriftelijk of

telefonisch doen:

C.T.D. Electronics

Postbus 184, Waalwijk

Tel. 04160-34664
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een vergelijkbare grootte zijn. In die

vorm naderen gewesten en provincies
elkaar heel dicht. De praktische con-

clusie kan slechts zijn dat het ge-

west de plaats in gaat nemen van de

provincie, waarbij je dus geen vier

maar drie bestuurslagen zal hebben.

De Provinciewet kan gemakkelijk

worden omgebouwd tot een nieuwe
Gewestwet.

De gedachten van de heer Verdam

spreken mij aan. Verdam maakt een

goede opening in de discussie ter-

wijl ik tevens goede mogelijkheden

zie voor de op te richten gewestelijke

politiekorpsen die ieder dan van

een behoorlijk formaat kunnen zijn.

De burgemeesters worden in dat ge-

val ook niet buiten spel gezet en be-

houden hun verantwoordelijkheid ten

aanzien van de openbare orde.

Ik vind dat de heer Verdam op het

psychologische juiste moment het

woord heeft genomen. Immers, de

structuurschets was al verouderd op

het moment dat ze verscheen en met

deze nieuwe visie kan nog bijtijds een

juiste weg worden ingeslagen.

De Nederlandse politie is er bij ge-

baat dat er maar zo'n 20 gewestelijke

korpsen ontstaan, waarbij er slechts

sprake is van drie bestuurslagen."

Thomassen: "Het is bijzonder jam-

mer dat het z.g. Stopwetje opgeheven

is. Ik begrijp niet dat nu toch nog

moet worden overgegaan tot het op-

richten van nieuwe korpsjes, waarbin-

nen nauwelijks specialisatie kan plaats

vinden. Het opheffen van het Stopwet-

je hangt nauw samen met de afwezig-

heid van een duidelijk politie-beleid

van de regering. Naar mijn mening

laat de regering het op het gebied

van de politie-reorganisatie afweten.

Je hoort duidelijk te verkondigen wat

er gaat gebeuren. De regering moet

in deze zaak de leiding geven. De Mi-

Jammer van het Stopwetje

- Wat kan er nu reeds gebeuren om

het reorganisatie-proces te versnel-

len?

nisters van Agt en de Gaay Fortman

waren het over de regionale politie

duidelijk eens, maar daarbij is het

gebleven

De consequentie van dit onduidelijke

beleid is, dat bijvoorbeeld de rijkspo-

litie aan een soort zelfhandhaving

doet en dat is onjuist, maar te he-

grijpen.

"Er kan nu

reeds gestart

worden
met het oprichten

van gewestelijke
korpsen in Friesland

Groningen
Drenthe en Zeeland"

Het opheffen van beide soorten politie

vraagt duidelijke richtlijnen. De poli-

tie moet weten waar ze aan toe is.

Ik begrijp dat de politie in een moei-

lijk parket zit. Immers, het is een vol-

ledige politieke zaak en de politie wil

altijd solidair zijn met haar politieke

chefs. Ik geloof daarom dat de politie

zelf weinig zal kunnen doen. Het zal

meer moeten komen van mensen zo-

als de heer Verdam."

Niet onder één minister

- Wanneer verwacht u dat de reor-

ganisatie van de Nederlandse politie

een feit kan zijn?

Thomassen: "Zoals ik reeds gezegd

heb moet de regering duidelijk aange-

ven wat er gaat gebeuren. Deze rege-

ring moet thans met de oplossing star-

ten en de volgende regering kan het

afmaken. Het zou dus kunnen zijn dat

we in 1981 met een nieuwe politieor-

ganisatie werken.
Centraal blijft echter staan dat de

regering heel duidelijk een wilsbesluit
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neemt, waarna er iemand in de top

vrijgemaakt moet worden die de uit-

voering in handen neemt.

Er kan bijvoorbeeld nu reeds gestart

worden met het oprichten van viel

gewestelijke korpsen. Duidelijke mo-

gelijkheden zie ik nu reeds voor Fries-

land, Groningen, Drenthe en Zeeland.

- Onder welk departement zal de

toekomstige politie moeten ressor-

teren?

Thomassen: "Ik verwerp de gedachte

dat de politie onder één minister zou

moeten vallen. Ik heb geen bezwaren

tegen de huidige situatie. Er zullen

echter wel duidelijke afspraken in de

top moeten worden gemaakt zodat

voorkomen wordt dat er niet vol-

doende geharmoniseerd door de beide

ministers wordt opgetreden."

Rijksjustitiëel toezicht

- Wat vindt U van de relatie be-

stuur-justitie met betrekking tot de

politie?

Thomassen: "Ik ben het wel eens met
de opvatting van Mr. Niessen in de

vorige aflevering van deze serie dat

er met goede communicatie veel pro-

blemen te voorkomen zijn. Ik vind

echter ook dat de heer Niessen de
situatie te zonnig ziet.

Ik vind namelijk dat bestuur en justi-

tie met betrekking tot de politie te

vaak langs elkaar heen lopen. Het

aantal kontakten dat ik in het verle-
den heb gehad is minimaal. Ik geloof

dat het goed is dat de ministers hier-

bij ook duidelijke richtlijnen geven en

voorschrijven dat er gepraat moet

worden.

Ik geef toe dat er ook aan de zijde

van het bestuur onvoldoende rnentali-

teit en vorming is om elkaar te vin-

den. Ikzelf ben in het verleden ook

niet al te stimulerend geweest in mijn

relatie tot de justitie.

Overigens ben ik van mening dat de

invloed die justitie heeft op de politie

moet blijven bestaan en zelfs in de

toekomst versterkt moet worden. Er

zou tevens een rijksjustitiëel-toezicht

over de politie van de 20 gewesten

moeten komen, zoals er ook een rijks-

toezicht op de opleidingen is. Wie dit

toezicht zou moeten uitoefenen laat

ik thans in het midden."

'In dienst van rijk, provincie,
gemeente en haar instellingen.

No-claim korting
Een snel oplopende regeling tot 40%.
Na 3 jaar al 33' IJ '}o. Wordt één schade
gemeld na 4 of 5 jaar schadevrij rijden,
dan vervalt de korting slechts gedeel-
telijk. Bij duidelijk verhaalbare schaden
vervalt de korting in 't geheel niet.

De grote vier
Een specialeautoverzekering
voorambtenaren.*
De Zwolsche Algemeene biedt u een Europa
dekking tegen speciale tarieven. Daarbij zijn de
polisvoorwaarden zonder meer uitstekend te
noemen.

:&

I

2

3

4

Uitgebreide Schade

Alarm Service
Bij schade of pech" binnen Nederland
wordt gezorgd voor gratis vervoer van
de inzittenden naar de plaats van
bestemming. De auto wordt naar de
eigen garage gebracht.

"Pechhulp geldt niet voor WA
verzekerde auto's ouder dan 36
maanden.

Polisvoorwaarden
• vaste afschrijving: nieuwwaarde

gedurende 6 maanden na datum
afgifte kentekenbewijs

• eigen risico wordt niet in mindering
gebracht op het uit te keren
schadebedrag indien dat kan
worden verhaald

• na diefstal (indien meeverzekerd)
vergoeding van f 15.- per dag
gedurende maximaal 30 dagen

• schade aan het interieur van de
auto door vervoer van gewonden
meegedekt

• noodreparatie niet gelimiteerd.

Verhaalsbijstand
Heeft u een aanrijding en wilt u de
schade verhalen? De ZA vergoedt alle
onkosten voor rechtskundige bijstand,
waarbij u zelf uw rechtskundige kunt
kiezen. Voor slechts f 20 per jaar
een verzekering die voor heel Europa
geldig is.

Vraag nadere inlichtingen aan uw
verzekeringsadviseur of rechtstreeks
aan de NV Zwolsche Algemeene
Verzekering Maatschappij, 52-
Oudenoord 33 Utrecht, ~
telefoon 030-330911 fj

& o·:._ ....•
~I
~I
!!!I

I
I
I

Bon zenden aan: Zwolsche Algemeene, I
Antwoordnummer 4000 Utrecht

• (postzegel niet nodig). •....~ ...........•

............"
• Bon zend mij uw folderI Autoverzekering Ambtenaren
• Naam: .

• Adres: ................•.....• ····•········.

I Woonplaats: : .

MIJnverzekeringsadviseur IS : .· .

I
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Johnny S.(34)
bijnaam:
Johnny de ruitentikker.

Glasruiten zitten
hem niet in de weg.

Lexanwel!

Johnny S. Verandert snel glasruiten in glasscherven en
verdwijnt dan snel, beladen met buit, in de duistere

nacht. De volgende morgen kunt u de schade opnemen.
Een bezoek van ruitentikker Johnny kost u tijd en veel
geld. Besluit uw ramen onbreekbaar te laten beglazen.

Met Lexan. Want Lexan geeft Johhny S. geen schijn
van kans. Gegarandeerd.

LEOOAN~
helder als glas sterk als staal

Lexan is verkrijgbaar bij uw glashandel.

,---------------~I Bon Zend mij documentatie
I over Lexan onbreekbare beglazing. I

Opzenden aan; Vink - Antwoordnr. 1- Didam I
Geen postzegel plakken. I

I
I
I
I

I
I
I Naam .

I
I
I Plaats .

'", M. A. VINK B.V. - Didam - Telefoon 08362 - 8111 ,.

-----------------

Adres .

32

nieuwe~- t ~
groeps-~1Il.~~
commandanten
Met ingang van 1 maart 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Hellevoetsluis adjudant P. J. Enge-

laar. Hij werd geboren op 13 februari

1922 te Rilland Bath en was sedert

26 februari 1972 plaatsvervangend

groepscommandant Woensdrecht.

Met ingang van 1 maart 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Nieuwegein adjudant A. J. Britstra.

Hij werd geboren op 16 april 1920 te

Norg en was sedert 19 augustus 1967

plaatsvervangend groepscommandant

Bunnik.

Met ingang van 1 maart 1975 aange-

wezen als commandant van de ver-

keersgroep Nijmegen adjudant J. B.
Krosenbrink. Hij werd geboren op 4

november 1919 te Hoek van Holland

en was sedert 1 mei 1970 plaatsver-

vangend commandant verkeersgroep

Nijmegen.

Met ingang van 1 maart 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Tholen adjudant A. W. van Zweden.

Hij werd geboren op 29 maart 1923

te Rilland Bath en was sedert 1 sep-

tember 1969 plaatsvervangend groeps-

commandant Tholen.

Met ingang van 1 maart 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Woudriehem adjudant J. van Brug-

gen. Hij werd geboren te Ameide 10

augustus 1919 en was sedert 1 decem-

ber 1970 plaatsvervangend groeps-

commandant Woudriehem.
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DISTRICT ASSEN

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: H. J. P. Bosker te Assen;

S. Feenstra te Assen.

tot adjudant:

Per 1-1-'74: W. G. Leerink te Roden.

Per 1-4-'75: S. de Jong te Assen.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-3-'75: P. J. Engelaar te Hellevoet-

sluis.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: J. Feijen te Groningen.

ambtsjubilea

DISTRICT EINDHOVEN

F. H. Schuurman, owmr., Deurne,
25 jaar 8-3-'75

ALGEMENE VERKEERSDIENST

A. van der Woude, owmr., Driebergen,

25 jaar, 21-3-'75

RIJKSPOLITIE TE WATER

A. C. Nieuwland, wmr. 1e kl., Gouda

25 jaar 17-3-'75

bevorderingen

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: R. Osinga te Hendrik-Ido-

Ambacht; A. Troost te Hellevoetsluis.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: B. Scharloo te Rozenburg;

J. Vermeij te Hardinxveld-Giessendàm.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'75: P. Th. J. van Son te 's-Gra-

venhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: W. R. P. Jansen te Schiplui-

den.

tot parketwachter A:

Per 1-3-'75: J. H. Boeijink te 's-Graven-

hage.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: P. A. J. Schouten te Oegst-

geest; M. J. van Noort te Leiderdorp;

L. R. M. Korver te Ter Aar; I. G. v. d.

Akker te Berkel en Rodenrijs; H. Wierda

te Voorschoten.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-2-'75: F. R. Tap te Rijswijk; W. A.

van Oosten te Oegstgeest.

Per 1-3-'75: J. L. Talma te Dantumadeel;

P. Visser te Dokkum; H. Epema te Leeu-

warden.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: J. H. de Haan te Veenwou-

den; R. Greveling te Donkerbroek.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: T. Harskamp te Leeuwarden.

tot schrijver A:

Per 1-1-'75: J. M. Bruinsma te Ooststel-

lingwerf.

tot adjudant:
Per 1-4-'75: B. v. d. Wertt te Koudum;

J. D. Reuser te Bunschoten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: L. Benjamins te Surhuister-

veen; J. A. Dijkema te Harkema; B. K. de

Vries te Witmarsum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-2-'75: C. A. van Dongen te Schijndel.

Per 1-4-'75: H. F. W. M. v, Hout te Ros-

malen; D. J. Waage te 's-Hertogenbosch

(v.k.g.); A. C. v. d. Pluym te 's-Hertogen-

bosch (v.k.g.).

tot adjudant:

Per 1-3-'75: J. van Bruggen te Woudri-

chem.

tot schrijver A:

Per 1-12-'74: W. v. Rosmalen te Schijndel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: H. J. de Man te Boxtel.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'75: L. de Haan te Het Bildt.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-3-'75: A. W. van Zweden te Tholen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: W. Marinissen te Oostkap-

pelle.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: A. M. D. Loos te Malden.

tot adjudant:
Per 1-1-'74: J. Potjewijd te Wijchen; W. H.

v. d. Voorst te Uilt.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'74: A. W. J. Weers te Brakel.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: J. Meeuwisz te Arnhem; J.

van Mark te Arnhem.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-4-'75: H. J. N. Bijmans te Huissen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: R. W. H. Brussen te Malden;

W. A. J. Kuppens te Nijmegen; W. H.

Denecke te Beneden-Leeuwen; I. J. Mau-

ritz te Wijchen; J. H. G. Ubbink te Zel-

hem.

SNEL GELD NODIG?
IN 1 DAG VAN f 1000,- TOT f 100.000,-

Geen informatie werkgever, banken of buren.

Lopende leningen meestal geen bezwaar.

Kwijtschelding bij overlijden.

Snelle afwikkeling door geheel Nederland.

Voorbeeld:

I 3000,- I 118,- p.rn. / 10.000,-

I 5000,- I 166,- p.m. / 15.000,-

Vraag vrijblijvend I 7500,- I 223,- p.m. f 20.000,-

inlichtingen bij: 2e hypotheken ook zeer snel geregeld met lange

FINANCIERINGSKANTOORJ. H. v. d. GOOR, Schaepmanstraat 91, Wageningen

Telefoon 08370 -1 0621 (3 lijnen) na 18.00 uur 08370 -1 5583. Ook 's -avonds en zaterdags

*
*
*
*

f 260,- p.m.

I 375,- p.m.

I 500,- p.m.

looptijden.

33
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ALGEMENE VERKEERSDIENST

~ to: cpperwachtmeester:'

Per 1-2-'75: N. E. Bloemendal te Drieber-

gen; G. Noordland te Driebergen.

Per 1-3-'75: F. Apotheker te Driebergen;

W. Wolters te Driebergen; H. J. ter Schu-

re te Driebergen.

tol adjudant:

Per 1-3-'75: J. Vink te Driebergen.

RijKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: H. D. W. de Jong te Nijmegen.

Per 1-4-'75: J. Botèrhoek te Lelystad; A.

Pap te Kampen; B. Heimensem te Wil-

lemstad; J. G. van Dorsten te Gorinchem.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: W. P. de Roo te Hansweert;

H. D. Uilkema te Amsterdam 111.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'75: Ph. I. Stibbe te Arnhem.

Per 1-2-'75: B. Reindersma te Amsterdam;

H. H. Slager te Amsterdam.

Per 1-4-'75: Mej. F. Scherjon te Leeuwar-

den.

tot wachtmeester:

Per 1-3-'75: J. Assies te Maastricht.

Per 1-4-'75: R. H. M. Liedmeijer te Utrecht.

G. C. Nauta te Nijmegen; l. Verdoorn le

Dordrecht.

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 17-3-'75: J. A. de Bruin, r.a. 11, te

Amsterdam.

Per 1-4-'75: A. van den Heuvel, adj.-com-

mies A te Amsterdam.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-3-'75: H. R. Smit, schrijver te St.

Oedenrode.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 16-2-'75: Mevr. W. J. v.d. Wolde-

Greeve, adm. ambt. C 2e kl. te 's-Graven-

hage

Per 1-3-'75: Mej. T. van Wieren, schrijver

te Noordwijkerhout; Mej. A. A. Smidt,

schrijver te Waddinxveen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'75: A. W. van Doorn, r.a. III te

Bilthoven.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 17-3-'75: D. Minnema, adm. ambt. C

3e kl. te Voorburg.

Per 1-4-'75: J. Smit, hoofdcommies A te

Voorburg.

KADERSCHOOL

Per 1-2-'75: B. H. J. Bosgoed, r.a. II te

Apeldoorn; Mej. C. E. Drijver, adm. ambt.

C 3e kl. te Apeldoorn.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 17-2-'75: A. B. Schel, r.a. II te Apel-

doorn.
Per 1-3-'75: H. M. Asselberg, commies te

Apeldoorn; J. van Duuren, r.a. II te Apel-

doorn.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-3-'75: J. C. W. Burgers te Nijmegen;

J. Spiker te Zwolle.

Per 1-4-'75: H. P. Fousert te Alkmaar;

J. A. J. J. Moraal' te 's-Gravenhage; A. C.

P. Uden te Breda; A. G. H. Goessen te

Maastricht; C. A. G. Croonenberg te Maas-

tricht; W. l. Zuidema te Apeldoorn.

Per 1-5-'75: H. Scholtens te Groningen;

C. ven der Ploeg te Groningen; K. E.

Kremer te Groningen; l. P. Hummel te

Assen; J. Joustra te Assen; Tj. Nutters

te Leeuwarden; K. Duinker te Apeldoorn;

J. Assink te Apeldoorn; J. Th. Albers

te Nijmegen; H. H. J. Peters te Nijmegen;

M. J. Verheijen te Roermond; W. C.

Crommentuijn te Roermond; C. J. M. de

Laat te Eindhoven; J. C. Stam te Utrecht;

G. W. Steen beek te Utrecht.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-2-'75: K. W. Post, wmr. 1e kl., van

Alkmaar (v.k.g.) naar Amsterdam (v.k.g.).

Per 11-2-'75: B. Benedick, owmr, van

Alkmaar naar Utrecht.

Per 1-3-'75: J. E. Mouwes, adm. ambt.

C 2e kl., van Langedijk naar Groningen;

J. Stam, wmr. 1e kl., van Waarland naar

St. Pancras; T. Bleeker, wmr. 1e kl., van

Heerhugowaard naar Alkmaar.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-1-'75: l. Klumpje, wmr. 1e kl., van

Hattem naar Apeldoorn; J. P. Veen, wmr.,

van Oldebroek naar Eerbeek; T. Schuur-

man, wmr., van Heerde naar Ermelo; B.

H. J. Bennink, wmr., van Eerbeek naar

Eefde; D. C. v. d. Schaaf, wrnr., van

Nijkerk naar Putten.

Per 1-3-'75: W. R. P. Jansen, wmr. 1e kl.,

van Lichtenvoorde naar Schipluiden.

Per 10-3-'75: R. van Manen, wmr., van

Nijkerk naar Driebergen A.V.D.

Per 1-4-'75: D. Bakker, wmr. te kl., van

Laren naar Brederwiede te Vollenhove.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'75: M. W. J. Wachter, wmr. 1e kl. ,

van Sprundel-St. Willebrord naar Breda

(rechgr.).

Per 2;-1-'75: Ph. H. M. van Rijswijk, wmr.,

van Deurne naar Brede (v.k.g.).

Per 9-2-'75: H. H. G. Snijders, wmr., van

Raamsdonkveer naar Oisterwijk.

Per 1-3-'75: H. W. Schuring, wmr. 1e kl.,

van Etten-Leur naar Prinsenbeek; K. Wel-

mers, wmr. 1e kl., van Oisterwijk naar

Zundert; J. H. v. Reppen, wmr. 1e kl.,

van Breda naar Zundert.

Per 23-3-'75: H. W. Franzen, wmr., van

Berkel-Enschot naar Vaals.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'75: B. de Borst, wmr., van Wad-

dinxveen naar Middelharnis.

-----------------

baggemc,ken

pipelines

infrastructuurwerken

verhuur bagger materiaal

ALGEMENE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMENDAAL

adres postbus 19

teleçr.: diblavo

tel. : 023 - 25 9131

telex : 41276 blavo nl.
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Per 1-3-'75: A. Aarnoudse. owmr., van

Zwartewaal naar Kapelle; R. Osinga, wmr.

le kl., van Giessenburg naar Hendrik-

Ido-Ambacht.

Per 10-3-'75: D. Schenk, wmr., van Oud-

Beyerland naar Driebergen; R. A. de Gel.

der, wmr., van Rhoon naar Dordrecht

(v.k.g.),

Per 22-3-'75: J. 't Hoen, wmr. te kl., van

Barendrecht naar Heerhugowaard.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 25·1·'75: A. J. v, d. Weerd, wmr. le

kl.: J. G. W. Bongers, wmr.; S. Meijer,

wmr. le kl. allen van Deurne naar EInd-

hoven (st. distr.).

Per 22-2·'75: A. P. Th. Bouw, wmr., van

Deurne naar Eindhoven (v.k.g.).

Per 16-3-'75: A. W. M. Verbakei, wmr.,

van Deurne naar Neerijnen.

Per 1-4-'75: J. A. de Graat, wmr .. van

Beek en Donk naar Erp.

DISTRICT 's·GRAVENHAGE

Per 22-2-'75: A. van Weenen, wmr., van

Benthuizen naar Zoeterwoude; R. Tame-

ling, wmr., van Rijndijk naar Benthuizen.

Per 1-3-'75: F. A. Groen, wmr., van De

lier naar Bleiswijk; W. A. M. Collignon,

wmr. te kl., van Krimpen a.d. IJssel naar

's-Gravenhage; F. J. H. Helversteijn, wmr.

le kl., van Bodegraven naar 's-Graven-

hage.

Per 10-3-'75: O. Seegers, wmr., van Sas-

senheim naar Schagen; A. van Driel, wmr.

le kl., van lekkerkerk naar Rijswijk (Z.H.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 22-3-'75: l. de Graat, wmr. le kl., van

Wommels naar Leeuwarden; H. A. v, d.

Horst, wmr. le kl., van Surhuisterveen

naar Leeuwarden.

Per 1-3-'75: R. Greveling, owmr., van Jou-

re naar Donkerbroek.

Per 1-4-'75: B. v, d. Werft, adjudant, van

Lemmer naar Koudum; J. O. Reuser, ad-

judant van Oosterwolde naar Bunschoten.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-3-'75: H. M. de Graat, wmr. le kl.,

van Waubach naar St. Anthonis.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'74: K. A. J. Krosse, adjudant;

G. P. Sundahl, adjudant; J. F. H. Bran-

des, owmr.; Chr. W. Kuppens, wmr. le kl.:

B. W. Gildhuis, wmr. le kl.: A. Lietlink,

wmr. le kl., allen van Zevenaar naar Nij-

megen; H. Hombergh, owmr., van Bab-

berich naar Nijmegen; G. Hutsman. wmr.,

van Zevenaar naar Ommen.

Per 22-2-'75: G. H. Knipping, owmr., van

Millingen a.d. Rijn naar Beek.

Per 1-3-'75: A. M. D. Loos, wmr. le kl.,

van Bredeweg naar Malden; F. W. J. M.

Kleinpenning, wmr., van Rozendaal naar

Zelhem.

Per 11-3-'75: Th. Chr. J. Bos, wmr. le kl.,

van Groesbeek naar Huissen.

Per 14-3-'75: l. Borstlap, wmr., van Eist

naar Amsterdam.

Per 16-3-'75: J. H. Schoots, wmr., van

Lienden naar Neerijnen Coma.

Per 1-4-'75: S. van der Maat, wmr. te kt.,

van Nijmegen naar Giethoorn.

DISTRICT UTRECHT

Per 19-2-'75: l. J. Casius, wmr. le kl.,

van Vinkeveen/Waverveen naar De Bilt.

Per 1-3-'75: C. de Bruin, wmr, le kl., van

loosdrecht (gr. Breukelen) naar IJssel-

stein (gr. IJsselstein; J. Linschoten, wmr.

te kl., van Vinkeveen/Waverveen naar

Kedichem (distr. Dordrecht); A. J. Britstra,

wmr. le kl., van Bunnik (gr. Bunnik) naar

Nieuwegein (gr. Nieuwegein); M. v, d.

Heuvel, wmr. te kl., van Maarsbergen

naar Maarn.

Per 10-3-'75: J. G. Rademacher, wmr., van

IJsselstein (gr. IJsselstein) naar Bilthoven

(Utr. v.k.g.).

Per 1-4-'75: A. J. Doeser, wmr., van Vin-

keveen/Waverveen naar IJsselstein; D.

Scholtens, wmr., van Zeevang/Oosthuizen

naar Norg (distr. Assen); Th. Prins, wmr.,

van Muiden naar Amsterdam (R.P.t.W.);

l. H. M. Boos, wmr., van Monltoort naar

Jutphaas; H. G. van Dam, wmr., van Drie-

bergen naar Jutphaas; F. Schefter, wmr.,

van Wijk bij Duurstede naar Maartensdijk.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-8-'74: G. J. M. Kusters, owmr .. van

Horn naar Apeldoorn.

LUVA

Per 1-2-'75: C. de Witte, owmr., van Rot-

terdam naar 's-Gravenzande (distr. 's-Gra-

venhage).

Per 1-4-'75: A. Westra, owmr., van Schip-

hoi naar Rotterdam.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'75: M. Oudeslijs, wmr.. le kl., van

Dordrecht naar Maastricht.

Per 1-3-'75: K. Bakker, wmr. le kl., van

Amsterdam naar Grouw; J. Nauta, owmr.,

van Amsterdam naar Aalsmeer; K. Wier-

sma, wmr. le kl., van Sneek naar leeu-

warden; A. N. v, d. Berg, wmr. le kl.,

van Grouw naar Arnhem.

Per 1-4-'75: C. Pasveer, wmr. le kl., van

Hansweert naar Vlissingen; C. B. langen-

doen, wmr. le kl., van Wemeldinge naar

Vlissingen; W. W. Idema, wmr. le kl., van

Willemstad naar Vlissingen: W. J. A.

Steenvoort, wmr. le kl. van Amsterdam

naar Vlissingen; W. Wagenaar, wmr. le

kl. van Wemeldingen naar Vlissingen;

A. P. C. de Meijer, wmr. van Ter-

neuzen naar Vlissingen; P. V.d. Vooren,

wmr., van Terneuzen naar Vlissingen; J.

Wondergem, wmr. van Terneuzen naar

Vlissingen; H. J. H. M. Elshout, r.a. IV,

van Terneuzen naar Vlissingen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-3-'75: J. Bogaards, tel.-tel. A te Alk-
maar.

Per 1-4'75: Th. A. M. Groskamp, schrijver

A te Alkmaar; J. J. Rotteveel, wmr. le kl.
te Schoorl.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-3-'75: P. M. Th. v, Kroonenburg,

wmr. le kl. te Amsterdam; Mevr. W. D. M.

Bos-Ottenhot, r.a. 11 te Amsterdam.

Per 1-4-'75: C. G. Witte, adj.-comm. A te

Amsterdam; J. v, d. Bend, wmr. le kl. te
Edam.

DISTRICT BREDA

Per 1-3-'75: E. J. Eeckelaert, owmr. te
Dongen.

DISTRICT EINDHOVEN

Per '-3-'75: J. A. links, adjudant te Eind-

hoven; P. van Lie, adjudant te aernert.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-3-'75: A. C, Duisterhoft, wmr. le kl.

te Grave.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-3-'75: H. W. Versteeg, wmr. te kl.

te Zelhem.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-3-'75; M. P. Heymans, adjudant te

Thorn,

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'75: H. H. M. Gademan, wmr. le

kl. te Bunnik.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-3-'75: G. Wonink, adjudant te Gro-

ningen; Mej. C. P. Nieuwland, schrijver A

te Voorburg.

Per 1-4-'75: J. W. Hoogstraten, schrijver A

te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 15-3-'75: Mevr. M. J. A. Nijenhuis-

Eekhot, adm. ambt. C 2e kl. te Grathem.

. OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1.3-'75: J. Steen beek, r.a. 111 te Apel-

doorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-3-'75: H. Meurs, adm. ambt. C 2e kl.

te Amsterdam; P. Kramer, wmr. te kl. te

Leeuwarden.

Per 15-3-'75: A. C. Bos, wmr. te kt. te

Ridderkerk.

in memoriam

Adjudant

A. A. Lubout

De Bilt'* 11-3-'16
t 18-3-'75

Adjudant

W. van Gent

Nieuw-Ginneken

'* 9-5-'19
t 31-3-'75

Wmr. le kt.

D. Johannes

De Bilt'* 26-5-'17
t 20-3-'75

Res. wmr. le kl.

P. H. Jansen

Groep Waal re

Distr. Eindhoven'* 11-1-'19
t 16-5-'75
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inzamelingscampagne

26 mei - 7 juni

geef gul!

Oplossing april-puzzel:

36

1 2 3 ~
·

12 13 14

21 22

28 29 30

20 36 23

35 39 31 15
·

11 42 ~o ~7 5
·

~1

19 27 38 24

34 33 32 16

10 26 25 6

18 17

9 8 7
·

Spiraal

In elk vakje moet één leller geplaatst wor-

den. De In te vullen woorden overlappen

elkaar.

dikt vleesnat. 14-15 elk mens, 15-16 nevens,

16-17 soort graan, 17·18 Europees land, 18-19

dagtekening, 19-20 menigte, 20121 leuk, 21-22

tuinsproeier, 22-23 tablet, 23-24 schilders-

plankje, 24-25 metselspecie, 25-26 vieze tucht.

26-27 bordpapier, 27-28 nooit, 28-29 overschot,

29-30 hof, 30-31 afscheidingsorgaan, 31-32

hemelwater, 32-33 ontkenning, 33-34 uniek,

34-35 zonder kosten, kosteloos, 35-36 ll-

chaamsdeel van een dier, 36-37 slaginstru-

ment, 37-38 van een kenteken voorzien, 36-39

dichterbij, 39-40 oproerling, 40-41 lui, traag,

41-42 uitgang van de overtreffende trap.

Na oplossing Is op de verticale stIppenrij

een bekend gezegde leesbaar.

Gevraagd wordt: Hoe luidt dit gezegde?

Van 1 naar 2 vorm, 2-3 smakelijk, 3-4 cirkel-

vormig, 4-5 solide, 5-6 vetstaaf met brand-

bare pit, 6-7 niet altijd, 7-8 kruipend dier,

8-9 vaartuigje, 9-10 circa, 10-11 bekoorlijk,

11-12 schouwplaats, 12-13 soepel, 13-14 inge-

Oplossinqen vóór 10 juni (op een briefkaart) opsturen aan:

Puzzelredactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek,

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-

verloot.

De oplossing van de puzzel in het april-nummer ziet u hiernaast.

Winnares werd: Mevr. A. S. Sieben-Krikke,
Henr. Dunantstraat 77 - Staphorst.
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Zo worden sollicitanten

geselekteerd
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11

43

38

indit nummer

...._~
.c..UDEN

i Uit vijf gemeenten
verdween rijkspolitie

u het zgn. Stopwetje niet

verlengd is, kregen vijf gemeenten

per 1 oktober 1974 een eigen

politiekorps. Wat betekende dat

voor de kollega's ter plaatse?

RPm ging er eens kijken, toen er

een half jaar verstreken was.
Ervaringen en meningen op pag. 2

Parlementariërs werpen
een blik in de toekomst

Hoe ziet men in politieke kringen

de toekomstige ontwikkeling van de

Nederlandse politie? Zes Kamerleden
maken hun visie bekend, mr. Van Agt

voegt daar zijn ministeriële mening

bij en twee RP-officieren gaven

kommentaar op de veranderingen

pag. 6

Selektie van
sollicitanten

Het aantal jongeren dat zich

aanmeldt voor een baan bij het

Korps Rijkspolitie is niet gering.

Maar lang niet iedereen is daarvoor

geschikt Hoe selekteert men de

sollicitanten? Een foto-reportage

daarover op pag. 16

Bij de omslagfoto:

Minister Van Agt met de inmiddels tot adjudant bevorderde "opper"

Kloppenburg in een Jeruzalem's straatje van de in renovatie zijnde

H. Landstichting in Groesbeek.
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Tweemaal twee iSooootwee

;

Vijf "Rijkspolitiegemeenten"
kregen tegelijk gemeentepolitie

Het niet verlengen van het zogenaamde "stop-
wetje" , waarbij de overgang van rijks- naar ge-

meentepolitie in gemeenten die boven "de 25000
zielen stijgen" voor 5 jaar werd opgeschort, had
tot gevolg dat per 1 oktober 1974 vijf "rijkspolitie-

gemeenten" tegelijk (Purmerend, Zevenaar, Uden,

Deurne, Tietjerksteradeel) gemeentepolitie kregen

2

Te r: J. J. H. v. Aer

e api e - :

- Welke problemen brengt zo'n

plotselinge overgang met zich mee

en wat zijn de gevolgen ervan

voor de erbij betrokkenen?

- Hoe reageert de rijkspolitieambte-

naar Of de keuze tussen rijks- en

gemeentepolitie?

- Heeft het Korps Rijkspolitie niet

tijdig de bakens verzet en daar-

door - zij het onvrijwillig - wel-

licht meegewerkt aan de niet ver-

lenging van het stopwetje? Anders

gesteld: werd er door het Korps

teveel aandacht besteed aan me-

chanisering, motorisering en spe-

cialisering, waardoor de landgroe-

pen, welke toch de basis van het

Korps vormen, in het gedrang
kwamen?

Om antwoord te krijgen op deze vra-

gen stelde RP-Magazine een onder-

zoek in en sprak met verscheidene bij

de overgang betrokkenen.

Eén ding trad daarbij al snel aan het
licht.

De persoonlijke problemen (toekomst-
verwachtingen, gezins-moeilijkheden,

e.d.) zijn beperkt en zeker niet gro-

ter dan bij welke andere "normale"
reorganisatie ook.

Van de 110 daadwerkelijk bij de over-

gang betrokken rijkspolitieambtena-

ren, kozen er 30 voor de gemeente-

politie. De overige tachtig - over-

wegend jong personeel - kregen. "oor
zover niet tot de kaderrangen eho-

rend, vrije keus voor plaatsing e e .

Voor enkele kaderleden, die m

solliciteren, waren er inde
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problemen. Maar ook hier niet meer

dan in geval van andere reorganisa-

ties. Een inconvenient, dat nu een-
maal aan het beroep vastzit.

Waarom keuze voor rijkspolitIe?

Het antwoord daarop ligt eveneens vrij

duidelijk. We merkten reeds op, dat

de groep die voor de rijkspolitie koos,

voor het merendeel uit jongere amb-

tenaren bestaat. Vele van hen waren

min of meer tegen hun zin op deze

groepen terecht gekomen. De over-

gang kwam voor hen eerder als een

oplossing van hun problemen, dan dat

zij erdoor werden vergroot, daar hen

nu de gelegenheid werd geboden te

worden verplaatst naar een stand-

plaats die meer in overeenstemming

was met hun wensen.

Wachtmeester G. J. ten Brinke (21)

uit Zevenaar hierover:

Ik heb destijds bewust voor de rijks-

politie gekozen, omdat ik graag in een
kleine gemeenschap werk. Het werk

op "het platteland" ligt mij beter dan

in een stad.

En wachtmeester H. J. Koning (27),

eveneens uit Zevenaar: Het werk bij

de rijkspolitie is veelzijdiger. Ook al

wordt dit door de toenemende specia-

lisering de laatste tijd minder. Zolang

de rijkspolitie echter op het platteland

blijft werken, voel ik me daar beter

thuis. Je bent er meer "aU round".

Deze mening, het meer "all round"

zijn bij de rijkspolitie ten opzichte

van de gemeentepolitie, troffen we

aan bij allen die we ernaar vroegen.

Problemen

Desondanks deden en doen er zich

nog steeds problemen voor. De oorza-

ken daarvan liggen echter in het feit,

dat aUes te gehaast en zonder goede

voorbereiding moest gebeuren. De

overgang is té plotseling gekomen.

Toen de volksvertegenwoordiging het

stopwetje buiten werking stelde kregen

de vijf genoemde gemeenten van de

ene dag op de andere in plaats van

rijks- gemeentepolitie. Het personeel

dat niet wenste over te gaan werd (en

is dit op dit moment gedeeltelijk nog

steeds) op zijn oorspronkelijke stand-

plaats gedetacheerd. Bij de ene groep

werd dit beter opgevangen dan bij de

andere. Kon dit ook gebeuren, door-

dat de omstandigheden er gunsti-

ger lagen. Maar bij aUen deed zich

de omstandigheid voor; dat gewerkt

moest worden met personeel, dat niet

meer voldoende was "gemotiveerd".

Vooral in Purmerend was en is de si-

tuatie nog altijd bepaald niet roos-

kleurig.

Adjudant A. Kingma, detachements-

commandant:

Het personeel leeft hier feitelijk al

vanaf 1969 in onzekerheid. Deze toe-

stand is verergerd, toen het stopwetje

niet werd verlengd. Op 1 oktober 1974

werd Purmerend gemeentepolitie. Op

dit moment, een half jaar verder, is

er in feite nog niets gebeurd. Het

enige wat we weten is, dat er een

voordracht weg is voor een korpschef.

Niemand weet hier waar hij aan toe

is. Dat werkt frustrerend. Er is nog

geen enkele gemeentepolitieman aan-

getrokken. Pas als de korpschef er is

wordt aan de opbouw van het korps

begonnen. De niet verlenging van het

stopwetje heeft problemen opgeroe-

pen, die men niet heeft voorzien. Men

heeft verzuimd overgangs-regelingen

te treffen. Men kan niet ongestraft

van de ene dag op de andere over-

stappen van rijks- naar gemeente-

politie, zonder dat dit nare gevolgen

heeft voor het personeel. Op het

moment dat de gemeentepolitie in

functie treedt moet alles, zowel per-

soneel als materieel, geregeld zijn.

Dan weet ieder waar hij aan toe is.

Ik hoop, dat wat nu hier gebeurd is
een les inhoudt voor de toekomst.

Heeft het korps Rijkspolitie

de bakens niet tijdig verzet?

Adjudant L. C. Bink, Deurne: Naar

mijn stellige overtuiging heeft het

- aan de niet verlenging van het

stop wetje ten grondslag heeft

gelegen.

Met als middelpunt het vraag-

stuk van de toekomstige orga-

nisatie van de Nederlandse

politie.

Een duidelijke "politieke" zaak,

zoals de heer Sjoorda, o.i.

terecht, stelt.

Waarbij nochtans de opmerkin-

gen van de adjudanten Bink,

Klngma en Crosse zeker niet

zonder meer van tafel mogen

worden geveegd, doch een

waardevol uitgangspunt zullen

kunnen betekenen voor een

nadere evaluatie.

Heeft het Korps Rijkspolitie
tijdig de bakens verzet?
Neen, zeggen de adjudanten

L. C. Bink, Deurne, (het Korps

heeft de boot gemist); A. King-

ma, Purmerend (het Korps

heeft zijn doel voorbijgestreefd)

en K. A. J. Crosse, Zevenaar

(het Korps heeft niet tijdig in-

gespeeld op de feitelijke situ-

atie).

Maar uit het antwoord van de

heer K. A. Sjoorda, Uden en

de "Handelingen" over het zgn.

'stop wetje' en de commentaren

van plv. Alg,. Inspecteur en D.C.

Amsterdam blijkt, dat een com-

plex van factoren - waarop het

Korps geen of nauwelijks in-

vloed heeft kunnen uitoefenen

l. .C. Bink

3

A. Kingma K. A. J. Crosse
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie
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Korps Rijkspolitie de boot gemi Hel
heeft teveel afge temd op .. ialise-

ring" en daarmede zelf zijn teunpi-

laren - de landgroepen - weggevaagd.

De manier waarop b.. in Deurne
moest worden gewer rt, kon eenvou-

dig niet langer. Of hoon er al een

zware onder-bezetting wa , werd het

beste personeel weggehaald voor spe-

ciale diensten. Op dit moment, na

overgang naar gemeentepolitie heb-

ben we 41 man en de zaak functio-

neert uitstekend. Ik heb 35 jaar met

hart en ziel bij de rijk politie gewerkt,

maar onder de om tandigheden van

de laatste jaren zou ik nooit meer

willen werken.

Adjudant A. Kingma. Purmerend:

De burgemeesters an de gemeenten

waar het nu om gaat zouden niet zo

op een eigen gemeentepolitiekorps

hebben aangedrongen, als ze niet

steeds met een onderbezet korps in

hun gemeente hadden moeten wer-

ken. De mensen die van de oplei-

dingsschool komen vloeien teveel af

naar de speciale diensten, waard OOI

de landgroepen te weinig toevoer

krijgen.
Men heeft bij het Korps zijn doel

voorbij gestreefd, door te denken dat

als de speciale diensten maar goed

werden "opgefokt", de zaak goed zou

lopen. Dat is naar mijn mening een

ernstige misvatting geweest. Ik weet

wel, dat de drijfveer achter de niet

verlenging van het stopwetje was, de

ministers te dwingen eindelijk eens op

te schieten met het vormen van ge-

westelijke politie. Ik geloof echter, dat

bepaalde burgemeesters deze gelegen-

heid hebben aangegrepen en op niet

verlenging hebben aangedrongen, om

daardoor een einde te maken in de al

jaren durende onderbezetting in hun

gemeenten.
Adjudant K. A. J. Krosse, Zevenaar:

Als het Korps tijdig op de feitelijke

situatie had inge
zover gekomen. In -:...,...•..,...,

Zevenaar moet d
'in bedrijf' zijn en dat -

niet bij de huidige con te
De heer K. A. Sjoorda,

Uden: Historisch bezien -an" teld

worden, dat zowel de rijks- al de ge-
meentepolitie "gemeentelijk" zijn op-

gebouwd. Vaktechnisch komt dil er-

op neer, dat op een x-aantal bij el-

kaar wonende mensen, een stuk poli-

tietoezicht nodig is. Dit is bij de rijks-

politie ook zo (post, rayon, groep).

Bekijkt men nu de bij de rijkspolitie

plaa gevonden re-organisaties dan

valt aan tond op. dat deze allemaal

in de leiding gebeurden. Op districts-

niveau of nog hoger, de voormalige

ge•••.esten. In 196 is er een rapport

verschenen van een aantal districts-
commandanten over re-organisatie

"aan de voet". Ik geloof, dat toen al

de fout is gemaakt, om de re-or-

ganisatie aan de voet niet door te zet-

ten.
Het Korps Rijkspolitie had moeten

inspelen op een stuk bestuur. Over

het geheel genomen heeft het kontakt

van de rijkspolitie met het be tuurlijk

apparaat veel te weinig aanda ht ge-

kregen. Afgezien van een aantal gun-

stige uitzonderingen. i het r orp in

zijn totaliteit in dit kon rt te tort ge-

schoten. En op dat punt liggen nu

juist de ge oeligheden.
Men kan n.l. niet een urgem ter
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het recht ontzeggen, dat hij op het

stuk van de openbare orde een duide-

lijke bevoegdheid heeft.

De kneep bij de re-organisatie van de
Nederlandse politie zit bij de vraag:

"wie moet er wat over de politie te

zeggen hebben?" Gelet op de mensen,

die erover moeten beslissen, een dui-

delijk politieke zaak.

Een vaktechnische re-organisatie van
de politie lijkt mij geen punt. Ik

ben van mening, dat een werkgroep,

gevormd door vertegenwoordigers van

rijks- en gemeentepoltie, de beide

ministeries en de vakorganisaties, met

de opdracht - los van politieke over-

wegingen - te onderzoeken op welke

wijze de politie moet worden georga-

niseerd om functioneel optimaal te

kunnen opereren, binnen een half

jaar met een rapport op de proppen

komt dat klinkt als een klok.

Ik geloof niet, dat al zou de rijkspo-

litie de betrokken groepen volledig

hebben bezet, de burgemeesters dan

niet voor gemeentepolitie zouden heb-

ben gekozen. Naast het punt van de

onderbezetting, hetgeen ik overigens

wel onderschrijf, is er m.i. nog een

andere voorname factor, die in deze

een rol speelt.

Bij de groei van een gemeente ligt

een - overigens moeilijk exact te be-

palen - grens, waarop het "niveau"

van de groepscommandant niet meer

toereikend is. Hij moet dan n.l. veel

meer gaan inspelen op het gemeente-
lijk beleid, de gemeentepolitiek.,

stads- of dorpsontwikkeling, of hoe

men het noemen wil. Kortom: hij

groeit dan naar een stuk "manage-

ment", waarop zijn opleiding te
enenmale niet is gericht.

Dat is niet de schuld van die groeps-

commandant, maar misschien wel van

het Korps.
Op zo'n moment, op het moment dus

dat een gemeente die grens bereikt

(om de gedachten te bepalen, tussen

de 15 en 20.000 inwoners) kan men

tussen twee dingen kiezen: of men

geeft die groepscommandant een

"aangepaste" opleiding, hetgeen ik

'""'<'

persoonlijk een heel goede mogelijk-

heid vind, of men zet er mensen neer,

die deze opleiding wel hebben.

5
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Hoe denken onze 'politici
over de toekomstige
organisatie van de
Nederlandse politie

Zou het "stopwetje" zijn verlengd als het Korps

Rijkspolitie de betreffende groepen volledig had

bemand? Een greep uit de "handelingen" toont

aan, dat er nog wel wat andere factoren een rol
bij de niet verlenging hebben gespeeld en geeft

tevens een - zij' het zeker niet volledige - indruk

van het beeld dat onze politici zich over de toe-
komstige organisatie van de Nederlandse politie

voor ogen stellen.

De heer Stoffelen (PvdA):

... Wij zijn niet tegen of voor rijks-

politie, wij vinden gemeentepolitie

niet het meest ideale, of juist helemaal

niet; wij willen een nieuwe politie-

organisatie met een gewestelijk gede-

centraliseerde politie. Die organisatie

is voor ons niet alleen een zaak van

schaalvergroting. Een pleidooi alleen

maar voor schaalvergroting moet

haast leiden tot de keuze voor één na-

tionale politie. De bewindslieden mis-

kennen met hun gehamer op de

noodzaak van schaalvergroting in

combinatie met hun stelling, ik citeer

de minister van justitie:

"dat in 1974 een turbulente tijd,

waarin gestreefd wordt naar be-

stuurlijke en andere hervormin-

gen, het compromis van 1957

achterhaald is",

de aard van de maatschappelijke ver-

anderingen in de laatste jaren. Juist

de laatste jaren wordt steeds meer

duidelijk, dat schaalvergroting en

schaalverkleining horen samen te gaan

en dat een dam moet worden opge-

worpen tegen de steeds maar door-

gaande centralisatie, en wel door de-

centralisatie. Juist de laatste jaren

breekt steeds meer het besef door,

dat in de politietaak het accent terecht

steeds meer verschuift van het repres-

6

sieve optreden naar het preventieve,

dat de politietaak niet los te denken
is van de totale overheidstaak. Uiter-

aard weten wij ontzettend goed dat er

meer is dan alleen de gemeentelijke

taak. De politietaak i niet los te den-

ken van de totale overheidstaak en

van het bestuur maar maakt daar,

sterker nog, een onderdeel van uit.

Dat besef, die erkenning van de ver-

andering in de politietaak vindt beter

of minder slecht - negrnaals om mis-

verstanden te voorkomen, het is niet

de meest ideale situatie - gestalte bij

gedecentraliseerde politie, dichter bij

het bestuur dan bij landelijk gedecon-

centreerde politie. De nieuwe politie-

organisatie kan en mag daarom niet

alleen in het teken taan van een kil-

le schaalvergroting.

De heer Koning (WO):

. . . Het gaat misschien wel minder

om de vraag: gemeentepolitie of rijks-

politie? waarbij ik "gemeentepolitie"

vertaal in: gewestpolitie en "rijkspoli-

tie" in: centrale politie, of - nog weer

anders gezegd - in een gedecentrali-

seerde politie of in een gedeconcen-

treerde politie. Ik geloof ook niet dat

daar op een gegeven ogenblik de

meest essentiële verschillen zitten,

omdat in de praktijk die verschillen

niet even groot behoeven te zijn. Als

wij namelijk gewestpolitie krijgen, zal

de burgemeester van de centrumge-

meente de man zijn, die een belang-

rijke positie inneemt, maar zal bij

voorbeeld voor de gemeenten daar

omheen het verschil ten aanzien van

rijkspolitie niet zo groot zijn.

Het grote verschil blijft zitten in de

vraag: De justitiële taak van de po-

litie, een vraagstuk waar wij allemaal

tot nu toe niet zijn uitgekomen

De heer Abma (S.G.P.):

· .. Zij (de bewindslieden) hebben ons

gezegd die operatie overgang rijkspo-

litie-gemeentepolitie niet te onder-

schatten. Uit hun betoog heb ik begre-

pen dat het fenomeen van de toekom-
stige gewestpolitie eigenlijk niet te

benaderen is. Immers, die toekomsti-

ge gewestpolitie moeten wij ons niet

indenken als een mini-rijkspolitie en

evenmin als een maxi-gemeentepolitie-

apparaat. Dat zou zo kunnen zijn,

maar ik veronderstel dat een van bei-

de toch wel iets dichter komt bij de

gewenste toekomstige situatie dan de

andere. Wat wikkend en wegend, ge-

loof ik toch, dat het in het voorne-

men ligt de gewestpolitie nauwere re-

laties te geven met de bestuurlijke or-

ganen, met andere woorden dat de

tweede ondertekenaar van dit wets-

ontwerp (minister van B.Z.) er wel-

licht toch meer bemoeienis mee krijgt

dan de eerste. Dit zou uiteraard ge-

zien het feit, dat nu de gemeentepo-

litie onder hem ressorteert toch wel

een argument kunnen zijn om daar-

aan het meest te denken. . .

De heer Jongeling (G.P.V.):

· .. Ik weet wel dat een parlement erg

veel kan. Het Engelse parlement kan,

zegt men, alles, behalve van een man

een vrouw maken. Dat schijnt overi-

gens tegenwoordig ook al te kunnen.

Ik hoor nog wel hoe het zit met die
verlenging van een niet meer bestaan-

de wet ...

· .. De trage gang van de herziening
van het politiebestel krijgt een positie-

ve stimulans tot versnelling, wanneer

dit wetsontwerp wordt verworpen ...

De heer K. A. Keuning (OS '70):

· .. Ik wil mijn oordeel al olgt sa-

menvatten. De grondslag van de oor-
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spronkelijke wet van 1957 wordt aan-

getast door het buiten werking stellen

ervan tot 10 jaar. De heer Stoffelen

heeft dit naar ik meen gekwalificeerd

als "onjuiste wetgevingstechniek"; ik

neem die aanduiding gaarne over. De

Ministers gebruiken dit middel naar

mijn mening voor een ander doel, na-

melijk om langs deze weg zelf inci-

denteel te kunnen beslissen over de

overgang van rijkspolitie naar gemeen-

tepolitie. Voor het optimisme, dat de

politieregionalisatie binnen 5 jaar tot

stand zal zijn gekomen, kan ik geen

grond vinden. Ik meen, dat verkregen

rechten - deze uitdrukking handhaaf

ik - hun geldingskracht hebben be-

houden ...

De heer Bremen (KVP):

. .. Intussen hebben de Regering en

de Kamer elkaar in zoverre wel be-

grepen, dat de herziening van het poli-

tiebeleid grondig en ingrijpend zal

moeten zijn en dat er een einde moet

komen aan het dualisme bij de poli-

tiediensten. Eensoortig van aard en

integraal gedemocratiseerd, zal het

nieuwe politie-apparaat in Neder-

land moeten worden ingericht. De in

onze ogen secundaire band met het
openbaar ministerie zal daarbij niet

aan kwaliteit mogen inboeten, maar

ook hier zal meer democratisering

voorop moeten staan. Naar onze me-

ning verschilt de rijkspolitie, gemeten

naar collegae in gemeentedienst, niet

in kwaliteit. Er zijn echter andere be-

langrijke factoren in het geding. Meer

en meer wint de mening veld, dat bij

de politie het accent op het bestuur

moet liggen. Een politieman zal in

zijn standplaats in alle opzichten

thuis moeten zijn, bekend met de

problemen van zijn mensen, waaraan

hij dienstbaar is.
Gemakkelijk en snel, zelf de rimpe-

lingen in het maatschappelijk verkeer

onderkennend, zal de politieman te
midden van zijn mensen sociaal bewo-

gen, integer en waar mogelijk preven-

tief werkend, zijn taak in alle duide-

lijkheid moeten kunnen vervullen ...

Minister Van Agt:

. ,.. Ik heb gesproken over de gevolgen

van de overgang van rijks- naar ge-

meentepolitie. Ik wil nu ook graag

iets zeggen over de naar mijn mening

Op de trappen van Pilatus' "Paleis van Justitie", met op de achtergrond de Romeinse adelaar,

legt de minister uit hoe het allemaal is gekomen

Pater B. Kiewe, de directeur van de H. Landstichting, schijnt de "schuldigen" wel te weten.

(foto: J. Cloosterman, Nijmegen)

verméénde voordelen daarvan; daar-

over zijn hier vele opmerkingen ge-

maakt.

Wat hebben wij hieromtrent nu ver-

nomen? Dat waren de volgende pun-

ten:

gemeentepolitie staat dichter bij

het bestuur;

gemeentepolitie staat dichter bij

de mensen;

gemeentepolitie betekent meer

mankracht.

Over het laatste punt heb ik al het

een en ander gezegd;

over beide eerste punten moet ik nog

enige opmerkingen maken.

Als deze vermoeiende week ten einde

is, ga ik met vreugde terug naar mijn

dorp Groesbeek. Dat dorp is in de

veilige handen van de rijkspolitie.
De heer Koning (V. V.D.): Daar hebt

u ook wat te zeggen!

Minister Van Agt:

Ik heb in Groesbeek niets te zeggen,

minder nog dan in Den Haag. Ik kom

daar onder de hoede van onze wacht-

meester. Ik kan uit persooniijke waar-

neming hier getuigen hoezeer die man

deel uitmaakt van de buurtschap waar

ik het voorrecht heb te wonen. Hij is

een van ons. Deze verdienstelijke man

heeft burenruzies beslecht. Echtelijke

onenigheid, niet bij mij thuis, is door

het vaderlijke woord van onze wacht-

meester weer in goede banen geleid.

Vaak komt deze man de mensen re

hulp in de kleine problemen die hel

dagelijkse leven voorschotelt:

Het is volstrekt bezijden de waarheid

het te doen voorkomen dat de mensen

van de rijkspolitie vanuit den vreem-

de worden geparachuteerd in gemeen-

schappen waarin zij sociaal voor

eens en altijd vreemd blijven. Zo is

de sociale werkelijkheid niet. Er is in

de meeste gevallen een intens contact

tussen deze politieambtenaren in de

kleine gemeenschappen waarin ziJ

functioneren. Dat contact is zeker niet

minder innig dan dat in de grotere

7
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steden. Ik aarzel niet te zeggen dal

de communicatie tussen deze politie.

mensen en de plaatselijke bevolking

intenser en persoonlijker is dan zij in

de grote gemeenten kan zijn. Daarin

ligt uiteraard geen spoor van verwijt

aan de politieambtenaren in de gro·

tere gemeenten, die zich uit de voe-

gen werken om hun taak te verrich-

ten. Men mag echter niet zeggen, dal

er in de grotere gemeenten meer con-

tact zou zijn tussen politie en burgerij

dan in de kleinere, waar mensen van

de rijkspolitie het werk vervullen ...

COMMENTAAR

van generaal E. A. MacKay plv. alge,

meen Inspecteur Korps Rijkspolitie.

Allereerst wil ik opmerken dat het

korps nooit te veel aandacht kan

schenken aan de mechanisering en

motorisering van het Korps. Immers

daardoor wordt de politietaak aan-
zienlijk verlicht. Wat de speelaltsering

betreft het volgende: ook de korps-

leiding is zich terdege bewust dat de

landgroepen de spil vormen waarom

het gehele rijkspolitieapparaat draait.

Deswege worden de uitbreidingen van

de specialistische diensten getempo-

riseerd uitgevoerd en wordt angstval-

lig gewaakt dat er geen discrepantie

ontstaat tussen de personeelsvoorzie-

ning bij deze diensten en die der land-

groepen. Men dient evenwel te beden-

8

ken dat uitbreiding van deze diensten

over het algemeen een verlichting be-

tekent van de werkzaamheden der

landgroepen. Aangezien de recherche

bij de districten lange tijd min of

meer het stiefkind is geweest, is het

logisch dat op dat terrein de laatste

jaren een achterstand moest en nog

steeds moet worden weggewerkt,

maar de andere diensten worden

slechts mondjesmaat uitgebreid. Om

de gedachte te bepalen gaat van het

opleidingsbestand nooit meer (eerder

minder) dan gemiddeld 20 % naar de

bijzondere diensten (daarbij inbegre-

pen de rijkspolitie te water).

Met de stelling dat de overgang van

rijks- naar gempo ditmaal te abrupt

heeft plaatsgevonden ben ik het ge-

heel eens. Normaliter wordt een ter-

mijn van plm. drie maanden in acht

genomen binnen welke termijn de per-

soneels- en materieel problematiek in

grote trekken wordt geregeld.

Tenslotte de vraag of de rijkspolitie

de bakens wel tijdig heeft verzet.

In de eerste plaat ben ik het geheel

eens met adjudant Kingma waar hij

zegt dat de drijfveer achter de niet-

verlenging was, de ministers te dwin-

gen op te schieten met de politie-

reorganisatie; en derhalve eveneens

met de heer Sjoorda, dat - al zou de

rijkspolitie de betrokken groepen vol-

ledig hebben bezet - men toch voor de

'niet-verlenging' zou hebben gekozen.

Als ik groepscommandant in een van

de overgangsgemeenten was geweest

zou ik eveneens gemopperd hebben

dat de rijkspolitieleiding niet als de

weerlicht de feitelijke sterkte zou heb-

ben opgetrokken tot de organieke.

Men moet evenwel daarbij bedenken

wat voor indruk dat zou hebben ge-

maakt op anderen (burgemeesters,

districts- en groepscommandanten)

die dan niet alleen buiten de bedeling

zouden zijn gevallen, maar bovendien

benadeeld zouden zijn geworden

doordat tengevolge van de opheffing

van het tekort elders hun eigen tekort

zich nog schrijnender zou hebben af-

getekend (afgezien van het feit, dat ik

het persoonlijk een onsympathieke

zaak vind op deze wijze als het ware

koehandel te moeten drijven). Dat de

overgangsgroepen het steeds moeilij-

ker kregen is eveneens niet te ver-

wonderen, want het personeel - de

overgang vrezende - heeft daarop

veelvuldig geann ipeer door weg te

solliciteren, ook naar iali tische

diensten. Dat sommige gemeenten nu

al beter functioneren dan voor de

overgang komt mede door de terke

aantrekkingskracht van een gemeente

"op het land waar het leven goed is".

Burgemeesters - ziende dat de perso-

neelstekorten bij overgang naar gem-

po in één klap zijn opgelost - zijn er

uiteraard voor geporteerd zo snel

mogelijk gemeentepolitie te krijgen

omdat dan qua materieel en perso-

neel op korte termijn kan worden

verkregen wat de rijkspolitie nimmer

kan bieden. Men vergete daarbij ech-

ter niet, dat dit personeel veelal el-

ders wordt weggezogen, zodat de

moeilijkheden in wezen alleen maar
worden verplaatst.

Ik ben het er tenslotte niet mee eens

indien men stelt dat we thàns de
boot hebben gemist. Naar mijn stel-

lige overtuiging is die boot al veel

eerder gemist doordat wij tengevolge

van de beperkte budgettaire en wer-

vingsmogelijkheden er nog steeds niet

in zijn geslaagd de grote tekorten bij

de landgroepen tot een redelijk ni-

veau terug te dringen.

COMMENTAAR

door overste C. H. Honcoop

districtscommandant der Rijkspolitie

te Amsterdam.

Het is opvallend te con tateren hoe

de reacties uit Rijk politiekringen van
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drie groepscommandanten uit de

overgegane gemeenten zo typisch het

karakter dragen van de schuld bij het

korps te zoeken, terwijl daarnaast de

reactie van de heer Sjoorde gereser-

veerder en ik veroorloof mij dat ge-

nuanceerder doorklinkt.

Het eerste leidt mijns inziens tot de

conclusie dat het korps deze mensen

het gevoel moet hebben gegeven ze

in de steek te hebben gelaten waar

het betrof de adequate voorziening
met personeel en materieel.

Hieraan dient m.i. niet onopgemerkt

te worden voorbijgegaan. Een onder-

zoek op dit stuk zou misschien nut-

tige conclusies kunnen opleveren.

Voor wat betreft de groepscom-

mandant voeg ik daar aan toe dat

het door het korps gehanteerde sys-

teem niet zal kunnen leiden tot een

verbetering van het management-

aspect dat de heer Sjoorde terecht
noemt.

Men wordt in feite te laat in zijn car-

rière met het groepscommando be-

last en er is dan weinig tijd meer om

alles bij te leren wat in die functie

nog nodig blijkt in de praktijk. Dat

zou ook eigenlijk niet nodig moeten

zijn als er maar een goede, gerichte

vooropleiding was. Deze ontbreekt,

zomede een goede voorselectie die de

candidaat groepscommandant al moet

doorlopen van het moment af dat hij

opperwachtmeester is geworden.

Dat de groepscommandanten in het

algemeen zich toch goed weten te

redden meen ik te mogen toeschrijven

aan de plichtsgetrouwheid en ijver die

zij aan de dag plegen te leggen en

hun grote ervaring opgebouwd in

langjarige praktische politiedienst. Dit

constateer ik in mijn functie dagelijks.

Tot slot een opmerking naar aanlei-

ding van de politici die aan het woord

waren. In het algemeen wordt in

Nederland het politievraagstuk be-

stempeld tot een politieke zaak en

daarmee wordt het per definitie een

affaire van lange adem of van wel-

haast onoplosbare aard.

Politici hebben wel eens de faam de

zaken waar ze over moeten oordelen

nodeloos te compliceren om voor de

In het voorhof van "Pilatus" kunnen adjudant Kloppenburg en de redacteur R.P.m. een

ministeriële kwinkslag best waarderen. Dat is in het "HaAgse Binnenhof" wel eens anders.

burger soms alleen hen begrijpelijke

redenen. Of het waar is of niet is niet
iets voor dit commentaar. Wat mijns

inziens wel waar is, is het feit dat

door het verwerpen van het verlen-

gingsvoorstel van het Stopwetje in elk

geval voor de hele politie een nood-

situatie groeiende is.

Enerzijds mogelijke stagnatie in de

uitbouw van de landdienst van ons

korps juist in de grotere gemeenten,

anderszijds groei van in wezen niet

levensvatbaar te achten gemeentelijke

korpsen met een nieuwe aantasting

van de toch al schaarse opleidings-
capaciteit èn ons nationale budget.

Of de politici die het stopwetje niet

hebben doen verlengen politiek juist

handelden wil ik niet ter discussie

brengen, wel staat voor mij vast dat

zij de onzekerheid in de politie heb-

ben vergroot op het moment dat het

apparaat al zijn aandacht nodig heeft

de stormachtige maatschappelijke ont-

wikkeling bij te houden. En de daar-

mee terecht gestelde eisen van justi-
tieel en binnenlands bestuur.

Hopelijk verzetten de politici die dit

inzien zich niet zo fel meer tegen

stappen naar een toekomstige oplos-

sing. Ze hebben wel een morele ver-

plichting op zich geladen en kunnen

misschien ook iets van vorenstaande

reacties leren.

9
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DeToekomst
herhaalt zich
Was het een speling van het lot? Ge-

neraal Ronaid A. Hackmon, gekleed

in het grijze uniform van een Rijks-

politieambtenaar met de functieaan-

duiding van Algemeen Directeur (een

kleine gouden vijfhoek boven de lin-

ker borstzak) dacht er lang over na.
Precies vijfenzeventig jaar nadat het

Korps in het leven was geroepen zou

het worden opgeheven. De - zeer ge-

heime - brief van de Minister van

Orde en Recht was duidelijk en liep

vooruit op de behandeling van het

betreffende wetsvoorstel volgende
maand in de Kamer der Republiek.

11 november 2021 zou de dag van de
algemene politiereorganisatie zijn.

Nog ruim drie jaar dus.

Generaal Hackmon was nu vijf jaar

Algemeen Directeur. Na zijn aan-

komst in Nederland, vanuit Suriname

in de zeventiger jaren van de vori-

ge eeuw was hij via de Nederlandse

Politie Academie (hij was vice-presi-

dent van de studentenvereniging ge-

weest) officier geworden en had het

Korps in diverse functies gediend.

Zijn tijd bij het Ministerie van O. en

R. was daarvan wel de meest vrucht-

bare geweest. Rond de eeuwwisseling

werd hij Chef-Staf en na enkele ja-

ren al eerste plaatsvervangend Alge-

meen Inspecteur. Bij de beperkte re-

organisatie van het Korps in 2007

was voor hem alleen de titel veran-

derd, in 2014 was hij bij de gecombi-

neerde algemene verkiezingen van

gewestraden en politiedirecteuren met

grote meerderheid gekozen tot A.D.

van de Rijkspolitie voor een periode

van acht jaar. Kortom een bijzondere

cariëre in de ogen van velen.

11
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Hij zou zijn tijd als A.D. niet eens

uitdienen besefte hij plotseling, maar

daarbij voegde zich onmiddellijk de

verzachtende gedachte aan een aan-

trekkelijke termijntoelage. Hij glim-

lachte.

Hij maakte zich los van al deze ge-

dachten en stond op om een kop kof-

fie uit de automaat op de gang te ha-

len. Serveersters waren er al lang

niet meer te krijgen en hij zelf had

pertinent geweigerd gastarbeiders in

de Algemene Directie toe te laten.

Het inconveniënt van het koffiehalen

en brood van huis meenemen had hij

op de koop toegenomen. Trouwens,

sedert de Algemene Directie ver-

plaatst was van Driebergen naar de
Noord-Oostpolder ging hij zelf vaak

thuis eten tussen de middag omdat

het fietsen hier, op de electronisch

beveiligde fietspaden nog was toege-

staan. Ook was dit één van de wei-

nige gebieden waar de veiligheid van

de burgers nog door de overheid werd

gegarandeerd.

Toch smaakte de koffie hem niet van-

morgen. De brief van de Minister
had hem dieper geraakt dan hij dacht.

Hij schakelde zijn instructie-recorder

in en zei hardop: "Donderdag 12

augustus tweeduizend negentien, negen

uur drieentwintig, instructie voor

generaal D. Parson. Behandeling van

het schrijven van de Minister van

Orde en Recht nummer RP 2547/19.

Gaarne een lijst van te voorziene

consequenties en de op korte en lan-

gere termijn te nemen maatregelen.

Installatie van de zevende commissie

Uitvoering Opheffing Rijkspolitie en

een telexbericht Code 3-A kabinet

aan alle regio- en overeenkomstige

chefs, met verzoek om hun commen-

taar binnen een week.

See you tonight Dick".

Hij haalde het stukje doorzichtig pla-

stic waar de boodschap op was vast-

gelegd uit het apparaat en deed het in

een koker, samen met de brief. Met

een zucht verdween de koker in het

buizenpostsysteem.

Zijn plaatsvervanger Dick Parson was

de echtgenoot van een kleindochter

van de laatste koningin en van oor-

sprong een engelsman. Via een mili-

taire loopbaan en zijn huwelijk was

hij doorgedrongen tot deze functie,

enkele maanden voordat de Monar-

chie in 2008 een Republiek was ge-

worden. De A.D. had geen keus ge-

had en achteraf was hij wel gelukkig

met de wat stijle maar zeer betrouw-

bare Brit. Hij zou er die avond gaan

dineren en verheugde zich al op de

kookkunst van Rosalie.

Er werd geklopt en voor dat Hack-

mon iets kon zeggen ging de schuif-
deur zoevend open. In de deuropening

stond Penny, zijn secretaresse.

Zij was eigenlijk meer dan een secre-

taresse want ofschoon de majoor Pe-

tronella Winters altijd ruimschoots

vóór hem op de Algemene Directie

aanwezig was, zag hij haar nooit voor

een uur of tien als zij het laatste
nieuws op de afdelingen had verza-

meld om dat '- voorzien van commen-

taar - bij haar baas te spuien.

"Kom binnen, Penny" zei de A.D.

"je ziet er stralend uit vanmorgen

maar ook opgewonden".

Het donkerrode broekpak gaf haar

iets efficients maar deed niet af van

haar natuurlijke charme.
"Goedemorgen, generaal." zei Penny

hijgend en vervolgde ogenblikkelijk:

"Is het waar dat het korps wordt op-

geheven?", en zonder antwoord af

te wachten: "Volgens Dijkstra van

V en P. al over drie jaar en ieder-

een die ouder is dan vijfenveertig

gaat op termijn-toelage".

V. en P. was de Hoofdafdeling Voor-

lichting en Publiciteit waarvan kolo-

nel en oud-journalist mr. Willem Dijk-

stra chef was. Hackmon wist genoeg

van de vruchteloze pogingen van zijn

publiciteitsman om Penny te versie-

ren om niet verbaasd te zijn over de-

ze bron van informatie van zijn se-

cretaresse. Meer verwonderde het

hem dat Dijkstra kennelijk op de

hoogte was van dit tot nu toe geheime
bericht van de Minister.

Het leek hem beter de vraag van Pen-

ny voor het ogenblik in het midden

te laten. "Je zegt altijd dat je voor

je vijfenveertigste getrouwd wilt zijn,

waar maak je je dan bezorgd over?",

vroeg hij.

Penny voegde nog enig rood toe aan
de kleur van haar opwinding maar

weerstond de verleiding iets kattigs

terug te zeggen.

"Er wacht een bezoeker op u" zei

ze, blij om van onderwerp te kunnen

veranderen.

De A.D. keek verbaasd. Een afspraak

had hij niet die morgen.

"Hij zegt dat hij Kramer heet" zei

Penny, "De veiligheids-cheek is posi-

tief dus ik dacht ... "

"Laat maar binnen" viel de A.D.

haar in de rede.

Zonder te wachten stond hij op om

zijn bureau te verwisselen voor de ge-

makkelijker stoelen aan het andere
eind van de kamer, blij dat hij zijn

gedachten even met iets anders zou

kunnen bezig houden.

De bezoeker was een man van mid-

delbare leeftijd die zich voorstelde

met een kort "Kramer". Hij droeg de

kleren van een gesettelde burger, de

witte kol trui, een leren jack en de

nauwsluitende broek met wijd uitlo-

pende pijpen. Zijn grijze haar hing

losjes in een krans naar beneden om

zijn hoofd tot oorlelhoogte.

Generaal Hackmon vroeg zich af

wie zijn bezoeker precies was, temeer

omdat deze hem vaag bekend voor

kwam. Maar voordat hij iets kon zeg-

gen nam de ander het woord.

"Verontschuldiging voor dit onaange-

kondigde bezoek, generaal, ik hoop

dat u een ogenblik tijd voor me heeft.

Wij hebben elkaar eerder ontmoet

bij de officiële opheffing van de
A.VD. in 1998 en daarna een keer

bij de Kamerdebatten over de invoe-

ring van de doodstraf voor buiten-

landse terroristen."

u herinnerde Hackmon zich de man

weer. Hij was kamerlid van de groot-

ste der twee toegestane politieke par-

tijen "Sociocraten '83" (ruim hon-

derdvijftig zetels). Bij de ophef-

fing van de Algemene Verkeersdienst

had Kramer zich afgevraagd of het

besluit alle taken van deze dienst,

aan de Dienst Luchtvaart op te dra-

gen, wel juist was geweest, hoewel

hij moest toegeven dat alle toezicht,
controle en hulpverlening nu vanuit

de lucht gebeurde.

Later, bij de invoering van de dood-

straf voor terroristen was het Kramer

geweest die door een motie het woord

"buitenlandse" hieraan had toege-

voegd waardoor de regering van de

republiek een ogenblik had gewan-

keld.
"Wat kan ik voor u doen" vroeg

Hackmon.

"Zonder twijfel" begon Kramer, "is

het u bekend dat over ruim drie jaar

het Korps Rijkspolitie wordt opge-

heven als het voorstel van de Minis-
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ter in de Kamer wordt aanvaard".

De generaal knikte en schuifelde wat

ongemakkelijk in zijn riante stoel,

niet wetend wat nu te verwachten.

Weer verbaasde hij zich er over dat

dit bericht nu al aan iedereen bekend

was. Bovendien was een onaange-

kondigd bezoek van een vooraan-

staand kamerlid hoogst ongebruike-
lijk.

"Zoals u wellicht ook weet" vervolg-

de Kramer, "ben ik internationaal

voorzitter van de Federatie van Nati-

onale Organisaties van Tamboer en

Fanfarekorpsen. "

Hackmon keek de man verbaasd aan.

"Dit jaar is in april het wereldcongres

voor deze muziek in Wenen gehouden

en, de Rijkspolitiekapel heeft daar

een grootse overwinning behaald".

Dat was juist. De Rijkspolitiekapel,

bestaande uit ruim honderd vijf tig be-

roepsrnusici was al jaren het parade-

paardje van het Korps in binnen en

buitenland. Onder leiding van de

componist en dirigent Van Waterloo,

die de rang van Kolonel-Titulair had

gekregen, had de kapel zich ontwik-

keld van een goedwillende groep

amateurs die, ondanks het feit dat ze

ook nog politiedienst moesten ver-

richten, opmerkelijke prestaties lever-

den, tot een beroepsorkest met een

uitstekende reputatie.

"De prestaties van de kapel zijn van

uitgesproken groot belang en het is

naar mijn mening onaanvaardbaar dat

hieraan een einde komt door de op-

heffing van het Korps Rijkspolitie.

Als politicus, denkend en arbeidend in

het belang van het Nederlandse volk

en gezien de reputatie van ons land

in het buitenland ben ik van mening
dat de Rijkspolitiekapel moet blijven

voortbestaan"

De Generaal was blij dat Penny bin-

nen kwam met twee bekertjes koffie

uit de automaat want dat gaf hem ge-

legenheid bliksemsnel de situatie te

overdenken. Tegelijk gaf hij Penny

een seintje om onmiddellijk de - voor

bezoekers niet vermoedde - video-

recorder aan te zetten.

"Wat u mij vertelt is duidelijk" zei

hij, terwijl hij in de koffie roerde,

"maar misschien kunt u mij vertel-

len wat precies de bedoeling is"

"Wel," hernam Kramer, "het lands-

belang eist het voortbestaan van de

Kapel en derhalve is het onmogelijk

14

dat het Korps Rijk poltitie wordt op-

geheven."

De generaal snoot zijn neus en ver-

borg tactvol zijn verbaasde gezicht.

"Ik heb mij verzekerd van de meer-

derheid van mijn fractie en een groot

deel van de oppo itie, allen muziek-

liefhebbers, zij zullen tègen het voor-

stel van de Mini ter van R. en O.

stemmen dat de reorganisatie van de

Politie beoogt. Bovendien zal vóór de

bewuste kamerzitting de Minister van

Buitenlandse zaken bij zijn ambtge-

noot van Recht en Orde aandringen

het voorstel in het geheel niet in te

dienen met het oog op de internatio-

nale betrekkingen die, zoals u weet,

zeer gespannen zijn. Het volgende
wereldcongres wordt over vier jaar in

Koeweit gehouden, zodoende."
Het duizelde de generaal. Een ogen-

blik gingen zijn gedachten terug naar

de tijd dat hij als jong officier zijn

loopbaan al probeerde af te stemmen

op de grote samensmelting die elk

moment verwacht werd.

Van wat Kramer verder te zeggen

had hoorde hij nauwelijks iets en hij

was blij toen zijn gast aanstalte maak-

te om te vertrekken.

De woorden "Ik reken dus op uw

medewerking" drongen ploseling door

en brachten hem naar de wekelijk-

heid terug.

"Ja, ja" mompelde hij en nam af-

scheid na Kramer aan Penny te heb-

ben overgedragen.

Enigzins versuft ging hij weer achter

zijn bureau zitten. Na enkele minuten

schakelde hij de instructie-recorder

in en zei: "Donderdag twaalf augus-

tus tweeduizendnegentien, elf uur

eenendertig. Correctie op instructie

van negen uur drieentwintig voor

generaal D. Parson. Schrijven van de

Minister van R. en O. niet uitwerken

maar opleggen in het betreffende

Kabinet-dossier. Eerdere opdrachten

hierover zijn bij deze vervallen. Sorry

Dick, vanaf nu neem ik veertien da-

gen vakantie dus kom ik vanavond
niet. Groeten aan Rosalie."

Hij duwde het stukje plastic in een

koker en voordat hij de kamer uit-

ging hoorde hij nog de zucht waar-

mee de koker verdween.
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Uit "Weekblad De Tijd" van 25 april 1975

Dag Diender

door Jan Jacobus Abspoel

Het zal wellicht sommige lezers
van dit weekblad zijn ontgaan, maar
vergaderend Nederland heeft zeer
onlangs een pijnlijk verlies geleden:
het congres over de politie dat de
Coornhertliga had georganiseerd
onder de naam "Dag Diender" is niet
doorgegaan. De reden daarvan is de
weigering van de politie eraan deel
te nemen. Het leek wat moeilijk het
zonder de politie te doen, zoals het
ook niet voor de hand ligt een brui-
loftsdiner te geven wanneer de brui-
degom verstek laat gaan. Oppervlak-
kig gezien is zoiets ook geen aardige
geste en men zal geneigd zijn de
mislukking in de schoenen van de
afwezige bruidegom te schuiven: wat
doet de man weg te blijven van het
feest dat (mede) te zijner ere wordt
.gegeven.

Maar wanneer de bruidegom weet
dat de meeste feestredenaars de
gelegenheid zullen aangrijpen
uitvoerig uiteen te zetten hoezeer hij
in alle opzichten bij alles wat hij
doet en onderneemt de plank mis-
slaat, hoeveel hij in het verleden
heeft misdreven en hoeveel hij
volgens de verwachting van de spre-
ker in de toekomst nog zal misdrij-
ven, kan men enig begrip tonen voor
het feit, dat hij het maar liever laat
afweten.

Het is vanzelfsprekend dat de
feestredenaars, die zich deze koste-
lijke gelegenheid oude vetes uit te
vechten zien ontgaan, wat gefrus-
treerd zijn en naar andere wegen

zoeken om van hun misnoegen blijk
te geven. En zoals te doen gebruike-
lijk in dit land: wanneer het gaat om
een conflict met een instelling die
toevallig law and order vertegen-
woordigt, deinst men niet terug voor
het als waarheid verkondigen van
onbewezen vermoedens en stellin-
gen.

De politie zou niet hebben willen
meewerken omdat zij bezwaar zou
hebben tegen de voorzitter van de
congrescommissie, omdat deze
bekend staat als verdediger van
linkse activisten zoals RonaId
Augustin. Deze voorzitter heeft zich
beijverd dit vermoeden te bevesti-
gen en te becommentariëren: "Je zou
vermoeden dat de politie meer
begrip zou hebben voor de positie
van een advocaat. De politie weet
ook heel goed welke positie een
advocaat inneemt. Het is bedroe-
vend dat de politie er zo over blijkt
te denken."

Nu zijn er meer bedroevende
dingen in dit land, bijvoorbeeld dat
de groep van strafpleiters waartoe
deze voorzitter behoort elk onder-
scheid uit het oog verliest tussen het
juridisch bijstaan van een verdachte
enerzijds, en anderzijds het zich
geheel vereenzelvigen met deze
verdachte en het volledig goedpra-
ten van diens daden van geweld en
agressie, waarbij de zaken geheel op
zijn kop plegen te worden gezet. De
bommenwerper en stenengooier is
held en martelaar, de politieman die
hem arresteert een handlanger van
het kapitalistische uitbuitingssys-
teem. Misschien komt dit wel omdat
een aantal van deze pleiters blijk-
baar veel meer tijd heeft besteed
aan de bestudering van de geschrif-
ten van Marx en Marcuse dan van
de handboeken van strafrecht en
strafvordering.

Wanneer de bedoelde voorzitter
over ook maar iets meer zelfkennis
zou beschikken zou hij misschien
geneigd zijn zich af te vragen of er
niet een andere en klemmender
reden is waarom de politie niet

onder zijn leiding wil discussiëren.
Ondanks dat zij zeer overbelast zijn
en over weinig vrije tijd beschikken
is het mogelijk dat een aantal poli-
tiefunctionarissen toch af en toe
bepaalde televisieuitzendingen
gadeslaat. Het zal deze politiemen-
sen dan niet zijn ontgaan, dat deze
voorzitter gedurende een aantal
jaren discussies heeft geleid over
onderwerpen, betrekking hebbende
op wetgeving, ordehandhaving en
aanverwante zaken, waarbij hij
opviel door het vermijden van ook
maar enige schijn van onpartijdig-
heid. Ik herinner mij de vrij recente
uitzending van het Werktheater over
misdaad met daarmee gepaard gaan-
de discussies, waarbij hij niet alleen
deze discussies leidde, maar boven-
dien begon met te fungeren als open-
bare aanklager tegen het strafrecht-
systeem en des zelfs vertegenwoor- .
digers en aan het eind ook veroorde-
ling daarover uitsprak.

De voorzitter van de Coornhertli-
ga zelve blijkt uit de weigering van
de politie de conclusie te hebben
getrokken dat deze zich in een volle-
dig isolement bevindt. Zij zal zich
daarin vermoedelijk niet al te onge-
lukkig voelen. Zo ooit, dan geldt
hier het eenzaam maar niet alleen.
Er zullen nóg wel een slordige zeven
à acht miljoen Nederlanders zijn die
evenmin iets van de Coornhertliga
willen weten. Maar die zullen
volgens deze liga nauwelijks meetel-
len, als zijnde niet progressief.
Bovendien ontbreekt het deze onwe-
tende massa aan gevoel voor nuan-
ces. Zij weet bijvoorbeeld niet waar-
om iemand die met bommen gooit
een terrorist is wanneer hij tot een
rechtse en een activist wanneer hij
tot een linkse organisatie behoort.

Het is jammer voor de Coorn-
hertliga dat het met haar congres
niet voor de bakker is gekomen
maar men moet enig begrip hebben
voor het feit dat de politie niet voor
schut wilde worden gezet.

En zo blijft alleen het afscheid
over. Dag Diender, Dag Coornhert.

Wenst u een exacte voorlichting over een

verzekering voor de kosten van

verpleging in een hogere klasse?

Vraag inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234
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Zo selecteert het
Korps Rijkspolitie
zijn medewerkers

foto's: H. L. v . Harrevelt, BPV

tekst: J. J. H. v. Aerssen

"Wat hangt de sollicitant, die bij

het Korps Rijkspolitie solliciteert

boven het hoofd?"

In RP-magazine van april 1975

gaf politie-psycholoog

drs. G. Schmidt, van de Rijks

Psychologische Dienst, antwoord

op deze vraag. Althans voor wat

de psychologische en

karakterologische eisen betreft.

Maar wat hangt de rijkspolitie-

sollicitant op de Fentener van

Vlissingenkade 4 in Utrecht,

het onderkomen van het bureau

Personeelsvoorziening, nu wel

letterlijk boven het hoofd?

Dat antwoord geeft de aan het

bureau personeelsvoorziening

verbonden fotograaf,

H. L. v. Harrevelt, in de hierna

volgende fotoreportage.

In het adres kan ik me niet vergissen ...

Met RP-Magazine valt niet alleen het wachten lichter, maar ik

raak ook alvast een beetje ingeschoten op mijn (hopenlijk)

toekomstige status ..

16
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Tja. hoe zat dat nu ook al weer???

Ze willen wel het naadje van de kous weten

-OoI< het hart van de politieman gaat blijkbaar door de maag

Die bloeddruk is vast te hoog ..

Rijkspolitie. hier kom ik ..

Het treinkaartje heb ik in elk elk geval verdiend.

17
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"Vrouwen krijgen meer straf"

'Kriminaliteit met geweld is door de

eeuwen heen een zaak van mannen

gewees. Een stukje ongelijkheid die

geen verandering behoeft', schrijft

VIVA, het strijdbare weekblad voor

jonge vrouwen in de rubriek VIVA-

krant, waarin de emancipatie regel-

matig aan de orde komt. Toch deed

professor Elisabeth Trube-Becker, ge-

rechtelijk arts in Düsseldorf, een op-

zienbarende ontdekking, toen ze een

onderzoek instelde onder 86 vrouwe-

lijke gevangenen die hun straf uitzit-

ten wegens moord of doodslag. Vrou-

wen - Duitse vrouwen althans -

blijken tot net zulke gewelddadige

delikten in staat als mannen, maar ze

worden er vaak wel zwaarder voor ge-

straft. Mevrouw Trube trok uit haar

analyse nog enkele konklusies:

• Het is niet waar dat vrouwen de
voorkeur geven aan vergiftiging of

andere 'zachte' moorden. Zij gebrui-

ken naar verhouding evenveel geweld

als mannelijke moordenaars.

• Moordenaressen zijn dikwijls bij-
gebrek aan intelligentie niet in staat

een andere uitweg te vinden dan door

moord.

• Deze vrouwen komen meestal uit
z.g.n. 'gebroken' gezinnen en hebben

vaak geen beroepsopleiding genoten.

• Hun slachtoffers zijn meestal de
eigen man of kinderen.

• Vrouwen zitten gemiddeld langer
in de gevangenis dan mannelijke

moordenaars.

'Toch 'n verschil!' konkludeert VIVA.

~/;M1I<
BELGISCHE RUITESPROEIERS .

Voor-onderzoek

bij

ANWB-autokeuringen

Omdat bij de ANWB-technostations

steeds vaker auto's worden aangebo-

den die zo slecht zijn, dat een uitge-

breide keuring, financieel nauwelijks

verantwoord is, gaat de bond met

ingang van vandaag een nieuwe

dienstverlening invoeren, die erop is

gericht de consument te beschermen

tegen onnodig hoge kosten, die een

aankoopkeuring in die gevallen nood-

zakelijkerwijs met zich meebrengt, te

weten 75 gulden.

De ANWB komt aspirant auto-kopers

nu tegemoet door hen een vóóronder-

zoek aan te bieden tegen een prijs

van 15 gulden, waaruit moet blijken

of het zinvol is de wagen daarna nog

een volledige keuring te laten onder-

gaan. In dat geval wordt het bedrag

in mindering gebracht op de keurings-
prijs.

In feite vindt op deze wijze een soort

voorselectie plaats, waarbij de ergste

"Barrels" al direct door de mand

vallen, zodat de koper reeds voor 15

gulden weet waar hij aan toe is en

zich verdere uitgaven aan keuring en

auto kan besparen.

Tevens wordt naar de mening van

de bond met deze nieuwe dienstver-

lening voorkomen, dat de autokopers

telkens na een teleurstellend Techno-

rapport genoodzaakt zijn hun volgen-

de auto eveneens aan een volledige

keuring te laten onderwerpen.

19
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Een gedeelte van alle voor het gemeentehuis te Rijen opgestelde

RP-voertuigen en vaartuig. Er boven in de nog frisse voorjaars-

lucht de nieuwe Cessna van de Dienst Luchtvaart R.P.

Links achteraan de volkswagen van het jachtdetachement (Zun-

dert) geheel "opgetuigd" met voorlichtingsmateriaal (w..o. vogel-

platen en foto's van gestroopt wild).

20
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RP-kapel vraagt

nieuw bloed 22

Korps houdt open dagen 23

Van het reservefront 24

RP-sport . . . . . 26

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. Huizing, C. A. van der Horst,

H. A. de Ruiter, D. G. van der Witte.

EIndredaktie:

J. J. H. van Aerssen.
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Rijkspolitiekapel vraagt nieuw bloed . . .

Het RP-Magazine heeft sinds haar be-

staan vaak gewag gemaakt van het

wel en wee van de Rijkspolitiekapel.

Steeds won het wel van het wee. En

waarom ook niet. Het gaat immers
goed met de Kapel. We hebben veel

optredens, zowel in binnen- als bui-

tenland.

Het doet ons dan ook immer goed,

wanneer we ergens een concert geven,

dat wij dan vaak een royaal aantal

collega's met hun dames onder ons

gehoor mogen rekenen.

Ook in de wereld van de zwarte

schijven laten wij ons regelmatig

horen.

De vierde langspeelplaat wordt op de

markt gebracht.

U hoort daar binnenkort wel meer

over.
Het gaat dus goed met de Kapel.

Maar we willen ook graag dat het

De R.P.-Kapel in de grote sporthal

te Medemblik op 25-3-1975

goed blijft gaan. En daarom is er

behoefte aan nieuwe leden.

In de eerstkomende tijd zullen een

belangrijk aantal werkende leden onze

gelederen verlaten. Deze plaatsen zul-

len moeten worden opgevuld. Daar

komt bij, dat in de huidige situatie een

aantal secties aanvulling behoeven,

omdat daar al te lang open plaatsen

zijn.

Kortom, een ieder die muzikant is en

- in de ruimste zin des woords - werk-

zaam is bij het Korps Rijkspolitie,

wordt hierbij van harte uitgenodigd

eens contact op te nemen met de
sekretaris.

Ieder muzikant die thans - of nog niet

zo lang geleden - een instrument be-

speelt(de), dat past in een harmonie-

orkest, is dus van barte welkom.

In eerste instantie gaan onze gedach-

ten uit naar: cIarinettisten, trompet-
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ters voor de drumband, koperblazers

(baritons, Tuba's, bassen) een fagot-

tist een hoboist (gen hobbyist! red.)

enz.

Voor degenen die dit lezen en zelf

geen instrument bespelen, doch die

in hun omgeving iemand kennen die

dat wel kan: attendeer ze eens op de

behoefte bij de Rijkspolitiekapel; u
doet er een goed werk mee.

En aan al degenen die nu naar de

telefoon hollen om de sekretaris te

bellen of naar de pen grijpen zeggen

we: Pleeg eerst even overleg met uw

directe commandant of licht hem over

uw voornemen in, zoiets kan een hoop

misverstanden in de toekomst voor-
komen.

Het contact-adres van de Rijkspolitie-

kapel is:

Sekretaris Rijkspolitiekapel,

p.a. Algemene Inspectie Korps
Rijkspolitie,

Versteegstraat no. 2, Voorburg.
Tel. 070-69 40 21 tst. 128.

Korps houdt
"open dagen"

Voorlichting en demonstratie van werkmethoden door de technische recherche

van het district 's-Hertogenboscb op 17-4-'75 te Rijen-N.Br.

Op verscheidene plaatsen, Cuyk, Me-

demblik, Assen en Gilze Rijen, orga-

niseerde het Korps Rijkspolitie in de

afgelopen maanden zogenaamde 'open

dagen'. Aan de hand van stands werd

het publiek vertrouwd gemaakt met

het Korps en zijn werk. De RP-Kapel

verzorgde concerten, waarbij vooral

de "jeugdconcerten" aansloegen.

Video-apparatuur van de technische

recherche op "open dag" in het

gemeentehuis te Gilze Rijen.

foto's H. L. v. Harrevelt, BPV.
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Van het "reserve-front"

Reserve RIjkspolItIekapel

Het district Roermond van het Korps
Rijkspolitie heeft een eigen "Reserve

Rijkspolitiekapel en drumband". De

leden van deze kapel zijn allen reser-

visten. De mogelijkheid is aanwezig

om van deze "Kapel" donateur te

worden. Indien U belangstelling hebt,

kunt U kontakt opnemen met res.

wmr. W. J. G. Brinkmans. St. Jans-

straat 49 te Horst (L). Het telefoon-

nummer van de heer Brinkmans is

04709-1165.

In oktober 1977 bestaat deze fanfare

officieel 20 jaar!

Schietvereniging

Daarnaast is op 20-4-1975 de schiet-

vereniging Reserve Rijkspolitie Dis-

trict Roermond van start gegaan.
Secretaris is de heer Brinkmans, te-

vens afgevaardigde van de L.O.R.

District Roermond.

U ziet: het bruist van aktiviteiten daar

in het Zuiden, waar in de overige dis-

tricten nog wat van te leren valt. Wie

volgt?

Benoeming erelid

Tijdens de vergadering van 't Hoofd-
bestuur op 7-3-1975 is de heer J. K.

Pietersma benoemd en "geslagen" tot

ere-lid onzer organi atie. De voor-

zitter van het Hoofdbe tuur, Kol. b.d

Offermans, heeft de heer Pietersma

onder dankzegging \ oor het vele door

hem verichte werk. namens alle re-

servisten een oorkonde overhandigd.

De tekst van de oorkonde luidt:

OORKONDE

Als bewijs van erkentelijkheid voor

zijn initiatieven en inzet voor de

Reserve Rijkspolitie en uit vriend-

schap, wordt aan

Johannes Kornelis Pietersma

mede-oprichter en vice-voorzitter van

de Landelijke Organisatie van Reser-

visten van het Korps Rijkspolitie,

hiermede.

het Ere-lidmaatschap

dier organisatie verleend, daarbij ge-

dachtig: "niet de duur van een leven

telt mee, maar wél de kwaliteit!"

De wachtmeesters Je kl. A. Camijn en J. Raadsveld behaalden het Brevet B3

(voor hefschroefvliegtuigen). U ziet ze hier op de vliegbasis Deelen.

24

(Foto Dienst Luchtvaart Rijkspolitie)

FA. WKW

modern Ingericht

carrosseriebedriJf

lasserIJ-,

ultdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmawag 14

81011_11
Telefoon 060 - 3 ~ 3S

Voor het bepalen van

wlel- en asdrukken

de uiterst betrouwbare

LOADOMETER
2 typen wieldrukmeters voor

voertuigen:

a) met een weegbereik per

wieldrukmeter tot 10.000 kg

en

b) met een weegbereik per
wieldrukmeter tot 30.000 kg

Voor de Benelux:

B.V. Technische
Handel Mij.

AKKERMAN & CO
Mercurlu8weg 20

'S-GRAVENHAGE
Telefoon 070 - 85 43 00·
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Voormalig koetshuis

werd riant
postbureau

De postcommandant te Rhoon kan

sinds kort beschikken over een riant

bureau dat eens als koetshuis deel uit-

maakte van het villa-complex "Hen-
drina" te Rhoon.

Tot die tijd was de post Rhoon ge-

huisvest in een ruimte van 41/2 x 41/2

m, met een piepklein halletje en zo-

waar een buitendeur, behorende tot

het gemeentehuis van Rhoon.

Wist u overigens dat Rhoon en Poor-

tugaal als enige Rijkspolitiegemeenten

een station hebben van een rnetronet?

Deze metro was er mede de oorzaak

van dat ook het gemeentebestuur van

Rhoon moest gaan uitkijken naar een

beter, meer centraal liggende huis-

vesting. Daarom werd de villa "Hen-

Foto: Wmr. I. P. Brouwer te Rhoon

drina" met opstallen aangekocht. In

de villa zelf werd het gemeentehuis

geborgen. Openbare werken en brand-

weer werden ondergebracht in een

achter de villa staand loodsencom-

plex, terwijl het koetshuis, dat ook

nog eens had gediend als papierfa-

briek, werd verbouwd en ingericht als

postbureau.

Er kan nu worden beschikt over 160
m2 ruimte.

Het was de C.d.K. van Zuid-holland,

mr. Vrolijk, die op 14 april het gehele

complex officieel in gebruik stelde.
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-
sport

Luctor (Dordrecht)

Nederlands
voetbalkampioen

Op het prachtige sportcomplex van de

Nijmeegse universiteit behaalde het

elftal van Luctor (Dordrecht) op 20

mei het Nederlands politie-voetbal-

kampioenschap. De westelijke ver-

tegenwoordiger eindigde met 5 pun-

ten op de eerste plaats. Na een over-
winning op "zuid" (RPSZ Den Bosch)

en een gelijkspel tegen "noord" (gem-

po Groningen), won Luctor in de

nooi had, mede door de schitterende

weersomstandigheden, een vlot ver-

loop. Na afloop reikte de heer Smit,

sportinstructeur bij de Nijmeegse ge-

meentepolitie, de beker en de verdere

eretekenen uit. Hij bracht daarbij

dank aan de Katholieke Universiteit

voor het beschikbaar stellen van de

accommodatie, de scheidsrechters, de

heer Boere van de NSPB en allen die

aan het weislagen van het toernooi

hadden bijgedragen.

finale gedecideerd van de oostelijke

vertegenwoordiger, de gemeentepo-

litie Deventer. Door deze resultaten

nam Luctor de titel over van de Rp

Apeldoorn.

Het door de gemeentepolitie Nijme-

gen uitstekend georganiseerde toer-

Laarzen zijn soms nog onmisbaar bij het politiewerk. (Foto G. A. Boon)
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Einduitslag

1. en kampioen van Nederlana,

Luctor (west), 5 punten.

2. GP Deventer (oost), 4 punten.

3. GP Groningen (noord), 3 punten.

4. RPSZ Den Bosch (zuid), 0 punten.

De gedetailleerde uitslagen luiden:

Luctor-Den Bosch 3-2.

Groningen-Deventer 0-1.

Den Bosch-Deventer 1-2.

Groningen-Luctor 1-1.

Deventer-Luctor 0-3.

Den Bosch-Groningen 1-2.
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De grote vier
Een speciale autoverzekering

voor""'" *
De Zwolsche Algemeene biedt u een Europa
dekking tegen speciale tarieven. Daarbij zijn de
polisvoorwaarden zonder meer uitstekend te
noemen.

'In dienst van rijk, provincie,
gemeente en haar instellingen.

No-claim korting
Een snel oplopende regeling tot 400

0

Na 3 jaar al 33'/3%. Wordt één schade
gemeld na 4 of 5 jaar schadevrij rijden,
dan vervalt de korting slechts gedeel-
telijk. Bij duidelijk verhaalbare schaden
vervalt de korting in 't geheel niet.

Uitgebreide Schade

Alarm Service
Bij schade of pech" binnen Nederland
wordt gezorgd voor gratis vervoer van
de inzittenden naar de plaats van
bestemming. De auto wordt naar de
eigen garage gebracht.

"Pechhulp geldt niet voor WA
verzekerde auto's ouder dan 36
maanden.

Polisvoorwaarden
• vaste afschrijving: nieuwwaarde

gedurende 6 maanden na datum
afgifte kentekenbewijs

• eigen risico wordt niet in mindering
gebracht op het uit te keren
schadebedrag indien dat kan
worden verhaald

• na diefstal (indien meeverzekerd)
vergoeding van f 15.- per dag
gedurende maximaal 30 dagen

• schade aan het interieur van de
auto door vervoer van gewonden
meegedekt

• noodreparatie niet gelimiteerd.

Verhaalsbijstand
Heeft u een aanrijding en wilt u de
schade verhalen? De ZA vergoedt alle
onkosten voor rechtskundige bijstand,
waarbij u zelf uw rechtskundige kunt
kiezen. Voor slechts f 20 per jaar
een verzekering die voor heel Europa
geldig is.

Vraag nadere inlichtingen aan uw
verzekeringsadviseur of rechtstreeks
aan de NV Zwolsche Algemeene

Verzekering MaatSCha;;kPi
j
,Ouden oord 33 Utrecht,

telefoon 030-330911

•.........._~~~~.
• Bon zendmijuwfolder ;tl •
• Autoverzekering Ambtenaren ~ •

• Naam: .........................•....•...... §'.
• Adres: - •

• woonplaats: :.................... •

• ~I~~ ~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~ l.S.:. '. : '. : : : '. '. : '. : '. : : '. : '. '. •

•
Bon zenden aan: Zwolsche Algemeene, •
Antwoordnummer 4000 Utrecht •

• (postzegel niet nodig) .

•••••••••••••••••

I

2

3

4
lA

Nieuw type

verkeersauto

bij de A.V.D.

Bij de Basis Surveillance Groep (BSG)

van de Algemene Verkeersdienst

Rijkspolitie te Driebergen is een

nieuw type verkeersauto in gebruik

genomen, de Range Rover.

Het voertuig wordt ingezet op het au-

tosnelweggedeelte waar de BSG de

algehele verkeerszorg heeft, n.l. rijks-

weg no. 2, van Abcoude tot aan Via-

nen, en op rijksweg 12, van Wad-

dinxveen tot aan Veenendaal, voor

zover het rijkspolitie-gebied betreft.

De Range Rover, die een snelheid kan

bereiken van ongeveer 145 km per

uur, is o.a. uitgerust met bevrijdings-

apparatuur (slijpschijf en porto-

power); twee grote brandblusappa-
raten (inhoud 7 kg.); een crick en ge-

reedschap; beveiligingsapparatuur als-

mede de bekende "artsenkoffer" van
het Rode Kruis.

Op het voertuig is een lier aange-

bracht om zo snel mogelijk voertui-

gen van de rijbaan te verwijderen. Er

kan 2 ton met deze lier "getrokken"

worden door de motor van de Range

Rover stationair te laten draaien.

(Foto: Bakker, Amsterdam)
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Vakantie van A tot Z

WffGme"Ç
~57ïNK'AU7ö

Vakantie 1975: de jaarlijkse

'grote trek' is begonnen.

RP-magazine offreert

u dit Vakantie-ABC. iW,x

AutogOrdelS - vast en zeker! Ook

in het buitenland? Veiligheids-

halve kan men natuurlijk het

beste overal de gordel omhou-

den, maar verplicht is het in

België, Frankrijk, Luxemburg en

Spanje.

B oerderij-vakanties raken ..steeds

meer in, zowel het kamperen bij

de boer als het logeren .bi] de

boer. Wie niet zo van drukke

campings houdt, kan terecht bij

de kampeerboeren die zijn aan-

gesloten bij de stichting Vrije

Recreatie (SVR). Wie adressen
of inlichtingen wil, kan zich tot

die SVR richten, Broekseweg 77,
Meerkerk (tel. 01837-516).

Wie met z'n gezin bij een boer

wil logeren of in pension, kan in

ons eigen land kiezen uit drie

soorten akkommodatie; kamers

met gebruik van keuken, een

zomerhuisje op het erf of een
pensionboerderij. Lijst met adres-

sen verkrijgbaar bij de Stichting

Vakantie op de boerderij, Sta-

tionsplein 59, Zutphen. Ook in

het buitenland kent men dat: o.a.

in Duitsland en Oostenrijk. Een

aantal plattelands-VVV's uit de
Westduitse provincies Kurhessen

Waldeck heeft daarvoor zelfs een

speciaal boekingskantoor in Ne-

derland geopend. Adres: Postbus

400, Ede. (tel. 08380-19564).

Caravan rijden is een kunst die

geleerd moet worden. De ANWB

heeft een rijproef voor gevorder-
den ingesteld, die in ruim 2 uur

met auto en caravan helemaal
worden vertrouwd gemaakt. Kos-

ten: f 61,75 voor leden (een tien-

tje meer voor niet-leden). Inlich-
tingen: ANWB-verkeersafdeling

RVa, postbus 2200, Den Haag.
(tel. 070-264426). De ritten kun-

nen worden gemaakt vanaf elk

ANWB-kantoor en Wegenwacht-

station.

Dieren mee op vakantie? Meestal

niet zo'n sukses, maar soms toch

ook wel. Wie met hond of kat

naar Oostenrijk zou willen gaan,

moet wel weten dat deze ingeënt

moet zijn tegen hondsdolheid

(een nieuwe maatregel sinds 1

mei 1975). De intenting moet ge-

beuren: 30 dagen voordat men de

Oostenrijkse grens passeert, en

neem ook een muilkorf mee, dat

is verplicht geworden.

Engeland is - als u niet gaat vlie-

gen - alleen per schip bereikbaar,

zoals het een goed eiland be-
taamt. Het aantal oversteken is

legio. Vanuit Nederland kunt u

vertrekken uit Amsterdam, Sche-

veningen, Hoek van Holland,

Rotterdam of Vlissingen.

De oversteek duurt minimaal

61/4 uur, maximaal 16 uur. Ver-

reweg de goedkoopste is de Olau

Line, die de knuppel in het prij-

zen hoenderhok heeft gegooid, 7

uur vaart en dagelijks. 25 gulden

per persoon enkele reis (groepen

vanaf 10 man 19 gulden), kinde-

ren t/rn 13 jaar 50 % korting, tot

29
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Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

:.---_----.:l I

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- meetwielen

- polltle-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- het Inrichten en beplakken van
politie-auto's
enz. enz.

VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03'

30

3 jaar gratis. Auto's 50-75 gulden

(afhankelijk van de lengte).
Adres: Olau Line, Vlissingen (tel.

01184-8620).

Fietsen ~sen blijft In, is bovendien

gezond en gezellig. Wat denkt u

van bijv. een fietsvierdaagse met

het gezin? (waar voor logies of
kampeergelegenheid kan worden

gezorgd), de Achterhoek-vier-

daagse vanuit Borculo 15-18

juli, de Veluwe vanuit Ede op

21-24 juli. Inlichtingen: Ned.
Rijwiel Toer Unie (NRTU), post-

bus 76, Zoetermeer.

Geld meenemen op vakantie? Wie

risiko van verlies of diefstal zo-

veel mogelijk wil beperken, kan

beter maar zo weinig mogelijk

kontant geld meenemen. Neem

liever reischeques, girobetaalkaar-

ten of bankbetaalcheques mee.

Alleen één ding: wie reischeques

meeneemt, moet er bij aankoop

op letten dat ze verzekerd zijn.

Want alleen verzekerde reis-

cheques worden bij verlies of

diefstal terugbetaald.

Hoogseizoenen liggen in de ons

omringende landen heel verschil-

lend. In België vallen de school-

en bedrijfsvakanties samen van

begin juli tot half augustus, in

Frankrijk van 14 juli tot eind

augustus, in Italië is de bouwvak-

Duitsland half juli tot half

augustus, in Italië is de bouwvak-

vakantie in juli en de school-

vakantie in augustus. 't Is maar

dat u het weet, al u die kant uit
gaat.

ItaZië - vooral de Adria - trekt

nog altijd veel Nederlanders. Als

u daar bij bent, moet u beslist

eens de gebakken curbis proeven.

De vrucht wordt in schijven ge-

sneden, aan één kant bestreken

met een saus van eigeel, kaas,

bieslook, zout en peper. Daarna

worden de schijven weer op el-

kaar gelegd in eiwit en paneer-

meel gerold en als geheel (in

olie) goudgeel gebakken.

Delicioso!

Jongeren kunnen - als ze de juiste

adressen weten - vaak heel goed-

koop op vakantie gaan. Er zijn

talrijke organisaties die goed-

kope reizen aanbieden, diverse

organisaties (ook de spoorwegen)

geven belangrijke redukties of

speciale jongerenabonnementen,

ook in het buitenland.

Jongeren tot 30 jaar (soms wel

tot 35 jaar) kunnen hiervan pro-

fiteren en zo - vaak voor een

krats de wereld verkennen.

K KK, geen Nederlandse Klu Klux

Klan, maar Kreatieve Kampen

met Kunstenaars, zoals die al

sinds enkele jaren in Drenthe

(tot 16 aug.) en in de Peel (tot

9 aug.) worden georganiseerd.

Zelfstandig kamperen en over-
dag kreatief bezig zijn, in samen-

werking met kunstenaars op de

mooie en rustige terreinen van

Staatsbosbeheer. Voor gezinnen

en voor individuele kampeerders

vanaf 16 jaar. Men kan een, twee

of drie weken deelnemen.

Inlichtingen: Stichting Kreatieve

Rekreatie, Cerespark 11, Bid-

dinghuizen, post Dronten,
(tel. 03211-1888).

L apland heeft nog altijd een ma-

gische klank. Elke reis naar het

verre Skandinavië kan worden

aanbevolen: Zweden, Noorwegen

of (vooral) Finland, maar laat

Lapland maar liever links liggen.

De echte Lappen die nog een

nomadenbestaan leiden, krijgt u

niet te zien. Die blijven tot in de

herfst met de kudden rendieren

in de bergen. Wie toch beslist

iets met een L wil in z'n vakan-

tie, kan beter naar Londen gaan,

of naar Luxemburg of gewoon

naar ons eigen Limburg. Maar

Lapland? -, niet doen!

Museum-treintjeS tuffen er op vier

lijntjes in ons land: tussen Hoorn

en Medemblik (waar vorig jaar

jaar niet minder dan 80.000 toe-

risten meereisden), tussen En-

schedé en Haaksbergen, tussen

Goes en Borssele en sinds kort
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tussen Tilburg en Turnhout. En

binnenkort hoopt men een vijfde

museum-trein-lijn te laten lopen

tussen Apeldoorn en Dieren, zo-

dra er een loc is gevonden 01:1 de

zeven wagons te trekken. Men

verwacht dit jaar meer dan

150.000 reizigers op de toeris-

tische lijntjes.

Vooral met kinderen erg aan te

bevelen zo'n dagtripje.

Noorwegen. - Een geweldig land

dat nog nooit iemand heeft te-

leurgesteld. U moet er alleen de

tijd voor nemen: twee weken is

eigenlijk te kort. U kunt er fan-

tastisch kamperen buiten de

(drukke) campings, of een van

de 3000 weekendhuisjes huren.

Tip voor een lekker hapje: ge-

grilde zeelachs. Inlichtingen:

oors Verkeersbureau, Amster-

dam.

Oostenrijk biedt niet alleen z'n

prachtige natuur, maar ook

ideeën voor alternatieve vakan-

ties: U kunt er kiezen uit kur-

sussen voor het restaureren van

boerenmeubels, ikonen schilde-

ren, houtsnijden, handboogschie-

ten of zelfs het besturen van een

oude stoomlocomotief.

Het Oostenrijks Toeristen Ver-

keersbureau (Heren gracht 437,
Amsterdam, tel. 020-2391 78)

weet er meer van. Specialiteit van

bet land: Salzburger Nockerln,

een macaroni-gerecht.

PortUgal,om nog maar eens een

boeiend vakantieland te noemen,

is natuurlijk méér dan alleen

maar de (mooie) kust van Al-

garve, waar de toeroperators hun

chartergasten heenvliegen. Voor-

al het noorden is nog nauwelijks

ontdekt: inlandse dorpjes met

primitieve en goedkope herber-

gen. En als u er toch bent, pro-

beert u dan eens het stamppot-

gerecht Canja: rijst met kippeb-

ouillon, eieren, knolletjes, erwten

en pikante kruiden. Lekker.

Radio. Tijdens de vakantie is het

vaak nuttig de autoradio af te

stemmen op de zenders die regel-

\

\

\1f'l

Bayern

3
t
I

matig verkeersinformatie geven.

In eigen land is dat - zoals be-
kend - na de uitzendingen van

de radionieuwsdienst. In West-

Duitsland hebben de Hessiche en

de Beierse radio speciale FM-

golflengten voor de automobilist.

Op welke men het best kan af-

stemmen, staat langs de autosnel-

wegen in de beide deelstaten op
borden aangegeven. In Frankrijk

geeft de zender France-Inter

(1829 m) verkeersinformatie in

o.a. de Duitse en Engelse taal.

Spanje heeft z'n geldboetes voor

verkeersovertredingen drastisch

verhoogd.

Hinderlijk langzaam autorijden

kost f 50,- onvoorzichtig rijden

f 100,- en voor inhalen waar

dat verboden is betaalt men

f 250,-. Wie z'n boosheid over

zo'n bekeuring kenbaar maakt

aan de bevoegde gezagsdrager,

kan er nog eens een extra van

f 25,- krijgen. . .

T;~;;~~:;r~~:';~<k~~~I~:;'~~~~~
zijn op vakantie, als u er (op de

41 en 49 meterband) de uitzen-
dingen van Radio Nederland

Wereldomroep op kunt ontvan-

gen, die speciaal gericht zijn op

de Nederlanders in Europa. Daar

hoort u behalve de oproepen van

31
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de ANWB-Alarmcentrale, ook

allerlei vakantietips.

U ook, mevrouw! Of zoals de reis-

adviseuses van het Westduitse

boekingskantoor zeggen: "Gun

moeder ook eens echt vakantie!"

Onder dat motto bieden zij aan

Nederlandse gezinnen pension-

vakanties in piepkleine dorpjes

in de dorpen van Kurhessen en

Waldeck. Volledig pension voor

f 22,- per dag, kinderen 25-

50 % reduktie.

Inlichtingen: Postbus 400, Ede.
(tel. 08380-19564)

Verzekeringen voor de vakantie

worden nogal eens verzuimd af

te sluiten. Dom-dom-dom, want

de kosten zijn echt de moeite

niet en het kan heel wat ellende

besparen, als er iemand ziek

wordt of als er iets gestolen is.

Voorkom inbraak

Wij beveiligen u d.m.v. een elektro-

nisch bewakingssysteem tegen brand

en inbraak.

Detectie-mogelijkheden d.m.v. radar,

infrarood, closed circuit, rook, vuur

en termische detectors.

Alarmering: akoestisch, optisch of stil

alarm, hoog frequent of via de tele-

foonlijn.

Alarm-centrales met afstandsbediening

De bewakingstijd is naar keuze te pro-

{Jrammeren.

Noodstroomvoorziening.

Het aansluiten van een foto-camera,

enz. enz.

Montage en service door geheel

Nederland en Belg ië. Hebben wij uw

belangstelling gewekt? Mogen wij u

dan uitnodigen geheel vrijblijvend

uwerzijds, contact met ons op te

nemen? U kunt het schriftelijk of

telefonisch doen:

C.T.D. Electronles

Postbus 184, Waalwijk

Te I. 04160-34664

32

De meeste maatschappijen bie-

den een heel pakket aan, bestaan-

de uit een bagageverzekering, een

ziektekosten- en ongevallenver-

zekering, een extra kostenverze-

kering en een transportverzeke-

ring. Met een tientje per persoon

is men al aardig gedekt, maar

niet tegen regen (daarvoor is een

speciale regenverzekering).

ken 's avonds onverbiddellijk in.

Maar vliegen is er erg goedkoop,

evenals (Triëst) schoenen. Maar

neem uit Nederland uw plastic

badschoenen en luchtbed mee,

want die zijn in het land van

Tito nogal duur. Eettipje: pro-

beer een 'djuvec': stukjes vlees,

gekookt met rijst, paprika, toma-

ten en andere groenten en krui-

den.

Wandelen. Wie er graag en veel op

uitrekt, moet beslist een ANWB

Wandel- en Fietsbewijs aanschaf-

fen. Kosten f 12,50, die u al

gauw hebt terugverdiend als u

gaat deelnemen aan de aktivitei-

ten van de ANWB.

z weden is een land voor indivi-

dualisten. Massa-toerisme is er

niet, omdat men dat niet op prijs

stelt. De Zweden willen (geluk-

kig) zichzelf blijven. Daarom

zijn er geen chartervluchten,

geen Hollandse keukens, geen

Nederlandse hostessen of patat-

kramen. U vindt er alleen maar

Zweden èn de Zweden. En dat

is genoeg, weet ieder die daar

een keer geweest is.

Y ougoslavië is geen land van
nachtclubs of dancings. Zelfs de

bandjes in het eigen hotel pak-
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ZOM,ERTIJD PUZZELTIJD

Niet alleen de huiselijke winterdagen zijn ideaal voor het

verwoede puzzelwerk, ook hartje zomer leent zich daar
bij uitstek voor: in een luie stoel in de tuin, op lange

vakantiedagen, liggend op het strand of 's avonds in bed.
Voor de echte liefhebbers geen punt: die vinden altijd

wel een excuus om zich op kruiswoorden of breinbrekers

te storten.
We hebben er weer een paar voor u samengesteld, van

alles wat. Veel plezier ermee!

U kunt uw oplossing(en) inzenden tot 15 augustus 1975.

Adres: Puzzel redaktie RPm, Brahmsstraat 9, Eerbeek. ,

REKENRAADSELS

RP-mg IN DE CIJFERS

PUZZEL 1-A

Als u wilt weten, in hoeveel exem-

plaren het RP-Magazine (hier afge-

kort als RPMG) wordt verspreid,

moet u maar eens aan het vermenig-

vuldigen gaan. Hieronder hebben wij

dat in lettercode aangegeven: elke

letter is een cijfer (ook de nul doet

mee) en dezelfde letters betekenen

dezelfde cijfers. Zowel van boven

naar beneden als van links naar rechts

klopt de vermenigvuldiging.

Aan u de opgave, welk oplage-cijfer

u vindt voor RPMG. (voor de aller-

nieuwsgierigsten: de werkelijke oplaag

is - gelukkig - heel wat hoger).

A x PH

x x

PG x U

POL

x

UG

AG x RK RPMG

(Voor beginners nog even toegelicht:

de reken-maar-uit-puzzel bevat dus

de volgende vermenigvuldigingen:

A x PH = POL, PG x U = UG, en
AG x RK = RPMG, maar ook verti-

caal A x PG = AG, PH x U = RK

en POL x UG = RPMG).

Oplossing mei-puzzel

kleurbekennen

Winnares werd

Monique de Sains

Deisel 2, Blaricum (N.H.).

PUZZEL 1-8

Op dezelfde voet gaan we nu verder,

maar met wat meer variatie. In dit

reken raadsel gelden dezelfde regels,

maar hebben we het vermenigvuldi-

gen afgewisseld met optellen en af-

trekken. Wat denkt u van AHA?

JO X KO

+ +
AL + ZZO

LIHZ

ZEE

WE + ZOH AHA

Als u het getal hebt gevonden, dat

voor AHA staat, kunt u dit op een

briefkaart vermelden en opsturen naar

de puzzelredaktie:
p/a Brahmsstraat 19, Eerbeek.
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RECHERCHEPUZZEL 46.

47.

48. =
49.

50.

1176

16200

6300

4788

360

5I.

56.

58.

(afkorting)

60. =

31941

18

22WIE MAAKT ME LOS?
14

PUZZEL 2

Het blijkt in de smaak te vallen, zoals uit de reacties naar voren komt.
Goed dan, hier is weer zo'n combinatie/recherche-puzzel voor het hele
gezin, waar iedereen zijn of haar tanden in kan zetten.

Als u de puzzel tenslotte tot een
goed einde hebt gebracht, kunt u
zichzelf kontroleren door het vor-

men van een woord dat Is samen-

ge'steld uit de letters die u In de
volgende hokjes hebt gevonden (in
deze volgorde): 49-21-1-17-28-4-50-
43-38-45-10-8-42-57-24.Een samen-

gesteld woord, dat u niet in het

woordenboek vindt maar dat u
boven uw bed mag hangen. Als u
het op een briefkaart vermeldt en

opstuurt naar de puzzelredactie,
dingt u mee naar een prijs.

Adres: Brahmsstraat9, Eerbeek.

Inzendenvóór 15augustus 1975.

Even herhalen voor nieuwe lezers: wij

geven geen omschrijving van de ge-

vraagde woorden, maar een cijfer-

code. Beter gezegd: het cijferprodukt.

Elke letter kreeg het cijfer van de

plaats in het alfabet (dus A = 1, B =
2, enz.). Gemakshalve hebben we dat

onder aan deze pagina voor u op een

rijtje gezet, zodat u meteen aan de

slag kunt.

Voorbeeld: Stel dat als omschrijving

voor een woord van drie letters het

getal 24 is gegeven. 24 is het produkt

van 12 x 2 x 1 (dus BAL of LAB) of

6 x 4 x 1 (dus DAF of AFD., maar

dan moet er wel nadrukkelijk bij

staan, dat een afkorting gevraagd

wordt; als regel gebruiken we geen

afkortingen of letterwoorden). Wat

gevraagd wordt, moet u opmaken uit

de andere woorden van de kruis-

woordpuzzel. Als regel wordt een

zelfstandig naamwoord, een telwoord,

een bijwoord of een naam gevraagd.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1I.

16.

21.

23.

24.

25.

2520

14

4900

10800

1782

126

7560

72

7700

72

17100

25

26.

27.

28.

28.

29.

30. ==
35.

37. ==
39.

43.

44.

45.

9900

2464

3780

3780

4620

4410

16800

16632

11

910

74382

5880

8 9 10 114 5 6 73

1413

17

20 22 23

Horizontaal: 33.

34.

36.

38.

40. ==
41.

42.

44.

47.

50.

52. =
53.

54.

55.

57.

59. ==
61.

62.

63.

20

300

12

2772

5472

2736

154

38808

14850

120

72

72

294

26460

7700

70

2254

3192

234

I.

4. =
8. ==
12.

13. ==
14. ==
15. ==
17.

18.

19. ==
20.

22. ==
24. ==
27.

29.

31. ==
32.

2310

182

48600

231

980

2520

14

22800

8910

72

12600

168

900

11550

1260

7700

210

27 2825 2624

3836

41

47 48 4944 45 46

53

57 5855 56

Verticaal: 294

14850

4940

2.

3.

4.

261

1. = 5544

34
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DAAR IS-IE WEER:

RPm's KRUISWOORDKRONKEL

PUZZEL 3

Voor ons zomernummer moest onze breinbreekselsbrouwer weer in de

weer. De vaste klanten weten het wel: een mixture van kruiswoordpuzzel,

crypto- en andere grammen, overgoten met een korpssausje. Daar gaat-iel

!~orizont2~1: 1. Langs een rivier heb je altijd

een wild dier in een tam dier, maar in de

Noordhollandse groep van adj. Van der Werf

heb je er maar één (6); 5. Wat kleeft dat, als

cr geen graanafval meer is (6); 10. Waar vind

je zo'n anti-loops beestje dubbel en dwars

in de bergen? (3); 12. Nee, dat is geen paar,

ook niet in de groep Roden (3); 13. Ook een

Vogel zonder hoofdletter kan geletterd zijn

(3); 15. Die jongen noctt niet mager te zijn

(3:; 17. Van gehalte, maar wel minimaal (2);

18. Ge zit met die boom aan een riem (3); 20.

Zoo-zoo, welke kunstenaar zonder drank

lacht daar in Mokum om wie? (5); 21. Dat

diertje maakt van gekkigheid een kopstand

(3); 22. Daar hoort zo'n geschudde vracht

thuis (4); ~4. Ba, die drank is niet voor

iedereen in 't klooster, in het kerkdorp in

adj. Polderman's Zeeuwse polder (3); 25. Zo

legt de technische recherche vruchtenmoes

vast op 'n papiertje (4); 26. En die kever

z;ngt het hoogste lied, maar wel mannelijk (5);

28. Laat u 't maar zo hangen, als u 't zo

hebt, varende overste (5); 29. Als het vee

eruit is, moet men daar zijn (3); 30. Bid

achter dat gebouw, dan komt de eigenaar van

de wonderdoos wel tevoorschijn (7); 33. Daar

heb je die noot weer omgekeerd (2); 34. Mèt

verstand kun je tweekeer voor anker gaan

(4); 35. Niet nabij, maar u bent wel in de

buurt (4); 37. Boerenbezit dat in drievoud

klaar staat voor de toerist (3); 40. Zonder

het erbijbehorende vogelprodukt gelooft de

koninklijke dienaar het wel (3); 42. Kind van

wethouder Lammers, waar veel Amsterdam-

mers mee in hun maag zitten (5); 43. Hier-

heen in het dorp' (3); 45. De onthoofde boef

bleef achter (4); 47. Op zo'n school verliest

een exotische bloem zijn klank (3); 48. Maak

dat schaap maar een kopje langer, voor de

huid wordt bewerkt (4); 49. Word je nu echt

wijzer, geëmancipeerd meisje? (5); 51. De

priem is het niet helemaal (5); 52. "Ik vond

de eerste in de tweede", sprak de mijnwer-

ker Imarsetandend (9).

Verticaal: 1. Als gedisciplineerde muziek-

makers in de war raken verhardt hun gala-

kleding (8); 2. Kort en goed: licht die kol-

lega voor of ligt-ie voor? (2); 3. Waar melk

zoal goed voor is (3); 4. Wat 'n zoogdier,

een drankje en een auto-onderdeel gemeen

hebben, hadden onze Oosterburen vóór de

oorlog (2); 6. Ook zonder dieren is zo'n lang-

durige ruzie erg (2); 7. Zonder AD blijft de

vlotterik vastzitten (3); 8. Jaag een Ooster-

ling niet even uit z'n jurk (2); 9. Gewoon die

metalen kruik omkeren en u kunt schrijven

(8); 11. Als ik dronken een gebed opzeg,

raakt dat wasplaatsje in ongerede (6); 14.

~:emellichaam A is in de herfst op z'n

mooist (5); 15. Die vrouw is binnenkort afge-

studeerd (3); 16. Toch blijven de kolen er

niet in plakken (3); 17. Het beest van het

feest, dat geflesten nooit vergeet (5); 19. Als

erin gehakt wordt, komt de officiersopleiding

op de proppen (3); 21. Hij is soms bek-af, zij

altijd (3); 23. De ophaler laat zich niet door

Gesloten deuren weerhouden (5); 25. Die jon-

gen zal in Parijs wel geen taalprobleem

hebben (5); 27. Draai 'em maar 'es terug,

dan zie je dat insekt meteen (3); 28. Er valt

niks te treuren, zolang dat omkeerbare ding

daarin staat (3); 31. Je ziet soms geen fluit,

maar met K. zit het wel snor (5); 32. De

bediening was zo van streek, dat ze lomp

ging doen (5); 36. Berg je, als-ie moet sugen!

(4); 38. Wat loopt die RP-officier toch met

z'n Brabantse dorp te leuren . . (5); 39.

Die lap ik aan m'n laars (4); 40. Moet zulk

textiel grof zijn? (4); 41. Maak je toch maar

niet kwaad, als zo'n hoge piet erop trak-

teert, want-ie blijft vers (4); 43. Gewoon een

stuk aan de staart binden, dan krijgt ze het

niet warm (3); 44. Er mankeert aan dat weer

altijd wat (4); 46. Aan beide einden van het

bed evenveel afzagen en je zit op de tocht

(3); 48. Zou die Paus in de sterren geloofd

hebben? (3); 50. De drukkers van dit blad

I:unnen erin zwemmen (2); 51. Altijd vooraan

0;1 de ladder bij meneer Hermans (2).

Als de kruiswoordkronkel tenslotte

goed ontward en opgelost is, moet

het geen moeite kosten om de let-

ters achter elkaar te schrijven, die

u aantreft in de als volgt genum-

merde hokjes: 15-20-26-11-14-6-51-

24-31-39-45.

In deze volgorde ontstaat dan een

stukje spreektaal, dat als sleutelzin

fungeert voor suksesvolle oplos-

sers. Dit zinnetje vermeld op een

briefkaart geeft toegang tot de

puzzel-Iotte, waaruit de prijswin-

naar wordt getrokken.

Inzendingen: uiterlijk 15 aug. 1975.

Adres: Puzzelredakteur RP-Maga-

zine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.
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Veilig rijden op veilige wegen van

Buren (Gld.)
herbergt uniek

Politiemuseum

Wie de geschiedenis van het Korps

der Koninklijke Marechaussee in

woord en beeld wil zien vervat, moet

niet nalaten tijdens zijn vakantie (en

ook daarbuiten) een bezoek te bren-

gen aan het idyllische en "monumen-

tenstadje" Buren (Gld.), waar sinds

kort de Kon. Marechaussee in het

voormalig Weeshuis een museum heeft
ingericht.

De grondslag voor dit unieke museum

werd 37 jaar geleden gelegd in het

opleidingsdepot van het Wapen in

Apeldoorn, waar alle voorhanden

zijnde voorwerpen van historische

waarde in een lokaal werden bijeen-
bracht.

In de loop der jaren, groeide de ver-

zameling schilderijen, aquarellen, do-

cumenten, foto's, uniformen, wapens,

uitrustingsstukken, paarden (opgezette

wel te verstaan) en motorvoertuigen

dusdanig uit, dat naar een grotere

opstellingsruimte moest worden om-

gezien.

van Lennepweg 1

En deze heeft de "Stichting museum

der Koninklijke Marechaussee" ge-

vonden in het aloude, nauw met het

Huis van Oranje verbonden, aloude

Gelderse Buren. Onder leiding van

convensator kolonel A. J. Weeken-

stroo en kolonel b.d. F. J. Laupman

als directeur, is in een aantal ruimten

van het Weeshuis een expositie tot

stand gekomen, die de moeite van het

bekijken meer dan loont.

In de momumentale hal en regenten-

kamer wordt de geschiedenis van het

Weeshuis en de stad Buren in histo-

rische panelen en groeperingen aan-

schouwelijk uitgebeeld.

Bibliotheek

In het museum is een bliotheek inge-

richt over de "krijgsgeschiedenis",

waarbij het accent ligt op de politie

in oorlogstijd. Personen die uit hoofde

van hun beroep, studie of persoon-

lijke interesse hiervoor belangstelling

hebben kunnen gratis van de biblio-

theek en de studieruimte gebruik

maken.

Het museum is opengesteld van 1 mei

tot 1 oktober. De openingstijden zijn

van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00

uur. 's Maandags is het museum ge-

A. J. Weekenstroo

sloten. Het adres is: Weeshuiswal 9,
Buren (Gld.), tel. 03447-256.

Oproep

Daar er plannen bestaan om in het

museum ook ruimten in te richten

voor de geschiedenis van "de politie"

in de ruimste zin van het woord, doet

het bestuur van de Stichting een be-

roep op allen die in het bezit zijn van

documenten, uniformen, uitrustings-

stukken, etc. van de voormalige Rijks-

veldwacht, gemeentepolitie, veldwach-

ters, enz., om deze - blijvend of

tijdelijk - ter beschikking van het

museum te stellen.

Aerdenhout

'S7

Rp.org_RPM75_06_07_jun.jul_nr.10,11_compri 187



Nieuwe wachtmeesters

KLAS 0, OPLEIDING 1974-11

Dovenste rij van links naar recht: De wmrs.

Linneman, Goedegebuure, Krans, Koldenhof.

Tweede rij van boven van links naar rechts:

De wmrs. Holleman, Schoumakers, Huisman,

v.d. Bersselaar, Schings.

Derde rij van links naar rechts: De wmrs.

Schouten, Hemmes, Vredeveld, Visser, Derk-

sen.

Onderste rij van links naar rechts: Owmr. de

Bruin, de wmrs. Hol, v.d. Oever, v, Hunnik,

Siepermann en adjudant v.d. Maas.

(Wmr. Vredeveld is inmiddels ontslagen)

KLAS P, OPLEIOING 1974-11

Onderste rij van links naar rechts: Owmr.

Schut, de adsp'n. Bronder, De Bar, Bons,

Arends, Brusselaar, Cuppen, adj. Boesaard.

2e rij van links naar rechts: De adsp, Dierickx,

Couweleers, v . Barneveld, Berntsen, Dam,

Buczko, Blokhuizen, Bijl, Casteel, Coppus,

Sluiters.

Bovenste rij van links naar rechts: De adsp.'n

Bianch, v.d. Broek, owmr. Obbes, de adsp.'n

Boon, Boogerd, de Bakker, Bom en Bos.

KLAS a, OPLEIDING 1974-11

Bovenste rij van links naar rechts: Adjudant

Knook, de wmrs. Ouwerkerk, van Kesteren,

Leen, Dekker, Oud en Dubois.

Tweede van boven van links naar rechts:

De wmrs. Kievits, Kruize, Harder, van der

Hulst, Liedmeijer en van Groningen.

Derde rij van links naar rechts: De wmrs.

Knoops, van Honk, Hilbrands, Handgraaf, de

Jong en Hinssen.

Onderste rij van links naar rechts: de wmrs.

Hart, van der Heijden, Kegel, de Jonge,

Jongkamp, Brinkhuis en owmr. Bernauer.
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KLAS R, OPLEIIYING 1974-11

üovenote rij V2n links naar rechts: De wmrs.

M. C. 1\. A. Oudenhuysen, J. S. Melessen,

P. J. Nleuwenburq, D. H. Karnperman. M.

van der Molen, P. J. M. Kuyaterrnans, G. J.

Kientz, A. Nijdam. J. C. Noordzij, A. G. van

Oostrum, J. C. van Kakerken.

r,liddeiste rij van links naar rechts: De wmrs.

;,1. van Scheltinga, J. D. A. Muizer, L. G.

'IJo~enboom, R. A. M. Ooms, R. A. Kuntzei,

H. J. Netz, G. van Maanen, A. A. Muyen,

A. J. M. Locmans. G. W. Leppers.

Onderste rij van links naar rechts: Owmr. M.

Danel, de wmrs. Th. A. W. Jansen, G. C.

;~auta, J. O. R. Mestriner, A. Oost, C. J.

Lemmens, adjudant A. Wassens.

KLAS S, OPLEIDING 1974-11

voornrond van rechts naar links: Docent-

klasseletder Th. M. Boer en de adsp. H. M.

v.d. Pal, J. I. G. v. Remortele, J. Hoiting,

J. Th. P. M. Rambags, W. van Royen en de

docent-toegevoegd de owmr. A. H. Oomkens.

2e rij van rechts naar links: De adsp. J. W.

J. Roumen, J. P. V.d. Graaf, R. G. Sipma,

P. J. Hesseis, W. H. Spruyt en A. M. G.

Peters.

Oe rij van rechts naar rinks: De adsp. M.

Sanderrnan, H. A. M. Schasfoort, J. H.

Schoonhoven, A. J. M. Roovers, J. Schreu-

der en W. F. A. Janssen.

4e rij van rechts naar links: De adsp. F. H.

J. M. Rooderkerken, J. R. M. Swanenberg,

S. I. Siezenga, G. J. van der Steen en J.

P. v.d. Roer.

Op de achtergrond van rechts naar links:

De adsp. L. Verdoorn, A. Plalteschor en P.

de Rover.

Op de foto niet zichtbaar, doch wel ge-

slaagd adsp. F. G. J. Paans.

Van bovenstaande adsp. zijn niet geslaagd

en dus niet naar de buitendienst vertrokken:

A. M. G. Peters, J. Th. P. M. Rambags, F.

H. J. M. Rooderkerken, W. H. Spruyt.

KLAS T, OPLEIDING 1974-rl

Achterste rij van rinks naar rechts: De wmrs.

C. Wissink, A. Valkenet, W. Wiegers, W.

Jansen, L. de Vries, F. Sigmond, J. Schol-

man.

2e rij van links naar rechts: De wmrs. L.

Stuursma, L. den Boer, F. Teeuwisse, I.

Tegelaers, J. V.d. Starre, P. Vis.

3e rij van links naar rechts: De wmrs. L.

Villevoye, R. v. Zoelen, R. Talsrna, H. Peters,

A. Sollie, J. Swieringa.

Onderste rij van links naar rechts: Owmr. G.

J. M. Verhoeven, F. Valk, C. V.d. Steen, A. v.

Zundert, H. Sweers, J. Vermeer, en adjudani

H. de Haan.

De Vries, Jansen, Villevoye, Sigmond, Sollie

en Talsma zijn nog niet geslaagd.

Teeuwisse is inmiddels ontslagen.
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NHTM,
dé leverancier van:

• elektronische meldsystemen

• alarmcentrales
• omroep- en alarmeringsinstallaties
• plottingsinstallaties
• intercominstallaties
• brandalarminstallaties met drukknop- en

automatische melders

• TV-bewakingscircuits
• klokkeninstallaties
• windrichtings- en windsnelheidsmetinginstallaties

• diaprojektie-apparatuur
• aanwezigheidsmelding-i nstallaties
• deurtelefoon installaties
• systemen voor het openen en sluiten van

garagedeuren

• alarmerings- en omroepsystemen in andere kazernes
• brugsignaleringssystemen
• verkeersbeïnvloedingsinstallaties

Oók huren van onze apparatuur is mogelijk, uiteraard

met inbegrip van volledig onderhoud en regelmatige

preventieve kontrole.

Nederlandsche Huistelefoon

Maatschappij b.v.
specialisten in telekommunikatie-apparatuur

Pegasusstraat 5-11,Den Haag

Tel.(070) 814451 Telex 32617 NHTM

bijkantorenin Amsterdam,Rotterdam.Arnhem,Groningen
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nieuwe I --t ..,
groeps·~Il.._~

commandanten

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de par-

ketgroep 's-Gravenhage adjudant J.

C. E. Bruijstens. Hij werd geboren op

16 mei 1920 te Rotterdam en was

sedert 4 januari 1969 plaatsvervan-

gend groepscommandant parketgroep

's-Gravenhage.

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Bergh adjudant G. P. Sundahl. Hij

werd geboren op 22 juli 1932 te Am-

sterdam en was sedert 1 juli 1974

plaatsvervangend groepscommandant

Zevenaar.

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Bunschoten adjudant J. D. Reuser.

Hij werd geboren op 6 mei 1922 te

Tiel en was sedert 1 maart 1971

plaatsvervangend groepscommandant

Ooststellingwerf.

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Flevoland adjudant J. Oosting. Hij

werd geboren op 21 april 1923 te

Emmen en was sedert 1 oktober 1972

plaatsvervangend groepscommandant

Flevoland.

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Hemelumer Oldeferd adjudant B. van

der Werff. Hij werd geboren op 10

september 1921 te Akkerwoude en

was sedert 1 februari 1972 plaatsver-

vangend groepscommandant Lemster-

land.
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Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Mijdrecht adjudant E. Lutjes. Hij

werd geboren op 3 oktober 1920 te

Borger en was seder 7 december 1968

plaatsvervangend groepscommandant

Bodegraven.

Met ingang van 1 april 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Ubach over Worms adjudant F. A.

Koopman. Hij werd geboren op 5

augustus 1920 te Hengelo en was

sedert 1 januari 1967 plaatsvervan-

gend groepscommandant te Meerssen.

Met ingang van 16 april 1975 aange-

wezen als commandant van dg groep

Oploo adjudant M. F. Schouren. Hij

werd geboren op 5 oktober 1919 te

Melick en was sedert 15 juli 1971

plaatsvervangend groepscommandant

te Berlieum.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Het Bildt adjudant J. K. Froma. Hij

werd geboren op 23 augustus 1924

te Uithuizermeeden en was sedert 2

januari 1971 plaatsvervangend groeps-

commandant te Franeker.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Loppersum adjudant R. Middel. Hij

werd geboren op 13 december 1919

te Odoorn en was sedert 16 oktober

1965 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Loppersum.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Papendrecht adjudant C. van Dijk.

Hij werd geboren op 31 juli 1921 te

Hoogvliet en was sedert 8 september

1973 plaatsvervangend groepscom-
mandant Raamsdonk.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Texel adjudant W. Nijholt. Hij werd

geboren op 7 januari 1920 te Wor-

kum en was sedert 16 januari 1965

postcommandant Schiermonnkoog.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Thorn adjudant N. Nagtzaam. Hij

werd geboren op 3 mei 1919 te Stan-

daarbuiten en was sedert 5 oktober
1974 plaatsvervangend groepscom-

mandant Helden-Panningen.

Met ingang van 1 mei 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Wierden adjudant D. H. Lammers.

Hij werd geboren op 2 november

1919 te AaIten en was sedert 1 juli

1965 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Staphorst.

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL -roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Telefoon 070· 81 47 31
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ambtsjubilea

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

W. Jansen, owmr., Bergschenhoek,

25 jaar 6-4-'75

A. W. van Kuyen, owmr, Sassen heim,

25 jaar 11-4-'75

DISTRICT UTRECHT

H. E. van Bijnen, owmr, Wil nis,

40 jaar 8-5-'75

in dienst getreden

DISTR!CT ALKMAAR

Per 1-4-'75: Th. Th. M. Borst, schrijver te

Alkmaar (Vkgr.).

Per 1-5-'75: G. J. P. Dieterman, schrijver

i.t.d. te Heiloo.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-11-'74: D. Overeen, wmr. te Apel-

doorn.

DISTRCT GRON'INGEN

Per 1-5-'75: K. Angerman, schrijver te

Scheemda.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-5-'75: H. van Akkerveken, parketw.

te 's-Hertogenbosch; H. M. Heesakkers,

parketw. te 's-Hertogenbosch; H. W. J.

Nieuwdorp, parketw. te 's-Hertogenbosch;

G. J. S. Mees, parketw. te 's-Hertoqen-

bosch; M. H. M. v. Broekhoven, parketw.

te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'75: G. H. A. W. Leenders, wmr.

te kl. te Born.

Per 1-5-'75: F. J. Sijstermans, wmr. te

Ubach over Worms.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 7-4-'75: G. C. Bakker, refendaris te

Voorburg; E. Graaf!, referendaris te Voor-

burg.

Per 1-5-'75: A. van Velzen, schrijver te

Voorburg; J. de Weerd, telex-telefoniste

te Voorburg; G. W. Fukking, adm. ambt.

A 1e kl. te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-4-'75: Mej. E. C. Kroeze, telex-

telefoniste te Driebergen; Y. A. W. van

Tricht, telex-telefoniste te Driebergen.

C.O.M.E.

Per 1-5-'75: G. van der Weerd, adm. ambt.

C 1e kl. te Neerijnen

Per 16-5-'75: A. Langenberg, adm. ambt.

A 2e kl. te Neerijnen.

OPLEID'lNGSSCHOOL

Per 15-1-'75: P. Rijskamp, hoofdcommies

te Harlingen.

Per 10-2-'75: W. J. Donkers, rijksambt. II

te Apeldoorn.

Per 1-4-'75: mevr. J. Terpstra-Hilverda,

rijksambt. I te Harlingen.

Per 1-5-'75: P. C. van Loon, wmr. 1e kl.

te Apeldoorn; F. Visser, wmr. te kl. te

Apeldoorn; H. P. de Vries, wmr. te kl. te

Apeldoorn; B. Bergsma, rijksambt. I te

Harlingen.

Per 16-5-'75: A. Pieters, adm. ambt. C

3e kl. te Apeldoorn; A. Joh. Reins, rijks-

ambt. II te Apeldoorn.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-4-'75: P. D. Spies, adm. ambt. 3e kl.

te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-5-'75: H. Sandbergen, schrijver te

Amsterdam.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-4-75: B. Engel, rijksambt. 11 te

Soestdijk.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 1-6-'75: G. M. C. Dekkers te Maas-

tricht; A. L. M. Frijters, te Breda.

verplaatsingen

D!STRICT ALKMAAR

Per 1-4-'75: J. Dijkstra, wmr. van Blokker

naar Callantsoog (gr. Anna Paulowna);

P. L. M. Vermeulen, wmr. te kl. var.

Kleine Sluis (gr. Anna Paulowna) naar

Alkmaar (rech.gr.); P. 5. Eibers, wmr.

van Bergen Binnen naar Castricum.

Per 19-4-'75: H. J. Mosk, owmr. van

Medemblik naar Opperdoes; J. Groot,

owmr. van Slootdorp naar Schagen.

Per 1-5-'75: J. H. Tellegen, wmr. te kl.

van Alkmaar (verkgr.) naar Alkmaar (meld-

I:~-ncr.

OI:JTR:CT Al\;lSTERDAM

Per 1-3-'75: P. G. Nelissen, owmr. van

Volendam naar Amsterdam (parketgr.).

Per 1-4-'75: H. Mihl, wmr. van Purmerend

naar Zeevang ; J. A. van Niekerk, wmr.

van Diemen naar Amsterdam; J. N. Bou-

ter wmr. van Uithoorn naar Schphol

(LUVA); J. Quaak, owmr. van Marken

naar Jutphaas.

DISTRICT APELDOORN

Per 16-3-'75: A. J. Plugers, wmr. van

Aalten naar Neerijnen (COME).

Per 1-4-'75: B. Companfen, wmr. te kl.

van Heerde naar Woudenberg ; A. A.

Elsendooorn, wmr. van Groenlo naar

Neede; E. W. D. Boren, wmr. te kl. van

Lelystad naar Putten; J. Korbel, wmr. van

Ermelo naar Wezep; G. L. Brink, wmr.

van Dronten naar Lelystad; G. Weuste-

nenk, wmr. van Aalten naar Wilp; F. H.

Westera, wmr. te kl. van Borculo naar

Zuidwolde; P. C. Frederiks, wmr. te kl.

van Twello naar Apeldoorn; J. C. v.

Aaideren, wmr. te kl. van Ermelo naar

Apeldoorn; J. H. Konings, wmr. v~n

Gorssel naar Westervoort.

DISTRICT ASSEN

Per 1-3-'75: H. Gruppen, wmr. 1e kl. van

Balkbrug naar Assen; J. Wubs, wmr. te

kl. van Driebergen naar Assen.

Per 22-3-'75 A. Nyebanning, owmr. van

Smilde naar Lichtenvoorde.

Per 1-4-'75: D. Scholtens, wmr. van Oost-

huizen naar Norg; F. H. Westera, wmr.

~e kl. van Borculo naar Zuidwolde; J.

Tigelaar, wmr. van Diever naar Oester-

hesselen; H. Koenen, wmr. van Balk naar

Valthermond; D. Harder, wmr. van Apel-

doorn naar Smilde; S. de Jong, adj.

van Odoorn naar Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-3-'75: P. J. Engelaar, adj. van

Woensdrecht naar Hellevoetsluit.

Per 4-3-'75: H. F. M. Ummels, wmr. van

Ulvenhout naar Maastricht.

Per 22-3-'75: G. W. Kasper, wmr. van

Sprundel-St. Willebrord naar Staphorst.

Per 1-4-'75: C. C. Helmons, owmr. van

Oudenbosch naar Breda; H. Pieters, wmr.

van Teteringen naar Schiphol; J. H.

Geld

Thuis

Service

Alle bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privélening:

I 2.500,- 30 m. I 108,-
I 5.000,- 42 m. I 161,-
I 8.500,- 54 m. I 221,-
I 15.000,- 60 m. I 355,-

2e hypotheken:

110.000,- 60 m. 1267,-
I 20.000,- 120 m. I 351,-
140.000,- 120 m. I 701,-

Woonverbetering:

I 5.000,- 60 m. I 125,-
I lO.OOO,- 72 m. I 212,-
115.000,- 96 m. I 260,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 14423 - 1 6710

JANSENS

Krediet-

kantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.
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Onort". wmr. le kl. van Geertruidenberg

naar Goirle; C. A. v . Kaam, wmr. le kl.

van Oudp~b()sch naar Goirle; J. Dieri<.'I'x,

wrnr. van Apeldoorn naar Geertruiden-

br:;g; ,I. C. Bou, wmr. van Apetdoo-n

r.aar Ulvenhout; A. J. M. Roovers, wmr.

·. .=n Apeldoorn naar Breda; G. B. Sluiters,

wmr. van Apeldoorn naar Teteringen.

Per 15-4-'75: C. H. M. Moens, wmr. van

Sprundel naar Elsloo.

Per 19-4-75: M. P. A. M. Beekmans,

wrnr. van Etten-Leur naar Vaals.

Per 20-4-'75: W. A, p, C, M, v . Rooy,

v/mr. van ~reda naar 's-l+ertoqenbcsch.

Per 1-5-75: A, v, Loon, wmr. van Berkel-

Enschot naar Boxtel; J. H. v, Dijk, wmr.

le kl. van Dongen naar Werkendam.

Per 6-5-'75: A. A. M. v . Wijlick, wmr. le

kl. van iJaarle Nassau naar Boxtel.

DISTRiCT DORDRECHT

Per 1-4-'75: A. P. van der linde, owmr.

ven Wijngaarden naar Papendrecht; M,

RuijtenJerg, wmr. van Ouddorp naar

Barendrecht. J. Bal, wmr. van Papen-

drccht naar Barendrecht; P. R. van den

Berg, wrnr. van Barendrecht naar Oud

Beijerland; A. Ph. Braber, wmr. van

Alblasserdam naar 's-Gravendeel: J. W.

G. M. Houtman, wmr. van Hardinxveld-

Giessendam naar Schiphol; Ch. ,1. Bijde-

vaate, wmr. te kl. van Rozenburg naar

's-Gravenhage.

Per 19-~-'75: J. Waterham, wmr. le KI.

van Alblasserdam naar Oud-Al bias; E.

D,,~, owmr. van Brielle naar Dordrecht

(~~~r}.

P~; 23-,1-'75: Ch. Brouwers, wrnr. van

Barendrecht naar t"· ',,d.

pp.r 1-5-'7';: 1\.. G. W. van Dijk, owrn:

van Goudswaard naar Dordrecht rst.dtetr.)

DiSTRICT EINDHOVEN

Per 25-1-'75: A. J. v.d. Weerd, wmr. te kt.

van Deurne naar Eindhoven (st.i.distr.): S.

Meyer, wrnr. le kl. van Deurne naar Eind-

hoven (st. distr.).

Per 22-2-'75: A. P. Th. Bouw, wmr. van

Deurne naar Eindhoven, (verk.gr.).

Per 1-3-'75: H. Buurman, owrnr. van Reuver

naar Best.

Per 10-3-'75: E. Brouwer, wrnr. van Gemert

naar Eindhoven (verk.gr.),

Per 1-4-'75: R. J. G. Coppus, adsp. van

opl.sch. naar Beek en Donk; C. Dekker,

adsp. van opl.sch. naar Lieshout; A. A.

H. Oud, adsp. van opl.sch. naar Maar-

heeze; T, L. M. C. van Meyl, wmr. van

Best naar Oirschot.

DISTRiCT 's-GRAVENHAGE

Per 1-3-'75: G, J. de Graaf, wrnr. le kl.

van Waddinxveen naar 's-Gravenhage.

Per 10-3-'75: Ph. Timmermans, wmr. van

Rijswijk naar Dordrecht.

Per 1-4-'75: G. A. F. T. v.d. Nut, wmr.

van Wateringen naar De Lier; H, P. v.d.

Veek, wmr. van Hillegom naar Leider-

dorp; H. P. Kort, wmr. van Krimpen a.d.

t.Jssel naar s-Gravenzande; J. Noorder-

meer, wmr. van Maasland naar Rijndijk;

St. v.d. Velde, owmr. van Moerkapelle

naar Waddinxveen; P. B. van Dijk, wmr.

van Nieuwerkerk a.d. t.Jssel naar Schip-

hol ; P. J. A. de Bruin, wmr. van Oud-

Verlaat naar Oegstgeest; P. J, M. Vin-
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centen, wmr. te kl. van Leiderdorp naar

Oegstgeest; E. Lutjes, owmr. van Bode-

graven naar Mijdrecht; J, J, de Korte,

wrnr. van 's-Gravenhage naar Rijswijk

(verkgr.); H. T. M. van Beek, wrnr. van

Nieuwerkerl< a.d. l.Jssel naar Zevenhuizen;

G, van Peit, wmr. le kl, van Waddinx-

veen naar ·s-Gravenhage.

D;STR~CT GRONINGEN

Per 1-4-'75: B. Knol, wmr. le kl. van

Grooteqast naar Wehe; G. Emmens, wmr.

van Oosterwalde naar Grootegast; H. P.

v.d. Pal. wmr. van Apeldoorn naar Zuid-

horn; J. Schreuder, wrnr. van Apeldoorn

nacr Gron;~c;en; G. Land, adm. ambt. C

2e kl. van Nieuwe Pekel a naar Gronin-

aen; H. A. B::lkker, owmr. van Marum naar

Dronr:;;J, 1-1. van Dijk, schrijver-A van

Scheernda naar Nieuwe Pekela.

Per 1-5-'75: R. Oer()man, wrnr. le kl. van

Winsum naar V'Jarfft.:m.

D:STRICT 's-[IERTOGENBOSCH

Per lG-3-'75: P. H. tvl. van Hout, wrnr.

te 1<1.van Gellen naar Neerijnen (COME).

Per 1-4-'75: W. G, J. Suyskeës, wmr. van

Mi!1 naar Vlijmen; G. J. Vervaart, wmr.

te kl. van Boxtel (ber.gr.) naar Helvoirt;

C. J. P. J. M. v . Kesteren, adsp, van

opl.sch, naar Veghel; B. S. A. Kievits,

adsp. van opl.sch. naar Heusden; H. A.

M. schastoort. adsp. van opl.sch. naar

Grave; C. B. H. V.d. Steen, adsp. van

opl.sch. naar Be:rlicum; A. J. v . Zundert

adsp. van opl.sch. naar Mill; H. A. M.

v, Boxtel, wmr. van Rosmalen naar Den

Dungen.

P~r 1-5-'75: Ch. J. M. Kuster, wrnr. le

kl. van Berlicum naar 's-Hertoqenbos-h

(mcldk.).

mSTR'ICT LEEUWARDEN

Per 16-3-'75: J. P. R. G, Markus, wmr.

te kl. van Sexbierum naar Neerijnen.

Per 1-4-'75: A. Bekkema, wmr. van Frane-

ker naar Hol!um; L. Benjamins, wrnr. van

Surhuisterveen naar Leeuwarden; R,

Tjeerdsma, wmr. van Bolsward naar Fra-

neker; G. Emmens, wmr. van Ooster-

walde naar Grootsgast; T]. Fennema wmr.

van Witmarsum naar Surhuisterveen; E.

Arends, wmr. van Apeldoorn naar Dam-

woude; H. L. de Bakker, wmr. van Apel-

doorn naar Hallum; P. M. J, Berntsen,

wrnr. van Apeldoorn naar Joure; A. de

Boon, wmr. van Apeldoorn naar Frane-

ker; J, G, Brinkhuis, wmr. van Apel-

doorn naar Wommels; H. J. Buczko, wmr.

van Apeldoorn naar Balk; N. W. A. Hem-

mes, wmr. van Apeldoorn naar Franeker;

J. H, J. Huissen, wmr. van Apeldoorn

naar Marssum; J. Hoiting, wmr. van Apel-

naar St. Annaparochie; C, de Jong, wrnr.

van Apeidoorn naar Bolsward; A. J, de

Jonge, wmr. van Apeldoorn naar Lem-

mer; G, J. Kientz, wmr. van Apeldoorn

naar Appelscha; G, Linneman, wmr. van

Apeldoorn naar Dokkum; G. van Maanen,

wrnr. van Apeldoorn naar Bolsward; A,

A. Muyen, wrnr. van Apeldoorn naar

Wommels; J. Ouwerkerk, wrnr. van Apel-

doorn naar Joure; W. v . Royen, wmr. van

Apeldoorn naar Marssum; M. Sanderman,

wmr. van Apeldoorn naar Damwoude; M.

van Scheltinga, wmr. van Apeldoorn

naar Harkema; R, D. Schouten, wmr. van

Apeldoorn naar Makkum; R. G. Sipma,

wmr. van Apeldoorn naar Appelscha; G.

J. v.d, Steen, wmr. van Apeldoorn naar

Hallum; J, Swierinqa, wmr. van Ape!-

doorn naar Makkum; A. C. M. Valkenet,

wmr. van Apeldoorn naar St. Nicolaasga:

R. M. van Zoelen, wmr. van Apeldoorn

naar St. Annaparochie; D. H. Kamper-

man, wmr. van Apeldoorn naar Kollum;

J. S. Melessen, wmr. van Apeldoorn

naar Dronrijp; P. de Rover, wmr. van

Apeldoorn naar Surhuisterveen; L. Stuur-

erna, v.rnr. van Apeldoorn naar Joure;

P. Hi!brands, wmr. van Apeldoorn naar

Bolsward; J. D. A. Muizer, wmr. van

Apeldoorn naar Leeuwarden; J. J. Bos-

rna, schrijver-A van Leeuwarden naar

Apeldo~rn,

Per 1-5-'75: W. Nijholt, owmr. van Schier-

monnikooa naar Den Burg; J, K. Frouna,

owmr. van Franeker naar St. Anna-

parochie: F. W. Schedeler, wrnr. le kl.

van Damwoude naar Le auwarden: K,

Koster, owmr. van Giekerk naar Buiten-

post; S. J. Veenstra, wmr. van Bergum

naar Joure; H. Dijkstra, wmr. van Ber-

gum naar Bolsward; H. Trinks, wmr. le

kl. van Bergum naar Leeuwarden; K,

Bakker, wmr. van Tictjerk naar Leeu-

warden,

Per 13-5-'75: M. Gerding, owmr. van

Noordbergum naar Damwoude.

Per 17-5-'75: H, Postma, owmr. van l.Ils.

naar Beilen.

D!8i'RlCT MAASTRICliT

Per 1-3-'75: L. v . Kampen, 011. 2e kl. van

Maastricht naar Nijmegen.

Per 2-3-'75: p, J, Besserns, wrnr. le 1<1.

van Schimmert naar Maastricht (meldk.),

Per 26-3-'75: J. Oosterveld. wmr. van

stctn r aar Losser.

Per 1-4-'75: M. G, M. Jongkamp, adsp.

van opl.sch, naar Stein; J. O. R. Mestrin-

ger, adsp. van opl.sch. naar Valkenburg;

F. G. C. v . Honk, adsp. van opl.sch. naar

Maastricht (verk.gr.); C. J. Lemmens,

adsp. van opl.sch. naar Maastricht (verk.

gr.); P. J. Hesseis, adsp. van opl.sch.

naar Meerssen; J. W. J. Roumen, adsp.

van opl.sch. naar Oirsbeek; H, J, Schings,

adsp. van opl.sch. naar Schaesberg P.

C. H. Schoumakers, adsp. van opl.sch.

naar Ubach over wcrms: J. R. M, Swa-

nenberg, adap. van opl.sch. naar Meer~,

sen; J. M. H. M, Tegelaers, adsp. van

opl.sch. naar Gronsve(d; D. Brinkman,

wmr. van Schaesberq naar Eijgelshoven;

J. W. Chr. f-'ordijk, wmr. van Stein naar

Mechelen; M, W, Vincken, wmr. van

Valkenburg naar Schaesberg; F. A. Koop-

man, owmr. ven Meerssen naar Ubach

over Warms.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-4-'75: R. van Endhoven, wmr. le

kl. van Kruiningen naar 's-Gravenhage

(techn. rech.); D, Coppoolse, wmr. le kl.

van Bruinisse naar Vrouwen polder L.

Smid, wmr. van Middelburg naar Vlissin-

gen (Rijkspolitie te Water).

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'74: J. W. Reessink, wmr. van

Zevenaar naar Uilt; G. J, ten Brinke,
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wmr. van Zevenaar naar Dalfsen ; J. H.

H. Vieberink, wmr. van Zevenaar naar

Laag-Keppel; G. H. M. Wiendels, wmr.

'fan Zevenaar naar Terborg; A. J. G:

Vedder, wmr. 1e kl. van Zevenaar naar

Doesburg; A. C. Reke, wmr. le kl. van

Zevenaar naar 's-Heerenberg; W. Rade-

maker, wmr. le kl. van Zevenaar naar

's-Hserenberg; J. Goedhart, wmr. le kl.

van Zevenaar naar Didam; J. Smaling,

wmr. van Zevenaar naar Nijmegen; C. Th.

J. Groot, wmr. van Zevenaar naar Nij-

megen. H. Th. Aalbers, wmr. van Zeve-

naar naar Nijmegen.

Per 15-12-'74: J. G. Theunissen, wmr. le

kl. van ~:eilig Land naar Nijmegen.

Per 10-3-'75: Th. Bassa, wmr. van Gendt

naar Driebergen; H. A. van Wijk, wmr.

le kl. van Zaltbommel naar Nijmegen.

Per 1-4-'75: J. D. de Jong, wmr. van

Geldermalsen naar Dinxperlo; B. Pot,

wmr. van Gendt naar Druten; G. P.

Sundahl, adj. van Nijmegen naar Bergh.

Per 11-4-'75: A. H. Schrap, wmr. van

Ubbergen naar Leuth.

Per 1-5-'75: A. A. Götz, wmr. le kl. van

's-Heerenberg naar Alkmaar.

DISTRICT ROERMOND

Per 10-3-'75: B. J. v.d. Tuin, wmr. van

Bergen naar Alkmaar (verk.gr.).

Por 1-4-'75: O. R. M. Cuppen, adsp. van

opl.sch. naar Horst; W. Dam, adsp. van

opl.sch. naar Helden-Panningen; C. Th.

Kegel, adsp. van opl.sch. naar Reuver;

W. F. A. Janssen, adsp. van opl.sch.

naar Linne; Th. J. P. Cox, wmr. van

Roggel naar Swalmen.

Per 15-4-'75: H. W. L. v.d. Walle, wmr.

'Jan Helden-Panningen naar Amstenrade.

Per 1-5-'75: N. Nagtzaam, owmr. van

Helden-Panningen naar Thorn.

DISTRICT UTRECHT

Per 29-6-'74: H. Severs, wmr. le kl. van

Hooglanderveen naar De Bilt; J. H. v.d.

Voort, wmr. le kl. van Driebergen naar

De Bilt.

Per 26-7-'74: C. Koenen, owmr. van Hoog-

land naar De Bilt.

Per 19-4-'75: W. A. v. Dijk, wmr. le kl.

van Bilthoven naar Maarn.

Per 28-4-'75: C. E. v. Wely, wmr. le kl.

van Doorn (gr. Doorn) naar Bilhoven

(verk.gr.).

Per 1-5-'75: C. van Woerkom, wmr. le

kl. van Leersum naar Apeldoorn (o.s.).

Per 17-5-'75: J. M. Tienstra, wmr. le kl.

van Wijk bij Duurstede naar Maarsbergen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'75: H. Gruppen, wmr. le kl. van

Balkbrug naar Assen (meldk.).

Per 20-3-'75: J. Muller, wmr. van Tub-

bergen naar Albergen.

Per 1-4-'75: J. P. Both, wmr. van Borne

naar IJss€:lmuiden; H. Kombrink, wmr.

van IJsselmuiden naar Urk; G. J. Koster,

wmr. van Goor naar Vroomshoop; A.

Katoele, wmr. van Raalte naar Heino.

Per 7-4-'75: J. Harmsen, wmr. van IJssel-

muiden naar Lichtenvoorde.

Per 15-4-'75: H. E. Kamperman, wmr. le

kl. van Westerhaar naar Vriezenveen.

Per 28-4-'75: H. G. van Dragt, wmr. van

Stad-Delden naar Olst.

Per 1-5-'75: C. J. J. de Looze, wmr. le

kl. ven Genemuiden naar Markelo; D.

H. Lammers, owmr. van Staphorst naar

Wierden.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 8-4-'75: J. Chr. Warneke, dir. off.

ze kl. van Utrecht (A.I.) naar Dordrecht

(st.distr.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 22-3-'75: H. J. M. Kokshoorn, wmr.

van Driebergen naar Grathem.

Per 1-4-'75: H. A. Nijenhuis, wmr. le kl.

van Grathem (AVD) naar Herkenbosch

(T.R.); A. Folgerts, wmr. le kl. van ene-

bergen naar Wijk bij Duurstede (A.I.).

Per 28-4-'75: E. J. v.d. Meer, wmr. va-n

Driebergen (AVD) naar Abcoude (district

Utrecht).

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-4-'75: R. Jansma, owmr. van Har-

lingen naar Apeldoorn; P. L. van Kekem,

owrnr. van Apeldoorn naar Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-3-'75: H. D. W. de Jong, wmr. le

kl. van Warmond naar Nijmegen.

Per 1-4-'75: W. J. Welbie, wmr. van

Dordrecht naar Ridderkerk; A. Pap, wmr.

le kl. van Zwartsluis naar Kampen; J.

G. van Dorsten, wmr. le kl. van Zwart-

sluis naar Gorinchem.

Per 1-5-'75: Mej. S. Hoogervorst, schrijver

van Leeuwarden (groep) naar Leeuwarden

(st.distr.).

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-5-'75: R. H. de Hoop, owmr. van

Apeldoorn naar Soestdijk.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C le kl.:

Per -3-'75: M. B. Jansen te Grootebroek.

Per 1-4-'75: M. Blokhuysen te Bergen

Binnen; L. den Boer te Bovenkarspel ; E.

P. Bos te Schagen; L. J. M. van der

Hulst te Bergen-Binnen; R. G. van Hun-

nik te Schoorl; F. Krans te Enkhuizen;

R. A. Kuntzei te Schagen; N. J. Netz

t'l Schagen ; E. van den Oever te St.

Pancras; S. I. Siezenga te Bovenkarspel ;

W. G. Wiegers te Egmond a. Zee; A.

Oost te Andijk; P. J. Nieuwenburg te

Den Burg; F. L. Valk te Alkmaar.

tot adjudant:

Per 1-1-'74: H. G. Dieterman te Groote-

broek; H. van Heusden te Heiloo; N.

Vennik te Schagen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'75: O. Seegers te Schagen.

Stervanveiligheid

Imp. AGAM BV,Reacrorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.
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D':STR:CT AMSTERDAM

tot cchriJver A:

Per 1-1-'75: H. van Groeningen te Castri-

cum.

Per 1-4-'75: Th. van Kempen te Amster-

dam.

tot wachtmeester le kl.:

Por 1-4-'75: M. Gorter te Uithoorn; Th.

S. A. de Geus te Aalsmeer-dorp; Ch. J.

M. v. Waas te Amsterdam (rech.); D.

Scholtens te Zeevang te Oosthuizen; A.

de Vries te Bennebroek; G. de Haan te

Weesp; W. Alta te Kortenhoef.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: M. Heuzer te Amsterdam

(vork.gr.); M. C. A. A. Oudenhuijsen te

Halfweg (Haarlemmerliede); R. A. M.

Ooms te Bennebroek; W. Bianchi te

Weesp.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'74: S. H. Tan te Diemen; H.

Chr. Sjakes te Uithoorn.

D:STRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-1-'74: J. A. Zoetekouw te Scher-

penzeel.

Per 1-7-'74: J. Oosting te Lelystad.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'75: W. Toller te Ermelo.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'75: Ch. L. Boucher te Apel-

doorn; P. W. de Lange te Nunspeet;

W. H. Visch te Apeldoorn; J. W. M. Hes-

selink te lichtenvoorde; C. van Laar te

Hattem; D. E. J. Akser te Pullen; Th. H.

Nijenhuis te Ruurio.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: E. W. D. Bouw te Putten;

G. Hogendorp te Hulshorst.

DISTRICT ASSEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'75: H. Struik te Assen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: F. H. Westera te Zuidwolde.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: D. Harder te Smilde.

DISTRICT BREDA

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-3-75: A. B. Leunink te Oosterwijk.

tot parketwachter A:

Per 1-4-'75: L. C. v. Onzenoord te Breda.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: J. H. Poorta te Goirle; C. A.

van Kaam te Goirle.

Per 1-5-'75: G. A. v. Miltenburg te Berkel

Enschot.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: J. Dierickx te Geertruiden-

berg; J. C. Bouw te Ulvenhout; A. J. M.

Roovers te Breda; G. B. Sluiters te Tete-

ringen.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-'74: J. Kuijper te Hellevoetsluis.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-1-'75: F. H. Schuurman te Deurne.

Per 1-3-'75: H. Buurman te Best.
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tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: R. J. G. Coppus te Beek en

Donk; C. Dekker te Lieshout; A. A. H.

Oud te Maarheese.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'75: F. S. M. van Doorn te lies-

hout

Per 1-5-'75: L. Th. M. J. V.d. Berk te

Eindhoven.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: R. Murk te Eindhoven.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-0-'75: C. M. Dortmans te Eind-

hoven.

tot schrijver A:

Per 1-6-'75: P. J. G. V.d. Nieuwenhuizen

te Eindhoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'74: C. J. Nuijten te Berkel en

Podenrijs.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: P. J. M. Vincenten te Oegst-

geest; J. J. de Korte te Rijswijk.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'75: T. Wouters te lisse.

Per 1-3-'75: E. Montinaan te Pijnacker;

J. W. J. Robertz te Nieuwkoop.

DISTRICT GRONINGEN

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: H. Eisses te Groningen; E.

Penning te Groningen; H. J. Goedhart

te Groningen; O. H. Molenhuis te Grr--

ninDen.

tot opperwachtmeester;

Per 1-4-'75: B. Knol te Wehe; H. A. Bak-

ker te Dronrijp.

Per 1-5-'75: P 8ergman te Warffum.

lol adjudanl:

Per 1-5-'75: R. Middel: te Loppersum

lol wachtmeesIer le kl.:

Per 1-4-'75 J. Feyen te Groningen.

tot wachtmeesIer:

Per 1-4-'75: H. P. V.d. Pal te Zuidhorn;

J. Schreuder te Groningen.

lot schrijver A:

Per 1-4-'75: J. E. A!::!nus te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachlmeester:

Per 1-4-'75: G. J. P. J. M. v. Kesleren

te Veghel; B. S. A. Kievits te Heusden ;

H. A. M. Schasfoorl te Grave; C. B. H.

V.d. Sleen te Berlicum; A. J. v. Zundert

te Mill.

DISTRICT LEEUWARDEN

lot adjudant:

Per 1-5-'75: W. Nijholt te Den Burg; J.

K. Froma te St. Annaparochie.

tol opperwachlmeesler:

Per 1-2-'75: M. Aaiderink te Woudsend.

tot parketwachler A:

Per 1-4-75: K. G. Postmus te Leeuwar-

den.

lol wachtmeesIer:

Per 1-4-'75: E. Arends te Damwoude; H.

L. de Bakker te Hallum; P. M. J. Bernt-

sen te Joure; A. de Boon te Franeker;

J. G. Brinkhuis te Wommels; H. J.

Buczko te Balk; N. W. A. Hemmes te

Franeker; P. Hilbrands te Bolsward; J.

H. J. Hinssen te Marssum; J. Hoiting te

St. Annaparochie; C. de Jong le Bois-

ward; A. J. de Jonge te Lemmer; D. H.

Kamperman te Kollum; G. J. Kientz te

Appelscha; G. linneman te Dokkum; G.

van Maanen te Bolsward; J. S. Melessen

te Dronrijp; A. A. Muyen te Wommels;

A. Nijdam te Joure; J. Ouwerkerk te

Dokkum; P. de Rover te Surhuisterveen;

W. v. Royen te Marssum; M. Sanderman

te Damwoude; M. van Scheltinga te Har-

kema; R. D. Schouten te Makkum; R. G.

Sipma te Appelschap; G. J. V.d. Steen

te Hallcrn: L. Stuursma le Joure; J.

Swieringa te Makkum; A. C. M. Valkenet

te St. Nicolaasga; R. M. van Zoelen te

St. Annaparochie; J. D. A. Muizer te

Leeuwarden.

DiSTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-4-'75: F. A. Koopman te Ubach

over Worms.

tol wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'75: B. Pasman te Schaesberg;

E. Prins le Voerendaal; A. M. v. Strien

te Maastricht (verk.gr.); Th. M. J. Wolfs

te Gulpen.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: M. G. M. Jongkamp te Stein;

J. O. R. Mestringer te Valkenburg; F.

G. C. v. Honk te Maastricht; C. J. Lem-

mens te Maaslricht; P. J. Hesseis te

Meerssen; J. W. J. Rouman te Oirsbeek;

H. J. Schings te Schaesberg; P. C. H.

Schoumakers te Ubach over Worms; J.

R. M. Swanenberg te Meerssen: .1. M.

H. M. Tegelaars te Gronsveld.

tot schrijver A:

Per 1-4-'75: M. H. Keijdenier te Maas-

tricht.

Per 1-5-'75: J. G. van Doorn te Valken-

burg.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-4-'75: J. Meszner te Maastricht.

D'iSTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: D. Coppoolse te Vrouwen-

polder.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'75: H. Th. Poortvliet te Middel-

burg (verk.g r.).

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: C. B. M. de Bar te Sluis;

A. G. M. van den Bersselaar te Zierikzee;

L. Bronder te Kapelle; J. H. Brusselaars

te Breskens; Ch M. Couweleers te Aar-

denburg; G. C. Goedegebuure te Haam-

stede; J. P. van c!er Graaf te Weslkapelle;

H. van Groningen te Domburg; A. J. P.

van der Heijden te Sas van Gent; P. W.

Hol te Vrouwen polder: Th. A. W. Jansen

te Tholen; J. C. van Kakerken le Hulst;

P. J. M. Kuystermans te Hulst; A. J. M.

Loomans te Oostburg ; J. C. Noordzij te

Westkapelle; A. Platteschoor te Kortgene;

D. P. Visser te Haamstede; J. I. G. van

Remortele te Middelburg (verk.gr.); J.

G. A. van den Brink te Middelburg (verk.

gr.); P. B. Th. Knoops te Middelburg

(verk.gr.).
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DISTRICT N'fJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-2-'75: C. J. Noordijk te Zetten.

Per 1-4-'75: J. K. Wever te Nijmegen.

tol opperwachtmeester:

Per 1-1-'75: J. G. Theunissen te Nij-

megen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-4-'75: Th. T. Krakmer te Laag Kep-

pel.

DISïRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-5-'75: N. Nuytzaam te Thorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'75: G. M. A. Klaus te Maasbracht

(vaste Det. Veldpol.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: Th. J. A. van Rijt te Poster-

holt.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: W. Dam te Helden-Panningen;

C. Th. Kegel te Reuver; W. F. A. Janssen

te Unne; O. R. M. Cuppen te Horst.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-3-'75: J. J. Cox te Swalmen.

tot schrijver A:

Per 1-2-'75: J. C. Janssen-Groesbeek te

Gennep.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-'74: H. Heij te Ijsselstein; A. C.

Bakker te Jutphaas; C. de Boer te Doorn;

L. W. de Groot te Breukelen; J. EIken-

hout te Rhenen; M. Elbertsen te Leus-

den.

Per 1-1-'75: Th. Koer te Vleuten-De Meern;

A. Buizert te Mijdrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'75: C. de Bruin te IJsselsten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: J. Schilstra te De Bildt; R. J.

Kooring te Doorn; A. C. Nijanhuis te

Wilnis; G. A. Wonink te Bilthoven (vkg.).

lot wachtmeester:

Per 1-4-'75: C. Holleman te Vleuten; G.

W. Leppers te Mcntfoort; M. van der

Molen te Bunschoten ; J. H. Schoon-

hoven te Houten; J. J. Vermeer te Jut-

phaas.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'75: H. H. van Hunen te Utrecht.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: H. Dibbets te Mijdrecht.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-1-'74: G. H. A. Leverink te Vrlezen-

veen; C. Looge te IJsselmuiden.

Per 1-4-'75: G. Sinnema te Zwolle (vkg).

Per 1-5-'75: D. H. Lammers te Wierder.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: D. Bakker te Vollenhove

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: S. Dijkstra te Dedemsvaan.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'75: G. J. Wissink te ZWOlle

(verk.gr.).

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-4-'75: N. Los te Voorburg.

lot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: A. Folgerts te Wijk bij Duur-

stede.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-4-'75: D. E. Leeuwenburgh te Voor-

burg; A. H. Pronk te Voorburg; P. H. Th.

in het Veld te Voorburg.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: W. J. Jansen te Voorburg; R.

Lugtigheid te Voorburg.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-3-'75: Th. M. de Bruin te Utrecht.

Per 1-4-'75: L. A. J. Spiessens te Voor-

burg.

tot adm. ambt. A 1e kl.:

Per 1-4-'75: M. Punt te Bilthoven.

tot schrijver A:

Per 1-4-'75: mej. J. J. Th. Koning te

Voorburg; mej. H. M. Delsink te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-4-'75: W. H. de Leenwerk te Drie-

bergen.
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tot wachtmeester 1e kl.:

Par 1-4-'75: G. F. M. de Vries te Drie-

bergen; P. v. Wijk te Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'75: N. A. M. Roof te Driebergen.

Per 1-4-'75: S. Barneveld te Driebergen;

J. C. van den Broek te Driebergen; H.

A. Z. Leen te Driebergen; J. H. Schol-

man te Driebergen; J. van der Starre te

Driebcrqen.

C.O.M.E.

tot adjudant:

Per 1-4-'75: O. Dam te Neerijnen.

Per 1-5-'75: B. Lolkema te Neerijnen.

KADERSCHOOL

tot adm.ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'75: H. M. G. Waldram te Apel-

docrn.

lUVA

lot adjudant:

Per 1-4-'75: J. Buwalda te Schiphal.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: F. A. Gehrmann te Schiphol.

OPlE'IDINGSSCHOOl

lot dir. off. le kl.:

Per 1-4-'75: B. V.d. Meer te Apeldoorn.

tot adjudant:

Per 1-4-'75: W. Vlot te Horn.

tot commies:

Per 1-1-'75: F. W. Luiten te Harlingen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'75: Mej. A. M. M. V.d. Kleij te

Apeldoorn.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-2-'75: A. I. J. M. Peeze Brinkhorst

te Apeldoorn.

VERKEERSSCHOOL

lot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-12-'74: P. F. Putter te Bilthoven.

lot opperwachtmees:er:

Per 1-4-'75: J. C. Goos te Bilthoven.

VEiliGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

~~l adjudant:

Pet 1-4-'75: R. H. de Hoop te Soestdijk.

RIJKSPOLITIE TE WATER

lot adjudanl:

Per 1-5-'75: J. Slabbekoorn te Vlissingen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'75: A. Vonk te Warmond.

Per 1-5-'75: M. Verkiel te Wemeldinge.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'75: Mej. S. Hoogervorst te leeu-

warden.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: J. Fluks te Groningen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'75: A. Schrijver, wmr. 1e kl. te

Bergen-Binnen.

D:STRICT APELDOORN

Per 1-11-'74: D. Overeen, tech. contr. te

IIpeldoorn.

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-'75: J. P. Rehwinkel, owmr.

Per 1-4-'75: J. D. Mik, wmr. 1e kl. te

Zuidwolde.

Per 1-5-',75: E. Bos, adj. com. A te Assen;

J. Hagendoorn, wmr. 1e kl. te Odoorn.

DISTRICT BREDA

Per 1-4-'75: F. W. J. Schutte, owmr. te

Breda; M. Faessen, wmr. te kl. te Loon

o~ Zand; N. F. Cap pens, wmr. 1e kl. te

J-:oogerheide.

D':STRICT DORDRECHT

Per 1-5-'75: A. Top, wmr. te Alblasser-

dam.

DISTR:CT EINDHOVEN

Per 1-4-'75: W. A. Tuuk, owmr. te Luyks-

g00:el; F. H. Schuurman, adj. te Deurne;

J. C. M. Schets, wmr. te Deurne: C.

Oosterom. owmr. te Deurne; J. H. Sali-

mans, wmr. le kl. te Deurne; A. J. Rem-

mits, owmr. te Deurne; G. F. L. M.

Kuyten, schrijver te Deurne; G. A. Slits,

adm. ambt. C 2e kt. te Deurne.

Per 1-5-'75: W. W. Weymans, adj. te

Mierio; Verreyken-Jansen, schijver te

Eindhoven (st.distr.).

DISTR:CT-'s-GRAVENHAGE

Per 1-4-'75: G. C. van Beek, adj. te

s-Gravenhage.

Per 1-6-'75: J. C. van Coevorden, adm.

ambt. C 2e kl. te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-4-'75: J. Kleppers, adj. te Gronin-

gen; J. K. Siepel-v.d. Horst, adm. ambt

C 3e kl. te Groningen.

Per 1-5-'75: J. Poepe, wmr. 1e kl. te

Groningen; G. van Ruiswijk, adj. te

Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-4-75: C. L. Venrooy, schrijver A

te 's-Hertogenbasch (st.distr.) ; J. W. M.

de Jong, wmr. 1e kl. te 's-Hertogenbosch

(rech.gr.).

Per 1-6-'75: W. Hanegraaf, wmr. 1e kl. te

's-Hertogenbosch; J. Been, adj. te Sprang

CapelIc.

D':STRICT LEEUWARDEN

Per 1-4-'75: W. Visser, adm. ambt. C te

kl. te Leeuwarden; A. W. Tolman, parket-

wachter te Leeuwarden; A. Kuipers, wmr.

1e kl. te Leeuwarden.

Per 1-5-'75: H. Keizer, adm. ambt. C 2e

kl. te Darnwoude: W. Veenstra, owmr.

te Kalium; J. H. Kooi, adj. te Het Bildt.

D:STR:CT MAASTRICHT

Per 1-4-'75: J. G. A. Schepers, schrijver

A te Schaesberg; A. J. B. J. Ploumen,

schrijver A te Maastricht.

D:STRICT ROERMOND

Per 1-4-'75: F. A. de Jong, schrijver A te

I-:orst; J. H. Th. Aerts, adj. te Echt.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-4-'75: A. J. Werkmeester, schrijver

A te De Bilt.

Per 1-5-'75: N. J. V.d. Heijden, owmr. te

Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-4-'75: A. G. Klein-Ikkink, adj. te

Zwolle (verk.).

Per 1-5-'75: KI. van der Weerd, adj. te

Wierden.

ALGEMENE 'INSPECTIE

Pcr 1-5-'75: A. A. Bevers, hoofdcom. A

te Tynaarlo; B. C. Bijkerk, adj. te Voor-

burg.

Per 12-5-'75: A. A. Roze, schrijver te

's-Hertogenbosch.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 26-5-'75: Mevr. J. A. H. Onderwater-

Bredschnijder. adm. ambt. C 2e kl. te

Driebergen.

C.O.M.E.

Per 1-4-'75: J. M. M. V.d. Eerden, wmr.

1e kl. te Neerijnen.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-4-'75: Mej. C. van Reeden, adm.

ambt. C 2e kl. te Bilthoven.

in memoriam

Wmr. le kl.

E. Offerman

Raamsdonk

* 7-10-'19

t 26- 5-'75

Wmr. le kl.

A. P. L.v. Paaschen

Rotterdam

(parket)

* 4-5-'20

t 18-4-'75

Wmr. 1e kl.

Th. J. Roelofsen

Goor

* 24-5-'15

t 31-3-'75

Owmr.

M. Broos

Odijkl

Werkhoven

* 11-6-'16

t 13-5-'75
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Hoe geïsoleerd
is de politieman?

De politieambtenaar heeft in zijn
beroep bepaalde elementen gemeen
met zowel de schoolmeester (gezag)
als de soldaat (gevaar) en de
fabrieksarbeider (efficiency). Een
unieke kombinatie van elementen
die elk invloed hebben op het
isolement van de politie, zoals
uit een recente NAP-studie
blijkt pag. 3
(Omslagfoto: H. L. v. Harreveld/BPV)

IlltSI'IOU
f\ t wEG

WIJ KLEDEN
U~ElfMMI

V". 98-
----.J

"1 [j
~

Wat verraadt uw

(burger) kleding?

p"

Er zijn maar weinig mensen zich
bewust, dat zij door hun wijze en
keuze van kleden heel wat over
hun karakter en heimelijke wensen
verraden. Modepsycholoog
dr. G. A. Wit maakt daar al
jarenlang studie van en komt tot
interessante konklusies. pag. 24

De georganiseerde

misdaad vraagt om

"centrale" bestrijding

RP-magazine richtte de schijnwerpers
op een onderdeel van het Korps
Rijkspolitie, n.1. de "afdeling
Toezicht Recherchediensten" .
RPm-redacteur J. J. H. van Aerssen
sprak met het hoofd van de afdeling,
dir. officier der rijkspolitie 2e kl.
G. J. Feijlbrief . pag. 7
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Het sociaal
isolement
vande
politie--
ambtenaar

De heer J. P. M. Hopmans,
inmiddels officier

toegevoegd in het district

Zwolle, maakte als student

aan de Nederlandse Politie
Academie, een studie van

"het sociaal isolement van
de Nederlandse politie".
Uit zijn scriptie geven wij

het belangrijkste gedeelte
weer.

Over het isolement van de politie

Het beroep van de politieman ver-
enigt elementen in zich, die zij afzon-
derlijk wel met andere beroepen deelt,
maar waarvan de combinatie uniek
is: de gezagskwestie, het gevaarsas-
peet en de efficiëncydruk. De politie-
man kan op deze gebieden vergeleken
worden met respectievelijk de school-
meester, de soldaat en de fabrieks-
arbeider.
Een voorbeeld: waar een vechtpartij
aan de gang is, wordt van de politie-
man verwacht, dat hij corrigeert
(gezagskwestie), hij moet zich daarbij
tussen de vechtende partijen stellen
(gevaarsaspect) en men eist van hem,
dat hij - zo nodig - de verantwoor-
delijke personen verhoort en als pro-

duet binnen korte tijd een proces-ver-
baal aflevert (efficiëncy).
Deze elementen lijken ieder een in-
vloed op het isolement van de politie
te hebben.
Het gegeven voorbeeld laat boven-
dien duidelijk zien hoe verweven deze
elementen zijn.
Op begrippen "gezagskwestie" en "ge-
vaarsaspect" ga ik hieronder verder
in.

Gezagskwestie

De meeste politie-ambtenaren zijn
zich van hun isolatie goed bewust en
zijn daarbij geneigd om de gezags-
kwestie als de voornaamste oorzaak
aan te wijzen.
Zijn huidige taakopdracht plaatst de
politieman in een aparte positie: hij
wordt door de burgers geïdentifi-
ceerd met een macht, die hen beper-
kingen kan opleggen.
De ambtsinstructies spreken in dit
verband van een "macht wat het ambt
de politieman verleent in naam der
overheid". In de confrontatie met de
politie neemt het publiek daarom in
eerste instantie een houding van ge-
reserveerdheid aan: men houdt de
politie zoveel mogelijk op een af-
stand. "De gebruikelijke geprikkeld-
heid van het contact tussen de stop-
gezette automobilist en de stopzetten-
de politieman is vaak toe te schrijven
aan de als inbreuk op vrijheid onder-
vonden machtsuitoefening, vooral ook
bij onschuldigen", verklaart Leyten.
De politie voelt dit aan. Daarvan ge-
tuige de vaak in politiekringen ge-
hoorde opmerking: "De burger ziet
je als een soort tegenstander."
In zijn corrigerend optreden stuit de
politieman dikwijls op fel tegenspel
van de wetsovertreder. Aan de ene
kant voelt de burger zich betrapt. Aan

Eenzaam temidden

van publiek

de andere kant vindt hij vaak, dat
het gelijk aan zijn kant is en kan hij
het corrigeren maar moeilijk aan-
vaarden.
De burger ziet veelal de ernst van
zijn overtreding niet in; er zijn voor
hem belangrijkere verstoringen van
het recht, waar de politie aandacht
aan zou moeten besteden.
Tijdens bekeuringssituaties of ander

corrigerend optreden krijgt de politie-
ambtenaar tegenwerpingen van de
burger in de trant van: "Moeten jul-
lie nu hierop zout leggen? Heb je echt
niets beters te doen?" "Waarom
pakt de politie nu juist mij, de kleine
man . . . en dan nog wel voor zo'n

3
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kleine overtreding? Die hoge heren
moeten jullie pakken, die kunnen zo-
maar - zonder boete - 100 man op
straat zetten."
Dergelijke opmerkingen illustreren de
onvrede, die de burger vaak heeft
met de politiële taakuitvoering: "Voor
een parkeerovertreding achtervolgen
ze je tot in Groningen maar aan het
afval lozen van de grote concerns
doet de politie niets"
Behalve de intense controle op aller-
lei verkeersvoorschriften - waarmee
een politiedag zeker al voor 50% ge-
vuld is - werken ook andere taakele-
menten op de geschetste onvrede in.
Ook bij allerlei regulerende bemoeie-
nissen van de politie bij de handha-
ving van de openbare zedelijkheid
stelt men vragen als: "Wat komt die
agent hier doen? Hij hoort toch die-
ven te vangen?"
Een en ander hangt samen met de
ontwikkeling, dat de nederlandse wet-
boeken steeds meer worden aangevuld
met allerlei regelingen, die niet di-
rect steunen op een rechtsgevoel van
de bevolking: allerlei voorschriften,
veelal op administratieve gebieden en
een aantal normen, waarbij collectie-
ve afspraken worden gemaakt. Met
de handhaving van deze laatsten is de
politie voor een groot gedeelte belast.
Het sprekendste voorbeeld vormt de
verkeerswetgeving: aan de regelingen,
dat men rechts rijden moet en dat
men in overtreding is als men dom
een rood licht rijdt, ligt geen direct
rechtsgevoel ten grondslag. Het zijn
louter afspraken. En in de steeds in-
gewikkelder wordende samenleving
zijn meer en meer collectieve afspra-
ken noodzakelijk.
Nu steeds meer onbelangrijke rechts-
orde-aspecten in wetten worden gere-
geld, lijkt de "Wet" niet langer het
gezag en ontzag van vroeger te genie-

ten (inflatie van wetskracht). Het
zich niet houden aan dergelijke rege-
lingen wordt ook steeds minder ge-
zien als uitingen van criminaliteit.
Iedereen is tegenwoordig een poten-
tiële verdachte, zodra hij zich op
straat waagt: de mens kan tegenwoor-
dig meer wetten overtreden dan vroe-
ger. Als men 100 jaar geleden de wet
overtrad, was men een "misdadiger",
maar wordt tegenwoordig een rood-
lichtrijder of een fout-parkeerder ook
als een "misdadiger" beschouwd?
Toch zijn ook zij wetsovertreders.
De inflatie van de wet kracht maakt
de positie van de politieman als wets-
handhaver kwetsbaarder.
"Inbreken mag niet. Vrouwen aanran-
den en doorrijden na een aanrijding
evenmin. Geen zinnig men, die be-
zwaar maakt als de politie daartegen
optreedt. Een univer iteit bezetten,
parkeren op de stoep en vi en zon-
der acte, mag ook niet. Als de politie
dáár iets tegen doet, klinken de pro-
testen", aldus de aanhef van een
goodwill-advertentie in de landelijke
dagbladen.
Het handhaven van collectief ge-
maakte afspraken en andere normen,
die niet direct het rechtsgevoel van
de bevolking in beroering brengen,
lijkt tegenwoordig een afwerende
houding ten gevolge te hebben van
de burgerij ten opzichte van de politie.
Zeker nu de burgerij langzamerhand
goed gaat aanvoelen, dat de politie
aan deze taakelementen onevenredig
veel mankracht besteedt.
"Dat bij het stellen van prioriteiten
voorrang wordt verleend aan de be
strijding van de zware vormen van
criminaliteit als geweldpleging, roof en
straatterreur is niet alleen een zaak
van gezond verstand, maar komt
blijkens recent opinie-onderzoek ge-
heel tegemoet aan het geconsta-
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teerde gevoel van onveiligheid en
angst dat onder breder kringen van
de bevolking leeft", zegt Binsbergen.
Maar de politie geeft géén voorrang
aan de bestrijding aan zwaaruere
vormen van criminaliteit. Verkeers-
diensten benaderen soms in grootte
de recherche, maar overtreffen haar
wat uitrusting betreft.
Surveillance-afdelingen besteden het
grootste gedeelte van de tijd aan het
verkeer. Tijdens mijn stage onder-
vond ik maar al te goed, dat de bur-
ger deze discrepantie goed aanvoelt.
Dat juist het handhaven van betrek-
kelijk onbelangrijke voorschriften het
meest inwerkt op het sociaal isole-
ment blijkt onderrneer uit een onder-
zoek, dat uitwees, dat vooral tijdens
het handhaven van de verkeerswet-
geving de meeste wrijvingen tussen
burgers en politieambtenaren voor-
komen. Bovendien wordt de status
van de politie (als gehele beroeps-
groep) voornamelijk bepaald door de
geüniformeerde ambtenaren en juist
zij houden zich voor het overgrote
gedeelte met de handhaving van de
verkeerswetgeving bezig.
Het strafrechtstelsel ondervindt te-
genwoordig veel (gerechtvaardigde)
kritiek. De politie ontvangt daarbij de
eerste klappen, omdat de confrontatie
met het stelsel juist bij háár begint.
De burger is daarom geneigd de
politie-ambtenaar uit de weg te gaan.
Want "in aanraking geweest zijn met
de politie" is maatschappelijk gezien
in wezen al een straf.
Bij de lichte overtredingen speelt dit
facet nog het meest, omdat hierbij
de beslissingsbevoegdheid van de amb-
tenaar erg groot is. Van de Berg stelt:
"Elke surveillerende politie-ambte-
naar is eigenlijk zelfstandig een prak-
tische rechtsbeoefenaar. Niet elk ge-
val kan hij met zijn superieuren be-

spreken". Juist bij de overtredingen
(in tegenstelling tot bij misdrijven)
wordt de beslissing wel-niet vervol-
gen in feite aan de politieman over-
gelaten. Na bijvoorbeeld een bekeu-
ring voor een lichte verkeersover-
treding wordt de overtreder bijna al-
tijd veroordeeld. De burger voelt zich
daarom vrijwel onmachtig tegenover
deze met bevoegdheden uitgeruste ge-
zagsdrager en zal hem daarom zoveel

vond de gevaarlijkheid van het beroep
een heel belangrijke factor bij het ont-
staan van de politie-isolatie. Ik ben
echter minder dan Skolnick geneigd
het gevaarsaspeet als een specifiek
beroepselement te zien, maar ik zal
de laatste zijn, die ontkent, dat de
praktische politiedienst een zekere
kans op gevaarlijke situaties inhoudt,
en deze hebben ook duidelijke aan-
wijsbare invloeden op het sociaal
isolement.

Het gevaar als zodanig doet een ze-
kere politiesolidariteit ontstaan. Het is
logisch, dat wanneer er tijdens een
actie klappen dreigen te vallen, er om
assistentie wordt gevraagd. In vele ge-
vallen is dat niet alleen raadzaam om
te voorkomen dat men zelf het slacht-
offer wordt, maar dikwijls is het ge-
bruik van een groter aantal mensen
ook tactisch beter (een overmacht
overbluft, leerde ik tijdens mijn op-
leiding).

mogelijk vermijden, hetgeen tot ge-
volg heeft dat de politieman nog meer
in een isolement wordt gedrongen.

Gevaarsaspeet

Skolnick, die de situatie in de Ver-
enigde Staten van Amerika bekeek,

Peijster stelt als ethische eis, dat de
politie bij haar taakuitvoering geva-
ren niet uit de weg mag gaan.
Gezamelijk een moeilijke opdracht
tot een goed eind brengen kweekt een
sfeer van saamhorigheid. Politiemen-
sen, die samen enige riskante ogen-
blikken hebben meegemaakt, verge-
ten dit niet licht. Samen in gevaar-
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lijke situaties belanden, de steun voe-
len van een collega, schept een bepaal-
de onverbrekelijke band. Het gevaars-
aspect heeft in de praktijk een trent

naar solidariteit ten gevolge, die door-
werkt, ook nadat het gevaarlijke mo-
ment voorbij is.
Het gevaarsaspeet houdt bovendien

nog het volgende in: de burger is,
wanneer er gevaar dreigt, meestal
niet geneigd de politieman te helpen.
Hij laat het de "vakman" zelf uit-
vechten.
In de Verenigde Staten en in Enge-
land stelde men in een onderzoek zo-
wel aan burgers als aan politieamte-
naren de vraag: of men in het alge-
meen geneigd is om de politieman te
helpen als hij in moeilijkheden bij ge-
weid komt, bijv. bij een dronken vent.
Van de groep burgers beantwoordde
ongeveer 70% de vraag ontkennend,
terwijl de politie-ambtenaren zelf zich
in gevaarssituaties nog minder door
het publiek gesteund voelden: 87%
geloofde niet, dat de toeziende bur-
ger hem te hulp zou komen.
Skolnick oppert misschien wel te-
recht het idee, dat de burger zich lie-
ver afzijdig houdt om niet te behoe-
ven in te zien, welk een "vuil" werk
hij de politieman laat opknappen.
Een andere consequentie van het ge-
vaarsaspect is, dat het politievak zich
van het overgrote gedeelte van ande-
re beroepen onderscheidt, doordat
men er legaal een wapen kan dragen.
Het dragen van een wapen kan indi-
rect bijdragen tot de afstand politie-
publiek. Samen met de componenten
uit de gezagsproblematiek, kan het
wapengebruik en -dracht een oorzaak
zijn voor irritatie etc.
Deze laatste opmerking maakt trou-
wens duidelijk, hoe gevaar en gezag
met elkaar samenhangen. Behoorde
gezagsuitoefening ten opzichte van de
burger niet tot de eisen, die de politie-
taak in voorkomende gevallen stelt,
dan hadden de ambtenaren zich ook
niet in het gevaar te begeven.

r--p1
t..!l':ZI1I

U wilt niet zo maar een levensverzeke-

ring, maar de dekking die u als politie-

ambtenaar nodig heeft.

Vraag Inlichtingen biJ onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139.

6
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Overste G.J.Feijlbrief:

Degeorganise~rde
misdaad vraagt om
"Centrale" bestrijding
Na de "inspectie personeelszaken" (meinummer) onder

de loupe te hebben genomen, richt RP-Magazine thans de

schijnwerpers op een ander onderdeel van de Algemene

Inspectie van het Korps Rijkspolitie, namelijk de "afde-
ling Toezicht Recherchediensten" .

Samen met de afdelingen "Toezicht Algemene Diensten"

en "Toezicht Verkeersdiensten", vormt deze afdeling de
"inspectie uitvoerende diensten".

RPm-redacteur, J. J. H. v. Aerssen, sprak met het hoofd
van de afdeling, dir. officier der rijkspolitie 2e klasse,
G. J. Feijlbrief.

RPm: Wat houdt dat "toezicht"

feitelijk in?

Overste Feijlbrief: What is in a name?
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik de
naam persoonlijk niet heb uitgevon-
den. Men zou kunnen zeggen dat de
afdeling te maken heeft met alles wat
binnen het Korps Rijkspolitie op
recherchegebied speelt. Daaronder
vallen zowel de technische- als de
taktische recherche, zomede de speur-
hondendienst. De speurhondenschool
valt rechtstreeks onder de Algemene
Inspectie.
In de recherchebeschikking '71 wordt
de Algemeen Inspecteur belast met
het totale reilen en zeilen van de re-
cherche bij het Korps Rijkspolitie.
Voor het goed functioneren van dit
apparaat kan hij aanwijzingen geven
en richtlijnen opstellen. De uitvoering
daarvan behoort tot de taak van de-
ze afdeling. Anders gezegd: voor de
uitvoering van zijn beleid op dit punt
"bedient" de Algemeen Inspecteur
zich van mij, als hoofd van deze af-
deling.

RPm: Bemoeit uw afdeling zich ook

met de "praktijk"?

Feijlbrief: Neen. Deze afdeling is geen
executief orgaan, doch een typisch
staforgaan. Het "toezicht" omvat in

eerste instantie alle problemen rond
de organisatie, de personeelssterkte,
het personeelsbeleid, eisen aan het per-
soneel te stellen, instructies voor het
personeel, functiebeschrijvingen, etc.
Voorwat de functiebeschrijvingen en
het personeelsbeleid betreft werkt de
afdeling nauw samen met de inspectie

interview: J. J. H. v. Aerssen

foto's: Techn. Recherche Den Haag

personeelszaken. Zij draagt om het
zo eens te zeggen de technische bouw-
stenen aan.
Het opsporingsbeleid als zodanig ligt
in handen van de justitie, maar de
Algemeen Inspecteur kan wel in voor-
komende gevallen aan "zijn" recher-
cheapparaat aanwijzingen geven hoe

Overste G. J. Feijlbrief (met handen op tafel)

in gesprek met zijn beide (vleugel)

adjudanten W. Wickenkamp (links) en

P. Naaktgeboren (rechts).
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iets moet gebeuren, of hoe het (ach-
teraf) beter niet had kunnen gebeu-
ren.
Als hoofd van deze afdeling sta ik
buiten de lijn commandant recherche-
groep-districtscommandant-justitie,
laat staan erbóven. Wel ben ik ver-
antwoordelijk voor het goed functio-
neren van het apparaat als zodanig.
Blijkt b.v. bij de taakuitvoering, dat
de organisatie niet deugt dan zal ik
daaruit de konsekwenties moeten
trekken en zonodig ingrijpen.

RPm: Werkt de huidige organisatie

van de recherche bij het Korps

Rijkspolitie bevredigend?

Feijlbrief: Neen, in de zin van opti-
maal. En dan denk ik speciaal aan
de bestrijding van de "georganiseerde
criminaliteit". Deze criminaliteit is
dermate over het gehele land ver-
spreid, dat een doelmatige bestrij-
ding ervan binnen de huidige orga-

nisatie-vorm vrijwel ondoenlijk is. De
gedecentraliseerde organisatie heeft
tot gevolg dat het land als het ware
wordt overstroomd met reizende -
vaak los van elkaar werkende - re-
chercheurs, waarbij het totaal-over-
zicht ontbreekt.
Het grote gebrek in de huidige orga-
nisatie is de afwezigheid van een cen-
trale recherchedienst, waarmede de
zwaardere, landelijke criminaliteit
doelmatig kan worden aangepakt. Het
gebied wat ik boven-districtelijk zou
willen noemen, blijft feitelijk zitten.

RPm: Wordt daar iets aan gedaan?

Feijlbrief: Er ligt een voorstel om
een centrale recherchedienst bij het
Korps Rijkspolitie in het leven te roe-
pen, analoog aan de Algemene Ver-
keersdienst en de Rijkspolitie te wa-
ter.

RPm: Wilt u eerst nog iets vertel-

len over de huidige opbouw van de

recherche bij het Korps Rijkspolitie?

Feijlbrief: Elk van de 17 districten
van bet Korps - de Dienst Lucht-
vaart en de Rijkspolitie te water laat
ik even buiten beschouwing - heeft
de beschikking over een recherche-
groep.
Een rechercbegroep bestaat uit: a.
een staf (commandant, plv. comman-
dant en administrateur); b. een re-
cherche-informatiedienst; c. een re-
cherchedienst en d. een x-aantal
speurhondgeleiders.
Grof gesteld kan gezegd worden, dat
de hiervoren genoemde "vaste kern"
uit plus minus 10 man bestaat.
De totale organieke sterkte van de
onderscheiden recherchegroepen is af-
hankelijk van een aantal factoren,
waarbij uiteraard de "plaatselijke"
criminaliteit een voorname rol speelt.
Daarnaast zijn er bij de landgroepen
één of meer zogenaamde groeps-
rechercheurs ingedeeld.

RPm: Terugkomende op de door u

genoemde centrale recherchedienst,

Dreigt door de instelling van een der-

9
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de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkrnaar, postbus 150
bergerweg 150
(072) - 27027* telex 57356

VERENIGDE HEIJMANS

BEDRIJVEN BV

asfaltverhardingen

betonverhardingen, slijtlagen

grondwerken, rioleringen

asfalt in de waterbouw

wegmarkeringen, vangrails

kunstwerken, zuiveringsinstallaties

parkeergarages, staalkonstrukties

scholen, sporthallen, fabriekshallen

grote elementen- en gietbouw

kantoorgebouwen, winkelcentra

ziekenhuizen, bejaardencentra

hotels, woningen

restauratie, renovatie

graafsebaan 13, rosmalen

telefoon 04192-9110
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gelijk instituut de "competentie" van

b.v. de recherchegroep niet in gevaar

te komen?

Voor mIJ IS niet belangrijk wie er
waar competent is? maar hoe de ge-

organiseerde misdaad het beste kan
worden aangepakt. Daar heeft name-
lijk de Nederlandse staatsburger in de
eerste plaats recht op. En als die ge-
organiseerde misdaad binnen de be-
staande organisatie niet adequaat kan
worden aangepakt, dan moet je wat
anders verzinnen. Of je het leuk vind
of niet. Je kunt niet om gaan liggen
voor de vraag wie er nu wel corn-

Feylbrief: Bij dergelijke vragen gaan
altijd mijn stekels overeind staan,
om niet te zeggen dat ik er doodziek
van wordt. In Nederland zijn we bij-
zonder sterk in compententie-kwesties.
Die zitten we hier nog haarfijn uit te
dokteren, als de misdadiger allang
over onze landsgrenzen is verdwenen.
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petent is. Voor mij is er maar één
competent, namelijk degene die een
zaak het beste kan aanpakken.
Doch om een direct antwoord op uw
vraag te geven: NEEN. Bij de instel-
ling van een centrale recherchedienst
bij het Korps Rijkspolitie wordt er
van niemand ook maar iets AFGE-
PAKT. Aan de "plaatselijke" compe-
tentie wordt niet getornd. Het totale
recherche-optreden vereist een nauw
samenspel en een gevoelvol taktisch
onderling optreden.

RPm: Wat verstaat u onder

"georganiseerde" misdaad?

Feijlbrief: Uitgaande van het gegeven
"wie pakt wat aan?" kan men de
criminaliteit in drie groepen verdelen.
Ten eerste: het "kapitale" gebied,
waaronder de zware misdrijven val-
len; ten tweede: het middengebied,
waarin vooral die zaken zitten die
arbeidsintensief zijn en om coördi-
natie vragen. Zaken dus die over een
groter gebied verspreid liggen en ten
derde: de zeer geringe criminaliteit.
Omgekeerd geredeneerd: de eenvou-
dige criminaliteit, de midden crimina-
liteit en de kapitale criminaliteit.
Ter beantwoording van de vraag
"wie doet wat?" is het een duide-
lijke zaak dat nu en in de toekomst
de eerste groep (eenvoudige delicten)
in eerste instantie wordt aangepakt
door de landgroepen.
De tweede groep - de midden delic-
ten - welke zó arbeidsintensief is en

in Voorburg wordt de "misdaad"

statistisch op de voet gevolgd

zó duidelijk om coördinatie vraagt dat
ze (kwantitatief en kwalitatief) ge-
woon niet meer door de landgroepen
kan worden aangepakt - valt vooral
toe aan de recherchegroepen. Deze
beschikken namelijk over de man-
kracht én de deskundigheid om deze
zaken doelmatig aan te pakken.
Onder de derde groep - de kapitale
criminaliteit vallen ondermeer moord-
zaken, de drughandel, nationaal en
internationaal verspreide auto-, tex-
tiel- en antiekdiefstallen enz.
Deze georganiseerde criminaliteit
strekt zich meestal uit over geheel
Nederland en over de grenzen van het
land. Het voornaamste kenmerk ervan
is de sterke mobiliteit. Deze georga-
niseerde criminaliteit kan ook door de
(districtelijke) recherchegroepen onder
bepaalde omstandigheden niet meer
doelmatig worden aangepakt. Het zijn
juist deze gebieden van de criminali-
teit welke de laatste jaren onvoldoen-
de aandacht hebben gekregen.
En daarop zal de centrale recherche-
dienst zich dan ook moeten gaan rich-
ten. Die kapitale criminaliteit kan
men weer opsplitsen in twee groepen:
kapitale delicten van regionale oor-
sprong (b.v. sommige moorden en
roofovervallen, etc.) en delicten met
een dusdanig nationaal en interna-
tionaal karakter, dat ze noch door de
regionale recherche-bijstandsteams
noch door de recherchegroepen ade-
quaat bestreden kunnen worden.
De centrale recherchedienst zal dm
die zaken aanpakken, die andere re-
cherche-instanties binnen het Korps
Rijkspolitie niet kunnen aanpakken,

omdat ze niet beschikken over het no-
dige inzicht- en overzicht.
Dergelijke wijd vertakte zaken ver-
eisen een centraal punt, waar alle
draden samen komen en gebundeld
kunnen worden.
Bijvoorbeeld: Je kunt plaatselijk wel
een gestolen auto in beslag nemen
en de dader arresteren, maar de ge-
organiseerde internationale "handel"
in dure automerken (en die is er) los
je er niet mee op. En zo zijn er nog
wel een aantal andere zaken op te
sommen. De internationale "vrouwen-
handel", drugsmokkel, het manipule-
ren met "lege" n.v.'s, nationaal ver-
spreide antiek- en textieldiefstallen
en ga zo maar door.
Wie pakt ze aan? Wie is "compe-
tent?", om met uw woorden te spre-
ken.
Niemand kan het vertellen en daarom
blijven ze dan ook vaak domweg zit-
ten. Maar dat kan vanzelfsprekend zo
niet doorgaan. Vaststellende dat bin-
nen 't kader van de bestaande organi-
satie de georganiseerde misdaad niet
doeltreffend kan worden aangepakt,
dan móet je - ik zei het reeds eerder
- wat anders verzinnen. Competentie
of geen competentie en of je het leuk
vindt of niet. Waar het in de eerste
plaats om gaat is de bestrijding van
de criminaliteit. In het belang van de
veiligheid en de bescherming van de
Nederlandse staatsburger. De instel-
ling van een centrale recherchedienst
bij het Korps Rijkspolitie is dan ook
gewoon een (bittere) noodzaak, wil
men de opgedragen taak doeltreffend
kunnen blijven vervullen.
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"Dubbelrol" van

Korps Rijkspolitie in

Nijmeegse Vierdaagse 14

Nieuwe sportinstructeurs 17

Duivenliefhebbers

gingen opper le lijf. . . . . . 18

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. de Jong, J. Oosting, L. Ollen,

H. A. de Ruiter, Th. Spelt, R. Suvaal.

Eindredaklie:

J. J. H. van Aerssen.

Linke bink

Elke opleiding aan de drie opleidingsscholen van het
Korps Rijkspolitie (primaire opleiding) kent zijn "linke
bink". Het is de man die de hoogste punten heeft "ge-
scoord". Hij wordt voor zijn prestatie onderscheiden
met de titel "linke bink".
De groep Huissen van het district Nijmegen zal met
recht trots zijn op zijn "linke bink", want de 29-jarige!
wachtmeester K. Nienhuis slaagde er als eerste in op
beide fronten (sport en theorie) het hoogste aantal pun-
ten te verwerven, respectievelijk 75 en 116.
Op de foto torst een stralend echtpaar Nienhuis de
lauwerkrans, terwijl het oudste dochtertje - kennelijk
onder de indruk van het gewichtig moment - de "bul"
in de handjes klemt.
Proficiat Nienhuis en veel succes in uw verdere loop-
baan bij het Korps.

13
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Johnny S.(34)
bijnaam:
Johnny de ruitentikker.

Glasruiten zitten
hem niet in de weg.

Lexanwel! /

Johnny S. Verandert snel glasruiten in glasscherven en
verdwijnt dan snel, beladen met buit, in de duistere

nacht. De volgende morgen kunt u de schade opnemen.
Een bezoek van ruitentikker Johnny kost u tijd en veel
geld. Besluit uw ramen onbreekbaar te laten beglazen.

Met Lexan. Want Lexan geeft Johhny S. geen schijn
van kans. Gegarandeerd.

LEWAN@
helder als glas sterk als staal

Lexan is verkrijgbaar bij uw glashandel.

;----------------~I Bon Zend mij documentatie
I over Lexan onbreekbare beglazing. I
I Opzenden aan; Vink - Antwoordnr ..1- Didam I
I Geen postzegel plakken. I

I II Naam •..................................................................................• I

I Adres •................................................................................... I

I Plaats.................................................................................... I

I.... M. A. VINK B.V. - Didam - Telefoon 08362 - 8111 "

~-----------------
14
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Foto's links van boven naar beneden:

Gedurende een reeks jaren voerde hij de
"RP-schare" aan. Nu peinst hij blijkbaar
in Groesbeek over een "come back".
Majoor Th. v, Dolderen, vierde van links.

Deze RP-wandelaar had zich van een
"particuliere verzorgster" verzekerd.

"Dubbelrol" van Korps Rijkspolitie

in 59ste Nijmeegse Vierdaagse

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

Foto's boven en onder:

Beklimming van de "Col de Groesbèque"

Honderd en tien Rijkspolitie-wandelaars trokken op de laatste
dag van de 59ste Nijmeegse internationale vierdaagse, onder
stromende regen en (helaas) zonder muzikale begeleiding van
de Rijkspolitiekapel, die het in verband met overbezetting en
vakanties moest later afweten, zegevierend over de St. Anna-
straat.

Bandenpech ... ook dat kan
in een wandelvierdaagse

In Groesbeek tracteerde burgemeester
A. J. A. Baltussen (2e van rechts) op de
traditionele oliebol met brandewijn.

*
•••
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Stille werkers

Op datzelfde moment slaakten ruim
tweehonderd andere rijkspolitieman-
nen, door de Algemeen Inspecteur
van het Korps, generaaal W. M.
Rehorst, in een radio-interview met
Piet Grootendorst de "stille werkers"
genoemd, een zucht van verlichting.
Met de collega's van de Nijmeegse
gemeentepolitie hadden ze een im-
mens karwei opnieuw tot een goed
einde gebracht.
Generaal Rehorst wees in zijn radio-
praatje op de "dubbelrol" van het
Korps Rijkspolitie bij dit grootste
wandelfestijn ter aarde, daarbij de na-
druk leggend en zijn waardering uit-
sprekend voor de mensen die er een
week lang voor zorgen, dat niet alleen
het wandellegioen ongestoord zijn
gang kan gaan, maar dat ook het
normale leven voortgang kan vinden.
Zij brengen het vierdaagse-devies
"want wij zijn één voor allen en allen
zijn wij één" daadwerkelijk in de
praktijk.
Voor hen geen applaus en geen
bloemen. Daarom mogen ze vanaf
deze plaats wel eens, figuurlijk ge-
sproken, in de bloemetjes worden ge-
zet.

16

Op het Groesbeekse "bergtraject" {3e dag}

staken generaal W. M.Rehorst en de districts-

commandant Nijmegen. kolonel P. J. Plattel.

de lopers een hart onder de riem.

V.i.n.r.: Radio·verslaggever Piet Grootendorst.

kolonel P. J. Ptattsl, generaal W. M. Rehorst

en owmr. A. Folgerts. bureau voorlichting.

Algemene Inspectie.

Dankzij deze "stille werker" kan ook de

NOS-televisieploeg haar werk doen

{Wychen. 2e dag}.
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sport

Met ingang van september a.s. zullen
4 nieuw geslaagde sport-instructeurs
praktisch gaan werken in ons Korps.
De basis-opleiding zit er reeds op en
thans bekwamen zij zich in het les-
geven van Judo.
De sportinstructeurs J. J. van Steijn
en J. W. Willemstein gaan sport ge-
ven aan de C.O.M.E. terwijl W. Alta
en J. W. de Looff in een der districten
hun werkzaamheden zuLlen beginnen.
Zij ontvingen hun opleiding te Hoog-
halen aan de School voor Militaire
Lichamelijke Opvoeding waar hun op
15 mei j.l. het diploma werd uitge-
reikt in aanwezigheid van de direc-
teur C.O.M.E. de Overste J. Schouten,
en tal van andere genodigden.

Aantallen geslaagden

K.L.V.-eisen

District Groningen

Assen

Leeuwarden

Zwolle

Apeldoorn

Nijmegen

Utrecht

Amsterdam

Alkmaar

Den Haag

Dordrect

Middelburg

Breda

Den Bosch

Eindhoven

Roermond

Maastricht

A.V.D.

Dienst Luchtvaart

Kaderschool

C.O.M.E.

Opleidingsschool

Verkeersschool

Speurhond en school

R.P. te Water

Veiligheids Dienst

Koninklijk Huis

Alg. Inspektie

1971 1972 1973 1974

18 20 21 13

26 24 29 17

37 34 13 22

1 28 34

30 25 21 23

20 23 22 19

22 11 18 21

2 6 7 6

5 13

55 72 91 100

46 51 57 44

35 19 22 35

18 21 28 35

31 19 25 22

3 5 12 10

17 21 18 13

30 19 1

1

15 9 9 9

5 5

7 9

3 4 2 2

413 398 437 439

/'

Dat in de nachtdiensten vaak de
meest vreemde meldingen gedaan
worden is ons politiemensen wel be-
kend. Zo ook te- Heerhugowaard
waar de nachtsurveillance werd aan-

gesproken door een inwoner die meld-
de dat er een man bij hem in de voor-
tuin in een stoel zat te slapen.
De surveillance keek en vond inder-
daad wat gezegd was. Hij zei dat hij
Abraham heette. Mogelijk dat zijn
vrouw mot met hem kreeg en toen
zei: "Jij er uit of ik". Hij ging toen ...

Niet meer in de schuur

Op 12-5-1975 opende de Commissaris
der Koningin in de provincie Zuid-
Holland, tijdens zijn werkbezoek aan
de gemeente Koudekerk ald Rijn in
tegenwoordigheid van de burgemees-
ter, de heer C. M. van der Linden en
de districtscommandant der rijkspoli-

tie de kolonel P. Paul, het nieuwe
postbureau aldaar. Hiermee kwam
een einde aan de vreemde situatie dat
de postcommandant bureau moest
houden in zijn weliswaar moderne
schuur .

Foto: Technische Recherche Den Haag

17
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Duivels

Niet altijd zijn duiven vrede-boden
dat ondervonden politie-mensen te
Nieuwerkerk ald IJssel op 13 mei
toen enige hokken moesten verdwij-
nen van het erf ener pottenbakker.
Het was een reeds lang lopende kwes-
tie die uitdraaide op verwijdering van
de hokken zulks op last van de ge-
meente. Toen de opperwachtmeester
Helmendag, v.v. groepscommandant
op het erf verscheen liet de, potten-
bakker zijn kunstwerken alleen en
ging met enige duivenliclh~bbers de
opper te lijf. De opper (ove~?ens een
stevige jongen) kon onmogelijk alleen
tegen de overmacht op en k:-eeg as-
sistentie van de groep. Met neken en
stokken ging men de politie te lijf
die zich na een korte maar hevige
veohtpartij van het erf terug trok.
Hetgeen in dergelijke situaties vaak
het meest verstandige is.

18

Eureka

Twee jonge wachtmeesters te Moo.~-
drecht waren het zat het verkeer tIJ-
dens de spits op de drukke Rijksweg
in hun gebied met arm en handbewe-
gingen te moeten regelen en vonden
een lichtbak uit:
Zij construeerden een bak, die ach-
terin de G.S.A. geplaatst kon worden
en waarvan de verlichting in de bak,
zodanig is aangebracht dat de letters
FILE, ONGEVAL en LINKS HOUDEN
onafhankelijk van elkaar d.m.v. een
schakelpaneel op het dasbord, in wer-
king kunnen word.:n gesteld.

Deze wachtmeesters, t.W. W. J. Hit-
zert en C. J. Sleeuwenhoek hebben
een en ander uitgeprobeerd op de
Rijksweg en zijn puur enthousiast.

Foto: W. J. Hitzert
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Kamer-bezoek

"Het gedrag van de gemiddelde weg-
gebruiker is beneden peil". Aldus
mevr. Drs. Neehe Srnit-Kroes, lid van
de 2e Kamer voor de V.V.D. tevens
verkeersspecialiste. Deze uitspraak
deed zij nadat zij op 27-5-1975 te gast
was geweest bij de A.V.D. en een sur-
veillance-rit <in een Porche had ge-
maakt met de Wmr. 1e kl. J. Zwaan

op de auto-snelweg.
Voorts had zij op de thuishaven van
de A.V.D. een gesprek met de Com-
mandant, de Overste A. C. Vogel over
deze specialistische dienst, en bezich-
tigde zij de "stallen".
Op de foto het kamerlid voor de
aanvang der rit.

Foto Peter Senteur

De nieuwe mobiele verlichtingseenheid van de Ondersteuningsgroep
Algemene Verkeersdienst Rijkpolitie. Foto: AVO, Driebergen

A~nnemersbedrlJ1

Fa. aebr.
VAl MOIWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

Voorkom inbraak

Wij beveiligen u d.m.v. een elektro-

nisch bewakingssysteem tegen brand

en inbraak.

Detectie-mogelijkheden d.m.v. radar,

infrarood, closed circuit, rook, vuur

en termische detectors.

Alarmering: akoestisch, optisch of $til

alarm, hoog frequent of via de tele-

foonlijn.

Alarm-centrales met afstandsbediening

De bewakingstijd is naar keuze te pro-

grammeren.

Noodstroomvoorziening.

Het aansluiten van een foto-camera,

enz. enz.

Montage en service door geheel

Nederland en België. Hebben wij uw

belangstelling g.ewekt? Mogen wij u

dan uitnodigen geheel vrijblijvend

uwerzijds, contact met ons op te

nemen? U kunt het schriftelijk of

telefonisch doen:

C.T.D. Electronles

Postbus 184, Waalwijk

Tel. 04160--34664

19
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Redaktie en uitgevers.

Aan onze

RP-magazine

abonnees

Het abonnementsgeld voor de
17e jaargang van september
1975 t/m augustus 1976 be-
draagt f 22,50 incI. btw.
Begin september ontvangt u een
accept-girokaart waarmee u de
betaling kunt verrichten. Graag
vragen wij uw medewerking om
vóór 1 oktober over te maken.
U bespaart daarmee veel extra
administratie en kosten; u helpt
daardoor mee aan ons streven
om ondanks grote kostenstijgin-
gen de abonnementsprijs zo
laag mogelijk te houden.
Dank u!

langs de ~ weg gezien

In het Friese Veenwouden wordt ken-
nelijk geen prijs gesteld op "zwem-
mende auto's". Getuige het bord. dat
de "bevoegde autoriteit" langs de
weg naar het zwembad liet plaatsen.
Auto's die behoefte hebben aan een
frisse duik zullen het dus elders moe-
ten zoeken.

Foto Techn. Recherche, Groningen

even noteren: naam, adres en telefoon van uwinto !
DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 02200- 1 64 44 (thuis: 02207- 1 1787).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 21052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 77 77 (thuis: 05920- 1 45 94).

DISTRICT BREDA

H. J. KlOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - 87 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 5314).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 20 38 (thuis: 040 - 6 27 91).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Gfoningen
tel. OSO - 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hocfd adm.
Bureau: Jullanaplein 8, Den Bosch
tel. 04100- 2 44 81 (thuis 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. 00STING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 -1 1888 (thuis: 043 - 318 90)

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis 01180- 1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, off. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08896-13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEUlENBERG
Burg. Huybenstraat 57, Horn,
tel. 04750- 1 52 52

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrlkkerallee 169, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. 1e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdljk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05179- 56 41.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, owmr. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 1!6.
'Privé: Kalebosstraat 11, Grath"m (L.).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 05760- 3 09 03, thuis 08338·
2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

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

DIENST LUCHTVAART

L. MUllER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 12 (thuis 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Orlebergen
tel. 03438- 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN lUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKElMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 42579

20
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de gemeentelijke politiekorpsen. De
laatste tijd is ook hier en daar de ge-
meentepolitie bij machte goede bij-
stand te leveren. Dit geschiedde al
door de drie grootste gemeentelijke
Korpsen.
Ik krijg de indruk dat er zich in het
interview een soort "spraakverwar-
ring" voordoet. Waarschijnlijk zit de
heer Thomassen nog teveel vast aan
zijn "Enschedtse periode", toen inder-
daad ook bij de rijkspolitie nog moest
worden gewerkt met (te) kleine, prak-
tisch los van elkaar opererende, een-
heden. Maar dat is al jaren verleden
tijd. De rijkspolitie heeft deze situatie
opgevangen door onderlinge samen-
werking in de (te) kleine groepen
en samenwerking op districts-niveau,
met ondersteuning van specialistische
eenheden.
Op dit moment - in 1975 - is dus
van te kleine eenheden bij de rijks-
politie geen sprake meer en het is
bepaald niet zo dat de grote gemeen-
telijke politiekorpsen zouden moeten
bijspringen om "rijkspolitie-eenheden

Generaal Rehorst
"antwoordt"
oud--burgemeester
Thomassen

Het in RP-Magazine (meinummer 1975) gedeeltelijk over-

genomen interview uit het maandblad Mededelingen van

de Vereniging van Hogere Politieambtenaren met de
Rotterdamse oud-burgemeester W. Thomassen, over de

toekomstige organisatie van de Nederlandse politie, heeft

in het Korps Rijkspolitie nogal wat reacties opgeroepen.
Voldoende aanleiding voor RP-Magazine om de Alge-
meen Inspecteur van het Korps hierover enkele vragen
te stellen.

RPm: Wat is uw algemene indruk van

de door de heer Thomassen gedane

uitlatingen?

Generaal Rehorst: na aandachtige le-
zing van het artikel moet ik eerlijk
bekennen, dat ik mij over de uitspra-
ken van de heer Thomassen niet wei-
nig heb verbaasd. Maar daarnaast fei-
telijk toch ook weer niet, want het is
de heer Thomassen - waarvoor ik
een groot respect koester - ten voe-
ten uit. Hij is een impulsief man, die
fel van leer kan trekken en dan met
zijn niet altijd even genuanceerde uit-
spraken wel eens de indruk wekt een
"zwart-wit-kijker" te zijn. Hetgeen
hij natuurlijk niet is. Op zichzelf vind
ik die "zwart-wit-uitspraken" echter
ook weer niet zo erg, daar zij tot een
goede discussie kunnen leiden. Öie
grote waardering voor de heer Tho-
massen belet mij eigenlijk het inter-
view, waarin naar mijn mening een
aantal zeer zwakke plekken zitten, te
analyseren.
RPm: Dat hebben wij daarom maar

Interview J. J. H. v. Aerssen

voor u gedaan, zonder dat hieruit
nochtans de gevolgtrekking mag
worden. gemaakt, dat wij daardoor
voor de oud-burgemeester minder
waardering zouden hebben.
Deze analysering roept dus enkele
vragen op, die we u toch gaarne ter
beantwoording voor willen leggen.

Vindt u dat - zoals de heer Thomas-

sen beweert: - de grote gemeentelijke

politiekorpsen bijstand moeten verle-

nen aan de Rijkspolitie? Wij dachten

dat het juist andersom. was

Generaal Rehorst: Ik moet inderdaad
tot mijn spijt vaststellen, dat de heer
Thomassen er op dit punt volkomen
naast zit. Als ik denk aan de Asser
TT, Zandvoort, de diverse bloemen-
corso's, grote sportgebeurtenissen, de
troebelen in Amsterdam, de Haagse
gijzelingsaffaires, om maar een paar
calamiteiten op te sommen, dan blijkt
daaruit toch wel duidelijk dat het
juist de rijkspolitie is die - overi-
gens van harte. - steun verleent aan

21
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enige armslag te verlenen", zoals de
heer Thomassen stelt.
Wel is er natuurlijk - gelukkig
onderlinge samenwerking en "bij-
standsverlening" tussen rijks- en ge-
meentepolitie. Het zo coöperatieve
Rotterdamse politiekorps mag daar-
van zeker als een goed voorbeeld
worden gezien. Maar dat is wel een
geheel ander hoofdstuk.

RPm: De heer Thomassen verwijt de

Rijkspolitie het bedrijven van politiek

door, zoals hij zegt, "steeds opnieuw

haar specifieke gedachte over de toe-

komstige politie te etaleren, waarbij

de suggestie wordt gewekt alsof de

komende gewestelijke politie slechts

zou kunnen ontstaan door een reor-

ganisatie van de Rijkspolitie". Wat is
daarop uw commentaar?

Generaal Rehorst: Wij leven in een
democratisch land, waarin iedereen
vrijelijk zijn stem mag laten horen.
Dit impliceert dat ook de politie-
ambtenaar zelf mee mag praten over
een toekomstige politie-organisatie.
En dat gebeurt dan ook. Zowel door
de rijks- als gemeentepolitie ~n de
onderscheiden vakbonden, waarbij ui-
teraard ook intern de meningen niet
altijd eensluidend zijn. Als de heer
Thomassen dat "politiek bedrijven"
noemt, heeft hij gelijk. De beslissing
over de organisatie van "de politie"
is uitsluitend voorbehouden aan de
volksvertegenwoordiging. Daar heeft
de politie zelf geen enkele stem in. Ik
zie het echter als volkomen normaal
en zeker geen vorm van "politiek be-
drijven" als die politie daarbij advi-
serend optreedt en waarschuwt tegen
mogelijke gevaren die aan een bepaal-
de organisatie-vorm zouden kunnen
kleven.
De bewering als zou de rijkspolitie de
suggestie wekken, dat de komende

gewestelijke politie slechts zou kun-
nen ontstaan door een reorganisatie
van de rijkspolitie, laat ik gaarne voor
rekening van de heer Thomassen. Ik-
zelf en ook anderen hebben wel ge-
zegd dat de rijkspolitie al regionaal
werkt.
Het zal u duidelijk zijn, dat ik de
"suggestie" van de heer Thomassen
dan ook met klem van de hand wijs.

RPm: De heer Thomassen komt tot

de conclusie dat de rijkspolitie, als

gevolg van een onduidelijk regerings-

beleid op dit stuk, aan een soort

"zel/handhaving" doet. Wat is daarop

uw antwoord?

Generaal Rehorst: Achter een organi-
satie (Korps) gaan staan waarin men
gelooft (en gelukkig zijn er met mij
ook buiten het Korps Rijkspolitie ve-
len die in dit Korps geloven), lijkt mij
een goede zaak.

iemand kan van ons verwachten, dat
wij onszelf de nek omdraaien. Dat is
echter heel wat anders dan .zelfhand-
having". Pleiten voor iets waarin men
gelooft, is geen zelfhandhaving. Dat
zou wel zo zijn als men tegen beter
weten in een bepaald standpunt ver-
dedigt. Daarvan is hier echter geen
sprake. Eet Korps Rijkspolitie mag
zijn ingevolge de Politiewet opgedra-
gen taak niet verwaarlozen in af-
wachting van een toekomstige reorga-
nisatie maar dient zich - in tegen-
deel - optimaal voor te bereiden op
en aan te passen aan de maatschap-
pelijke ontwikkelingen.
Wel ben ik het met de heer Thomas-
sen eens dat een politie-organisatie
(welke dan ook) in een democratische
samenleving gebonden moet zijn aan
een bepaald bestuur. De bestaande
"democratische overheid" moet con-
trole op het apparaat kunnen uitoefe-
nen. Geen enkel apparaat kan zonder

een bepaalde controle goed functio-
neren. Ik kan in dit verband echter
rustig verklaren dat geen enkel zin-
nig politieambtenaar buiten controle

wil. Die controle dient in de bestaan-
de organisatie te worden ingepast.

RPm: De heer Thomassen is van me-

ning dat "gewestelijke politie" slechts

kan ontstaan door een voLLedige inte-

gratie van rijks- en gemeentepolitie in

grote gewestelijke politiekorpsen, die

zich volledig zelf kunnen bedruipen

en waarin geen plaats is voor allerlei

extra diensten van buiten het gewes-

telijk korps, zoals porsche-groepen,

overkoepelende recherche-teams, e.d.

Bent u het daarmee eens?

Generaal Rehorst: Voor wat betreft
het eerste deel zeer zeker. Dat bij een
dergelijke organisatie rijks- en ge-
meentepolitie volledig in één Korps
opgaan, lijkt mij een simpele zaak. Ik
ben het echter volkomen oneens met
de heer Thomassen, dat dan ook de
"overkoepelende organen" zouden
moeten verdwijnen. Een zich steeds
meer ontwikkelend verkeer, crimina-
liteit en noem maar op, vallen alleen
maar doeltreffend aan te pakken van-
uit centraal opererende overkoepelen-
de organen, die het geheel kunnen
overzien. Zeker in een zo klein en
overbevolkt landje als het onze. Het
opheffen hiervan zou betekenen, dat
de klok zou worden teruggezet en
het is mijn heilige overtuiging dat bij
een eventuele opheffing ervan deze
organen er binnen de korste tijd weer
zouden zijn.

r-p1
t.!l':ZI.
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Kleding onthult meer
van het innerlijk
dan de drager denkt

De man tegenover u zwijgt. Toch vertelt hij over zich-

zelf. Want zijn manier van kleden, de keuze van jas,

das of broek, verraadt meer over zijn innerlijk dan

hij waarschijnlijk kwijt wil. Juist door zijn kleding
geeft hij zich een beetje bloot. Psychologen hebben

daar zo hun gedachten over.

Waarom dragen we eigenlijk kleren?
Niet alleen voor de kou. En ook heeft
de oorspronkelijke zin niets met het
schaamtegevoel te maken, want
schaamte is een gevoel dat pas op
een betrekkelijk hoge trap van kultuur
haar intrede komt doen. Toch droeg
en draagt de primitieve mens enige
kleding. Niet om de primaire en
sekundaire geslachtdelen te bedekken,
maar juist om ze duidelijk en pron-
kend te accentueren.
In de meer ontwikkelde kulturen is
dat geleidelijk overgegaan in meer
indirekte, gesublimeerde vormen van
ringen en punten, die we vaak niet
eens meer als zodanig herkennen ..
Met name in de Verenigde Staten en
West-Europa lijkt de primitieve vorm
(tijdelijk?) teruggekeerd in de nauw-
sluitende mannenpantalons en de
sexy damestruitjes, die duidelijk ac-
centueren en suggereren, vaak zelfs
onthullen.
De drager van mode wil herkend -
en daardoor erkend - worden. "Jij
gaat niet uit om te zien, maar om
gezien te worden", verweet wijsgeer

Socrates al 24 eeuwen geleden zijn
lastige vrouw Xantippe, die zich bij
een processie anders dan de andere
vrouwen wilde kleden. Men kiest z'n
kleding - vaak onbewust - om bij
een bepaalde groep te horen en door
de anderen van die groep (h)erkend
te worden: als geslaagd zakenman, als
studente, als artiest.

Navolging

De Brit Herbert Spencer poneerde
jaren geleden de theorie, dat de be-
weging in de mode is ontstaan door
de standen. Doordat de lagere stan-
den de hogere navolgen, voelen deze
zich - om zich van de anderen .te
blijven onderscheiden - gedwongen
tot verandering in de mode, totdat ze
weer worden ingehaald, enz. Tegen-
woordig neemt men eerder aan, dat
er mode-impulsen ontstaan in de
hogere standen, uit de wedijver van
de hogere geplaatsten en rijken onder-
ling. Waar de standenindeling ver-
dwenen is, blijven echter de mode-
gevolgen. Het is nu niet meer de zgn.
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upper class die de toon aangeeft,
maar het zijn de internationale idolen
van de nieuwe generatie: popmusici,
filmsterren, fotomodellen, die in
eerste instantie worden nagevolgd
door een avant-garde van trendset-
ters: TV-vedetten, popartiesten en
andere modebewuste tweeners.
Namen als Brigitte Bardot, de Beatles,

John Lennon, Twiggy, Mary Quant,

e.a. maakten zo mode-historie. Zo
ontstonden de spijkerbroek, de
minirok, de hotpants, de lange haar-
dracht, de baarden. Het lijkt of we
allemaal steeds meer op elkaar gaan
lijken. Maar niets is minder waar.
Progressieve jongeren herkennen el-
kaar onmiddellijk, evenals kunste-
naars, zakenmensen of intellectuelen.
In onze polariserende wereld wordt
de kleding-van-nu juist aangewend
om al die accentverschillen tussen
progressief en conservatief, jong en
oud, bourgeois en nonconformisme,
geëmancipeerd en niet-geëmancipeerd
aan te duiden.
Het is opvallend, dat het vooral de
mannen zijn die - na zo lange tijd
wars van modieus gedoe te zijn ge-
weest - hun persoonlijkheid door
hun wijze van kleding willen demon-
streren. Om zich belangrijk of inter-
ressant te laten lijken.

De zakenman

Wie voor een 'succesvol zakenman'
wenst door te gaan, kleedt zich met
een keurig maatkostuum met vest,
een tikje modieus maar vóór alles
korrekt, smetteloos overhemd met

Het lijkt of we
allemaal op elkaar
gaan lijken.
Maar dat is schijn ....

bijpassende stropdas en pochette. Op
de rever (links) een beschaafd-klein
maar duidelijk zichtbaar insigne van
Rotary, Round Table, Lions of an-
dere club van flinke mannen, dat al-
leen maar plaats maakt voor een nog
duurder statussymbool: de draag-
knoop van een verworven onderschei-
ding. De jas mag iets sportiefs heb-
ben; dat geeft hem het aureool van
de man-van-de-wereld, vliegend van

Hilton naar Hilton. Maar altijd in
zijn linkerhand: het platte, zwarte
diplomatenkoffertje dat hem onder-
scheidt van de gewone vertegenwoor-
diger of hbs-leraar.

Intellectueel

Wie er als een intellectueel uit wil
zien, kleedt zich sophisticated. Alsof
de mode je niet raakt. De belangrijk-
heid zit immers in het hoofd, niet-
waar? Voor hem het liefst een grijze
pak-de 'overall van de intellectueel".
Verder geen fratsen; hooguit een
mini-onderscheiding in het knoops-
gat. En als het even kan: een zwarte
paraplu, zo'n ouderwetse lange met
houten handvat.

De kunstenaar

De kunstenaar trekt iets aan, waar-
mee hij nadruk legt op zijn indivi-
dualisme. Daarin gaat de beeldend
kunstenaar het verst, ook met zijn
weelderige, vaak woeste haartooi. De
toonkunstenaar, de musici, de acteur,
kiest vaak de meer flashe kleding,

zoekt het dikwijls meer in de opval-
lende' overjassen of jasjes. Onder hen
zijn veel modebewuste mannen, soms
bij het fatterige af.

De student

De student vertoont zich even ge-
varieerd als er studierichtingen zijn.
Van semi hippy-dracht via de jeans
tot het driedelige kostuum. Waarbij
men (althans in de Westeuropese
steden) de meest extravagante non-
mode meer bij de alpha-studenten
aantreft en de keurige pijp-stropdas-
vest verschijning eerder bij de a.s.
juristen.

Welke betekenis
geven psychologen
aan een stropdas?
Een knuppelparaplu?

De meest opvallende studenten zijn
doorgaans die van de kunstacademies:
de hyper-individuelen die zich soms
zo exclusief en anders willen kleden
dat zij zelfs de leden van hun eigen
groep voorbijlopen.
Volgens de Brabantse modepsycho-
loog dr. G. A. Wit die de pocket
schreef zijn veel studenten supersnobs.
Zij zijn bereid zich in elk kostuum te
steken; jurken, indianentooi of oud-
Korea-uniformen, het deert hun niet,
zolang men daarin maar de student
blijft herkennen. Er is voor de stu-
dent maar één taboe: de overall. Zelfs
de meest geëngageerde studenten zie
je op straat niet in een overall. Daar
is de grens van zijn speel-terrein. Hij
wil samen met de arbeiders op de
barricaden, hij zou willen sterven voor
de arbeiders, maar niet in een overall.
"All people are equal (= gelijk), but
are more equal than others .

Waarom de stropdas?

Het meest dwaze en schijnbaar onuit-
roeibare in de mannenmode is de
stropdas. Een volkomen onnut, on-
gemakkelijk en meestal lelijk lint, dat
stevig om de hals geknoopt wordt,
zodat de drager bij de geringste in-
spanning of warmte, benauwd aan
z'n dasknoop begint te sjorren. Er
zijn psychologen die de stropdas zien
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als een penissymbool. De stropdas-
van-nu zou precies dezelfde funktie
vervullen als de peniskoker op West-
Irian. Kleine jongens dragen zo'n
koker niet, omdat ze nog geen heel
behoeven te zijn. Pas op latere leef-
tijd krijgt hij zo'n koker of das. Het
accentueert zijn heer-zijn. Een orna-
ment dat hardnekkig blijft gehand-
haafd, terwijl er geen enkele aanwijs-
bare reden voor is. De stropdas is
niet meer dan een - zij het lastig
- symbool: het uiterlijke teken van
correctheid. Wie helemaal heer wil
zijn, kleedt zich in een stemmig
kostuum met vest, daaronder een wit
overhemd èn de stropdas. Zelfs in

warme landen blijven er op de heetste
momenten mannen zo rondlopen. En
in Europse nachtclubs is het zelfs
verboden zonder stropdas binnen te
gaan. Desnoods zonder keurig pak,
desnoods in een bont hemd, maar
nóóit zonder stropdas. Er zijn zelfs
portiers die zo'n attribuut bij de in-
gang verkopen. Want alleen dasdra-
gers zijn welkom. Kleren maken daar
de heren.

Waarom de knuppelparaplu?

Nog zo'n fallus-symbool is de op-
vouwbare knirps, de knuppel paraplu ,
die vooral in West-Europa zo'n op-

gang heeft gemaakt. De reden is voor
psychologen duidelijk. Met zo'n
knuppeltje demonstreert de drager
dat hij een auto bezit. En dat is voor
zeer velen een belangrijk statussym-
bool. Niet in de Verenigde Staten,
met z'n veel langere autotraditie.
Vandaar ook dat de knuppel er ook
niet zo populair is geworden.
Een bijkomende bijzonderheid is, dat
- hoewel uit onderzoek blijkt dat
de knirps rechtstreeks door de ge-
bruiker pleegt te worden gekocht -
vrijwel geen enkele man zal beken-
nen dat hij dit ding zelf heeft ge-
kocht. Welnee ... altijd gekrégen.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rljksstra~tweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455· 1449

AALSMEERS
Bloemencorso

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleq voo Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

Zaterdag 6 september 1975

onder het motto: BLOEMEN VOOR AMSTERDAM

wordt tentoongesteld in de Verenigde Bloemenveilingen "V.B.A."
te Aalsmeer, Legmeerdijk 313

Vrijdag 5 september a.s. van 14.30- 22.00 uur

Zondag 7 september a.s. van 11.00- 18.00 uur

Entree (met programma) f 3,- (belangrijk voor publieke beoordeling
der wagens); kinderen f 1.-.

Groepen van minimaal 20 personen krijgen 10% reductie.
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Bezoekt vooral de stands, waarin u informatie kunt ontvangen over de
behandeling van bloemen en planten.
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nieuwe. - t ~
groeps·~ •... ~
commandanten
Met ingang van 1 juni 1975 aange-
wezen als commandant van de ver-
keersgroep Apeldoorn adjudant K. U.
Kroeze. Hij werd geboren op 13
februari 1919 te Finsterwolde en was
sedert 1 mei 1960 geplaatst op de
verkeersgroep Apeldoorn en sedert
1 september 1974 als plaatsvervan-
gend groepscommandant.

Stervan veiligheid

Irnp, AGAM BV,Reacrorweg 25,Utrecht. Tel. 030·451911.

Met ingang van 1 juni 1975 aange-
wezen als commandant van de recher-
chegroep Alkmaar adjudant A. G.
Brouwer. Hij werd geboren op 21
september 1924 te Zeist en was sedert
1 augustus 1969 ingedeeld bij de
districtsrecherche te Alkmaar.

Met ingang van 1 juni 1975 aange-
wezen als commandant van de groep
Berkel en Rodenrijs adjudant J. Th.
Ammerlaan. Hij werd geboren op 2
oktober 1920 te Zoeterwoude en was
sedert 11 augustus 1973 plaatsver-
vangend groepscommandant te Pijn-
acker.

Met ingang van 1 juni 1975 aange-
wezen als commandant van de groep
Ouder Amstel adjudant T. N. van
den Berg. Hij werd geboren op 2 april
1919 te Uithuizermeeden en was
sedert 31 januari 1970 plaatsvervan-
gend groepscomandant te Ouder
Amstel.

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.v,
SATURNUSSTRAAT 89 - POSTBUS 809 - DEN HAAG

Telefoon 070 - 81 4731
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In Dalfsen
bevordert voetbal

vriendschap tussen

jeugd en rijkspolitie

Elk jaar - dit jaar voor de 16e keer -
organiseert de groep Dalfsen van het
Korps Rijkspolitie een groots opgezet
voetbalfestijn voor de jeugd in de ge-
meente Dalfsen.
Onder leiding van rijkspolitiemannen
van de groep Dalfsen en van enthou-
siaste collega's van de verkeersgroep
Zwolle en andere onderdelen van het
Korps, woonachtig in Dalfsen, rolde
de bal 4 dagen lang over de velden
van het sportpark "Gerner" te Dalf-
sen. Na afloop van de wedstrijd-
finales gaven diverse moeders te ken-
nen dat zij van voetbal niets afwisten,
maar dat zij dit werk van de rijks-
politie "uit de kunst" vonden en dat
de politie hun kroost een prachtige
vakantie had bezorgd.
Een schoolhoofd gaf als zijn mening

De prijsuitreiking aan de aanvoerders door burgemeester Volgers uit DalIsen. Wmr. Klute

geeft de prijzen aan de burgemeester. Adjudant Zelle roept de aanvoerders 00.

dat dit werk van de rijkspolitie voor
de gemeenschap van grote waarde
was.
Deze waardering van het publiek
maakt dat deze toernooien niet meer

zijn weg te denken uit de dorpsge-
meenschap. De prachtige verzilverde
wisselbeker was beschikbaar gesteld
door mevr. Olthof, Officier voor
Jeugdzaken in het district Zwolle.

ambtsjubilea

DISTRICT ALKMAAR

N. J. van Baar, owmr., Blokker,

25 jaar 17-6-'75

ALGEMENE VERKEERSDIENST

F. de Haan, adjudant, Driebergen,

40 jaar 22-6-'75
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in dienst getreden

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-6-'75: L. J. J. M. v. d. Palen, adm.

ambt. B 1e kl. te Eindhoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-5-'75: J. A. de Ruiter, adm. ambt.

C 3e kt. te De Lier.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-6-'75: K. Angerman, schrijver te

Scheemda.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 14-6-'75: W. G. Kolderie, wmr. 1e kl.

te 's-Hertogenbosch.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-6-'75: mej. F. M. J. Galema, adm.

ambt. C 3e kl. te Voorburg.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 16-6-'75: H. J. Elsinga, rijksambt. 111

te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'75: T. Meijer, adm. ambt. C 3e kl.

Stal distr. Amsterdam.

Per 1-7-'75: Chr. A. Ruijs, schrijver te

Nijmegen.

RESERVE-WACHTMEESTERS

Per 15-6-'75: A. Aaij te Alkmaar; R. J. G.

Pieters te Utrecht; W. P. Combee te

's-Hertogenbosch; A. H. Koops te 's-Her-

togenbosch; R. P. A. van Miechem te

Eindhoven; H. M. M. Gielen ts Roermond;

A. Ophoft te Zwoi;e; K. Middelveld te

Zwolle; P. Tj. Altenburg te Leeuwarden;

P. E. C. Bolink te Leeuwarden.

Per 1-7-'75: G. J. H. M. Buggenum te

Roermond.

Per 1-8-'75: J. Baas, H. Breijer te Arnster-

dam; F. Zaman te Middelburg; B. de

Koning, A. J. Kruijl, A. J. J. van der Lee

te 's-Hertogenbosch; J. P. C. Gompel,

G. L. den Hollander te Breda; H. O. Bres-

scrs, A. E. van der Heijden, L. L. E.

Kuijten te Eindhoven; A. J. G. Dreessen,

J. A. J. Jongkind, G. Ch. L. de Liège,

R. M. Ruwette te Maastricht; A. M. J. M.

Kersten, C. W. Th. Vissers te Nijmegen;

J. J. den Broeder, J. P. Kooi, P. W.

Niewold, A. O. Neumann te Groningen;

J. Klaassens, H. Meinders, A. Venema

te Assen; E. Talen te Leeuwarden.
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bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: C. Joh. S. Wals te Zuid-

Scharwoude; B. J. W. v. d. Heisteeg te

Grootebroek; J. G. P. Brink te Opmeer.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: J. Sierxma te Hoogwoud.

Per 1-6-'75: A. G. Brouwer te Alkmaar

(rech. groep).

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: Th. Vlok te Volendam

tot adjudant:

Per 1-6-'75: T. N. van den Berg te Ouder-

kerk a1d Amstel.

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-1-'75: G. Urbach te Ermelo; H. W.

de Jonge te Lochem.

Per 1-6-'75: B. G. Lammers te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: H. G. Bruil te Warnsveld;

O. A. M. Kok te Arnhem.

Per 1-7-'75: W. Schouwstra te Elburg.

tot schrijver A:

Per 1-6-'75: Tj. Bralts te Nijkerk.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: J. Vermaas te Rekken; A. Vrie-

link te Putten; J. de Groot te Neede; A.• 1.

001horst te Nijkerk; G. J. Makkinga te

Nunspeet.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'75: H. Stolte te Assen.

Per 1-6-'75: J. Wever te Nieuw Buinen.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-1-'74: H. H. Engelaar te St. Wille-

brord.

Per 1-5-'75: C. van Dijk te Papendrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: P. C. Deijkers te Dongen.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-'75: T. A. Scheurwater te Oud-

Beijerland; T. Noordhoek te 's-Graven-

deel.

Per 1-4-'75: K. L. Mossel te Dordrecht

(staf distr.).

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: H. Koster te Poortugaal; J.

van Dijk te Asperen; C. M. van Eden te

Hellevoetsluis; L. C. van der Pols te

Oostvoorne.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-1-'75: S. M. Broere te Bladel; W.

Klosten te Beek en Donk.

tat adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: H. J. Luytelaar te Mierio.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'75: G. J. Helmendach te Nieuwer-

kerk a1d IJssel; J. P. A. Voorthuis te De

Lier.

Per 1-4-'75: D. van Randen te 'a-Graven-

hage.

Per 1-6-'75: N. G. Wij burg te 's-Graven-

hage; J. Th. Ammerlaan te Berkel en Ro-

denrijs.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: J. Albers, R. Meijer, T. Lan-

gerak allen te 's-Gravenhage.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-,75: D. J. Gemeiden te Sassen-

heim; A. Goeree te Wateringen; F. H.

Wolsak te Wateringen; Th. Erents te

Noordwijkerhout; M. N. v. d. Berg te Rijs-

wijk (Z.H.); B. M. Keijzer te Rijswijk (Z.H.);

A. den Ouden te Krimpen a1d IJssel.

DISTRICT GRONINGEN

tot fotograaf B 3e kl.:

Per 1-6-'75: J. M. Boer te Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: J. Wever te Nieuw Buinen.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: H. G. Straver te Marum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-1-'75: H. van Grevengoed te Rosma-

len.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-1-'75: W. Quaedvlieg te Valkenburg.

Per 1-4-'75: A. P. Wolfs te Maastricht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: J. J. van Noortwijk te Maas-

tricht.

DIST~ICT NIJMEGEN

tot adm. smbt. C le kl.:

Per 1-3-'75: G. Drent te Ulft.

Per 1-4-'75: H. Glaser te 's-Heerenberg;

J. L. Pöttger te Wijchen.

tot adjudant:

Per 1-1-'75: J. B. H. Kloppenburg te Di-

dam; C. Klok te Druten; G. J. Verbeek

te Laag Keppel.

Per 1-4-'75: P. Hendriks te Nijmegen.

Per 1-6-'75: E. W. J. Ketelaar te Uilt.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: J. D. Looi te Nijmegen; J. B.

T. Hendriksen te Arnhem.

Per 1-6-'75: A. Reijne te Nijmegen; J. v. d.

Heuvel te Rossum; J. A. v. d. Zalm te

Brakel.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: J. P. Dingelhoff te Geldermal-

sen; A. P. J. M. v. d. Brandt te Wijchen;

H. van Tuijl te Rossum; T. B. H. Hensens

te Druten; E. A. M. Hendriks te Nijmegen;

W. O. Boer te Druten; G. W. van Alphen

te Heteren.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: J. W. Visser te Herkenboseh.

Per 1-6-'75: P. Th. G. M. Pouwels te Kes-

sel; H. Th. Gaal te Herkenboseh; A. A. H.

Bosters te Herkenboseh.

tot adjudant:

Per 1-6-'75: Th. M. J. Mooren te Echt.

• wegenbouw

o industriebouw

ti betonbouw

ti betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 62 91 00·

DOORNBOS
TRANSPORT n.v.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066
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ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-6-'75: D. A. Hoogenraad te Voor-

burg.

tot schrijver A:

Per 1-3-'75: R. J. J. de Lange te Voorburg.

tot adm. hoofdambtenaar:

Per 1-4-'75: Tj. Veenstra te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 15-3-'75: C. M. M. Janssen-van Muiken

te Driebergen (SAS).

tot adm. ambt C 2e kl.:

Per 1-4-'75: J. Freriks te Driebergen.

tot schrijver A:

Per 1-4-'75: mevr. J. van Ekeris-Kamerbeek

te Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: H. te Nijenhuis te Driebergen

(SAS); A. van der Smit te Driebergen

(MSG).

tot adjudant:

Per 1-6-'75: J. Zwart te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot rijksambt. I (I.v.d):

Per 1-4-'75: E. A. Vermeer te Apeldoorn.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: A. H. A. Bel; J. Zaagman;

R. G. N. P. Bouwmeester; W. G. B. Mo-

relissen allen te Bilthoven.

Per 1-6-'75: J. C. Verzijl ; A. Eekhof; K. J.

Koopman; C. W. van Dijk allen te Bilt-

hoven.

tot wachtmeaster 1e kl.:

Per 1-7-'75 P-. P. Polderdijk te Bilthoven.

tot rijksambt. 11 (I.v.d.):

Per 15-6-'75: J. L. Steenbergen te Biltho-

ven.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: A. Serné te Soestdijk; S. Nie-

wenweg te Soestdijk.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 9-6-'75: J. S. M. Houtenbos, wmr van

Alkmaar (verk.gr.) naar Driebergen (SAS/

AVD).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 23-3-'75: F. W. van Laar, wmr. van

Muiden (gr. Muiden) naar Amsterdam

(rech.gr.); G. Siewers, wmr. van VoIen-

dam (gr. Edam) naar Amsterdam (rech.gr.).

Per 1-4-'75: J. A. de Bruin, rijksambt 11

van Bur. Intern. Beh. naar Staf distr.

Amsterdam; G. Krom, rijksambt 111 van

Bur. Intern. Beh. naar Staf distr. Amster-

dam.

Per 16-5-'75: W. A. Smit, wmr. 1e kl. van

Purmerend (det. R.P.) naar Balk (gr. Gaas-

terland, distr. Leeuwarden).

Per 17-5-'75: B. K. Lutgendorfl, wmr. van

Purmerend (gr. Purmerend) naar Noorden

(gr. Nieuwkoop, distr. 's-Gravenhage).

Per 1-6-'75: J. A. H. van Velzen, adjudant

van Amsterdam (staf distr.) naar Apel-

doorn (stal distr.); D. Scholtens, wmr. 1e

kl. van Zeevang/Oosthuizen (gr. Beemster)

naar Norg (gr. Roden, distr. Assen).

Per 22-6-'75: K. F. Drieënhuizen, wmr. 1e

kl van Castricum (gr. Castricum naar Kor-

tenhoef (gr. 's-Graveland).

Per 27-6-'75: Chr. J. F. Westrik, wmr. van

det. Purmerend naar Dronten (gr. Flevo-

land, distr. Apeldoorn).

Per 1-7-'75: C. J. H. Tibboel, wmr. 1e kl.

van Nederhorst den tlerg naar Schiphol

(LUVA).

DISTRICT APELDOORN

Per 7-4-'75: E. L. Groeneveld, wmr. 1e kl.

van Groenlo naar IJsselmuiden.

Per 16-4-'75: L. R. G. J. Zwart, wmr. 1e kl.

van Dronten naar Lelstad.

Per 28-4-'75: J. H. Eldik, wmr. van Put-

ten naar Driebergen.

Per 12-5-'75: J. A. P. Demmers, wmr. van

Putten naar Leek.

Per 1-6-'75: J. Kolkman, wmr. 1e kl. van

Heerde naar Olst; H. de Jonge, wmr. 1e

kl. van Borculo naar Borne.

Per 9-6-'75: A. Vrielink, wmr. van Putten

naar Apeldoorn; D. Honing, wmr. van

Apeldoorn naar Amsterdam.

DISTRICT ASSEN

Per 1-6-'75: J. Wever, wmr. 1e kl. van

Oude Pekela naar Nieuw Buinen; D.

Scholtens, wmr. 1e kl. van Oosthuizen

naar Norg.

DISTRICT BREDA

Per 1-2-'75: J. A. D. Lichtenberg, wmr.

van Baarle Nassau naar Breda.

Per 1-5-'75: J. H. A. Houben, wmr. van

Dongen naar Gravenmoer; C. van Dijk,

owmr. van Raamsdonkveer naar Papen-

drecht; J. Schipper, wmr. I van Oud-

Castel naar Dongen.

Per 1-6-'75: H. H. Engelaar, adjudant van

Breda naar St. Willebrord; P. C. Deijkers,

wmr. 1e kl. van Zundert naar Dongen;

H. Dubbelman, adjudant van St. Wille-

brord naar Breda; P. C. J. de Jongh,

owmr. van Zevenbergen naar Zundert.

DISTRICT DORDRECHT

Per 14-6-'75: M. J. W. Henzei, wmr. 1e kJ.

van Brielle naar Spijkenisse (R.P. te W.).

Per 1-7-'75: P. W. J. Gijtenbeek, wmr. 1e

kl. van Meeuwenplaat naar Oud-Beijer-

land.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-6-'75: F. van Driel, wmr. van Berg-

eijk naar Gorinchem; H. J. Verstappen.

wmr. van Deurne naar Nijmegen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 28-4-'75: L. Witteveen, wmr. 1e kl.

van Maasland naar Driebergen ; B. Feddes,

wmr. van Krimpen aId Ijssel naar Zwolle;

M. Besse, wmr. van Rijswijk (Z.H.) naar

Driebergen A.V.D.; F. Kammenga, wmr.

van Rijswijk (Z.H.) naar Driebergen A.V.D.

Per 1-5-'75: J. Kuik, wmr. van Rijswijk

naar Nieuwkoop.

Per 6-5-'75: J. S. P. Overgaag, wmr. 1e

kl. van Nootdorp naar Wassenaar.

Per 17-5-'75: G. J. van der Zijden, wmr.

1e kl. van Voorschoten naar Reeuwijk.

Per 22-5-'75: M. Broer, wmr. 1e kl. van

Leiderdorp naar 's-Gravenhage.

Per 1-6-'75: A. G. Vervoorn, wmr. 1e kl.

van Pijnacker naar Neerijnen (COME); N.

G. Wijburg, owmr. van Wateringen naar

's-Gravenhage; J. Th. Ammerlaan, owmr.

van Pijnacker naar Berkel en Rodenrijs.

Per 14-6-'75: W. B. Mudde, wmr. van Sas-

senheim naar Vreeswijk.

ATTENTIE - GELD - THUIS - SERVICE

Vanaf , 1.000,- t/m f 100.000,- voor ieder zijn kontante koop.
Lopende lening kan worden ingelost, mits hierop geen achterstand.

'akkoord in:
4 uur

Privélening

enkele voorbeelden:
24 nur

Woonverbetering

I 2.500,- 30 m - , 108,-

I 5.000,- 42 m - , 161,-

I 8.500,- 54 m - I 221,-

I 15.000,- 60 m - f 355,-

I 5.000,- 60 m - , 125,-

, 10.000,- 72 m - I 212,-

1 13.000,- 84 m - , 246,-

I 15.000,- 96 m - I 260,-

Wettelijk tariel, eigen termijnkeuze, geen behandelingskosten.
Ook voor leasing van bedrijlswerktuigen, veestapel t/rn f 500.000,-.
Vertrouwelijk en discreet, belt u als vele honderden voor u, 03410-14423/16710, Spec. kant.uren 13.30- 20.00 uur.

JANSENS KREDIETKANTOOR, Uw Leenheer, Erkend en gemachtigd

Van Goorsweg 3, Hierden-Harderwijk. Knip uit en bewaar.

30

2e Hypotheken:
24 uur

met eigen woning

'10.000,- 60 m - I 267,-

, 20.000,- 120 m - , 351,-

, 40.000,- 120 m - f 701,-

Alle bedragen mogelijk.
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DISTRICT GRONINGEN

Per 12-5-'75: J. A. P. Demmers, wmr. van

Putten naar Leek.

Per 1-6-'75: G. van der Laan, wmr. 1e kl.

van Wagenborgen naar Groningen; J. We-

ver, wmr. 1e kl. van Oude Pekela naar

Nieuw Buinen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'74: H. M. Krechting, wmr. van

Berghem naar Nieland.

Per 6-5-'75: B. Poolman, wmr. te kl. van

Werkendam naar Hulshorst (ber. gr.).

Per 1-6-'75: H. J. Buitenhuis, owmr van

Rijswijk naar Woudrichem; J. Chr. PeJli-

caan, wmr. van Heusden naar Neerijnen ;

J. W. B. Huyting, wmr. van Boxmeer naar

Neerijnen; G. van Munster, owmr. van

's-Hertogenbosch naar Amsterdam.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-5-'75: M. Haringa, wmr. 1e kl. van

Giekerk naar Leeuwarden.

Per 16-5-'75: W. A. Smit, wmr. 1e kl. van

Purmerend naar Balk.

Per 1-6-'75: H. Bolt, wmr. van Giekerk

naar Grouw.

Per 9-6-'75: K. Rooks, wmr. van Leeuwar-

den naar Alkmaar.

Per 26-6-'75: K. Groen, wmr. van Vlieland

naar Oosterend.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-4-'75: A. Reijne, wmr. 1e kJ. van

Rozendaal naar Nijmegen.

Per 28-4-'75: J. R. J. Adema, wmr. van

Nijmegen naar Beek.

Per 1-6-'75: J. van Beek, owmr van Weurt

naar Terborg; J. van der Heuvel, wmr. te

kJ. van Zaltbommel naar Rossum; J. L.

Eggenhuizen, schrijver A van Groesbeek

naar Zetten.

DISTRICT ROERMOND

Per 23-5-'75: Th. P. B. Loell, wmr. van

Horst naar Mook.

Per 1-6-'75: P. Th. G. M. Pouwels, wmr.

1e kJ. van Swalmen naar Kessel; H. Th.

Gaal, wmr. 1e kJ. van Beileid naar Her-

kenbosch; Th. M. J. Mooren, owmr. van

Maasbracht naar Echt; P. A. Lamers, wmr.

1e kl. van Roermond naar Belleld.

Per 2-6-'75: H. J. Veldhuis, wmr. 1e kJ.

van Herkenbosch naar Roermond.

Per 22-6-'75: H. B. Klomp, wmr. 1e kl.

van Nederweert naar Roermond.

DISTRICT UTRECHT

Per 22-5-'75: G. Vink, owmr. van Mij-

drecht (gr. Mijdrecht) naar De Bilt (distr.

inl. recherche).

Per 1-6-'75: H. Busser. owmr. van Maarn

(gr. Doorn) naar Groenekan (gr. Maar-

tensdijk); A. P. van Dam, wmr. van Rhe-

nen (gr. Rhenen) naar Bilthoven (ber. gr.).

Per 9-6-'75: G. C. Pauw, wmr. van Maars-

sen (gr. Maarssen naar Bilthoven (verkgr.).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-6-'75: H. G. Bruil, wmr. 1e kJ. van

Vroomshoop naar Warnsveld;; A. W. Meus-

sen, wmr. 1e kl. van Raalte naar Dalfsen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 14-5-'75: B. J. Zinger, wmr. 1e kl. van

Driebergen naar Nijmegen.

Per 1-6-'75: H. C. W. Keij, wmr. 1e kl, van

Driebergen naar Amsterdam.

Per 12-7-'75: W. J. Biesma, wmr. 1e kt.

van Grathem naar Assen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'75: M. Wildschut, owmr. van Tiel

naar Gouda.

Per 1-4-'75: Th. v. d. Veen, wmr. 1e kJ.

van Nijmegen (gr. Nijmegen) naar Nijme-

gen (meldkamer RP te W).

Per 1-5-'75: J. Slabbehoorn, owmr. van

Maastricht naar Vlissingen.

Per 1-6-'75: B. H. K. Moerland, wmr. van

Amsterdam (gr. A'dam lil, distr. A'dam)

naar Vinkeveen/Waverveen (gr. Vinkeveenl

Waverveen, distr. Utrecht); J. Haasnoot,

wmr. 1e kJ. van Dordrecht naar Warmond;

H. Danser, wmr. van Lobith naar Zwart-

sluis.

Per 14-6-'75: J. M. Konings, wmr. van

Spijkenisse naar Drimmelen.

Per 15-6-'75: J. Schaap, wmr. van Ter-

neuzen naar Vlissingen.

Per 1-7-'75: W. M. H. Albers, adm. ambt.

C 3e kJ. van Amsterdam (staf distr.) naar

Amsterdam (gr. Amsterdam RP te W).

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-6-'75: J. C. A. Klop, owmr. te Enk-

huizen; D. Pasma, adjudant te Alkmaar;

G. J. Reus, wmr. 1e kJ. te Bergen (N.H.).

Per 1-7-'75: K. de Boer, wmr. 1e kJ. te

Kleine Sluis; P. H. v. Hult, wmr. 1e kJ.

te Alkmaar.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'75: P. J. Helmons, owmr. te Dies-

sen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'75: J. Teerds, wmr. te Zuid-Beijer-

land; A. M. van de Voorde, wmr. te Geer-

vliet; J. N. Nodelijk, wmr. 1e kJ. te Rozen-

burg.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-5-'75: C. Bos, adjudant te Haast-

recht.

Per 1-6-'75: C. P. H. Evers, wmr. 1e kJ.

te 's-Gravenhage; W. F. Boxma, adjudant

te Berkel Rodenrijs.

DISTRICT GRONINGEN

Per 16-6-'75: H. Spier-Dijkstra, schrijver A

te Groningen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'75: L. Wildschut, adjudant te Bu-

ren.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-6-'75: A. J. Schönlage, owmr. te

Sevenum.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-6-'75: A. Leautaund, wmr. 1e kJ. te

Oudewater.

Per 1-7-'75: E. de Wilde, wmr. 1e kl. te

Loenen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'75: K. W. van Houten, wrnr, te

Wijhe.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-6-'75: G. J. van Wijk, adm. ambt.

C 3e kJ. te Voorburg; A. F. Hogervorst,

schrijver te Voorburg; mevr. W. J. E.

Moolenaar-de Hilster, typiste A te Voor-

burg.

Per 18-8-'75: D. Minnema, adm. ambt. C

3e kJ. te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-6-'75: P. W. de Vries, adm. ambt.

C 3e kl. te Driebergen.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-6-'75: R. Plaatje, adjudant te Soest-

dijk.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'75: mej. A. van Keizerswaard,

schrijver A te Amsterdam.

Per 1-7-'75: J. E. Kuntzei, adjudant te

Dordrecht: D. Stegers, wmr. 1e kJ. te Am-

sterdam.

in memoriam

Adjudant

J. Spitters

Den Bosch

* 2-8-'17

t 1-6-'75

Owmr.

M. P. v. Dijk

Dordrecht

(verk.gr.)

* 20-8-'18

t 26-6-'75

Adm. ambo C 2e kl

J. Fluks

Groningen

* 3-1-'18

t 13-6-'75

Res. wmr. 1e kJ.

E. GeerJlngs

Groep Ruinerwold

distr. Assen

* 25-7-'17

t 28-7-'75

Wmr. 1e kJ.

J. D. V.d. Werl

Alblasserdam

* 12-8-'20

t 8-6-'75

Wmr. 1e kJ.

A. van Soest

Lienden

* 30-3-'16

t 2-7-'75

Res. wmr. 1e kJ.

Cornelis de Mik

gr. Krimpen

aan de IJssel

distr. s-Gravenhage

* 17-9-'33

t 13-7-'75

31
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Horlzontaal: 1. uitzicht in de toekomst, 6.

grijpen, te pakken krijgen, 11. zoogdier, 12.

biersoort, 14. plaats op de Veluwe, 15. rivier

in Spanje, 17. geneesmiddel, 18. plas, 19.

mannetjeshond, 20. groet, 21 zeepwater, 24.

heel wat, 26. rivier in Spanje, 30. maand, 31

vóór alles, 32. gYl1lnastiektoestel, 33. aan-

spreektitel van een koning, 35 vruchtbare

woestijnplek, 38. zojuist, 41. meubelstuk, 43.

vaartuigen, 46. ook, 47. slaapplaats, 49. graan-

pakhuis, 50. lof, 51. huidopening, 53. gelofte,

54. verhoogd terrein als zitgelegenheid, 55.

spijl.

Verticaal: 1. putemmer, 2. matig, niet over-

vloedig, 3. tuinvak, 4. klasse, 5. kraantje, 6.

huid, 7. voertuig, 8. zekere kleur, 9. ridder,

10. Romeins keizer, 13. wijze van betaling,

16. onzin, 18. brievenzak, 21. deel van een

bruidsjapon, 22. vreemde munten, 23. familie-

lid, 24. in het water levend dier, 25. alvorens,

27. bevel stil te houden, 28. vlaktemaat, 29.

sneeuwschaats, 34. gedachte, 36. verenigings-

gebouw, 37. kubieke meter, 39. bloedluis, 40.

ingedikt vleesnat, 41. vlek, 42. rivier in Duits-

land, 44. plaats in de Betuwe, 45. ongaarne,

47. bundel, 48. aanwijzend voornaamwoord, 51.

lid van het gezin, 52. bijwoordje.

Oplossingen van deze augustus-puzzel gaarne inzenden voor 10 september a.s. (op briefkaart)

aan: Puzzel red actie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,- verloot.

De oplosstnqen van de puzzels in het zomernummer van RP-magazine luiden:

Puzzel 1-A: RPMG = 6120 - Winnaar werd mevrouw J. Fopma-Wijbenga, Oranjestraat 55, Assen

Puzzel 1-8: AHA = 565 - Winnaar werd de heer C, Roth, Pr. 8eatrixstraat 1, Oud Alblas

Puzzel 2 :Het "sleutelwoord": Reken maar uit kei - Winnaar werd de heer J, Kolf, De Schans 84,

Hoornaar

Puzzel 3 Het "sleutelwoord": Dat zat dan zo - Winnaar werd de heer J_ Verhagen, Meidoorn-

straat 20, Sint Michielsgestel

32
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RP-kapel succesvolle

E~gelandvaarder

Experiment van

Opleidingsschool

Apeldoorn
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Hoe was de

Nederlandse politieambtenaar

tijdens de bezetti ng
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Pers en pol itie hebben

eigen verantwoordelijkheid

Zo zien kinderen
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25
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Nieuwe groepscommandanten
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Adressen van redactie

en administratie

34

indit nummer

Mensen waren beter
dan hun organisatie

De Nederlandse politie-organisatie

heeft geen glorieuze rol gespeeld

in de bezettingsjaren 1940-'45.

De eer werd gered door het

verzetswerk van vele honderden

individuele pclitiemannen;

123 kollega's betaalden daarvoor

met hun leven. pag. 12

50 adspiranten

een week

stage

Adspiranten ruiken

aan de praktijk

Tijdens hun opleiding in Apeldoorn

hebben 50 adspiranten een week

stage gelopen. Een experiment

waar lang over is nagepraat.

Indrukken en meningen van de

betrokkenen op . pag. 8

It's a long way
to Tipperary ...

Weer was onze kapel op toernee,

nu in Engeland, waar de

politie-kapelanen vijf dagen de

toon aangaven. Bij de boeren en

voor de TV . pag. 4

3
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RIJKSPOLITIEKAPEL:
SUCCESVOL "ENGELANDVAAR ER"

Wat in het verleden een dictator vergeefs pro-

beerde, daarin slaagde wel de Rijkspolitiekapel.

Stormenderhand "veroverden" onlangs 85 rijks-
politiemuzikanten, onder leiding van kapitein-

dirigent Jan Schaap, het Britse Imperium.

Wat echter nog meer zegt: ze werden er zelfs met
gejuich ontvangen. Maar wat wil je, als één

Schaap over het Kanaal is ...
Met welke middelen dit gebeurde en hoe het pre-
cies in zijn werk ging, vertelt in het hierna volgend

artikel Ap Folgerts, die het allemaal van zeer nabij'

meemaakte.
Als lid van de Kapel, en als de nieuwe medewer-

ker bij het bureau Voorlichting van de Algemene

Inspectie.

4

Als de Rijkspolitiekapel Schip hol, het

jarige Amsterdam en de aanzienlijk

geslonken voorraden in de tax-free

shops op het vliegveld achterlaat, is

het nacht.

Transavia, de luchtvaartmaatschap-

pij die het toch al vele hoofdbrekens

bad gekost deze vlucht te kunnen uit-

voeren, had zich door middel van een

drankje alreeds verontschuldigd voor

de uiteraard niet geplande vertraging.

Een aardige manier van verontschul-

digen, vonden de 'Engelandvaarders'.

Van 29 juni tot en met 3 juli zou de

Rijkspolitiekapel, o.l.v. kapitein-diri-

gent Jan Schaap en opperwachtmees-

ter-tambourmaître Berend Groene-

veld en bestaande uit ongeveer 80 man,

als enig uitgenodigd continentaal mu-

ziekkorps het muzikale middelpunt

zijn op de Royal Agricultural Show
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

J. G. W. Bär, Leeuwarden

(RP te water)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(Ned. Politie Academie)

C. Doornhein, Driebergen (verkeer)

W. F. K. J. F. Frackers, 's-Gravenhage

(Directie Politie, Min. van Justitie)

P. K. de Geus, Amsterdam

(kaderopleidinç)

J. A. schuurmens. Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

L. A. J. Noordergraaf,

te Bodegraven (landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(fotograaf B.P.V.)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

J. J. H. van Aerssen,

Van Peltlaan 100, Nijmegen

tel. 080 - 55 13 39

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399 Ede

tel. 08380- 1 91 54

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tel. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tel. 05190- 23 21

Postgiro 833111

*Abonnementsprijs f 22,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2.50.

of England. Een show die jaarlijks

wordt gehouden in Kenilworth, nabij

Birmingham en Europa's grootste

landbouw-, tuinbouw- en veeteeltten-

toonstelling mag heten.

Ruim 300.000 bezoekers werden ge-

turfd op deze grootste en indrukwek-

kende, 25 landen over heel de wereld

vertegenwoordigende tentoonstelling.

Ook ons eigen, in het buitenland nog

steeds hardnekkig Holland genoemde,

land was vertegenwoordigd. Voorzien

van de, op de gekste plaatsen opdui-

kende windmolens en het 'personeel'

in de bekende Volendamse kleder-

drachten die wij eigenlijk ook alleen

nog maar kennen van de ansicht-

kaarten, met Engelse tekst.

Waarom niet Nederland presenteren

zoals Nederland is, vroeg ik in een

naïve bui aan een 'hoge' van de Hol-

land-stand:" Dit verkoopt beter", was

(Foto's: Alg. Verkeersdienst Rijkspolitie, P. van den Akker)

Kroonprins Charles neemt de nieuwste I.p. van de RP-kapel in ontvangst.

Links dirigent Schaap, rechts waarnemend voorzitter Provily.

Het optreden voor de HOlland-stand.

5
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z'n te verwachten antwoord.

De Rijkspolitiekapel kon zich presen-

teren zoals ze was en dat deed ze.

Met een gemak alsof het dagelijks

werk was draaiden zij hun shows op

de doorgaans stampvolle 'Show-

ground,' waar enkele ogenblikken

daarvoor nog de beste stieren ter we-

reld den volke waren getoond. Een

dergelijk optreden werd veelal voor-

afgegaan en gevolgd door een concert

op de 'Bandstand' ergens op het ten-

toonstellingsterrein, en dat alles bij

temperaturen die een duidelijk voor-

schot waren op de hittegolf die wij

enkele weken later in de rest van

Europa welkom mochten heten.

Ondanks de 'volle 'agenda' van de

kapel, de soms grote hitte en het, naar

het oordeel van sommigen, niet lek-

kere Engelse bier, werd er weinig tot

helemaal niet gemopperd. Dat er niet

gemopperd werd is voor het grootste

deel te danken aan de uitstekende

verzorging en huisvesting ter plaatse.

Onze Engelse IPA-vrienden hadden

werkelijk kosten noch moeite ge-

spaard het Rijkspolitiekapelgezelschap

het zo goed mogelijk naar de zin te

maken: en daarin zijn ze volledig

geslaagd.

De huisvesting in de University of

Warwiek met z'n continental-break-

fest, de overige maaltijden in de

Orangery, een 'Buiten' nabij het ten-

toonstellingsterrein en de dagelijkse

begeleiding zijn zonder overdrijving

uitstekend geweest.

Dat de voorbereidingen voor de

organisatie van een dergelijke manifes-

tatie omvangrijk is kunt u zich wel-

licht voorstellen. Dat weten in elk

geval de mensen van het Bureau

Niermeijer (tijdens de reis vertegen-

woordigd door de lieftallige stagiaire

Anita van Wordragen) en Theo Leen-

ders, hoofd Regionale organisatie van

Veilig Verkeer ederland, die door

zijn nog steeds officiële banden met

de lPA, eveneens belangrijk voorbe-

reidend werk heeft verricht.

Maar ook het bestuur van de Rijks-

politiekapel, onder voorzitterschap

van ad-interim voorzitter kapitein L.

6
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A. Provily, weten wat het betekent

85 man op deze manier in beweging

te brengen.

Wat zal ik u verder nog over deze

reis vertellen: dat wij vinden dat het

een succes is geweest zal u inmiddels

niet zijn ontgaan.

Enkele hoogtepunten wil ik u echter

niet onthouden:

- een joviaal ontvangst met feest-

avond door onze Engelse collega's

in The Headquarters in Coventry,

voorafgegaan door een bezoek

aan Coventry.

een liefdadigheidsconcert in The

Civic Hall van Bedworth waarna

een ontvangst door de burgemees-

ter en zijn echtgenote.

een 'Hollandse avond' op de Uni-

versiteit.

- aanbieding van onze nieuwste l.p.

aan prinses Margaret en Prins

Charles.

een gezamenlijk optreden op de

Bandstand met The Queens own

Husars, een Engelse beroeps-

kapel die ook zijn muzikale mede-

werking aan de tentoonstelling

verleende.

een optreden voor de Holland-

stand, waarna een ieder een echt

Hollands pilsje kreeg aangeboden.

- een radiouitzending van B.B.C.

Birmingham, met muziek van de

l.p. 'Van eigen bodem' en een in-

terview met kapitein-dirigent Jan

Schaap.

een halve dag sight-seeing in

Stradford-on-Avon, de geboorte-

plaats van Shakespaere, waar velen

van de gelegenheid gebruik maak-

ten wat presentjes voor thuis te

kopen en van die vermoeienissen

uit te rusten in een echte Engelse

pub.

Tenslotte kun je je afvragen of deze

hele trip wel in de juiste verhouding

heeft gestaan tot b.v. de kosten, het

niet beschikbaar zijn van de mensen

in de dienst, de moeite die het kost

om iets dergelijks te organiseren, etc.

In deze tijd waarin alles wat gebeurt

of niet gebeurt gemotiveerd moet

worden, lijkt het dan ook wat hypo-

criet alleen te jubelen over een der-

gelijke trip zonder bij dit aspect stil

te durven blijven staan. Toch ga ik,

die terecht subjectiviteit verweten zal

worden, de eerste vraag met een vol-

mondig ;;\ beantwoorden.

Niet omdat veel belangrijkere men-

sen dan ik dat al hebben gedaan,

doch omdat ik erbij geweest ben,

De rnanier waarop hier Nederland

werd gepresenteerd was correct en

representatief. Dat wij naast een

Nederlands orkest ook nog van de

Rijkspolitie waren, doet het mes alleen

maar aan twee kanten snijden.

Als je met buitenlanders spreekt, komt

de geüniformeerde Nederlander er

over het algemeen niet zo best af.

Dat is met één optreden van de Rijks-

politiekapel in Engeland beslist niet

terug te draaien.

Doch ieder lid van de Rijkspolitie-

kapel is er zich daar van bewust ge-

weest wat er van hem zowel qua

uiterlijk en omgang als wel qua muzi-

kale prestatie werd verlangd. De deuk

in onze ietwat gehavende reputatie

hebben wij, naar ik hoop weer wat

opgevuld. A. Folgerts.

Voorkom inbraak

WIJ beveiligen u d.m.v. een elektro-

nisch bewakingssysteem tegen brand

en inbraak.

Detectie-mogelijkheden d.m.v. radar,

infrarood, closed circuit, rook, vuur

en termische detectors.

Alarmering: akoestisch, optisch of stil

alarm, hoog frequent of via de tele-

f,?0nlijn.

Alarm-centrales met afstandsbediening

De bewakingstijd is naar keuze te pro-

grammeren.

Noodstroomvoorziening.

Het aansluiten van een foto-camera,

enz. enz.

Montage en service door geheel

Nederland en België. Hebben wij uw

belangstelling gewekt? Mogen wij u

dan uitnodigen geheel vrijblijvend

uwerzijds, contact met ons op te

nemen? U kunt het schriftelijk of

telefonisch doen:

C.T.D. Electronica

Postbus 184, Waalwijk

Tel. 04160-34664

Voor het bepalen van

wlel- en asdrukken

de uiterst betrouwbare

LOADOMETER
2 typen wieldrukmeters voor

voertuigen:

a) met een weegbereik per

wieldrukmeter tot 10,000 kg

en

b) met een weegbereik per

wieldrukmeter tot 30.000 kg

Voor de Benelux:

B.V. Technische
Handel Mij.

AKKERMAl & CO
Mercuriusweg 20

'S-GRAVENHAGE

Telefoon 070 - 85 43 00·
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Experiment van opleidingsschool Apeldoorn

ADSPIRANTEN RUIKEN AAN DE PRAKTIJK

Na een lange periode van zorgvuldige intensieve voorbereiding is aan de op-

leidingsschool van het Korps Rijkspolitie te Apeldoorn een proef genomen met

stages voor adspiranten. Twee klassen (in totaal 50 leerlingen) togen na zes
maanden theoretische opleiding gedurende een week de praktijk in. Na afloop

van het experiment werd de balans opgemaakt. Zowel de werkgroep als de bij

de stages betrokken groepscommandanten en adspiranten zetten hun bevindin-

gen op papier, discussieerden met elkaar en trokken hun conclusies.
RPm-redacteur, J. J. H. van Aerssen vroeg een aantal betrokkenen naar hun

indrukken

Waarom stage?

De eerste opleidingsperiode van zes

maanden bestaat vrijwel uitsluitend

uit theoretische vorming.

De praktijklessen (zoals verkeersrege-

ling, politieel optreden, contact met

publiek e.d.) komen pas in het tweede

halfjaar aan de orde. Maar ook dan

overheerst de theorie. De ervaring

heeft geleerd, dat de adspirant zich

als gevolg hiervan meestal een on-

juiste voorstelling maakt van datgene

wat hem in de praktijk te wachten

staat. Veel zaken en aspecten blijven

door tijdgebrek en andere oorzaken

onaangeroerd. Eenmaal in de prak-

tijk wordt de adspirant geconfron-

teerd met dingen waar hij nog nooit

iets van gehoord of gezien heeft, zo-

als: het invullen van imprimé's en

stastistiekformulieren, het werken met

snelheidscontrole-apparatuur, aanrij-

dingen, enz. Meestal kan hij niet of

nauwelijks typen. Hij maakt kennis

met onregelmatige diensten, begelei-

ding door de mentoren en een aantal

andere zaken, die hem totaal vreemd

zijn. Dat alles leidt niet zelden tot

een groot gevoel van onbehagen en

zelfs tot frustraties.

Het doel van de stage is enerzijds de

adspirant enigszins vertrouwd maken

met de praktijk en anderzijds de prak-

tijk vertrouwd maken met de komst

van een jonge collega.

8

Wat is de betekenis van stage voor

een adspirant? Volgens de werkgroep

is dit:

a. het vormen van teamgeest en

betere motivatie;

b. tegemoetkoming aan een stuk

verlangen naar de 'werkelijkheid';

c. het leren onderscheiden van het

'hoe en waarom';

d. wegwerken van aanwezige

manco's;

e. kennis maken met publiek, leiding,

mentoren en collega's.

Kort samengevat: de adspirant ont-

De werkgroep die de stage-proef aan de opleidingsschool te Apel-
doorn heeft voorbereid, was als volgt samengesteld:

Majoor J. Veneman, luitenant R. N. J. van Slooten, adjudant A. de

Jong, adjudant T. Walhout, opper M. P. Meyer, opper T. J. Wekking

en de heer P. P. Hagenbeek, didactfisch-pedagogisch stafmede-
werker.

P. P. Hagenboek

R. N. J. v. SlooIen J. Veneman

A. de Jong

T. Walhoul

M. P. Meyer
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moet datgene wat de praktijk vraagt

t.a.v. zijn toekomstige werkzaamhe-

den. De stageperiode maakt hem

(enigszins) wegwijs in de warwinkel

van praktische obstakels, die naar ge-

lang de structuur van de groep aan-

merkelijk kunnen verschillen.

Stage betekent een beter en eerlijker

voorlichting en leidt tot een betere

onderlinge verstandhouding tussen

praktijk, school en adspirant.

De adspirant heeft 'de sfeer geproefd'

en krijgt een juistere voorstelling van

zijn toekomstig beroep. Bovendien zal

hij de op de school opgedane theorie

kunnen herkennen, onderkennen en

onderschrijven.

WERD AAN DE
VERWACHTINGEN VOLDAAN?

Wat verwachten de adspiranten die aan het experiment

'stage tijdens de opleiding' deelnamen?

Hier volgen 17 vragen, die de vijftig leerlingen zich vóór

het begin van de stageweek hadden gesteld. Na afloop

bundelden zij hun conclusies in de achter de vragen op-
genomen antwoorden.

Hoe zal de werksfeer en de onder-

linge verhoudingen tussen de men-

sen op de groep zijn?

Goede werksfeer. Goede collegialiteit.

Weinig verschil tussen rang en stand

(weinig voelbaar / soepel).

Goed opgenomen in de groep.

Zullen we het geleerde op de groep

herkennen en toepassen? Komt

het overeen met dat van de school?

Het op school geleerde in grote lijnen

in de praktijk herkend. De kennis van

de bevoegdheden is wel vereist, maar

wordt in de praktijk soepeler toege-
past.

Hoe zal het publiek op mij over-

komen en ik op het publiek?

Het publiek ziet ons voor "vol" aan.

Er gaat gezag uit van het uniform.

Men heeft respect voor de politie.

Zal de verwachting die ik van de

politie heb uitkomen?

Onze verwachting die we van de

politie hadden is uitgekomen. Nieuw

en beter beeld van politiewerk.

Men is minder stipt m.b.t. uiterlijk

voorkomen.

Zal ik na de I3tageweek nog steeds

gemotiveerd zijn?

Door de stageweek meer gemotiveerd.

Misschien zal die week bepalend

zijn voor de keuze tussen land-

groep-verkeersgroep, e.d.

De stageweek was bepalend voor de

keuze. Nu liefst naar landgroep.

Hoe zal de opvang en de begelei-

ding zijn in de stageweek?

De opvang en begeleiding was opti-
maal.

Staan de collega's van de groep

nog positief tegenover hun taak?

In het algemeen staat men positief

tot zeer positief tegenover zijn taak.

Een enkele uitzondering daargelaten.

Wij verwachten, dat wij als collega

mee mogen doen.

Binnen het kader van de mogelijk-

heden werden we voor "vol" aange-

zien en mochten we voor "vol" mee-

doen,

Hoe zal de onderlinge samenwer-

king zijn tussen recherche-Iand-

groep, enz.

Samenwerking tussen onderdelen van

het Korps, gemeentepolitie en

Koninklijke Marechaussee was goed.

Hoe komt de onregelmatige dienst

op mij over?

Voor zover door ons beoordeeld kon

worden, kwam het gunstig over.

De verwachting bestaat dat de

mensen op de groep zich in de

stageweek mooier zullen voordoen

dan anders.

Voorzover we dit konden beoordelen,

deden zij zich niet mooier voor.

Wordt de dienet per ULM-GSA-KSA

en te voet uitgeoefend en maken

we dit mee?

Men gebruikt tijdens de dienst over-

wegend de auto.

Komen op de groep zaken voor,

die wij er niet hadden verwacht?

Op school zou méér tijd besteed moe-

ten worden aan behandeling van aan-

rijdingen.

Hoe ligt de verhouding in de prak-

tijk tussen pardonneren en be-

keuren?

Er werd meer gepardonneerd dan we

verwachtten.

Bestaat er een taakverdeling of is

er veel specialisatie t.a.v. het

politiewerk op de groep? (Vaste

mensen voor bepaalde zaken?)

Iedereen draait alle diensten mee,

met uitzondering van de groeps-
rechercheur.

Worden er op de groep dienstbe-

sprekingen gehouden en zo ja in

welke regelmaat en t.a.v. welke

feiten?

Wel dienstbespreking. Regelmaat ver-

schillend per groep.

9
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Een aantal van de bij het slage-experiment betrokken groepscommandanten in conclaaf.

GROEPSCOMMANDANTEN
ERVOEREN STAGE
ALS ZEER
WAARDEVOL

Wat zeggen praktijkmen-
sen, met name de betrok-

ken groepscommandanten
van het experiment? Het

bijkt dat zij de stage

unaniem als "positief"
hebben ervaren.

Over de tijdsduur (één week) liepen

de meningen uiteen. Enkelen vonden

deze periode te kort, anderen achtten

één week voldoende. De laatsten za-

gen de stage als een "ruiken aan en

proeven van de praktijk".

Ook over de extra belasting van het

personeel op de groep oordeelde men

verschillend. Werd enerzijds de stage

niet als een extra verzwaring voor de

groep ondervonden, anderzijds vond

men dit wel. In het laatste geval

bleek het personeelstekort een be-

langrijke rol te spelen.

Aller; zonder uitzondering bestempel-

den echter de stage als nuttig en zeer
waardevol.

De vraag of er bij het experiment ook

negatieve kanten aan het licht waren

getreden, werd ontkennend beant-

woord.

Wel was bij deze en gene de vrees

aanwezig, dat mogelijk de adspirant

een iets te optimistisch beeld van de

praktijk zou kunnen krijgen, daar hij

deze tijdens de stage-periode niet in

zijn volle omvang kan ervaren.

Als duidelijk positieve punten werden

o.m. naar voren gebracht:

de mogelijkheid van de leerling de

theorie aan de praktijk te toetsen,

(hetgeen naar het oordeel van de

groepscommandanten een stimulans

kan betekenen bij de verdere studie)

en het herkennen van de praktijk,

waardoor hij zich eventueel tot de

landgroep aangetrokken gaat voelen.

Vinden de groepscommandanten dat

met de stages moet worden doorge-

gaan? Ja. Aangedrongen wordt op

een regelmatig kontakt tussen school

en praktijk. Nabesprekingen direct

na de stage-periode worden van groot

belang geacht.

Suggestie: Ook stage door de docen-

ten, waardoor zij de kans krijgen hun

ervaring te toetsen aan de ontwikke-

ling in de praktijk.

ADSPIRANTEN
POSITIEF

Dat het experiment bij de adspiran-

ten zelf duidelijk is aangeslagen blijkt

reeds uit de antwoorden op de vra-

gengen omtrent hun verwachtingen.

Deze positieve instelling ten aanzien

van de stage wordt nog eens bena-

drukt door een aantal punten die zij

als volgt formuleerden:

1. Als gevolg van de stage wordt de

studie zichtbaar en daardoor zin-

voller;

2. de noodzaak van theorie voor de

praktische dienst wordt beter on-

derkend;

3. de studie krijgt meer inhoud en

wordt daardoor gemakkelijker

herkenbaar

4. de overgang van opleiding naar

praktijk verloopt gemakkelijker;

5. stage houdt vormende waarden

voor de eigen persoonlijkheid in,

"je ontdekt jezelf";

6. waardevolle aanvulling voor de

praktische opleiding, daar on-

danks alle beschikbare middelen

aan de opleidingsschool de wer-

kelijkheid niet kan worden nage-

bootst;

7. stage geeft zelfvertrouwen;

8. P.P.O. (Practisch Politie Optre-

den) wordt gemakkelijker.

Twee van de vijftig stagiairs

H. J. v. Aalst A. J. Beekman

11
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Lessen uit de oorlogsjaren

HOE WAS DE NEDERLANDSE
POLITIEAMBTENAAR
TIJDENS DE BEZETTING?

"Wat deed u in de oorlog, pa?" Westduitse [on-

geren vroegen het aan hun vaders. Amerikaanse
tieners stelden later diezelfde vraag aan Vietnam-

veteranen. En terecht herhaalt de jonge politie-

generatie het bij hun 'vaders' in het korps. Wat
deed de Nederlandse politieman in de oorlogs-

jaren 1940-'45? En welke lessen zouden politie-

ambtenaren-van-nu daar uit kunnen trekken?

Terecht is er in de naoorlogse jaren

nogal wat aandacht besteed aan mis-

daden, die in de bezettingstijd door

nazi's in politie-uniform werden be-

gaan. Vaak gruwelijke, maar helaas

ware verhalen, die niet vergeten mo-

gen worden. Dr. L. de Jong, prof. dr.

J. Presser en andere historici hebben

er voor het nageslacht in standaard-

werken uitvoerig over geschreven.

Toch bestaat het gevaar, dat de jonge

generatie uit zulke verhalen een ver-

keerde konklusie trekt. Alsof vrijwel

alle (of zeer vele) politiemensen 'fout'

zouden zijn geweest. '-

Het tegendeel is waar. Veruit de

meeste politieambtenaren stonden aan

de goede kant. Duizenden van hen

namen aktief deel aan het verzets-

werk in de LO (Landelijke Organi-

satie voor hulp aan onderduikers), de

LKP (Landelijke Knokploegen) of de

BS (Binnenlandse Strijdkrachten).

Niet minder dan 123 politiemannen

van LO/LKP betaalden daarvoor met

hun leven. Ouderen en jongeren, in

12

alle rangen, op zeer verschillende

posten.

• Zoals kollega Jacob Meijer (44),
agent van politie in Gorsel, vader van

vier kinderen en aktief LO-er. Hij

weigerde gijzelaars te arresteren en

werd daarom nog diezelfde dag -

24 september 1944 - bij Vorden

doodgeschoten.

• Zoals kollega Charles Bongaerts
(35), Limburgs politieman, die als

eerste sinds 1941 via de 'Hannibal-

linie' geallieerde piloten naar Brussel

vervoerde. Hij werd tenslotte gepakt

en stierf op 23 november 1944 in het

koncentratiekamp Neuengamme.

• Zoals kollega Albert Arp (24)
marechaussee in Groningen, die met

z'n kollega's Ane Fokkens (25) Johan-

nes de Gee (25), Jacob Zonder van

(24) en Jan Zuidema (25) regelmatig

dienstberichten doorgaf aan LO en

LKP. Het vijftal werd gearresteerd,

ter dood veroordeeld en op 19 juni

1944 in Vught gefusilleerd.

SAMUEL ESMEIJER

Kollega Samuel Esmeijer

was nog maar 21 jaar oud.

toen hij als kersverse

adjunct-inspecteur van politie

toetrad tot de KP-Rotterdam,

waarvan hij weldra

de leider werd, als 'Paul'.

Hij ontpopte zich als

een expert op het gebied

van overvallen, kraakte o.a.

de Rotterdamse gevangenissen

aan de Noordsingel en het

Haagse Veer, waardoor

districtsleider Karel F2

bevrijd werd.

Bij verkenningsvoorbereidingen

voor een overval op de

Willem lil-kazerne te

Apeldoorn, waar gevangen

verzetsstrijders moesten

worden bevrijd, werd Esmeijer

door Duitse kogels geveld.

Vlak bij de plaats waar nu

de adspirant-politieofficieren

hun opleiding krijgen

(NP A, Apeldoorn), stierf op

28 oktober 1944

Samuel Esmeijer, 22 jaar oud.

Is er een passender naam

voor de NP A denkbaar dan

die van deze beginnende

politie-officier, die een

werkelijke leider bleek te zijn.
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• Zoals ook kollega Jannes Dolfing

(49) te Diever, vader van zeven kin-

deren en LO-lid. Wegens hulpver-

lening aan onderduikers werd hij op-

gepakt en weggevoerd. Enkele maan-

den later - op 3 mei 1945 - be-

zweek hij tijdens een gevangenen-

transport over de Oostzee.

Acht voorbeelden. Acht van de 123

politiemannen die in het verzet het

hoogste offer brachten. Hun verhaal

kan niet dikwijls genoeg gememo-

reerd worden.

Verbrokkeld apparaat

Mr. F. P. M. Perrick, hoofdcom-

missaris van politie te Nijmegen, heeft

dezer dagen nog eens uitvoerig stil-

gestaan bij het politieverzet in de

jaren '40-'45. Hij deed dat bij de

Nederlandse KP-ers inaktie

diploma-uitreiking op de Politie Aca-

demie in een rede, die op de aan-

wezigen indruk heeft gemaakt.

De Nijmeegse h.c. verwees naar een

uitspraak van mr. Mijnlieff in "On-

derdrukking en verzet": dat er eigen-

lijk van een politieverzet als zodanig

(dus van de politie als geheel) geen

sprake is geweest, maar dat het poli-

tieverzet het verzet is geweest van

individuele politiefunktionarissen en

groepjes daarvan, veelal samen met

burgers.

"Wij zijn de bezetting ingegaan met

een organisatorisch en funktioneel

verbrokkeld politie-aparaat, dat een

obstakel betekende voor geestelijke

en taktische eensgezindheid", zegt de

heer Perrick, "de funktionarissen

kenden elkaar en elkaars houding en

instelling veelal niet en konden die

dus niet beoordelen en vertrouwen.

Het gevolg was, dat de politiefunk-

tionarissen vrijwel individueel voor

belangrijke gewetensbeslissingen (ik

denk hier bijvoorbeeld aan de razzia's

op .Joden) werden geplaatst, zonder

steun in de rug van een kollektief

verzet. De Duitsers vonden hier geen

eenheid tegenover zich en hebben

taktisch en dankbaar geprofiteerd van

de verbrokkeldheid en de verdeeld-

heid."

Deense politie

bewaarde haar eer

De ernstige gevolgen van het ont-

breken van een kollektief politiever-

zet zijn voor de heer Perriek een van

de redenen geweest om zijn ideaal

van één Nederlandse politie te blijven

nastreven. Hij voelt zich daarin bij-

zonder gesteund door de houding van

13
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Persoonsbewijs van

dr. J. Presser

met het beruchte J-stempel,

ter discriminatie van

Joodse landgenoten

Prof. Presser:

POLITIE VAAK
INKON FLI KT-
SITUATIES

... "Dit is wel de plaats, eraan

te herinneren dat de politie in

de oorlogsjaren zeker ten aan-

zien van het Joodse probleem

heel vaak in konfliktsituaties

terecht kwam; dat zij in het

bijzonder aan grote spanningen

blootgesteld werd bij de uit-

voering van maatregelen van

een bezetter die haar tot een

willoos werktuig wilde maken

voor eigen belangen en die haar

onder bedreiging met scherpe

repressailles belastte met op-

drachten, welke haar voort-

14

durend voor gewetensconflicte,

stelden.

Men verplaatse zich in de

moeilijkheden van een 'dood-

gewone' brave agent, na de

oorlog berecht. Op ambtelijk

bevel van zijn hoofdcommis-

saris overgeplaatst naar het

Bureau Joodse Zaken, wil hij

eigenlijk niet. Hij gaat om raad

bij deze of gene 'goede' chef,

maar wordt afgescheept met

een 'Zie maar, hoe je het

klaart'. Hij ziet de trambestuur-

der avond in, avond uit Joden

wegvoeren, weet dat de trein-

machinisten hen de stad uit-

brengen. Onderduiken? Van

iedere politieman bestond een

speetale signalementskaart en

vond men hem, dan kwam hij

voor een Duitse militaire recht-

bank wegens het onrechtmatig

bezit van wapens, met een

goede kans op de doodstraf.

Weigerde hij, dan wees men

een ander aan, zoals men hem

aangewezen had. Hij kon zich

in elk geval inbeelden, hard-

heid te kunnen vermijden en

enigszins - al was het maar

weinig - te kunnen saboteren:'

(.. .) "Wanneer een zestal r.k.

agenten van politie op 24 febru-

ari 1943 de Utrechtse hoofd-

commissaris (zekere Kerlen t)

meedelen, dat zij op grond van

een in de kerk op 21 februari

voorgelezen herderlijk schrijven

zouden weigeren Joden te ar-

resteren, dreigt deze h.c. met

ontslag zonder pensioen, gage

of wachtgeld, terwijl zij die

hem van voorgenomen weige-

ring geen mededeling doen en

zich toch daartoe verstouten,

'als saboteurs zullen worden

beschouwd, met alle ernstige

gevolgen daaraan verbonden'.

Hier voegen wij aan toe, dat de

zes voornoemd door de Duit-

sers meteen werden gezocht.

Men arresteerde (toen zij on-

dergedoken bleken) hun vrou-

wen en kinderen. Een naar

schatting 180 politieambtenaren

verklaarden zich met hen soli-

dair, maar deze mannen wer-

den onder zo sterke druk ge-

zet vanwege de Duitsers, dat

slechts 23 stand hielden en tot

het eind van de oorlog onder-

gedoken bleven."

(. _.) "Niet weinig politieman-

nen hebben bij dit verzet hun

leven ten offer gebracht aan

wat zij hun gewetensplicht acht-

ten. Nadrukkelijke vermelding

daarvan lijkt de historicus een-

voudige plicht. Anderen poog-

den met kleine middelen te sa-

boteren: zij zagen niet, hoorden

niet, vonden niet. Hun risico's

onderschatte men evenmin.

Ook te hunnen koste meldden

zich de (niet eens altijd ano-

nieme) verklikkers bij hun
chef."

(Prof. dr. J. Presser in

'Ondergang - De vervolging

en verdelging van het

Nederlandse Jodendom',

deel II, pag. 177/179).
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ALGEM~NE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMENDAAL

de Deense politie tijdens de bezetting.

"De Deense politie (in 1936 Staats-

politie geworden) heeft op een ge-

geven moment kollektief geweigerd

gevolg te geven aan bevelen van de

Duitse bezetter, die zij in strijd achtte

met haar nationale plicht. Het ging

hier onder meer om de arrestatie van

verzetsstrijders. Als gevolg daarvan

begon de bezetter op 19 september

1944 een (reeds eerder voorbereide)

massale aktie tegen de Deense politie.

Dit leidde tot de arrestatie van 2000

politiefunktionarissen en hun over-

brenging naar Duitse koncentratie-

kampen. De 7000 anderen, die zich

aan arrestatie wisten te onttrekken,

gingen een ondergrondse illegale

politie vormen en zo werden de poli-

tiegroepen geïntegreerd in het alge-

mene ondergrondse leger."

"Als gevolg daarvan heeft de Deense

politie ongetwijfeld verliezen geleden.

Zij staan echter in geen verhouding

tot de Nederlandse. Doch belangrijker

is wel, dat zij als kollektief haar eer

heeft bewaard en op een geheel an-

dere waarderingsbasis de naoorlogse

periode is kunnen ingaan."

Omgekeerde les

De heer Perriek noemt het een 'valse

gedachte', dat de politie organisato-

risch en qua gezag verdeeld zou moe-

ten blijven omdat een eenheidspolitie

in geval van bezetting een makkelijk

hanteerbaar werktuig in handen van

de bezetter zou zijn. De hoofdcom-

adres : postbus 19

telegr.: diblavo

tel. : 023 - 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

Hele brigade trotseerde de doodstraf

"In maart 1943 behoorde ik tot een groep marechaussee in de omgeving

van het dorp Grootegast (Gr.). Deze groep bestond uit veldwachters en

marechaussees. Op 12 maart kwam er een telefoontje van de Sicherheits-

dienst uit Groningen, waarin ons verzocht werd om een Joodse familie

in de omgeving van het dorp te arresteren en over te brengen naar (het

kamp) Westerbork. Wij hebben toen als personeel van deze brigade alle-

maal gemeend het bevel niet te mogen opvolgen.

Wij kwamen 's middags bij elkaar om de zaak nog eens te bespreken en

wij bleven toen bij ons besluit. Maar toen wij daar samen waren, zijn wij

door Duitse en Nederlandse politiemannen gearresteerd en overgebracht

naar Groningen. Daar werd ons medegedeeld, dat ons besluit dienst-

weigering was, waar de doodstraf op was gesteld. Maar wij bleven allen

bij ons besluit. Men zei toen: U krijgt nog een nacht bedenktijd, maar

de volgende morgen hebben wij allemaal de kracht ontvangen om bij

dit besluit te blijven en wij zijn toen overgebracht naar het concentratie-

kamp Vught. Daar hebben wij mishandeling en eenzame opsluiting

moeten delen met de zovele gevangenen die daar zaten. De oudere

collega's van mij werden overgebracht naar Duitse concentratiekampen,

waaronder ook de veldwachter Boonstra. Ik kan mij van de veldwachter

Boonstra nog herinneren, dat toen wij in de auto moesten stappen te

Groningen, dat een van de Duitse politiemannen ons telde. Hij zei: er

zijn toch elf, "ja es stimmt", Waarop Boonstra zei: Het is fout, het zijn

er twaalf. U hebt God vergeten: Hij gaat met ons mee. Altijd."

(Majoor ds. Van der Hauw in 'De Bezetting' van dr. L. de Jong,

deel III - pag. 30)

missaris vraagt aandacht voor een

uitspraak van de Britse prof. Good-

hart (Royal Commission of The

Police):

"Er is gesuggereerd, dat de recente

dictaturen op het vasteland een waar-

schuwing zouden moeten zijn tegen

de vorming van een sterke, centraal

gekontroleerde politie hier. Naar mijn

mening is de les precies de omgekeer-

de. Het gevaar in een demokratie ligt

niet in een centrale politie die te sterk

baggerwerken

pipelines

infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal

15
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is, maar in plaatselijke politiekorpsen

die te zwak zijn. Het waren de privé-

banden van de fascisten en de nazi's

die het M ussolini en Hitler mogelijk

maakten hun diktaturen te vestigen,

toen de wettige politie onmachtig

bleek."

Wat ook de definitieve vorm van de

Nederlandse politieorganisatie mag

worden, volgens de heer Perriek zul-

len grote eenheid, centralisatie en

koördinatie onontbeerlijk blijken,

"Het is zaak, dat wij allen in de hui-

dige overgangsperiode waarmaken

wat van onze voorgangers werd ge-

tuigd, nl.: dat de mensen beter waren

dan het stelsel. Hetgeen voor het hui-

dige stelsel wil zeggen, dat in het bij-

zonder ook de leidinggevende politie-

ambtenaren bewust zullen moeten

denken en handelen over de toevallige

en (hopenlijk) tijdelijke organisato-

rische grenzen heen."

De ware leiders

Het werkelijke leidinggeven heeft zich

in de bezettingstijd niet voltrokken

langs de hiërarchieke weg van boven

naar beneden. "Ik zou geneigd zijn

om te zeggen: Integendeel", aldus de

heer Perriek. "Evenals dat bij ons

hele volk het geval was traden ook

bij de politie, toen het er werkelijk

om ging verantwoordelijkheid te dra-

gen, uit alie rangen de informele, de

werkelijke leiders naar voren. En

zij zijn het die voor een belangrijk

De exacte cijfers

Bij alle waardering voor het be-

toog van de heer Perriek mag

een kritische noot niet ontbre-

ken. De Nijmeegse h.c. is helaas

tot andere cijfers gekomen bij

het raadplegen van zijn bron-

nen dan ons is gebleken bij ons

onderzoek. Op gezag van het

LO/LKP-gedenkboek 'Het grote

gebod' (1951) noemt hij een

aantal van 122 politieambtena-

ren die als gevolg van verzets-

werk omgekomen zouden zijn

en konkludeert dan: "Op een

totaal van 448 in het kader van

LO en LKP gevallenen is dit

zonder meer een veelzeggend

cijfer." (27%)

Om legendevorming te voor-

komen dient te worden opge-

merkt, dat mr. Perriek zijn bron

onjuist heeft geciteerd. Zijn

weergave van het aantal geval-

len politiemannen is bijna kor-

rekt (het juiste aantal is 123),

maar het totaalcijfer 448 is hier

hinderlijk verkeerd gebruikt.

Het totale aantal LO/LKP-

slachtoffers is echter aanmer-

kelijk groter: 1671. Het aandeel

van de politie is dan niet 27%

maar 7%. (AKA)

Dit zijn de exakte en gespecifi-

ceerde cijfers:

Gevallenen LO/LKP
250

72

51

46

21

8

16

Amtenaren

Marechaussee

Politie

(Semi) overheidsbedrijven

Militairen

Burgemeesters

Totaal

overheidsdiensten 448

Landbouw 185

Ambacht 156

Industrie 141

Nering 132

Handel 99

Kantoor 98

Verkeer 53

Totaal bedrijfsleven 864

Vrije beroepen 109

Studenten 89

Onderwijs 76

Scholieren 61

Zonder beroep 16

Soc. instellingen 8

Totaal overige 359

Totaal gevallenen 1671

deel de eer van de politie hebben ge-

red.

De bezettingstijd werkte als een zeef,

waarbij vele hooggeplaatsten door de

mand vielen en vele laaggeplaatsten

hun bijzondere gaven van geest en

hart konden tonen."

Deze ervaring heeft de heer Perriek

dan ook tot een pleitbezorger ge-

maakt voor een grotere doorstroming

van lager personeel naar de hogere

rangen.

En wat de informele, natuurlijke,

werkelijke leiders betreft:

"De ware leider weet gezag en kame-

raadschap te verenigen. Het is steeds

kameraadschap die zo vele door alle

rangsverschillen heen in de bezet-

tingsjaren heeft verbonden, doch ook

daarna is blijven verbinden. De Ne-

derlandse politie staat en zal in hevi-

ger mate komen te staan voor situa-

ties die een beroep zullen doen op

haar onderlinge solidariteit."

Koen Aartsma

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOU RIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG
Telefoon 04181 - 2 73
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Politie-zangconcert

Geweldige vrouw .

R.P. hield open dag

Nooit meer ..

Vlieg er eens uit

De kat Angelina

Dirigent R.P.-kapel bevorderd

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. Bliek, G. A. Boot, J. van Luinen,

W. van Middelkoop, L. Otlen,

B. Roomer, Th. Spelt, R. Suvaal.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

(Foto: Wmr. 1e kl. M. W. Jeremiasse)

Van de dood gered

'17

18

18

19

21

22

23

Direct nadat dit jonge Meeuwtje was

verlost van vishaak en lijn holde het

de vrijheid tegemoet.

Het diertje was zeker niet blijven le-

ven als niet leden van de Technische-

recherche Middelburg het had der;

verlost uit haar benarde situatie.

Op de foto is goed te zien dat het

linkerpootje in het verwarde nylon-

draad vastzit en het haakje in de on-

derste helft van de snavel is geraakt.

Ik ben er van overtuigd dat meer

waterdieren vaak het slachtoffer wor-

Politie-zang

Het uit 33 man bestaande "Rijkspoli-

tie mannenkoor Groningen" geeft op

vrijdag 17 oktober a.s. met alle ande-

re nederlandse politie-koren een con-

cert in "d' Oosterpoort" te Gronin-

gen. Het koor bestond op 2 januari

25 jaar en maakte zoals zoveel koren

in Nederland veel ups en downs mee.

den van het onachtzaam wegwerpen

van niet meer bruikbaar vistuig.

Doe het niet, U ziet de gevolgen.

Edoch het koor bleef bestaan en gaf

tal van concerten voor bejaarden, zie-

ken en in inrichtingen. Dit alles vond

plaats onder de bezielende leiding van

haar dirigent de heer Theo Westen.

Aan het concert te Groningen werken

voorts mee, de Amsterdamse politie

kapel en de bariton Franke Dol.

17
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FA. WKW

modern ingericht

carrosseriebedrijf

lasserij-,

ultdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

RONII EI
Telefoon 050 - 3 27 33

VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING

INDUSTR1EWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03"

wij leveren O.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- meetwielen

- polltie-stopclack.

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersveslen voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

_ verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- Dynallte handschijnwerpers

- balons, fakkels ,

- hel Inrichten en beplakken van
polltle-aulo's
enz. enz.

18

Geweldige vrouw

Het kerkdorp Beltrum (gemeente

Eibergen) heeft een eigen mini-raad-

huis dat elke dinsdagavond open is.

Omdat het voor veel mensen bezwaar-

lijk was (vooral ouderen) de grote

afstand af te leggen naar het gemeen-

tehuis te Eibergen, kwam mevrouw

E. Th. Huisman te Loo, echtgenote

van de postcommandant te Beltrum

op het idee hier iets aan te doen. Zij

kreeg toestemming om dinsdags-

avonds in het Dorpshuis "De Wanne"

te Beltrum bepaalde gemeentelijke

administratieve werkzaamheden te

verrichten. Zo heeft zij in het afge-

lopen jaar al zo'n 250 mensen raad

en advies gegeven o.a. over passen,

rijbewijzen, hondenbelasting uittrek-

sels uit het bevolkingsregister enz.

Op woensdag gaat zij dan in de mor-

genuren naar het gemeentehuis te

Eibergen met haar handeltje om daar

een en ander te bespreken en verder

af te handelen. Zij doet dit geheel

gratis en wenst beslist geen enkele

vergoeding. Laten wij vooral zuinig

zijn op deze mensen, we hebben er

nog maar zo weinig ...

- R.P. hield open dag

Op 6-8-1975 hield de Rijkspolitie te

Stramproy (N.B.) een open dag. Deze

dagen worden allengs meer in den

lande gehouden en bevorderen de

relatie politie-publiek. Te Stramproy

had men buiten het rollend en vlie-

gend materieel van ons Korps ook

"

Foto: Een deel van hel materieel

andere diensten zoals Brandweer en

andere gemeentediensten enz. uitge-

nodigd aan de show mee te doen. De

dag werd geopend door de burge-

meester van de gemeente en is een

groot succes geworden.
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Geluk gewenst

Mevrouw Woudy W. Veenhof (46) is

met ingang van 1-9-'75 benoemd als

Burgemeester van Barradeel (Frl).

Zij is dan de eerste vrouwelijke Bur-

gemeester in die provincie.

Mevrouw Veenhof heeft vier jaar ge-

studeerd aan de sociale academie te

Baarn en heeft daarna negen jaar

Maatschappelijk werk gedaan. In '73

trad zij toe tot het korps rijkspolitie

en was werkzaam als officier jeugd-

zaken van het district Leeuwarden.

Wij wensen namens het R.P. Maga-

zine Mevrouw Veenhof van harte ge-

luk met deze benoeming.

(Foto: Albert Hornstra, Hardegarijp)

Musie Maistro... Please

Het moet een verademing voor alle

politiemensen zijn zo af en toe eens

iemand te ontmoeten die bij een ver-

keerscontrole nu eens geen commen-

taar levert of dwars doet maar het

van de vrolijke kant bekijkt. Een en

ander vond plaats tijdens een ver-

keerscontrole door de wmr. J. Nij-

borg te Giessen (NB). Hij had een

Opeltje zien naderen met achter het

stuur een rood, vrolijk koppie. Nij-

borg liet de auto stoppen en begon

aan een technische controle. Toen

moet de man gedacht hebben "wat is

een mens zonder muziek". Hij dook

in zijn voertuig en diepte een oude,

overigens nog geluidgevende accor-

deon op. Hij zou zich zelf begeleid

hebben op het instrument. Het moet

een schoon lied geweest zijn. Wie de

meisjes op de foto zijn weten we niet.

Wel waarom hij zo vrolijk was. In de

auto lag een fles Bokma en die was
nog niet leeg. . . .

Nooit meer ...

Dirk de Blubber, de naam zegt u

waarschijnlijk niets, is een Volendam-

mer, een Nederlander in hart en

nieren.

Dirk wilde even als al die andere

mensen ook wel eens naar de Spaanse

kust en boekte samen met zijn vrouw

Griet voor een reis.

Dirk is inmiddels weer thuis in Volen-

dam en blijft daar ·ook.

"De straatjes meneer zijn niet breder

dan 40 cm en het barst ervan. En

heet, heet, je brandt je poten aan het

asphalt, En als je 's avonds na 12 uur

nog in een bar zit, ramt de gendar-

merie je er wel uit. Er was ook nog

een aardbeving, midden in de nacht,

Griet en ik zijn in onderbroek de

straat opgevlucht. Ik ben ook nog in

Tanger geweest, doe ik ook niet meer,

ze spitten heel je bagage om, bij con-

trole."

Weet je wat ik doe meneer, volgend

jaar ga ik mooi naar 't Slobbeland

dan heb ik de zee ook voor m'n neus.

't Is waar als een Volendammer de

St. Vincentiuskerk in het dorp niet

meer kan zien, is ie al te ver ...

19
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Heineken

Heinekêii

Enige tijd geleden waren aan de

C.O.M.E. te Neerijnen de 5 procu-

reurs-generaal alsmede de directeur

generaal van politie aanwezig ten-

20

M.E. te voet en te paard

einde een demonstratie van de M.E.

mee te maken.

Na een rondleiding door de directeur,

de overste Schouten, waarbij de mo-

derne accommodatie werd bezichtigd,

werd in de middaguren gezamenlijk

opgetreden door een M.E. peloton en

een groep ruiters van de beredenen te

Wassenaar o.l.v. de adjudant Kingma.

Dat de ruiters (in M.E. uitrusting)

een geweldige ondersteunings-eenheid

bleek bij het M.E. optreden kwam

overduidelijk vast te staan.

Hierna werd, o.l.v. de owmr. Bos de

instructie "Molotov Coctails" gege-

ven aan een klas primaire opleiding.

Dat deze zeer realistische oefeningen

bijzonder noodzakelijk zijn zal voor

een ieder duidelijk zijn, gezien het

toegenomen agressieve gedrag van de-

monstranten.

De uitgenodigde gasten konden met

genoegen constateren dat na goede

instructie, de verwondingskans van

het gooien met "molotov-coctails"

aanzienlijk kan teruglopen.
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Vlieg er eens uit

Tijdens mijn vakantie in Bout du Lac,

omgeving Franse Alpen, was het mij

opgevallen dat er steeds zo rond de

klok van 17.00 uur, iets aan een

scherm vanaf de Alpen kwam aan de

overzijde van het meer. Toen men mij

zei dat het mensen waren ben ik naar

de top van de bergengroep (Col de la

Forclasse) gegaan. Ik kwam net op

tijd om te zien hoe men zich reis-

vaardig maakte.

Gewone mannen zoals u en ik stonden

ieder bij een scherm dat in een V-

vorm toeliep en aan de achterzijde

ongeveer 8 meter breed was. Het

scherm was gemonteerd op een een-

voudig stalen frame met een horizon-

tale buis die als stuur dienst deed.

Nadat de mannen een leren tuig had-

den aangetrokken, gespten zij dit

aan het frame, namen enkele passen

tot aan de rand van de afgrond en

gingen toen in hun tuig hangen. Het

was een schitterend gezicht deze men-

sen over het 1700 meter onder hen

gelegen meer te zien zweven.

De landingsplaats was het dorp Dous-

sard, ongeveer 8 km vanaf het punt

van vertrek.

Ik heb ze niet zien neerkomen, maar

aangezien zij de volgende middag

weer van de berg kwamen, mag ik

aannemen dat er niets gebroken was.

21
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Aan onze

RP-magazlne

abonnees

Het abonnementsgeld voor de

17e jaargang van september

1975 t/m augustus 1976 be-
draagt f 22,50 incl. btw.

U hebt inmiddels een accept-

girokaart ontvangen waarmee u

de betaling kunt verrichten.

Graag vragen wij uw medewer-

king om vóór 1 oktober over te

maken.

U bespaart daarmee veel extra

administratie en kosten; u helpt

daardoor mee aan ons streven'

om ondanks grote kostenstijgin-

gen de abonnementsprijs zo

laag mogelijk te houden.
Dank u!

Redaktie en uitgevers.

Persoonlijke Lening voor
politiefunctionarissen.

Een Persoonlijke Lening voor u is zó rond.
Als 't moet in een dag. Dat kan zo snel omdat
u politifunctionaris bent.
Leningen tussen f 1.000,- en f 15.000,-.

Een paar voorbeelden:

In handen Terugbetaling
(in maanden)
12 x f 94,16
24 x f104,16
30 x f128,41
36 x f180,64
42 x .f221 ,05
48 x f254,49
54 x f258,39
60 x f354,84

f 1.000,-
f 2.000,-
f 3.000,-
f 5.000,-
f 7.000,-
f 9.000,-
f10.000,-
f15.000,-

Rente aftrekbaar. Kwijtschelding bij overlijden.

Nu ook de speciale Wooncomfortlening van
f 3.0QO,- tot f 15.000,- met looptijden tot
B jaar.

Bel of kom naar de

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020 - 237271;
Buikslotermeerplein.131b, tel. 020-276809.
Arnhem, Mariënburgstraat 10, tel. 085-
427561, 450367 Den Haag, Laan van Meer-
dervoort 214, tel. 070-643925 Eindhoven,
Kerkstraat 17, tel. 040-63146 Enschede,
Langestraat 11, tel. 053 - 324398 Nijmegen,
v. Weiderenstraat 127, tel. 080 - 226200
Rotterdam, Mauritsweg 45, tel. 010 - 135743
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030-314636
Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-871612
Zaandam, Westzijde 2a, tei. 075-166910
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De kat op de zadeltas

(Foto: Technische Recherche, Den Haag)

De Kat Angelina ...

Toen de kat, die altijd maar wat

rondgehuppeld had in de stallen bij

de Bereden groep Wassenaar stierf,

moest uitgezien worden naar een an-

-dere omdat de muizen van geen wij-

ken wisten. En nu heeft men dan een

andere kat die tracht het muizenbe-

stand niet groter te laten worden.

Daar echter de kat ook wel eens iets

anders wil eten, moest hiervoor een

oplossing gezocht worden. De groeps-

commandant motiveerde de aanwe-

zigheid van de kat per brief aan de

bevoegde instanties en zie daar, voor

poes mocht aan voeding en legering

f 200,- per jaar worden uitgegeven.

Om het helemaal echt te maken is de

kat ook op de dienstlijst geplaatst.

Aardig van de kat is dat zij niet op

een avonddienst je kijkt, geen bezwaar

heeft tegen weekenddienst en zelfs

meegaat ter surveillance.

o ja, ze heet Angelina.
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RECHTEN
STUDIE

SG.hriftelijk /mondelinge opleiding

voor de universitaire examens

rechten.

Aanvang elke maand mogelijk.

Mondelinge lessen ('S zaterdags) in

Leiderdorp en Utrecht.

Kleine werkgroepen ..

Vraag gratis studiegids.

leidse
onderwijsinstellingen

(;
Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

bij beschikking BVO/SFO-129.718. d.d. 5-3-1975

Lelderdorp/Leld •• dr •• f 614 b

overdag, mu, bbk 'a avonds en In het weekend, kunt u

tel.fonl,ch •• n studiegids •• nvragen: bel (071) 899255·

1-447

Grapje

Een uitdeuk en spuitbedrijf te Lange-

dijk had het op een bepaald moment

kennelijk niet druk en laste twee voor-

kanten van Volkswagenbusjes aaneen.

Je kunt er natuurlijk niets mee doen,

maar toch kijk je ernaar als je voorbij

het bedrijf rijdt. En dat was ook de

bedoeling.

De dirigent ontvangt de brief waar alles

instaat.

(Foto: Technische Recherche, Den Haag)

Directie

Het was een volkomen verrassing

voor de dirigent van onze Rijks-

politiekapel, de heer J. Schaap, toen

hij op dinsdag, 2 september j.l, in de

werkkamer van de Inspecteur-Gene-

raal W. M. Rehorst, bevorderd werd

tot reserve dirigerend officier der

rijkspolitie 3e klas.

Wij wensen onze onvolprezen diri-

gerende dirigent van harte geluk met

zijn bevordering.

DVEC,NPCAP-CHUR APPARATUUR

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild geworden of moeilijk te

benaderen dieren.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur

is thans beschikbaar op aanvraag.

'J/ BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 277 - 's-Gravenhage - Tel. 070-394481

23
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Klus

Speciale kleding was nodig voor leden

van de technische-recherche 's-Herto-

genbosch bij het onderzoek in een

woning waar een lijk zolang had ge-

legen dat het reeds tot ontbinding

was overgegaan.

Deze pakken zijn geïsoleerd en van

perslucht voorzien.

Inderdaad ze lijken veel op ruimte-

vaarders op weg naar de lanceerba-

sis.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OnEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128. Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: BelJerstraat 127, Assen
tel. 05920- 17888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b. Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - frl 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a. .
Bureau: Achterom 83, Dordrechh
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 6156).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46. Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van HalJstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hocto adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hld. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-?60 40)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAM EN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44. Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis 01180- 1 44 91).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, off. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 08Cl- 22 82 73 (thuis: 08896- 1327).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECH'

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200- 1 0625 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, oft. te kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdljk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 029n - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05179- 56 41 (thuis: 05179- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexamerweg 1, Horn (post
Baexem) tal. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathdm (L.).
(thuis: 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 05760- 3 09 03, thuis 08338·
2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
senoor. Sarphatistraat 110, Amsterdam

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuls: 029n - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, BIlthoven
tel. 030 - 7848 46 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE wrrrs
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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a\4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027* telex 57356

BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETOM-
en
ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon 08380 -19016"

Telex 45335

PERS EN POLITIE
HEBBEN EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID

Generaal W. M. Rehorst:

Interview:

J. J. H. v. Aerssen

MEER BEGRIP VOOR
ELKAARS BEROEP

WAKEN TEGEN
"VERGETEN GROEPEN"

Mijn vraag aan u: Acht u dergelijke

ontmoetingen tussen pers en politie

zinvol?

Generaal Rehorst: Ik acht de dialoog

tussen pers en politie van uitermate

groot belang. Ook dit symposium

heeft dit weer eens duidelijk bewezen.

Eén van de belangrijkste conclusies

die ik uit dit symposium meen te mo-

gen trekken is dat we met z'n allen

tot de overtuiging zijn gekomen dat

beide - pers en politie - hun eigen

verantwoordelijkheden hebben. Ver-

der dat er aan beide zijden ernstig

wordt gestreefd naar een beter be-

grip voor elkaars verantwoordelijk-

heden en wat nog belangrijker is: voor

elkaars beroep. En daarmede zijn we

naar mijn mening een eind op de

goede weg. De eerlijkheid gebied mij

te zeggen, dat in het verleden ook bij

de politie niet altijd het juiste begrip

voor het journalistieke beroep kon

worden opgebracht.

Onder de titel "Media en Gijzeling" werd

onlangs een symposium gehouden over
de berichtgeving bij gijzelingsaffaires,

e.d .In RPm is hier aandacht aan besteed.

RPm: Acht u het nuttig, dat derge-

lijke ontmoetingen in de toekomst

worden herhaald? En dan eventueel

ook op "lager niveau"?

Generaal Rehorst: Zondermeer en

dan in de eerste plaats regionaal. Wij

spreken wel altijd over de verhouding

"pers-politie", maar ik acht de per-

soonlijke relatie en verstandhouding

tussen de individuele journalist en de

individuele politieman feitelijk nog

belangrijker. Dezerzijds zal er dan

ook - via het bureau voorlichting

van mijn inspectie en de bij de distric-

ten aangewezen voorlichtingsofficie-

ren - alles aan worden gedaan om

tot een effectieve, verantwoorde en

optimale samenwerking tussen pers

en politie te komen.

Stille werkers

RPm: U hebt in een radio-interview

tijdens de vierdaagse de "stille wez-

25
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De grote vier
Een speciale autoverzekering
voorambtenaren.*
De Zwolsche Algemeene biedt u een Europa
dekking tegen speciale tarieven. Daarbij zijn de
polisvoorwaarden zonder meer uitstekend te
noemen.

I
"In dienst van rijk, provincie,
gemeente en haar instellingen.

No-claim korting
Een snel oplopende regeling tot 40%.
Na 3 jaar aI33

'
/3%. Wordt één schade

gemeld na 4 of 5 jaar schadevrij rijden,
dan vervalt de korting slechts gedeel-
telijk.Bijduidelijkverhaalbare schaden
vervalt de korting in 't geheel niet.

Uitgebreide Schade

Alarm Service
Bijschade of pech" binnen Nederland
wordt gezorgd voor gratis vervoer van
de inzittenden naar de plaats van .
bestemming. De auto wordt naar de
eigen garage gebracht.

"Pecntiutp geldt niet voor WA
verzekerde auto's ouder dan 36
maanden.

Polisvoorwaarden
• vaste afschrijving: nieuwwaarde

gedurende 6 maanden na datum
afgifte kentekenbewijs

3
·eigen risico wordt niet in mindering

gebracht op het uit te keren
schadebedrag indien dat kan
worden verhaald

• na diefstal (indien meeverzekerd)
vergoeding van f 15.- per dag
gedurende maximaal 30 dagen

• schade aan het interieur van de
auto door vervoer van gewonden
meegedekt

• noodreparatie niet gelimiteerd.

Verhaalsbijstand

4
Heeft u een aanrijding en wilt u de
schade verhalen? De ZAvergoedt alle
onkosten voor rechtskundiçe bijstand,
waarbij u zelf uw rechtskundige kunt
kiezen. Voor slechts f 20 per jaar
een verzekering die voor heel Europa
geldig is. .

lA
Vraag nadere inlichtingen aan uw
verzekeringsadviseur of rechtstreeks
aan de NV. Zwolsche Algemeene
Verzekering Maat~chappij, j~

Oudenoord 33 Utrecht, I

telefoon 030-330911

•••••••••••• P; ~~.

• Bon zendmijuwfolder ?J.
• Autoverzekering Ambtenaren ?'= •

• Naam : ~ •

• Adres: :-.

• woonplaats: :.................... •

• ~I~~~~~~~~~~I~:~~.d.V~~~~~l.S.:.'.'.'.'.'. : '.'.: '.'.'. '.: '.'.'.'. •

•
Bon zenden aan: Zwolsche Algemeene, •
Antwoordnummer 4000 Utrecht

• (postzegel niet nodig). •

•••••••••••••••••

2

kers" van het Korps naar voren gehaald. "Voor hen", zo zei

u ondermeer, "klinkt geen applaus, al verdienen zij het wel."

Daarom stelt RPm u graag in de gelegenheid deze mensen

eens voor het voetlicht te halen.

Generaal Rehorst: Dat wil ik zeer gaarne doen, omdat het

mijn stellige overtuiging is dat het Korps Rijkspolitie mede

voor een groot deel op het werk van deze mensen steunt.

Desondanks halen zij nooit de "voorpagina". Neem om een

voorbeeld te noemen de ambtenaar op de districtsstaf, die be-

last is met het regelen van de bijstand. Hij moet bij plotselinge

calamiteiten soms heel wat weerstanden overwinnen om het

nodige personeel bijeen te krijgen. Ja, vaak moet hij het on-

mogelijke toch mogelijk maken. Daarvoor is naast takt ook

heel wat doorzettingsvermogen nodig. Hij doet zijn werk met

grote inzet, maar timmert niet aan de weg.

Verder: de administrateurs, zowel op de groepen als op de

staven met inbegrip van mijn inspectie, de telefonist(e), per-

soneel op de meldkamers, het cantinepersoneel, werksters en

zovele anderen, zij allen houden de machine niet alleen

draaiende, maar zij zorgen ook voor een goed geöliede wer-

king. Zonder hen zou de executieve politieambtenaar zijn

werk gewoon niet kunnen doen. Het goed functioneren van

het executieve politie-apparaat is afhankelijk van de inzet van

deze mensen.

RPm: Bestaat het gevaar, dat deze "stille werkers", als gevolg

van de anonimiteit waarin zij werken, ook wel eens praktisch

ondergewaardeerd kunnen worden?

Generaal Rehorst: Dat gevaar is er zeker en het is mede met

het oog daarop, dat ik hen hier eens extra naar voren wil

halen. Zij dreigen zo gemakkelijk onder te gaan in de zoge-

naamde "vergeten groepen". Daartegen moet worden gewaakt.

RPm: Met de Regeringscommissaris, mr. Polak, heeft een

gesprek plaatsgevonden over de SAMENWERKING tussen de

onderscheiden politiekorpsen.

Kunt u hier iets over vertellen?

Generaal Rehorst: Aan het gesprek, hetgeen ik liever een

hearing zou willen noemen, werd deelgenomen door een ver-

tegenwoordiging van de VNG (Vereniging van Nederlandse

Gemeenten), het Landelijk Kontakt van (Hoofd) commissa-

rissen, het Openbaar Ministerie en van het Korps Rijkspolitie,

waarvan ik de woordvoerder was.

Leidraad was een gezamenlijk schrijven van de ministers van

Binnenlandse Zaken en van Justitie aan de voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de SAMENWER-

KING tussen de onderscheiden politiekorpsen, op grond van

artikel 30 van de Politiewet. Zowel dus tussen rijks- en ge-

meentepolitie als gemeentepolitie onderling.

De diverse vertegenwoordigingen hebben daar hun visie naar

voren gebracht, waarna over dit onderwerp uitvoerig werd

gediscussiëerd.

De standpunten van de vertegenwoordigingen zijn door de

Regeringscommissaris gebundeld en zullen t.z.t. in de open-

baarheid worden gebracht.

Zolang dit nog niet heeft plaatsgevonden, kan ik er hier op

dit moment uiteraard geen nadere mededelingen over doen.
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"Hij kwam ons vertellen over het verkeersexamen, maar

het liep helemaal uit de hand, want er werd meer ge-

vraagd over de boeven en wat ze te eten krijgen ... "

Zo begint Jan Jansen zijn opstel, nadat wachtmeester
1e kl. der Rijkspolitie J. Scholten een bezoek aan klas 5a
van de Heilige Hartschool in het Brabants Nuenen had
gebracht.

Alle leerlingen van 5a maakten zo'n opstel en tekenden
er hun impressies bij. Wij maakten er een collage van.

f~ ~"11. O'Q- eWT\.. ~

~"'- ~ ~ ?-e.. ~'Y1.

ee_i~ e.~.;v*-de... ~

~ ~""'-
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· , , Hij kwam ons vertellen over het

verkeersexamen, maar het liep hele-

maal uit de hand, want er werd meer

gevraagd over de boeven en wat ze

te eten krijgen. Nou dat is meestal

hetzelfde en op feestdagen dan krij-

gen ze geen extra eten. Nee hoor,

dan zeggen ze: Je had maar niet

moeten zorgen dat je in de gevan-

genis terecht bent gekomen.

(lan lansen)

· .. Toen zei hij: Je mag me alles

vragen, alleen mijn portemonnee niet.

Ze vroegen waarvoor de laarzen wa-

ren. Nou voor te lopen. Maar mijn

vraag is nog steeds, kwam u voor

geintjes of om ons iets te leren.

(Adrie Brouwers)

· .. Nou ik dacht bij menijgen, politie-

mannen komen altijd op tijd maar

daar was niks van. Maar mijn part

mag u elke dag komen. Ik vind het

een fijne vent.

( Hans van Hoot)
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· .. Hij had zijn pistool met opzet

thuisgelaten, want hij zei: "Een

pistool is niet een ding om te demon-

streren". Daarin had hij toch wel ge-

lijk, maar eerlijk zegd wil ik het toch

wel zien.

(Jan de Brouwer)

· .. Meneer, zijn die kogels van rub-
ber? Ik vind het erg flauw-dat u uw

pistool niet had meegenomen.

(Jan-Willem Ahuis)

· .. Een agent staat altijd klaar om

andere mensen te helpen, als het hem

geen centen kost, want anders waren

alle wachtmeesters straatarm. Als je

niet 's nachts uit je bed wil, moet je

geen politie worden.

· .. Ik zou geen politie willen zijn.

's Nachts uit mijn bed gaan vind ik

helemaal niet leuk. Die pet stond u

heel goed.

(Petra v.d. Biggelaar)

· .. Ik wil later agente worden of

stewardess. Ook de gummistok was

van plastic.

(Annemarie de Graaf)

Geachte Meneer Scholten. In dit

verhaal zal ik vaak U naam moeten

zeggen. Daarom wilde ik maar voort-

aan U Jakop noemen als dat mag van

U. Natuurlijk mag dat. Ik vond het

leuk van U om u legitimatiebewijs

liet zien. Want daardoor kwam ik u

voornaam te weten.

(Wilma van Baren)

· .. Een politie moet goed kunnen

hardlopen of achtervolgen en schie-

ten. Maar het belangrijkste is: geen
paniek.

(Franca Arnold)

· .. Weet u wat ik zo leuk vond, me-

neer Scholte, dat gaatje in uw kin. En

die wijde broek. Wat hebben ze bij

de politie een grote zakken. Vrouwen

polities vind ik gek.

(Liesbeth van Hoof)

· .. Ik vond dat kuiltje in u kin erg

grappig. U heeft ook zoon leuk ge-

zicht vindt ik. Ik zou best politie-

agente willen zijn. Het knuppeltje is

zeker erg hard? En van het bonne-

boekje. Mijn moeder heeft ook bon-

nen; maar niet zulke.

(Brigitte Habraken)

"Als de dief de
benen neemt,
mag de politie

alleen daarop

schieten ... "

... Als de dief de benen neemt, mag

de politie al\een daarop schieten.

(Dion Coppieters)

... Veral dat over die varkens, het

was wel een akelijk gevoel. Maar ik

heb zelf ook in brand gestaan. Op

mijn moeders zijn verjaardag 's mor-

gens om 6 uur ongeveer. Me vader en

moeder lachen nog onder de wol ...

Ik wauw de tafel opdekken en water

opzetten, maar ik zet gelijkertijd mijn

piama erop. En dan kan u wel raden

wat er gebeurde. Als de dokters niet

geopereerd hadden, dan was ik al een

jaar in een kistje geweest met mijn

benen gestrekt. Nu moet ik er een

end aan maken.

(Annemarie v.d. Bogaard)

... Meneer Scholten, nu wil ik u iets

vragen, hoe heet u vrouw?

(Ria van Asten)

. .. En ik vond het verhaal van dat

losgebroken paard heel erg leuk. En

ook van die taart vond ik erg leuk.

Her.leuks vond ik van de varkentjes.

Maar van het paard vond ik ook leuk.

Ik vond u ook erg leuk.

(Annemieke Bogers)

.. Ik vond het allemaal harsstikke

leuk. Toen de school uit was, was ik

wel een beetje laat thuis. Maar het

was niet zo erg hoor. Een misschien

was u schuld het niet. Nou laten we

daar maar niet meer over praten. Het

was heel prettig om met u kennis te

maken.

(Sandra Hankel)
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Nieuwe wachtmeesters

van de opleidingsschool
te Apeldoorn

KLAS U

Voorste rij v.l.n.r.: Adj. E. Leurink, adsp, G.

Gerritsen, J. M. Bouman, P. Ertman, M. L.

Alsarda, Ivl. C. H. van den Brink, M. Dirksen,

wmr. 1e kl. H. L. Heres.

20 rij v.l.n.r.: Adsp. G. van Gelder, P. Berg-

huis, F. J. Dimmendaal, P. M. M. Geutjes, J.

Boens, J. C. Degen, A. Dekker.

3e rij v.i.n.r.: Adsp. H. J. M. Baars, D. van

den Berg, D. Boensma, H. Engeltjes, J. M.

van Graafeiland, G. H. M. van Dijk.

4e rij v.l.n.r.: Adsp. H. Boonstra, H. J. Bolt je,

J. T. Elverding, J. Bruining, J. M. van Elsas,

G. T. M. Blokvoort, J. Fokke, B. Korenberg.

KLAS V

Voorste rij v.i.n.r.: B. F. Klein Swormink,

(docent toegevoegd), wmr. 1e kl., G. Hage-

man, R. W. H. Kersten, W. J. Halman, H. J.

G. Keizer, K. E. Hagenbeek, F. Nobbe, owmr.

H. Keizer (docent klasse!eider).

20 ri] v.l.n.r.: J. van Goor, B. J. M. Kreuwel,

J. H. van Hoevelaken, J. S. Nijmeijer, J. W.

C. M. Leuverink, J. W. Kanis.

3e rij v.l.n.r.: Tj. Hofstra, G. M. A. Holter-

man, M. Hazeveld, H. Kuipers, J. van der

Meer, K. Modderkolk.

Achterste rij v.l.n.r.: U. R. Zijlstra, A. J.

Kuiper, B. Hummel, J. G. van den Berg, G.

Greving, J. Hammenga, F. G. Kuperus.

KLAS W

1e rij v.l.n.r.: Owmr. Kusters, adsp. te Riet,

Von Hemming, Westerveld, Niehaus, Wijn-

gaards, wmr. 1e kl. Verbeeke.

2e rij v.l.n.r.: Adsp, Sijbenga, Spruijt, Mars,

Spittus, van Raay, Venhuizen.

3e rij v.l.n.r.: Adsp. de Vries, Schouwstra,

Valster, Nienhuis, van de Veen.

4e rij v.l.n.r.: Adsp. Kolkmar., Huisman, Spor-

tel, Nijland, Van Nieuwenhuijzen, Talsma.
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Nieuwe wachtmeesters

van de opleidingsschool

te Horn

KLAS E, OPLEID'ING 1974-11

voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. A. C. J. Deliën,

L. J. M. Hensels, A. F. Aerts, B. A. Budding,

W. J. Brugman, A. J. Beckers, J. Burgers,

P. Bouman, luit. J. H. Haisma en owmr. J.

N. van Kooten.

Middelste rij v.l.n.r.: Adjudant P. J. M. Vis,

adj. P. G. Hendriks, wmr. G. J. Dekker, P.

Alderliesten, A. Bogaard, W. C. van Doorn,

H. B. Corbijn en adj. J. van der Sande ..

Achterste rij v.I.n.r.: Owmr. D. Smit, wmrs.

A. G. Dekker, J. M. M. van den Berg, H.

van den Berg, J. W. Deij, W. M. C. van Brou-

wershaven en A. A. C. Daniëls.

KLAS F, OPLEIDING 1974-11

voorste rij v.i.n.r.: Adjudant W. Vermeulen

(klasse-docent), owmr. P. A. J. Knoors (do-

cent). wmrs. W. M. G. EIstgeest, P. J. Jan-

Gen, G. J. M. M. Geurts, J. de Jong, J. C.

A. Eversdijk, H. Korenreef, G. H. Koopman.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. R. A. J. Emme-

rik, J. A. Haverland, Th. R. Gorter S. C. Th.

M. Hogenboom, A. P. L. Drossaert, H. A.

Koele, S. O. van der Goot •• owmr. D. Smit

(sportdocent).

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. P. W. M. Hacking,

W. J. Eijsvoogel, A. J. den Engelsman, C. P.

Goedhart, J. W. A. Ertrijk, G. P. Th. M.

Houtepen, H. B. E. M. van Kempen.

KLAS G, OPLEIDING 1974-'!1

le rij v.l.n.r.: Adjudant J. A. A. Kurvers,

wmrs. F. W. M. Konijnenburg, R. Chr. van

den Brink, A. A. Midavaine, M. J. A. de Pan,

L. F. J. van Pcl, C. P. L. van der Waal van

Dijk, W. J. M. Rehaen, luitenant J. H. Haisma,

wmr. le kl. S. W. Heugen.

2e rij v.I.n.r.: Owmr. D. Smit, wmrs. H. Schalk,

H. G. Klaver, N. L. Milani, F. J. Rijnbeek,

A. J. Dijkstra, P. J. J. Koehlen, G. van La-

viere, L. J. A. M. Mulders.

3e rij v.t.n.r.: Adjudant P. J. M. Vis, wmrs.

Th. A. E. M. Ruikes, R. Th. C. M. Ammer-

laan, H. F. J. van Leeuwen, E. Ottink, B.

A. J. Meijer, H. J. L. van der Lee, C. H. J.

van de Pol.
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KLAS H, OPLEIDING 1974-11

Bovenste rij v.l.n.r.: Adjudant P. J. M. Vis,

wmrs. P. P. W. M. Smelt, C. A. Timmermans,

C. J. J. J. Smolders, H. J. van Woerden, P.

J. Sies, M. A. Verzljl.

Middelste rij v.l.n.r.: Owmr. D. Smit, wmrs. R.

P. Zandvliet, P. J. Schouten, M. C. Smits,

C. W. M. Verkooijen, C. W. M. Theeuwes,

owmr. P. H. van Hek, wmrs. B. Schermer

en H. Schermers.

Onderste rij v.l.n.r.: Adjudant G. J. van Hon-

schoten, wmrs. M. Simonse, G. W. J. H. van

der Tol, H. P. Zweers, P. M. J. Gommans,

L. F. P. B. Werts, R. R. Weteling, J. J. van

der Weijde, F. le Mair en de Off. der Rijks-

politie 2e kt. J. H. Haisma.

Ster van veiligheid

Imp. AGAM BV,Reacrorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.

34

nieuwe. -i ~
groeps-~•..~~
commandanten

Met ingang van 1 juli 1975 aange-

wezen als commandant van de groep
BreukeIen adjudant L. W. de Groot.

Hij werd geboren op 25 augustus 1931

te Utrecht en was sedert 1 december

1971 plaatsvervangend groepscom-

mandant te Breukelen.

Met ingang van 1 juli 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Grootegast adjudant S. Zuiderveld.

Hij werd geboren op 21 november

1922 te Scheemda en was sedert 1

augustus 1967 postcommandant te

Oude Pekela.

Met ingang van 1 juli 1975 aange-

wezen als commandant van de groep

Oudewater adjudant P. l'Ami. Hij

werd geboren op 7 februari 1924 te

Rijnsaterswoude en was sedert 25

april 1970 ingedeeld bij de recherche-

groep Roermond.
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ambtsjubilea

Wmr. 1e kl. H. W. Botter, Bergen-Binnen,

25 jaar 27-7-'75

Wmr. 1e kl. J. B. A. M. de Sain, Blaricum,

25 jaar 24-7-'75

Adjudant C. Vis, Leiderdorp, 40 jaar 3-7-'75

Adjudant J. Barendrecht, Middelburg,

40 jaar 10-7-'75

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'75: K. v. Rossum, adm. ambt. C 2e kl.

te Zuid-Scharwoude; W. Dral, schrijver (i.t.d.)

te Medemblik; M. Th. Krom, schrijver A (ao.)

te Alkmaar.

Per 1-8-'75: G. F. Louter, schrijver A (a.o.) te

Alkmaar; G. J. M. Bakker, schrijver A (a.o.)

te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 16-6-'75: A. Kelderman, telex/tele!. te

Staf distr. Amsterdam.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-7-'75: K. v. d. Pol, schrijver (i.t.d.) te

Bunschoten.

Per 1-8-'75: B. G. M. v. Haaren, schrijver A

(a.o.) te Utrecht.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 16-7-'75: B. Stokking, off. 1e kl. te Voor-

burg.

Per 1-8-'75: mej. J. van der Burgh, adm. ambt.

C 3e kl. te Voorburg; J. uit den Bosch, schrij-

ver A te Utrecht.

LUVA

Per 1-6-'75: mej. E. Kortlever, wachtmeester

te Schiphol.

Per 1-8-'75: R. E. Hirs, wachtmeester te Schip-

hoi; J. C. den Riet, wachtmeester te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-7-'75: O. A. Mulder, r.a. 11 te Harlingen.

Per 1-8-'75: R. J. van Raaite, commies te Har-

lingen; L. H. van Dijk, commies te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-7-'75: Joh. H. v. Veenendaal-Meijlink,

adm. ambt. C 3e kl. te Amsterdam.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 1-8-'75: J. E. van den Berg te Assen; D.

Doedens te Groningen; A. J. M. Geerdink te

Zwolle.

Per 1-9-'75: R. H. J. Staijen te Zwolle.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: S. M. Duys te Enkhuizen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'75: mej. D. M. Wolters te Alkmaar;

M. J. Olmberg te Alkmaar; N. L. Snel te Alk-

maar.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: A. Dekker te Venhuizen ; J. M.

v. Graafeiland te Heiloo; G. Hageman te N.

Scharwoude; G. C. Degen te Schagen; H, M.

v. Nieuwenhuijzen te Andijk; R. R. Weteling

te Alkmaar; U. R. Zijlstra te Blokker; M. Ha-

zeveld te Winkel; C. H. J. v. d. Pol te Wie-

ringerwert.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant:

Per 1-4-'75: L. Verkaik te Amsterdam (distr.

rech.).

tot schrijver-A:

Per 1-7-'75: P. H. M. v. d. Hoek te Uithoorn

bl

Dat trillen van uw stuur. Die slechte weg Iigging.

Die snelle slijtage van die ene band.

Hofka +Sampermans doet daar wat aan!
Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....
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EREX-BV Arnhem

Wij zoeken voor onze registratie-

organisatie "KOPREVO" nog enige

plaatselijke medewerkers in de

provincies: Friesland, Groningen,

Drente.

De werkzaamheden zijn zeer geschikt

naast reeds bestaande aktiviteiten,

ook voor gepensioneerden.

Geen verandering van woonplaats

noodzakelijk. Hoge verdiensten.

Telefoon en auto moeten beschikbaar

zijn. Gevoel voor fotograferen strekt

tot aanbeveling.

Uitvoerige sollicitaties te richten aan

de afdel ing:

KOPREVO in Grootegast (Gr.)

Postbus 20

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

36

(gr. Uithoorn).

Per 1-8-'75: M. C. Tuijp te Volendam (gr.

Edam).

tol opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: Joh. Koopman te Amsterdam

(vkg.); J. Rook te Castricum.

Per 1-7-'75: G. J. Rookhuijzen te Marken.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: F. W. v. Laar te Amsterdam (rech.

gr.); A. A. M. Mol te Aalsmeer-dorp; F. P. M.

Engelbregt te Duivendrecht; G. H. Lancester

te De Rijp; N. C. A. Gieling te Purmerend.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: H. P. Zweers te Amsterdam; H. J.

Bolt je te Muiden; J. Beens te Monnickendam;

R. P. Zandvliet te Ouder-Amstel; G. H. Koop-

man te Uithoorn; P. M. M. Geutjes te Wormer;

J. M. v. Elsas te 's-Graveland; G. Gerritsen

te Landsmeer.

tot adm. ambt C 1e kl.:

Per 1-3-'75: S. H. Laan te Volendam.

DISTRICT APELDOORN

tol opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: G. W. Heusinkveld te Zieuwent.

tot adjudant:

Per 1-7-'75: PI. van Kassei te Lelystad.

Per 1-8-'75: W. Eijzenga te Zutphen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: P. Berghuis te Scherpenzeel ; P.

Ertman te Heerde; J. M. M. v. d. Berg te

Wilp; W. M. G. EIstgeest te Heerde; F, W. M.

Knijnenburg te Borculo; M. Derksen te Twello;

H. Engeltjes te Gorssel; G. van Gelder te Aal-

ten; J. W. C. M. Leuverink te Aalten; KI. Mod-

derkolk te Nijkerk; R. M. v. d. Veen te Nun-

speet; F. J. Wijngaards te Groenlo.

tot schrijver-A:

Per 1-6-'75: H. A. de Jonge te Vorden.

tot adm. ambt C 2e kl.:

Per 1-10-'74: G. A. Prins te Apeldoorn.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: J. van der Schee te Sassenheim.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: P. J. Jansen te Bleiswijk; W. J.

Brugman te 's-Gravenhage; G. van Laviere te

's-Gravenhage; P. J. Schouten te 's-Graven-

hnge; A. J. Dijkstra te Lisse; R. A. J. v. Em-

merik te Leiderdorp; S. O. van de Groot te

Wateringen; H. Koreneef te Pijnacker; F. J.

Rijnbeek te Voorschoten; H. J. van Woerden

te Bodegraven.

lot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-5-'75: C. H. Zitter te Hillegom.

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: C. J. Mikhout te Breskens.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: J. A. C. Muller te Haamstede;

E. S. Paliwoda te St. Jansteen.

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: J. T. Elverding te Beek; J. H. van

Hoevelaken te Ewijk; J. F. A. Kolkman te

Zaltbommel; KI. Nienhuis te Huissen; K. A.

Hagenbeek te Overasselt; P. Alderliesten te

Rozendaal; B. A. Budding te Deil; J. Burgers

te Ammerzoden; J. A. Haverland te Bemmel;

Fr. le Hair te Andelst; Th. A. E. M. Ruikes

te Lobith; H. G. Klaver te Nijmegen; G. H. M.

Dijk te Maasdriel; T. G. Raaij te Malden,

tot adm. amd. C le kl.:

Per 1-7-'75: H. Draaijer te Eist (G.).

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-'75: M. Kuiperij te Breukelen.

tot schrijver-A:

Per 1-6-'75: G. de Kruijlf te Jutphaas.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'74: F. E. de Graaft te Jutphaas.

Per 1-5-'75: R. G. de Quillelles te Breukelen.

tot adm. ambt C 2e kl.:

Per 1-10-'74: F. v. Trigt te De Bilt; H. Niekerk

te De Bilt.

Per 1-4-'75: E. F. Lassen te Utrecht.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: J. de Jong te Wilnis; W. C. v.

Doorn te Wijk bij Duurstede; J. v. Goor te

Bunnik; T. R. Gorter te Breukelen; H. A.

Koele te Driebergen; H. v. d. Berg te Wijk bij

Duurstede; F. J. Dimmendaal te Montloort.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'75: C. J. Groenesteyn te De Bilt.

Per 1-6-'75: H. Busser te Groenekan.

Per 1-7-'75: W. A. van Dijk te Maarn.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: H. J. Hogeveen te Maartensdijk;

M. J. A. de Jong te Rhenen; J. H. Boumees-

ter te Bunschoten ; D. J. Rougier te Oude-

water; J. Stomphorst te Driebergen.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-1-'75: E. Piel te Wijhe; Th. H. Koek te

Raaite.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: K. Kuik te Haaksbergen; H. van

Doorn te Wierden; G. A. M. Blokhuis te De

Lutte; J. P. M. Regenmor!el te Heino; A. J.

Fr. C. Roescher te Diepenveen ; G. Hulsman

te Ommen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: A. W. Meussen te DalIsen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-4-'75: J. C. Th. Dreesens te Voorburg.

tot adm. ambt. C, le kl.:

Per 1-4-'75: N. J. Smit te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-8-'75: J. A. E. Bok te Driebergen; H. H.

Koetje te Driebergen.

tol wachtmeester:

Per 1-7-'75: M. C. H. v. d. Brink te Driebergen.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-6-'75: G. J. Ennema te Driebergen; L.

Roest te Driebergen ; D. Haakmeester te Drie-

bergen.

tot schrijver-A:

Per 1-4-'75: mevr. M. Smit-Boer; mevr. K. P.

E. Vos-Schipper; mej. G. A. M. Tammer; mevr.

W. B. J. Burgt-Smorenburg; mevr. A. Th.

Essenburg-Merkenhol allen te Driebergen.

tot rijksambt, IV:

Per 1-4-'75: J. Suurmond; H. Blok; M. H.

Jansen; J. van Koetsveld; W. A. B. Roest;

E. Verhagen; T. B. Vermeulen; W. A. Zwam-

bach allen te Driebergen,

Rp.org_RPM75_09_sept_nr.01_compri 257



tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: C. A. van Voskuilen te Driebergen.

C.O.M.E.

tot adjudant:

Per 1-7-'75: W. Bijl te Neerijnen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: W. J. Dekker te Neerijnen; M. J.

Kaspers te Neerijnen.

LUVA

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-7-'75: mevr. E. E. Aafjes te Schiphol.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: C. J. H. Tibboel te Schiphol.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-7-'75: IJ. van Heerde te Schiphol.

tot olf. 1e kl.:

Per 16-7-'75: F. J. Maurer te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-8-'75: J. W. Gehasse te Harlingen; G. S.

Schoots te Apeldoorn; J. N. van Kooten te

Horn; M. P. Meijer te Harlingen.

tot off. 1e kl.:

Per 16-7-'75: J. H. Haisma te Horn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot rijksambt. IV:

Per 1-8-'75: Ch. A. Leben te Amsterdam (herst.

werkpl.).

tot adjudant:

Per 1-3-'75: H. J. Vos te Nijmegen.

Per 1-7-'75: A. Weltevrede te Dordrecht.

Per 1-8'75: H. de Boer te Groningen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: J. C. Geuze te Nijmegen; K. Ver-

meulen te Tiel.

tot wachtmeester:

Per 1-6-'75: Th. H. Bons te Gonncnem.

Per 1-7-'75: J. G. v. d. Berg te Lobith; B. E.

Nijland te Dordrecht.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'75: mej. S. Hoogervorst te Leeuwar-

den.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'74: C. Boneveld te Dordrecht; P.

Jongeling te Dordrecht; A. v. d. Linden te

Dordrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'75: H. Gerhardus te Nijmegen; G. P.

Vleugel te Dordrecht; L. H. Mos te Maas-

bracht.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: M. van Stroe te Bilthoven.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'75: mej. E. M. v. d. Kemp te Biltho-

ven.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-4-'75: mevr. M. C. Ravenswaaij-Merts te

Bilthoven.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'75: S. M. Duijs, wmr 1e kl. van An-

dijk (gr. Medemblik) naar Enkhuizen (gr. Enk-

huizen); A. M. J. Benschop. wmr. van Hippo-

Iytushoef (gr. Wieringen) naar Bergen (ber.

gr. Bergen); A. Folkertsma, wmr. 1e kl. van

Alkmaar (vkg) naar Soestdijk (VDKH).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-4-'75: M. F. E. Teunissen, r.a. 11 te Am-

sterdam (bur. intern beh.) naar Amsterdam

(st. distr. A'dam); A. C. M. Vredevoort, r.a. 11

van Amsterdam (bur. intern beh.) naar Am-

sterdam (st distr. A'dam).

Per 17-5-'75: J. Vellenga, wmr. van Monnicken-

dam (gr. Monnickendam) naar Westerbork (gr.

Westerborg, distr. Assen).

Per 1-7-'75: P. v. Kassei, owmr. van Neder-

horst den Burg (gr. 's-Graveland) naar Lely-

stad (gr. Flevol., distr. Apeldoorn); J. H. Th.

M. Bossmann, wmr. 1e kl. van De Bilt (tech.

rech. Amsterdam) naar Arnhem (tech. rech.,

distr. Nijmegen); G. J. Rookhuijzen, wmr. te

kl. van Bennebroek (gr. Bennebroek) naar

Marken (gr. Monnickendam).

Per 1-8-'75: A. v. Zuilichem, owmr. van Am-

sterdam (st. distr.) naar Amsterdam (A. 1.-

I.U.D.); J. Klein, adjudant te Muiden (gr.

Muiden) naar Putten (gr. Putten, distr. Apel-

doorn).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'75: G. W. Heusinkveld, wmr. 1e kl.

van Groenlo naar Zieuwent; R. Goldenbeid,

wmr. 1e kl. van Borculo naar Soestdijk; G. A.

de Roock, wmr. van Gorssel naar Borculo;

H. G. M. Hobert, wmr. van Lichtenvoorde naar

Scherpenzeel; W. van Schoonhoven, wmr. van

Nunspeet naar Gorssel; P. Burgsteijn, wmr.

van Nijkerk naar Borculo; A. J. Hcogstra,

wmr. 1e kl. van Eibergen naar Schiermonnik-

oog; H. de Bruin, wmr. van Lelystad naar

Nijkerk.

Per 1-8-'75: W. Eyzenga, owmr van Ruurio

naar Zutphen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per H,-'75: F. H. Wol sak, wmr. van Waterin-

gen naar 's-Gravenhage; H. Marter, wmr. 1e

kl. van Nieuwkoop naar 's-Gravenhage.

Per 27-6-'75: A. A. Contant, wmr. 1e kl. van

's-Gravenhage naar Groningen.

Per 1-7-'75: R. v. d. Graaf, wmr. van Bode-

graven naar Leiderdorp; G. W. J. van Eden,

wmr. van Oegstgeest naar Rijnsburg ; M. Ben-

ne, wmr. van Pijnacker naar De Lier; A. Ver-

waert, owmr van Waddinxveen naar Lienden;

J. v. d. Schee, wmr. 1e kl. van Wateringen

naar Sassenheim; J. J. Mouës, wmr. van Bos-

koop naar Nieuwerkerke a/d IJssel;; H. P.

Poot, wmr. van Waddinxveen naar Nieuwer-

kerke a/d IJssel; P. Mosterd, wmr. van De

Lier naar Lekkerkerk; M. C. Onck, adjudant

van Rijnsburg naar Alkmaar.

Per 21-7-'75: G. Gill, wmr. van Rijswijk naar

Bilthoven.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'75: H. H. B. Gasseling, wmr. van

Huissen naar Bredeweg; J. G. Dummen,

wmr. 1e kl. van Andelst naar Hasselt; E. Th.

K. Haren, wmr. van Ultt naar Beneden-Leeu-

wen; B. J. A. M. Klutman, wmr. van Malden

naar Wijchen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-7-'75: J. Kootstra, owmr. van Zegveld

(gr. Mijdrecht) naar Middelharnis ,gr. Middel-

harnis, distr. Dordrecht); M. Kuiperij, owmr.

van Loosdrecht (gr. Breukelen) naar Breuke-

len (gr. Breukelen); M. S. v. Lenteren, owmr.

van Leersum (gr. Doorn) naar Daltsen (gr.

Daltsen, distr. Zwolle).

Per 21-7-'75: K. Th. Schilder, wmr. 1e kl. van

Nieuwegein gr. Nieuwegein) naar Driebergen

(AVO/SAS).

Per 22-5-'75: M. A. Pronk, wmr. te kl. van

Loosdrecht (gr. Breukelen) naar De Bilt (rech.

gr. distr. Utrecht).

LUVA

Per 1-7-'75: J. Hazelhoff, wmr. 1e kl. van

Schiphol naar Zwolle (staf. distr.).

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'75: mevr. J. D. Schaap-Vriend, schrij-

ver A te Medemblik.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 28-6-'75: A. M. C. Drenth-Wehman, schrij-

ver A te Amsterdam.

Per 1-7-'75: R. Illing, wmr. 1ekl. te AaIsmeer-

dorp; J. Zijlstra, wmr. 1e kl. te Aalsmeer; Mej.

G. M. v. d. Eisen, adm. ambt. C 3e kl. te

Amsterdam; Th. Joh. M. Fillekes, schrijver A

te Purmerend.

Per 1-8-'75: A. Kaarsemaker, wmr. 1e kl. te

Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'75: F. Pelster, wmr. 1e kl. te Nijkerk.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'75: M. van Schelven, owmr. te Oolt-

gensplaat.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'75: H. Heidekamp, wmr. 1e kl. te

's-Gravenhage; W. J. Pirovani, wmr. 1e kl. te

Oegstgeest.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'75: J. F. Haverkamp, owmr. te Wester-

voort; H. v. d. Hombergh, owmr. te Nijmegen;

C. W. Kuppens, wmr. 1e kl. te Nijmegen; B.

W. Gildhuis, wmr. 1e kl. te Nijmegen.

in memoriam

Res. wmr.

A. Sloot

Verk. Groep

Groningen

distr. Groningen

* 3-10-'30

t 6- 9-'75

Res. wmr.

M. N. Nelissen

Groep Cuyk

distr. Den Bosch

* 26-1-'27

t 5-9-'75

Res. wmr. 1e kl.

P. Brouwer

Groep Veere

distr. Middelburg

* 30-12-'21

t 30- 8-'75

37
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Geld

Thuis

Service

Alle 'bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privélening:

t 2.500,- 30 m. t 108,-
t 5.000y- 42 m. t 161,-
t 8.500,- 54 m. t 221,-
t 15.000,- 60 m. t 355,-

2e hypotheken:

t 10.000,- 60 m. t 267,-
t 20.000,- 120 m. t 351,-
t 40.000,- 120 m. t 701,-

Woonverbetering:

t 5.000,- 60 m. t 125,-
t 10.000,- 72 m. t 212,-
t 15.000,- 96 m. t 260,--..

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 1 67 10

JANSENS

Krediet-

kantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.

38

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal: 1. Wijfjesschapen, 5. niet echt, 8.

Nederlandse provincie (afkorting), 10. voedsel,

11. verharde huid, 12. vrouw van Jakob, 13.

eetbare kweekplanten, 15. dashond, 16. a tem-

po, 17. afscheidingsorgaan, 18. belemmering,

20. oude maat, 21. door middel van, 22. zang-

noot, 23. melkvet, 25. hakwerktuig, 27. stuk ge-

reedschap, 28. Europeaan, 29. plaats in Fries-

land bekend om zijn schaatsen, 30. gidsen,

32. ordinair, 33. voorzetsel, 34. gebogen

priem, ~. lid van het gezin, 37. woonschuit,

38. deel van een bloem, 40. reeks, 41. zacht

(van vlees), 43. bezit, kapitaal, 45. loot, 46.

gaffel met drie tanden, 47. bergplaats, 48.

Nederlandse vervoeronderneming, 49. kleding:

stuk, 50. bewijsstukken.

Oplossingen van deze september-puzzel inzenden voor

10 oktober a.s. (op briefkaart) aan:

Puzzelredactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-

verloot.

De winnaar van de augustus kruiswoordpuzzel werd

de heer J. A. J. Werner, Esweg 105, Beilen

8 9

Verticaal: 1. langwerpig rond, 2. windrich-

ting, 3. loofboom, 4. achting hebben voor, 5.

vogelpluim, 6. indien, 7. militaire rang, 8.

lichaamsdeel, 9. plaats in Overijssel aan het

Zwarte Water, 11. stekelvarken, 12. jong

schaap, 14. gordel, 15 in de tijd dat, 18.

mannetjeshond, 19. dierenverblijf, 21. stoot,

22. overschot, 23. grote bekendheid, 24. op-

drachten, bestellingen, 25. kledingstuk, 26.

geestdrift, 27. verzamelnaam voor rozen,

asters, tulpen enz., 28. technici, 31. ieder,

32. tropische boom, 35. kenteken, 36. strepen,

37. zangeres, 38. loods, 39. maalstroom,

waterdiepte, 40. toespraak, 42. meisjesnaam,

43. in het water levend dier, 44. opening, 46.

zangnoot.
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

• 7e jaargang

no. 2

oktober 1975

inhoud

. -ister A. A. van Agt:
:::odeling landelijke diensten

:)u absurd zijn

J. J. Abspoel

Je politie onderschat

-aar eigen betekenis 10

- Ottevanger:

3emeentepol itie voor gemeenten

'llet 25.000 inwoners

Jeen noodzaak 13

3. W. van Harskamp:

Diertjes met steekhoudende

argumenten 24

'NTERVIEW MET A.1.

Staqe en opvang van adspiranten

oelangrijk vraagstuk 23

VASTE RUBRIEKEN

Personalia 29

Nieuwe groepscommandanten 27

r<P.-puzzel 35

Adressen van redactie

en administratie 7

indit nummer

Minister van Justitie:

Waar blijft

landelijke recherche

Bij de officiële ingebruikstelling van
de opleidingsschool in Apeldoorn
heeft minister Van Agt gepleit
voor het voortbestaan van de
centrale diensten in het toekomstige
politiebestel en voor het
oprichten van een landelijke
recherchedienst . pag. 5

Officier van Justitie:

Solidair met politie

Ook buiten de rechtszaal geeft
O.v.J. Abspoel onomwonden
zijn mening. Over de relatie
pers-politie, over preventief
optreden, over de reclassering en
over wetenschappers. pag. 10

Burgemeester heeft geen

behoefte aan eigen korps

Niet elke burgemeester verlangt
naar een eigen gemeentelijk
politiekorps. De burgemeester
van Achtkarspelen bijvoorbeeld -
met bijna 25.000 inwoners en dus
binnenkort daartoe verplicht - voelt
daar niets voor, omdat hij grotere
eenheden belangrijk vind . pag. 13

3
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1,' ~ ster A. A. M. van Agt

"OPDELING VAN
LANDELIJKE
DIENSTEN ZOU
ABSURD ZIJN"

: . de officiële opening van de opleidingsschool in Apel-

: : orn heeft de minister van Justitie in zijn toespraak een

_ pleidooi gevoerd voor het voortbestaan van onze

: = '"1 tra Ie diensten in het toekomstige politiebestel en voor
-;: oprichten van een landelijke recherchedienst.

: - omwonden verklaarde hij aan een nieuwe politie-

: ';anisatie zonder die centrale diensten niet te kunnen
+e ewerken.

.,Het is u bekend. dat mijn ambtge-
noot van Binnenlandse Zaken en ik
streven naar een stelsel van geregiona-

liseerde politie", zei mr. Van Agt,
..een beperkt aantal grote korpsen
dus. ingepast in provincies-nieuwe-
stijl. alsmede enkele centrale dien-
,kno nl.: de reeds bestaande èn een
landelijke recherchedienst voor mis-
drijven met een interregionaal (of
zelfs internationaal) karakter."

"Nodeloos duur"

Hoe de voorstanders van een regio-
naai opgedeelde politie over deze
landelijke diensten denken. werd door
de minister als volgt geschetst:

... Zij willen de autosnelwegen (het
werkterrein van de witte Porsche-
ploegen) in regionale mootjes hakken.
De waterpolitie in 26 fragmenten
splitsen. De dienst Luchtvaart (ge-
specialiseerd op de internationaal ver-
takte kriminaliteit. die zich voordoet
op een grote luchthaven als Schiphol
en die vanuit de lucht assistentie ver-

Het wordt hoog tijd

dat centrale recherche
van de grond komt

leent <:I<:Inde geleiding van het ver-
keer op de belangrijkste routes) in-
lijven in het korps van de provincie
waarbinnen onze nationale luchtha-

5
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;~-::Iad van het

: .:: 9ijkspolitie

: ::!:-IERAAD:

::"'. Leeuwarden

. :: =;02.'8. Apeldoorn

- , '= -: e ding)

: : e'ekx, Nijmegen

. e Academie)

- - = "". Driebergen (verkeer)

. = Frackers, 's-Gravenhage

, 0: ,:ie, Min. van Justitie)

" ::eJs. Apeldoorn

.: e ::09)

: : - __rmans, Maastricht

i :-er mer. Amsterdam

__: '1tvaartj

',oordergraaf,

· :'; '2,en (landgroepen)

,- Harrevelt, Utrecht

· "0' B.P.V.)

: s : ": -iE·SECRETARIAAT:

- . ~, Aerssen,

: = . Z2.r 100. Nijmegen

:.: . :: 1339

'.: : ö "ACTIE:

<--5:-1a

: _ : ;J, Postbus 399 Ede

,,:: . 1 91 54

: UT

. :. ~,.., Heerenveen

:=TENTIES:

: -:.'",er

:.' !) - Noordwolde (Fr.)

'::', - 5 41

. ""-2 & Brouwer

':- -:-": - drukkers

· ., ':. Ookkurn

~: - 23 21

:2 31 11

" - e-:sprijs f 22,50 (incl. BTW)

.::';.- :J. vooruitbetaling.

.. ; - _-"lers f 2.50.

ven na de herindeling van het land
zal zijn gelegen."
"Deze wensen zijn absurd". aldus de
minister. "Dat de politie zoveel moge-
lijk moet worden ingebed in de plaat-
selijke (straks provinciale) gemeen-
schap ten behoeve waarvan zij funk-
tioneert, onderschrijf ik. \1 aar daar
uit volgt niet, dat hetgeen de politie
in het luchtruim, op het wijde water
en op de snelwegen verricht. ook in
een regionale organisatie moet wor-
den ondergebracht."
Het zou bovendien 'zeer ondoelmatig'
en ,nodeloos duur' zijn, zo meent de
minister.

Centrale recherche

"Wat de recherche betreft: het
merendeel van de recherche-werk-
zaamheden zal in de toekomst door
de provinciale korpsen moeten wor-
gedaan", aldus mr. Van Ag!, "deze
zullen daarvoor overigens het ver-
eiste personeel en materieel ter be-
schikking moeten stellen. Maar voor
de beteugeling van sommige misdrij-
ven is een nationale organisatie no-
dig, die overigens in goed samenspel
met de provinciale korpsen zal moe-
len opereren. De handel in drugs (met
name die met onaanvaardbare risico's)
is daar een sprekend voorbeeld van.
De bestrijding daarvan vraagt een
ver-gaande specialisatie, een bunde-
ling van alle beschikbare informatie
uit binnen- en buitenland, internatio-
nale contacten, de bevoegdheid om
overal in het land onverwijld daden
van opsporing te verrichten. Aan zo'n
organisatie bestaat nu reeds behoefte

Minister van Agt:

"Ik voel me met
hart en ziel

bij dit korps
en z'n mensen
betrokken" .

Als minister van Justitie is mr.

A. A. M. van Agt tevens (zoals
de Politiewet bepaalt) belast
met de algemene leiding, de
organisatie en het beheer van
het Korps Rijkspolitie.

"Voor mij is dit meer dan een
juridische relatie", verklaarde
de minister in zijn toespraak bij
de officiële opening van de op-
leidingsschool in Apeldoorn,
"ik voel me met hart en ziel
bij dit korps en zijn mensen be-
trokken."

De bewindsman vond dat hij
van zijn waardering voor ons
korps maar eens openlijk blijk
moest geven, want - zei hij --
.Jiet korps loopt zelf niet met
zijn prestaties te koop. Het tim-
mert trouwens ook niet aan de
,\ eg. het schrijft geen rekesten
en adressen aan het parlement,
zijn voormannen geven geen
ongevraagde uitspraken ten
beste over hoe de politie ge-
organiseerd behoort te worden.
Het korps doet eenvoudigweg
z'n werk."
Veel waardering dus voor dit
werk, dat door de minister ook
een 'karwei' werd genoemd.

Veldpolitie

Een extra pluimpje was er voor
de detachementen VeldpoJitie,
die hun werk onopvallend, dik-
wijls bij nacht en ontij verrich-
ten: "Deze kleine eenheden
mogen wel eens apart in het
zonnetje worden gezet, want zij
leveren een onmisbare bijdrage
tot het natuurbehoud en lopen
daarbij toenemende risico's."

7
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1900 self-made uni sex pluri-form

1975 home-made duo-sex duo-term

a-sex? uni-form?2000 pre-fab?

8

Door acltt erec nvolgen» op de drie

k no pp cn te drukk en, lid minister

Van Agl drie tablcaux vivants op

het 'scherm' verschijnen, die de

situatie HII1 hel vcrleden (1900)

het lieden (1(75) en dl' toekomst

(]OO()) uithcelddcn. El'n originele

presentatie dil' bi] dl' genodigden

vcel bijvul oogstte,

en het wordt hoog tijd dat zij van de
grond komt.

Waarom ontmoet het denkbeeld eens
te experimenteren met een centrale
dienst (nog wel met een zeer beperkte
taak) zoveel weerstand bij degenen
die om proefnemingen met geregio-
naliseerde politie vragen"
Blijkbaar niet omdat het ontoelaat-
haar zou zijn enig voorschot te ne-
men op het nieuwe bestel. Blijkbaar
wel omdat een aantal betrokkenen
\\ ars IS van landelijke diensten, Dat
geeft mij aanleiding te zeggen, dat
geen minister van Justitie bij de hui-
dige ontwikkeling van de criminali-
teit naar aard en omvang. zijn mede-
werking zal kunnen verlenen aan het
scheppen van een politiebestel waar-
ll1 geen centrale diensten zijn opge-
nomen.

Tekorten inlopen

De minister wijdde ook enkele op-
merkingen aan het tekort van ruim
:::000 man op de organieke perseneels-
sterkte: ..Het IS onmogelijk dit aan-
tal van vandaag op morgen uit de
grond te stampen, In de eerste plaats
achten wij ons verplicht de kwaliteit
te handhaven. 0;og steeds blijkt niet
meer dan I op de 10 sollicitanten ge-
schikt te zijn, En dan nog valt tijdens
de eerste opleiding 5 tot 10% af. In

de tweede plaats is die opleiding no-
dig, Velen menen dat een jaar daar-
voor te kort is. enkelen zouden de
opleiding op de school willen bekor-
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dit zij - op dit ogenblik
." - ':èn jaar voor."

c: e anvaardbare manier om de
:l te lopen, z~ dus zijn:

'.; van de opleidingscapaci-
". -t e r Van Agt herhaalde, wat

.ic Kamer heeft meegedeeld,
,',:paciteit gedurende vier ja-
'.',orden opgevoerd tot 950

:':1ièUW gezocht moet worden
. .vnren en instructeurs evenals
. " nodige onderdak,

:::~., con ons werk doen"

_ c .-\ .gernecn Inspecteur van het

'"c'nk bij de officiële opening
-chool in Apeldoorn aandacht

.Ó: ~ :-C:l!5sies betreffende de reor-

Na af loo p van de plechtigheid deelden figuranten Uil de tableau x vivants van-

uit dez.e (vroeger in Arnhem gebruikte) "boevenwagen" zgn. kleuren-tv-

triptieken uil.

ganisatie van de Nederlandse politie,
Eigenlijk was het meer een opwek-
king aan het adres van de politie-
ambtenaar om bij alle discussies de
huidige taak niet te verwaarlozen,
"Het moet mij van het hart dat ik
zeker niet dag-in-dag-uit aan politie-
reorganisatie denk", bekende de heer
Rehorst, ,.ik doe - evenals collega's

van de gemeentepolitie, gewoon mijn
werk: - wat ik ieder kan aanbevelen,
De confrontatie met reorganisatie ge-
schiedt meestal door een impuls van
buitenaf. Gewoon ons werk doen be-

tekent dat we steeds ons best doen

de politie zo doelmatig mogelijk te
laten functioneren, zonder gehinderd
te zijn door bijgedachten. ,.

Waarmee de Algemeen Inspecteur
nog eens onderstreepte wat de minis-
ter al waarderend had opgemerkt:
"Het korps doet eenvoudigweg z'n
werk,"

(Meer informatie over de officiële

opening van de opleidingsschool

in Apeldoorn vindt men in de

Info-rubriek op pag. 15).

SCHAARSBERGEN

H
SCHILDERSBEDRIJF HOP B.V. SCHAARSBERGEN

P
Kemperbergerweg 52 Tel. 085 - 42 47 00

• Alle soorten schilderwerk onderhoud en nieuwbouw

• Het aanbrengen van sierpleisters

• Gevelreiniging

• Het leveren en aanbrengen van dubbele beglazing

9
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Mr. J. J. Abspoel, OvJ Amsterdam:

"De politie onderschat
haar eigen betekenis"

"De politie is erg kwetsbaar en voelt zich ook zo. Daarom

voel ik me solidair met ze, met een organisatie met een

permanente onderbezetting. Met mensen die soms werk-
tijden hebben van honderd uur per week. Het is voor
gezagsdragers onmogelijk om er niet emotioneel bij be-

trokken te geraken."
Dat zegt mr. Jan Jacobus Abspoel (58) officier van justitie
in Amsterdam, in De Nieuwe linie beschreven als "on-
gedwongen, eenvoudig, recht-door-zee, een justitiële

houwdegen met een sterk non-konformistische lnslaq,"

De uit een socialistisch nest afkom-
stige, in de oorlog katholiek gewor-
den, niet-KVP stemmende, zichzelf
een 'typisch zwevende kiezer' en
'rechts socialist' noemende Abspoel
neemt geen blad voor de mond.
Interviewer Gerard J. M. Klaasen no-
teerde een aantal opmerkelijke uit-
spraken.
r~;-';~:«~~~~~;-!ö~·-"~';;:;Il:.------"

"Niet voor niets"

Over pers en politie: "Ik geloof nog
steeds, dat in het algemeen de pers
bij ongeregeldheden eenzijdig het
accent op het optreden van de politie
heeft gelegd. Het systematisch treite-
ren van de politie vroeger, ook het
systematisch verwekken van rellen,
heeft de politie vaak gedwongen tot
enig machtsvertoon, en het verwon-
dert mij nog steeds dat de politie
er toen in geslaagd is om géén slacht-
offers te maken."

Over preventief optreden: "Ik ben in
de regel geen geweldig vervolgings-
oficier. Ik geloof dat van zoveel mo-
gelijk preventief optreden het meeste
te verwachten valt bij het tegengaan
van de kriminaliteit. Want volgens
mij onderschat de politie haar eigen

10

betekenis, door her vervolgen en be-
straffen als het meest essentiële te
beschouwen, terwijl ik juist de politie
in het voorkomen en opsporen van
misdrijven de grootste bijdrage aan
de beteugeling van die kriminaliteit
toeken. Juist door het snel genoeg
betrappen van een jongen die steelt,
voorkom je herhaling tot stelen, en
maak je een eind aan een anders
voortdurende reeks, Nu, de politie
denkt dat haar werk gekompleteerd
moet worden op de zitting bij de
Officier en de rechter. Het is niet
waar, dat ze voor niets werken. De
politie is de grootste hoedster ter
voorkoming van de kriminaliteit."

"Dat in-de-hoek-drukken"

Over de Nieuwmarkt-rellen: "Ja er
bestaat een klachtenboek Nieuwmarkt
- met klachten tegen de politie, dat
weet ik. Maar ik heb de rapporten
van het politie-optreden gelezen over
die Nieuwmarkt-veldslag. Nou, de
politie heeft niets in de hand gewerkt.
Altijd dat in de hoek drukken .,.
Hard of zacht optreden van de politie.
Hàd de politie dan het risico moeten
nemen, dat er in plaats van één anders

50 agenten met schedelbasisfraktuur
in het ziekenhuis waren gekomen? Ik
kan bovendien niet beoordelen of een
zacht optreden effektiever geweest
zou zijn,"

Over de reklassering: "Ongelooflijk
veel waardering voor hun werk, maar
ik hecht weinig praktische waarde
aan de theorieën van de reklassering.
Zij stelt zich teveel op als wereldver-
beteraar, maar ze is er om de kliënt
te helpen. En de kliënt is niet gebaat
bij haar opvattingen omtrent de
ideale maatschappij."

"De Hoefnagels"

Over het 'dekken' van de politie door

het OM en de daaruit voortkomende

vrees voor een 'illegale politie'):

"Wàt? Er is geen sprake van 'dekken'
van de politie hier in Nederland. Wat
een onzin, hoe verzint men het. Ik
heb helemaal geen positief beeld van
een dekking door het Openbaar Mini-
sterie, al zouden er tussen de politie
en het OM tegenstrijdige belangen
bestaan. Dat is het getheoretiseer van
die wetenschappers achter hun schrijf-
tafels, de 'Hoefnagels", de 'HuIsman-
nen', de 'Van der Meulens', Voor hun
opvattingen '" daar geef ik geen
cent voor!!
In Nederland behoeft helemaal geen
angst voor een illegale politie te be-
staan. Ja, in Amerika wel. Daar biedt
het procesrecht ook veel meer moge-
lijkheden voor verdachten, als bijvoor-
beeld het op borgtocht vrijkomen.
Daar schiet de politie liever dan dat
ze arresteert. Maar hiér, hier is de
politie helemaal niet 'trigger-happy'
(= schietgraag). Hier betekent het
trekken van een wapen en het schie-
ten een schok, ook voor de politie."

"Rechts stelt niets voor"

Over de roerige midden-zestiger jaren

(toen hij fel van leer trok tegen de
provo's in Amsterdam); "Ik ben wel
geneigd te zeggen, dat ik het toen
teveel gezien heb als een volledige
systematische aantasting van het ge-
zag, terwijl het meer een soort grove
baldadigheid en een uit de hand ge-
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- _-~.:rmisjool is geweest. Als ik
~ -: :10e bepaalde gezagsdragers.
. -· ,'rheen afkomstig waren uit

;; - '-'.:pèn van bezetters, bepaalde
die nu in de regering zitten,

- -:~: ander standpunt hebben over
. =·;-':.'ke ongehoorzaamheid en bin-
.. ""~>,chippers, dan denk ik wel

eens: Ik bang voor straatrellen en
een nieuwe Weimartijd? Nou nee,
maar in de tijd van de provo's be-
stond er wel degelijk een gevaar voor
een rechtse reactie, voor de roep naar
een 'Sterke Man'. Die is niet geko-
men, want rechts stelt niets voor in
Nederland. Kijk, de democratie hier

in Nederland gaat momenteel erg ver
naar rechts, maar waar ze ophoudt,
begint de dorpsidioot. Ach nee, die

ieuwrnarkttoestand is maar een be-
perkt gebeuren. Een hoogst ongewenst
optreden van een groep mensen,
maar door haar beperktheid geen
werkelijke bedreiging,"

.,Kan jij je nu die trammelant

rond De N achtwach t voorstel-

len? Nou ik kan er geen traan

om laten. Ik kan me niet 1'001'-

stellen, waarom men die zo

mooi vindt. Zegt mij niets."

* * *

"Als iemand een slimme, origi-

nele manier bedacht heeft voor

een oplichting, dan kan ik daar

om lachen. Het is wel eens ge-

beurd dar iemand een heel

eigen bureau oprette, met een

eigen incasso-bureau en brieven

met een eigen briefhoofd, 1'1/

die dan Duitse [irma's aan-

schreef, dat hij nog bijv. f 68,-

van hen te vorderen had, en

dat die mensen nog promt he-

taalden ook. Als bij de arresta-

tie van ~o' /1 man nog blijkt, dat

hij nog steeds een tekort heeft

vanwege gemaakte portokosten,

dan hoor ik zo'n verhaal mei

smaak aan."

* * *

"Nee, ik heb echt geen slape-

loze nucht en van de toename

van de kriminaliteit. Van niks

heb ik slapeloze nachten, alleen

als ik een bepaald bridge-spel

heb verknoeid. Ik doe mijn

werk - punt - a/gelopen."

11
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: ~rgemeester Ottevanger, Achtkarspelen:

GEMEENTEPOLITIE IS VOOR
GEMEENTEN MET 250000
INWONERS GEEN NOODZAAK

• :J rming gemeentelijke korpsen lost onderbezetting niet op"

< ben een politieman in hart en nieren", zegt burge-
- eester H. Ottevanger van de Friese gemeente Acht-

• = ·spelen. Dat "politieman" moet dan uiteraard wel even
. - s sen aanhalingstekens, ook al is de burgemeester in
: • "'1 gemeente belast met de handhaving van rust en orde.

.'l = nt voor de uitvoering van die taak dient hij een beroep

.~ : oen op de politie. Achtkarspelen groeit naar de 25.000
- •..oners (nu zijn er globaal 24.500) en dat betekent, dat

:~ :;emeente dan een eigen gemeentelijk korps zal moe-

~- opbouwen. De burgemeester: "Dat hoeft om mij be-
: st nietI"

- 0 - begrepen", aldus de heer
_ . ;~r. "dat een gemeente van

.nwoners geen keus meer
:--J. moet dan een gemeentelijk

~:" opbouwen met alle aan-
.,:JJièn. Daar zeg ik "nee" op.

c·": mij dan om de beantwoor-
." Je principiële vraag, of een

. _-:~ een eigen korps moet heb-
':"t een gemeente moet wor-

-cJiend" door een grotere een-
· .; .c f men beter specialistische
· .,'~ uitvoeren (meer mensen,
'c·· mogelijkheden tot het ont-

__ .. "'an specialismen)."

- __- Ouevanger denkt daarbij be-

. : .:! leen aan een rijkspolitie-
c.iar uitstekende ervaringen
-, heb uitermate goede con-

:,'K met de districtsstaf in
..-Jen - hij zou ook voorstan-
· :·.\.'rl zijn van een provinciaal

~:". waar op dit moment wel

~ér gesproken. "Ik weet na-
:-.:el. hoe die reorganisatie,

druk over praat, tot stand
".,'-. maar ik zou best kunnen

,'r een Fries politiekorps, of

dat dan gewestelijke of provinciale

politie heet, dat is van minder be-
lang".

Maar grotere eenheden die zijn be-
langrijk. "Ik denk daarbij bijvoor-
beeld aan moord, brand. grote ver-
keersongelukken, laboratoriumwerk , .
ik vraag mij af of elke gemeente met
25.000 zielen een politiekorps kan
opbouwen, waarin een goed recher-
cheteam zit, een op zijn taak be-
rekende verkeersgroep, een goed labo-
ratorium met daarnaast de noodzake-
lijke meldingspost, die dag en nacht
bezet moet zijn. Ik heb daar zo mijn
twijfels over" .
"Ik zou er veel voor voelen, als der-
gelijke "zware" dingen vanuit een
centrale eenheid behandeld zouden
kunnen worden. Friesland is dacht
ik zeer geschikt voor zo'n opbouw.
In de praktijk werkt het dus zo al, tot
mijn volle tevredenheid, met de rijks-
politie. Men heeft daar speciale groe-
pen ergens voor. Neem een moord,
die hier binnen de gemeente gepleegd
zou worden. Dan staat daar ineens
een speciale groep van de rijkspolitie,

de recherchegroep, voor je klaar. Die
mensen storten zich dan op de zaak
en proberen alles uit. Ik ben ontzet-
tend tevreden over die gang van
zaken".
"Neem een brand. Het is ontzettend
moeilijk om uit te maken of die is
aangestoken of door zelfontbranding
is ontstaan. Daar heb je mensen voor
nodig met specialistische ervaring en
kundigheid, geen zelfstandig gemeen-
telijk korps - uitgezonderd de hele
grote - kan die ervaring opbouwen:
het komt in zo'n gemeente misschien
een of twee keer per jaar voor. De
rijkspolitie heeft in dat geval de be-
schikking over de technische recher-
che in Groningen".

"Ik heb er vaak over nagedacht en er
ook wel met politiemensen over ge-
sproken, Ik blijf voorstander van gro-
tere eenheden, waar men die specia-
lismen kan ontwikkelen en kundig-
heden bewaren. Ik geeft de voorkeur
aan een team van getrainde specialis-
tische mensen, die ter beschikking
staan van de plaatselijke eenheden
van de politie".

Samenwerking

"Wat zie je in een gemeente, die over
moet gaan van rijkspolitie naar ge-
meentepolitie? De hele zaak moet
worden opgebouwd. Het lijkt mij zo
toe, als er met grotere eenheden ge-
werkt wordt, dat je dan geen verspil-
ling van krachten en geen verspil-
ling van geld krijgt. En mijn dertig-
jarige ervaring als burgemeester met
de rijkspolitie is, dat je met dat korps
een uitstekende samenwerking kunt
opbouwen. Een collega van mij, in
een ander deel van het land, kreeg

13
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EREX-BV Arnhem

Wij zoeken voor onze registratie-

organisatie "KOPREVO" nog enige

plaatselijke medewerkers in de

provincies: Friesland. Groningen.

Drente.

De werkzaamheden zijn zeer geschikt

naast reeds bestaande aktiviteiten.

ook voor gepensioneerden.

Geen verandering van woonplaats

noodzakelijk. Hoge verdiensten.

Telefoon en auto moeten beschikbaar

zijn. Gevoel voor fotograferen strekt

tot aanbeveling.

Uitvoerige sollicitaties te richten aan

de afdeling:

KOPREVO In Grootegasl (Gr.)

Postbus 20

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
I CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73
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eens gemeentepolitic. Hij zei: prach-
tig is dat. je praal iedere week even
met de korpschef en je bent van alle
op de hoogte: ik kon hem zeggen, da.
ik ook altijd precic- op de hoogte
werd en wordt gebracht van wat er
gaande is. Ik praat el ke maandag-
morgen met de adjudant en het maakt
totaal geen verschil. <lfje de dingen
met een adjudant be-preekt of met
een korpschef"
"Je moet er ah bu r"emeester ook be-
grip voor hebben. dat het vak van de
politieman een zeer moeilijk en zwaar
beroep is. Daarom houd ik zo eens
in de twee à drie maanden een be-
spreking met de hele groep. Zo leer
je elkaar wat beter kennen en weet
je, wat je aan el kaar hebt. Als er hier
bij mij een burger komt klagen over
de politie, dan moet hij er niet op
rekenen, dat hij mil zonder meer ach-
ter zich krijgt. Dan moet er wel heel
wat bijzonders aan Je hand zijn, Kijk
en daarom is het "l'J.; zo belangrijk
dat je de mensen ~ent en dat je de
dingen metelkaar kun I bespreken. De
politie doet niets z,'~der er eerst met

I mij over te praten ,':1 ik zal niet zon-
der eerst de zaak doorgesproken te
hebben, plotseling dingen gaan doen
Ik zie echt niet in. waarom dat alle-
maal bij de gemeentepolitic ineens
zoveel beter zou ga.::l. Het heeft mij
bijvoorbeeld ook 11,-':; nooit zeer ge-
daan dat de hoog-re chef in dit ge-
bied in Leeuwarden z it".

Sterkte

"Mensen", aldus de heer Otrevangcr.
"die gaan praten LH er het verschil in
sterkte tussen de gèmèènlelijke korp-
sen en de groepen \ .m de rijkspolitie
die hebben wel gelij k. maar Le halen
twee dingen doorcl kaar. Gemeente-
of rijkspolitie, dat i, een principiële
vraag. De onderbemanning bij de
rij kspolitie is een moei Iijke zaak, maar
naar mijn idee een zuak van tijdelijke
aard, Dat zijn twee aparte dingen, die
men niet doorel kaa r moet halen ".

"De groep Achtkarspelen van de
rijkspolitie moet \olgens de boekjes
een sterkte hebben \ an ruim dertig
man. Er zijn er nu een dikke twintig.
Dat is een tekort van zo'n dertig pro-
cent. Natuurlijk geeft dat moeilijk-

heden en natuurlijk heeft de burge-
meester van Achtkarspelen daarover

wel eens een gepeperde brief naar
"Justitie" gestuurd, ,,Justitie is altijd

financieelonderbedeeld geweest Ik
heb dat nooit begrepen. Misschien
heeft men wel gedacht, dat bij een
groeiende welvaart de misdaad zou
afnemen. Maar niets is minder waar,
dat zal men nu ook al wel hebben
begrepen".

De vorming van gemeentelijke korp-

sen lost dat probleem niet op, "Het

lijk: me ook een beetje het van de

ene fout in de andere vallen, Je komt

dan in een gemeente wel op de sterk-

te die je nodig hebt, maar je mist de

zekerheid dat er specialistische din-

gen kunnen worden gedaan door ter

zake kundige onderdelen van je

korps, waar je te allen tijde over kun I

beschikken.

Er zijn bij de rijkspolitie ook wel
andere zaken, die niet zo prettig zijn.
Bij de al genoemde onderbezetting
komt ook nog de detachering van
mensen in andere delen van het land,
Amsterdam, Kop Afsluitdijk, Schip-
hoi en in het seizoen de Wadden-
eilanden .. .Arnsterdarn en Afsluitdijk
zijn nu verleden tijd, maar de eilan-
den en Schiphol vragen nog steeds
mensen van de landgroepen. Ik heb
daar wel eens fel tegen geprotesteerd,
Maar dat heeft niets te maken met
de organisatie van de politie in Fries-
land, helemaal niets!"

.,/11 een goed/opende maatschappij";

vindt burgemeester Ott evanger, "dient

de politie een van de kogels te zijn,

die gaal gesmeerd is. Dal heeft men

naar mijn mening een poos niet door

gehad. Er is nu, dacht ik, een kente-

ring, Vroeger wC/sde baan 1'(111 politie-

man financieel niet erg aaillrekkelijk,

dat is nu veel beter. Er werd ook niet

zo gelet Of' de vooropleiding \'all de

politieman. Nu meer, want hel is

noodzakelijk, Ik \\,,'1'1. dal het politie-

vak uitermate moeilijk is en de kritiek

vaak: onbarmliartig, Een goed politie-

korps. zeg ik altijd, is een zegen voor

de gemeente, of het /lil rijkspolitie is

of een eigen korps. Ik heb graag dat

het goed gaat met de politie, want

dan gaal het ook goed met je ge-

meente".

(Uit: Leeuwarder Courant)
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:: e dingsschool te Apeldoorn

: ,. : eel geopend 15

.. : _.vendag . 18

: oc· komen

r e sc nutters . 19

-:: :"1modatie

,·'eersschool uitgebreid 21

~C, deze INFO-INTERN

.•.~·o(ten mee:

"olgerts, A. de Jong,

" <ccketrnan, G. M. Koning,

-.;. de Ruiter.

:: --:iredaktie:

-- Spelt.

"Produktiefste kraamkamer"
van de Nederlandse politie
officieel in gebruik genomen

"Het is beter te hinken op één been dan op twee ge-
dachten". Met deze diepzinnige Chinese spreuk begon

de directeur van de Opleidingsschool te Apeldoorn zijn

toespraak, waarmee hij de genodigden voor de officiële
ingebruikstelling van dit instituut (door hem de 'pro-

duktiefste kraamkamer van de Nederlandse politie' ge-

noemd) verwelkomde.

Onder hen, als eregasten: mr. Geertsema (CdK Gelder-
land), minister Van Agt, de algemeen inspecteur van het

Korps Rijkspolitie en de directeur-generaal van de Rijks-
gebouwendienst.

Schooldirecteur B. van der Meer rele-
veerde in zijn welkomstwoord, hoe in
1948 de eerste cursus startte in het
Brabantse Nistelrode, waar de 50
leerlingen (voornamelijk ex-oorlogs-
vrijwilligers uit de Indië-periode) wer-
den gehuisvest in een primitief ge-
outilleerd barakkenkamp, een oplei-
ding van zes maanden toen het les-
programma nog een produkt was van
eigen vindingrijkheid. Toen in 1955
de school naar Arnhem verhuisde,
was het aantal adspiranten inmiddels
opgelopen tot 120, de opleiding tot
een jaar verlengd en geprofessionali-

seerd, "Thans telt Apeldoorn 400
adspiranten (Hom en Harlingen heb-
ben er samen nóg eens 400) en de
opleiding is naar doel en inhoud sterk
in beweging", aldus de heer Van der
Meer, die - als bij het verschieten
van een ster - de nadrukkelijke wens
uitsprak: "Verleng de opleiding _..
ook al zou dat het verschieten van
méér dan één ster betekenen ... "

Zwembad

Nadat de minister en de algemeen
inspecteur het woord hadden gevoerd

15
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P. A. VAN DE RAADT,

Bouwbedrijf N.V.

Deventer

05700-23946

verbouwde het complex

"de Weijert"

*

onze aktiviteiten zijn:

• bouwbedrijf

• loodgietersbedrijf

• elektriciteitsbedrijf

• projektontwikkeling

• turnkey

16

(een verslag daarvan op pag. 4),
sprak de directeur-generaal van de
rijksgebouwendienst, ir. J. Halen. Hij
deelde o.a. mede, dat de mogelijk-
heid nog wordt onderzocht om op het
15 ha grote terrein van De Weyert
een zwembad te bouwen, bestemd
voor instructiedoeleinden voor de
beide politiescholen èn voor de N.P.A.
Om de goede verstandhouding tus-
sen de komende en gaande bewoners
van De Weyert (in casu de moeder-
overste van het seminarie en de toen-
malige overste Van der Meer) te
schetsen, memoreerde ir. Halen het
verzoek van de moeder-overste, om
bij de rijkspolitieschool in dienst te
mogen komen voor de verzorging
van de huishouding. "Het zal de heer
Van der Meer ongetwijfeld gespeten
hebben, dat hij op grond van ambte-
lijke voorschriften de moeder-overste
moest teleurstellen. Haar leeftijd was

namelijk 82 jaar ... "

Academie

... Na het officiële gedeelte verza-
melden de genodigden - onder wie
de commissaris der Koningin in de
provincie Gelderland. mr. W. J.
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,é ~:,ema en de burgervader van
- - =,doorn, mr. F. Th. Dijckmeester,
.-, .n een der recreatiezalen van de

. - :':']. waar adjudant A. de Jong,
- _. :':15 alle vaste medewerkers, de

__ :-:ranten eeen mozaïek aanbood.
= .: ~~ Iieten zich op hun beurt ook

.: onbetuigd en verrasten de direc-
- van de school met een fraai
,.<werk, dat op het bordes vóór
<haal een plaats heeft gevonden.

- _, oirant F. A. J. M. Mulders droeg
.: een van gevoel voor humor ge-

- ;=:lde toespraak het kunstwerk aan
- .-.~er Van der Meer over.

=eest

- - officiële plechtigheden werden
.-.en met een gezellige feest-
-,,:, waarop ook de echtgenoten
~~hlgenotes van de vaste mede-

. -,· :"rs- aanwezig waren. De avond
- -~ muzikaal omlijst door een com-

,:::1 de Rijkspolitiekapel.

Bij de foto's:

De staf van de school is trots op het 'praktijkstraatie', met een volledig inge-

richte woning, een bankkantoor. een café, een supermarkt en een groeps-

bureau, waar op de praktijk gerichte situaties in scène kunnen worden gezet,

tot lering (en vermaak) van de toeschouwers.

(Foto's A. L van Ooijen. Apeldoorn)

17
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Mevrouw S. A. van Kamp in gesprek met haar gasten

(Foto: A. L. van Ooijen. Apeldoorn)

Vrouwendag

Reeds enige tijd is het een gebruik
geworden, dat er aan de opleidings-
school te Apeldoorn, een dag wordt
ingeruimd, waarop de vrouwen of de
verloofden van de toekomstige poli-

tieambtenaren, een dag te gast zijn.
Op die dag kunnen de vrouwen ken-
nisnemen van alles wat hun mannen
moeten Ieren, hoe zij getraind wor-
den op sportgebied, wat zij alzo eten
en hoe zij op de praktijk worden
voorbereid.

Bij dit alles behoort natuurlijk ook
een rondleiding door het gebouw. In
de middaguren krijgen de dames de
gelegenheid problemen van allerlei
aard te bespreken met een vrouwe-
lijke officier jeugdzaken en een echt-
genote van een der docenten.

Geld lenen?

Dat kan. De Ribank verleent u snel en discreet een persoonlijke lening van

1.000 tot 15.000.

3.000 24 maanden t 149,- p.m.

4.000 36 maanden t 140,- p.m.

5.000 36 maanden t 173,- p.m.

7.500 48 maanden t 212,- p.m.

Overname van lopende lening mogelijk. Kwijtschelding bij overtijden.

Rente aftrekbaar voor de belasting. Bel voor nadere ·inlichtingen:

Ribank N.V., Herengracht 320-324,Amsterdam. Tel. 229726.

Voor de Drechtstreek: J. M. Prins, Onrust 16, Zwijndrecht. Tel. 078-27992.

Wenst u een exacte voorlichting over een

verzekering voor de kosten van

verpleging in een hogere klasse?

Vraag Inlichtingen aan onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 234

18
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Jaar komen de schutters

::.: district had z'n 6 beste schutters
: :<~urd naar de schietbaan Manger
: c:- te Driebergen waar op 2 sept.

.i e Korpskampioenschappen wer-
:: -. gehouden. De organisatie was in
· ~-jen van de R.P. Sportver. ALEX.
-.:':?t de adjudant A. Goosen een
· : ~:,)mstwoord had uitgesproken be-
-: - ~en de wedstrijden. Aan het eind
~-. je dag kon aan de hand van het

-:. .ebord worden gezegd, dat W. J.
, Tiehuis (district Oost) het zuiverste

.~, met de karabijn, H. Rodenburg
:.<~ict Noord) de meeste punten
: . ; aarde met het pistool en dat het
:_-:-. 'district West 2) het vaardigste
· -' .r.et beide vuurwapens.
_. ?rijzen werden door generaal

\1. Rehorst uitgereikt.

=: :enburg van "Noord"
: '·.ampioenschutter pistool 1975

, .West 11" Korpskampioen pistool en

, ':.' 1975 + prijs beste team

.. <otooienst A.V.D.}

UITSLAG

KORPS - SCHIETKAM!'IOENSCHAPPEN 1975

KARABIJN - PERSONEEL

1. W. J. M. Tiehuis, Oost (167); 2. A. Koning,

West II (163): 3. R. H. van Houten, West II

(159 3 x 10); 4. J. E. C. Brendel, Oost (159

2 x 10c? x 9); 5. G. J. Simmelink, Oost (159

2 x 1G6 x 9); 6. H. E. van Bijnen, West 11 (158);

7. P. Geurts, Zuid (156); 8. P. Hettema, West I

(155); 5. M. Manders, Zuid (153 3 x 10); 10. A.

Kaam, West I (153 1 x 10); 11. A. Th. Ensink,

West II ('52); 12. K. Eikelenboom, Zuid (151);

14. A. L. Dams, Oost (150 4 x 10); 14. D. Cop-

poolse, West I (150 2 x 10); 15. A. H. Streef-

kerk, West II (148); 16. H. Peters, Zuid (146);

17. !'. Zuurmond, West I (145); 18. R. Hagen-

doorn, West II (141 2)( 10); 19. F. A. Vervelde,

Oost (141 1 x 10); 20. B. Harbers, Zuid (138);

21. A. M. Grevinga, Noord (137); 22. J. C.

Zoodsma, Noord (136); 23. J. G. Klein Wieche-

rink, Oost (135); 24. B. J. Gerrits, Noord (132);

25. I. S. Blauw, Noord (130); 26. G. Keyers,

Zuid (124); 27. J. de Ruiter, West I (122); 28.

G. J. Knoppers, Noord (116 2 x 9'4 x 8); 29. H.

Frantes, West I (116); 30. M. Th. Bergervoet,

Noord (93).

KARABIJN - KORPS

1. West II (213); 2. Oost (209); 3. Zuid (207);

4. Noord (191); 5. West I (190).

BESTE TEAM OP BEIDE "'''PENS

1. vses: II

2. Zuid

3. Oost

4. Noord

3. West I

(205 + 213 = 418)

(193 + 207 = 400)

(180 + 209 = 389)

(186 + 191 = 377)

(178 + 190 = 368)

PISTOOL PERSONEEL

1. H. Rodenburg, Noord (156); 2. H. E. van

l3ijnen, West 11 (152); 3. D. Coppoolse, West I

i150); 4. I. S. Blauw, Noord (147); 5. A. H.

Grevinga, Noord (146); 6. M. C. D. Zijlstra,

Zuid (144 1 x 10/6 x 9); 7. N. J. Nieuwland,

West II (144 1 x 10!1 x 9); 8. R. H. van Houten,

West II (142 1 x 10/6 x 9); 9. J. Paalman, West

II (142 1 x 10;5 x 9); 10. H. Frantes, West I

(141); 11. A. C. van Eck, Oost (1382 x 10.4 x 9;

12. G. M. van Kruisbergen, Zuid (138 1 x 10!

2 x 9); 13. A. Beekmans, Zuid (134 1 x 10'3 x 9/

6 x 8); 14. W. J. M. Tiehuis, Oost (134 1 x 10/

3 x 91 x 8); 15. P. Hettema, West I (133); 16.

J. de Groot, Oost (132 3 x 10); 17. A. Kaam,

West I (132); 18. J. van Houten, Noord (130

2 x 10); 19. G. J. van Zon, Zuid (130 1 x 10);

20. A. L. Dams, Oost (125); 21. J. de Ruiter,

West I (121); 22. M. J. van Zwieten, West 11

(119 1 x 10/4 x 9); 23. A. Th. Ensink, West II

(119 1 x 10!1 x 9); 24. J. C. Zoodsma, Noord

(113 2 x 10); 25. P. H. M. Clijsen, Zuid (113

1 x 10); 26. W. Th. M. Jansen, Oost (113); 27.

K. Wietsma, Noord (111); 28. P. A. Lamers,

Zuid (110 1 x 10); 29. P. Zuurmond, West I

(110); 30. R. Kemper, Oost (105).

PISTOOL - KORPS

1. West II (205); 2. Zuid (193); 3. Noord (186);

4. Oost (180); 5. West I (178).
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RP te Water
bij vlootschouw

Rijkspolitie te Water Amsterdam had
al haar materiaal ingezet bij de vloot-
schouw van Amsterdam 700. Dit
evenement trok duizenden belang-
stellenden en is in alle opzichten ge-
slaagd. Het publiek dat niets van het
schouwspel wilde missen drong dich-
ter en dichter naar de wallekant. Dat
er geen ongelukken zijn gebeurd is
mede te danken aan de oplettendheid
van onze collega's te water. Op de
foto, gemaakt door Claudia Ronday
Rehorst, zien we een moderne R.P.
boot met daarachter een enorm zeil-
schip uit vroeger tijden.

Erehaag
van gummistokken

Klasgenoten van A. van Oosten (op-
leidingsschool Harlingen) hadden een
erehaag gevormd toen hun jonge col-
lega met zijn echtgenote, T. Bosch, de
trappen afdaalde van het stadhuis te
Leeuwarden.
Dat zij daarbij de gummistok gebruik-
ten hoeft geen slecht voorteken te
zijn.

Foto: Leeuwarder Courant

ATTENTIE - GELD - THUIS - SERVICE

Vanaf f 1.000,- t/m f 100.000,- voor ieder zijn kontante koop.
Lopende lening kan worden ingelost, mits hierop geen achterstand.

Wettelijk tarief, eigen termijnkeuze, geen behandelingskosten.
Ook voor leasing van bedrijfswerktuigen, veestapel t/rn I 500.000,-.
Vertrouwelijk en discreet, belt u als vele honderden voor u, 03410-14423/1 6710, Spec. kan!.uren 13.30- 20.00 uur.

akkoord in
4 uur

Privélening

enkele voorbeelden:
24 uur

Woonverbetering

I 2.500,- 30 m - f 10B,-

I 5.000,- 42 m - f 161,-

f 8.500,- 54 m - f 221,-

I 15.000,- 60 m - f 355,-

f 5000,- 60 m - f 125,-

f 10.000,- 72 m - f 212,-

f 13.000,- 84 m - f 246,-

f 15.000,- 96 m - f 260,-

JANSENS KREDIETKANTOOR, Uw Leenheer, Erkend en gemachtigd

Van Goorsweg 3, Hlerden-Harderwijk.

2e Hypotheken:
24 uur

met eigen woning

f 10.000,- 60 m - f 267,-

f 20.000,- 120 m - I 351,-

f 40.000,- 120 m - f 701,-

Alle bedragen mogelijk.

20

Knip uit en bewaar.
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••

Accommodatie
Verkeersschool
..Jitgebreid

- :taandag 11 juni 1975 werd op
., .errein van de Varenkamp de

-.nmodatie van de Verkeersschool
;~!::-reid met een nieuwe ruimte
- cursisten en rij-instructeurs.
.vaardering voor het op bestem-

.. ' :,:çkke voortdurend attenderen op
nopeloze tekort aan huisvesting

_. ::;gelegenheid aan de school, als-
. ~;: voor zijn vasthoudendheid om

. _ . ::qandkoming van het gebouw-
- .; ;: edkeuring - zo snel mogelijk te
": .; <eren, meende het vaste perso-

. r . zulks tot uitdrukking te moeten
- '. -;~n door het gebouw de naam te

;;:1 van de huidige directeur van
'. er keersschool n.1.

"C. W. Bloemerspaviljoen".

hopen, dat de cursisten en rij-
. ':: .icteurs, die in dit paviljoen hun
- ~::~komen hebben gevonden of zul-
. - '.inden de aanwinst zullen ervaren

,,;en goede vooruitgang in de huis-

vesting. In afwachting van het betrek-
ken van de nieuwe verkeersschool te
Enspijk, kunnen hopenlijk nog ver-
dere voorzieningen op het terrein van
de Varenkamp plaats vinden.

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. 085 - 82 91 00·

DOORNBOS
TRANSPORT I.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

21
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"Zulke" collega's

Toen ik onlangs op weg was naar
Leeuwarden om een vergadering van
het RP-Magazine bij te wonen, werd
mijn auto nabij Leusden aangereden
en zodanig beschadigd dat ik niet ver-
der kon.
Collega's die ter plaatse kwamen
brachten mij naar de A.V.D. en deze
dienst zorgde ervoor dat ik een andere
auto kreeg om toch verder te kun-
nen. Omdat ik niet wist waar de ver-
gadering gehouden zou worden riep
ik ter hoogte van Lemmer de hulp in
van de meldkamer District Leeuwar-
den. Deze collega's vertelden mij dat
de vergadering plaats vond op een
boot die echter al was uitgevaren.
Voordat ik tijd had om nog iets te
zeggen schakelde men de R.P. te
Water in het district in, die de boot

opzocht en ergens aan de kant bracht.
Een surveillancewagen uit het district
ving mij op ergens bij een gemeente
die ik niet kende en waar de meld-
kamer mij had "heengepraat". Zo
kwam ik feilloos op de plaats van
bestemming. Fijne gedachte te weten
dat je zulke collega's hebt ...

Th. Spelt.

Reünie klas S 1972/11

gaat dit jaar niet door

De reünie van klas S (Simon) 1972/II
van de opleidingsschool Apeldoorn
(klasoudste Moerland) kan dit jaar
niet doorgaan, als gevolg van per-
soonlijke omstandigheden.
Wij hopen in 1976 meer succes te
hebben.

Het organisatiecomité.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

lo OTTEN, adj alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat '28, AIkmBar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209 - 26 07),

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj alg dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990 - 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W, VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis Zwaai kolk la,
Wapenveld 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F, SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127. A" ••n
tel. 05920 - 1 7888 (thuis: 05920 - 1 4594),

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN. adj alg dienst
Bureau: Kraanstraat s-b. Breda
tel. 01600 - 2 40 61 (thuis 013 - 67 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr v.a.
Bureau: Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880 - 1 5314).

DISTRICT EINDHOVEN

E, P. M. VAN DOOREN, owrnr v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th, SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 5 24 97),

DISTRICT GRONINGEN

H. J, KUIPER, owmr v.a.
Bureau: Prof Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G, A. BOOT, plv. hocto adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. vOSTING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100-? 60 40)

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043-16720 (thuis: 043-31890).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis 01180 -14491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. À. P. DIERCKX. 011. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2. Nijmegen
tel. 080 - 22 8273 (thule 08896 - 13 27).

DISTRICT ROERMOND

W, A, G, MEULENBERG plv, hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECH'

DISTRICT ZWOLLE

C, A. v.d. HORST, owmr. DIR
Bureau' Wipstrikkerallee 169, Zwolle
tel. 05200 - 1 0625 (thuis 05200 - 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B, SCHMIDT, off. le kl. toegev.
Bureau' Westerdoksdijk 2, Amsterdam
lel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977 - 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon, Wilhelminaslr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baex'8merweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748 - 666.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathdm (L},
(thuis: 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 05760 - 3 09 03, thuis 08338·
2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

t, MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977 - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H, A. DE RUITER, owrnr,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varen kamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thu is: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

0, G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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3eneraal W. M. Rehorst:

Stage en opvang
van adsp'iranten
belangrijk vraagstuk

Voorlichting komt
vandegrond

.-1 an het opleidingscentrum in

'U!ï1 is onlangs een proei Xt'-

niet stage voor adspiranten

de opleiding. Zoals in het

-, rn urn m er van RPI/! valt u'

:\ dil ex p erimen t zeer posit ir]

~:0I11en.

:/\\. mening hierover?

cr Rehorst: Ik vindt stage voor
-centen. waarbij ik tevens gaarne
:" ang zou willen betrekken. een

_- ;~ijk vraagstuk dat alle aan-
verdient. Het zal daarom dui-

. zijn. dat elke activiteit om de
. '::1g van de jonge politiearnbte-

. _. .e vervolmaken niet alleen mijn
:':.ge instemming, doch tevens en
. .; mijn volle medewerking heeft.

. 0: "tijdens de opleiding" en "stage

.. ,">': I na de opleiding" - waar-
.' ..-niangs een rapport van de

'werkgr oep Borra' is verschennen. dat
bij de districtscommandantcn en hij
mij zeer gunstig is ontvangen -. mo-
gen weliswaar in opzet van elkaar
verschillen. beide verdienen n.rn.rn.

de volledige aandacht.
De heer v.d, Meer. directeur van het
opleidingscentrum. heeft hij de OIIi-
ciëlc ingebruikstelling van het oplei-
dingsinstituut in Apeldoorn. de \\em
kenbaar gemaakt: verl enging \'{/I/ d{'

opl eidingstermijn .

:-.riet alleen deze wens. doch "c'" de
wensen en verlangens ten aanzien va n
stage en opvang rechtvaardigen (1<:
volledige aandacht en inzet van alle'
erbij betrokkenen.

RPIlI: //1 Ol/S vurig interview (I{'{JI .

'75) hebt 11 ondermeer ge_~egd. dal

via hel "bureau voorlichrine' \'(1/1 lIlI' ••••

inspectie er alles aan :01 word en ge-!i-

interview: 1. J. H. v, Aerssen

daan om de relaties, o.a.lusser! pers

en politie IC verbeteren,

Op welke wijze denk t /.I dir re reali-

seren?

DI' heer Rehorst: Het Korps Rijks-
politie heeft het in de tijd van zijn
bestaan moelen stellen zonder een
eigen voorlichtingsapparaat. Zowel
door mijn directe voorganger, de

heer De Gast, als door mij is dit
als een groot gemis aangevoeld. Ge-
lukkig is daarin nu verandering ge-
komen. Als onderdeel van de nieuw
geformeerde Stafafdeling Algemene
Zaken aan deze inspectie, is een "bu-
reau voorlichting" van de grond ge-
komen.

De doelstelling van dil bureau - dat
overigens nog niet volledig is bemand
en nog in een oprichtingsstadiurn ver-
keert - is het geven van voorlichting
in de meest uitgebreide zin van het
woord. Uiteraard zal in de beginfase
zorgvuldig worden afgetast op welke
wijze en met welke middelen dit het
beste kan gebeuren.
Vaststaat in elk geval, dat het bureau
zal trachten zijn doelstellingen te be-
reiken. door ondermeer

het verstrekken van voorlichting
aan het bedrijfsleven. maatschap-
pelijke instellingen, de sportwereld
en overheidsinstellingen:

intensivering en verbetering van

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN IESSEL D.V.
Rijksstraatweg 58 GELDERMALSEN Tel. 03455 - 1449

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

23
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de communicatie tussen pers en
publick enerzijds en de politie
anderzijds:

hegeleldlng en coördincrinu van

dc voorlicluing. via de daar aan-
gewe/l~1l voorlicht ing sotficicrcu:

het bevorderen van de interne
communicatie, zowel horizontaal
als verticaal.

Daarnaast zal aan een apart en zeker
niet het minst belangrijke Iacct van
de voorlichting-a.rak -~ het verstrek-
ken van voorlichting bij calamiteiten
- de grootste zorg en aandacht wor-
den besteed.
Dat een en ander zal plaatsvinden in
nauwe sarncnw crk ing en overleg met

de voor lichtinu-institutcn van andere
overheidsinstanties. waarbij ik in
eerste instantie denk aan de afdeling
voorlichtinj; van het ministerie van
justitie. lijkt mij een duidelijke zaak.

Voorkom inbraak

Wij beveiligen u d.rn.v. een elektro-

nisch bewakingssysteem tegen brand

en inbraak.

Detectie-mogelijkheden d.rn.v. radar,

infrarood, closed circuit, rook, vuur

en termische detectors.

Alarmering: akoestisch, optisch of stil

alarm, hoog frequent of via de tele-

Ioonfi]n.

Alarm-centrales met afstandsbediening

De bewakingstijd is naar keuze te pro-

grammeren.

Noodstroomvoorziening .

Het aansl uiten van een foto-camera,

enz. enz.

Montage en service door geheel

Nederland en België. Hebben wij uw

belangstelling gewekt? Mogen wij u

dan uitnodigen geheel vrijblijvend

uwerzijds, contact met ons op te

nemen? U kunt het schriftelijk of

telefonisch doen'

C.T.D. Electronles

Postbus 184, Waalwijk

Te I. 04160-34664

24

Midden in ons milieu i

DIERTJES

MET STEEKHOUDENDE

ARGUMENTEN

Tekst: B. \V. van Harskamp
milieu-docent Kaderschool

Opnieuw heeft milieu-docent B. M. van Harskamp

van de Kaderschool in Apeldoorn enkele leerzame

bijdragen gesch reven over wat om ons heen leeft in

flora en fauna. De eerste aflevering is gewijd aan de

pikante dierqroep: de insekten: Bij de meeste men-

sen onbekend en daardoor onbemind.

Extra aandacht voor de wesp, die - met een variant
op bioloog Foppie Brouwers herkenningsmelodie

"jaagt en behaagt, en ons altijd weer plaagt".

"De grlllltstc llJ1L'lll-.11ing is de stilte",
heb ik eens gek",::) Hct moet be-
dacht zijn dOl)l' icn.md die ooit in
zijn leven het Icer irua ic. door zon
besprenkelde Ilh\lr,', hcv ocht. waar
ik op zoek l\dS n...r: een bevriende
reservaatbewaker.
"Ik heb een pruchti , II espennest \'001'
je, Ik trol het aan in een nestkastje
en ik moet zeggcn. ,Lit je boft. want
het is van de hoornaa r. Ze komen
hier zelden vo.u." Dcze hegroeting
was nog maar het l,egin \ .m zijn ver-
haal. Kijk. zei hii <tuandc bij het
prachtige nest: "DL' mensen zijn in
de meeste gevallen l,cJldald niet vrien-
delijk tegen insckter: Ddt komt waar-
-chijnlijk doordat r-: Cl maar zo wei-
nig van weten. In '\ederland en Bel-
gië komen een 1-'111 \ erschilIende
soorten in-cktcn \ (\,\r. rnuar over de
hele wereld verspreid zijn er wel
7()()()()() soorten. Ze « ordc n ook wel

hex apodd c genucmd: Icsplltigen. want
dat is een van de kenmerken. Even-
als een ander hcrkcnninespunt. de
drie delen \ an het in-cktcnlichuam:
kop. borststuk en ucht c riij}. die elk

IveC1' uit schakels (segmenten) be-
staan.

Twintigduizend lensjes

Aan de kop zitten I.es van die scha-
kels. waaruan allerlei aanhechtingen.
sprieten. c.d. voorkomen. Bekijk maar
ecn-, een gewone kamervlieg in een
glas. Door het loupjc ziel Ll op de
voorste segmenlcn een paar wonder-
lijk gelormde ogen. l-acet-ogen. be-
staande uit duizenden uiterst kleine
lensjes. Het oug van een lihelle telt
20.U()() van die lensjes.

Bovcridien vinden we aan de voor-
kant een paar sprieten (antcnncn ) die
uiterst gevoelige reuk- en ru-tz intuigcn
bevatten Zij hebben o.rn. l C maken
met prooi. bestuiving en vr-ortplan-
tinu.
Aan de verder naar achter gelegen
drie schakels vinden wc dan nog drie
paar monddelen. die het dier op de
mee-r doelmatiuc wijle in staat stel-
len tot bijtende. likkende. zuigende.
stekende 111' tu-rende handelingen, Zo
zijn kevers, sprinkhanen. larven en
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_;:-en door getande, scherpe en
- ,,':ende kaken tot bijten in staat.

-r • xunnen vlinders door een lange
: _.;'='uis een roltong gebruiken om
~.-..rit het binnenste van de bloem de

· ,~,.ar weg te halen. Zo hebben bijen,
· . :-:-.melsen wespen onderkaken die
· _~.:len zuigen en bovenkaken die
'.:l:len bijten. Muggen hebben b.V.
',:,=nd·zuigende monddelen, die
: ".envormig een wond maken waar-
.: dan weer vocht (ons bloed of
: ~:ltèSap) opgenomen kan worden.
=: :~. muggebeet is in wezen een won-
:, '::ike combinatie omdat ook nog
r ; -. anti-bloedstollend vocht wordt
. ;~'='racht.

Zoemen is zingen

'--::: tweede gedeelte van een insect,
· :: oorststuk, bevat de zes poten en
.:' .,ij ieder soort behorende vleugels.
-:: is haast onvoorstelbaar dat een

=; b.v, 330 x per seconde de vleu-
~ r . , beweegt. Dit brengt de zoge-
· ~",:-:1devleugeltoon.
--::: zoemen van bepaalde insecten,

~ van meikevers ontstaat niet dOOI
:'_;elbewegingen, maar door tril-
';~n van ademopeningen.

.:.-: poten hebben vaak klauwtjes
- ~~:tussen zich een kleverig hecht-
~ ~.:'f.ieof zuignapje bevindt, dankzij
- :,;'e een vlieg zo behendig overal op
· ~~,lopen, De poten hebben verschil-
:'-.':= functies: zoals grijpen, graven,
,: .:::gen, hechten, dragen.
- :--,slotte vinden we aan het achterlijf
.:;:::-:enten waarin een naald zit. Dat
'-':'.-.een angel zijn om te kunnen ste-
• :--, Ibijen, wespen) een boor om in
- _, of ander materiaal te kunnen
· . :~n (houtworm) of een legboor om
':': ei kwijt te kunnen (sprinkhaan).
'.' ~:lnetjes-libellen hebben aan het
".:-.:erlijf bovendien nog een grijp-
. ;~an. waarmee ze het vrouwtje

, _~.:lenvasthouden.

:Iapierfabrikanten

-::Jg naar de wespen, die behoren
:-.enals de bijen en de hommels) tot

::- angeldragers. Klassiek is ook de
- :'-pentaille. Aan de geel-zwarte uit-
- , astering is af te leiden dat we met
.: .insecten te maken hebben en dat

:: daarvoor uitmuntend zijn uitge-
--':. Veel soorten leven in een sociale
.:~t. Dat betekent, dat ook dit insekt

in nauwe relatie met soortgenoten een
nest bouwt en bewoont met een
koningin, met werksters en mannetjes
die een ongelooflijk knappe en doel-
matige werkverdeling kennen. Ze
bouwen nesten die uit een papier-
achtige stof bestaat, die uit hout of
boomschors wordt gemaakt. Ze doen
dit met hun aangepaste monddelen,
vermengen het met speeksel en ver'
werken het tot dunne papierplaten die
vaak de omkleding vormen van de
zeshoekige cellen, waarvan de raten
horizontaal en met de openingen naar
beneden gekeerd, worden geprodu-
ceerd. De door de mens ontwikkelde
papierfabricage steunt in wezen op
dit door insecten ontwikkelde prin-
cipe.
Een wespenstaat is éénjarig en de
dieren sterven tegen de winter uit.
Slechts de bevruchte koninginnen
blijven over en overwinteren op be-
schutte plaatsen. In het voorjaar sticht
een koningin zelf een nieuwe staat,

legt eieren, voedt de uitkomende ma-
den met fijngekauwde insecten die ze
in de krop heeft opgeslagen en bra-
kende overbrengt. Wanneer er vol-
doende werksters zijn, nemen deze de
taak van de koningin over, die zich
dan verder uitsluitend met het leggen
van eitjes bezig houdt. De maden
worden ook wel gevoed met honing
geroofd van bijen of in de maag ge-
vormd uit suikerhoudende stoffen,
die ze zo vaak bij de consumerende
mens trachten weg te snoepen.
In de meeste gevallen doodt de wesp
zijn prooi (vliegen, rupsen, bijen),
door deze in de nek te bijten. De
prooi wordt daarna ontdaan van kop,
poten en vleugels en daarna naar de
kolonie vervoerd. De volwassen in-
secten voeden zich zelf met nektar
honingdauw en zoetwaren. '
De hoornaar is de grootste Europese
wesp (Vespa Crabo), bouwt een
kogelrond nest in oude bossen, nest-
kastjes of in- en nabij woningen. De
dieren maken een volledige metamor-
fose door, dat wil zeggen de cyclus:
eitje, made, pop, imago (volwassen
dier). Ook hier geldt het spreekwoord:
"Ook de fraaiste vlinder was eerst
een lelijke rups" .

25
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nieuwe I - t ïIl
groeps·~-a..._~
commandanten

.: .ngang van I augustus 1975 aan-
:;2èn als commandant van de
::' Groningen der Rijkspolitie te

__:.:~ adjudant H. de Boer. Hij werd

-~èn te Lemmer 6 augustus 1921

.. '" sedert 1 augustus 1967 plaats-
~:lgend groeps/postcornrnandant
+.ngen der Rijkspolitie te Water.

:: ingang van 1 augustus 1975 aan-
ezcn als commandant van de
,~ Putten adjudant J. Klein. Hij

_-.; geboren te Emmen 6 oktober
- en was sedert 15 september 1971
-r scommandant te Muiden.

.._ .ngang van I augustus 1975 aan-
-zen als commandant van de

c::> Yorden adjudant 1. Kuijper.
., erd geboren te Edarn 28 februari

-~- en was sedert I december] 972
_" .svervangend groepscommandant

-: evoetsluis.

Met ingang van 1 augustus] 975 aan-
gewezen als commandant van de
groep parketpolitie Zutphen adjudant
W. Eijzenga. Hij werd geboren op 16
juni 1919 te Utingeradeel en was
sedert 1 februari 1967 postcomman-
dant te Ruurio.

Met ingang van 1 augustus 1975 aan-
gewezen als commandant van de
groep Buren adjudant F. Hommer-
som. Hij werd geboren op 8 januari
1920 te Echteld en was sedert 14 sep-
tember 1968 plaatsvervangend groeps-
commandant te Buren.

Met ingang van I augustus ]975 aan-
gewezen als commandant van de
groep Didam adjudant J. B. H. Klop-

penburg. Hij werd geboren op 18
april 1932 te Wehl en was sedert 1
november 1974 plaatsvervangend
groepscommandant te Didam.

Met ingang van J augustus 1975 aan-
gewezen als commandant van de
groep parketpolitie Groningen adju-
dant B. Balkema. Hij werd geboren
op 1 I augustus 1918 te Loppersum
en was sedert 1 augustus 1971 plaats-
vervangend groepscommandant par-
ketpolitie Groningen.

CAP-CHUR APPARATUUR
~. '~ ..~.-~----_._-_._--
ti VECIN =0..
~....J----- --------

voor het vangen en verdoven van wilde, wild geworden of moeilijk te

Jenaderen dieren.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur

is thans beschikbaar op aanvraag.

BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 277 - 's-Gravenhage - Tel. 070-394481
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De snelste meter in een tijd van 49.0 sec. Hier-
mee was hij de eerste nederlandse
politieman in de geschiedenis die deze
grandioze prestatie leverde.
In die zelfde maand, echter onder
slechte weersomstandigheden eindig-
de Verhuist in een zeer sterk interna-
tionaal gezelschap op een vierde
plaats, weer in een geweldige tijd.
We zullen de prestaties van deze ge-
weldige atleet blijven volgen.

Dat er bij ons korps aan sport ge-
daan wordt is genoegzaam bekend.
We hebben zelfs goede atleten in ons
midden. Een van die uitschieters is
Gerard VerhuIst van de RPSV Luc-
tor. Deze jongeman liep in juni op
het schitterende sportcomplex de 400

Ze zijn glashard ...

Maar zelfs ~lasharde'jongens
krijgen Lexan ruiten niet kapot

yvant Lexan. de glasheldere kunststotoïaat.

IS 250x sterker dan veiligheidsglas. Zelfs
een voorhamer doet-een Lexan ruit niet
breken, splinteren of scheuren. Lexan is
gegarandeerd breukveilig.

Lexan - fraai en representatief
Bouwen met het oog op de :29-: -r st
is Lexan toepassen in wir.!(e s. s i -c.en.
banken, openbare instellinge-

Lexan in elk bouwbestek
Ook in ieder nieuwbouwprojekt hoort Lexan.

Op alle plaatsen waar conventioneel glas
door zijn breekbaarheid risico oplevert voor
mensen. Of dingen.

Preventieve beglazing met Lexan betekent

hoge onderhoudskosten uitsluiten.

Lexgard - kogelwerende ruiten
Als afweer tegen schietqr açe :~::l?1
kunnen loketten, balies. etc. - ~ :~.ei:igd
worden met Lexgard. De n.e~:.-=

kunststofruit die beslist koçe :.~'=-j is.

LEOOAN"

M.A.VlNK B.V.

Bergvredestraat 7

Postbus1
6313-Didam(Gld)

Tel.08362-8111
Telex45086

BON voorgrotere RI
beglazing. veiligheid

Ik wil meer informatie over t.exa-.

In. gesloten envelop zenden ea- v nl< • Antwoordnr. 1·

Didam. Postzegel overbcmq.

Naam ..

Straat .

Plaats "e'e'oon

28

Aan onze

RP-magazine abonnees

Het abonnementsgeld voor de
17e jaargang van september
1975 t/rn augustus 1976 be-
draagt f 22,50 incl. btw.
De meeste abonnees hebben
inmiddels aan ons verzoek om
vóór 1 oktober het bedrag aan
ons over te maken voldaan,
waarvoor onze dank.
Wij verzoeken diegenen die
nog niet overmaakten dit als-
nog te doen vóór 15 november
a.s.
U bespaart ons en uzelf extra
administratie en kosten; u helpt
daardoor mee aan ons streven
om ondanks grote kostenstijgin-
gen de abonnementsprijs zo
laag mogelijk te houden.
Dank u!

Redaktie en uitgevers.

Persoonlijke Lening voor
politiefunctionarissen.

Een Persoonlijke Lening voor u is zó rond.
Als 't moet in een dag. Dat kan zo snel omdat
u polililunclionaris bent
Leningen lussen 11.000,- en 115.000.-.

Een paar voorbeelden:

In handen Terugbetaling
(in maanden)
12 x f 94,16
24 x f104,16
30 x f128,41
36 x f180,64
42 x f221,05
48 x f254,49
54 x f258,39
60 x f354,84

f 1.000,-
f 2.000,-
f 3.000,-
f 5.000,-
f 7.000,-
f 9.000,-
f10.000,-
f15.000,-

Renle aftrekbaar. Kwijlscheiding bij overlijden.

Nu ook de speciale Wooncomfortlening van
f 3.0QO,- tot f 15.000,- met looptijden tot
8 jaar.

Bel of kom naar de

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Wesleinde 10. lei. 020 -23"/271'
Buikslolermeerplein 131b. Iel. 020·276809 '
Arnhem, Mariënburgslraal 10, lel. 085- .
427561.450367 Den Haag, Laan van Meer-
dervoorl 214. Iel. 070· 643925 Eindhoven,
KerksIraaI 17, lei. 040·63146 Enschede,
Langeslraat 11, lei. 053·324398 Nijmegen,
v. Welderenstraal 127, lel. 080·226200
Rotterdam, Mauritsweg 45, lel. 010'135743
Utrecht, Maliebaan 67, lel. 030·314636
Voorburg, Parkweg 12, lel. 070·871612
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075 -16691 0
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in dienst getreden

DISTRICT ASSEN

oe' 1-6-'75: .r. Stevens, R,A, !II te Asse'

0"" 1-8-'75: I. J. Walle adj,-comm:,,,s {.<,

'''' Assen.

DiSTRICT EINDHOVEN

=s- 16-7-'75: M, p, j, M, Heijrnans . sç",-

,'" --A te st. distr. Eindhoven,

JISTRICT GRONINGEN

="" 1-7-'75: C, A, C, Kesirnaat-Hut.er

s : -rijver te Groningen,

DISTRICT s-HERTOGENBOSCH

0;,' 1-8-'75: H, A, Veneker, wrnr . t s ,',

'~ St. Anthonis.

JISTRICT MIDDELBURG

Oor 16-7-'75: A, C_ P. de Munck, sen:' ,',e'

z ;8 Middelburg,

="" 1-8-'75: M, P. Lenselink, wrnr. 1e "

-~ Axel.

_ 1-9-'75: A, Zijderveld. wrnr. te Zrer.«-

JISTRICT ZWOLLE

="" 1-7-'75: F, D, Eikelboom, schrijver-A

';' Zwolte.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

02' 1-8-'75: Mej, W, v.d. Horst, adm.

,- ot. C 3e kl . te Ortoberpen.

KADERSCHOOL

oer 1-8-'75: J. Baarspul, referendaris te

: :eldoorn,

RIJKSPOLITIE TE WATER

::~r 1-8-'75: G, C, Hobo, wmr. le kl. te

_"echt.

:: er 1-9-'75: R, A, v.d, Eern. schrijver te

.ernstad.

RESERVE WACHTMEESTERS

oer 1-10-'75: .J. Bouwhuis te Assen, A

M, van der Laak, J. .J. H, van Gemert

A, Bremen, W, .r. F, M, Nikkelen allen

_ Eindhoven,

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

lot adm. ambt C 2e kl.:

oe' 1-8-'75: B, Achaiber-Singh te Aars-

+ser.

tot ocperwacbtmeester:

Per 1-7-'75: H, J. Verhoei te Alkmaar,

DiSTRICT AMSTERDAf\1

:0\ zoOm, ambt. C 2e kl.:

Pcr 1-8-'75: Mej, C, j, Schollen te Am-

s.er darn.

C:STRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-:;-75' L, v.d. Steeg te Putten,

oer 1-3-'75' H, J. Borenschot te Hengelo

'GI:j,1

D!STRICT .IISSEN

tot wachtrneester le kl.:

oe' '-,-'75: R, v.c. Haar te Oosterhesse-

_ T, Oostinq te Vladder.

tot wachtmeester:

oe' '-,- 75: D, v.d Berg te Assen: J. Ver-

.0" :e Odoorn: B, Hummel te Gieten,

..; ,C c e r s te Beilen: F G, Kuperus te

=::2 j S, Nymeyer te Roden G, Gre-

-; :::: Annen.

tot cpp arwachtrnee ster:

=2' :-,- 75 A, Faber te Srrulde.

tot adm. ambt. C 2e kt.:

=;- '-~;:-74: J. van Gaus te Assen: R.

.: -'~ z -:g te Assen: J. Vording te Assen.

tot schrijver-A:

=5' '-':-7": B, Scholten te Assen,

DISTR,CT BREDA

tot adjudant:

=5' '-S-75: J, H, Fijnenberq te Voorburg,

tot opperwachtmeester:

""" '-,- 70 J. A, G. C, Peeters te Haaren

=2' - -s- 75 L, v.c. Steeg te Pullen,

tot ',,'2chtmeester 1e kl.:

"=' '-,- 75: C, J. A, J. Baaten te Ouden-

- -~. - -c . ~;/1. C. Deelsen te Lep etstr aat:

H, Aarde te St, Wlilebrord, H,

',:-=''?'2n te Huvarenbeek : H. T. M.. M

0-:2'S7 :e Hoge en Lage Mierde D,

_ ,_ '" Baarle Nassau: Th P. G, ver-
-~ .. -= :6 Oisterwijk: J. G. M. van Pelt

:2- ::_-::ert: F. C. H. M. VVille:Tls te Don-

" .J. Zweedijk te S:eenbe'gen

tot wachtmeester:

_0' -,- iO R, W, H, Kertsten te Berkel

=-s:':: A Bogaard te Do:-,gen J, W,

iOstfijk te Go,rle G P T, M

CI:_:s:en te St. Willebrord H, F j v .

Le~_:, ~n te Woensdrecht: C W, M,

:,ss_:,es te Raamsdonkveer: C. W, M,

',;''',): Jen te Kaatsheuvel: A, F, Aerts

:s - :6',8n: J, C, A, Eversdijk te , w, Vos-

ss-se', i-i . B, E, M, v . Kempen te Lage

Z:,2 A,S: L J. A, M, Mulder s te Cnaarn ,

!.' A, de Pan te Teennqen . C. J. J.

3;,-~lders te Standdaarbuuen J, J.
\,... '/Jeijde te Woensdrec rH

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-6-75: G, Wal raven te G Ize R:Jen,

Per 1-12-74' L, Melger te H 'varenbeek,

tot schrijver-A:

Per 1-5-'75: E. Stoop te Breda,

DJSTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-'75: A, Dijkshoorn te 'i~:terdam,

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: A, Visser te Barer cecr :

tot wachtmeester:

Per 1-7-'75: A, J. den Engelsman te Oud

Beijerland: H. Schermers te Dordrecht: M,

C. Smits te Dordrecht: A. Hammenga te

Harcinxvetd-Glessendarn: P. Bouman te

Brielle; W, M, C, Brouwershaven te Hel-

levoetsluis: A, G, Dekker te Oostvoorne;

G, J, Dekker te Brielle: C, p, Goedhart

te Hellevoetsluis: N, L. Milani te Rozen-

burg, C, A Timmermans te Hellevoet-

sluis: C, P L, v.d Waal van Dijk te

Rozenburg.

tot adm. ambt.

Per 1-10-'74:

Dordrecht; M,

(meldkarnerj.

DiSTRICT EINDHOVEN

C 2e kt.;

j, A, Schenken berg te

de Voogd te Dordrecht

tot opperwachtmeester:

Per 1-8~'75: W, B, Burger te Maarheeze.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: A, M A, v. Krnonenburg te

vvaalra: C, A, M, Vloet te Eindhoven

(ver k.qr.): L J, A, M, v . Veldhoven te

Leende,

tot wachtmeester;

G, .r. M, M, Geurts te Asten; B. A. j.

Meijer te St. Oedenrode: L F. p, B.

Werts te Someren, A, J. Beckers te

Gemert: H, B, Corbijn te Son en Breugel;

A. A, C, Daniets te Boekei : A. C, J.

Deliën te Budel: J. W. Deij te Bergeijk;

R. C, v.d. Brink te Berk en Donk: M. A,

Verzijl te Eersel: F, H, .J. M. Rooder-

kerken te Eindhoven (verk.qr.).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

PAt 1-4-'75: F. ,I. G, M, Donkers te

Ge rnert.

Per 1-10-'74' P B, M. Koenders te Eind-

hoven (st. distr.}: W, .I. J. M. Levens te

Ei~dhov"n (meldkamer): C. W. F V.d.

Loo te Einahoven (meldkamer),

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-8· '75: j, ' C, M, Dumoulin te

Waalre,

DISTRICT GRONINGEN

tol adjudant:

Per 1-7· 75: S, Zuiderveld te Grootegast.

Per 1·S-'ïS: 6, Balkema te Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-75: D. Srnit te Groningen,

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7,'75: J, Berends te Wehe,

tol wachtmeester:

Per 1-7-'75: B, Schermer te Grootegast:

H, .J. M, Baars te Loppersum: H, J. te

Riet te Winsum, P. J. Spitters te Oude

Pekela; H. Boonstra te Uithuizermeeden:

J, M, Bouman te Leek: A, J. Kuiper te

Aduard: K, Sportel te 3ellingwolde

tot adm. ambt. C 2e kt.:

Per 1-10-'74: W, F. Broekema te Gronin-

gen: H, v.d. Weg-Noeken te Groningen,

tot schrijver-A:

Per 1-6-"75: C Eling te Groningen,

D!STRiCT 's-HERTOGENBOSCH

tol adjudant:

Per 1-7-"75: J. J. J. van Dongen te Grave,

Per 1-9-'75: H, Onink te Werkendam.

tot opperwachtmeester;

Per 1-9-'75' P J. v . Melick te Overlaon.
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lol wachlmeesler le kl.:

Per 1-7-'75: A. G. E. M. van Teeffelen te

Veghel.

lol wachtmeester:

Per 1-7-'75: R. F. C. M. Ammerlaan te

Werkendam: P. P. W. M. Smelt te Cuyk:

W. J. Eijsvoogel te Boxmeer. G. W. J.

H. v.d. Tol te Rosmalen: H. J. L. v.d.

Lee te 's-Hertogenbosch (verk.qr.).

lot schrijver-A:

Per 1-7-'75: J. M. Troost te Veghel.

lol adm. ambt. C le kl.:

Per 1-6-'75: A.. A. Mouthaan te 's-Her-

togenboscll (verk.gr.).

Per 1-10-'74: C. Klijn te 's-Hertogenbosch;

M. Meulenbroeks te 's-Hertogenbosch

(meldkamer) A. J. M. Rooy te 's-Her-

togenbasch (meldkamer); M. H. de Laat

te 's-Hertogenbosch (meldkamer).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'75: W. H. A. G. v.d. Laoy te

Helvoirt.

tot wachtmeester:

Per 2-6-75: W. Jansen te Franeker: A. J.

Soliie te Buitenpost: G. H. M. Derl<sen

te Woudsend . W A Koldenhof te Kou-

dum.

Per 1-7-'75: M L. Aiserda te Leeuwar-

den T. Hofst:a te l<ollumerzwaag. B.

Mars te Vlielanc "iehaus te Heeg;

W. J. Halman te Heeg T. J. HUisman te

Grouw; J. v.d. Mee,' te St. Annaparochie;

L. Scho.rwstr a te ~..1etslawier: F, C

Sijberiqa te Holwerc R. H. Talsma te

Mantgum l.... de Vrie s te Pinqj um.

tol adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-':4 J S 'lauwerda te Leeu-

warden

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-75: G. J. O'?ttenbaker te Schim-

mert.

tot wachtmeester "je kl.:

Per 1-7-75: P. L. _ R. M. Simons te

Limbricht: G. P. r/.d. Sclrn te Schin-

veld: W. Berendsen :e Susteren: J. Roos

te Susteren: A. M. Jongeling te

Mechelen: M. J. M Lochtman te Nuth

H. H. A. Habels te Voerendaal: G. H. J.

Schormans te Schir nen: M. C. A. Fre-

derix te Meerssen

lol wachtmeester:

Per 1-6-'75: L. M. :: Villevoye te Beek.

DISTRICT LEEUWARDEN

lot opperwachtmeester:

Per 1-8-'75' C. L Westerhof te Mak-

kinga.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'75: J. H. Visser te Leeuwarden:

G. M. van Veen te St. Nicnlaasga: T-

Rooks te Joure; A. Bekkema te Hollum:

P. Wljnia te Kollumerzwaag.

r--------------.------------,
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Per 1-7-'75: P. W. M. Hacking te Eysden;

S. C F. M. Hoogenboom te Valkenburg:

W. J. M. Rehaen te Born, L. J. M. Hen-

seis te Maastricht (verk.qr.): A. P. L.

Drossaert te Munstergeleen

tol adm. ambt. C 2e kl.:

Per 11-7-75: Th. v. Velthoven te Maas-

tricht (meldkamer).

DiSTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester:

Per 1-6-'75: J. N. M. Handgraaf te Oost-

burg

Per 1-7-'75' M. Simonse te Middelburg:

A. A. Midavaine te Axel, P. J. Sier te

3t. Maartensdijk; W. H. Spruijt te Kam-

perland.

lot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'74: P. A. Selles te Middelburg;

M. C. Westdorp te Middelburg.

lot adm. ambt, C 2e kl.:

Per 1-10-'74: M. L. Zwartepoorte te Mid-

delburg.

Per 1-8-'75: L. van Beveren te Wester-

schouwen: G. Y. v. d. Wal te Sas van

Gent.

DISTR';CT NIJMEGEN

tot adjudanl:

Per 1-8-'75: Fr. Hommerson te Buren.

tol opperwachlmeester:

Per 1-7-'75: J. H. Th. M. Bossmann te

Arnhem.

Per 1-8-'75: J. M. Landeners te Millingen

aan de Rijn.

Per 1-9-'75: B. H. M. Oude Nijhuis te

Westervoort; H. de Kruyf te Ophemert.

tol adm. ambt. C 2e kJ.:

Per '-8-'75: C. G. Weenink te Nijmegen,

tol adm. ambt. B le kl.:

Per 1-6-'75: M. P. C. Smits te Nijmegen.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: A. A. H. Bosters te Hoer-

mond (st distr.).

tot wachlmeester 1e kl.:

Per 1-7-'75: W. A. P. G. smits te Seve-

nurn: L. F. Semme!ing te Roermond

(verk.gr.) P. M. H. Janssen te Horst; G.

M. v. Kruisbergen le Echt: B. J. Daalder

te Roermond (verk.gr.).

lot wachtmeester:

Per '-7-'75: P. M. J. Gommans te Gen-

nep' P. J. J. Koekien te Helden-Pan-

ningen: L. F. J. v . Pol te Swalmen.

lot adm. ambt, C le kJ.:

Per 1-10-'74: W. van Rooyen te Roermond

(st. distr.).

Per 1-7-'75: J. P. Clement te Roermond

(st. distr.).

DISTRICT ZWOLLE

tol opperwachtmeester:

Per 1-7-'75 G. Hosmar te Zwolle.

tot wachtmeester:

Por 1-7-'75: G. M. A. Holterman te Zwolle:

H. Schalk te Vriezenveen: G. Th. M.

Blokvoort te Rijssen. D. Boensma te

Corne: J. Bruining te Vollenhove: J,

Fokke te Goor: J. W. Kanis te Raaite:

H. J. G. Keizer te Wierden, B. Koren-

berg te Dalfsen; B. J. M. Kreuwel te
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Derden: Fr. Nobbe te Haaksbergen; J.

G. M. Weslerveld le Losser; E. Ottink

te Wierden.

t~t adm. ambt. C 1e kJ.:

"er 1-6-'75: J. Fr. Dekkers te RaaIte.

:~t adm. ambt. C 2e kl.:

?er 1-10-'74: H. Poortman te Zwolle; M.

'1. Schilstra te Zwolle; B. Visser te

Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

"er 1-4-'75: J. J. H. van Aerssen te Nij-

...,agen.

ALGEMENE VERKEERSDlENST

tot opperwachtmeester:

"er 1-9-'75: W. H. Janssen te Roermond

verk.çr.),

tot schrijver-A:

"3r 1-4-'75: Mej. M. Stienbrink te Drie-

:.:~rgen.

tot rijksambtenaar IV:

""r 1-4-'75: A. C. H. Minderhout te

3rathem.

tot hoofdambl. voor bijz. diensten:

"er 1-4-'75: A. van Min te Driebergen.

OPLEID;NGSSCHOOL

t~! opperwachtmeester:

"e' 1-7-'75: H. L. Heres te Apeldoorn;

... Verbceke to Apeldoorn; C. van Woer-

"om te Apeldoorn; M. Bijl te Harlingen:

C. V.d. Bergen te Horn; S. W. Heu-

;en te Horn.

tot adm. hoofdambt. A:

"er ,-1-'75: A. G. K. Schouten te Apel-

::orn.

re: adm. ambt. C 1e kl.:

"er 1-1-'75: F. P. ter Haar te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

"er 1-8-'75: C. Netel te Tiel; J. W. de

..ange te Terneuzen: M. Oudesluijs te

'.~aastricht.

tot adm. ·ambt. C 2e kl.:

"er 1-8-'75: C. Rijnhout te Gorinchem;

"L P. C. V.d. Water te Willemstad.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

"er 1-9-'75: A. A. Bruijnooge te Wemel-

: mçe.

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM

"er 1-8..'75: J. V.d. Heide, owmr. van

Castricum (gr. Castricum) naar Weerselo

.• r. Weerselo, distr. Zwolle).

"er 9-8-'75: O. Larnain, wmr. 1e kl. van

Haarlem (parketpolitie) naar Alsmeer (gr.

Aalsmeer).

?er 1-9-'75: A. Lagerwerf, schr. Lt.d. van

Amsterdam (verkgr.) naar Dordrecht (sI.

jistr. Dordrecht).

DISTRICT APELDOORN

?er 9-8-'75: G. J. Makkinga, wmr. 1e kl.

van Nunspeet naar Zwartsluis; J. C.

Stada, owmr. van Apeldoorn naar Dord-

recht.

Per 1-9-'75: H. de Kruyl, wmr. 1e kl. van

Hulshorst naar Ophemert.

DISTRICT ASSEN

Per 17-5-'75: J. Vellenga, wmr. van Mon-

nickendam naar Westerbork.

Per 1-7-'75: M. Teunissen, wmr. van Val-

thern.on naar Zweelo; D. V.d. Berg, wmr.

van Hom naar Assen; Ven huizen, wmr.

van Horn naar Odoorn: H. Dekker, wmr.

van Smilde naar Veenoord ; J. G. Suurd,

wmr. van Annen naar Nieuweroord; B.

Hummel, wmr. van Apeldoorn naar Gie-

ten; H. Kuipers, wmr. van Apeldoorn

naar Beilen; F. G. Kuperus, wmr. van

Apeldoorn naar Rolde; J. S. Nijmeijer,

wmr. van Apeldoorn naar Roden; G.

Grering, wmr. van Apeldoorn naar Annen.

Per 12-7-'75: W. J. Biesrna, wmr. 1e kl.

van Grathem naar Assen.

Per 1-8-'75: D. Dragt wmr. van Wester-

berk naar Roden; F. Klok, wmr. 1e kl.

van Sleen naar Peize; J. Broersrna, wmr.

van Schoonoord naar Sleen; A. Faber,

wmr. 1e kl. van Eist naar Smilde.

D:STRICT BREDA

Per 1-7-'75: J. A. G. C. Peeters, wmr.

:e kl. van Ossendrecht naar Haaren; H.

G. A. M. Greven, owmr. van Heusden

naar Oudenboseh; R. W. A, Kersten,

wrnr. van Apeldoorn naar Berkel En-

schot: A. Bogaard, wmr. van Horn naar

Dongen; J. W. A. Ertrijk, wmr. van Horn

naar Goirle; G. P. T. M. Houtepen, wmr.

van Horn naar St. Willebrord; H. F. J.

v. Leeuwen, wrnr. van Horn naar Woens-

drecht: C. W. M. Theeuwes, wmr. van

Hom naar Raamsdonkveer; C. W. M.

Verkooyen, wrnr. van Horn naar Kaats-

heuvel : A. F. Aerts, wmr. van Horn naar

Hoeven: J. C. A. Eversdijk, wmr. van

Horn naar Nw. Vossemeer; H. B. E. M.

v. Kempen. wmr. van Horn naar Lage

Zwaluwe: C. J. J. M. Smolders, wmr.

van Horn naar Standdaarbuiten : L. J.

A. M. Mulders, wmr. van Horn naar

Chaam; M. J. A. de Pan, wmr. van Horn

naar Teteringen; J. J. Weijde, wmr. van

Horn naar Woensdrecht; P. A. van Essen

·Nmr. van Bruinisse naar St. Willebrord;

F. W. J. Polderdijk, wmr. van Hulst naar

Rijsbergen.

Per 12-7-'75: M. F. A. N. v. Hees, wmr.

van Made en Drimmelen naar Oisterwijk.

Per 18-7-'75: A. J. A. Krak, wmr. van

Breda naar 's-Hertogenbosch.

Per 1-8-'75: A. Herrnes, wmr. 1e kl. van

Bavel naar Breda; J. H. Fijnenberg,

owrnr. van Breda naar Voorburg; L. V.d.

Steeg. wrnr. te kl. van Rijen naar Putten.

Per 9-8-'75: P. Verschoor, owmr. van St.

Annaland naar Hoogerheide.

DISTRICT DORDRECHT

Per 25-6-'75: B. Holman, wmr. 1e kl. van

Dordrecht naar Groningen.

Per 1-7-'75: P. v.d. Bogaard, wmr. 1e kl.

van Oud-Beijerland naar Dordrecht (stal

distr.); J. van Mourick, wmr. 1e kl. van

Oud-Beijerland naar Rockanje; H. Koek-

koek, wmr. van Rozenburg naar Numans-

dorp; A. Visser, wmr. 1e kl. van Rockanje

naar Barendrecht; T. Gent, wmr. van

Alblasserdam naar Barendrecht: L. Hor ..

sten, wmr. van Middelharnis naar Oud..

Beijerland; J. Noorderrneer, wmr. van

Oude-Tonge naar Geervliet; C. Stroo,

owmr. van Ouden hoorn naar Brielle.

Per 12-7-'75: D. J. Brokken, wmr. van

Nieuw Lekkerland naar Maasbracht (RP

te Water).

Per 1-8-'75: L. J. Souman, wmr. van Dirks ..

land naar Putten; J. Kuijper, adj. van

Hellevoetsluis naar Vorden.

Per 1-9-'75: H. J. Brokking adm. ambt.

B 2e kl. van Dordrecht naar Neerijnen.

DISTRICT EtNDHOVEN

Per 1-7-'75: C. H. Renkens, owmr. van

Doekei naar Waarle; L. W. F. Doomernik,

wmr. van Beek en Donk naar Erp; J. A.

B;oekhuizen, wmr. 1e kl. van Boekei

naar Eindhoven (meldk.); P. W. Blanken-

daal, owmr. van Oirschot naar Doorn;

G. J. M. M. Geurts, adsp. van opl.sch.

naar Asten; B. A. J. Meijer, adsp. van

opl.sch. naar St. Oedenrade; L. F. P. B.

Werts, adsp. van opl.sch. naar Someren ;

A. J. Beckers, adsp. van opl.sch. naar

Gemart; H. B. Colbijn, adsp. van opl.

sch. naar Son en Breugel; A. A. C. Da..

niëls, adsp. van opl.sch. naar Boekei ;

A. C. J. Deliën, adsp. van opl.sch. naar

Budel; J. W. Deij, adsp, van opl.sch.

naar Bergeijk; R. C. V.d. Brink, adsp.

van opl.sch. naar Beek en Donk; M. A.

Verzijl, adsp. van opl.sch. naar Eersel;

F. H. J. M. Rooderkerken, adsp. van opl.

sch. naar Eindhoven (verk.gr.); D. J.

Faliter, adm. ambt. C 2e kl. van Mierio

naar st. Oedenrode.

Per 12-7-'75: J. Schalte, wmr. 1e kl. van

Eindhoven (verk.qr.) naar Nunen.

Per 1-8-'75: W. B. Burger, wmr. 1e k}.

van Waal re naar Maarheze.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 16-7-'75: A. den Ouden, wmr. 1e kl.

van Krimpen a.d. IJssel naar Lekkerkerk.

Per 9-8-'75: C. P. Schmidt, wmr. van

Voorschoten naar Eibergen.

Per 1-9-'75: M. H. W. M. Diepstrasen,

adm. ambt. C 2e kl. van Hazerswoude

naar 's-Hertogenbosch; A. V.d. Bogaard

wmr. 1e kl. van Roelolarendsveen naar

Schiphol (Luva); M. V.d. Plas, wmr. van

De Lier naar Schiphal (Luva).

DISTRICT GRONINGEN

Per 25-6-'75: B. Holman, wmr. 1e kl. van

Dordrecht naar Groningen.

Per 27-6-'75: A. A. Constant, wmr. 1e kl.

van 's-Gravenhage naar Groningen.

Per 1-7-'75: W. Ensing, owmr. van Sidde ..

buren naar Loppersum; S. Zuiderveld,

owmr. van Oude-Pekela naar Grootegast;

B. Schermer, wmr. van Horn naar Groote ..

gast; H. J. M. Baars, wmr. van Horn

naar Loppersum; H. J. te Riet, wmr. van

Horn naar Winsurn; P. J. Spitters, wmr.

van Horn naar Oude Pekela; H. Boonstra,

wmr. van Apeldoorn naar Uithuizer ..

mecden: J. H. Bouman, wmr. van Apel-

doorn naar Leek; A. J. Kuiper, wmr. van

Apeldoorn naar Aduard; K. Sportel, wmr.

van Apeldoorn naar Bellingwolde.

Per 1-8-'75: D. Smit, wmr. 1e kl. van

Appingedam naar Groningen.
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D'ISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-7-'75: H. G. A. M. Greven, owmr.

van Heusden naar Oudenbosch; R. T. C.

M. Ammerlaan, adsp. van opl.sch. naar

Werkendam; G. P. W. M. Smelt, adsp.

van opl.sch. naar Cuyk; W. J. Eysvoogel,

adsp. van opl.sch. naar Boxmeer; G. W.

J. H. V.d. Tol, adsp. van opl.sch. naar

Rosmalen; H. J. L. V.d. Lee, adsp. van

opl.sch. naar 's-Hertogenbosch (verk.gr.);

C. M. Goossens. wmr. van St. Anthonis

naar Heeswijk-Dinther.

Per 12-7-'75: G. W. P. Peels. wmr. van

Vierlingsbeek naar Voerendaal.

Per 1-8-'75: H. M. Krechting, wmr. van

Nuland naar Grave; B. B. van Kempen,

owmr. van Schoot naar Berlicum; C. A.

M. V.d. Horst. wmr. le kl. van Drunen

naar 's-Hertogenbosch (verk.gr.); C.

Huyer, wmr. le kl. van Hank naar 's-Her-

togenbosch (verk.gr.).

Per 1-9-'75: P. J. v. Melick, wmr. le kl.

van Grave naar Overloon.

Per 6-9-'75: W. J. M. Janssen, wmr. le kJ.

van 's-Hertogenbosch (rech.gr.) naar St.

MichielsgesteJ.

DI~TRICT LEEUWARDEN

Per 1-6-'75: J. Korringa, adj. van Bergum

naar Leeuwarden.

Per 2-6-'75: W. Jansen, wmr. van Apel-

doorn naar Franeker; A. J. Sollie, wmr.

van Apeldoorn naar Buitenpost; G. H. M.

Derksen, wmr. van Apeldoorn naar

Woudsend: W. A. Kolderhol, wmr. van

Apeldoorn naar Koudum.

Per 1-7-'75: H. Scholte, wmr. van MaaS-

tr'''ht naar Koudum; P. K. Vellinga, owmr.

van Midwolda naar Lemmer; S. B. Post-

ma, wmr. van Menaldum naar Grouw; B.

K. de Vries, wmr. le kJ. van Witmarsum

naar Leeuwarden; H. Bruinsma, owmr.

van Oostermeer naar St. Nicolaasga; A.

J. Hoogstra, owmr. van Eibergen naar

Schiermonnikoog; M. L. Aiserda, wmr.

van Horn naar Leeuwarden; T. Holstra,

wmr. van Horn naar Kollumerzwaag; B.

Mars, wmr. van Horn naar Vlieland; W.

Niehaus, wmr. van Horn naar Heeg; W.

J. Halman. wmr. van Apeldoorn naar

Heeg; T. J. Huisman, wmr. van Apel-

doorn naar Grouw; J. V.d. Meer, wmr.

van Apeldoorn naar St. Annaparochie; L.

Schouwstra, wmr. van Apeldoorn naar

Metslawier; F. C. Sijbenga, wmr. van

Apeldoorn naar Hoiwerd; R. H. Talsma,

wmr. van Apeldoorn naar Mantgum ; L. de

Vries, wmr. van Apeldoorn naar Pingjum.

Per 1-8-'75: C. L. Westerhol, wmr. le kl.

van Ternaard naar Makkinga; H. Homan,

wmr. le kl. van Buitenpost naar Leeu-

warden.

Per 7-8-'75: P. Nanninga, wmr. le kl. van

Warga naar Grouw.

Per 9-8-'75: A. J. Werkman, owmr. van

Bilthoven naar Warga.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-6-'75: F. L. M. Lennaerts, wmr. le

kl. van Meerssen naar Maastricht (reeh.

gr.).

Per 10-6-'75: R. E. van Dop, wmr. van

Munstergeleen naar Maastricht (rech.gr.).

Per 1-7-'75: H. Scholte, wmr. van Maas-

tricht (verk.gr.) naar Koudum; M. J. Mas-

sens, wmr. van Beek (L.) naar Haaks-

bergen, A. N. Bruggeman. owmr. van

Berg en Terblijt naar Meerssen; P. J. G.

Kersjes. wmr. le kl. van Born naar Maas-

tricht (rech.gr.j; P. W. M. Hacking, acsp.

van opl.sch. naar Eijsden; S. C. T. M.

Hogenboom, adsp. van Born naar Val-

kenburg; W. J. M. Rehaen, a+sp. van

opl.sch. naar Born; A. P. L. Drossaert,

adsp. van opl.sch. naar Munstergele'ln;

L. J. M. Hensels, adsp. var- opl.sch. naar

Maastricht (verk.gr.).

Per 1-9-'75: S. C. Pluim, wmr. van Suste-

ren naar Beek.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-7-'75: Fr. W. J. Polderdijk, wmr.

van Hulst naar Rijsbergen; P. A. van Es-

sen wmr. van Brulnisse naar St. Wille-

brord: J. Joosse, wmr. van Koudekerke

naar Hansweert.

Per 1-8-"75: C. Nieuwenhuyzen. wmr. le

kl. van Axel naar Bruinisse; A. M. Vreeke,

wmr. le kl. van Hansweer! naar Aagte-

kerke: R. Verhage. wmr. van Schoon-

dijke naar Breskens.

Per 9-8-'75: P. Verschoor. owmr. van St.

Annaland naar Hoogerheide.

DISTRICT N'IJMEGEN

Per 1-8-'75: ti. Faber, wmr. le kJ. van

Eist naar Smiide; FI. den Dunnen, wrnr.:

le kl. van Eist naar Olst.

Per 9-8-'75: J. F. H. Brandes, owmr. van

Nijmegen naar Medemblik; G. Visscher,

wmr. van Didam naar Maarn.
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"er 1-9-'75: B. H. G. Oude Nijhuis, wmr.

-e kl. van Duiven naar Westervoort.

DISTRICT ROERMOND

"er 1-7-'75: P. M. J. Gommans, adsp.

van opl.sch. naar Gennep; P. J. J.

(oehlen, adsp. van opl.sch. naar Hel-

jen-?anningen: L. F. J. v. Pol, adsp .

. an opl.sch. naar Swalmen; W. L. G. J.

Es. wmr. van Nederweert naar Horst;

.;. H. M. Levels, wmr. van Helden-Pan-

1i.1gen naar Nederweert; J. A. J. M.

Stevens, wmr. van Gennep naar Bergen;

:l. L'Ami, owmr. van Herkenbosch naar

Oudewater : W. J. A. M. v.d. Rijken, wmr.

.an Linne naar Maasbracht (RP t. W.).

"er 14-7-'75: A. ter Velde, wmr. van

.Jnne naar Montfort.

"er 1-8-'75: J. M. Londewers, wmr. 1e kl.

.an Mook naar Millingen a.d. Rijn.

"er 1-9-'75: P. J. Vink, wmr. van Gennep

1aar Roermond (teeh. rech.).

DISTRICT UTRECHT

"er 1-8-'75: J. A. v.d. Meulen, wmr. 1e

-;'. van Bilthoven (verk.gr.) naar Zwolle

verk.qr., distr. Zwolle,'.

"er 9-8-'75: A. Koops, owmr. van Har-

"1elen (gr. Vleuten de Meern) naar Bun-

-,K (gr. Bunniki: W. Domburg, owmr.

.an De Bilt (rech.gr. Utrecht) naar Apel-

joorn (rech.gr. Apeldoorn\.

DISTRICT ZWOLLE

"er 1-4-'75: J. G. Jonge Poerink, wmr.

- e kl. van Denekamp naar Zwolle.

"er 9-6-'75: H. J. W. Woudenberg, wmr.

.an Markelo naar Driebergen (AVD:

"er 1-7-'75: R. Geerligs, wmr. van Dalf-

sen naar Vroomshoop; A. ,J. V.interman

•vrnr. van Haaksbergen na",' Raaite; J.

ri. Torny, wrnr van Losser naar Raaite:

3. Hosmar, wmr. 1e kl. van Holten naar

Zwolle; H. L. Smink, wmr. van Vollen-

cove naar Dedemsvaart; H. G. Kleine

Punte, owmr. van Ootmarsum naar Dene-

<amp.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-9-'75: J. J. H. van Aerssen, adj.

-an Utrecht (pers. voorz.) naar Nijmegen

Algemene Inspectie).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 21-7-'75: S. van Barneveld, wmr. van

Driebergen (AVO) naar De Meern (distr.

Utrecht).

oer 1-8-'75: C. P. P. G. van Boven. wmr.

1e kl. van Grathem iAVD) naar Herken-

oosch (Roermond).

Per 1-9-'75: W. H. Janssen, wrnr 1e kl.

van Grathem (AVO) naar Roermond (verk.

gr.).

Per 6-10-'75: H. A. c.. Leen, wmr. van

Driebergen naar Bilthoven (verk.gr. Utr.).

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-8-'75: Th. J. F. Werdens, commies

van Apeldoorn naar Horn; A. G. Clement.

adj. van Apeldoorn naar Harlingen. H. P.

Meiier. owmr. van Apeldoorn naar Har-

lingen; A. C. V.d. Sergen, wmr. 1e kl. van

Apeldoorn naar Horn.

VERKEERSSCHOOL

Per 8-8-'75: A. J. Werkman, owmr. van

Deil-Ensprik (vks.) naar Warga (Lwd.).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'75: C. Netel, wmr. 1e kl. van

Vreeswijk naar Tiel, J. W. de Lange,

wrnr. 1e kl. van Kampen naar Terneuzen:

J. V.d. Plas, wmr. van Venlo naar Hans-

weert.

de dienst verlaten

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-6-'75: M. Th. Uithaar-Niese, adm.

ambt. C 2e kl. te Amsterdam.

Per 1-9-'75: Mej. J. Bron, wmr. 1e kl. te

Amsterdam: D. C. G. van Reenen, wmr.

1e kl. te Castrlcum.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-8-'75: C. Trip, wmr. 1e kl. te Put-

ten G. Kramer, adj. te Vorden: B. A.

de Vries, adj. te Zutphen; J. de Boer,

adj te Putten.

DISTRICT ASSEN

Per 1-5-'75: J. Tabak, wmr. 1e kl. te

S eer
Per '-(;-75 G. Schuur, owmr. te Ruinen

J. Westerhuis, wmr. 1e kl. te Westerbork.

Per 1-8-75: I. J. V.d. Walle, adj. te Bor-

ger

DIS,llICT BREDA

?er 1-8-'75: P. J. A. Neele, wmr. 1e kl.

:3 Breda.

DISTRiCT DORDRECHT

Per 1-5-'75: J. Verheij, owmr. parketgr.

~e RC)tterdam.

Per ,-6-75 B. J. Krikke, adj. te Helle-

\Je~slU1s.

"er --7-75: A. Buttelaar, adj. te Dord-

~€C-~ .st.distr.).

?e' 1-5-75: J. van Baaren, wmr. 1e kl.

:~ Berendrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

"er 1-7-'75: J. M. W. A. Keulens, wmr.

re Sc. Oedenrode.

"e: --8- 75: E. Tuin, wmr. 1e kl , te Eind-

Cc\ e- Iverk.gr.): C. A. Ooms, adj. com-

rn.es A te Eindhoven (st.distr.): F. H.

We·-,ees. wmr. te Nuenen.

DISTRICT GRONINGEN

Pe- '-7-'75: A. J. Broens, adi. te Gronin-

gen

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

?ei 1-7-'75: H. Peters, owrnr. te Haaren;

J. h:e:nstrz:. wmr. 1e kl. te groep Uden;

K L. J. Mentz, adm. ambt. C 1e kl. te

;;'J28 Ucen: N. Hager, schrijver te Ros-

rr-aien

Per 1-8-'75: Th. H. Koopmans, schrijver-A

:e s-Hertogenbosch (st.distr.): L. Stoffele,

cwmr. te 's-Hertogenbosch. verk.gr.)

Per 1-9-'75: M. J. Geeratz. owmr. te

s-Hertoqenbosch (techn.rech.).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-75: S. v.d. Bij, adm. ambt. C 1e

kl. te Tietjerksteradeel; J. Veenstra,

schr.jver-A te Tietjerksteradee!: S. Westra-

winsenaar. wmr. 1e kl. te Tietjerkstera-

deel. J. Kort, adj. te Tietjerksteradeel

G. Sp:jker, owmr. te Achtkarspelen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-6-'75: A. P. L. de Bie, wmr. 1e kl

te Middelburg.

Per 1-7-'75: M. Harte, adm. ambt. C 2e kl.

te Axel.

Per 1-9-'75: A V.d. Bos, owmr. te Ove-

zande.

DiSTRICT NiJMEGEN

Per 1-8-'75: C. F. M. Selten, adj. te

Didam.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-7-'75: J. Frouwt, wmr. 1e kl. te

Echt; J. M. H. Peters, owmr. te Sieben-

gewald.

Per 1-8-'75: G. H. v. Helden, wmr. 1e kl.

te Reuver: C. L. C. M. Trautmann, adm.

ambt. C 38 kl. te Roermond (rech.gr.).

Per 1-9-'75: C. Pechier, adm. ambt. C

20 1:1. te Nederweert.

DISTRICT UTRECHT

Por 1-8-'75: I~. Groothuis, wmr. te kl. te

Doorn.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'75: J. H. Hiddinga, wmr. 1e kl.

te Borne: B. de Boer, wmr. 1e kl. te

Raaite.

Per 1-9-'75: H. H. de Goeyen, wmr. te
kl. te Stad Delden; R. Drost, wmr. 1e kl.

te Borne.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-'75: F. N. Kelder, adj te Tilburg.

LUVA

Per 11-8-'75: J. de Lange, wmr. 1e kl. te

Ulestraten.

Per 1-9-'75: A. M. Durieux, wmr. 1e kl.

te Schiphol .

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-8-'75: W. Wieland, adm. ambt. C

1e kl. te Apeldoorn; J. E. Groenland,

rijksambt. 111 te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

"er 1-8-'75: G. H. Dolman, adj. te Am-

sterdam: A. B. Spa, adj. te Groningen.

in memoriam

Wmr. 1e kl ,

H. E. van het

Spijker

Scherpenzeel

'* 23-7-'25

t 19-8-'75

33
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de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150

(072) - 27027* telex 57356

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal: 1. krachtig, 6. boomvrucht, 10.

t~i:E '.1 langwerpig rond, 14. familielid, 15.

be.', .ss:c'<. 17. zwaardwalvis, 18. grondsoort,

19. 1 j .••..cc-o: 20. onderricht, 22. zangnoot, 24.

qroe: aar de lezer, 25. hijshokje, 28. wind-

richt.r ç 3' waterdamp, 35. brievenbesteller,

36 Zlr.tJlg. 37. weideplant 38. wenden, 40.

deel van een trap, 42. delfstof, 45. winter-

voerturç 46. vonnis, 48. jongensnaam, 49.

eenheid van arbeidsvermogen, 51. bewoner

van een Noord-Europees land, 53. smalle

weg. SS. liefdegod, 57. gesloten, 58. spijker,

60. w'JfJesschaap, 61. plaats van inrijden, 62.

keerders van maten en gewichten.

Oplossingen van deze oktober-puzzel inzenden voor

10 november a.s. (op briefkaart) aan:

Puzzelredactie RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-
verloot.

De winnaar van de september kruiswoordpuzzel werd

mevrouw D, J, Freederiks - Kuipers, Sjuxumerweg 35, Loppersum

Verticaal: 1. grote gemeente, 2. samenstel van

katrollen, hijswerktuig, 3. bewoner van een

Baltisch land, 4. boksterm, 5. heel erg, 6.

oude maat. 7. rund, 8. larve van de lang-

pootmug. 9. speer, 12. sluw dier, 13. grote

bijl, 16. getal, 18. insekt, 21. kunstwerk, 23.

familielid, 26. elk, 27. windrichting, 29.

haringachtig zeevisje, 30. kloostervoogd, 32.

gesloten, 33. vreemde munt, 34. loofboom,

38. harde steen. 39. troefkaart, 40. zetel, 41.

alvorens, 43. meisjesnaam, 44. trein, 45. tegen,

47. graafwerktuig, 48. plaats op de Veluwe,

50. Ind. dolk, 52. grondsoort, 54. Turkse be-

velhebber, 56. afgemat, 58. deel van de

Bijbel, 59. benedenwindse zijde van een

zeilend schip.
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Politieambtenaren als
maatschappelijk werker?

Deze maand is de gempo Den Haag

gestart met een stelsel van 28

rayonagenten in evenzovele

stadswijken. Politiemannen met

een sociaalgerichte taak,

losgekoppeld van de repressie.

In een RPm-interview vertelt de

Haagse He wat zijn bedoelingen

hiermee zijn . pag. 3

Hoe staat het met onze
50- en 60-plussers?

Aandacht ook voor de flo-ers:

Uit het oog uit het hart?

Een flo-er aan het woord. pag. 23

Hoe staat het met de gezondheid

in het korps? Een feit is, dat

voor de ouder wordende kollega's

een aangepaste funktie gewenst

zou zijn, meent korpsarts

Klemann pag. 26

Hoe ver gaat onze

hulpverlening?

Wie "help!" roept, kan op hulp

van de politie rekenen. Want hij

heeft behalve een repressieve ook een

hulpverlenende taak. Tot hoever?

Hoe staat het met een

maatschappelijke ehbo?

Is wat er in Den Haag gebeurt, ook

toepasbaar bij de Rijkspolitie? pag. 7
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RPm-vraaggesprek met HC Peijster

Taak van Haagse
rayonagenten losgekoppeld
van repressie

Sinds 1 november jl. funktioneert in Den Haag een stelsel
van rayonagenten dat de gehele stad omvat: 28 rayon-

agenten in 28 wijken. Allen ervaren, sociaal gerichte

hoofdagenten die een specialistische taak gekregen heb-
ben, welke - zo wordt duidelijk door hoofdcommissaris

dr. C. N. Peijster gesteld - losgekoppeld is van de

repressieve politietaak.
Over dit stelsel van rayonagenten en de filosofie daar-

achter had RPm's redaktievoorzitter W. Frackers een

vraaggesprek met de heer Peijster.
RPm-eindredakteur Koen Aartsma legde dit gesprek vast.

(De drie heren worden in de tekst aangeduid met resp.

WF, CNP en AKA).

,.AI in 1968 had Den Haag een acht-

tal rayonagenten", zo leidt de Haagse

He het gesprek in. "Die eerste rayon-

agenten hadden in het begin ook een

gedeeltelijk repressieve taak. Maar

gaandeweg heeft zich dat ontwik-

keld in een sociale richting en is er

minder van de repressieve kant over-

gebleven.

We hebben verder een aantal erva-

ringen opgedaan, waaruit bleek hoe

belangrijk het is, dat de politie van-

uit haar optiek bijdraagt in die hulp-

verlening en ook op de hoogte komt

van de spanningen en problemen in

de wijken.

In 1971 hebben we hier een week lang

relletjes gehad in de Stieltjesstraat en

in de Tak van Poortvlietstraat. Daar

moesten huizen worden afgebroken

voor nieuwe flatwoningen.

Die nieuwbouw begon al voordat de

oude huizen waren afgebroken. Daar

ontstonden konflikten. De bewoners

van die huisjes keerden zich tegen de

nieuwbouw. De vraag is ook of de

(Foto's: Dick Dijs!AD)

wijze waarop dit tot stand was ge-

bracht wel met voldoende zorg en in

het juiste tempo was gebeurd.

In ieder geval bleek, dat van de kant

van het maatschappelijk werk heel

weinig informatie hierover naar het

gemeentebestuur was geleid. Toen de

rellen er eenmaal waren, moest de

politie maar zien hoe ze de zaak op-

loste. Dan is het ook vrijwel niet

meer omkeerbaar.

Maar je vraagt je dan wel af: zouden

er nu voor die tijd helemaal geen

signalen zijn geweest?

Nadien heb ik daar met het college

van B. en W. over gesproken en toen

heb ik voorgesteld daar vanuit de

politie toch wat meer aan te gaan

doen en daar een maatschappelijk

werker voor aan te trekken."

Naar een prettiger samenleving

WF: Waarom vanuit de politie?

Want je kunt je net zo goed voor-

stellen, dat de gemeente in die wijken

Dr. C. N. PEIJSTER

"achterhaalde visie"

eigen maatschappelijk werkers zou

aanstellen.

eNP: Die moet een gemeente ook

hebben. Maar de orde in een wijk is

een politiezaak. En ook die orde heeft

te maken met het welzijn. Je probeert

dan het welzijn in de buurten te be-

vorderen vanuit de politie. Vanuit de

moeilijkheden die er zijn.

WF: Mag ik hieruit opmaken, dat u

welzijn toch als een onderdeel van

de orde ziet?

eNP: Nee, ik zie orde als een onder-

deel van welzijn.

WF: Als ik het woord orde hoor, dan

denk ik toch aan repressie. Dat is

natuurlijk niet direkt de bedoeling

van de rayonagent, maar toch vraag

ik mij af, waarom wordt de repres-

sieve taak van de politie niet meer

in zijn pakket teruggevonden?

eNP: Het gaat erom hoe je de taak

van de politie ziet. Als men het zo

stelt, is dat voor mij een achterhaalde

visie op de taak en de functie van de

politie in de samenleving. Die be-

perkt zich niet tot misdrijven op-

sporen en de orde handhaven. Daar

is een veel ruimer gebied. Ook de

hulp staat in de wettelijke taakom-

schrijving. En als gesproken wordt

over opsporing en ordehandhaving,

dan wordt daar natuurlijk ook de

voorkoming mee bedoeld. Die pre-

ventie heeft een link met de ver-

schijnselen zelf. De mensen die bij de
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politie repressie bedrijven, zijn met

misdrijven zelf bezig. En de mensen

die preventie bedrijven - ter voor-

koming van ordeverstoringen, on-

ordelijk gedrag en misdrijven - dra-

gen op die wijze bij aan het welzijn

in de samenleving. Want daar gaat

het om en dat is wat de politie niet

altijd zo scherp ziet. Onze strafwet-

ten regelen hoe de mensen zich on-

derling moeten gedragen, wat ze wel

en niet mogen. En de politie spoort

de feiten op die in strijd zijn met die

wetten. Daar laat de politie het heel

vaak bij. Maar dat is natuurlijk niet

de bedoeling. De bedoeling van die

wetten is dat we een wat prettiger

samenleving krijgen.

In het verleden had de politie heel

sterk houvast aan wat er in de wet

stond en dus was het ook niet twijfel-

achtig wat je ermee moest doen. Wat

dat betreft zijn we toch heel duidelijk

wat aan het evolueren.

We zeggen niet meer zo: "de elemen-

ten van het strafbare feit zijn aan-

wezig, dus er moest proces verbaal

komen, dus er moet een vervolging

komen ...

Piketregeling

WF: Ik ben het er mee eens, dat

onder de handhaving van de rechts-

orde mede begrepen wordt het voor-

komen van de verstoring daarvan. En

uit dien hoofde heeft de politie al

een duidelijke taak die ook uitmondt

in hulpverlening. In de wet staat

"zorgen voor de daadwerkelijke hand-

having van de rechtsorde" en je mag

ook uit die wet lezen "zorgen voor

hulpverlening". Maar "zorgen voor"

betekent ook: anderen daarbij in-

schakelen. Blijft voor mij de vraag:

hoe worden de rayonagenten in de-

zen op hun taak voorbereid en wat

wordt nu in hun instructie verstaan

onder "daadwerkelijke hulpverle-

ning", die zij kennelijk zelf doen als

daar geen andere instanties voor zijn

of als er geen direkte hulp mogelijk

is?

eNP: Uit de taakomschrijving blijkt,

dat het een duidelijke vorm van maat-

schappelijke ehbo is. Het gaat om

acute situaties. Het gaat ook heel

vaak om situaties waarin andere in-

4

stanties niet bereikbaar zijn. Daarom

ook zijn we van plan om voor de

rayonagenten een piketregeling te

maken. Zodat wanneer buiten de

dienstverbanden van de rayonagen-

ten zich ergens in de stad dergelijke

situaties voordoen en andere instan-

ties niet bereikbaar zijn, door een

van de mensen die piket heeft die

hulp gegeven kan worden.

WF: Mogen we die rayonagent toch

in eerste instantie zien als de bemid-

delaar tussen het publiek en de hulp-

verlenende instantie en niet in de

eerste plaats als de hulpverlener zelf?

eNP: Als het gaat om het zelf hulp-

verlenen van de rayonagent, dan is

dat alleen als er geen andere moge-

lijkheden zijn. En tót die er zijn.

WF: Hoe zijn de rayonagenten er in

de organisatie ondergebracht?

eNP: In de staf van de surveillance-

dienst is een Sectie Ondersteuning

Sociale Politietaken aangebracht.

Daar is een maatschappelijk werker

- de heer Koops - chef van en

vanuit die positie koördineert hij,

coacht en leidt hij deze mensen op.

Hij heeft deze mensen het nodige

over de sociale kaart van Den Haag

bijgebracht en daar gaat hij mee

door, zeker nu het een grotere groep
is,

Ethisch konflikt

WF: Heeft de rayonagent contacten

met zijn gewone kollega's van de

surveillance etc.?

eNP: Je moet hem gewoon zien, zo-

als bijvoorbeeld een inspectrice van

de kinderpolitie, als specialist, die

zich helemaal niet met het strafrecht

bemoeit. In die wijk is hij de specia-

list, die geen andere taak heeft. Van-

uit de recherche wordt nog weleens

gezegd: wij krijgen onvoldoende in-

formatie om ons werk te doen, de

rayon agenten zien en horen zo-

veel ... Dan zeg ik: dat is ook niet

de bedoeling. De rayon agenten heb-

ben niet tot taak om het materiaal

aan te dragen dat bestemd is voor

de repressie. Zij moeten heel ander

materiaal aandragen: het materiaal

dat mij en via mij het gemeentebe-

stuur het beeld geeft van wat daar

moet gebeuren in die buurt. Geen

politiemaatregelen, nee iuist niet.

WF: Het blijven politie-ambtenaren,

ze blijven getrouw aan hun ambts-

eed, zij blijven ook opsporingsambte-

naar. Nu zou zich het dilemma kun-

nen voordoen. dat zij zaken op het

spoor komen waarvan ze uit het oog-

punt van hulpverlening eigenlijk zeg-

gen: dat zouden we toch eigenlijk

onder ons moeten houden, Terwijl

uit het oogpunt van hun opsporings-

bevoegdheid zij deze zaak op z'n

minst wel door zouden moeten ge-

ven aan hun kollega's die dan wel

die meer repressieve laak hebben,

eNP: Dat is geen ander probleem

dan bijvoorbeeld maatschappelijk

werkers. artsen en geestelijken heb-

ben die in hun werk L'P een ernstig

feit stuiten,

WF: Nee. maar die zijn geen politie-

ambtenaar en hebben dus geen op-

sporingsbevoegdheid,

eNP: Toch is het hetzelfde ethische

konflikt. Een kontlikt van belangen

in je werk.

Een àndere taak

WF: Ik vind het nogal eer, verschil.

Ik geloof dat de politie-ambtenaar

toch altijd nog door z'n ambtseed

een verplichting met zich draagt.

eNP: In de meeste gevallen zal er

helemaal geen probleem zijn, want in

zijn instructie staat (citeert): "zijn

optreden tegen de door hem gecon-

stateerde feiten beperkt hij tot die

feiten waarin zijn onmiddellijk op-

treden wordt gevorderd". Dus als er

sprake is van leven of gezondheid,

etc. "Overigens draagt hij zorg, dat

de behandeling van daarvoor in aan-

merking komende strafbare feiten

geschiedt door dat korpsonderdeel

dat in het bijzonder met de opspo-

ring van die feiten is belast."

Dat betekent dus inderdaad een ver-

wijzing. Dat verwacht he! publiek

ook, want men weet dar hij een

politieman is. Het wordt "lken een

probleem, als dit in he: kader van

een individuele hu:;,\e~:e:1:ng plaats

heeft. En dan ziin er ,,:::::~:eiwegen.

Als een rayonagen: ::: ::e: kader van
hulpverlening een s:~,,:-:-.:..:.~~eit ont-

dekt. zal hij ~'::: .e :-::;::-:-.:::: aan de

betrokkene ct:.;:èe::.-;';;,~.:,'-e~=:1te ma-
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ken, dat daar werk van gemaakt
wordt.

WF: Dat vind ik een heel belangrijk

punt. Want als dat niet het geval zou

zijn, geloof ik dat het publiek de

politie wel eens in een verkeerde rol

zou zien. Hij heeft in dezen dus een

dubbele signalerende functie. Ener-

zijds voor de hulpverlenende taak en

de hulpverlenende instanties, ander-

zijds in de politiële taken voorzover ..

eNP: ... Maar dat is géén taak. Dat

kan zich voordoen ...

WF: Laten we zeggen: 't blijft toch

nauw aan hem verbonden. Hij zal dat

niet als taak voelen wellicht, maar

hij zal er wel ernstig rekening mee

blijven houden.

eNP: Toch is dat puur theoretisch,

want die verkeersagent komt ook

nooit voor dat probleem te staan.

Die bemoeit zich met verkeerszaken.

De rechercheur bemoeit zich toch ook

niet met andere zaken dan de aan-

gifte waar hij mee te maken heeft.

Dat is een vorm van specialisme. Zo'n

situatie kan zich voordoen, maar met

de opgedragen taak heeft dat eigen-

lijk niets meer te maken.

WF: Maar hij blijft politie-ambte-

naar. De opsporingstaak is dan wel

niet meer z'n direkte taak, maar

wordt dan toch ook niet verwaar-

loosd.

eNP: Nou ... zo zou ik het niet wil-

len zeggen. Nee, nee ... hij heeft een

àndere taak gekregen. Daardoor is

het grootste gedeelte van zijn repres-

sieve taak van hem afgenomen. Dan

blijven alleen nog de gevallen over

wanneer de man ergens op stuit.

Ook daarvan veeg ik al een deel ge-

woon weg, omdat de realiteit niet is

dat iedere politie-ambtenaar op ieder

strafbaar feit springt dat hij ziet. Be-

paald niet. Dan blijft alleen nog over:

bepaalde omstandigheden waarin hij

gekonfronteerd wordt met strafbare

feiten. Een heterdaad is natuurlijk

geen punt. Een inbreker die hij be-

trapt, pakt hij vanzelfsprekend, maar

dat zou menig burger ook doen.

Maar hij kan bepaalde gegevens on-

der ogen krijgen of iets horen. Een

direkte aanwijzing naar een ernstige

zaak - geen overtreding natuurlijk.

Wanneer hij in het kader van zijn

hulpverlening in een bepaald gezin

komt, dan kan zich dat probleem

voordoen. En dan kon inderdaad

wel eens - als het èrnstig is - de

situatie komen, dat hij moet zeggen:

als jij er niet voor naar de politie

wilt gaan, dan ben ik als politieman

gedwongen hiervan werk te laten

maken. Hij gaat het niet zelf behan-

delen, maar laat er werk van maken.

Geen surveülance-systeem

WF: 't Blijft altijd een afwegen van

wat je doet, maar dat geldt voor elke

politieman, elke dag. Alleen de

rayonagent krijgt de gelegenheid het

afwegen misschien ook eens naar de

andere kant door te laten slaan.

eNP: Ja, precies. Om het nog eens

duidelijk te stellen: het stelsel van

5
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Introduktie van de rayonagenten

In een fraaie folder - getiteld

'Politie en Welzijn" - worden

de rayonagenten bij de Haagse

bevolking geïntroduceerd. Op

een plattegrond van de stad is

de wijkindeling aangegeven.

gevolgd door een lijst van na-

men van de rayon agenten en

adressen waar ze bereikbaar

zijn: hun politiebureau en het

wijk- en dienstencentrum waar

ze spreekuren houden.

De folder wordt ingeleid met

de volgende tekst van de korps-

leiding:

"De maatschappij verandert

snel, veel sneller dan bijvoor-

beeld vijftig jaar geleden. Het

tempo van deze verandering

ligt voor veel mensen te hoog:

economisch. sociaal en cultu-

reel blijken grote groepen in

onze samenleving achter te

raken.

Dat roept spanningen op, die

niet zelden verhevigd worden

door andere factoren: minimaal

wooncomfort in vervallen wij-

ken, ziekte. werkloosheid, ge-

brek aan maatschappelijk voor-

uitzicht. relatiestoornissen in

gezin en tussen buurtbewoners.

Als de samenleving verandert,

dient ook de politie haar op-

stelling te wijzigen. Want wer-

kend midden in het maatschap-

pelijke spanningsveld wordt zij

immers vaak als eerste gecon-

fronteerd met uitingen van

sociale onvrede en diep gewor-

telde rancune. waarvoor de wet

geen remedie biedt.

Het besef is dan ook gegroeid,

dat de hulpverlenende taak van

de politie moet worden verlegd

in de richting van de sociale

aktie. De benadering van de

mens en groepen van mensen

vraagt van de politie thans een

meer persoonlijke en wijkge-

richte aanpak.

Daarom zijn in Den Haag al

enkele jaren sociaal gerichte

politiefunctionarissen werk-

zaam, de zogenaamde rayon-

agenten. Thans is dit rayon-

agentenwerk uitgebouwd tot een

stelsel dat de gehele stad om-

vat.

De rayonagent behoort tot de

geüniformeerde politie en tracht

door zijn op hulpverlening af-

gestemde taak, een bijdrage te

leveren tot een zo gunstig mo-

gelijk woon- en leefklimaat van

de wijk. waarin hij werkt.

De betrokkenheid met de be-

woners van die wijk is voor

een rayonagent essentieel: hij

signaleert niet alleen conflict-

stof, die het welzijn in die wijk

bedreigt, maar zal ook - voor

zoveel mogelijk - bijstand bie-

den aan individuele bewoners,

die in acute psychische of so-

ciale nood verkeren. Daarbij is

verwijzing naar, maar ook sa-

menwerking met andere hulp-

verlenende instanties in het

kader van de welzijnszorg een

belangrijk uitgangspunt.

Bij deze sociaal gerichte taak

wordt de rayon agent begeleid

en ondersteund door een maat-

schappelijk werker, die aan het

hoofd staat van de Sectie On-

dersteuning Socialie Politieta-

ken. De Haagse politie heelt

voor de vervulling van die

sociaie politietaak 2;:; rayon-

agenten. die werkzaam zijn in

een even groot aantal wijken.

Die wijken zijn aangegeven op

de ,.sociale politiekaart" van

Den Haag. in het hart van deze

folder. Tedere bewoner kan met

deze kaart en de informatie op

de volgende pagina's zijn 'wijk-

agent" vinden."

Rp.org_RPM75_11_nov_nr.03_compri 293



rayonagenten is geen surveillance-

systeem. De wijkagent (ook al wordt

hij in diverse korpsen verschillend

gedefinieerd) is een surveillance-

systeem, een manier van vrije sur-

veillance weliswaar, maar de rayon-

agent is dit niet.

WF: De rayonagent is toch heel dui-

delijk meer de man die zich met aller-

lei organisaties in zijn rayon bezig-

houdt. Ook wel met individuele ge-

vallen, maar ik heb begrepen, dat de

balans toch wel doorslaat naar de

organisaties, omdat hij van daar uit

- aldus zijn taakomschrijving -

naar de verbetering van een zeker

klimaat kan meewerken.

CNP: Dat is inderdaad zo. Die link

naar allerlei verenigingen, instanties,

ook actiegroepen die in die buurt

werkzaam zijn, is inderdaad van be-

lang.

AKA: De taakomschrijving gaat nog

verder. Ik citeer: "Het verlenen van

hulp, welke niet behoort tot het doel

van enigerlei instelling, voor zover

de rayonagent de mogelijkheid daar-

toe heeft." Wat wordt daaronder

verstaan?

CNP: Waar het om gaat is, dat er

op een bepaald moment in de wijk

een bepaalde voorziening nog hele-

maal niet is, terwijl er wel behoefte

aan bestaat. U moet dit zien als de

afgrenzing van de taak tegenover bij-

voorbeeld het maatschappelijk werk.

Ik heb het bestuur van de stichting

die alle maatschappelijk werk in de

stad overkoepelt, die taakomschrij-

ving voorgelegd en zij kunnen zich

daar helemaal in vinden. Ik heb dat

aan hun voorgelegd om te voor-

komen dat ik op een bepaald moment

te horen zou krijgen dat wij ons op

hun terrein bezig houden. Dat is -

zeggen zij - niet het geval.

AKA: De rayon agent heeft dus een

grote vrijheid. Hij kan zelfs op ter-

rein dat nog niet door het georgani-

seerde maatschappelijk werk ontgon-

nen is, aktief zijn. Als pionier.

eNP: Dat kan hij inderdaad. Maar

daarmee is zijn vrijheid natuurlijk

niet onbepaald, want hij doet zijn

werk ingebouwd in een organisatie

bij de surveillancedienst. Hij heeft

Taak van de Haagse rayonagenten

De taak van de rayonagenten bij de Haagse politie is als volgt om-

schreven:

1. Hulpverlening te onderscheiden in de volgende vormen:

a. verwijzing van hulpvragenden naar de in het bijzonder voor die

hulp in het leven geroepen instellingen;

b. daadwerkelijke hulpverlening in urgente gevallen, indien de hulp

van één der onder a. bedoelde instellingen niet kan worden afge-

wacht of niet beschikbaar is, dan wel die instelling tijdelijk niet be-

reikbaar is, een en ander zo mogelijk in overleg met die instelling

en voor zover de rayonagent de mogelijkheden daartoe heeft;

c. het verlenen van hulp, welke niet behoort tot het doel van eniger-

lei instelling, voor zover de rayonagent de mogelijkheden daartoe
heeft.

2. Het bevorderen van een gunstig woon- en leefklimaat in zijn rayon

door het bestrijden (waar mogelijk in samenwerking met andere politie-

organen en instellingen van maatschappelijk werk) van situaties en om-

standigheden welke de oorzaken zouden kunnen zijn of mede kunnen

zijn van de verstoring van rust en orde in het rayon en van het ver-

wekken van onrust of het ontstaan van onvrede onder de bewoners.

altijd een sectiechef aan wie hij ver-

antwoording schuldig is. En hij heeft

de heer Koops die daar onmiddellijk

bovenop zit, want hij moet daarover

rapporteren. En aan de hand van die

rapportage kan op het centrale punt

gezegd worden, hoe men vindt dat

daarmee gehandeld moet worden.

Ervaring nodig

AKA: Hoe heeft de selektie van deze

mensen plaatsgehad?

eNP: Een belangrijk kriterium is na-

tuurlijk dat een rayonagent een be-

paalde sociale instelling en belang-

stelling moet hebben. Bij de uitbrei-

ding hebben we voor het grootste

deel geput uit de mensen die als

"burgeragent" werkzaam waren. Die

"burgeragenten" - ik geloof dat je

ze in maar weinig korpsen hebt -

is een instituut dat al van voor de

oorlog dateert. Dat waren zo'n beetje

de vredesstichters in de sektie. Bij

deze politiemensen - die geen uni-

form droegen - kwamen de klach-

ten binnen over burenruzies e.d. en

zij losten dat meestal wel op. Dit in-

stituut is nu opgeheven. Die taak ver-

toonde veel overeenkomst met wat

de rayonagent nu doet. Heel veel.

Het grote verschil is echter dat de

taak van de burgeragent veel meer

verwant was aan de normale surveil-
lance-taak.

WF: Het PPR-Tweede Kamerlid Van

Winkel heeft bij de jongste begro-

tingsbehandeling gezegd: "dat oudere

politiemensen veelal meer oog heb-

ben voor de hulpverlenende politie-

taak dan degenen die pas beginnen".

Ik citeer:

"Behalve grote ervaring en mensen-

kennis spelen hier factoren een rol,

welke de motivaties van jongeren en

ouderen in verschillende richting

stuwen. De jongere generatie ziet

i.v.m. kansen tot bevordering meer

heil in verbaliserend optreden (want

dat is meetbaar en daardoor kan zijn

chef zeggen dat hij goed werkt).

Waarom zou je je dan druk maken

om een hulp vrager in een krisissitu-

atie, met wie je misschien wel een

uur moet praten om hem te helpen,

terwijl hiervan niets of nauwelijks

iets op papier komt, zodat de chef

zijn twijfels kan krijgen omtrent je

werk op straat";

Van de ouderen zegt de heer Van

Winkel, dat zij veel minder gehinderd

7
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worden door "karrièredrift" en mede

daardoor vaak bij uitstek geschikt

zijn om deze hulpverlenende taak te

verrichten en daaraan hun arbeids-

vreugde te ontlenen ...

. . . "het welzijn bevorderen" . .

CNP: In z'n algemeenheid gaat dat

wel op. Voor de allerjongsten is het

zeker moeilijker om juist in dit soort

gevallen van nood het goede ant-

woord te geven. Daarvoor is wat

meer levenservaring èn politie-erva-

ring nodig. Onze rayonagenten heb-

ben dan ook gemiddeld zo'n twintig

politiejaren achter de rug.

WF: Is het ook zo dat er vanuit de

normale dienst signalen gaan naar de

rayonagenten? Is er een wisselwer-

king?

CNP: Daar zijn talrijke voorbeelden

van. Ik herinner me een geval in

Scheveningen, waar de jeugd regel-

matig de trams met stenen bekogelde.

De rayonagent werd toen vanuit het

personeel van het sektieburo gesti-

muleerd zich daarmee bezig te hou-

den. Hij kwam er achter, dat er er-

gens in het land een houten keet be-

schikbaar was. Hij heeft toen de be-

trokken wethouder voor jeugd, sport

en rekreatie opgebeld en diens mede-

werking gevraagd. Dat is een jeugd-

honk geworden, waar toch kennelijk

een invloed ten gunste van de hele

8

situatie in de wijk vanuit is gegaan.

Je kunt je natuurlijk afvragen: moet

nu de rayonagent zoiets aanpakken')

Had de gemeente dat niet kunnen

doen? Ja, maar als dat nou niet ge-

beurt!? Een ander had ook best het

initiatief kunnen nemen; in dit geval

heeft de rayonagent het aangepakt.

AKA: Niet iedereen in de bevolking

en ook niet iedereen bij de politie

zal deze humane aanpak toejuichen.

Er is een niet geringe groep die in

dergelijke gevallen eerder geneigd is

de oplossing te zoeken in een hardere

aanpak.

CNP:Ik geloof niet. dat je dat harde

optreden helemaal moet uitsluiten.

Maar je moet toch wel proberen

langs andere wegen te komen tot een

betere situatie. Als die betere situatie

dan ook inderdaad komt, dan gaat

die roep naar harder optreden wel

minder worden. Toch heb ik tot dus-

ver niet zoveel gemerkt van daL ge..

luid. Wel hoor ik allerlei positieve

geluiden van het werk van de rayon-
agent.

Waarom juist de politie?

WF: We blijven met de vraag zitten:

waarom moet een politieman al dit

werk doen en waarom zou dit niet

een burger kunnen zijn. Een maat-

schappelijk werker bijvoorbeeld. Is

het omdat wij als politie dat kontakt

willen of kan het net zo goed een

burger zijn die bijvoorbeeld één keer

per week op het hoofdburo komt?

CNP: Ik zal niet zeggen dat dit niet

kàn, maar ik geloof dat onze bena-

dering beter is. Het gemeentebestuur

heeft de opdracht het welzijn te be-

vorderen. Daar speelt de politie op

haar gebied een rol in. Er gebeurt

zoveel dat te maken heeft juist met

de naleving van det wet en de orde,

dat je daar juist politieman voor moet

zijn om het strandbare te signaleren.

Een maatschappelijk werker in poli-

tiedienst zal dat wel kunnen leren,

maar hij mist in zijn achtergrond wat

juist zo nodig is om in deze sektor

bezig te zijn met dat maatschappelijk

werk. Het is voor hem van belang te

weten hoe de politie deze problema-

tiek ziet en beoordeelt. Die kennis

en die ervaring geven hem vaardig-

heden die het mogelijk maken om

daar in die sektor op dit geheel in

te spelen.

Ook vrouwen

WF: Hoe zou het gaan, als deze

mensen dit werk een aantal jaren

hebben gedaan en dan terug zouden

moeten naar de normale politie-
('!ienst?

CNP: Ik heb voor mijzelf het gevoel

dat die ervaring, die andere opstel-

ling, juist van geweldig nut zal zijn

voor ook de rest van de politietaak.

Want ik geloof dat de hele functie-

uitoefening van de politie zich in wat

meer sociale richting ontwikkelt. Als

het gaat om een bezetting van een

gebouwen de rechthebbende wil dat

er een eind aan gemaakt wordt, dan

gebeurt dat in de regel met een vor-

dering driemaal en er wordt een aan-

gifte gedaan van huisvredebreuk. En

dan is de politie geneigd om te zeg-

gen: er is een misdrijf en natuurlijk

moet je dan optreden.

Ik geloof dat de politie zich er steeds

meer van bewust zal moeten zijn, dat

dit wel zo in de wet staat, maar dat

het de politie er niet van moet weer-

houden om vóórdat wordt ingegrepen

zich eerst te verdiepen in de vraag of

er nog niet àndere manieren zijn om

deze situatie op te lossen. Ik geloof

dat de politie hier een taak heeft.

Niet om dat probleem helemaal zèlf

op te lossen, maar daar wel een rol

in te spelen en daarbij mensen of

instanties in te schakelen. Pas als dat

allemaal niet helpt en als je daar

geen heil meer in ziet. dan zal uit-

eindelijk dat ingrijpen komen en

eventueel dat geweld van de kant van

de politie.

Tussen het simpelweg driekeer vor-

deren en het met machtsmiddelen op-

treden ligt nog iets. Dat heeft niet

met slapheid te maken, maar met de

vraag: welke doelen willen we be-

reiken. Het zou te optimistisch zijn

om te veronderstellen, dat de politie

geen geweld meer zou behoeven te

gebruiken. Dat zal echt wel blijven,
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"burgerpak is vaak praktischer"

maar pas nadat alles in het werk is

gesteld om op andere manieren een

oplossing te vinden en pas als aller-

laatste maatregel.

AKA: U hebt tot dusver alleen man-

nen als rayon-agent aangesteld. Staat

deze functie ook open voor vrouwe-

lijk personeel?

CNP: Ja, zeker. Toen wij hiermee be-

gonnen, waren er geen vrouwelijke

personeelsleden beschikbaar die deze

functie konden en wilden bekleden.

Natuurlijk zullen wij ook graag vrou-

welijke rayonagenten aanstellen, wan-

neer daarvoor geschikte kandidaten

zijn die dit ook zelf willen want dat

is voor deze taak een eerste vereiste.

Meestal In burger

WF: Waarom is de keus gevallen op

een rayonagent in uniform?

CNP: In de instruktie staat niet, dat

hij in uniform is. De rayonagent moet

zich ook in zijn hulpverlening mani-

festeren als politie-ambtenaar. Dat

kan hij het duidelijkst doen door z'n

uniform te dragen. Maar de aard van

zijn werk brengt mee, dat hij meestal

beter in burger gekleed kan gaan. Er

zijn huizen of buurten waar het beter

is dat omwonenden niet weten dat

er een politieman binnenkomt. Dan

is een burgerpak praktischer. Maar

bij allerlei aangelegenheden van meer

representatieve aard zal hij zijn uni-

form dragen.

WF: De functie van rayonagent is

gebonden aan de rang van hoofd-

agent. Kan dat de bevordering van

degenen die daarvoor in aanmerking

komen, in de weg staan?

CNP: Ook in de dienstkommissie is

de vraag gesteld of hoofdagenten in

deze functie belemmeringen zouden

kunnen ondervinden in hun eventuele

bevordering tot brigadier. Daar is

geen sprake van.

WF: Ik heb begrepen, dat in deze

opzet eerst een jaar wordt gedraaid.

Bestaat de mogelijkheid dat daarna

wijzigingen worden aangebracht? En

zijn er plannen voor uitbreiding?

CNP: Er zijn al1erlei mogelijkheden

van wijzigingen in de rayonindeling.

Deze is aangehaakt aan de gehele

sociale indeling van de stad, maar dat

kan veranderen. In personeelsopzicht

zul1en er natuurlijk nog allerlei ver-

anderingen in komen. We zullen

v.w.b. de selektie en de vorming nog

veel bewuster moeten gaan werken.

Ook de verdere aanpak Vé'U de politie

vanuit de krisissituaties zal nog nader

moeten worden bekeken. Ik noemde

al even die piketmogelijkheid, die

wordt overwogen.

Hoe uniek is Den Haag?

AKA: Hoe uniek bent u met dit

systeem, meneer Peijster?

CN?: Dat zou ik niet kunnen zeg-

gen. Ik weet alleen, dat er in den

lande door de politie nogal afwerend

wordt gereageerd op dit deeltje van

de gedachte dat je deze taak los-

koppelt van de repressie. Toch zie ik

niet zoveel verschil met de feitelijke

situatie in sommige andere steden.

Als ik lees hoe bijvoorbeeld een

rayonagent in Rotterdam werkt, dan

konstateer ik weinig verschil. Alleen

moet ik wel vaststellen, dat de korps-

leiding - gekonfronteerd met onze

uitgangsstelling - "neen" zegt.

Ik heb het gevoel, dat er niet veel

korpsen zullen zijn die heel bewust

de repressie losgekoppeld hebben van

deze taak.

AKA: Betekent dit, dat de rayon-

agent elders - die in feite op dezelf-

de wijze werkt - niet door zijn chefs

in de rug wordt gedekt?

CNP: Het wordt daar niet gestèld.

En zodra je het stelt, roep je weer-

standen op. Dat is het punt.

Ook bij de Rijk6polltle

Tenslotte wil de Haagse hoofdcom-

missaris nog wel iets zeggen over een

mogelijke toepasbaarheid van een

dergelijke opzet in het korps rijks-

politie:

"In beginsel zie ik geen enkele reden

om nu te zeggen dat dit soort filo-

sofieën niet zo toepasbaar zou den

zijn bij de rijkspolitie. Ik geloof juist,

dat dit wèl het geval is en dat men

- als er tenminste behoefte bestaat

om iets in die richting te doen -

ook in een organisatie van een lan-

delijk politiekorps dit soort specia-

lisme zou kunnen inbouwen. Per slot

van rekening is de rijkspolitie op al-

lerlei gebieden met verdergaande

specialisatie aan de basis bezig."

WF: Ook in de districtsstaven ...

CNP: Daar doel ik op.

WF: Bij het onderzoek in de werk-

groep officierenbestand is ook ge-

dacht aan een uitbreiding van de

districtsstaven, in die zin dat wij ons

ook meer dan voorheen met de pro-

blematiek van de preventie - als

het ware specialistisch - kunnen

bezighouden. We zijn nog wel niet

zover, maar de gedachten daarover

rijpen.
CNP: Het zou inderdaad vanuit de

districtsstaf moeten worden gecoa-

ched.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat

je op iedere post een dergelijk figuur

moet hebben, want misschien zal het

bij de rijkspolitie een andere werk-

wijze moeten zijn. Het kon wel eens

zijn dat je, iets meer in deze richting

werkende, juist aan àlle mensen op

de posten zou moeten bijbrengen ...

WF: Je zou met de postcomman-

danten kunnen beginnen.

CNP: Ja, maar 't is natuurlijk wel

een onderdeel van een ontwikkeling

in de héle taakvervulling van de

politie. En daarom is het zeker, dat

het ook voor het korps rijkspolitie z'n

betekenis zou kunnen hebben.
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Hoofd S.O.S. Politietaken G. J. Koops:

Rayonagenten nu minder
vaak in rolkonflikt
"WIJ zijn erg gelukkig met de duidelijke uitspraak, dat de rayonagenten

in Den Haag geen repressieve politietaak meer is opgedragen, zodat zij

zich helemaal kunnen wijden aan hun specialistische werk," zegt de heer

G. J. Koops, hoofd van de Sectie Ondersteuning Sociale Politietaken, en

als zodanig hun chef en coach. De heer Koops is maatschappelijk werker,

In dienst van de Haagse gemeentepolitie. Een burger dus, maar wel met

een aantal jaren ervaring als aktief politieambtenaar.

- Het feit, dat de heer Peijster (als

eerste in Nederland) nu eens duide-

lijk heeft gesteld, dat zijn rayon-

agenten geen repressieve taak meer

is opgedragen, wordt door hen als

een steun in de rug ervaren?

GJK: Zeer zeker. Er is nu meer dui-

delijkheid en daardoor meer zeker-

heid. Onze mensen kunnen zich nu

geheel aan hun welzijnswerk wijden

- vanuit de politie benaderd - en

zij zullen nu minder snel in een rol-

konflikt geraken, zoals voorheen nog

wel eens het geval kon zijn.

Middelbaar niveau

- U coacht de mensen en leidt ze

ook verder op in het maatschappelijk

werk?

GJK: Ja. De meesten hebben al een

lange praktische ervaring in dit werk.

Het zijn allemaal mensen van 40 jaar

en ouder. Acht van hen hebben in

de afgelopen acht jaar al ais rayon-

agenten gewerkt in zwaksociale buur-

ten van Den Haag. De meeste ande-

ren hebben hun sporen wel verdiend

als 'burgeragent'.

De theoretische vakkennis is daarbij

vaak wat achtergebleven, zodat daar

nu een eerste taak ligt. Wij vergade-

ren regelmatig met elkaar, we heb-

ben kontaktmiddagen, we leggen kon-

takten met de praktijk, met het op-

bouwwerk bijvoorbeeld, en natuurlijk

doen we aan opleiding.

- Hoe ver denkt u daarmee te gaan?

GJK: Op den duur hopen we onze

rayonagenten een opleiding te kun-

nen geven, die op middelbaar niveau
staat.

- U werkt nu met politiemensen die

worden opgeleid in maatschappelijk

werk. Is het omgekeerde ook denk-

baar? Bestaat de mogelijkheid, dat

u maatschappelijk werkers aantrekt

die dan in dit werk een bepaalde

politie-scholing krijgen?

GJK: Dat ligt niet voor de hand.

Voor dit werk - dat zich toch op

het terrein van het konflikt afspeelt

- heb je niet alleen een sociale ge-

motiveerdheid, levenservaring, ge-

duld en wijsheid nodig, maar zeer

zeker ook een ruime politie-ervaring.

Het is echt noodzakelijk om uit er-

varing te weten, hoe de problematiek

vanuit de politie wordt gezien.

- Hebt II die politie-ervaring zelf

ook?

GJK: Jazeker. Ik ben zo'n 25 jaar

geleden als agent begonnen bij de

gemeentepolitie in Wageningen en ik

heb daar vijf jaar dienst gedaan.

Daar werd mijn belangstelling voor

het maatschappelijk werk zo sterk,

dat ik al spoedig in die richting ben

gaan studeren. Dat werd tenslotte de

sociale akademie en nu zit ik al weer

een jaar of twintig in het maatschap-

pelijk werk.

Promotiekansen?

- De funktie van rayonagent is ge-

bonden aan de rang van hoofdagent

Is binnen deze funktie geen promotie

mogelijk?

GJK: Momenteel niet. Maar het lijkt

mij waarschijnlijk, dat wanneer om

stelsel eenmaal goed funktioneert en

de mensen zich in deze specialistische

taak bekwamen, de situatie ook kan

veranderen. Ik zou me kunnen voor-

stellen, dat een rayonagent die een

middelbare opleiding voor maat-

schappelijk werk heeft genoten, in

aanmerking zou kunnen komen voor

bevordering binnen deze funktie. Zo-

ver zijn we nog niet. Het heeft de

aandacht. Het zou natuurlijk voor

onze sektie doodzonde zijn, wanneer

een zeer bekwame rayonagent deze

specialistische funktie zou moeten

opgeven om in een heel andere tak

van dienst promotie te kunnen ma-

ken. Hoewel dat voor het korps als

zodanig wel eem. heel nuttig zou kun-

nen zijn, zo'n aanwinst van een spe-

cialist met een vaak heel andere kijk

op de dingen. (AKA)

11
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POSTBUS 399
EDE

•
Reacties van lezers op

de inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazine,

Postbus 399, Ede

Hoe korter en bondiger

uw brief des te groter

de kans op plaatsing.

BEZETTING

In het artikel "Hoe was de Neder-

landse politieambtenaar tijdens de

bezetting?" in RPm no. 1 werd ge-

memoreerd dat een hele brigade de

doodstraf trotseerde. Ik zou graag

hierop een aanvulling willen zien.

In het betreffende citaat uit "De Be-

zetting" van dr. L. de Jong, waarin

een lid van deze brigade zijn beleve-

nissen vertelt, doet men de anderen

die tot deze brigade behoorden m.i,

tekort. De inhoud van genoemde

tekst zal ik niet betwisten, maar het

ware beter geweest dat een naam als

die van v.d. Hauw achterwege was

gebleven. Nu deze toch is gepubli-

ceerd, zou ik u willen wijzen op een

vrijwel identieke tekst op blz. 609

van deel 6 van "De Bezetting". In

dit artikel worden niet alleen de fei-

ten juist weergegeven, maar ook alle

namen genoemd van hen die er bii

betrokken zijn geweest. Ik zou u~

redactie dan ook met klem willen

verzoeken deze tekst in zijn geheel

in RP-Magazine te willen plaatsen.

Naar mijn mening mag men toch, na

goed 30 jaar, al deze mensen voor

hun heldhaftige houding tijdens de

Duitse bezetting, vanaf deze plaats

alsnog een eresaluut brengen.

S. J. de Witt, Zwolle

• Hier volgt dan de volledige pas-

sage uit deel VI:

"De weigering ging op 8-3-1943in

eerste instantie uit van de postcom-

mandant te Grijpskerk, D. Boon-

stra, een oud-veldwachter, die een

bejaard Joods echtpaar naar Wes-

terbork moest brengen. De opper-

wachtmeester-brigadecommandant

J. D. de WiH, verklaarde zich soli-

dair en hetzelfde deden de negen
overige politiemannen, t.w.:

K. Berga, T. Bulthuis, W. Vlijm, J.

H. Deddens, J. Elzinga, D. Holvast,

R. Mulder en T. v.d. Hauw. Boon-

stra was de man die, toen een
Duitse politieman in GronIngen bij

het tellen van de groep, zei: "Er
zijn er toch elf, ja es stlmmt", op-

merkte: "Het is fout, er zijn er

twaalf, u hebt God vergeten, Hij

gaat altijd met ons mee,altijd".

Van de elf politiemannen werden

twee uit Vught in krijgsgevangen-

schap afgevoerd, één werd als ar-

beider naar Duitsland gezonden,

vijf werden in de zomer van '44 vrij-

gelaten. De Wilt, Mulder en Boon-

stra werden naar Dachau overge-

bracht, waar Boonstra later in '44

bezweek."

LAPLAND NIET

LINKS LATEN LIGGEN

RPm. no. 10 en 11: "Vakantie van

A tot Z".

Behalve dat uw rubriek "Vakantie

van A tot Z" weinig interessante

vondsten inhield, trof ik onder de L

een wel uiterst onvolledig, subjectief

en tendentieus bericht betreffende

Lapland.

"Elke reis naar het verre Skandinavië

kan worden aanbevolen: Zweden,

Noorwegen of (vooral) Finland, maar

laat Lapland maar liever links lig-

gen." Wie zou denken dat deze aan-

beveling gesteund zou worden door

een motivatie, komt bedrogen uit.

Slechts: "De echte Lappen die nog

een nomadenbestaan leiden, krijgt u

niet te zien. Die blijven tot in de

herfst met de kudden rendieren in de

bergen", en hiermee moet de lezer

het maar doen.

Mogelijk dat u met andere (of beter

gezegd: echte) argumenten toekom-

stige vakantiegangers in hun keuze

had kunnen beïnvloeden, doch zeker

niet met aangehaald "argument".

Voor vakantiegangers bestaat Lap-

land beslist niet uitsluitend uit het

aanschouwen van nomaden-lappen.

Wanneer men auto, caravan of an-

derszins durft te verlaten en met rug-

zak van de ene blokhut naar de an-

dere trekt, loopt men een niet ge-

ringe kans "de echte Lappen" aan te

treffen. Echter, in uw artikel wordt

dit aspekt niet genoemd.

Lapland biedt nog zo ontzettend veel

en nergens anders aan te treffen na-

tuurschoon, verlaten gebieden, sfeer,

etc. en mist de overspoeling van het

toerisme, dat ik de samensteller van

uw ABC zou willen adviseren eens

kennnis van Lapland - theoretisch

of praktisch - op te doen alvorens

hij er toe overgaat om uw lezers een

volstrekt niet-geargumenteerd, zinloos

relaasje op te dissen.

Wie toch beslist iets met een L wil

in z'n vakantie kan naar Londen gaan

of naar Luxemburg of gewoon naar

ons eigen Limburg.

En Lapland? - ga gerust!

P. H. Bruin, Blaricum

• De auteur, die Lapland tijdens een

lang verblijf leerde kennen, kan het

met deze (eveneens zeer subjectieve)

reaktie wel eens zijn. Hij mikte echter

met het ABC op de interesse van "de

gemiddelde vakantieganger". Het zou

hem verheugen, indien de "gemiddel-

de rijkspolitieman" een kritischer toe-

rist zou blijken te zijn. (Red.)

PORTRET

Als trouwe lezeres van het RP-Maga-

zine, viel het mij op dat er van mijn

echtgenoot een oude en bovendien
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zeer slechtgelijkende foto was afge-

drukt in het nummer van oktober '75.

Deze foto stamt namelijk nog uit

1958, toen mijn man van gemeente-

politie Koog a.d. Zaan overging naar

de Rijkspolitie. Hij was in die dagen

wachtmeester le klas en dat is nu

17 jaar geleden. Niet alleen het ge-

zicht van de persoon in kwestie is

veranderd, ook het uniform. De

blauwe overhemden werden vervan-

gen door de witte en de uitmonste-

ring is ook veranderd.

In de hedendaagse tijd lijkt mijn echt-

1958 1975

genoot, die inmiddels adjudant is ge-

worden, daar helemaal niet meer op.

Het politielegitimatiebewijs is sinds-

dien ook nooit van foto veranderd.

Daar zit nog dezelfde oude foto op

van 1958. Niemand zat hem daarvan

herkennen, als hij dat legitimatiebe-

wijs eens zou moeten tonen.

Daar komt nog bij dat mijn man al

jaren een edele snor draagt en sinds

kort ook een bril.

Het is toch de bedoeling, dat men

iemand van een goed lijkende foto

herkent omtrent functie of bevoi-

dering?

Door deze oude foto's te plaatsen,

of niet te vervangen op het legiti-

matiebewijs, mist men het doe! waar-

voor ze dienen. Het lijkt mij dan ook

de hoogste tijd dat daar eens wat aan

wordt gedaan.

Een goed legitimatiebewijs met een

foto in uniform is het visitekaartje

van de politie.

Mijn man meent, dat tenminste per

vijf jaar, en bij elke bervordering de

legitimatiefoto vernieuwd moet wor-

den.

Bijgevoegde foto's leveren u het be-

wijs.

Met vriendelijke groeten

mevr. G. A. Eijzinga - Engelmoer,

Ruurlo

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150

(072) - 27027* telex 57356

Veilig rijden op veilige wegen van

van Lennepweg 1 Aerdenhout
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"Linke Binken" 16

Te gast bij politie Luzern 17

R.P. Kapel op bezoek. . 15

Reservisten schietwedstrijden 18

R.P. sport 18

Nieuwe accommodatie

voor P.V.D. . . 20

bureau Personeelsvoorziening 21

Langs de weg gezien . . .

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

A. Hornstra, C. A. van der Horst,

A. de Jong, J. Oosting, B. Roomer,

H. A. de Ruiter, D. G. van de Witte.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

22

Ter gelegenheid van het bezoek van

de Deense Koningin aan ons land

werden aan een aantal leden van ons

Korps onderscheidingen uitgereikt,

behorende bij de Orde van Danne-

borg.

Zo ook in de kantine van het Rijks-

politie-gebouw aan de Sarphatistraat

te Amsterdam, waar de Generaal deze

onderscheiding uitreikte aan de over-

ste J. J. de Kat Ange1ino.

Kunststuk

Mineke Bekkerna-van den Berg, echt-

genote van wachtmeester Le klas A.

Bekkema, bood ter gelegenheid van

de opening van het nieuwe gemeente-

huis te Ballum (Ameland), aan bur-

gemeester drs. Pieter Zeven bergen,

een schitterend door haar vervaar-

Foto: Leeuwarder Courant

digde potloodtekening aan, namens

de Rijkspolitie op het eiland. De

tekening behoort tot een serie van 3

afbeeldingen van Jelmera State en zal

een plaats krijgen in het nieuwe raad-

huis. Een compliment voor deze

jonge kunstzinnige vrouw.

Deense
onderscheidingen
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Kerstnacht ..•
schoner dan de dagen

Nu het einde van dit jaar nadert en

we straks, ieder op eigen wijze, het

Kerstfeest zullen vieren, wil ik u vra-

gen of u wellicht het zelfde gevoel

hebt als ik op de avond van 24 de-

cember. Die avond voorafgaand aan

de nacht waarin het stil zal zijn. De

avond waarop de straten leeg zijn, de

cafe's verlaten en het openbaar ver-

voer maar tot een bepaalde tijd men-

sen zal vervoeren. Die avond is ook

de avond waarop mogendheden die

met elkaar in oorlog zijn elkaar be-

loven een Kerstbestand in acht te

zullen nemen en twee dagen niet op

elkaar te zullen schieten en geen ge-

weld zal worden gebruikt. Vreemd

toch, dat Hij, die destijds in Bethle-

hem geboren werd en getracht heeft

vrede te brengen voor ale mensen die

deze wereld zouden bevolken, nog

zoveel invloed heeft dat we ons zuI-

len trachten te houden aan die 2 da-

gen, ofschoon het toch voor langere

tijd bedoeld was.

Th. Spelt

.•~~ .
~... /<t. .~ ~~;; ., •• " ~ ,

• ~;, « ,- • ' 0

(Foto: Res. wmr. W. J. Brinkmans)

Reserve schoot

Ook de reserve-rijkspolitie heeft haar

korpsschietwedstrijden achter de rug.

Op 27 september werden deze wed-

strijden te De Bilt gehouden. Er

namen 64 reserve-politiemannen aan
deel.

De 1e prijs (pistool) was voor het

district Roermond met 142 punten.

Het kwam zodoende in het bezit

van de wisselbeker en een gouden

herinnerings-medaille.

De 2e prijs was voor het district Mid-

delburg en de 3e voor district Zwolle.

Bij de individuele prijzen reikte Chr.

Pit van het district Assen het hoogst

met 50 punten.

Commandeur M. de Ruiter reikte na

afloop de prijzen aan de winnaars uit.

Erekruis van de
Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie voor
H. P. Beintema

Door de voorzitter van de KNAU,

de heer F. Jutte, is het erekruis van

de Koninklijke Nederlandse Atle-

tiek Unie uitgereikt aan de heer H.

P. Beintema uit Arnhem. De heer

Beintema, gepensioneerd adjudant

van de Rijkspolitie, is sedert 1971 ook

drager van de bondsspeld van de
NP SB.

Ongeveeer vijftig jaar geleden liep H.

P. Beintema zijn eerste wedstrijd in

KNAU-verband en nadien ontpopte

hij zich als een uitstekend atleet, die

vele jaren op de Nederlandse atletiek-

velden op vele nummers een gewaar-

deerd en gevreesd tegenstander was.

Op 7 juli 1932 te Haarlem werd

Beintema kampioen van Nederland

op het nummer 200 meter horden-

loop, in de toen nieuwe Nederlandse

recordtijd van 25.5 sec. een record

dat vier jaar onaangetast bleef.

In NPSB-verband behaalde hij als lid

van de Utrechtse Politie Sportclub

vijf politietitels. In 1933 (11.5 sec.) en

1934 (11.2 sec.) toonde hij zich de

sterkste op de 100 meter, in 1933

Geld lenen?

Dat kan. De Ribank verleent u snel en discreet een persoonlijke lening van

1.000 tot 15.000 gulden

Overname van lopende lening mogelijk. Kwijtschelding bij overliJden.

Rente aftrekbaar voor de belasting. Bel voor nadere 'inlichtingen:

RIbank N.V., Herengracht 320-324,Amsterdam. Tel. 229726.

Voor de Drechtstreek: J. M. Prins, Onrust 16, Zwijndrecht. Tel. 078-27992.

3.000 24 maanden f 149,- p.m.

4.000 36 maanden f 140,- p.m.

5.000 36 maanden f 173,- p.m.

7.500 48 maanden f 212,- p.m.
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De Algemeen Inspecteur,

generaal W. M. Rehorst,

reikte de prijzen uit

aan de lopers 4 x 100 meter.

(Foto: J. Lichtenberg, Apeldoorn)

(24.2 sec.) en 1937 (25.1 sec.) werd

hij kampioen op de 200 meter, ter-

wijl hij ook op de 400 meter ] 934

(54.6 sec.) goed uit de voeten kon.

Voorts verbeterde hij viermaal een

politierecord. Op de 100 meter drie-

maal 1933 (11.6 sec.), ] 933 (11.5 sec.)

1934 (11.2 sec.) en éénmaal op de

200 meter 1933 (24.2 sec.),

Na zijn actieve periode kon hij de

- t
sport

atletiek niet los laten en bleef hij

werkzaam op technisch en bestuur-

lijk gebied, terwijl hij als A-starter

alom in den lande bekend was. De

laatste jaren heeft hij zich in het bij-

zonder bezig gehouden met de ver-

dere ontwikkeling van de atletiek

voor lichamelijk gehandicapten.

Ook bij wedstrijden in NPSB-verband

is de aanwezigheid van de heer Bein-

tema, meestal vergezeld van zijn

echtgenote, een vertrouwd beeld ge-

worden. Reeds jaren voorziet hij tij-

dens de atletiekwedstrijden in Gouda

b.v. als microfonist de wedstrijden

van deskundig commentaar, terwijl

hij ook vaak als starter optreedt.

A. C. Rcytenbach

N.P.S.B.-blad 30-9-1975

Korpsatletiek

Op 19 september werden te Oirschot

in het Sportpark van de Gen. Maj.

De Ruyter van Stevenninckkazerne de

korpsatletiekwedstrijden gehouden.

Aan het cind van de dag bleek dat

"Zuid" 171-; punten had behaald en

dat "West , .. cn "Oost" Ze cn 3e wer-

den.

Hieronder vermelden we de eerste 3

van cl k wedstrijdnummer.

KOGELSTOTEN: 1. H. G. Bruijnzeel, West I,

13 m, 10 pnt.; 2. M. Vincken, Zuid, 12.17 m,

9 pnt.: 3. J. J. Kuipers, Noord, 11.75 m, 8 pnt.

1500 METER: 1. A. VerhoeI, Oost, 4.20.1, 10

pnt.; 2. D. de Vries, Noord, 4.20.2, 9 pnt.;

3. J. van Elzelinge, West I, 4.23.3, 8 pnt.

100 METER: 1. G. A. Verhuist, West I, 11.2, 10

pnt.; 2. W. de Leeuw, Oost, 11.4, 9 pnt. 3. A.

Brouwer, West 11, 11.5, 8 pnt.

HOOGSPRINGEN: 1. W. de Leeuw, Oost, 1.85

m, 10 pnt.: 2. M. Vrijsen, Zuid, 1.80 m, 9 pnt.;

3. G. Driesen. West I, 1.75 m, 8 pnt.

VERSPRINGEN: 1. Heesters, Zuid, 6.14 m, 10

pnt.; 2. Blokhuis, Zuid, 6.13 m, 9 pnt.; 3. L

Goeree. Noord, 5.99 m, 8 pnt.

DISCUSWERPEN: 1. D. Smit, Zuid, 36.24 m,

10 pnt.· 2. M. Vineken, Zuid, 33.14 rn, 9 pnt.;

3. H. Woppenkamp, Noord, 30.46 m, 8 pnt.

800 METER: 1. G. A. Verhuist, West I, 2.05.4

10 pnt.; 2. M. Hollander, Zuid, 2.08.8, 9 pnt.;

3. G. J. R. Bakker, West 11, 2.09.1, 8 pnt.

400 METER: 1. G. A. Verhuist, West I, 52.1,

10 pnt.; 2. N. Drenth, West 11, 52.5, 9 pnt.;

3. G. G. V.d. Berg, West I, 55.1, 8 pnt.

SPEERWERPEN: 1. M. Vineken, Zuid, 51.78

m, 10 pnt.; 2. B. van Bergen, Zuid, 48.36 m,

9 pnt .. 3. W. P. van Zijl, West I, 46.78 m,

8 pnt.

HINKSTAPSPRONG: 1. W. de Leeuw, Oost,

13.63 m, 10 pnt.; 2. C. V.d. Lugt, West I, 12.77

m, 9 pnt.; 3. M. Vrijsen, Zuid, 12.31 m, 8 pnt.

3000 METER 1. M. Hollander, Zuid, 9.42 min.,

10 pnt., 2. D. de Vries, Noord, 9.43.2 min.,

9 pnt., 3. J. Hartgers, Oost, 9.57.6 min, 8 pnt,

4 x 100 METER: 1. Zuid, 46.9 min. 10 pnt.;

2. West I, 47.- min., 8 pnt: 3. West 11, 47.1

min. 6 pnt.

VETERANEN, 1. Zijlstra, 80 m: 13.- sec.;

kogels\.: 8.81 m, verspringen: 5.44 m.

2. De Bakker, 80 m: 13.5 sec., kogelst.: 7.30

m, verspringen: 4.68 m.

3. Van Alten, 80 m: 14.3 sec., kogelst.: 7.17

m, verspringen: 4.- m.

b1

Dat trillen van uw stuur. Die slechte wegligging.

Die snelle slijtage van die ene band.

Hofka + Sampermans doet daar wat aan!

Alleen even langskomen. Een advies kost niets ....

19
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FA. WKW

modern Ingericht

carrosseriebedrijf

lasserIJ-,

ultdeuk- en

spuitinrichting

Inbouw van

Coenen-patent

schuifdaken

Ulgersmaweg 14

GRONINGEN
Telefoon 050 - 32:733

Geld Thuis Service

Alle bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voor.beelden:

Privélening:

f 3.500,- 36 mnd. t 127,-
f 8.500,- 54 mnd. f 215,-
t 14.000,- 60 mnd. t 322,-
f 17.000,- 60 mnd. t 427,-

2e hllpotheken:

/10.000,- 60 m. /267,-
/ 20.000,- 120 m. / 351,-
/40.000,- 120 m. / 701,-

W oonverbeteri'ng:

f 5.000,- 60 mnd. t 121,-
/ 10.000,- 72 mnd. / 205,-
/ 13.000,- 84 mnd. / 237,-
/ 15.000,- 96 mnd. t 250,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 1 67 10

JANSENS

Kredietkantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.

20

Paardensport

Op het landgoed "Voorlinden" te

Wassenaar werd op 17 september j.l.

een springconcours gehouden voor

de bereden groepen. Aan dit concours

werd deelgenomen door de ruiters

van de groepen Bilthoven, Hulshorst,

Hoogeveen, Bergen, Wassenaar en de

bereden brigade van de Haagse poli-

tie. Bij het springen won de owmr. G.

Hogendorp (Hulshorst) met Ramses

de wisselbeker. Tweede werd de wmr.

1e kl. R. P. M. A. Leusink (Huls-

horst) met Goudster en derde de wmr.

1e kl. T. Geertsema (Bilthoven) met

Pronco). De stijlprijs springen werd

gewonnen door eerder genoemde Leu-

sink.

Bij de gehouden Cross Country won

het Korps Rijkspolitie de wisselbeker

en werden de Haagse politieruiters 2e.

Bij de individuele Cross Country won

de wmr. 1e kl. R. Kruithof (Huls-

horst) met Kitty de wisselbeker, H.

Rodenburg (Hoogeveen) werd met

Bento 2e en D. M. de Jonge (Was-

senaar) met Mambo, 3e.

De wisselprijs voor de best geplaatste

groep Rijkspolitie (springen en Cross

Country) werd gewonnen door de

groep Hulshorst.

Nieuwe

accommodatie
voor P.V.D.

In het Alg. Politieblad van 11-10-'75

hebt u kunnen lezen over de opening

en de ingebruikneming van het prach-

tige gebouw van de P.Y.D. te Bilt-

hoven. Deze uiterst belangrijke dienst

werkt voor de gehele Nederlandse

Rechts: Ir. E. Kroeze, in het midden minister

Van Ag!.

politie. Dag en nacht zijn er mensen

aanwezig die u met raad en daad bij-

staan, waar ook in het land, uw mobi-

lofoon of telexapparaat defect raakt.

Wet er allemaal op het stuk van ver-

binding nu en in de toekomst moge-

lijk is, weet ik niet, de techniek staat

voor niets.

Wij van het RP-Magazine wensen

Ir. E. Kroeze en al zijn medewerkers

van harte geluk met deze prachtige

accommodatie. (Th. S.)
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(Foto: H. L. v. Harrevelt, B.P.V.)

Overgave van de wacht

Met het overhandigen van de sleutels legde overste J. eh. Warneke de leiding

van het bureau personeelsvoorziening van het Korps Rijkspolitie (letterlijk)

in handen van zijn opvolger, kapitein A. van den Bos.

Een en ander vond plaats op een afscheidsbijeenkomst, waar de scheidende

overste, die inmiddels is benoemd tot districtscommandant te Dordrecht, veel

lovende en waarderende woorden onderstreept met geschenken in ontvangst

mocht nemen.

Goeie ouwe tijd

11.000 zielen telt de gemeente Goor

(Ov.) en dit dorp vierde onlangs voor

de lOOste keer het Volksfeest.

Het is bijzonder leuk geweest vooral

omdat het dit keer in het teken stond

van de historie.

Het mannelijke deel van de bevolking

(inclusief de politie) had de snor laten

groeien, terwijl de deelnemers aan de

optocht gekleed waren in kostuums

van zo'n goeie 100 jaar geleden.

De politie bleef niet achter en bege-

leidde de stoet in het oude Marechaus-

see-uniform gezeten te paard. Het

pistoolkoord was toen nog niet afge-

schaft ...

De groepscommandant te paard

(Foto: Kraayenzang, Goor)
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langs de

Bijgaand verkeersbord op foto staat

in Huissen en werd door de kollega's

ontdekt. Het toont de precisie, waar-

mede de overheid (in dit geval de ge-

meente) te werk gaat om de wegge-

bruikers zo juist mogelijk voor te

lichten. Men kan zich dan erop in-

stellen, dat na 126 meter verkeers-

lichten staan.

Indien men aan het rekenen slaat,

komt men tot de volgende (vreemde)

konklusie:

Volgens de in Bilthoven aan de ver-

weg gezien

keersschool geleerde remwegformulie

S rem V2: 2 a

126 v- : 2 x 7 m/sec (gemid-

v2 1764 delde

v 42 m / sec remver-

snelh. = 151,2 km per uur. traging

Het zal wel niet de bedoeling geweest

zijn om weggebruikers, die zo snel

rijden een teken te geven, dat ze nu

kunnen remmen bij dit bord voor een

eventueel rood licht, zodat ze tijdig

tot stilstand kunnen komen.

J. Brendel

U wilt niet zo maar een levensverzeke-

ring, maar de dekking die u als politie-

ambtenaar nodig heeft.

Vraag Inlichtingen biJ onze vertegenwoordiger
of bel ons kantoor toestel 139.

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 -1 8600 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760-133 44 (thuis Zwaai kolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 17888 (thuis: 05920- 14594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - 67 0181).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078- 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-46, Den Haag
tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prol. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 -12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. 00STING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-~6040).

DISTRICT MAASTRICHT

L. DAM EN. owmr. v.a,
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 043 - 3 18 90).

DISTRICT MIDDEi.BURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis 01180-1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DIERCKX, alf. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 8273 (thuis: 08896- 13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST. owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 0625 (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, ofl. 1e kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 02977- 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasseleider
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(thuis: 04748-14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasseleider
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO ••

B. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03436- 42 12 (thuis 030 - 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKELMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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Overpeinzingen van een FLO-er

"Het Korps Rijkspolitie komt - vergeleken met bijvoor-

beeld het bedrijfsleven - wel heel schamel naar voren,

als het om het onderhouden van kontakten met de oud-

gedienden gaat", vindt een FLO-er. En hij stelt, onge-

twijfeld mede namens andere gepensionee~d~ kollega's,
de vraag: Is daar niets aan te doen, korpsleidinq?

Het RP-Magazine is in feite de enige

mogelijkheid om nog enigszins ge-

informeerd te blijven over wat er

gebeurt en leeft in het Korps en nu

spreek ik als FLO-er. Zodra je de

60-jarige leeftijd bereikt hebt en -

al dan niet in meerdere of mindere

mate - lovend bent toegesproken.

verdwijn je van het RP-front en

houdt de belangstelling van het korps

voor je op. Eerst is dat wel een beetje

een vreemde gewaarwording, later

wordt het een tikje triestig. Je voelt

je toch wat tekortgedaan. Na zoveel

jaren je best te hebben gedaan als

politieman in en voor het Korps, stap

je er uit en verdwijn je in de mist.

Alleen het RP-Magazine is nog over-

gebleven als een kijkgaatje, dat je

veroorlooft nog enige blik in het be-

drijf waar je een goed deel van je

leven in doorbracht.

Dat kijkgaatje is natuurlijk wel voor

"rekening man"! Is het zo onlogisch

dat je als "oud-politieman" nog be-

langstelling blijft houden voor de

gang van zaken bij de Nederlandse

Politie en meer speciaal voor het

Korps Rijkspolitie? Een vraag die

eigenlijk geen antwoord behoeft.

"Ons" Korps is toch een redelijk
groot bedrijf. Als we de gang van

zaken bij vaak veel kleinere bedrij-

ven bezien t.a.v. "gepensioneerden"

dan zien we dat het i.personeelsblad''

aan hen wordt toegezonden. dat het

bedrijf zijn oude werknemers de ge-

legenheid biedt om elkaar in gezellige

samenkomsten nog eens te ontmoe-

ten, ja er worden zelfs avonden. om

maar niet te spreken van "uitstapjes"
door het bedrijf georganiseerd . .Tn 't

kort, die bedrijven begrijpen dat hun

oude werknemers er toch nog be-

hoefte aan kunnen hebben om con-

tacten met ..hun" bedrijf en hun col-

lega's te onderhouden.

UIT HET OOG

UIT HET HART

?

Ons Korps Rijkspolitie komt dan toch

wel heel schamel naar voren. Het

enige wat er naar voren gebracht zou

kunnen worden in dat opzicht is het

feit dat de oud-officieren deel mogen

riemen aan het jaarlijkse Korpsdiner

voor officieren, georganiseerd door

het .,Representatiefonds voor officie-

ren van het Korps Rijkspolitie",

uiteraard tegen betaling van de kos-

ten. Voor ,.het overige" personeel be-

staat er voor zover mij bekend, geen

enkele mogelijkheid.

Natuurlijk beseffen de FLO-ers wel,

dat iedereen het erg druk heeft in het

Korps. In de pers en (als je abonnee

bent) uit het RP-M agazine, kan. je

vernemen dat de reorganisatie van de

Ned. Politie door allerlei deskundi-

gen - al dan niet met politieke ach-

tergronden - bestudeerd wordt. Ik

geloof dat met mij, vele FLO-ers in

al die beschouwingen één ding mis-

sen: de sterkte, de mankracht.

Wie kan het een oud-politieman

kwalijk nemen als hij met een kritisch

- en toch nog wel deskundig oog -

tracht de dagelijkse politiedienst te

bezien?

Op zichzelf is dit al erg moeilijk,

want een politieman zie je haast niet

meer, hoogstens als een schim in een

voorbijsnellende auto. En als je dan

leest dat het aantal inbraken dit jaar

toegenomen is tot circa 100.000 stuks

waarvan li. deel wordt "opgelost", en

als je leest dat hele delen van onze

steden 's avonds beter gemeden kun-

nen worden omdat het er LV onveilig

is en als je dan tenslotte op onze

wegen ziet dat de voorgeschreven

maximum snelheid van 100 km/uur

alleen maar theorie is, dan vraag je

je als FLO-er wel eens af: "waar gaat

dat naar toe."

Zou het niet mogelijk zijn Korpslei-

ding om - hoe dan ook - tegemoet

te komen aan de vragen en behoef-

ten van uw oud-korpsleden? U moet

echt niet denken dat die oud-korps-

leden op de eerste van de maand vol-

gend op hun 60ste verjaardag ten

aanzien van de Rijkspolitie zullen

denken "uit het oog uit het hart".

"Uit het oog" verdwijnt de Rijks-

politieman wel steeds meer (voorbij

glijdende blootshoofdse schimmen in

een auto), uit het hart niet!

Wel hebben wij het akelige gevoel dat

bij u - Korpsleiding - wij uit uw

hart verdwijnen als uw oog ons niet

meer ziet!

FLO-er.

(naam en adres bij de

redaktie bekend)
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Van winterslaap ....
tot dienstongeval

Het was volkomen duidelijk dat de

wazige ochtendzon de lange schaduw

van de komende winter niet kon ver-

bergen. Nevel, sneeuwen ijzel maak-

ten de dagen nog somberder en vele

dieren hadden hun naargeestig be-

staan op een wel heel bijzondere

wijze aangepast. Ze waren in winter-

slaap gegaan.

Deze toestand van verlaagde [ichuams-

functies, de vertaling van winterslaap

- is in een Engelse parabel (gelijke-

nis) op amusante wijze verwoord ge-

worden. Hoofdpersoon: een eenvou-

dige muis en de altijd wijze uil.

Het muisje, aldus het verhaal, zag

bomenhoog op tegen de naderende

winter. De lange nachten, de koude

en de honger waren voortdurend

nachtmerries voor hem.

Geen muizenuitweg meer ziende, be-

sloot hij naar de erkende praatpaal

in het bos - de zeer wijze uil - te

gaan om daar te kunnen uithuilen.

De uil, bewogen door zoveel muizc-

nissen, gaf na een forse braakbal te

hebben verwijderd, de volgende over-

weging: "Beste muis, - word een

beer, - kruip in een hol, - ga in

winterslaap en ontwaak wanneer de

tijden beter zijn."

Zeer onder de indruk van het bere-

goede idee, vertrok de muis en leefde

twee dagen intens gelukkig.

De derde dag spoedde hij zich met

verhoogde bloeddruk wederom naar

de wijze uil, keek hem recht in de

ogen en stelde resoluut de volgende

vraag: "Zeg wijze prater, hoe word

;.~eigenlijk een beer?"

Onbewogen, zoals dat uilen past, ant-

woordde hij: "Nu moet je niet ko-

men zeuren vriend. Ik heb je de op-

lossing van je probleem gegeven, de

uitwerking moet je zelf bedenken!"

Hoe we de winterslaap ook bekijken,

vast staat dat,

de vleermuis zich gedurende vele

maanden aan klauwende haken op-

hangt of in holle bomen een diepe

slaap uithangt,

de egel een met bladeren gevulde

kuil opzoekt, zich oprolt en de ste-

kels opzet,

de hamster naar diepere grondlagen

vertrekt dicht bij zijn provisiekast.

de kikker een modderbad neemt,

vos, haas en hermelijn een dikke pels

aantrekken.

- t

holle bomen, diepere grondlagen of

pels ter beschikking hebt".

"Luister goed wachtmeester, gebruik

ze allemaal."

"Dat gebruik ligt niet zo eenvoudig,

beste uil. Mag ik even?"

"Die haken hebben voor mij veel te

veel haken én ogen,

De stekels staan me recht overeind

wanneer ik er alleen maar aan denk.

Hamsteren? Ik heb toch een diepge-

koelde vooraadkist,

De modderkluiten zijn een aanhou-

dende zorg de komende maanden bij

GSA en KSA,

Het kikkervel een kwestie van ther-

mostaat en Ebenspächer."

De uil, niet in het minst van zijn

plaats verschoven, repliceerde: "Ik

heb u toch het basis-principe ge-

noemd. De details moet u echt zelf

uitwerken. Ik dacht dat ik dat aan u

kon toevertrouwen. Uw werk brengt

dat toch mee. U bent in staat velen

te helpen. Pas het nu op u zelf toe."

Toen de wachtmeester een week later

voor de tweede keer bij de wijze uil

kwam, had hij vele kilometers ge-

lopenll

Hij had het principe gevonden,

De modder had hem niet gedeerd,

De haken en ogen bleken uitstekende

contacten te zijn,

De diepere grondlaag hield hem over-

eind

en het kikkervel gloeide.

De wijze uil knipoogde vertrouwelijk

toen de wachtmeester hem toever-

trouwde: "Vandaag geen dienston-

geval."

CAP-CHUR APPARATUUR Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden ol moeilijk te benaderen dieren.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koolzuurgasgeweer) Voor setlietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

door B. W. van de Harskamp

De behoefte in winterslaap te gaan,

is dacht ik, ook bij veel mensen zeer

wel aanwezig. Bepaalde rusttijden

niet dalende hartslag en bloeddruk

zouden velen bij het korps rijkspolitie

eveneens goeddoen.

,)v/aar beste uil, hoe doe je dat nou

als je geen klauwende haken, stekels,

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toapassmç

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag.
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Dokter C. Th. Klemann:

"Korpsarts is geen controleur
maar begeleider"
"De tijden dat de korpsarts als controlerend arts werd

aangemerkt en als zodanig ook wel fungeerde, zijn lang

voorbij. Nu is de korpsarts in de eerste plaats de

medische begeleider van het Korps Rijkspolitie in het

algemeen en van de individuele rijkspolitieambtenaar in
het bijzonder. Het woord controle komt in de vocabulaire

van de moderne bedrijfsarts, wat de korpsarts ook is,

niet voor.

Als een politieman zich ziek meldt, neem ik zondermeer

aan dat hij ook ziek is. Voor mij als korpsarts bestaat er
geen enkele reden dit nog eens te gaan controleren."

Aan het woord is dokter C. Th. Klemann, één van de
twee artsen (dokter R. G. Pieters is de andere) die mo-
menteel als korpsarts bij de Rijkspolitie werkzaam zijn.

Foto's: H. L. v. HarreveltlBPV

lnterview: J. J. H. v. Aerssen

- Wat is de laak van een korpsarts?

Dokter Klemann: "Die laak bestaat

uit het keuren van adspiranten en het

medisch begeleiden van het personeel

dat reeds bij het korps werkzaam is",

- Wal is de gang van zaken bij zo'n

keuring?

"We beginnen met een gesprek aan

de hand van een door de kandidaat
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zelf ingevulde vragenlijst. Daarna

volgt de lichamelijke keuring aan de

hand van een aantal vastgelegde richt-

lijnen, geen eisen dus. Gelet wordt

onderrneer op gezichtsvermogen, ge-

hoor, lichaamsbouw, spataderen en

uiteraard op hart en longen. Er is

een laboratoriumonderzoek en er

wordt een röntgenfoto gemaakt. Het

hartonderzoek gebeurt (nog) met de

stetoscoop, maar er zijn plannen in

voorbereiding om dit in de toekomst

ook te gaan doen door het vervaar-

digen van een electrocardiogram

(eeg). Daartoe ontbreekt ons echter

nu nog de vereiste inrichting én de

vereiste deskundigheid. We werken

er echter wel naar toe. Ik zelf sta op

de nominatie voor een speciale cur-

sus op dit terrein."

Harlruisende beren

- Wat gebeurt bij twijfels over een

bepaald facet in het onderzoek?

.,Het is beslist niet zo, dat iemand bij

Het bureau

korpsarts

Aan het "bureau van de Korps-

arts der Rijkspolitie" zijn mo-

menteel twee artsen, R. G. Pie-

ters en C. Th. Klemann, als zo-

danig werkzaam. Verder omvat

het bureau vier administratieve

krachten, de dames: H. W. V.d.

Hoogen (secretaresse dokter

Klemann), I. Marinus - Petram

(secretaresse dokter Pieters), J.

Dekker en T. Frouws.

Het bureau is gevestigd aan de

Fentener van Vlissingenkade
no 4 in Utrecht.

wie een afwijking wordt geconsta-

teerd zondermeer wordt afgekeurd.

Het komt herhaaldelijk voor, dat ik

een kandidaat doorstuur naar de long-

arts, hartspecialist of orthopedisch

chirurg. om te laten vaststellen of de

geconstateerde afwijking toelaatbaar

is.

Stel bijvoorbeeld, dat ik bij iemand

een hartruis waarneem, dan ga ik

deze man beslist niet zondermeer af-

keuren. Er is in zo'n geval voor mij

alle aanleiding hem door te sturen

naar de cardioloog, want er lopen

heel wat mensen met hartruis rond,

die zo sterk zijn als een beer.

Van iemand die direct geen groen

van rood weet te onderscheiden,

wordt al vlug gezegd dat hij kleuren-

blind is, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wij hanteren een eenvoudige maar

trefzekere en op de praktijk gerichte

methode om vast te stellen of iemand

inderdaad kleurenblind is. Is dat

zondermeer het geval dan is hij na-

tuurlijk ongeschikt voor het politie-

beroep.

Ik wil echter alleen maar aantonen,

dat ook jongelui met kleine fysieke

afwijkingen gerust kunnen sollicite-

ren."

U zegt, dat de korpsarts in de

eerste plaats een begeleidende

taak heeft. Wat houdt die bege-

leiding in ?

"Die begeleiding vertoont enkele fa-

cetten. Aan de hand van de binnen-

komende ziektemeldingen, waarvan

de gegevens op poli-kliniekkaarten

worden verwerkt, gaan we na of

iemand voor medische begeleiding

dezerzijds in aanmerking komt. Het

"Iedereen binnen het korps

kan zich rechtstreeks tot de

korpsarts wenden, zonder

zijn chef daarin te kennen"

systeem van controle hebben we al-

lang verlaten. Als iemand zich ziek

meldt, is hij ziek. Over een "griepje"

maken we ons daarbij echt niet druk.

Dat gebeurt pas als de ziekte enkele

weken duurt, of de klachten van ern-

stiger aard zijn, waarbij ik vooral ook

denk aan de laatste jaren steeds meer

voorkomende psychische klachten van

problemen in de arbeidssfeer of in

het gezin.
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We gaan met de patiënt praten, waar-

bij een door hemzelf tevoren inge-

vuld informatie-formulier als richt-

snoer dient. Afhankelijk van de om-

standigheden vindt zo'n gesprek hier

op het bureau plaats of bij de patiënt

thuis. Stel dat iemand een been ge-

broken heeft. Dan ga ik eens met hem

praten over het genezingsproces en zo.

Dit wordt duidelijk gewaardeerd."

- Hebt u ook kontakt met de

huisarts?

"Zeer frequent zelfs. Bij ziekte van

ernstiger aard of als iemand langere

tijd uit de running is, nemen we met-

een kontakt op met de huisarts. Zeker

als het vermoeden rijst, dat er moge-

lijk een afkeuring in het spel is.

Helaas komt dit de laatste tijd nogal
eens voor."

- Waar wiidt u dat aan?

"Dat kan ver~chillende oorzaken heb-

ben, zowel lichamelijke als geestelijke.

Vaak is het ook een combinatie van

beide, Teveel roken, teveel eten en

drinken, waar we in deze consumptie-

maatschappij zo gemakkelijk toe ko-

men, is niet bevorderlijk voor de

lichamelijke conditie. Daarnaast wordt

niet alleen de arbeidsdruk steeds gro-

ter, maar sommige ouderen kunnen

zich ook niet meer aanpassen aan de

Mevrouw I. Marinus - Petram en

mej. J. Dekker aan de "ziekenbak"
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zich vaak razendsnelle wijzigende

structuren en opvattingen. Ook bin-

nen de politie. De daaruit voort-

vloeiende innerlijke conflicten en

frustraties kunnen de gezondheid on-

dermijnen."

Misverstanden

- Hoelang duurt de medische bege-

leiding van de korpsarts bij af-

keuring?

"Officieel tot aan het moment, dat de

ambtenaar de dienst verlaat. Maar

ook daarna nog kan de man zich met

problemen die op zijn afkeuring be-

trekking hebben tot de korpsarts kan

wenden. Wij zullen hem, zoveel als

binnen ons vermogen ligt, terzijde

staan."

- Kan iemand met een "probleem"

zich rechtstreeks tot u wenden?

"Er bestaan op dit punt nogal eens

misverstanden. Iedereen binnen het

korps kan zich rechtstreeks tot de

korpsarts wenden. zonder zijn chef

daarin te kennen. Ik teken daar wel

bij aan, dat zodra hij verwacht dat

ik als korpsarts iets voor hem ga

doen, hij mij dient te ontslaan van

mijn plicht tot (medische) geheim-

houding. Anders kan ik uiteraard

niets voor hem doen.

De ervaring heeft echter geleerd, dat

alleen zo'n gesprek al verhelderend

en opluchtend kan werken.

Maar ook het omgekeerde komt voor.

Dat een chef zich tot ons wendt met

problemen van zijn medewerkers, die

- om welke redenen dan ook - zelf

niet bij ons durven of willen komen.

In dergelijke gevallen treden we al-

leen maar op, als de man in kwestie

van tevoren op de hoogte is gebracht

met onze inmenging."

- En als de betrokkene daar niet

mee instemt?

"Ingevolge de bestaande wettelijke

bepalingen kunnen we ook zonder

z'n toestemming optreden maar ik

ben blij te kunnen zeggen, dat zich

dit zolang ik hier werkzaam ben nog

nooit heeft voorgedaan. Overal waar

we komen staan de deuren wijd voor

ons open. Men stelt kennelijk prijs op

onze bemoeiingen."

Tot heden is er nog geen ver-

plichte periodieke keuring voor

alle (rijks) politieambtenaren.

A cht u een dergelijke keuring zin-

vol?

"Niet alleen zinvol, maar ook wense-

lijk. Het feit dat die verplichting niet

aanwezig is wil echter nog niet zeg-

gen, dat er daarom ook niets aan

Een laborator turnonderzoek maakt deel uit

van de keuring voor adspiranten.

Mej. H. W. van den Hoogen aan het werk

in het eigen "lab".

wordt gedaan. Integendeel. Er kan

rustig worden gesteld, dat de over-

grote meerderheid van de rijkspolitie-

ambtenaren regelmatig lichamelijk

worden onderzocht. Sedert jaren is

elke adspirant die de opleidingsschool

verlaat in het bezit van een korps-

rijbewijs. Daaraan is een (verplichte)

"Verplichte periodieke

keuring zou zeker

gewenst zijn"

5-jaarlijkse keuring verbonden. Na

het 50ste levensjaar zelfs om het jaar

Van de rond 8000 korpsleden zijn er

momenteel zo'n vijf- à zeshonderd
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VERKE ••••• ORDEN

WEG ••• AKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03"

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- meetwielen

- politie-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersveGten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 32, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaallam!*n en
explosievrije handlampen

- Zweedse poll!le handschijnwerpers

- Dynallte hcndechllnwerpers

- batons, fakkels

- ket Inrichten en beplakken van
petitie-auto's
enz. enz.

Aannemerebeërljt

Fa. Gebr.
VAN MODWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

niet in het bezit van het korpsrijbe-

wijs. Deze mensen vallen dus inder-

daad tussen wal en schip. Over vier

à vijf jaar is die categorie echter af-

gevloeid. Dat houdt in, dat dan elke

executieve rp-arnbtenaar in het bezit

is van een korpsrijbewijs en dus ook

regelmatig wordt gekeurd."

- Vindt u, dat de medische bege-

leiding van. het Korps Rijkspolitie

aan redelijke eisen voldoet?

"Ja, al moet ik hieraan de opmerking

verbinden, dat een doeltreffende uit-

voering van het "bedrijfsgeneeskun-

dig werk" (zoals het onderzoeken van

de arbeidsomstandigheden op de

groepen en overige onderdelen, de

behuizing. kortom het bepalen van

de elementaire arbeidssituaties) met

de huidige bezetting van twee korps-

artsen ernstig in gevaar dreigt te ko-

men. We kunnen het werk nauwelijks

meer aan. Een uitbreiding met één of

zelfs twee korpsartsen is dan ook on-

vermijdelijk."

Meer ziektedagen

- Wordt II als korpsarts geaccep-

t eerd?

..Het is moeilijk en het klinkt aanma-

tigend jezelf een schouderklopje te

geven. maar ik meen met voldoening

te mogen zeggen, dat zowel dokter

Pieters als ik er in zijn geslaagd onze

doelstelling - het zijn van vertrou-

wensman - in de loop der jaren te

hebben verwezenlijkt,

"Had men de Ilo-grens bij

55 jaar niet beter

kunnen handhaven?"

Hoe staat her met de gezondhetds-

roestand van het Korps in het

algemeen?

.Jernand die bij het Korps binnen-

stapt is kerngezond, anders wordt hij

afgekeurd. Door middel van het door

ons gehanteerde systeem (met poli-

kliniekkaarten) kunnen we dit in de

gaten houden. Op grond daarvan

meen ik de gezondheidstoestand van

het Korps op dit moment zondermeer

goed te mogen noemen. Het aantal

Alle binnenkomende gegevens worden ver-

werkt op poli-kliniekkaarten.

Mej. T. E. Frouws aan de kaartenbak.

ziektedagen b.v. steekt ten opzichte

van het bedrijfsleven gunstig af, al is

er een tendens naar een toename.

Maar dat staat ongetwijfeld in ver-

band met de steeds sterkere werk-

druk. Waarbij nog komt, dat we in

een piek zitten met het aantal mensen

dat kort voor het FLO staat."

Eerder met flo?

- Dokter Piet ers heeft in een vorig

interview eens gezegd, dat zestig

jaar voor een executieve politie-

man te oud is, omdat na het 45ste

levensjaar de lichamelijke presta-

ties sterk terug beginnen te lopen.

Zou het in verband daarmede

wenselijk zijn een executief politie-

man op een bepaalde leeftijd in

een andere functie te plaatsen?

"De loopbaanplanning bij het Korps

Rijkspolitie is erg moeilijk, daar het

aantal functies binnen het Korps rela-

tief klein is.

Aan elke politieambtenaar worden

een aantal keiharde eisen gesteld.

Voldoet hij hier niet meer aan, dan

geven de voorschriften maar één al-

ternatief: afkeuring.

Als korpsarts zou ik dat graag anders

zien. Wij zouden mensen die naar hun

FLO gaan in diverse facetten graag

wat willen beschermen. Van een exe-

cutieve politieman bij dit korps wor-

den vaak topprestaties verwacht. Op
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iedere hoek van de straat kan, bij

wijze van spreken, zo'n piek-belasting

op de loer liggen. Voor het leveren

van topprestaties heb je het met vijf-

tig jaar doorgaans wel gehad. Van-

daar ...

Daar komt nog bij, dat het voor de

politieman steeds moeilijker wordt.

De veranderingen in de maatschappij,

de toename van het verkeer, de re-

creatie en uiteraard de criminaliteit,

zijn van een dusdanige omvang, dat

zelfs de meest geharde politieman er

geestelijk en lichamelijk van in de put

kan raken. Als men dit alles laat mee-

tellen, ligt de grens van zestig jaar te

hoog. Vroeger lag deze grens bij 55

en je vraagt je wel eens af of men die

grens niet beter had kunnen hand-

haven."

Aangepast werk

Is daar binnen het raam van de

bestaande bepalingen wat aan te

doen?

"Jazeker en dat gebeurt dan geluk-

BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETON-
en

ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon 08380 - 1 9016"

Telex 45335
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In vergelijking met het bedrijfsleven steekt de gezondheidstoestand van

het Korps Rijkspolitie gunstig af, zoals uit onderstaande statistiek van

het aantal ziekdagen in 1974 blijkt.

----------_._-_._-------_._------ ... ---.-'.'. -_._---------_._---_ .•._----.-
Sterkte korps aantal aantal gem. aantal gem. aantal gem. aantal

8195 man ziekte dienst- ziekten per verzuimdagen verzu imdagen
dagen dagen dag per 100 man per 100 man

rijkspolitie in het
bedrijfsleven

----------- _._-----------------------_._- ----_._---------------------

1974

januari 13027 22 59: 7.2 9

februari 13126 20 656 ~.O 9.8

maart 13279 21 61") 7.7 9.9-,-
april 10661 18 592 7,2 9.1

mei J1939 22 543 6,6 lUI

juni 10163 19 535 6.4 F.5

juli 12119 23 527 6.4 s.:
augustus 11995 22 545 6,5 7.1

september 12205 21 581 7,0 R,2

oktober 13435 23 584 7,0 9,2

november 12322 21 586 7,1 9,9

december 12217 20 610 7,5 95

kig ook wel. al is dit op grond van

intermenselijke verhoudingen en over-

wegingen.

Tussen de Inspectie Personeelszaken

en ons bureau is er een nauwe samen-

werking. Met de heren Overdijking en

V.d. Ven vinden om de veertien dagen

besprekingen plaats. Dan worden de

personeelsprohlemen behandeld en

wordt onderzocht wat eraan kan wor-

den gedaan.

Ook met de districts-, grceps- en

andere commandanten is er goed

overleg en samenwerking. Ook daar

wordt onderkend. dat aan het oudere

personeel op bepaalde punten moet

"Boven een bepaalde leeftijd

zou een aangepaste funktie

beter zijn"

worden tegemoet gekomen. Waar dit

mogelijk is gebeurt het ook. Bijvoor-

beeld in ontheffing van nachtdienst.

of het verrichten van kortere nacht-

Hoe gezond is de
rijkspolitieambtenaar?

diensten. De mogelijkheden bij het

Korps zijn echter beperkt. vooral ook

door het grote personeelstekort.

Medisch bezien zou het absoluut

wenselijk zijn dat voor de executieve

politieambtenaar (waarbij ik in eerste

instantie denk aan de man in de sur-

veillancedienst) een grotere nuance-

ring in functies tot stand zou komen.

Nu geldt: wie niet meer geschikt is, is

ongeschikt. Dit zwart-wit patroon zou

moeien worden doorbroken. Boven

een bepaalde leeftijd zou iemand aan-

gepast werk moeten kunnen krijgen.

Wanneer ik mij beperk tot de me-

dische kant van de zaak. zou ik het

toejuichen als hierover een discussie

op gang zou komen. Zoals ook in het

bedrijfsleven op dit ogenblik menige

personeelschef over dit probleem ge-

bogen zit. Men noemt dat daar "taak-

afbouw" voor mensen tussen de zes-

tig en vijfenzestig jaar.

Ik kan mij voorstellen, dat ook voor

het Korps Rijkspolitie iets dergelijks

op gang zou komen."
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nieuwe iii - t .,
groeps·~-a..._~
commandanten

-"kt ingang van 1 september 1975

.,,,:-..:'cwezcn als commandant van de

;~8p Eist (O.B.) adjudant J. W. G.

Bieurncr. Hij werd geboren op 16

.muar i 1918 te Gendringen en was

-ederr 1 mei 1969 plaatsvervangend

; ~ocpscom mandant Eist.

-"lct ingang van 1 september J'n5

".i:lgewezcn als commandant van de

;C,)CP Nieuw Ginneken adjudant L.

\J ecuwisse. Hij werd geboren op 29

-eptember 1918 te Fijnaart en was

-dat 4 december 1971 plaatsver-

'. _,:~gend groepscommandant Nieuw

Ginrieken.

-"let ingang van 1 september 1975

.tJngewezen aJs commandant van de

;roep Nuenen adjudant A. T. A. Fon-

rein. Hij werd geboren op 30 augus-

.us 1923 te Borculo en was sedert 1

iuli 1972 plaatsvervangend groeps-

comruandant Schaesberg.

vlet ingang van 1 september 1975

aangewezen als commandant van de

groep Werkendam adjudant H. Onink.

H ij werd geboren op 22 maart 1921 te

Geldermalsen en was sedert J juni

j 973 plaatsvervangend groepscom-

mandant Scherpenzeel.

de rijksoverheid
vraagt

I hoofd afdeling recherche
I (mnl.lvrl.)

I voor het Ministerie van Economische Zaken

I t.b.v. de Economische Controle Dienst

Taak: leiding geven aan medewerkers m.b.!. te

verrichten opsporings-, antecedenten- en

integriteitsonderzoeken, alsmede controles op

in-, uit- en doorvoertransacties. Onderhouden

van contacten met o.rn. Officieren van Justitie en

buiten landse opsporingsdiensten.

Gevraagd: Nederlandse Politie Academie en

recherche-ervaring.

Standplaats: ·s-Gravenhage.

Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en

ervaring, max. f 4307,- per maand.

I I
I I

Het salaris is exclusief 7,8% vakantie-uitkering .

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van

vacaturenummer 5-1920/3464 (In linkerbovenhoek

van brief en enveloppe) zenden aan de

Rijks Psycho!oglsche Dienst, Prins Mauritslaan 1,

's-G ravenhage.

10
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Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Persoonlijke Lening voor
politiefunctionarissen.

Een Persoonlijke Lening voor u IS zó rond

Als 'I moet in een dag Dal kan zo snel omdat
u politifunclionaris bent.
Leningen tussen f 1.000, - en f 15.000,-,

Een paar voorbeelden:

In handen Terugbetaling
(in maanden)
12 x f 94,16
24 x f104,16
30 x f128,41
36 x f180,64
42 x f221,05
48 x f254,49
54 x f258,39
60 x f354,84

f 1.000,-
f 2.000,-
f 3.000,-
f 5.000,-
f 7.000,-
f 9.000,-
f10.000,-
f 15.000,-

Rente aftrekbaar, Kwijtsche!dlrlg bij overlijden,

Nu ook de speciale Wooncomfort lening van
f 3,OQO,- tot f 15.000,- met looptijden tot
8 Jaar.

Bel of kom naar de

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Wesleinde 10, iel. 020· 237271;
Buikstoterrneerptein 131b, tel, 020·276809
Arnhem, Mariënburgstraat 10, lei. 085 - '
427561,450367 Den Haag, Laan van Meer·
dervoort 214, tei. 070 - 643925 Eindhoven,
Kerkstraa! 17, tei. 040· 63146 Enschede,
Langes!raal 11, tei. 053 - 324398 Nijmegen.
v, Welderenstraat 127, lel. 080 - 226200 .
Rotterdam, Mauritsweg 45, tel, 010·135743
Utrecht, Maliebaan 67, tel. 030 - 314636
Voorburg, Parkweg 12. tel. 070-871612
Zaandam, Westzijde 2a, tei. 075 - 166910
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ambtsjubilea

DISTRICT APELDOORN

A. J. den Boer. :.mr. le kl., Teuge,

25 jaar 8-10-'75

DISTRICT UTRECHT

C, Overgaauw. ovmr.,

Vinkeveen en Wa'. erveen 40 jaar 9-9-'75

ALGEMENE INSPECTIE

J. W, Vis, adjudant, Renkum

40 jaar 3-9-'75

in dienst getreden

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'75: E. H. Remmelts, alf. R.P. 2e

kl. te Amsterdam (st.distr.).

Per 16-8-'75: J. '.i. Schalkwijk, schijver-A

te Amsterdam (st.rnstr.).

Per 1-9-'75: J. R)os, R.A. II te Amster-

dam (B.iib. st.distr.); Th. N. Amersfoort,

schrijver te Amsterdam (parketgroep).

Per 1-10-'75: R. "del, schrijver-A te Uil-

geest.

Per 1-11-'75: A. J Goossens, schrijver in

tijdelijke dienst le Diemen.

DISTRICT ASSEN

Per 1-9-'75: D. A. Scholing, wmr. te cce-

vorden.

Per 1-10-'75: S. Wachtmeester, wmr. le kl.

te Vries.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'75: L. T. Antonius, schrijver-A te

Breda.

Per 9-8-'75: J. C. A. Raaymakers, schrijver

A le Breda.

Per 1-9-'75: P. J. Biemans, adm. ambt. C

2e kl. te Zundert.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'75: R. H. J. M. Guns, schrijver

te Gemert: J. G. Th. H. Beenen. schrijver

te Eindhoven, J. L. M. Damen, schrijver

te Mierio.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-9-'75: Fr. Snier, wmr. le kl. te

Noorden.

DiSTRICT GRONINGEN

Per '-8-'75: B. Staal - Geerts, schrijver te

Zuidhorn.

DISTRICT NIJMEGEN

Per '-9-'75: H. J. van Tilburg, wmr. te

Didam.

DISTRICT UTRECHT

Per '-7-'75: Mevr. C. J. M. Arends, ott.

RP 2e kl. te Utrecht (st.distr.).

Per 1-8-'75: Mej. A. A. H. v. Rijn, tele-

foniste te De Bilt.

Per '-9-'75: C. P. den Hartog, adm. ambt,

C 2e kl. te Maarn (del. veldp.).

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-8-'75: B. E, E. Marechal, rijksambt.

II te 's-Hertogenbosch.

Per 1-9-'75: J. L. C. M. Winkels, adm.

ambt. A le kl. te Utrecht: mej. A. H. M,

Plus, adm. ambt. C 3e kl. te Voorburg,

LUVA

Per '-9-'75: G. Hamstra. plv.vportier (adm.

ambt. C 2e kl.) te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-9-'75: R. J. Kok, rijksambt. III te

Harlingen.

VEILIGHEIDSD1ENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-9-'75: J. Blom, wmr. 1e kl. te Apel-

doorn.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 1-11-'75: J. Heidemans te Assen: G.

J. Wullink te Apeldoorn: C. Vastenburg

te Apeldoorn: H. P. A, E. M. Seuren te

Roermond: J. M. Coenen te Roermond:

W. P. C. Arts te Eindhoven: P. A. M.

Segers te Breda: J. Horden te Amster-

dam: C. M. Sanderson te Amsterdam.

aanwijzing voor functie

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-9-'75: M. J. de Leeuw. owmr. voor

voorl. ambt. te Alkmaar: H. R. H. Kui-

per, owmr. voor plv. hfd. surv.ald. te

Alkmaar (VkGl.

DISTR'iCT AMSTERDAM

Per 6-9-'75: J. Koopman, owmr. voor stat

owmr. te Amsterdam (VkG).

Per 4-10-'75: K. W. Post. owmr. voor ptv.

hfd. surv.afd. te Amsterdam (VkG).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-8-'75: G. J. Dietsenbacher, owmr.

voor postcommandant te Scrumrnert.
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DISTRICT UTRECHT

Per 22-5-75: H. A. Pronk, wmr. le kl.

voor distr. recn. te Utrecht,

Per 11-7-'75: J. J. v . Arket, wmr. te kl.

voor groepsrechercheur te Breuketen.

Per 1-9-'75: C, Koenan. owmr. voor hfd,

meldkamer te Utrecht.

ALGEMENE VEREERSDIENST

Per 1-9-'75: J. Vink, adjudant voor com-

mandant groep snelheidscontrole AVO te

Orieberqen.

RIJKSPOLITiE TE WATER

Per 1-3-75: H, J. Vos, adjudant voor corn-

mandant rechercheqr. Nijmegen R,P,LW,

te Nijmegen,

bevorderingen

DISTRICT ASSEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'75: B, J. Drenthen te schoone-

beek,

tol adm. ambt. C le kl.:

Per 1-6-'75: J. C, v.d. Walie te Bellen.

Per 1-10-75: J, van Gaus te Assen; J.

Vording te Assen: R. A, Huizing te As,

sen: B, Scholten te Assen,

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: G, J. v.d. Walle te Olst; H,

de jong te N;~uw Schoonebeek; J. A,

de Groot te Nederhorst den Berg: D,

Keuning te Surhuisterveen,

Per 1-10-'75: W Bouland te Oosterwolde.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1<0-'75: Th, v.d. Velde te Valther-

rno+c J. Vellenga te Westerbork; M,

Teuntssen te Zweelo; G, Wagensveld te

De V/ijk.

tot wachtmeester:

Per 1-"0-'75 p, Smid te Gieten; H, I.

H'" z er ca te Diever; H. W, Peters te Coe-

vcr cer R. W. v.d. Veen te Eelde,

D,STRICT LEEUWARDEN

lot dlr. ou. le kl.:

Per "-7- 75 [) J, Monsma te Leeuwarden,

Stervanveiligheid

1mp, AGAM BV,Re;lnorweg 25,Utrecht. Tel.030-451911,

ALGEMENE INSPECTIE

tol dir. olf. le kl.:

Pei ; -4-'75: W, C, A, van Kappel te Voor-

burg; G, J. Feijlbrief te Voorburg,

tot adjudant:

Per 1-10-'75: F, J. Jacobs te Voorburg;

S, visser te Voorburg,

lol adm. ambt. C 2e kl.:

r'er 1-9-'75: Mej, R, M, Günther te Voor-

burg.

ALGEMENE VERKEERSDïENST

lol rijksambt. 111

Per 1-4-'75: G, van Ginkei te Driebergen;

A, Buitelaar te Driebergen,

lot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'75: C, Keizer te Driebergen; G,

A, M, van Mameren te Drieberqen.

lot adm. ambt. C le kl. (Iech. conlroleur):

Per 1-6-'75: M, van Gellicum te Drieber-

gen,

C.O.M,E.

tol opperwachmteester:

Per 1-7-'75: A, J, Harthoorn te Neerijnen;

L, J. Vlugt te Neerijnen; A, Vredenberg

te Neerijnen,

LUVA

tol opperwachmleester:

Per 1-9-'75: H, Lunshof te Schiphol.

lot wachtmeester le kl.:

Per 1-tO-'75: J. N, Bouter te Schiphol;

G, B, van Dijk te Schiphol : A, M, J.

Verkerk te Schiphol.

lol adjudanl:

Per 1-10-'75: A, West ra te Rotterdam,

Rectificatie:

Bevordering van mevr. E, E, Aafjes per

1-7-'75 abusievelijk vermeld; betrokkene

blijft adm. ambt. C le kl. i.v.d.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-3-'75: F, Esselink te Apeldoorn,

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot dir. ott, le kl.:

Per 1-4-'75: E, Spierenburg te Soestdijk,

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-9-'75: H, Kwak, wrnr. van Ursem

(gr, Schermer) naar Kleine Sluis (gr, Anna

Paulowna): C, H. J, v.d. Pol, wrnr. van

Wieringerwerf (gr. Wieringermeer) naar

Blokker (qr. Blokker),

Per 1-10-'75: G, Bijl, owrnr. van Warmen-

huizen (gr. Schoorl) naar Wommels (gr.

Hennaard.. distr. Leeuwarden); L. G, v,

Eendenburg van Hensbroek (gr, Hoog-

woud) naar Koudekerk a.d. Rijn (gr, Lei-

derdorp, distr. Den Haag).

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-8-'75: J. Isaac, adm. ambt. C 1e kl.

van Purmerend (gr. Purmerend) naar Am-

sterdam (st.distr.); A, J. Leppers, wmr.

1e kt. van Purmerend (gr, Purmerend)

naar Amsterdam (Amsterdam lil, RPtW);

S, de Vries. schrijver-A van Amsterdam

(st.distr.) naar Opl.scn.

Per 1-9-'75: J, A, H, Stokreef, ort. 3e kl.

33

Rp.org_RPM75_11_nov_nr.03_compri 315



van Amsterdam (st.distr.) naar Alkmaar

(st.distr. Alkmaar): mej. C. J. Schotten,

adm. ambt. C 2e kl. van Amsterdam (reeh.

gr.) naar Amsterdam (st.distr.) ; Z. Huis-

man, wmr. 1e kl. van Wormer (gr. Wor-

mer naar Kootstertlue (gr. Achtkarspe-

[en, distr. Leeuwarden); W. H. M. Wi[[em-

sen, wmr. 1e kl. van Weesp (gr. Weesp)

naar Amsterdam (st. techno recherche);

H. Hooghiemstra, owmr van Purmerend

naar Franeker (distr. Leeuwarden); J. G,

M. Klarenbeek, wmr. van Castricum (gr.

Castricum) naar Kamerik (gr. Mijdrecht,

distr. Utrecht).

Per 6-9-'75: C. J. Botman, wmr. van Pur-

merend naar Ter Aar (distr. Groningen).

Per 1-10-'75: T, Lebrechthausen, wmr. van

Aalsmeer-Dorp (gr, Aalsrneer) naar Wor-

mer (gr. Wormer), E, Sloctstra. wmr. 1e

kl. van Weesp (gr. Weesp) naar Schipho[

(gr. Schiphol. LUVA); R. H, Zijlstra, wmr.

van Weesp (gr. Weesp) naar Blartcum

(gr. Btarlcum): Th. Aardenburg, wmr. van

Monnickendam (gr. Monnickendam) naar

Uithoorn (gr. Uithoorn); G. C. Harsveld.

adm. ambt. C 2e kl . van Amsterdam (par-

ket naar Breda (parket).

D[STR[CT ASSEN

Per 1-9-'75: G. J. v.d. Watje, wmr. 1e kl.

van Gieten naar Olst: H. de Jong, wmr.

1e kl , van Coevorden naar Nw. Schoone-

beek; J. A. de Groot, wmr. 1e kl. van

Zuidwo[de naar Nederhorst den Berg; D.

Keuning, wmr. 1e kl. van Coevorden naar

Surhuisterveen; K. Buist, wmr. 1e kl. van

Veenoord naar Assen (rech.gr.), P. van

Pijkeren, wmr. 1e kl. van Assen (verkgr.)

naar Assen (rech.gr.).

Per 6-9-'75: F, Stuivenga, wmr. 1e kl. van

Assen (surv.gr. v.d. verk.gr.) naar Assen

(teeh. afd. v.d. verk.gr.).

Per 1-10-'75: H. Laverman, wmr. van Bei-

[en naar Zuidwo[de; H. Schotten, wmr.

van Roden naar Zuidwolde: F. Tho!e, wmr.

van Coevorden naar Schoonebeek; A, T.

Wesse[, wmr. van Gieten naar Ballen: D.

H. van Wieren, wmr. van Borger naar

Beilen: J. Zweep, wmr. van Ee[de naar

Dalen: W. Bouland , wmr. 1e kl. van

Smilde naar Oosterwolde.

D[STR[CT DORDRECHT

Per 1-9-'75: W, L. Briggeman, adm. ambt.

1e kl. van Poortugaal naar Dordreccht.

Per 6-9-'75: H. Verschoor, owmr. van

Brandwijk naar Raamsdonksveer.

Per 1-10-'75: D. L, Aangeenbrug, wmr.

van Papendrecht naar Hellevoetstuis ; A.

J, B[oks, wrnr. van Alblasserdam naar

's-Gravendeel ; J. P. Boer, wrnr. van A[-

biasserdam naar Hardinxsveld-Glessen-

dam; J, T. Fraikin, wmr. van Atblasser-

dam naar Rozenburg; C. de Joode, wmr.

van H, I. Ambacht naar Oud-Beyerland:

A. Schaap, wmr. van H. I. Ambacht naar

Oud-Beijerland.

D'[STR[CT 's-GRAVENHAGE

Per 1-9-'75: J, de Wit, wmr. 1e kl. van

Wassenaar naar Berke[ en Rodenrijs ; A.

E, Riep, wmr. 1e kl. van Oegstgeest naar

Bodegraven; A, Andeweg, owmr. van De

Kaag naar Lisse.

Per 6-9-'75: C. J. A. de Koning, wmr.
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van Rijswijk (verk.) naar De Lier.

Per 1-10-'75: P. F, M. Gromert, wrnr. van

Oegstgeest naar Stolwijk: C. J, Schouten,

wmr. 1e kl. van Leiderdorp naar Schip-

hol; G. Lohuis, wmr. 1e kl. van Bode-

graven naar Nieuwerbrug; A. den Dun-

nen, owmr. van Rijndijk naar Sassenheim ;

A. F, M. Enqlebert, wmr. 1e kl. van Voor-

schoten naar Reeuwijk; J. Holman, owmr.

van Driebruggen naar Bodegraven.

D[STR[CT GRON[NGEN

Per 1-9-'75: J. Brouwers, wmr. van B[ij-

ham naar Appingedam; M, F. Mein, owmr.

van Groningen (bur. Comptabele) naar

Groningen (st.distr.); J. A. Wagenaar,

wmr. 1e kl. van Bedum naar Groningen;

H. Doornbos, wmr. 1e kl. van Groningen

(verk.gr.) naar Groningen (rech,gr.).

Per 1-10-'75: K. Koers, wmr. van Wehe

den Hoorn naar Winsum: E. de Jonge,

wmr. van Uithuizen naar Fins terwol de: .H

Dubbelboer. off. RP 2e kl. naar Gronin-

gen naar Driebergen; E, Dekker, wmr.

1e kl. van Leeuwarden naar Ni euwe-

schans.

D[STRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 22-5-'75; M. J, Meu[eman, wmr. 1e

kl. van Boxtel (ber. gr.) naar 's-Her-

togenbosch (rech.gr.).

Per 1-9-'75: H. A. Severs, wmr. 1e kl.

van St. Oedenrode naar St. Michiels-

gestel.

Per 6-9-'75: J. W. Beers, wmr. van V[ij-

men naar Elst.

Per 1-10-'75: H. M. Harmsen, wmr. 1e kl.

van Grave naar Lochem; F. Faber, wmr.

van Spr anq-Capel!e naar Woudriehem;

A. J. M. v.d. Heyden, wmr. van Veghel

naar Spranq-Capel!e: G. A. P. v.d. Hey-

den van St. Anthonis naar Berghem; A.

P. H. M. Masuger, wmr. van Woudri-

ehem naar Veqhel.

D[STR[CT M[DDELBURG

Per 1-9-'75: M. H. Zweed ijk, wmr. 1e kl.

van Terneuzen naar Kruiningen; G. Kers-

mar., wmr. 1e kl. van 'Nestkape[[e naar

Batenburg ; J. H. Hiemstra, wmr. van Sas

van Gent naar Heerde; P. Seits, wrnr. 1e

kl. van Sas van Gent naar Phlllppine.

Per 1-10-'75. P. J. Reynierse, wmr. van

Serooskerke naar St. Annaland,

Per 1-11-'75: W. J, Jansen. adm. ambt.

C 2e kl. van Voorburg naar Axel.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-9-'75: G. Veenbrink, owmr. van De

Meern (gr. Vleuten-De Meern) naar De

Bi[t (st. distr. Utrecht).

Per 6-9-'75: Th. v.d, Boseh, wmr. 1e kl.

van Abcoude (gr. Vinkeveen-Waverveen)

naar Groenekan-Westbroek (gr. Maartens-

dijk),

Per 1-11-'75: B. A. Heij, wmr. 1e kl. van

Bllthovan (vkg-distr. Utrecht) naar Amster-

dam (vkg. distr. Amsterdam).

LUVA

Per 6-9-'75: H. Pieters, wmr. van Schip-

hol (Luva) naar Teteringen (distr. Breda),

OPLEiDINGSSCHOOL

Per 1-8-'75: J. H. Haisma, ott. 1e kl. van

Horn (aid. O.S.) naar Eindhoven (st.distr.).

Per 1-10-'75: J. Veneman, d.o. 3e kl. van

Apeldoorn (O.S.) naar Zwolle (st.distr.).

de dienst verlaten

D[STRICT ALKMAAR

Per 1-9-'75: T. Nijdam, schrijver te Groote-

broek.

Per 1-10-'75: B. Visser, wmr. te Venhuizen.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-9-'75: H. Oosting, wrnr. 1e kt. le

Apeldoorn: G. J, Dimmendaal. wrm, 1e

te Aalten.

Per 1-10-'75: M. Eekma, wmr. 1e kl. te

Epse.

D[STR[CT MAASTRICHT

Per 1-8-'75: J. G. A. Schepers, schrijver

A te Schaesberg; J. B. A, P[oumen, schrij-

ver-A te Maastricht (st.distr.).

Per 1-9-'75: J. H. Bex, wmr. 1e kl. te

Cadier en Keer; J, W. May, wmr. 1e kl.

te Maastricht (verk.gr.); A. H, Vaessen,

owmr. te Schinnen.

D:STRICT NIJMEGEN

Per 1-9-'75: R. Kllnkharnor. adjudant te

E[st.

D[STRICT UTRECHT

Per 1-9-'75: J. Booker, wmr. 1e kl. te

Bilthoven.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9·'75: F. de Haan, adjudant te Drie-

bergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 18-8-'75: B. Reindersma, adm. ambt.

C 2e kl. te Amsterdam.

Per 1-9-'75: J. van Huuksloot, wmr. 1e kl.

te Nijmegen.

in memoriam

Owmr.

L. H. Claessen

st. Geertruid

* 22-1-'19

t 26-9-'75

Adjudant

W. Vermeer

Uden hout

* 22- 8-'18

t 15-10-'75

Res. wmr.

W. Meijer

Groep Aalsmeer

Distr. Amsterdam

* 14- 4-'24

t 18-10-'75
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9
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Dóórlopen, astublieft! kleurtcos. Inhoudsmaat (atk.), loot, titel (atk.):

9, plaats In Groningen, slome, boksterm (atk.),

zangnoot: 10. bijwoord, muziekterm, Franse

vennootschap (atk.), rustplaats; 11. vr. munt,

leer van het heldendicht, groet; 12. mede-

werkster.

Even zitten om te kunnen door-

lopen. Zo gaat dat in logisch puz-

zeiland. Gewoon twaalf maal twaalf.
TOl u een gros weegt.

Daar komen de omschrijvingen:

Horizontaal: 1. allegaartje; 2. lol, zintuig,

militair onderdeel (afk.), vrouwelijke titel

.atk.): 3. elk, telwoord, voertuig, voegwoord;

4. voegwoord, zangstuk, deel v.d. Bijbel (afk.),

terreurorganisatie tijdens Hitler-regiem (afk),

Gode zij lof (Lat. afk.); 5. vogel, kraan, vr.

munt; 6. insekt, klam, toespraak; 7. soort

onderwijs (afk.), mondwater, bloedgever; 8.

Verticaal: 1, schijnbeeld; 2. strijdperk, in-

sektenefer. buitenlands meer; 3. stad in Indo-

nesië, insekt, muzieknoot; 4. gast, water in

Zeeland, part; 5. cel, dierengeluid, techno

dienst. draaien; 6. oude maat, afstamming,

bijvoorbeeld (Fr. afk.); 7. politieambtenaar,

droombeeld; 8. hoeveelheid, laagte, Bijbelse

fig ur: 9. feestelijke kleding, bijl; 10. fonkelen,

tegenover, sportaltribuut; 11. model, Bijbelse

figuur. lidwoord (Fr.), lidwoord; 12. slecht

vaderlander.

Oplossingen van de november-puzzel inzenden voor

10 december a.s. (op een briefkaart) aan:

PuzzelredactIe RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Onder de goede oplossers wordt weer een puzzelprijs van f 25,-
verloot.

Winnaar van de puzzel in het oktobernummer werd:
Mevrouw A. I. Bolt - de Boer, de Kievit 5, Dedemsvaart.
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RPm-rondetafelgesprek met vrouwelijke wachtmeesters

.,

arrsere van
olitievrouwen

eindigt in
et kraambed

De proef met de eerste lichting vrouwelijke wachtmeesters
mag als geslaagd worden beschouwd. Dat zou men

althans kunnen afleiden uit het feit dat de tweede lichting

inmiddels in opleiding is genomen.
Wat zijn de ervaringen van deze jonge politievrouwen na

anderhalf jaar praktijk? Hoe hebben de mannelijke kol-

leg a's en het publiek op hun verschijnen gereageerd?

oe zien zij hun verdere karrière?
Drie van de negen eerstelingen kwamen naar Driebergen
oor een rondetafelgesprek met RP-Magazine: Jannie

Visser (23), Coby de Graaf (20) en Lucia Dirksen (20).

ssistente jeugdzaken Imke Broer-Schippers (23) vulde

dat aan met haar telefonisch kommentaar.

- Gelijke beloning voor gelijk

erk, dat klinkt geëmancipeerd en

redelijk. U verdient evenveel als

mannelijke kollega's. Doet u
ook hetzelfde werk?

VISSER: Vanaf het begin heb ik op

e groep hetzelfde werk gedaan als

e mannelijke kollega's. Je gaat mee

nachtdienst, je draait dezelfde

atrouilles, daar is helemaal geen ver-

hil;: ook inbraken, verkeersonge-
rallen of wat dan ook.

DIRKSEN: Ik doe bij de AVD pre-

ies hetzelfde werk als de mannen.

• ;achtdienst, overnachting, late dienst.

- Gaat u wel eens solo op sur-
elllance, alleen met GSA of KSA?

DE GRAAF: Als het niet nodig is,

ordt dat wel vermeden, maar het
gebeurt wel.

- Bij een onderzoek onder de ge-

eentepolitie van Rotterdam is ge-

bleken, dat de vrouw bij de sur-

veillance door de agenten positie-

ver werd gewaardeerd dan door de

hoofdagenten en brigadiers. Ze

vinden doorgaans wel dat de vrouw

haar taak goed vervult, maar toch

is maar 50 procent van de briga-
diers voorstander van vrouwen bij

de politie. Hoe ervaart u dit bij de

rijkspolitie? Reageren daar de

jonge wachtmeesters/kollega's ook

posltlevar dan bijvoorbeeld de op-
pers of adjudanten?

DE GRAAF: Ik had verwacht dat

de jongere kollega's ons eerder zou-

den accepteren dan de oppers en de

adjudant, maar mijn ervaring is dat

dit in de praktijk andersom blijkt te

zijn. De ouderen accepteren ons ge-

woon veel beter. Ze hadden een zeer

afwachtende houding en dat is de

oudere kollega's kennelijk meegeval-

len. Ik geloof dat er bij de jongere

kollega's altijd nog het idee leeft van

Produktie: C. Ooornhein I AVO

Interviewen tekst: A. K. Aartsma

Foto's: P. de Wit I AVO

Mevrouw I. H. Broer - Schippers

assistente jeugdzaken te Assen

'als er wat gebeurt, wat heb ik dan

aan zo'n vrouw?' Omdat het in onze

praktijk nog niet zo veel voorgeko-

men is, dat er werkelijk iets ernstigs

aan de hand was. Zo'n jonge kollega

heeft zelf nog niet veel ervaring uit

de praktijk en is dan wellicht bang

dat een vrouwelijke kollega niet aan-

pakt zoals hij van een man gewend

is. De oudere heeft meer ervaring en

is dus niet zou gauw bang."

VISSER: "Ik heb datzelfde ook wel

gehoord van oudere kollega's op an-

dere groepen, die niet zo positiet

staan tegenover vrouwen bij de poli-

tie, omdat ze niet weten wat het is

om met een vrouw op patrouille te

zijn. Maar mijn persoonlijke erva-

ring is anders. Het personeel van

onze groep, zowel eerst in Etten-Leur

als nu in RaaIte, accepteert me nor-
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maal. Maar ik weet gewoon te wei-

nig van de houding van ouderen,

want we hebben een jonge groep. Je

hebt natuurlijk altijd en overal man-

nen die tegen vrouwen in het korps

zijn maar ik dacht dat het gros ons

wel accepteert."

BROER: In mijn werk als assistente

jeugdzaken ligt dat wat anders. De

jongeren accepteren ons wel, oudere

groeps- of postcommandanten soms

niet, omdat zij dit werk vroeger zelf

deden.

- Er wordt nogal eens gezegd,

dat u geen 'blijvertjeos' bent, omdat

de meesten toch na verloop van

tijd trouwen en dan met het politie-

werk stoppen zodra er kinderen

komen. Is dat inderdaad uw be-

doeling?

VISSER: Er zijn toch ook mannen

die van baan veranderen na een paar

jaar politiewerk? ... Daar hoor je

nooit over. Dat even vooropgesteld.

Als je trouwt, kun je blijven werken

- dat zal ik zeker doen en de meeste

kollega's eveneens, denk ik. Maar zo-

dra er kinderen komen, wordt het

moeilijk. Als ambtenaar kun je geen

parttime baan krijgen en dus moet je

dan wel stoppen. En dan zou ik in

elk geval niet werken zolang de kin-

deren klein zijn.

DIRKSEN: Dat weet je van tevoren,

al voordat je aan de opleiding be-

gint. Dat neem je.

- Maar vindt u het juist, dat Cl uw

karrière moet onderbreken of stop-

pen, en niet uw man? Hebt u hier-

in geen gelijke rechten?

VISSER: Het kinderen krijgen is iets

waar de vrouw uiteraard altijd voor

op draait. En die moederrol die dan

ontstaat, verander je volgens mij

nooit. Dat ligt de meeste mannen

minder, geloof ik.

DIRKSEN : Ik geloof daar ook niet

in.
VISSER: Ik kan me wel voorstellen,

dat als een vrouw een hardstikke

leuke baan heeft, ze het met haar

man eens wordt dat hij bijvoorbeeld

halve dagen tbuis blijft. Maar dan

moet je natuurlijk niet met een

politieman trouwen.

BROER: Ik stop met dit werk zodra

zich een baby aankondigt. We zou-

den best van rol kunnen wisselen,

want mijn man is kok geweest en

werkt veel mee in buis. Bovendien

verdien ik meer dan hij als bakker.

Toch stop ik dan en niet hij. Dat wil-

len we gewoon liever zo.

- Juffrouw de Graaf u gaat bin-

nenkort trouwen met een wacht-

meester.

- Zouden de andere dames een

politiehuwelijk ambiëren?

DIRKSEN : 't Is maar net waar je

tegenaan loopt.

VISSER: Als het zo is, accepteer je

het natuurlijk. Maar zelf zou ik het

liever niet hebben. Want bet typische

is, dat je als je kollega's ontmoet, al is

het op een feest, je altijd weer op het

thema politie komt. Nou en dat gaat

natuurlijk dubbelop, als je allebei

bij de politie bent.

- Wat zegt u 'Dolle Mina'?

Zowel het streven als haar wijze

van aktie voeren?

DIRKSEN: Wel origineel, maar 't

gaat mij af en toe wat te ver. Ik vind

wel dat een vrouw de kans moet krij-

gen voor een leuke baan en gelijke

beloning en ook dat de man thuis

wel wat meer mag doen. Maar 't gaat

mij te ver, als de rollen worden om-

Het RPm-gesprek bij de AVO in Oriebergen met v.l.n.r. de wachtmeesters Jannie Visser. Coby

de Graaf en Lucia Oirksen.

21

Rp.org_RPM75_12_dec_nr.04_compri 319



"Geen
op-pepper
maar

afknapper"

Sergeant Pepper van de televisie is als kollega voor ons "geen

op-pepper maar eerder een afknapper". Dat is zo ongeveer de

mening van de vier politievrouwen over hun pseudo-kollega Pepper,

gespeeld door de Amerikaanse actrice Angie Dickinson.

"Net zo min als een Kojak iets te maken heeft met het werkelijke

werk wat politiemannen doen, net zo'n onzin is Pepper als politie-

vrouw", zegt Lucia Dirksen.

Coby de Graaf: "Wat die Pepper in één uitzending meemaakt, daar

hebben wij waarschijnlijk 25 dienstjaren voor nodig".

Jannie Visser: "De Pepper-films geven geen reëel beeld, 't is hele-

maal niet zo leuk, dat het publiek ons met zo'n schietgrage vrouw

vergelijkt" .

lmke Broer: "AI die show eromheen, - dat heeft niet veel meer met

de realiteit te maken. Ik houd trouwens helemaal niet van het

pistool. Ik zou veel liever een gummistok hebben. Ik kijk wel naar

'Pepper', maar 't is meer om te lachen."

Overigens weet sergeant Pepper zelf nauwelijks wat ze doet. In

werkelijkheid is Angie Dickinson nooit bij de politie geweest, kan

ze helemaal niet schieten en houdt ze eigenlijk ook niet van zoveel

geweld als regisseur David Gerber haar toebedeelt.

Angie Dickinson speelde belangrijke rollen in films als 'Rio Brave'

(met John Wayne), 'BrambIe Bush' (met Richard Burton), 'Rachel

Cade' (met Peter Finch), 'Oceans 11' (met Frank Sinatra), 'Captain

Newman' (met Gregory Peck en Tony Curtis), 'The Killers' van

Hemingway (met Lee Marvin en John Cassavetes), 'Young Billy

Young' (met Robert Mittchum), 'Point Black' (met Lee Marvin) en

'The Chase' (met Marlon Brando).

Angie Dickinson is getrouwd met de beroemde componist Burt

Bacharach. Met hun dochter Nikki wonen ze in Beverly Hills. De

opnamen vinden plaats in de Burbank Studio's en op locatie in en

om Los Angeles.

gedraaid. Dat zal wel ouderwets van

mij zijn, maar dat zie ik nu eenmaal

zo.

VISSER: Je kunt op verschillende

manieren achter een streven staan.

Je kunt luidruchtig aktie gaan voeren

en met spandoeken lopen. Maar je

kunt ook op een rustige manier zelf

in praktijk brengen wat je voorstaat.

Probeer zelf een stukje emancipatie

naar voren te brengen door als vrouw

in je baan te tonen wat je waard bent.

Want natuurlijk zijn man en vrouw

gelijkwaardig en moeten ze dezelfde

rechten en plichten en kansen heb-

ben.

BROER: Ik vind het fijn, dat de

vrouw betere kansen krijgt. Maar een

Dolle Mina ben ik beslist niet.
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- Wat vindt u van vrouwen in de
M.E.? Ik vraag u dit, omdat bij een

onderzoek in de Verenigde Staten

is gebleken dat het publiek gunstig

reageerde op gemengde groepen
M.E.-ers, dus mannen èn vrouwen.

Een ME-groep van uitsluitendvrou-

wekte heel ongunstige reakties op.

VISSER: In bepaalde situaties lijkt

het me heel goed, dat bij een ME-

optreden ook vrouwelijke politie aan-

wezig is. Mannen tegenover mannen

en zeker in zo'n gevechtstenu, lokt

agressie uit. Een vrouw daartussen

kan gunstig werken. Dat merk je in

de praktijk ook bij het surveillance-

werk. Woedende of dronken mannen

reageren vaak veel minder agressief

op een politievrouw dan op een

politieman. Ik geloof niet, dat ze een

vrouw gauw zullen slaan.

DIRKSEN : Maar je moet dan na-

tuurlijk niet de vrouwen in het ME-

peloton laten oprukken in dezelfde

uitmonstering. Want dan geloof ik

\~========±=================================~---
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dat het publiek geen onderscheid zal.

maken.

DE GRAAF: Nee, ik zie me ook niet

met zo'n schild en een lange wapen-

stok, op een menigte ,ingaan: Daar

zou ik trouwens ook niet over pieke-

ren.

BROER: Mijn werk leent zich niet

voor ME-optreden. Maar als we het

toch over geweld en wapens hebben:

ik houd niet van een pistool, i~zou

liever een gummistok hebben.

- Op de opleldlnqsschool vorm

je je een beeld van het werken in

de praktijk. Is dat achteraf een
reëel beeld geweest?

DE GRAAF: Ik vond de praktijk

totaal anders dan ik me had voorge-

steld. Je zat boordevol kennis toen

je begon, maar je voelde je verschrik-

kelijk hulpeloos. Je denkt hoe moet

ik dat in vredesnaam in de praktijk

brengen.

DIRKSEN : Dat hebben de manne-

lijke kollega's ook, maar die "staan

niet zo alleen en hebben bovendien

duidelijke voorbeelden van oudere

kollega's.

VISSER: Daar kwam bij, dat je iets

nieuws was. Er werd op je gelet, je

kreeg veel kommentaar. En nog. Op

een gegeven moment kent de hele

omgeving je, of je nu in burger bent

of niet. Dat vind ik niet prettig, want

je hebt dan in wezen geen privéleven

meer. Om een keer uit gaan, moet

je ver buiten je eigen standplaats

gaan. Gewoon met het winkelen heb

je het al. Je wordt enorm op de vin-'

gers gekeken en het wordt je ook

gezegd. Dat hebben mannelijke kol-

lega's lang zo erg niet. Maar dat zal

wel overgaan, als er meer politie-

vrouwen komen.

Het aantal opperwachtmeesters-

funktIes dat nu bestaat en het aan-

tal kaderfunkties wat mogelijk t'S,
daar had men tien jaar geleden ook

niet van durven dromen.

VISSER: Ik ben ook niet van plan

voor mijn B te gaan studeren. Ik zie

mezelf over tien jaar nog wel in een

baan, maar niet meer bij de politie.

Er zijn zoveel dingen die ik zou wil-

len doen.

DIRKSEN : Ik ben ook niet van plan

mijn leven lang bij de politie te blij-

ven. Daarom zie ik bet B-diploma

voor mij ook niet zo zitten.

Wachtmeester Coby de Graaf in dienst tijdens een bezoek van Prinses Beatrix

DE GRAAF: Er wordt enorm op je

gelet. Heb niet het lef - ook al ben

je in burger - een een keer op de

fiets een hoek om te gaan zonder je

hand uit te steken.

DIRKSEN : Daar heb ik bij de AVD

natuurlijk helemaal geen last van. In

mijn berenjas en met de helm op ben

ik niet te herkennen en bovendien zie

je dezelfde mensen vrijwel nooit

weer. En in je eigen omgeving ziet

men je bijna nooit in je SAS-pak,

want we verkleden ons hier op de

AVD.

- Bent u van plan om voor uw
B-diploma te gaan studeren?

DE GRAAF: Ik geloof dat het niet

veel zin heeft. Dat geldt trouwens

ook voor mannelijke kollega's van

onze lichting. Want als je boort hoe-

veel vakatures er in de toekomst

komen om opperwachtmeester te

worden dan krijg je een enorm groot

aantal jonge opperwachtmeesters en

eer die er weer uit zijn, zul je heel

wat jaren moeten wachten met je

B-diploma.
~":,~~";~-:~-- -------

- Dat is wel juIst, als je uitgaat

van de huidige sterkte van het

korps. Maar dan houdt u geen

rekening met een reorganisatie en

met de groei van de politie.

- Hebt u de indruk, dat nage-

noeg de gehele eerste lichting
vrouwen er zo over denkt? (instem-

mend, weifelend geknik). U speelt

daarmee de tegenstanders die al-

tijd beweerd hebben dat je op den

duur toch niet zoveel aan politie-

vrouwen hebt omdat ze geen 'blij-

vertjes' zijn, wel in de kaart.

Hebt u de politie voornamelijk ge-

kozen om het huidige werk en ziet

u niet zoveel in verdere funktles

die een loopbaan bij de politie

meestal met zich brengt?
1# ~~~~~-~J;:.j

VISSER: Ik geloof dat ik het werk

van een opperwachtmeester bij de

landgroep niet prettig zou vinden.

23
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Wachtmeester Lucia Dirksen in aktieve dienst als AVD-surveillant bij de SAS

DIRKSEN : De buitendienst is toch

wel, wat mij vooral trekt.

VISSER: Ik kan mij voorstellen, dat

je op oudere leeftijd die buitendienst

helemaal niet meer zo prettig vindt.

Ik zie heus wel mogelijkheden voor

vrouwen bij de politie. Maar per-

soonlijk heb ik toevallig andere

ambities.

DIRKSEN: Als ik van tevoren zou

weten, dat ik 20 of 30 jaar bij de

politie zou kunnen blijven, zou ik zo'n

karrière best willen en ook wel daar-

voor studeren. Maar ik weet voor

mezelf, dat ik misschien nog vijf of

zes jaar dit werk wil doen en dan niet

meer. Tenminste, zo ziet de situatie

er op dit moment uit. En mocht dat

veranderen, dan kan ik alsnog zeg-

gen: ik blijf. En begin ik heus wel

aan m'n B-diploma.

-Had u dit standpunt al toen u

solliciteerde of bent u in die 21
/2

jaar opleiding en praktijk van ge-

dachten veranderd?

VISSER: Toen ik solliciteerde, was

ik heilig van plan om mijn leven bij

de politie te slijten. Maar daar ben ik

van teruggekomen. Tja, ik ben ik

ook maar een mens.

BElLEN

In het januari-nummer van RP-magazine zullen wij uit-

voerig aandacht schenken aan de treinkaping in Beilen

en in het bijzonder aan het optreden van het korps rijks-

politie.
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gen, als je man nog op straat met

het onderzoek bezig was.

Ook de opvoeding van je kind werd

beïnvloed door het beroep van de va-

der. Je waarschuwde altijd om het

voorbeeld te geven, want vader moest

anderen er immers om korrigeren.

Maar als je het nog eens zou mogen

overdoen, dan zou je het toch weer

net zo doen zoals van je verlangd

werd.

Alleen heb ik tegenwoordig meer

angst als m'n man 's nachts wordt

weggeroepen. Dat beheerste je vroe-

ger niet. Nu wel. En ik ben niet eer-

der gerust dan wanneer hij veilig

en wel terug is."

VROUWEN VAN POLITIEMANNEN

Naast de meeste politiemannen staat een vrouw. De

echtgenote. Degene die niet alleen zorgt voor een goed
'thuis' waar de politieman te allen tijde op terug kan val-

len, maar soms ook - helaas onbezoldigd - politie-
diensten verricht. Drie vrouwen vertellen welke invloed

het beroep van haar man heeft (gehad) op haar leven.

Mevrouw W. Kraak:

Vroeger niet bang,

tegenwoordig wel

Mevrouw Wil Kraak is al 31 jaar ge-

huwd met een politieman. Zij woont

in Balkbrug, een plaats die bekend is

door het vroegere psychopatenasyl,

thans inrichting voor mensen die ter

beschikking van de regering zijn ge-

steld:

"Hoewel ik verscheidene keren met

deze patienten in aanraking ben ge-

weest als ze bij mij aan de deur kwa-

men om de politie te spreken, heeft

mij dit nooit benauwd. De loopbaan

van mijn man had mij immers ge-

leerd hoe te handelen.

We hebben lange tijd in Willemsoord

en in Balkbrug gewoond, waar veel

aanrijdingen met dodelijke afloop

voorkwamen. Dan raak je eraan ge-

wend de nodige maatregelen te ne-

men, wanneer de man niet thuis is.

Vooral in de tijd toen de politie nog

niet gemotoriseerd was en niet over

mobilofoon beschikte, was dat ge-

woon vereist. Je keek dan gauw op

de dienstlijst, waar manlief controle-

punt had. Vaak sprong je dan op de

fiets om hem te halen.

Het was heel normaal, dat je erbij

betrokken werd. Als je man op dienst

ging, kon immers die-of-die komen

met dit-of-dat en je moest je er dan

maar mee redden. Alles aan de deur

moest opgevangen worden, zowel

Mevrouw W. Kraak

overdag als 's nachts, dat sprak van

zelf. Het was zo vanzelfsprekend, dat

niemand het nodig vond je eens te

bedanken, behalve je man natuurlijk.

Nee, moeilijk heb ik het er nooit mee

gehad. Het was boeiend en vooral de

kollega's die kwamen aanlopen, brach-

ten gezelligheid. Je was gewoon één

familie. die met een taak bezig was.

Het was wél moeilijk als er doden

hij ons thuis werden gebracht en

de familie kwam. Je moest ze opvan-

(C. A. v.d. Horst)

Mevrouw Ten Brinke:

Eindelijk eens

samen ergens heen

In het meest oostelijke hoekje van

Brabant, onder de rook van het Lim-

burgse Venray, ligt het mooie kerk-

dorp Maashees. Daar woont en werkt

rayoncommandant H. ten Brinke. Met

zijn vrouw deelde hij daar lief en

leed, al meer dan een kwart eeuw.

Mevrouw Ten Brinke-Brakels:

"We wonen hier al vanaf 1948, in het-

zelfde huis dat we betrokken nadat

we elkaar op het stationnetje van

Vierlingsbeek hadden leren kennen.

We zijn in al die jaren zo met het

dorp en de inwoners vergroeid, dat

verhuizen naar een andere plaats ons

wel zwaar zou vallen.

De mensen in Maashees houden er

niet zo van om door een antwoord-

25
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Me:v,;)uw Ten Brinke - Brakels

apparaat naar elders verwezen te

worden. Ze zijn door de jaren zo ge-

wend geraakt om met hun problemen

hier aan huis te komen, dat ze daar

maar moeilijk afstand van kunnen

doen.

Als 'politievrouw' moet je ook vaak

als praatpaal dienen voor mensen

die het erg moeilijk hebben. Soms

bellen hier patiënten van de psychia-

trische inrichting uit Venray die in

zeer depressieve toestand verkeren.

Ik moet dan al mijn takt en overre-

dingskracht aanwenden om hen re

bepraten en te behoeden voor onheil

dat ze zichzelf willen toebrengen. Dat

zijn geen leuke dingen. Maar ja, je

doet wat je kan. Je beleeft op zo'n

dorp vfln alles. Ik herinner me, dat

mijn man jaren geleden eens een stel

kippendieven betrapte met een vracht-

auto vol kippen. De dieven gingen er

vandoor, alleen de bestuurder bleef

doodstil op z'n plaats zitten. Het bleek,

dat de man de benen niet kón nemen,

omdat-ie ze niet meer had. De inva-

lide man was meegegaan om als uit-

kijk te fungeren. De gestolen kippen

werden naar het rayon bureau over-

gebracht, waar ik de handen vol had

om ze te voeren. Het heeft nog dagen

geduurd eer de kippenstank uit ons

huis verdwenen was. Maar het mooi-

ste van het geval was, dat we behal-

ve het ongerief nog een fiks bedrag
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aan telefoonkosten moesten betalen.

Mijn man had namelijk over dele

zaak nogal wat moeten bellen en door

de drukte had hij verzuimd deze kos-

ten als dienstgesprekken in het tele-

fooncahier te noteren.

Als onze jongste kinderen wat zelf-

standiger zijn geworden, hopen mijn

man en ik er af en toe eens samen

onbezorgd met de caravan op uit te

trekken. Dat samen ergens naar toe

gaan - naar kermi , karnaval of i.d.)

- is iets wat ik al politievrouw toch

altijd wel heb gemist, doordat mijn

man dan meestal dienst had en ik

dan vaak besloot om maar thuis te

blijven. Maar die schade hopen we

nog wel in te halen."
(G. A. Boot)

Mevrouw Rehorsl:

Veel goede vrienden
overgehouden

Het korps rijkspolitie heeft maar één

inspecteur-generaal en in die zin

neemt ook diens echtgenote een unie-

ke positie in. Hoe ziet mevrouw Re-

horst de taak van haar man?

"Ik acht het zijn taak, het korps zo

goed mogelijk te laten functioneren,

zowel naar buiten als naar binnen.

Dit zou dan moeten uitlopen op vol-

doening in het werk bij het gehele

personeel. Helaas is het natuurlijk

niet mogelijk alle 9.000 mannen en

vrouwen van het korps die voldoening

te schenken. Maar ik weet, dat mijn

man zijn best doet dit te bevorderen

en ik heb het genoegen hem daarbij,

op mijn plaats en wijze, te mogen

steunen."

Mevrouw Rehorst

- Wat is naar uw mening het ver-

schil tussen zijn huidige taak en die

toen uw man districtscommandant

was?

"Als districtscommandant was hij

meer en directer betrokken bij de

politiepraktijk, hetgeen voor hem een

aantrekkelijke kant had. Thans ligt

zijn grootste taak bij het opstellen en

het doen uitvoeren van het beleid, een

wat breder terrein dus."

- Is er ook verschil merkbaar ten

opzichte van de periode toen uw man

werkzaam was bij Interpol?

"Ongetwijfeld. Toen was mijn man

nog meer van huis en had hij veel

internationale contacten op een zeer

breed arbeidsterrein. Wij ·hebben uit

die periode veel goede vrienden in

het buitenland overgehouden. De con-

tacten liggen nu dichter bij huis, maar

zijn zeker niet minder aangenaam."

(J. van Luinen)
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• beton mortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Orlepoortenweg 22

Tel. 085 - 62 91 00·

Mevrouw Kerkhoff:

"Ik heb daar nu
de tijd voor"

"Kijk, deze serie kreeg ik van mijn

zoon. Het zijn de bekende opdrukze-

gels van 12'12 en 22'/2, 50, 75 cent van

1940 en ik ben er erg blij mee. Bin-

nenkort is er weer een postzegeldag

in Dalfsen en ik leef daar helemaal

dagenveloppen vragen hoe ze het

thuis zijn ervaart 'fan een groepscom-

mandant met f.l.o. (sinds 1 januari

1975).

"Ja, hoe ervaar je dat nou. Vooral

onze kinderen weten maar al te goed,

dat we nu echt tijd hebben en we vin-

den het heerlijk om geregeld naar

hen toe te gaan. Voor ons is die over-

gang zonder schokken verlopen.

Mijn man heeft de tuin, de werkbank,

naar toe. Ik kom echt tot rust wan-

neer ik met m'n postzegels bezig ben.

Ik heb er nu de tijd voor," zegt de

62-jarige mevrouw Siebrig (Sient je)

Kerkhoff - Nieuw Beerta te Dalfsen,

wanneer we haar temidden van post-

zegelalbums, stockboeken en eerste-

(Foto: W. Tromp)

de trombone en Veilig Verkeer. Ik

heb de postzegels, de postzegel dagen,

m'n cursus Engels en de Bond van

Plattelandsvrouwen.

Samen hebben we kinderen, die ons

beiden weer op hetzelfde spoor zet-

ten." (B.M.v.H.)

CAP-CHUR APPARATUUR D~EC'NJ==.. Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing

van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag. VJ ~~,~~!.:~oo~;~IG~..""".T,•.• ...,.~"

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Koofzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

27

Rp.org_RPM75_12_dec_nr.04_compri 325



Mevrouw Verhaeren:

"Gelukkig
geen autoriteit"

Madeleine Verhaeren-Dohmen is de

echtgenote van wachtmeester Cees

Verhaeren, die in het district Roer-

mond bij de landgroep Melick-Her-

kenbosceh op de post Linne is ge-

plaatst. Het echtpaar heeft twee zoon-

tjes, HaraId van 3 jaar en Jörgen van

8 maanden. Mevrouw Verhaeren:

"Toen wij, nu bijna drie jaar geleden,

in Linne door de groepscommandant

aan de burgemeester werden voor-

gesteld, had ik er geen flauw idee

van, hoe ik het politie-vrouw-zijn zou

ervaren.

In de tijd, dat mijn man op de Op-

leidingsschool zat, sprak je er samen

natuurlijk wel vaak over. Mijn idee

was (en dat idee werd bij de toespra-

ken tijdens de beëdiging nog ver-

sterkt), dat je als politiegezin toch

wel een buitenbeentje in de gemeen-

schap zou zijn. Ik zag de politieman

als een autoriteit, een dorpsnotabele,

eigenlijk een soort veredelde brom-

snor. Gelukkig wees de praktijk an-

ders uit.

Als geboren en getogen Limburgse

was ik natuurlijk heel blij, dat onze

eerste standplaats Linne werd, waar

we een mooie eengezinswoning toe-

gewezen kregen.

Onze komst was gewoon als die van

alle andere nieuwkomers. Misschien

waren de buren wat voorzichtig in

hun toenadering, maar nu het ijs ge-

broken is, is het hier reuze gezellig

wonen, In het begin probeerde een

buurvrouw bij een kopje koffie wel-

eens wat "sensationeel" nieuws van

je te weten te komen. Als je hun een-

maal hebt uitgelegd, dat je zelf het

nieuws ook uit de krant haalt, ben

je van dat probleempje af.

Voor de kleuters uit de buurt, was on-

ze komst wél een belevenis, zo bleek

al gauw. Ze belden de eerste dager!

regelmatig aan met kleine prullen,

die ze gevonden hadden. Eén ging

zelfs zo ver, dat hij van zijn vriendje

een zandschepje "leende" om het bij

ons als gevonden voorwerp te depo-

neren.

Mijn man en ik nemen aktief deel

28

aan het verenigingsleven in het dorp.

Ik geloof niet, dat dit voor mijn man

enig nadeel bij zijn werk geeft.

Ik zie er eerder voordeel in. Je kent

de mensen beter.

We praten samen vaak over het poli-

Aan de onregelmatige diensten van

mijn man was ik al gewend. Ook in

zijn vorige beroep had hij onregel-

matige diensten. Ik ind, dat dit toch

ook zijn voordelen weer heeft. Op

zo'n vrije dag midden in de week

Mevrouw M. Verhaeren - Dohmen

tiewerk. Er zijn wel onderwerpen,

vooral op maatschappelijk gebied,

waar we stevig over discussiëren.

Ik geloof, dat dit bij beide partijen

verhelderend kan werken.

We wonen niet naast het bureau,

maar aan de andere kant van het

dorp. Het bureau is niet altijd bezet.

Misschien komt het daardoor, dat er

toch nog regelmatig mensen aan de

deur komen, die mijn man nodig heb-

ben. Ik vind dat helemaal niet erg.

Als je de politie nodig hebt, moet je

er ook terecht kunnen en het neemt

helemaal niet zo'n vorm aan, dat

je geen vrije tijd meer overhoudt.

(Foto: Techn. Recherche, Roerm:>nd)

kun je bijvoorbeeld samen eens lek-

ker rustig winkelen, iets wat in vee!

andere beroepen niet kan.

Wat ik me wel aantrek zijn de be-

richten over de criminaliteit in ons

land, die je de laatste tijd veel leest

en hoort. Die berichten benauwen me

weleens, als mijn man op nachtdienst
moet.

Maar alles bij elkaar genomen, vind

ik dat mijn man boeiend werk heeft,

dat naar mijn mening van bijzonder

belang is in deze tijd"

(W, A. G. Meulenberg)
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VROUWEN ACHTER DE SCHERMEN
Produktie: B. Roomer, F. Schol!ens
H. J. Kuiper, G. A. Boot, C. A. v.d. Horst,
J. v. Luinen, W. A. G. Meulenberg, L. Muller

In en voor het korps rijkspolitie werken tientallen vrou-

wen. Op de administratie, in de huishoudelijke dienst of

aan de telefoon/mobilofoon. Acht van hen halen wij in dit
nummer even voor het voetlicht. Om in dit achttal alle

burger-vrouwen bij het korps te bedanken voor hun on-

misbare werk.

Fit fietsen

Mevrouw G. Snippe-Boers is al bijna

25 jaar werkzaam op het districts-

bureau te Assen. Zij zorgt voor de

huishoudelijke zaken: schoonmaak,

onderhoud, koffie, etc. Door weer en

wind komt zij elke dag naar het

bureau gefietst: een afstand van 8

kilometer. "Ik hoop dat nog jaren

vol te houden", zegt mevrouw Snippe,

want zij doet haar werk met plezier

en het fietsen houdt haar fit.

Mee naar buiten

lneke Scholten uit Purmerend werkt

nu ruim een jaar bij de recherche-

groep Amsterdam. Zij verzorgt de

administratie van de recherchegroep

en van de D.R.LD. De omstandig-

heid dat zij als enige vrouw in een

grote groep mannen werkt, is voor

haar geen probleem. En de mannen

ervaren haar aanwezigheid als een

opfleuring.

Ineke Scholten werkt niet uitsluitend

op het bureau, maar gaat ook mee

naar buiten, als het een grote zaak

betreft (o.a. moord te Muiden) om

al het nodige direkt schriftelijk vast

te leggen.

29
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Kabinetszaken worden behandeld, door haar handen.

Mevrouw Van Oosterhout heeft in

haar werk veel kontakten met de

officieren van het korps, met de staf-

bureaus en met ambtenaren van het

ministerie van Justitie. Kontakten,

die door haar in het algemeen als

zeer prettig worden ervaren.

Mevrouw P. van Oosterhout werkt al

bijna 28 jaar bij de algemene inspec-

tie, de laatste jaren bij het bureau

Kabinetszaken. Er gaan heel wat

officiële stukken die als 'Kabinet'

Een politievrouw geeft les aan a.s. politiemannen. Nadat mej. S. A. van Kamp

dat vele jaren had gedaan, doceert nu mr. Sterk, officier jeugdzaken in het

district Nijmegen, aan de opleidingsschool. Zij belicht thema's als jeugdstraf-

recht, huwelijk, echtscheiding en adoptie.

30

Gelijke beloning

Mej. Biny Broekema is nu ruim vijf

jaar werkzaam op de meldkamer te

Groningen, als enige vrouw tussen

elf mannen en voelt zich daar won-

derwel bij thuis. "Ik vind het een

boeiende baan", zegt ze, "het geeft

voldoening, vanuit dit centrale punt

hulp te kunnen geven aan mensen in

moeilijkheden en snelle assistentie

aan de politieman op de weg".

Biny Broekema staat haar man-

netje(s), maar is geen dolle mina:

"Dat hoeft voor mij niet, evenmin

als het (door mannen in het leven

geroepen) jaar van de vrouw. Be-

paalde funkties kunnen inderdaad

beter door mannen dan door vrou-

wen worden vervuld, maar dat is

andersom evengoed het geval. Bij

werk dat door een vrouw net zo

goed als door een man kan worden

verricht, is gelijke beloning voor het-

zelfde werk wel een vereiste."
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Sociaal werkster

Mevrouw E. M. J. van Baardwijk-

Spijkers (beter bekend als 'Els') laaft

reeds bijna tien jaar de dorstige kelen

op het districtsbureau in Den Bosch.

Zij is verantwoordelijk voor de huis-

houdelijke dienst bij de staf en zorgt

door haar zonnig humeur voor een

prettige werksfeer. Mevrouw Van

Baardwijk is een van de weinige

rijkswerkvrouwen in vaste dienst, mis-

schien wel de enige.

Juffrouw Mieke

Dit is de vrouw van de welluidende

stem die zich meldt als u het num-

mer van het districtsbureau Roer-

mond in Herkenbosch draait: mej.

M. W. G. Lemmen, bij het personeel

beter bekend als 'juffrouw Mieke'.

Anderhalf jaar werkt ze nu al weer

bij het stafbureau, als telefoniste-re-

ceptioniste en de samenwerking is

uitstekend.

Vermanende vinger t

Ria Smit zetelt nu al weer een kleine

drie jaar op de administratie van de

groep Vriezenveen, als vrouw tussen

28 mannen. Naast haar administra-

tieve werkzaamheden bedient zij tele-

foon en mobilofoon of treedt op

andere wijze op zodra dat nodig

blijkt. Ria Smit dirigeert met ver-

manende vinger en al wordt er wel

eens tegengesputterd, geluisterd wordt

er. "Ik voel me best op m'n gemak

in deze mannenrnaatschappij", zegt

ze.

Tante Marie fietst
elke dag 28 km

Mevrouw Marie van Zanten - in

haar werk bekend als Tante Marie -

is al weer zes jaar bij de Dienst

Luchtvaart op Schiphol. Ondanks

haar 62 levensjaren fietst zij elke dag

van haar woning in Badhoevedorp

naar Schiphol en terug: bij elkaar

28 kilometer. Ook 's winters.

Toen mevrouw Van Zanten in dienst

trad, werkten er zo'n 20 personen,

voor wie zij koffie en thee zette,

ongeveer 50 koppen per dag; dat is

inmiddels uitgelopen tot 400 koppen

per dag.

Brood en andere voedingsmiddelen

werden in het begin bij de Dienst

Luchtvaart niet verstrekt omdat daar-

voor de ruimte en de gelegenheid ont-

brak. Nu er een grote kantine ge-

komen is met uitbreiding van perso-

neel (6 vrouwen en één man) kan er

wel worden gegeten: broodjes, uit-

smijters, warme maaltijden. De dames

smeren gemiddeld 200 broodjes per

dag. In drukke tijden, zoals met de

gijzeling, werden in 4 dagen 1500

broodjes gesmeerd en zeker 1000

koppen koffie geschonken.

Tante Marie heeft het op Schiphol -

ondanks de drukte - erg naar haar

zin. Ze lacht graag en kan raak uit

de hoek komen.

31
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Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Bool, B. M. v.d. Harskamp,

A. de Jong, H. J. Kuiper,

J. van Luinen, W. van Middelkoop,

L. Muller, L. Ollen, H. A. de Ruiter,

D. G. V.d. Wille en fotograaf

H. L. van Harrevelt.

Eindredaktie:

Th. Spelt.

Opleidingsschool Apeldoorn

kreeg twee kunstobjecten

Wat stelt dat voor?

••••~- i' .iJt-';-·"'''''l

~

Bij de officiële ingebruikstelling van

de opleidingsschool in Apeldoorn

(waarover wij in ons vorig nummer

uitvoerig hebben bericht) zijn de

twee kunstwerken aangeboden, die

op deze pagina's staan afgebeeld.

Om te voorkomen, dat bezoekers van

de school zich steeds weer afvragen,

wat die beide versieringen wel moe-

ten uitbeelden, treedt onze Apel-

doornse info nu reeds als deskundig

explicateur op.

Op het bordes van de school prijkt

de eerste creatie, die door de voor-

zitter van de schoolraad, adspirant

F. A. J. M. Mulders, namens de ad-

spiranten is aangeboden aan alle

vaste medewerkers van de school.

Kunstenaar Van der Weide, pas afge-

studeerd aan de academie voor beel-

33
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Mercuriusweg 20

'S-GRAVENHAGE
Telefoon 070 - 85 43 00·

Voor het bepalen van

wlel- en asdrukken

de uiterst betrouwbare

LOADOMETER
2 typen wieldrukmeters voor

voertuigen:

a} met een weegbereik per

wieldrukmeter tot 10.000 kg

en

b} met een weegbereik per

wieldrukmeter tot 30.000 kg

Voor de Benelux:

B.V. Technische
Handel Mij.

AKKERMA &CO

DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066
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Mulders hierover: "De strakke lijnen

van het object geven de strakke

regels van de wetten aan, waar niet

mee kan worden gemarchandeerd.

Het wat speelse lijnenspel dam-onder

geeft het flexibele aan, wat iedere

politieman moet hebben om de strak-

ke regels aangepast aan de situatie

toe te kunnen passen. De vier delen,

die gezamenlijk het korpsembleem

in zij doorlopend zouden kunnen her-

kennen het beeld van de politie-

ambtenaar, zoals wij het in ons werk

altijd hebben ervaren, zowel in als

buiten het politieverband."

Kunstenaar Van Meurs van het Am-

bacht Haalderen heeft deze gedach-

ten artistieke vorm gegeven in een

wanddekoratie van aardewerk, die

een plaats heeft gekregen in een der

rekreatiezalen.

dende kunsten te Arnhem, heeft ge-

probeerd hierin de verschillende fa-

cetten van de opleiding weer te geven.

vormen, geven de innerlijke verbon-

denheid van de mensen in het korps

aan. De mensen die hier tezamen

studeren en daarna uitzwermen naar

de landdienst, de algemene verkeers-

dienst, de dienst luchtvaart en de RP

te Water".

Bewust heeft men voor de uitvoering

geen brons of koper gekozen, omdat

men geen imponerend statisch beeld

wenste. Het belangrijkste materiaal

dat hier gebruikt werd, is hout, En

tenslotte, wat de afmeting betreft:

deze. is binnen de menselijke hoogte

gebleven om - aldus voorzitter Mul-

ders - "het humane van de oplei-
ding kracht bij te zetten".

Het andere objekt werd door adju-

dant A. de Jong, uit naam van alle

vaste medewerkers van de school,

aangeboden aan de huidige en de

toekomstige adspiranten. "Iets waar-

De heer De Jong schetste de voor-

stelling als volgt: "Het stelt de

politieambtenaar voor in zijn twee-

ledige opdracht:

a. de politieambtenaar die een deel

van zijn gaven, zijn tijd, zijn interesse,

geeft aan de taak die hij vrijwillig op

zich heeft genomen, nl. handhaving

van de rechtsorde en hulpverlening;

b. de politieambtenaar in zijn privé-

leven en als zodanig in een stuk origi-

naliteit, waarin hij in eigenheid tot

zijn recht kan komen, nl. in zijn eigen

huis, zijn gezin, zijn liefhebberijen,

e.d. Beide kanten van het leven zijn

in het kunstwerk weergegeven en

daarin onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Het één kan niet zonder het

ander. Vandaar dat in het midden de

adspirant staat, kijkend naar beide

kanten. De bascule symboliseert de

opdracht om beide facetten voort-

durend evenwichtig en met verstand

tegen elkaar af te wegen. De haan

duidt op de waakzaamheid."
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Bromsnor
ere-kollega

van de AVD-ers

DRIEBERGEN. - De acteur Lou

Geels, beter bekend als Bromsnor uit

de jarenlange TV-serie Swiebertje is

benoemd tot ere-kollega van de Alge-

mene Verkeersdienst,' wegens zijn

verdienstelijke optreden als veldwach-

ter Bromsnor', zoals de oorkonde ver-

meldde, die aan hem in Driebergen

werd uitgereikt door de plaatsvervan-

gend commandant van de AVD, de

heer J. E. de Wijs.

Aan Bromsnor viel deze eer te beurt,

omdat hij voor de jeugd van Neder-

land in het algemeen en voor de kin-

deren van de AVD-ers in het bijzon-

der als veldwachter veel betekent.

Door zijn inzet om onze jeugd te be-

naderen als vriend en helper heeft

deze veldwachter art. 28 van de

Politiewet goed begrepen. (de R.)

(Foto: Fotodienst AVO)

•

ROSMALEN. - Risette Zwaans, een

lief schoolmeisje uit de buurt van

Rosmalen moest een spreekbeurt

houden over 'glaasje op .. .' in het

verkeer. Zij aarzelde niet de plaatse-

lijke politie te hulp te roepen voor

een blaaspijpje enzomeer, en dat had

wel succes, getuige het briefje dat

enkele dagen later door de politie

werd ontvangen:

Beste Agenten,

Ik had mijn spreekbeurt gehouden

van half 3 tot 10 voor half 4. De

meester had gezegd dat ik een 9 had.

De kinderen vonden-het zeer leuk. Ik

had de meester 2 borreltjes van 40 %

alcohol gegeven en dan blazen. Het

werd over het streepje groen. Het is

maar goed dat de meester te voet

kwam, want hij mocht niet meer

rijden.

Hartelijk bedankt;

Risette Zwaans

Brief van politie
aan weggebruikers

Ik was net uw brief aan 't open·
maken.

(dagblad Troul!l)

35
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Wachtmeester bouwde bromfietsbrug

GORSEL. - Een U-balk ter lengte

van 21/2 meter, een gleuf voor het

voorwiel en twee steunen onder die

balk met daarop gemonteerd een ge-

reedschapbak, dit alles gemonteerd

op 85 cm hoogte is de vinding van de

gemeente Gorsel (Ov).

De rijkspolitie te Gorsel heeft thans

zo'n brug in gebruik. De brug werd

gebouwd door de wachtmeester B. J.

Eijsink (foto), die steeds geknield of

gehurkt onderzoeken aan bromfietsen

moest .instellen.

Zoals de foto laat zien is dat nu voor-

bij. Zij die de brug willen nabouwen

kunnen dit doen aan de hand van de

foto, of bellen met Eijsink onder

nummer 05752-2315.

Geld Thuis Service

Alle bedragen, wettelijk tarief,
eigen termijnkeuze.

Enkele voorbeelden:

Privélen(ng:

f 3.500,- 36 rond. f 127,-
f 8.500,- 54 rnnd. t 215,-
f 14.000,- 60 rnnd. t 322,-
f 17.000,- 60 mnd. f 427,-

2e hllpotheken:

f 10.000,- 60 m. f 267,-
f 20.000,- 120 m. f 351.-
/40.000,- 120 m. / 701,-

Woonverbetering:

/ 5.000,- 60 rond. / 121,-
/ 10.000,- 72 rnnd. t 205,-
/ 13.000,- 84 mnd. t 237,-
/ 15.000,- 96 rnnd. t 250,-

Geen behandelingskosten, doe
als velen voor u,

BEL 03410- 144 23 - 167 10

JANSENS

Kredietkantoor

v. Goorsweg 3, HIERDEN.
Kantooruren 10 tot 20 uur.
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Ster van veiligheid

Imp. AGAM BV,Reactorweg 25,Utrecht. Tel. 030-451911.
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Open brief aan Groningse weggebruikers

Vuurwerk: Aantrekkelijk maar erg gevaarlijk speelgoed.

Elk jaar weer waarschuwt de politie hiervoor. Toch worden er bij elke jaarwisseling weer mensen door gewond en

moeten kinderen de rest van hun leven als blinden doorbrengen. Zouden de volwassenen die kinderen dit levensge-

vaarlijke speelgoed in handen geven, dan nooit echt volwassen worden?

GRONINGEN. - Geen voorrang

verlenen. - Geen afstand houden;

Met te hoge snelheid rijden; Gevaar-

lijk inhalen; Onjuist veranderen van

richting en gevaarlijk keren en weg-

rijden; 6 punten die nader waren uit-

gewerkt in een z.g. Open Brief, die

aan de weggebruikers in het district

Groningen werd uitgereikt door de

surveillance-afdeling van de verkeers-

groep.

Deze unieke aktie, die de aandacht

trok van pers en t.v., kwam zeer po-

sitief over bij de weggebruikers.

Bijzonder belangrijk was ook dat in

de brief advies werd gegeven hoe men

bepaalde verkeersongevallen kan

voorkomen. (K.)

"
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Eerste reaktie

op hartekreet
van flo-er

VOORBURG. - In het november-no.

van RP magazine schreef een niet

met name genoemde FLO-er, dat het

Korps in het onderhouden van kon-

takten met oud-gedienden, in verge-

lijking tot het bedrijfsleven en ande-

re overheidsinstanties, wel erg scha-

mel naar voren komt. En hij stelde

de vraag: "Zou het mogelijk zijn,

Korpslèiding, om - hoe dan ook -

tegemoet te komen aan de vragen en

behoeften van uw oud-korpsleden?

U moet echt niet denken dat die

oud-korpsleden op de eerste van de

maand volgend op hun 60ste verjaar-

dag ten aanzien van de rijkspolitie

zullen denken "uit het oog, uit het

hart".

Wel hebben wij het akelige gevoel,

dat bij u - Korpsleiding - wij uit

uw hart verdwijnen als uw oog ons

niet meer ziet!"

De redaktie van RP-magazine heeft

die vraag voorgelegd aan de Algemeen

Inspecteur. Dit was het antwoord van

de heer Rehorst: "Ik kan mij de har-

tekreet van de "FLO'er" volledig in-

denken. Alleen: hoe realiseer je zoiets

in een "bedrijf" met rond tienduizend

medewerkers, waarin het verloop

uiteraard niet gering is en die ook

nog over het gehele land zijn ver-

spreid? In eerste instantie ben ik dan

ook geneigd te denken, dat een der-

gelijk kontakt per district tot stand

zou moeten komen en ik meen te

weten, dat in enkele districten (o.a.

Amsterdam en Groningen) te dien

aanzien uitstekende activiteiten be-

staan.
Desondanks ben ik gaarne bereid, na

te laten gaan wat op dit punt door

de Korpsleiding zelf kan worden ge-

daan."

• De flo-ers moeten dus nog even

geduld hebben. Er wordt In Voor-

burg alvast lets voorbereid. Wij

zullen onze lezers op de hoogte

houden. (Red.)
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CdK Geertsema

bracht werkbezoek

aan de kaderschool

CdK Geertsema en zIJn kabinetsmedewerker A. C. de Ru werden rondgeleid door school",

directeur P. H. Borra en het hoofd opleiding en vorming J. M. de Vos.

APELDOORN. - "Het is natuurlijk

niet zo dat de Commissaris de pro-

vincie doorsnelt van dag tot dag om

te kijken of de zaken overal goed

gaan", aldus de Commissaris der

Koningin in de provincie Gelderland,

Mr. W. J. Geertsema bij zijn werkbe-

zoek aan de Kaderschool van het

Korps Rijkspolitie te Apeldoorn, te-

midden van de cursisten van de cur-

sus 1975 - IV.

"Het toezien dat de politie haar taak

met betrekking tot de handhaving van

de openbare orde naar behoren, ver-

vult, betekent in de praktijk dat ik

frequent overleg pleeg met vier pro-

cureurs-generaal, twee districtscom-

mandanten der rijkspolitie, vele korps

chefs en burgemeesters. Dat ik met

zovelen te maken heb, onder wie vier

van de vijf procureurs-generaal, is

een gevolg van de niet samenvallen-

de grenzen van ressorten, provincies

en districten. Bij dit overleg komen

de surveillance, de bereikbaarheid,

de werkdruk en vele andere aspecten

van de politietaak aan de orde. Daar-

bij heeft de driehoek Bestuur-Justitie-

Politie mijn bijzondere aandacht en

ik wil deze graag bevorderen."

- Hoe ziet de heer Geertsema de

naaste toekomst van de regionale

politie?

"Het zal een gigantische operatie

worden om rijkspolitie en gemeente-

politie samen te bundelen. De door

mij geschetste driehoek bestuur-jus-

titie-politie zal dan ook veel in het

overleg betrokken moeten worden.

Het voorstel om te komen tot provin-

ciale politie, steun ik van harte. Voor-

al de gemeentebesturen zijn daarvoor

geporteerd. Het beheersdualisme kan

in die vorm wellicht verdwijnen, maar

het gezagsdualisme niet. De burge-

meester en de officier van justitie,

hebben nu eenmaal hun specifieke

taak en je kunt justitie niet belasten

met handhaving openbare orde en de

burgemeester niet met vervolging."

(v.H.)
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Deelnemers gevraagd

voor politie-reis

naar Israël

SCHIPHOL. - Dankzij het initiatief

van juffrouw Hammelburg, werk-

zaam bij Hoogenbooms bewakings-

dienst op de luchthaven Schiphol, is

het gelukt om, in samenwerking met

Neckermann Vliegreizen b.v, een reis

naar Israël te organiseren die 14 da-

gen zal duren. Deze reis is vanwege

het reisprogramma en de prijs uniek.

Juffrouw Hammelburg is drie jaar

reisleidster in Israël geweest en heeft

voor U enige unieke plekjes uitge-

zocht waar normaliter weinig mensen

komen die een reis naar Israël ma-

ken. De reis is geheel verzorgd met

vol pension onder andere in hotels te

Jerusalem en te Tel Aviv. De reis

kost ca. f 1500,- per persoon, doch

enig zakgeld moet daar nog bij.

De reis is alleen voorbehouden aan

personeel van Rijkspolitie en van

Hoogenboom. Voor wat Hoogenboom

betreft alleen zij die werkzaam zijn

op de luchthavens Schip hol en Rot-

terdam. Het aantal personen dat de

ze reis mee kan maken is aanvanke-

lijk bepaald op 30. Mocht blijken dat

meerdere personen zich voor deze

reis opgeven dan zal een tweede reis

georganiseerd worden, die echter la-

ter in het jaar plaats vindt.

De vertrekdatum is 15 maart 1976;

Kijkje over Bethlehem vanuit de toren, waar in de Kerstnacht weer de klokken zullen luiden

die via radio en tv over de gehele wereld te horen zullen zijn.

(Foto Persburo AD)

terugkeer in Nederland op 29 maart.

Om nu te bepalen of er voor deze

reis voldoende animo bestaat wordt

aan belangstellenden, verzocht zich

telefonisch op te geven bij: Owmr.

L. Muller, telefoon 02977 - 26 90 3.

'Wanneer meer dan 30 personen zich

opgeven worden in eerste instantie de

eerste 30 binnengekomen meldingen

geboekt. Wanneer beduidend meer

dan 30 personen zich opgeven, zal

getracht worden in charter naar Is-

raël te vliegen. Zij die zich telefonisch

opgeven, worden later schriftelijk be-

naderd. Om te kunnen peilen of er

voor deze reis belangstelling is wordt

verzocht hierop vóór 31 december

1975 te reageren.

Het reisprogramma is als volgt:

15/3 Per KLM om 11.20 van

Amsterdam naar Tel Aviv.

Hotel Grand Yahalom

16/3 Excursie naar Cesarea - Pardes

Hannah - Haifa - Acco - lunch -

43
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Rosh Hanikra - Tiberias - Kibbutz

Hof Ginossar

17/3 Tiberias en omgeving

18/3 Excursie naar Golan Hoogte

Dan - Safad - Nazarett - Tiberias

Kibbutz

19/3 Per bus via de Jordaan Vallei

naar Qumran - Mazada - per kabel-

baan naar rotsvesting - Arad Hotel

Mazada

20/3 Beersheva - Sde Boker - Eilat

Hotel Red Rock of Neptune

21/3 In Eilat bezoek aan "World of

Corals" en Maritiem Museum
Samaritanen volgens eeuwenoude riten In

gebed verzonken tijdens de Paasviering

22/3 Dagtocht door de woestijn naar

Nuweiba - Beduinen - oase - zwem-

men - Hotel in Eilat

23/3 Via Avdat en Hebron naar

Jeruzalem. HotelIntercontinental.

24/3 Hele dag excursie in Jeruzalem

25/3 Hele dag vrij

26/3 Excursie in Jeruzalem -

Bethlehem

27/3 Excursie in Jeruzalem

28/3 Naar Tel Aviv

29/3 Terugvlucht per El Al

even noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR

t., OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kennemerstraal 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209- 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatlstraat 110, Amsterdam
tal. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 10 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760- 1 33 44 (thuis Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206- ff1 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTEN, owmr. v.a.
Bureau: Bellerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KlOEZEMAN, adl, alg. dienst
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - ff1 01 81).

DISTRICT DOR9RECHT

A. HUIZING, owmr. v.a.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880- 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOOREN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 'I-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-48, Den Haag
tal. 070 - 48 94 20 (thuis: 01710- 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianapleln 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

J. 00STING, adj. hfd. adm.
Bureau: Harlingerstraatw. 44, leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100-26040)

DISTRICT MAASTRICHT

lo DAMEN, owmr. v.a.
Bureau: Stationsstraat 44, Maastricht
tel. 043 - 1 6720 (thuis: 0-43- 3 18 90).

DISTRICT MIDDELBURG

A. A. BLIEK, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 60 85 (thuis 01180-1 4491).

DISTRICT NIJMEGEN

M. A. P. DlERCKX, olf. 2e klas
Bureau. Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08896- 13 27).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEUlENBERG plv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25 30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST. owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 15 88).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. le kl. toegev.
Bureau: WesterdoksdlJk 2, Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (thuis 02977- 2 70 75).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING, docent-klasselelder
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178- 56 41 (thuis: 05178- 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN, adj. docent
School: Baaxemerweg 1, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grath~m (L).
(thuis: 04748-14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

Arnhemseweg 348, Apeldoorn
A. DE JONG, docent-klasselelder
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOO"

B. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

t, MUllER, owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tal. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, owmr.
Bureau: Hoofdstraat .54, Orlebergen
tel. 03438- 42 12 (thuis 030- 76 22 73)

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN lUINEN, adj.
Bureau: Versteegstraat 2, Voorburg
tal. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

F. KOCKElMANN, kapt. adj. dir.
Bureau: De Varenkamp, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 030 - 78 49 45).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 28, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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Nieuw alarmsysteem
geschikt voor woning

•.. ~ -_'l\ -. >~:: -::...... . ~-.:. " •. , .. --.~ .~ _--

- ,,~ ,. { -'

AMSTERDAM. - Volgens het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek kwa-

men in 1974 in Nederland 94643 in-

braken ter kennis van de politie.

Daarvan werden er tot dusverre

71592 (= 76 %) niet opgehelderd.

Verhoudingsgewijs neemt het aantal

inbraken in zakenpanden af. Nauw-

keuriger, betere en duurdere veilig-

heidsmaatregelen reduceren de aan-

trekkelijkheid ervan.

De inbrekers verleggen dientengevol-

ge hun aktiviteiten dan ook naat
woonhuizen.

De bewoners maken het de daders

vaak gemakkelijk. Zij zijn onzorgvul-

dig en nalatig. De politie tracht zelfs

met behulp van reklamespots op de

televisie alles te doen aan diefstal-

preventie.

De beveiliging van privé-eigendom-

men is beslist geen onmogelijke zaak.

Iedere inbreker doet bij voorkeur

zijn werk in alle rust. Vaak is ook de

angst dat hij zal worden ontdekt gro-

ter dan zijn deskundigheid en hand-

vaardigheid.

Met dit gegeven in de hand heeft de

Safe K.G. uit Dietzenbach in Duits-

land, een bedrijf dat zich bezighoudt

met de import van elektronische ap-

paratuur, een draadloos elektronisch

alarm-systeem voor woningen cn be-

drijfsgebouwen ontwikkeld. Het sys-

teem kwam in september j.l. voor

het eerst op de Duitse markt en is
inmiddels ook in Nederland verkrijg-

baar.

Dit alarmsysteem wordt door Safe

KG revolutionair genoemd, omdat het

wordt aangesloten op en bestuurd via

het lichtnet. De bediening ervan is

eenvoudig. Het bestaat uit een basis-

set van vijf apparaten waarvan er en-

kele zonder meer met ingebouwde

stekkers in stopkontakten kunnen wor-

den bevestigd. De apparaten hebben

een noodstroomvoorziening op batte-

rijen, zodat bij vernietiging of bescha-

~·"T:.@~ ~-,*"";",,,,.,,,,,,:,;~:;::j

V.l.n.r. (kloksgewijs):

ruimtesensor - schakelapparaat - afstandsbediening - hoofdalarm - luidspreker - binnenalarm

diging een alarm niet wordt onder-

broken. De set kan naar wens wor-

den uitgebreid.

Het binnenalarm. Dit zit in een stop-

kontakt en begint na een impuls van

de ruimtesensor, een alarmgeluid te

produceren dat ononderbroken een

minuut aanhoudt. Nieuwe, door be-

wegingen of geluiden in de bewaakte

ruimte veroorzaakte, impulsen zor-

gen voor een nieuw alarm.

Dit zijn de vijf delen:

De ruimtesensor Deze kan overal in

de te beveiligen ruimte worden ge-

plaatst. Hij bestrijkt met zijn ultra-

korte golven circa 45 m", Zodra er in

de ruimte beweging ontstaat of ge-

luid wordt gemaakt, registreert de

sensor dit en geeft hij de impuls door

aan het binnenalarm.

Het hoofdalarm. Er is daarnaast een

hoofdalarm, ook aangesloten op een

stopkontakt. Dit apparaat vervult de-

zelfde funktie als het binnenalarm.

Echter, er is een luidspreker op aan-
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gesloten. Zodra een impuls wordt ont-

vangen geeft deze gedurende ander- d
halve minuut een huilend geluid. langs e
Nieuwe impulsen veroorzaken ook nu

een opnieuw janken. De luidspreker

bevindt zich uiteraard op een daar-

voor vereiste en geschikte plaats.

Het schakelapparaat. Dit regelt het

aan- en uitzetten van het systeem.

Door een eenvoudige druk op een

knop treedt het in werking. De ge-

bruiker schakelt het systeem uit door

via twee andere knoppen een kode in

te brengen die hij alleen kent. Dit

apparaat zit in een stopkontakt op

een bereikbare plaats.

De afstandsbediening. Eenvoudig-

heidshalve kan, in een straal van 10

meter, ook van buitenaf, met een zo-
genaamde handzetter, het systeem in

werking worden gesteld en afgezet.

Als voordelen van dit alarmsysteem

worden door de fabrikant genoemd:

- er behoeft geen brekerij plaats te

vinden om het systeem te instal-

leren;

- enkele onderdelen van de set

behoeven slechts in het stopkon-

takt te worden aangebracht.

- zelfs als de stroom uitvalt of als

een onderdeel wordt beschadigd

of vernield, gaat het alarm door;

- het is eenvoudig te bedienen.

Dit alarmsysteem via het stopkontakt

is nu ook in Nederland te koop, voor

± f2.600,-.

Leuk dat je belt ...

HOOGWOUD. - Hoe het technisch

mogelijk is geweest, vermeldt de his-

torie niet, maar in Hoogwoud is een

collega enige tijd bereikbaar geweest

onder 5 telefoonnummers. Zijn eigen

hummer was 2572 doch draaide men

2573; 2574; 2505; 2578 of 2575, ook

dan ging zijn bel over. En zoiets kan

heel vervelend zijn, vooral als je "ter

beschikking woning" hebt. Zijn vrouw

en hij werden er dan ook "hoorndol"

van. Hier ging het "laat eens iets van

je horen" iets te ver. Het euvel schijnt

thans verholpen te zijn. (L.O.)
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weg gezien

Rare plaats

Een leerling van de Openbare Mavo

te Bergen (N.H.), had dit bord zien

staan in het gras zonder dat er een

weg was. (inderdaad wat vreemd).

Mogelijk dat er nog een weg komt in

de toekomst. Over dit soort zaken is

vaker geschreven in ons blad (langs

de weg gezien). Wij willen dit echter

wat beperken in verband met plaats-

ruimte. Edoch nu het blad ook op de

scholen gelezen wordt graag geplaatst

voor deze Mavo-er.

Sportprestatie van 72-jarige oud-kollega

VOORBURG. - Dezer dagen be-

haalde de 72-jarige oud-hoofdsport-

instructeur der Rijkspolitie F. Sauer

voor de 30e maal het N.S.F.-diploma.

Een prestatie die wijst op een goede

gezondheid en conditie van deze ge-

pensioneerde collega en die zeker een

gelukwens waard is.

De directeur van de N.S.F. reikte

hem persoonlijk het bijbehorende di-

ploma uit. (vL)
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RIJksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. 03455 -1449

Klokje

Toen in de gemeente Nederweert (L.)

het kerkbestuur van de parochiekerk

het torenuurwerk verving door een

electrisch uurwerk, kocht G. Brink-

man, reserve-wachtmeester van de

groep Horst het oude uurwerk uit

1924, van het kerkbestuur.

Brinkman, horlogemaker van beroep,

heeft het enorme uurwerk in zijn vrije

uren gerestaureerd en plaatste het in

de hal van zijn bungalow te Horst,

waar het nu de uren feilloos wegtikt.

Een probleem was alleen de 125 kg

wegende contragewichten te bevesti-

gen. Hiervoor vond hij echter ook

een oplossing door deze aan staal-

kabels op te hijsen aan een U-balk in

de nok van zijn woning. De luidklok-

Aannemings

Klokjes

ken heeft hij niet gemonteerd, dat was

zo lastig op zondagmorgen, men liep

steeds de verkeerde deur binnen ...

Knap stukje werk al vinden wij de

wijzerplaat wat iel afsteken bij dit

grote mechaniek. (v.d. W.)

rijf Gebr. VAN KESSR l.I.

• 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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Het uniform van de rijkspolitievrouw

is aanmerkelijk duurder dan dat van

haar mannelijke kollega's. Want voor

haar is - als gevolg van het geringe

aantal vrouwen - geen konfektie be-

schikbaar, maar alleen het veel duur-

dere maatuniform. Om uit te komen

met de kledingtoelage zullen zij-

zo berekende wachtmeester Iannie

Visser - bijna tien jaar hetzelfde

uniform moeten dragen. En dat is

natuurlijk niet mogelijk, zeker niet

nu de rokmode van mini is overge-

slagen naar lang of halflang. Een

lange rok korter maken is wèl mo-

gelijk. Maar hoe krijg je een mini-

rok weer lang? "Ik heb mevrouw

Baars - die de belangen van de vrou-

welijke wachtmeesters in het korps

behartigt - gevraagd of ik een lan-

gere rok mocht gaan dragen. Daar

was geen bezwaar tegen, maar je

moet het wel zelf bekostigen. En dus

heb ik maar zelf een rok gemaakt.

Dat drukt in elk geval de kosten."

Wmr. Coby de Graaf: "Ik vind de rok

Regenjas en baret van waterdichte nylon: nu

eens geen hobbezak.

PROBLEMEN
MET HET
UNIFORM

Een ontwerp van Fassbinder; modern maar

toch tijdloon en gemakkelijk aan te passen.

in het werk niet zo praktisch; daar-

om draag ik vrijwel altijd de lange

broek. Rokproblemen ken ik dus nau-

welijks, maar een broek slijt natuur-

lijk minstens zo snel.

Daar doe je echt geen tien jaar mee."

"Regenjas onbruikbaar"

De dames zijn niet erg blij met hun

wel aardige hoedje, dat te gemakke-

lijk van het hoofd valt. Maar de re-

genjas is helemaal onbruikbaar.

"Dat is gewoon een mannenjas, waar

geen model aanzit en die ons staat

als een aap". Die wordt dan ook

nooit gedragen. Men behelpt zich dan

maar met de winterjas, maar dat is

natuurlijk bij een zomerse stortbui
weinig effektief:

Men is enthousiast over de regenman-

tel en de stofmantel en de baret die

de Duitse mode-ontwerper Fassbinder

voor de FIFSP creërde, binnen de te-

voren door een politiecommissie ge-

stelde eisen. Zijn kleding is draag-

baar voor vrouwen in de konfektie-

maten 36 tot 46, passend bij elke

haarkleur, met een snit en stofkwali-

teit die het uniform geschikt maakt

voor politiewerk, modern maar toch

tijdloos en met maar weinig korrek-

ties aan te passen aan sterke veran-

deringen in de mode.

Voor warme dagen kan boven de rok

een sportieve hemdblouse gedragen

worden. Als hoofddeksel een baret

van nylon (tegen de regen) of van de-

zelfde stof als het uniform. Verder

een regenjas en een mantel. De hier-

naast afgebeelde modellen hadden de

voorkeur van de congresgangsters.

Aardige bijkomstigheid: de prijzen

bleven binnen de huidige toelagen
voor dienstkleding.

[en zeer elegante en toch voor de dienst

ceschikte mantel.
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Er zijn ook
(veel) mannen
die het
nooit leren ...

In RP-magazine oktober '72 schre-

ven AVD-surveillanten over hun

ervaringen met vrouwen achter het

stuur. Inmiddels is de AVD ver-

rijkt met een vrouwelijke Porsche-

rijdster. Hoe leerde zij de mannen

op de weg kennen?

De stelling, dat mannen over het

algemeen beter kunnen autorijden

dan vrouwen, zou zo langzamer-

hand best veranderd mogen wor-

den.

Vroeger kregen maar weinig vrou-

wen de kans om na het behalen

van het rijbewijs, hun rijvaardig-

heid verder te ontwikkelen, omdat

door wmr. Lucia Dirksen SAS-groep
Algemene Verkeersdienst

de man doodsbang was dat zijn

vrouw de auto niet zo thuis zou

brengen, zoals ze er mee weg was

gegaan ...

Maar inmiddels hebben veel vrou-

wen een eigen auto. Dat geeft hun

nu de gelegenheid hun rijvaardig-

heid op te vijzelen en beter inzicht

te krijgen in het verkeer.

Toch blijven mannen nog maar al

te graag vasthouden aan de ver-

onderstelling, dat zij beslist beter

zouden zijn in alles wat te maken

heeft met de auto en het verkeer.

De ervaring op de weg wijst wel

anders uit. Een voorbeeld uit de

praktijk:

Op de autosnelweg onder Apel-

doorn constateren we dat een auto

een gladde achterband heeft. Wij

vragen de bestuurder of hij een

reserve-wiel bij zich heeft en of

wij dat dan misschien even mogen

zien. De man kijkt bedenkelijk en

opent dan zijn motorkap.

Tot zijn grote verbazing ziet hij,

dat daar geen reserve-wiel opge-

borgen zit. Gelukkig komt hij even

later tot de ontdekking, dat zijn

reserve-wiel wel eens achter in de

kofferbak zou kunnen zitten ...

Ja, ook onder de mannen is een

categorie bestuurders, die het auto-

rijden nooit geheel onder de knie

zullen krijgen. Het zijn vaak man-

nen die overdreven voorzichtig

rijden en die meestal ook weinig

van hun auto afweten. Zij zijn

blij, dat ze zonder al te veel kleer-

scheuren ergens naar toe kunnen

gaan. Dàt zijn ook meestal de be-

stuurders die maar van alles over

zich heen laten gaan en van de

politie alles aannemen wat er tegen

hen gezegd wordt.

Dit in tegenstelling tot de bestuur-

ders die veel voor hun werk op de

weg zitten en beroepshalve erin

getraind zijn om anderen te over-

tuigen, zoals vertegenwoordigers

of managers. Zij zullen dan ook

tot het laatst hun standpunt blij-

ven vasthouden. Maar meestal

weten deze mannen wel wat ze

moeten doen wanneer ze met pech

langs de kant van de weg staan.

Zoals trouwens ook steeds meer

vrouwen best zelf hun wiel blij-

ken te kunnen verwisselen. Ook

het inzetten van een nieuw lampje

is voor heel wat vrouwen hele-

maal geen probleem meer.

En dan ontmoet je nog het type

bestuurder, die verbaasd over z'n

pech langs de snelweg komt te

staan en er dan helemaal niets

meer van snapt. Hij heeft nog wel

gezien, dat hij waarschijnlijk geen

benzine meer heeft. De surveil-

lanten weten hem gerust te stellen

door te zeggen: "Gelukkig dat u

het op tijd ontdekte, anders was u

misschien zo doorgereden".

"Inderdaad", antwoordde de be-

stuurder opgelucht.

Er zullen wel altijd mannen en

vrouwen blijven die op de weg

dezelfde fouten en vergissingen

maken. Het maakt het verkeer er

wel menselijker door; alleen jam-

mer dat je er zoveel risiko's door
loopt.
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Wie hebben eigenlijk die machines

uitgevonden die de menselijke

hand in het huishouden bijna

overbodig maken? Mannen!

Was het de bedoeling dat

vrouwen meer vrije tijd zouden

krijgen of dat zij tijd zouden

krijgen om ànder werk te doen?

De vrouw die kiest voor de vrije

tijd, wekt de jaloezie op van de

man.

En de vrouw die kiest voor het

andere werk, wekt de woede op

van de man, omdat zij zich op

zijn terrein begeeft.

Was het dan eigenlijk de

bedoeling om vrouwen overbodig

te maken?

Zoals uit de hele wordings-

geschiedenis van de wereld blijkt,

past de natuur zich wonderwel

aan de ontwikkelingen aan en

het ligt dan ook voor de hand

Het moet
toch
mogelijk
zijn!

dat naarmate er minder behoefte

aan is, er minder meisjes zullen

worden geboren.

Heren, lijkt u dat aantrekkelijk?

door mevrouw

M. P. Baars

DO-lIL Inspectie

Personeelszaken

of door vrouwen hun

toenemende vrije tijd te gunnen

of door vrouwen toe te laten

op de "mannelijke" terreinen

Als we de eerste oplossing kiezen,

verloochenen we een stuk

mannelijke vernuft. En dat kan
niet.

De tweede oplossing, hoe

aantrekkelijk deze ook mag

lijken, leidt onherroepelijk tot

frustraties.

Blijft als enige mogelijkheid

over om samen - mannen en

vrouwen - het leven te leven.

Samen te werken, samen te spelen.

Zou het lukken om met respect

voor ieders persoonlijkheid,

capaciteiten en ambities, een

wereld te maken waarin voor

iedereen ruimte is en waarin

niemand zich overbodig voelt?

Als het menselijk vernuft daartoe

niet in staat blijkt, evolueer mij

er dan maar uit.

Een verdere evolutie laat zich

denken, analoog aan de natuur,

waarbij de vrouwen die een

uitstervende minderheid gaan

vormen, een grote taaiheid en

dikhuidigheid zullen ontwikkelen

om te overleven.

Lijkt u dat aantrekkelijk?

Misschien kunnen we nog terug:

of door de huishoudelijke

machines af te schaffen

..
VETH LEVERT U HET "UNIFORM" VOOR UW AUTO'S

AMSTERDAMSEWEG 38c - ARNHEM - TEL. 085-435141

bu [Urr055eriefubriek

hB.UETH &ln ~
~

Het bij vele korpsen in gebruik zijnde

"NOVIMAG"-imperiaal NU in verbeterde en

moderne uitvoering!

Voor elk auto-type in diverse uitvoeringen binnen

enkele dagen leverbaar.

Het "VETH"-kombinatie-imperiaal geeft Uw

wagenpark 'n uniform aanzicht.

Vraag vandaag nog om nadere gegevens.

Gespecialiseerd In survelllance- en verkee/'lSongevalienwagens " voertuigen voor M_ E_
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Nieuwe wachtmeesters

KLAS A, OPLEIDING 1974-1

Bovenate rij v.l.n.r.: G. B. Borghols, H. N.

G. v.d. BolI, H. J. G. P. M. Boymans, P. J.

Aikema, W. v. d. Berg, A. Th. Akse, G. F.

Antonis.

Middelste rij v.l.n.r.: T. J. Wekking, P. J. v.

Balen, M. de Boer, H. J. v. Aalst, K. Aal-

bars, D. Appel, J. B. Bekmann, J. Been, R.

Sigmond, T. Wal hout.

Onderste rij v.l.n.r.: A. J. Beekman, R. Don-

kervoort, Th. P. A. M. Beijer, H. Bakker, J.

A. Blonk, A. A. M. Bogers, S. Bloem.

Adspirant J. F. M. Beemsterboer was ziek

en adspirant G. F. Antonis (niet geslaagd).

KLAS B, OPLEIDING 1974-1

Bovenste rij v.l.n.r.: C. S. M. v.d. Bij, S.

Crans, P. C. Dijks, A. M. J. v.d. Berg, H.

Edelijn, P. J. den Haan, J. P. Erens.

Middelste rij v.l.n.r.: Adjudant P. L. Aerts,

J. Evers, L. Faber, R. Schuszler, T. J. v. Es,

H. W. Derksen, A. A. E. Eelderink, R. v.

Dijke, R. v. Golen, adjudant G. Schoots.

Onderste rij v.l.n.r.: W. J. M. M. Engelen,

W. A. Goossens, P. J. H. v. Gelder, H. L.

M. Croonen, G. F. M. Cloosterman, N. v.

Garneren, J. v. Dorp.

Op 1 oktober j.l. werden in totaal 184 nieuwe wmr's aan de praktijk toever-

trouwd.

9 klassen van de oktober 1 en oktober 11 opleiding slaagden voor de vereiste

diploma's.

Het is trouwens voor de laatste keer dat een dergelijk groot aantal tegelijk

de school in Apeldoorn gaat verlaten.

Per 1 oktober j.l. is er een meer gespreide opleiding ingevoerd, zodat 4

maal per jaar een opleiding wordt afgeleverd.

Aan de opleidingsschool te Apeldoorn gaan voortaan 4 opleidingen per jaar

plaats vinden t.W.: januari (4 klassen); april (5 klassen); augustus (4 klassen)

en oktober (4 klassen).

Onderstaand treft u de nieuwe wmr's aan van de klassen A-B-C-D-E (oktober

1974/1) en G-H-I-J (oktober 1974/11).

We wensen hen veel succes in hun nieuwe standplaats.
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KLAS C, OPLEIDING 1974-1

Onderste rij v.l.n.r.: K. Hofman, A. de Hamer,

Th. J. B. Hesselman, W. G. M. van Hooy-

donk, T. Hijlkema, H. H. Hulscher, H. I.

Huizenga, G. G. H. M. Hoeben.

Middelste rij v.l.n.r.: Owmr. T. A. Rietdijk, J.

B. M. Eidhof, R. Hokke, H. J. H. Hemelt, W.

H. Hoffmeister, J. A. H. van den Heuvel, J.

H. van Heertum, G. H. Heijstee, H. Huiberts,

adjudant D. van Beek.

Bovenste rij v.l.n.r.: F. A. Buitenhuis, Th. J.

M. Hanssen, H. J. HOllegien, H. A. J. Hout-

huizen, J. W. Hogervorst, B. Hulzinga, J.

H. J. Huisman, D. van Hoolwerff.

KLAS 0, OPLEIDING 1974-1

Bovenste rij v.l.n.r.: D. A. J. Kon, A. W. .:.

van Kollenburg, C. S. Hagenaars, S. P. Luit-

jens, D. J. J. M. Kempener, Th. A. J. Kok.

Middelste rij v.I.n.r.: J. A. Kusters, P. J. de

Kuyper, H. M. J. G. Jansen, J. de Kam, M.

Chr. Lindeboom, G. J. van Kalkeren (linke

bink).

Onderste rij v.I.n.r: Adjudant A. G. Clement,

S. P. Jonkmans, J. C. M. Knuit, A. O. v.d.

Lee, A. J. M. Klaver, J. H. Keiler, G. P

Engel, owmr. C. van Woerkom.

KLAS E, OPLEIDING 1974-1

Bovenste rij v.I.n.r.: J. W. Lokhorst, sport-

docent J. Bijl, A. Melissant en owmr. W

v. Eijkeren.

2e rij van boven v.l.n.r.: M. L. Lokker, J. C

W. von Henning, G. Kruize (ontslagen), M.

M. Th. Lansing, A. M. A. Liebregts, J. Mes-

sink.

3e rij van boven v.l.n.r.: J. J. de Jong, J.

van Limbeek, H. J. van der Neut, P. W.

M. Lourens, J. H. M. Levels.

Onderste rij v.l.n.r.: Adjudant B. Kreft, J.

van Mastrigt, R. Meijer, B. J. R. Meeuwsen,

R. J. C. Huisman, W. H. M. Mikkers.

Adspiranten R. J. C. Huisman en W. H. M.

Mikkers zijn niet geslaagd.
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KLAS G, OPLEID'ING 1974-11

te rij v.i.n.r.: Owmr. R. Jansma, J. de Jong,

C. Oudewortel, L. L. v.d. Ploe~l, K. Nieuwen-

weg, L. L. F. Jansen, adjudant J. W. K.

Coen raadts.

2e rij v.l.n.r.: H. A. Olree, A. v.d. Niet, J.

M. G. van R"j~ewijk, J. J. Straver, J. B. M.

Porrio, J. G. A. Oude Geerdink.

3e rij v.l.n.r.: P. Mullaart (gezakt voor schrif-

telijk en mondelino deel examen), J. Rust-

hoven, J. H. Oppelaar, J. P. Mus.

4e rij v.l.n.r.: J. Plaatsman, H. W. Peters,

R. v.d. Rassel, C. J. te Raa, N. J. v.d. Peet.

KLAS H, OPLEIDING 1974-11

Voorste rij v.l.n.r.: A. B. H. glot, K. Stad, K.

de Jong, L. van Sabben, J. Stoof, E. R. Slijk-

huis, adjudant M. P. Meijer.

2e rij van onderen v.I.n.r. A. H. Slotboom,

L. J. C. van Seters, P. Siersema, K. W. van

Schubert, Fr. van Tiel, P. Smid.

3e rij van onderen v.l.n.r.: Adjudant A. de

Jong, C. J. M. Spekle, J. G. G. Schurkens,

N. Scheltes, J. van Schendel.

Bovenste rij v.l.n.r.: J. A. Seerden, M. v.d.

Scheur, A. Schurink, J. C. Smit, W. H. M.

Staal, N. G. M. Sluiter.

Ontbrekend i.v.m. keuring militaire dienst:

A. H. K. Spee, H. F. G. Steemers.

KLAS I, OPLEIDING 1974-'11

Onderste rij v.l.n.r.: Adjudant J. Korpel, J.

H. S. Sluis, H. Venema, N. C. van Vrees-

wijk, R. W. van der Veen, D. Staal, owmr.

W. J. Bregman.

2e rij v.l.n.r.: G. J. J. A. Janssen, P. J. H.

Vincent, H. Toering, H. P. Sligte, J. C. van

Velzen, J. J. H. Zegers.

3e rij v.i.n.r.: J. Viseh, J. J. Vogel, A. ret-

tero, C. R. Timmer.

4e rij v.t.n.r.: H. van der Maarl, M. J. Tie-

mens. P. J. G. de Jong, P. A. Tuithof, J. P.

W. van de Ven, A. Klaver, M. Versluis.

(P. J. G. de Jong, M. J. Tiemens, M. Ver-

sluis en J. Viseh, zijn bij hun examen ge-

deeltelijk gezakt).
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KLAS J, OPLEIDING 1974-11

Voorste rij v.l.n.r.: owmr. K. W. Kreijenbroek,

R. Walstra, D. J. Zark, F. A. R. M. Zwarts,

W. C. Kromhout, J. C. B. Zaal, adjudant J. C.

Schipperijn.

2e rij v.i.n.r.: J. de Vries, M. M. van de

Zanden, W. G. L. Wijnen, J. A. P. van

Westenbrugge, J. P. Piels.

3e rij v.l.n.r.: L. Wisseling, A. van de Ven,

E. W. J. IJzerman, J. J. P. J. Winkels, R.

Weijdema.

Achterste rij v.l.n.r.: C. J. Versteegt, B. H

M. Wolbers, H. Vijverberg, J. van de Wouw,

W. A. de Jong, T. E. van de Wijk.

natuurlijk

verkade

chocolade

U proeft wel

waarom!
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GELDONZE WINKEL

Helpt u graag

Door onze volmachten garan-

deren wij u vlotte en correcte
afwerking.

Geen bijkomende kosten.

I 5.000,- kost 36 x I 175,-

I 6.040,- kost 36 x f 210,-

I 9.870,- kost 36 x f 340,-

I 6.130,- kost 48 x I 170,-

I 8.020,- kost 48 x i 220,-

I 9.840,- kost 48 x I 270,-

I 10.000,- kost 60 x I 240,-

I 15.000,- kost 60 x I 355,-

I 20.000,- kost 120 x I 341,-

I 30.000,- kost 120 x I 509,-

Elk bedrag mogelijk. De genoemde

aflossingen van 120 maanden zijn uit-

sluitend voor bezitters van aigen woon-

huis. Kosteloos aanvragen.

Thans ook hypotheken tot 100'/" in

sommige gevallen 125'/,.

Bij voorkeur teleloneren 045- 21 1527

Nationaal

Varzekerings-

kantoor

Floegel

Postbus 48, Hoensbroek
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nieuwe i - t .,
groeps·~•..._~
commandanten

h'

.r-

Met ingang van 1 oktober 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Muiden adjudant L. Goor. Hij

werd geboren 29 maart 1924 te

Nieuwerkerk ald IJssel en was sedert

21 oktober 1968 plaatsvervangend

groepscommandant te Muiden.

Met ingang van 1 oktober 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Rotterdam Dienst Luva adju-

dant A. Westra. Hij werd geboren 19

februari 1922 te Marrum en was sedert

1 april 1975 plaatsvervangend groep-

commandant Rotterdam (Luva).

Met ingang van 1 oktober 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Rijnsburg adjudant B. Dolman.

Hij werd geboren 1 augustus 1920 te

Apeldoorn en was sedert 1 maart

1967 plaatsvervangend groepscom-

mandant Vianen.

Met ingang van 1 oktober 1975 aan-

gewezen als commandant van de

groep Sassenheim adjudant A. den

Dunnen. Hij werd geboren 26 sep-

tember 1922 te Appeltern en was

sedert 1 december 1972 plaatsver-

vangend groepscommandant Hazers-

woude.

-t
3-AZI

Maandblad van het

Korps Rijkspolitie
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E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)
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RUIG ROK HEKWERKEN B.V. - DE STIER - VOGELENZANG

Vraag onze nieuwe brochure

De politie

kan

meekijken

1846 1973

reeds meer dan
125 jaar kwaliteit

Ook op het gebied van

hek- en rasterwerken

(staal en aluminium)

ambtsjubilea

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de Leeuw, owmr. te Sijbekarspel,

1-12-'75 25 jaar.

DISTRICT AMSTERDAM

G. Gorissen, owmr. te Amsterdam,

6-11-'75 25 jaar.

l. Nieuwenhuis, owmr. te Beemster,

15-11-'75 25 jaar.

DISTRICT APELDOORN

J. Th. Roelofs, adjudant te Heerde,

5-12-'75 40 jaar.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

A. van Asch, wmr. 1e kl. te Driebergen,

7-10-'75 25 jaar.

A. W. Veenvliet, owmr. te Driebergen,

23-10-'75 2:; jaar.

OPLEIDINGSSCHOOL

G. l. M. Groot, adjudant te Horn,

1-10-'75 25 jaar.
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RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'75: B. J. Alt, r.a. II te Leeuwar-

den.

Per 1-10-'75: W. van den Bosch, r.a. 111te

Amsterdam.

Per 1-10-'75: R. A. van der Eem, schrijver

te Willemstad.

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'75: J. F. Kraakman, schr. A op

a.o. te Alkmaar (vkg).

Per 1-10-'75: S. M. Mansveld-Keyner, schr.

i.t.d. te Grootebroek.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'75: G. W. H. Hobbelink, adm.

ambt. C 2e kl. te Hoog Soeren.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'75: R. M. Schnitker, ofl. 2e kl.

(toegevoegd) te 's-Hertogenbosch.

Per 16-9-'75: J. M. l. v.d. Ven, telefoniste

te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'75: P. J. v. Herten, r.a.11 te Roer-

mond.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-10-'75: C. H. van der Knaap, schrijver

A te Voorburg.

Per 1-10-'75: W. N. Lourier, r.a. II te Voor-

burg.

LUVA

Per 1-10-'75: a. Pauk, wmr. 1e kl te Schip-

hoI.

Per 1-10-'75: C. G. de Ronde, wmr. 1e kl.

te Schiphol.

Per 1-10-'75: mej. M. van Zanten, r.a. II

te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 1-9-'75: B. O. Rijnbeek, r.a. 111(kok)

te Apeldoorn.

Per 8-9-'75: mevr. H. S. Berga-Bontekoe,

hoofdcommies te Harlingen.

Per 1-10-'75: W. van der Zee, r.a. 111(chauf-

feur) te Harlingen.

Per 1-10-'75: mej. F. de Bruin, r.a. I (keu-

kenhulp) te Harlingen.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-11-'75: D. den Oudsten te 's-Gra-

venhage; J. Brummer te Maastricht; W. R.

Sanders te Nijmegen.

Per 1-12-'75: W. Bos te Utrecht; J. van

Twillert te Utrecht; J. A. l. Witlox te

's-Hertogenbosch; C. C. A. Verbunt te

's-Hertogenbosch; J. W. van Dreumel te

's-Hertogenbosch; G. J. Hendrix te Roer-

mond; C. H. J. Merx te Maastricht; D.

Brugmans te Nijmegen; J. E. M. Rikken

te Nijmegen; J. Dood te Zwolle; H. Vogel-

zang te Groningen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot schrijver A:

Per 1-7-'75: mevr. V. Huibers-v. Schaik te

Alkmaar; mej. C. M. Th. Paridon te Scha-

gen.

Per 1-10-'75: L. de Bruijn te Bergen (N.H.).

tot adm. ambt. C 1e klasse:

Per 1-10-'75: J. P. M. Bijl te Alkmaar (st.

distr.).

Per 1-4-'75: mevr. H. J. Schouten te Ber-

gen (N.H.).

tot adjudant:

Per 1-10-'75: J. H. Gerritse te Alkmaar.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'75: A. M. Hooijboer te Slootdorp.

Per 1-10-'75: l. P. A. Robert te Alkmaar.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-8-'75: B. H. Wiltink te Alkmaar (vkg).

Per 1-10-'75: Th. van Zuilen te Heiloo; G.

H. R. Kaller te Heerhugowaard; l. Riet-

Rp.org_RPM75_12_dec_nr.04_compri 351



man te Bergen-Binnen; T. Janse te Heiloo;

H. Besselse te Groet; B. C. Bouman te

Heerhugowaard; Joh. W. Smitt te Heiloo;

G. A. Wortman te Heiloo.

Per 1-11-'75: J. G. W. van Asperdt te Alk-

maa..

lot wachlmeesler:

Per 1-10-'75: A. Klaver le Alkmaar (vkg);

S. Crans le Wieringerwerl; A. de Hamer

te Alkmaar (vkg); J. Messlnk te Venhuizen;

J. H. Keiler Z.-Scharwoude; J. Plaatsman

te Bovenkarspel; J. P. Mus le Hoogwoud;

J. H. J. Huisman te Schermer; J. F. M.

Beesterboer te Enkhuizen ; D. Aopel te Me-

demblik.

DISTRICT AMSTERDAM

lot schijver A (I.v.d.):

Per 1-8-'75: mej. M. C. Tuijp te Volendam.

tot d.o. I:

Per 1-4-'75: Honcoop te Amsterdam.

tot adjudanl:

Per 1-10-'75: L. Goor te Muiden.

Per 1-11-'75: H. Slolstra te Leiderdorp.

tot opperwachtmeesler:

Per HO-'75: B. J. W. Klip te Amsterdam;

C. J. Koomans te Amsterdam.

Per 1-11-'75: B. A. Heij te Amsterdam.

tol wachtmeesIer le kl.:

Per 1-10-'75: J. H. Scholten te Marken;

G. de Boer te Purmerend; C. P. H. Brui-

ning te Uitgeest; A. Looij te Haarlemmer-

liede; H. G. Koot te Zeevang te Oosthui-

zen; G. Siewers te Amsterdam; N. J. A.

Brouwer te Amsterdam (vkg); A. Zwanen-

burg te Wormer.

Per 1-11-'75: P. H. Bruin te Amsterdam.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'75: N. R. Borghois le Aalsmeer;

P. C. Dijks te Midden Beemster; J. de

Jong te Weesp; A. J. M. Klaver te Edam;

M. M. Th. Lansing te Duivendrecht; C.

Oudewortel te Landsmeer; N. J. v. d. Peet

te Bennebroek; N. Scheltes te Uithoorn;

H. P. Sligte te Castricum; R. Schuszler te

Muiderberg; W. H. Hoffmeister te Weesp;

P. J. H. v. Gelder te Nederhorst den Burg.

DISTRICT APELDOORN

tol adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'75: G. A. Prins te Apeldoorn.

tot adjudant:

Per 1-10-'75: A. K. Zaagman te Hoog Soe-

ren.

tot opperwaclmeester:

Per HO-'75: A. B. N. v. d. Sangen te

Ruurio; J. G. van Donkelaar te Apeldoorn;

G. H. ten Pas te Apeldoorn.

tot wachlmeester le kl.:

Per 1-10-'75: H. A. Barendsen te Dronten;

J. H. H. Reinbergen te Haltem; H. orten

te Borculo; L. J. Souman te Putten; A.

VerhoeI te Wezep; W. Bokkers te Dronten;

C. E. H. Wilkes te Ermelo; S. R. L. Lan-

cee te Oldebroek; D. Bults te Apeldoorn;

S. H. van Duuren te Apeldoorn.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: T. A. Buitenhuis te Hengelo

(G.); H. H. Hulschen te Lichtenvoorde; .J.

van Limbeek te Almere;A. van der Niet

te Twello; Chr. J. te Raa te Lochum; J.

M. G. Rijsewijk te Brummen; A. Schurink

te Puiten; A. B. M. Slot te Warnsveld;

N. G. M. Sluiter te 't Harde; E. R. Slijk-

huis te Wezep; D. Staal te Nunspeet; H.

Venema te Lelystad; A. A. E. Eelderink te

Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

lot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'75: C. Smouter te Assen.

Per 1-10-'75: R. A. Huizing te Assen; B.

Schollen te Assen.

tol adjudanl:

Per 1-11-'75: H. Fopma te Assen.

tol opperwachlmeesler:

Per 1-10-75: H. G. Kregmeier te Roden.

lol wachlmeesler le kl.:

Per 1-10-'75: R. Weistra te Coevorden.

DISTRICT BREDA

lot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'75: M. E. Balogh-de Grouw te

Breda.

lol schrijver A:

Per 1-6-'75: P. A. M. Segers te Woens-

dracht.

lol adjudanl:

Per 1-9-'75: L. Meeuwisse te Nw. Ginneken.

Per 1-11-'75: C. J. Hendrickx te Made en

Drimmelen.

lol opperwachlmeesler:

Per 1-10-'75: W. M. Rijken te Kuijkgilstel.

tot wachlmeesler le kl.:

Per 1-10-'75: J. A. D. Ligtenberg te Breda;

Th. M. A. v. Meeleren te Teteringen; J.

Wierda te Halsteren; K. Bijker ~e Goirle;

A. M. Deijkers te Sprindel SI. Willebrord;

P. H. M. v. Rijswijk te Breda; K. Dooije-

waard te Oudenboseh.

lol wachlmeesler:

Per 1-10-'75: P. J. Aikema te Zevenbergen;

J. Been te Ulvenhout; A. M. J. v. d. Berg

te Moergestel; G. P. Eugel le D. W. en

Middelbeers; W. A. Goossens te DinteI-

oord; D. v. Hoolwerlt te Fijnaart; W. A.

W. de Jong te Zevenbergen; H. v. d. Maarl

te Rijen; K. Nieuwenweg te Baarle Nassau;

K. W. v. Schubert le Lage Zwaluwe; J. C.

Smit le Dongen; J. A. P. v. Westenbrugge

te Hoogerheide; L. L. v. d. Ploeg le

Raamsdonksveer; A. A. M. Bogers te

Made; H. L. M. Croonen te Dongen; W.

G. M. v. Hooijdonk te Hilvarenbeek; J. A.

Kusters te Terheijden; H. A. Olree te

Goirle.

DISTRICT DORDRECHT

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-6-'75: J. Streelkerk te Dordrecht

(vkg).

Per 1-10-'75: J. A. Schenkenberg te Dor-

drecht; M. Voogd te Dordrecht.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'75: mej. M. A. Kool te Middelhar-

nis.

tol opperwachlmeesler:

Per 1-9-'75: S. van der Laan te Meeuwen-

plaat.

Per 1-10-'75: C. Vreugdenhil te Dordrecht.

lol wachlmeesller 1e kl.:

Per HO-'75: A. W. Luijendijk te Baren-

drechl; F. G. Prins te Dordrechl; P. de

Groot te Hellevoetsluis; H. J. ter Haar te

Numansdorp; J. H. Loek te Nieuwpoort;

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MODWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181- 2 73

C. Schep te Hardinxveld-Giessendam; D.

Posthumus te Den Bommel.

Per 1-11-'75: A. R. Kaaijeveld te Rozenburg.

tol wachlmeesler:

Per 1-10-'75: T. J. Es te Papendrecht;

R. van Golen te Vianen; P. J. de Haan te

H.I. Ambacht; R. Hokke te H.I. Ambacht;

D. A. J. Kon te Hardinxveld-Giessendam;

M. L. Lokker te Alblasserdam; J. van

Schendel te Hardinxveld-Giessendam; L. J.

C. van Seters te Alblasserdam; A. H.

Slotboom te Papendrecht; H. F. G. Stee-

mers te Papendrecht; C. R. Timmer te Al-

blasserdam; J. C. van Vel zen te Vianen;

R. Weijdema te Vianen; M. den Boer te

Middelharnis; S. P. Luit jens te 's-Graven-

deel.

DISTRICT EINDHOVEN

lol adm. ambl. C le kl.:

Per 1-8-'75: H. T. Geelhoed te Eindhoven.

Per 1-10-'75: P. B. M. Koenders le Eind-

hoven W. J. J. M. Levens te Eindhoven;

C. W. F. v. d. Loo te Eindhoven.

lol adjudanl:

Per 1-9-'75: A. Th. A. Fontein te Nuenen.

Per 1-10-'75: C. R. de Birk te Budel.

Per 1-11-'75: G. S. Slagter te Eindhoven

(st. distr.).

lol wachlmeesler 1e kl:

Per HO-'75: J. B. Bijleveld te Best; J. T.

C. v. Doorn te Son en Breugel; J. H. J.

Hassing te Waalre; M. A. Hendriks te

Hoogeloon; A. G. Hendriksen le Someren;

A. J. v. d. Leij te Gemert; E. L. M. C.
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v. Meijl te Oirschot; B. Spijker te Some-

ren; A. J. W. Strik te Bergeijk; C. F. P.

Vendrig te Leende.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: G. J. H. M. Hoeben te

Nuenen; W. H. M. Staal te Eersel; A. W.

J. van Stolleburg te Gemert; M. J. W.

Stokman te Heeze; A. v.d. Ven te Bla-

del; J. P. W. v.d. Ven te Gemert; J. C.

A. M. v. d. Wouw te Beek en Donk; W.

J. L. Wijnen te Son en Breugel; E. W. J.

IJzerman te Someren.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-9-'75: J. F. Slats te Noordwijkerhout.

Per 1-10-'75: F. Groeneveld te 's-Graven-

hage.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'75: C. v . d. Bor te Krimpen a./d.

IJssel.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-8'75: M. J. E. Wolbrake-Petersen te

Leiderdorp.

tot schijver A:

Per 1-8-'75: J. W. v. d. Heiden-Groenen-

dijk te Boskoop; H. Uittenbogaard te Lisse;

mej. G. W. Valkenburg te Oegstgeest; J.

J. Visser te Rijswijk.

Per 1-9-'75: J. M. A. Bierman te Pijnacker;

mej. M. P. Overes te Bodegraven; mej.

W. Treurniet te Berkel en Rodenrijs; J.

E. M. Verwaal-de Knegt te Nieuwerkerk

ald IJssel.

tot adjudant:

Per HO-'75: B. Dolman te Rijnsburg; A.

den Dunner te Sassenheim ; D. Roeleveld

te 's-Gravenhage; J. Schouten te 's-Gra-

venhage B. Wever te 's-Gravenhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: F. Hof te Lisse; J. de Wit te

Berkel en Rodenrijs.

Per 1-10-'75: B. H. de Bruin te 's-Graven-

hage; J. C. Dekker te 's-Gravenhage; A.

F. M. Englebert te Reeuwijk; J. Veldman

te 's-Gravenhage.

Per 1-11-'75: C. J. Barelds te Waddinxveen:

R. van Vlies te Ter Aar.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: J. N. Boer te Waddinxveen;

G. Driessen te Leiderdorp ; A. R. J. van

Dun te Sassenheim; H. de Jong te Reeu-

wijk; S. Kamer te Schipluiden; C. J. A.

de Koning te De Lier; H. P. Kort te 's-Gra-

venzande; A. P. van Manen te Berkel en

Rodenrijs; A. J. Meijboom te Krimpen ald

IJssel; J. Noordermeer te Rijndijk; J. van

Oorschot te Schipluiden; J. P. de Rooij

te Hillegom; W. J. Scheve te Schoonho-

ven; C. W. A. Sins te Bodegraven.

tot wachtmeester:

Per1-10-'75: A. Th. Akse te De Lier; J. A.

Blonk te Schoonhoven ; Th. J. B. HesseI-

man te Boskoop; J. W. Hogervorst te lis-

se; J. de Kam te 's-Gravenzande; P. J.

de Kuijper te Noordwijkerhout; J. van

Mastrigt te Oegstgeest; R. Meijer te Rijs-

wijk; J. H. Oppelaar te Waddinxveen; J.

B. M. Povrio te Berkel en Rodenrijs; R.

v. d. Rassel te Wateringen; A. Tettero te

Roelofarendsveen; P. A. Tuithof te Voor-

schoten; H. M. A. Vijverberg te Pijnacker.
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DISTRICT GRONINGEN

tot dir. olf. 2e kl.:

Per 1-4-'75: J. H. G. C. Elzinga te Gro-

ningen.

adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: W. F. Broekema te Groningen;

H. v. ct. Weg-Noeken te Groningen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'75: J. Rispens te Leens.

tot adjudant:

Per 1-10-'75: G. Klungers te Groningen;

A. Kosters te Groningen; E. Remerie te

Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: A. A. Contant te Groningen;

E. Dekker te Nieuweschans.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: A. J. Engberts te Grijpskerk;

J. H. Thijen te Leek; L. K. de Vries te

Nieuwwolda.

tot wachtmeester:

Per HO-'75: L. Faber te Appingedam; J. C.

W. van Henning te Scheemda; A. O. v. d.

Lee te Oldenhove; J. J. Vogel te Bedum;

T. E. v. d. Wijk te Nieuwe Pekela; D. J.

Zark te Wehe.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per HO-'75: H. G. Bartol te Akkrum; J. P.

Berghuis te Oosterwolde; L. Goeree te

Appelscha; J. Pasveer te Workum; W.

Plenter te Oosterwolde; H. J. Schreuder

te Dokkum; J. A. Tepper te Lemmer; IJ.

Veenstra te Lemmer; K. W. Vlietstra te

Leeuwarden.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: K. Aalbers te Westdongera-

deel; H. Bakker te Hennaarderadeel; Sj.

Bloem te Idaarderadeel; B. Hulzinga te

Haskerland; Ts. Hijlkema te Achtkarspe-

len ; S. P. Jonkmans te Oostdongeradeel;

J. A. Seerden te Lemsterland ; J. P. de

Vries te Achtkarspelen ; R. Walstra te

Leeuwarden.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot oif. 1e kl.:

Pe~ 16-7-'75: E. T. v. Hoorn te 's-Hertogen-

bosch; R. Linthorst te 's-Hertogenbosch.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-8-'75: M. J. Dekkers te Heeseh.

Per 1-9-'75: P. L. A. Palit te Grave.

tot adjudant:

Per 1-11-'75: J. B. Plompen te 's-Hertogen-

bosch.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: C. J. M. Kuster te 's-Hertogen-

boseh; H. A. Severs te St. Michielsgestel;

S. Zijlstra te 's-Hertogenbosch (vkg.).

Per 1-11-'75: H. M. v, d. Mark te Heeswijk-

Dinter.

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: L. J. A. M. Daamen te Ros-

malen; Th. J. G. M. Leenders te Schayk;

J. W. Lubberts te Veghel; H. B. Menge-

rink le Schayk; J. Nijborg te RijswijkiGies-

senlAndei; H. E. M. v. Rosmalen te Vlij-

men; J. J. J. Salel te Haps; L. v. Simpe-

len te Heeseh; A. W. M. Stitslaar te Ros-

malen; W. M. G. Thijssen te Boxtel; P. J.

Visscher te Grave; F. C. Wiersema te Eet-

hen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: P. J. v. Balen te Rosmalen;

L. L. F. Jansen te Oploo; J. C. M. Knuit

te Heeseh; J. P. Piels te Grave; F. v . Tiel

te Zeeland; M. M. v. d. Zanden te Drunen.

LEEUWARDEN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'75: J. v, d. Meulen te Leeuwar-

den.

tct adjudant:

Per 1-10-'75: B. Loerts te Leeuwarden; A.

Miedema te Leeuwarden; J. Tuinstra te

Leewarden.

tol opperwachtmeester:

Per 1-8-'75: H. Homan te Leeuwarden.

Per 1-10-'75: W. Bouland te Oosterwolde.

Per 1-11-'75: S. G. Piersma te Harlingen.

DISTRICT MAASTRICHT

tol adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'75: Th. v, Velthoven te Maastricht.

tot schrijver A:

Per 1-9-'75: J. Bansema te Meerssen.

tot opparwachtmeester:

Per 1-10-'75: J. J. Deswijzen te Eijgelsho·

ven; M. M. L. Kabo te Schinveld; J. L.

Lutgens te Schinnen; B. L. F. E. J. K. K.

G. P. de Bruin le Noorbeek.

lot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: M. D. Bieze te Maastricht;

E. C. Dierx te Schinveld; W. S. Hülsmans

te Gulpen; J. H. A. W. Leenders le Born;

M. M. J. Peerboom te Stein; F. A. Sil-

vius te Vaals; A. W. M. Steens te Urmond;

J. D. Veenhoven te Susteren.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'75: H. G. M. v. d. Bolt te Vaals;

H. J. G. P. M. Boymans te Beek; J. P.

Erens te Born; Th. J. M. Hanssen le Ca-

dier en Keer; D. J. J. M. Hempener te

Stein; J. H. M. Levels te Voerendaal; A.

M. A. Liebregts te Amstenrade; P. J. H.

Vincent te Nuth.

DISTRICT MIDDELBURG

tot adm. ambt C 1e kl.:

Per 1-9-'75: M. Stroo le Middelburg (par-

ketwachter A).

Per 1-10'75: M. L. Zwartepoorte te Mid-

delburg.

lol adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'75: C. J. Overdulve te Middelburg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: M. H. Zweedijk te Kruiningen.

Per 1-10-'75: E. de Vries te Middelburg;

A. Walhout te St. Annaland.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per HO-'75: S. A. Bil te Kortgene; F. M.

Bustraan te Middelburg; Chr. A. M. de

Mooy te Middelburg.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'75: W. van den Berg te Sluis;

J. A. H. van den Heuvel te Hulst; A. Melis-

sant te Koudekerke ; L. van Sabben te

Breskens.

DISTRICT NIJMEGEN

lot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'75: H. Kranenburg te Geldermal-

sen.

tot schrijver A:

Per 1-9-'75: M. G. H. Bereken te Nijmegen;
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W. H B. Rutjes te Huissen; L. G. M.

Visser te Uilt.

Per 1-10-'75: M. J. L. Hatert te Eist; F. J.

M. van Koningsbrugge te Wijchen; A. A.

M. Vermeulen te Didam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: G. Korsman te Batenburg.

Per 1-10-'75: A. J. G. Ankone te Beuningen;

F. Bos te Nijmegen; J. van Driel te Nijme-

gen; J. Th. van Hees te Nijmegen; L. A.

v. d. Meer te Est en Opijnen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: G. ten Pas te Nijmegen (vkq);

J. Smaling te Maasdriel; A. Veltman te

Beek.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: H. J. van Aalst te Beuningen;

J. B. Bekmann te Wehl; Th. P. A. M. Beijer

te 's-Heerenberg; G. F. M. Cloosterman

te Wijchen; J. van Dorp te Doesburg;

J. B. M. Eidhol te Dinxperlo; J. Evers te

Groesbeek; G. H. Heijstee te Aalst;; H.

Huiberts te Rozendaal ; H. M. J. G. Jan-

sen te Hedel; G. M. J. A. Janssen te Op-

heusden; G. J. van Kalkeren te Gendt;

M. C. Lindeboom te Ben. Leeuwen; P. M.

W. Lourens te Eist; B. J. R. Meeuwsen te

Dinxpelo; A. K. H. Spee te Geldermalsen;

C. J. M. Spekle te Duiven; J. H. S. Sluis

te Nijmegen; H. Toering te Weurt; J. J.

P. J. Winkels te Didam.

DISTRICT ROERMOND

tot adm. ambt A en C 3e kl:

Per 1-9-'75: H. H. M. Greijmans te Neder-

weert.

tot adm. ambt. B 2e kl. (fotograaf):

Per 1-8-'75: H. J. M. Gubbels te Roermond.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-8-'75: E. Meulenaar te Roermond

(vkg).

tot schrijver A:

Per 1-9-'75: J. J. M. Leijendekker te Swal-

men.

Per 1-10-'75: W. H. L. Vogels te Heijt-

huizen.

tol wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10'75: P. T. W. Baens te Baexem;

H. S. M. Princen te Swalmen; A. Stuur-

man te Meerlo-Wanssum.

tol wachtmeester:

Per 1-10-'75: W. J. M. M. Engelen te

Roermond; J. H. van Heertum te Gennep;

H J Hollegien te Swalmen; J. G. G. Schur-

kens te Meerio Wanssum; J. J. H. Zegers

te Heijthuysen.

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt. C. 1e kl.:

Per 1-10-'74: H. Niekerk te Utrecht (meld-

kamer); F. van Trigt te De Bilt.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'74: J. de Jong te Utrecht (meld-

kamer).

tol adjudant:

Per 1-9-'75: J. Pinde van der Aa te IJssel-

stein.

Per 1-10-'75: C. Koenen te De Bilt; J. G. M.

Nijland te Maarn; G. Veenbrink te De Bilt.

Per 1-11-'75: C. van den Berg te Almelo

(Zwolle).

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'75: H. Severs te De Bilt.

Per 1-10-'75: P. v. d. Zee te De Bilt.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: A. Boon te Leusden-Centrum;

D. C. de Fluiter te Maarssen; R. Keuken

te Wijk bij Duurstede; A. Slot te Ameron-

gen; R. Th. Stange te Bilthoven (vkg);

R. T. Timmer te Maartensdijk.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: Ch. S. M. v. d. Bij te Doorn;

H. W. Derksen te Woudenberg; R. Don-

kervoort te Lopik; K. Holman te Mijdrecht;

C. S. Hagenaars te Wijk bij Duurstede;

H. A. J. Houthuizen te Vleuten; W. C.

Kromhout te Maartensdijk; J. W. Lokhorst

te Wijk bij Duurstede; H. J. v. d. Neut

te Montfoort; M. v. d. Schreur te Bun-

schoten; K. Stad te Vinkeveen/Waverveen;

J. Stoof te Oudewater; J. J. Straver te

Loosdrecht; C. J. Versteegt te Mijdrecht;

N. C. v. Vreeswijk te Mijdrecht; J. C. B.

Zaal te Breukelen; F. A. R. M. Zwarts

te Vinkeveen/Waverveen.

DISTRICT ZWOLLE

lot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-5-'75: H. Flokstra te Zwolle.

tot adm. ambt, C 1e kl:

Per 1-5-'75: T. Groen te Goor.

Per 1-6-'75: Chr. Trip te Zwolle.

Per 1-10-'75: H. Poortman te Zwolle; M. R.

Schilstra te Zwolle; B. Visser te Zwolle.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'75: mej. J. G. R. van der Vegt

te Zwolle.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'75: D. Bogert te Goor.

Per 1-10-'75: J. G. de Man te Haaksbergen;

J. Visscher te Zwolle.

tot wachtmeester 1e kt.:

Per 1-10-'75: H. J. Kelder te Enter; J. A. B.

M. Koebrugge te Goor; W. de Leeuw te

Weerselo; G. A. L. Ticheler te Raaite; H.

W. de Vries te Stap horst.

Per 1-11-'75: Fr. Fridrichs te Rouveen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: A. J. Beekman te Raaite;

H. Edelijn te Losser; H. J. H. Hemelt te

Zwolle; J. G. A. Oude Geerdink ie Om-

men; P. Siersema te Brederwiede; B. H.

M. Wolbers te Gramsbergen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-10-'75: R. C. Ros te Oss (contr. be-

wapening).

tot opperwachtmeester

Per 1-10-'75: J. A. H. Snelders te 's-Gra-

venhage (speurhondenschool).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot schrijver A:

Per 1-4-'75: mevr. S. Pohl-van Breene te

Driebergen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: J. A. M. Broeks te Drieber-

gen; J. Malenstein te Driebergen; D.

Schenk te Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: Th. A. J. Kok te Driebergen.

LUVA

tot rijksambtenaar 2e kl.:

Per 1-10-'75: mevr. E. Besançon te Schip-

hoI.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: W. Dijksterhuis te Schiohnl

OPLEIDINGSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-'75: H. P. de Vries te Apeldoorn;

F. Visser te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: H. G. van Leeuwen te Bilt-

hoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'75: C. B. Kamsteeg te Dordrecht.

tot adjudant:

Per 1-10-'75: J. Visser te Dordrecht.

Per 1-11-'75: S. A. Welink te Amsterdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'75: J. G. Stoffer te Krabbendijke.

Per 1-11-'75: W. Nieveen te Groningen;

L. J. Bout te Dordrecht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'75: A. K. Adam te Willemstad;

G. Kooij te Groningen; Th. Prins te Am-

sterdam; J. Schaap te Vlissingen; C. Ver-

sluijs te Spijkennisse; G. J. Werfl te Lely-

stad.

Per 1-11-'75: D. J. Brokken te Maasbrachl.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'75: R. van Dijke te Dordrecht;

N. van Gameren te Kruiningen (post Rei-

merswaal) J. J. de Jong te Ridderkerk;

K. de Jong te IJmuiden; J. Rusthoven te

Spijkenisse; F. Sigmond te Dordrecht; L.

Wisselink te Dordrecht.

~4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356
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Voor vervolg van de rubriek verplaatsin-

gen zie volgend nummer.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'75: B. C. Bouman, wmr. le kl.

van Heerhugowaard naar Zu id-Scharwou-

de; E. Drenth, wmr. van Enkhuizen naar

Kleine Sluis; R. Hagendoorn, wmr. te kl.

van Medemblik naar Alkmaar; B. J. M.

Kalb, wmr. van Heerhugowaard naar Hoog-

woud; G. H. R. Kalter, wmr. le kl. van

Heerhugowaard naar Heiloo; T. C. A.

Rehorst, wmr. van Heerhugowaard naar

Grootebroek; J. W. de Ruijter, wmr. le

kl. van Bergen (N.H.) naar Bilthoven; H.
R. Smit, wmr. van Heerhugowaard naar

Heiloo; J. Scholte Albers, wmr. van Bo-

venkarspel naar Schoonoord.

Per 1-11-'75: A. M. Hooijboer, wmr. le kl.

van Schagen naar Slootdorp.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'75: W. Alta, wmr. le ki. van

Kortenhoef naar Amsterdam; H. H. Brandt,

wmr. le kl. van Oostzaan naar Amsterdam;

G. M. W. Kuijk, wmr. le ki. van Amster-

dam naar De Bilt.

Per 30-10-'75: H. E. van Bijnen, wmr. van

Purmerend naar Franeker.

Per 1-11-'75: G. de Boer, wmr. le kl. van

Purmerend naar Wijdewormer; H. v. d.

Keuken, wmr. van Purmerend naar Holten;

P. J. van Sikkelerus, wmr. van Amster-

dam naar Halfweg; H. Slofstra, owmr. van

Halfweg naar Leiderdorp.
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de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'75: mevr. M. Bos-Roede, schrij-

ver te Heerhugowaard; J. W. Harrems,

adm. ambt. C le kl. te Heerhuqowaard.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'75: G. J. van Breugel, owmr. te

Purmerend; H. Bruin, owmr. te Purmerend;

N. C. A. Gieling, wmr. le kl. te Pur-

merend; Chr. C. Kortland, wmr. te Pur-

merend; B. G. J. M. Kloosterman, schrij-

ver te Diemen; G. J. van Leeuwen, wmr.

le ki. te Purmerend; H. G. Visser, wmr.

le kl. te Amsterdam.

DISTRICT ASSEN

Per 1-10-'75: J. Padding, wmr. te Gieten;

J. R. Piening, off. RP le ki. te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'75: H. L. Meesters, adj. te Made

en Drimmelen.

Per 1-10-'75: J. A. Aarts, adj. te Etten-

Leur; J. P. A. Kooien, wmr. le kl. te

Chaam; M. P. v. d. Riet, wmr. le kl.

te Etten-Leur; M. Stegeman, owmr. te

Etten-Leur; J. Verhaqen. wmr. te kl. te

Steenbergen; J. Vijn, wmr. le xL te Etten-

Leur; L. G. Warnier, adj. te Etten-Leur.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'75: mevr. M. van de Graaf-Tito,

schr. te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-10-'75: J. Jorritsma, wmr. le kl. le

Vessem.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-10-'75: B. Grevink, adj. te Sassen-

heim.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-10-'75: J. Jouk, adj. com. A te Gro-

ningen; M. v. d. Molen, wmr. le kl. te

Noordhorn; J. Prins, adj. te Loppersum;

S. Schrik, wmr. le kl. te Holw'erde: J.

Warris, wmr. le kl. te Grootegast.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'75: L. Brok, wmr. le kl. te

Heeswijk-Dinther.

DISTRICT lEEUWARDEN

Per 1-10-'75: H. Dijkstra, wmr. te Bergurn;

S. Hoekstra, wmr. te Oostermeer; L. Luten,

wmr. le kl. te Noordbergurn; S. B. Postrna,

wmr. te Grouw; J. Zijlstra, owmr. te Ber-

gum.

DISTRICT MiDDELBURG

Per 1-10-'75: J. Barendrecht, adj. te Mid-

delburg.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'75: C. Dekker, wmr. le kl. te

Eist; H. M. Hees, wmr. le ki. te Eist;

Chr. J. Vink, wmr. le kl. te Geldermalsen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-10-'75: J. H. Heuver, owmr. te IJs-

selmuiden; G. J. A. Hüsken, owmr te

Weerselo; mej. H. H. J. Woltjer, wmr. le

kl. te Zwolle .

ALGEMENE INSPECTIE

Per 9-9'75: mevr. J. Rozenboom-v.d.

Zwan, adm. ambt. B te kl. te Voorburg.

Per 1-10-'75: G. J. K. Smit, owmr. te Voor-

burg; Ch. van de Straten, schrijver A te

Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9-'75: M. D. Jager, adm. ambt C 2e

kl. (I.a.) te Driebergen.

Per 10-9-'75: mevr. M. M. Th. Vosmeer-

v. d. Bilt, r.a. II ie Driebergen.

Per 1-10-'75: S. Imminkhuizen, schrijver A

te Driebergen; G. J. Mazereeuw, wmr.

le kl. te Grathem.

LUVA

Per 1-10-'75: C. Verberk, adj. te Rotterdam.

OPLEIDINGSSCHOOL

Per 16-9-'75: J. H. ten Hove, r.a. I te Apel-

doorn.

Per 1-10-'75: D. J. Ryksen, hoofdcommies

te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'75: H. Middelbeek, wmr. le kl. te

Dordrecht.

In
memoriam

Wmr. le kl.

J. de Jong

Ulicoten

gr. Baarle Nassau

'* 16- 8-'22

t 19-11-'75

Owmr.

L. Blokhuis

Hardinxveld-

Giessendam

'* 20- 5-'22

t 4-11-'75

Wmr. le ki.

B. te Spenke

Doesburg

'* 1- 3-'20

t 9-10-'75

AAC II

J. H. Runtuwene

Ruinen

'* 6- 1-'19

t 24-10-'75
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