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Wat is de nieuwe
generaal voor 'n mèns?

Hoe de nieuwe A.l. zijn taak zal
aanpakken, en welke plannen hij
kan realiseren, zullen we in de
komende acht jaar wel merken.
Interessanter leek ons op dit moment
de vraag: wat ,isgeneraal P. J. Plattel
voor een mèns? En wat betekenen
andere mensen voor hem? Hoe
pleegt hij met zijn medewenkers
om te gaan?
Een voor velen ongetwijfeld
verrassend interview op . pag. 5

Imkamp: 'Politie moet
meer verburgerlijken'

Dr. Jef Imkamp gelooft niet meer
erg in zijn eigen partij D '66,
waarvoor hij binnenkort 10 jaar in
de 2e Kamer zit. Maar wel in zijn
eigen ideeën (over o.a. de politie).
Een boeiende ontmoeting met deze
Haagse Limburger, in een sfeervolle
omgeving . pag. 8

Washingtons politiechef
heeft meer dan

1000 vrouwen

De vrouwelijke kollega van de
omslagfoto is Martha Kinter, een
van de ruim duizend dames die
de korpschef van de stad Washington
ten dienste staan. Vijf jaar geleden
waren het er nog maar enkele
tientallen pag. 26

3
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Dames en Heren,

Mij is gevraagd een kort woord ter gelegenheid van het

nieuw aangevangen jaar te willen schrijven.

Hoewel een nieuwjaarswoord kan inhouden een overzicht

van het afgelopen jaar dan wel een verwachting voor het

komende jaar, wil ik mij voor deze maal beperken tot het

uitspreken van een wens.

Namelijk dat voor u en de uwen het jaar 1977 een in alle

opzichten goed jaar mag zijn.

Verder spreek ik de wens uit dat de reeds bestaande

goede contacten zowel binnen ons Korps als daarbuiten

zich ook in dit jaar verder zullen uitbreiden. Daartoe is de

bereidheid tot samenwerken en het onderhouden van de

communicatielijnen - zowel horizontaal als verticaal -

beslist noodzakelijk.

de Algemeen Inspecteur

P. J. Plattel
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P. J. Plattel, de nieuwe 'generaal':

"Je moet je gezin
niet opofferen

aan je werk. "••

Hij houdt niet van interviews in de persoonlijke sfeer, was
mij verteld. Zo iemand kun je bij een eerste gesprek beter
niet kopschuw maken met een bandrecorder of schrijf-

blok. Gewoon maar gaan praten en kijken wat er blijft
hangen. Met wat achtergrondinformatie in reserve, voor

het geval dat het gesprek niet wil vlotten. En wat spelde-

prikken achter de hand om hem uit de tent te lokken
wanneer hij zich niet bloot wil geven. Maar het pakte

ànders uit.

De heer Plattel - in een burger-
kledij waarvan de kleuren de jager
in hem verraden - neemt meteen
het initiatief. Nog vóór de eerste
kop koffie er is, zit hij in het
districtsbureau Nijmegen al op z'n
praatstoel. Een start op politieel ter-
rein. Maar geleidelijk ontspint zich
een gesprek waarin de op het oog
wat moeilijk toegankelijk lijkende
politiechef zeer geanimeerd vertelt
over dingen die hem bezighouden.
Over zijn werk, zijn werkwijze en
zijn medewerkers. Maar ook over
zijn gezin, zijn relaties met mensen,
zijn bindingen, zijn emoties.
"Ik houd van mensen", zegt de
nieuwe generaal", "en ik zie mijn
werk als het onderhouden van rela-
ties met mensen. Menselijke relaties
betekenen vaak veel voor mij. In de
twintig jaar dat ik in het district
Nijmegen heb gewerkt, heb ik veel
goede relaties gekregen, vaak ook
persoonlijke banden. Toen we nog
300 man hadden in dit district, ken-
de ik ze allemaal. Nu het er 600 zijn,
gaat dat niet meer. Maar ik heb het

wel geprobeerd, Ik was veel in het
district. Niet alleen op de groeps- en
postbureaus, maar ook langs de weg.
Bij een ongeval of bij een verkeers-
controle bijvoorbeeld."
"Elke maand hadden we een ver-
gadering met alle groepscommandan-
ten, alle drie-en-twintig. Dat is me
uitstekend bevallen. Dan werden er

'Problemen niet uit

de weg gaan, maar

bij de kop pakken.

Meteen aktie nemen.'

allerlei zaken doorgepraat, er werd
een kop koffie en een glas sherry
gedronken, en wie me dan nog wilde
aanklampen of een gesprek onder
vier ogen wilde hebben, kon die ge-
legenheid gebruiken."

Samen om de tafel

Problemen moet je niet uit de weg
gaan, vindt de heer Plattel. Ook niet

door Koen Aartsma

laten liggen: "Ik houd ervan om met-
een te reageren, direkt op de bel te
drukken. Hoor ik van moeilijkheden
of een konflikt, dan pak ik de tele-
foon.
Meteen. Dan ga ik er direkt op af of
- als daar op dat moment geen tijd
voor is - maak ik meteen een af-
spraak om te komen praten. Meteen
aktie nemen. Geen kommissies beo
noemen of dossiers aanleggen. Geen
weken over laten verlopen. Er op af.
De mensen die erbij betrokken zijn
bij elkaar halen, om de tafel gaan
zitten en het probleem bij de kop
pakken. Vaak heb je binnen ander-
half uur een oplossing."
En wat vindt de algemeen inspecteur
van het omstreden begrip 'inspraak'?
"Inspraak en democratisering vind
ik prachtig, maar het moet geen pro-
bleempraterij worden. Meestal hoor
ik de betrokkenen aan en doe dan
een voorstel. Dan kunnen ze komen
met hun visie. Soms zeg ik ook: laten
we het maar zo-en-zo doen. Als dat
niet werkt, zoeken we een andere
oplossing. Die verantwoordelijkheid

5
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neem ik dan. Dat lijkt soms misschien
wat autoritair, maar dat is niet zo
bedoeld. Het wèrkt."

Eigen boontjes doppen

"Ik ben misschien wat rechtlijnig, in
die zin dat ik graag goede dingen wil
vasthouden. Maar ik kan wel dele-

'De groepscommandant

is een autoriteit

die zelfstandig

kan optreden.'

geren. Ik laat de mensen graag in
hun waarde. Dat geldt voor ieder-
een. Als districtseemmandant heb ik
mijn luitenants hun eigen boontjes

laten doppen. Als de man mij op de
hoogte houdt van wat hij doet, kan
hij z'n gang gaan. Ik heb mijn men-
sen de vrijheid en de zelfstandigheid
gelaten. Dat stimuleert juist om de
zaken goed aan te pakken. Want
men is er zelf verantwoordelijk voor.
En dan blijkt dat men die verant-
woordelijkheid best aan kan."
"Dat geldt ook voor de groepscom-
mandant. Hij heeft van mij nooit een
lawine van voorschriften en orders
gekregen. Ik vertelde hem wat er
verwacht wordt, hij notuleerde zelf
en moest dat dus zelf interpreteren
en toepassen. Hij kon zich niet achter
de districtscommandant verschuilen.
Niet de D.C. bepaalt, maar hij be-
paalt, aan de hand van wat de D.C.
hem gevraagd heeft. De groepscom-
mandant in mijn district ~s altijd een
autoriteit geweest die zelfstandig op-
treedt. En terecht, want hij is de man
om wie het draait."

Vasthouden

De heer Plattel verbergt zijn gevoe-
lens niet. Hij is een vasthouder, maar
ook iemand die graag vast houdt
wat hem dierbaar is: "Ik hecht aan
mensen die iets voor mij betekenen.
Als mij soms een brok in de keel
schiet bij een afscheid vaneen
groepscommandant, dan is dat geen
toneel maar een spontane reaktie van
een vol gemoed. Het doet mij pijn,
afscheid te moeten nemen van men-
sen en situaties die mij dierbaar zijn.
Ook privé. Als ik in de buurt van
Dedemsvaart ben, moet ik even naar
ons ouderlijk huis kijken, er omheen
lopen, tegen de boom schoppen waar
ik als jongen in zat. Ja, ik kan moei-
lijk loslaten. Als ik thuis weer eens
oude filmpjes draai uit de tijd dat
onze kinderen klein waren, dan ont-
roent me dat. Dan heb ik een beetje
heimwee naar die heerlijke tijd toen

Petrus Johannes Plattel stamt uit

Dedemsvaart, waar hij in 1924

werd geboren, als zoon van een

hoofdonderwijzer. Hij genoot er

van een onbezorgde jeugd en

denkt ook nu nog met plezier

terug aan die mooie jaren in de

grote dienstwoning.

Peter Plattel ging naar de HBS

in Coevorden, zes keer per week

50 km met de bus, vaak ook op

de fiets. Tot 1943, toen hij in de

hoogste klas zat en gedwongen

werd voor de Duitse bezetters te

werken ('Arbeitseinsatz'}. Zodra

hij z'n kans schoon zag, vluchtte

hij terug naar Dedemsvaart en

dook daar onder op de boven-

verdieping van een pand, dat werd

bewaakt door een Duitse schild-

wacht.

In de lange, eenzame maanden

van wachten begon onderduiker

Plattel te knutselen: eerst een

grote kijker, waarmee hij de over-

vliegende geallieerde bommenwer-

P. J. Plattel pers kon bestuderen.

In die tijd maakte hij ook vlieg-

tuigmodellen van hout aan de

hand van afbeeldingen uit een

boekje. ("Ik ontdekte dat mijn

handen konden maken, wat mijn

ogen zagen"). In die periode ook

besloot hij later vlieger te worden,

een wens van vele jongens, zoals

hij later zou merken.

Toen de bevrijding kwam, meldde

hij zich - 21 jaar oud - als

vrijwilliger aan voor de lucht-

macht. Hij werd goedgekeurd en

kwam op een lange lijst te staan

als nummer drieduizend-zoveel.

Het zou nog wel drie jaar kunnen

duren voor hij aan de beurt was,

werd hem meegedeeld. Ook bij

de KLM aangemeld. Weer goed-

gekeurd, weer op een lange wacht-

lijst. Inmiddels had Plattel ook

zijn HBS-diploma gekregen, hoe-

wel hij het laatste jaar niet had

kunnen afmaken. Voor die ver-

rassing zorgde de ministeriële be-

schikking dat alle leerlingen van

die jaargang die op hun laatste

rapport een voldoende cijferge-

middelde hadden, zonder eind-
examen werden gediplomeerd.

(" Een meevaller, want het was de

vraag of ik - na twee jaar onder-

breking - in staat was geweest

om die achterstand zo snel in te

lopen").

In afwachting van een oproep

voor de vliegeropleiding, ging

Plattel tijdelijk op een bank wer-

ken. En ondertussen begon hij

aan een schriftelijke cursus voor

de politie in Enschede. Tot hij las

dat er in Hilversum een opleiding

voor politie-officieren zou begin-

nen. Van de bijna duizend aan-

melders werden er tien aangeno-

men: een van hen was P. J. Plattel.

Na een tweejarige opleiding be-

gon hij in 1949 zijn carrière als

officier bij het korps rijkspolitie.

Een carrière die zich vooral in

het district Nijmegen zou afspe-

len: eerst zes jaren als plaatsver-

vanger en tenslotte (na perioden

in Zwolle en Den Bosch) veertien

jaar als districtscommandant.

6
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ze nog zo klein waren en naar zeep
roken als je ze naar bed bracht, Ik
had dat graag zo gehouden, maar ik
weet dat het niet kan. En dus ga ik
verder. Maar het kost me moeite.
Voor mij is het Franse gezegde 'par-
tir c'est mourir un peu' (weggaan is
een beetje doodgaan) realiteit. Bij elk
afscheid van iets dierbaars, sterft er
iets in je."
Toch heeft de scheidende D.C. in de
afgelopen maanden van al zijn
groepscommandanten afscheid geno-
men, een voor een.
"Ja, ik heb in twee maanden al mijn
groepen bezocht en ze allemaal de
hand gedrukt, ook de jonge wacht-
meesters. Ik zou ze het liefst alle-
maal persoonlijk thuis hebben be-
zocht. Dan leer je de mensen ken-
nen. Dan kun je later, als er eens
problemen zijn, ook gemakkelijker
beslissingen nemen omdat je iets
meer van de mens in die politieman
kent. In de komende :tijd als alge-
meen inspecteur zou ,ik ook wel wil-
len proberen alle offioieren thuis op
te zoeken, ook de jonge luitenants.
Ik weet niet of het me zal lukken."

Gezin centraal

- Dat delegeren van verantwoor-
delijkheden, geldt dat ook bij de
familie Plattel thuis?
"Dat geldt ook in ons 'gezin. Onze

'Met delegeren van

verantwoordelijkheid

laat je de mensen
in hun waarde.'

tweede - een zoon van 18 jaar -
wil op kamers gaan wonen. Dan
moet ik slikken. Want ik zou hem
thuis willen houden. Maar ik weet
dat hij op eigen benen wil staan; dat
hij verantwoordelijkheid wil dragen
en ook denkt die te kunnen dragen.
Dan praat ik lang met hem, maar ik
laat hem gaan. Het kost me moeite,
maar ik vind dat ik hem die verant-
woordelijkheid moet laten. Ja, dan
sta je wel even te kijken. Vooral als
je oudste (20) een probleemloos kind

is, technisch student, - ja, heeft
twee reohterhanden, kan ook erg
goed tekenen."
Bij veel mannen, ook in politiekrin-
gen, gaat het werk vóór alles. Bij de
heer Plattel niet. "In mijn leven staat
ons 'gezin centraal", zegt hij resoluut,
"dat is altijd zo geweest en dat zal
ook zo blijven. Mijn werk is zeer be-
langrijk, maar het mag mijn gezins-
leven niet schaden. Daarom ben ik
ook, als het éven .kan, 's avonds en
in de weekends in m'n gezin. Ik vind
dat mensen die hun gezinsleven op-
offeren aan hun werk, een te hoge
prijs betalen. Het kan natuurlijk een
vlucht in het werk zijn, omdat het
thuis al niet goed was. Maar vaak
ook gaat het op den duur fout, in
het huwelijk of met de kinderen, als
het werk vóór alles gaat. Heel dik-
wijls houdt zoiets geen stand. Je kunt

niet ongestraft je huwelijk of je kin-
deren opofferen aan je werk. Daar-
om probeer ik 's avonds op tijd thuis
te zijn om met elkaar te kunnen eten.
Hard werken, akkoord. Efficient hard

'Dank zij een goed

gezinsleven kun je

er ook in je werk
weer tegenaan.'

wenken, nog beter. Maar geen werk
mee naar huis nemen, als het even
kan. Je hebt juist een goed gezins-
leven nodig om bij te tanken en
nieuwe energie op te doen, zodat je
er in je werk weer tegenaan kunt."

Waarom?

Wat beweegt iemand, die van zijn
gezin houdt; aan z'n mensen in het
district hangt; een zelfgebouwde boot
verkoopt om weer een nieuwe te
kunnen bouwen; - wat beweegt zo
iemand om zijn laatste acht politie-
jaren door te brengen in een welis-'
waar eervolle, maar bepaald geen
ongecompliceerde topfunktie in poli-
tiek Den Haag?
"Ik had gedacht mijn laatste jaren
in dit district door te brengen", zegt
de nieuwe generaal, "maar nu er
een beroep op mij werd .gedaan, heb
ik toch gemeend daar gehoor aan te
moeten geven en die uitdaging te
aanvaarden."
"Ik heb een jaar de tijd gehad om
erover na te denken", zegt hij, "ten-
slotte heb ik gemeend het te moeten
doen."

Maar hij blijft voorlopig in Nijme-

gen wonen, om vandaaruit - hoopt

de heer Plattel - twee dagen per

week het korps in te kunnen gaan.

Dààr en op zijn stoel In Voorburg

zal men hem kunnen vinden. Niet

op de vele Haagse cocktailparties

en recepties. Want P. J. Plattel

blijft wat hij al meer dan een kwart

eeuw is geweest: troepenofficier.

•
7
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Tweede Kamerlid mr. dr. Sjef Imkamp (0' 66):

"Wij zijn de kop,

maar wat weten we
van de kip?"

De Willemstraat: een saaie, kazerneachtige buurt met
vooroorlogse rijtjeshuizen in de Haagse binnenstad.

'Imkamp' staat er op de deur van nummer 23. "0 ja", zegt
de tengere parlementariër, die - op gebreide, noorse

pantoffels - opendoet en wat verstrooid met de linker-
hand z'n grijzende manen naar achteren harkt, "kom d'r

in, kom d'r in".

In de lange kamer, op planken langs de

wand, staat veel werk van mevrouw
Imkamp , die aktief is in de beeldende

kunst. Vooral plastieken, gesmeed of

gelast. Ook reisherinneringen en ge-

woon zomaar mooie of dierbare din-

gen. Duidelijk een leefruimte van

onkonventionele mensen met een zeer

eigen smaak en sfeer.

De bezoekers wordt de tijd gegund

om te acclimatiseren. We lopen wat

rond, terwijl de gastheer - als in

een dubbelrol van konservator en

jeugdherbergvader - onze blikken

volgt, een geliefd attribuut streelt en

enige toelichting geeft.

Dan naar boven. Naar de gezellig-

rommelige studeer-werkkamer, waar

de Democraat '66 helemaal zichzelf

kan zijn zodra de show op het Bin-

"Onze politiemensen

voelen zich vaak

persoonlijk beledigd

door een

overtreding ... "

8

Interview: F. J. C. M. van Etten
en Koen Aartsma (tekst)

Foto's: Persburo A.D.

nenho] weer is verkocht.

Als de band wordt. aangezet, barst

mr. dr. Imkamp priesterlijk uit in
een proloog, waarbij de ogen worden

dichtgeknepen en het voorhoofd zich

diep rimpelt. Na een paar fraaie vol-

zinnen daalt de helderblauwe blik

terug naar ons niveau en kan het

gewone gesprek beginnen.

"Een van de zeer opmerkelijke kan-
ten van de Nederlandse politie is -
voorzover je dat dan zelf kunt er-
varen in vergelijking met bijvoor-
beeld de Amerikaanse en de Engelse
politie - dat de politieman énons land
vanaf het moment dat je ook maar
een kleine overtreding begaat, zich
als het ware zelf beledigd voelt. En
dat hij meteen nogal gespierd en
zelfbewust naar je toekomt en zegt:
"Zeg eh, weet u niet dat u in over-
treding bent!" Ik heb de indruk, dat
een overtreding tegen een wetsartikel
vaak door de politieman wordt er-
varen als een belediging hemzelf
aangedaan. Ik wijt dat aan onze
typisch calvinistische sfeer van: de
wet is er en de wet is zoiets hono-
rabels en zo hoogstaand, dat tegen
degene die tegen het geringste wets-
artikel ingaat, streng opgetreden moet
worden."

RPm: Dat zou u willen veranderen?

IMKAMP: "Ja. Ik geloof, dat je de
jongeren die voor de politie worden
gerecruteerd, in hun opleidings- en
soholingstijd een meer relativerende
wijze van denken moet meegeven. En
dat. je ze eigenlijk een beetje moet
loshalen uit die calvinistisch-wettische
sfeer. Bij hun scholing zouden ze als
het ware van een ander denkpatroon
moeten leren uitgaan dan wat op dit
moment nog sterk het geval is."

RPm: U vindt dat er in de huidige

opleiding en scholing niet vol-

doende wordt gerelativiteerd?

IMKAMP: "Ik heb me eens ver-
diept in bepaalde aspekten van de
opleiding en toen viel me sterk op:

Rp.org_RPM77_01_jan_nr.05_compri 8



"De' wet is natuurlijk veel minder belangrijk dan wij, wetgevende mensen, denken ... "

het element van 'du sollst', Toen
dacht ik: waarom gaat men er .in de
opleiding niet veel meer van uit dat
die wet er wel is, maar dat onze
maatschappij zo in elkaar zit dat
iedereen regelmatig wetten over-
treedt en ook wel moet overtreden.
Dat je dat ook inbouwt in de wijze
waarop je als politie moet optreden.
De wet is natuurlijk veel minder be-
langrijk dan wij wetgevende mensen
denken."

..

RPm: Toch zal de politieman in

ieder geval een basispakket moe-

ten meekrijgen om juridisch ver-

antwoord te kunnen optreden.

IMKAMP: "lk vind de technische
wetskennis iets wat er wel bij hoort,
maar tooh in zo'n <opleidingeen van
de minder belangrijke aspekten, Waar
het veel meer om gaat is, dat de
jonge politieman enige kennis heeft
van het recht in z'n algemeenheid,
meer het rechtsfilosofische, want dàt
bepaalt het gedragspatroon van de
mensen in onze samenleving. Zo'n
rijkspolitieman in een kleine gemeen-
te is naturlijk voor 90% een man
die alleen in uitzonderlijke situaties
op z'n wetskennis behoeft te varen.
Bij gespecialiseerde diensten, zoals de
verkeerspolitie, de luchtvaart of de
milieupolitie, is er kennis van die
specifieke wetten binnen dat deelge-
bied nodig, maar dat is een hoofd-
stuk apart."

En dan is er koffie. Want mevrouw

Imkamp is thuisgekomen. "Ik ga

weer", zegt ze, "helpen jullie jezelf

even?" Boeken en bladen moeten op-

zij om plaats te maken voor een

thermosfles, vier kopjes en een pot

met rietsuiker.

RPm: Het woord milieupolitie is

gevallen. Dat is een stokpaardje

van u. nietwaar?

IMKAMP: "Ja, dat vind ik zeer be-
langrijk. Ik heb al herhaalde malen,
ook bij de begroting voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, gepleit
voor een aparte landelijke dienst voor
het milieu. Omdat dit een landelijk,
een internationaal probleem ds. Pro-
blemen van lucht en water bijvoor-
beeld moeten in groot verband door
gespecialiseerde mensen worden aan-
gepakt."

RPm: Aanvankelijk vond uw idee

in de Tweede Kamer weinig ge-

hoor, maar in de afgelopen maan-

den zijn ook andere partijen erop
teruggekomen.

IMKAMP: "Ik heb het twee jaar ge-
leden bij milieu naar voren gebracht,
en het afgelopen jaar weer. De eerste
keer was de weerklank in de Kamer
nauwelijks hoorbaar, het tweede jaar
al wat beter en aLsje er dan ook het
derde jaar mee komt, zie je dat de
Kamer aan zo'n gedachte gewend is
geraakt."

RPm:Op dit moment is bij de rijks-

politie in elk district al geruime

tijd een ambtenaar - meestal een

officier - belast met de coördinatie

van alle milieuzaken in zijn district.

Als u uw zin krijgt, komt er een

landelijke milieupolitie, naast een

landelijke drugpolitie, algemene

verkeersdienst, luchtvaartpolitie,

politie te water. Bestaat niet het

gevaar, dat we straks vele lande-

lijke korpsen naast regionale korp-

sen krijgen, terwijl het de bedoe-

ling was om van de huidige twee-

soortige politie éénsoortige te
maken?

IMKAMP: "Daar moet maar eens
omstandig over gedacht worden. Dat
is inderdaad een probleem. Trou-
wens, die hele reorganisatie is een
groot probleem dat misschien wel
veranderingen brengt, maar of dat
ook verbeteringen zullen zijn is de
grote vraag ... "

RPm:Van u hoeft er niet zo nodig

gereorganiseerd te worden?

IMKAMP: "Kijk eens, je kunt je in
het algemeen afvragen in welke mate
je door organisatiemaatregelen be-
paalde misstanden in de maatschappij
kunt opheffen. De politicus denkt
altijd in termen van ordening en
vormgeving van de maatschappij. Om
door middel van wetten in uitge-
breide zin orde te scheppen in een
wat chaotische situatie. Wat je op
dit moment in de politiek ziet, is dat
men het beginsel van ordening toepast
als een kip zonder kop. Beter gezegd:
als een kop zonder kip. Want in feite
komt het erop neer, dat je eerst moet
weten wat de diepere oorzaken van
de misstanden zijn. Het probleem is,
dat men in de elitaire, politieke
wereld te weinig weet heeft van waar
de werkelijke fouten liggen. Wij zijn
de kop, maar we weten te weinig van

9
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de kip. Dat is ook de moeilijkheid
bij de politie. Men ziet dat er op een
gegeven moment in het politiële op-
treden een bepaald falen is en men
probeert dan onmiddellijk in de
politiek dat falen op te lossen door
een andere organisatievorm. Terwijl
er nog helemaal niet getest .is of die
andere organisatievorm ook een
betere is. Dus blijft de vraag, in
welke mate er op dit moment een
nieuwe organisatievorm nodig is en
welke dan wel. Dat geldt ook ten
aanzien van de provincie-nieuwe-
stijl."

RPm: Een partij als D '66 is toch

niet bang voor vernieuwingen?

iMKAMP: "Wij zijn een partij, die
voorstander was van alle mogelijke
vernieuwingen, snel en ingrijpend.
Maar zo langzamerhand zie je, dat
wij aan het vernieuwen zijn geslagen
omwille van de vernieuwing. En dat
is natuurlijk niet juist. De laatste uit-
komsten van het sociaal-economisch
planbureau wijzen er ook duidelijk
op, dat de mensen een beetje genoeg

beginnen te krijgen van het experi-
menteren met mensen, met mense-
lijke relaties en met de maatschappij
als geheel. Men wil nu wel eens een
rustperiode. De mensen willen niet
voortdurend in nieuwe situaties ge-
manoevreerd worden."

RPm: Wat dat vernieuwen terwille

van de vernieuwing betreft, geldt

dat naar uw mening ook voor het

geëxperimenteer met art. 30, wat

nu georganiseerd gaat gebeuren,

omdat de gedwongenwachtperiode

wordt aangegrepenom zoveel mo-

gelijk te veranderen zonder dat

dat misschien nodig is?

IMKAMP: "Exact. Vooral progres-
sieve politici leven van de toekomst.
En de toekomst is pas dan aanvaard-
baar, wanneer daarin bepaalde ver-
anderingen worden ingebouwd. Wan-
neer het in de toekomst beter is dan
het nu gebeurt. Dus je krijgt in pro-
gressieve regeringsvormen, dat men
als het ware poogt de ellende op dit
moment wat te verlichten. Er is een

POLITIEK
Mr. dr. M. J. J. A. Imkamp (51) probeert zijn leven zo goed mogelijk

te verdelen tussen Limburg (waar hij geboren werd en nog een

boerderijtje heeft) en Den Haag,waar hij al jaren werkzaam is.

De kandidaat-notaris kreeg, na een ambtelijke karrière bij Euratom

(Brussel) en op enkele Haagse departementen een wat late poli-

tieke roeping, toen jonge progressieven zich aandienden met

konkrete ideeën voor partijvernieuwing.

Sjef Imkamp - zoals hij zich konsekwent s.s.t.t. presenteert -

was een van de zeven D '66ers die bij de Kamerverkiezingen in

1967als grote verrassing uit de (stem) bus kwamen. Hij houdt zich

nu voor zijn partij vooral bezig met internationale vraagstukken,

milieubeleid, verkeer, justitie en politie.

4
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voortdurende gerichtheid op de toe-
komst. Dat vond ik ook t.a.v. de
politie."

RPm: U hebt zich onlangs in de

Kamer ook afgevraagd of door het

scheppen van minl-provinciekorp-

sen niet het gevaar gaat ontstaan,

dat de politieman minder zelfstan-

dig wordt en daardoor verder van

de bevolking af komt te staan.

IMKAMP: "Exact. Exact. Kijk, met
schaalvergroting beoog je doorgaans
een betere organisatiestructuur, een
beter toedelen van de uitrusting, ge-
makkelijker doorstromen en nog een
aantal voordelen. Maar een nadeel
van schaalvergroting is, dat de politie
veroer van de bevolking af komt te
staan. Vanaf het moment dat een
aantal gemeenten tot één grotere ge-
meente wordt samengevoegd, zal de
politie minder aandacht gaan geven
aan die kleine gemeente die in het
grotere geheel opgaat."

RPm:Vindt u het dan niet frappant,

dat het korps Rijkspolitie - dat In

feite het grootstschalige korps Is -

erin slaagt om zéér dicht bij die

burger te blijven? Want dat korps

zorgt dat er politie Is tot In de

allerkleinste zelfstandigegemeente.

IMKAMP: "Dat is juist. Bij het
korps Rijkspolitie heeft de schaal-
vergroting inderdaad het omgekeerde
bereikt van wat ik vrees voor schaal-
vergroting van gemeentelijke korpsen
tot mini-provinciale korpsen. Want
in uw landelijke korps geldt, dat hoe
verder de uiteindelijke bevelsstructuur
verwijderd is van de man op een
post, des te vrijer en des te mense-
lijker hij kan opereren.
Het is mijn eigen ervaring, dat je in
een landelijke gemeenschap op een
zeer plezierige manier met de rijks-
politiefunctionaris kontakt kunt heb-
ben, dat hij oog heeft voor wat er
gebeurt, dat hij een stuk zelfstandig-
heid heeft. En dat ,is toch een heel
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grote waarde die wij allemaal een
beetje dreigen te verliezen. Want zo'n
rijkspolitieman is iets van een zelf-
standige ondernemer, Die op z'n
eigen wijze kan opereren, z'n eigen
kontakten kan leggen en weet wat
er In die gemeenschap omgaat. Om-
dat hij ver weg is van de top. Ik vind
dat een man die in een dergelijke
situatie als politiefunctionaris ope-
reert, zeer democratisch is opgesteld.
Je geeft het vertrouwen aan de indi-
viduele politiefunctionaris, aan wie
een konkrete taak in een konkrete
situatie is opgedragen."

RPm: De onderbezetting bij de

politie en de toenemende werk-

zaamhedenvormen een probleem,

dat sneller opgelost zou kunnen

worden wanneer in deze sector de

personeelsstop voor het aantrek-

ken van burgers zou worden op-

geheven. Er is een groot aanbod

van burger-personeel en er zijn

veel werkzaamhedendie door bur-

gers verricht kunnenworden, zodat

de politieman meer zijn handen

vrij krijgt voor het echte politie-

werk. Hoe staat u hier tegenover?

IMKAMP: "Ik zou daar erg voor
zijn om voor de politie deze perso-
neelsstop tijdelijk op te heffen. Om
twee redenen. Om enerzijds de per-
soneelsproblernen te verlichten en an-
derzijds de burger meer in te schake-
len binnen het politiewerk."

RPm: U bedoelt een grotere mate

van verburgerlijking bij de politie?

IMKAMP: "Precies. Dat zou hele-
maal niet zo gek zijn. En niet alleen
voor de politie. Ik zou het ook hele-
maal niet gek vinden, als - om in
mijn eigen vak te blijven - politici
om de drie jaar eens aardappelen
zouden gaan rooien. Dan zie je ook
eens de andere kant van de gemeen-
schap. Want - om weer bij de
politie terecht te komen - de wijze
waarop een politie moet optreden
wordt tenslotte ook bepaald door de
wijze waarop de gemeenschap het

"Een ambtenaar van
de rijkspolitie
is iets van een
zelfstandige

ondernemer ... "

optreden ervaart. En vanaf het mo-
ment dat je iemand die het optreden
ervaart, wat dichter bij de strikte
politie-uitoefening brengt, krijg je
ook daardoor weer een soort verrui-
ming van het brein van de politie-
man."

RPm:Wat vindt u van de gedachte

om ook politiemensen te werven

in de leeftijdsgroep, die nu sterk

ondervertegenwoordigd is en daar-

door in de komende jaren opnieuw

problemen in de leeftijdsopbouw

kan geven? Gedoeld wordt op de

groep tot bijvoorbeeld 35 jaar, ter-

wijl nu de grens 27 jaar is.

IMKAMP: "Daar zou ik zeer vóór
zijn. Zulke mensen zouden niet alleen
de leeftijdsopbouw kunnen helpen
verbeteren, maar hebben ook een
eigen inbreng, waar de politie mee
gebaat zou kunnen zijn. Zo vind ik
een van onze betere bewindslieden de

heer Schaefer, oud banketbakker. Hij
werd honend in Den Haag ontvan-
gen. Men zat te wachten tot hij zijn
eerste uitglijer zou maken. Een voor-
treffelijk staatssekretaris. Gewoon
omdat deze man konIcreet is. Vanuit
zijn praktijkervaring als ambachts-
man, al:s ondernemer. En die brengt
dat in zijn politieke functie in. Zo
kun je ook als politieman op het
punt van efficiency en noem maar
op uit allerlei aspeoten van het
maatschappelijk leven, zeer veel op-
steken van een collega die uit een
andere sector afkomstig is. Ik vind
dat de werving wat dat betreft toch
nog te eenzijdig wordt gezien. Men
durft ook hier de verandering niet
zo gemakkelijk aan. Terwijl dat toch
experimenten zijn die bijna niet nega-
tief kunnen uitpakken, omdat ze
een extra inbreng geven in een groep
die toch niet geheel ontbloot is van
eenzijdigheid. Dat gebeurt nu ook
met de rechterlijke macht, waarbij
men tot experimenten overgaat, om-
dat men mensen wil aantrekken die
wat ouder zijn, al een bepaalde fase
in hun maatschappelijke carrière heb-
ben gehad en daardoor de rechter-
lijke maoht die vaak met oogkleppen
op tewerk gaat, een wat bredere visie
geeft. Waarom zou je dat zelfde
systeem niet gaan inbouwen bij de
politie."

Over enkele weken - op 23 februari

a.s. - is de heer lmkamp tien jaar

lid van de Tweede Kamer. Een [ubi-

leumpje dat tegelijkertijd wel het

afscheid zal worden, want volgens

alle prognoses zal D '66 bij de

komende verkiezingen fors worden

gekortwiekt. Onze Democraat heeft

daar in z'n hart wel vrede mee, om-

dat hij van mening is dat deze nartij

haar betekenis als vernieuwer heeft

verloren en eigenlijk maar beter hele-

maal zou moeten verdwijnen. En

politicus lmkamp dan? "Ik zou het

niet weten", zegt hij met een glim-

lach, "na tien jaar Kamerlidmaat-

schap deuv je eigenlijk nergens an-

ders meer voor".

11
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w. M. Rehorst in afscheidsrede:

"Landdienst werd
in mijn ambtsperiode
niet achtergesteld

bij de centrale diensten"

DEN HAAG. - Op 17 december jol.

heeft de Algemeen Inspecteur van

het Korps Rijkspolitie te Voorburg

afscheid genomen van zijn staf. Dit

was de laatste in de serie af-

scheidsbijeenkomsten die ter ge-

legenheid van het functioneel leef-

tijdsontslag van de heer W. M.

Rehorst waren georganiseerd.

'A.I. toegankelijker'

• Op 8 december nam de generaal
afscheid van de "troep". Vier pro-
cent van de korpsleden, uit alle ge-
ledingen van het korps, waren in een

Opleidingsschool Apeldoorn: een ongedwongen sfeer.

Foto's: M. A. I. van Kuilenburg (AVO)

ongedwongen sfeer bijeen op de
bakermat van de Rijkspolitie, de op-
leidingsschool te Apeldoorn.
In zijn rede zei hij onder meer:
"In de korte tijd die ik had, heb ik
gepoogd het korps kwantitatief, maar
vooral kwalitatief te versterken. Dat
is niet mijn verdienste, maar de ónze.
Het werk van onze voorgangers werd
gezamenlijk voortgezet.
Ik meen dat de afstand tussen de
"praktijk" - het veld - en de al-
gemene inspectie is verkleind; de
algemene inspectie is toegankelijker
geworden.
Ik prijs me gelukkig dat in mijn
ambtsperiode de landdienst niet werd
achtergesteld ten bate van de centrale

12

De heer W. M. Rehorst tijdens ziJn slotrede

diensten; hoe noodzakelijk deze laat-
ste diensten ook zijn.
Het spijt me te moeten bekennen dat
het samenspel met de algemene
dienstcommissie niet optimaal was.
Niet de wil om samen te werken,
maar technische gebreken op de A.!.
vormden een belemmering."

• Op 9 december dirigeerde de gene-
raal de Rijkspolitiekapel in een pittige
swingmars naar een afscheid.

• Op 11 december stelde het ge-
meentebestuur van Oegstgeest de
heer Rehorst in de gelegenheid de
hand te drukken van mensen met
wie hij in zijn functie een persoon-
lijke relatie had.

• Op 13 december vond er in de
Grafelijke Zalen van het Binnenhof
een afscheidsreceptie plaats, die was
aangeboden door de minister van
justitie. Een stijlvol en formeel ge-
beuren, waarbij vele autoriteiten van
justitie en politie aanwezig waren.

De minister van justitie merkte op,
dat "de periode Rehorst later zeker
zal worden geboekstaafd als het be-
gin van een decennium waarin vor-
men van geïnstitutionaliseerde sa-
menwerking tussen politiekorpsen
ontstonden, zelfs in een aantal ge-
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vallen in beschikkingen werden vast-
gelegd.
U hebt tot uitdrukking gebracht dat
het Korps Rijkspolitie zioh wil be-
schouwen als een deel van de Neder-
landse politie."

In zijn afscheidsrede ging de heer
Rehorst in op het verloop van zijn
carrière. Hij memoreerde dat hij de

politiedienst had ervaren in de pe-
riode voor de oorlog, tijdens de oor-
log en vanaf 1945.
Hij vroeg zioh af: "Dienen we ver-
der te gaan met de verburgelijking
van de politie. Verburgelijking heeft
een grotere afstandelijkheid tenge-
volge.
Na de oorlog werd de erkenning van
het gezag danig aangetast. Ik heb het

Generaal neemt afscheid van de leden van het korps,

In gesprek met adjudant S. M. Broere (groepscommandant Poortugaal) en opperwachtmeester

Van Deventer (verv. groepscommandant Barendrecht).

gevoel dat het publiek laat blijken
daar nu toch wat meer behoefte aan
te krijgen. Men hoort de kritiek op
het uniform luid en duidelijk. Beseft
men wel wat men bereikt met deni-
grerende opmerkingen: een gevoel
van onbehagen en onzekerheid bij
hen die het uniform voor hun functie
moeten dragen en daar steun aan
moeten ontlenen. Ik denk daarbij
vooral aan de jonge agenten en
wachtmeesters.
Bij de handhaving van het gezag heb
ik twijfels. Er was een tijd dat het
gezag gehandhaafd moest worden,
desnoods met geweld. Thans zijn er
voorbeelden te over van politieel op-
treden dat niet voltooid kon worden.
Soms moest zelfs worden afgezien
van optreden.
De stelling: "na optreding komt ver-
volging" is een wankele. Door veler-
lei oorzaken wordt niet tot vervol-
ging overgegaan. Dit leidt tot ver-
slapping van het zich houden aan de
maatschappelijke spelregels, het wordt
allemaal wat onfatsoenlijker, hetgeen
een normverlaging teweeg brengt, die
criminaliteit veroorzaakt."

TV-serie over de man in GSA?

"Er zal meer aandacht moeten wor-
den geschonken aan de handhaving

13
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van die spelregels. Er moet aandacht
gegeven worden aan de inhoud van
de algemene surveillance. De surveil-
lant moet weer de positie krijgen
van de van boven gesteunde hand-
haver van orde en rust. De burger
heeft daar reoht op.
Het is de surveillant die steeds de
eerste klap opvangt. Hij heeft het,
wat de waardering van het publiek
betreft, moeilijk in vergelijking met
zijn gespecialiseerde collega. Zijn op-
treden wordt steeds ervaren als een

RP-kapel. Een swingend afscheid

inbreuk op iemands dagelijkse vrij-
heid.
Zijn collega bij het verkeer of politie
te water heeft het veel beter. Hij is
de specialist; daardoor alleen al
wordt hij geaccepteerd. Geheel aan
de top staat de recheroheur met zijn
waas van geheimzinnigheid en sen-
satie. Een t.v.-serie over de man in
de g.s.a. heeft u nog niet gezien.
Ik heb als gemis gevoeld, dat de
algemeen inspecteur geen leiding kan
geven aan het executieve politiewerk.
Dat kan tot vervreemding van de
praktijk leiden.
De groepscommandant is nog steeds
formeel de executieve leider. Ik zie
hierin voorshands geen verandering
komen." (A.H.)

14

Veranderingen

Als u dit nummer van ons blad ontvangt is het nieuwe jaar 1977 al weer een
kleine maand oud.
Het is een nieuw jaar dat ons exaot op het moment van geboorte een nieuwe
Algemeen Inspeoteur brengt.
Een nieuw jaar ook waarin een begin wordt gemaakt met het konkreet
gestaltegeven aan een nieuwe eigentijdse manier van opvang en begeleiding
van jong personeel dat zijn entree in het korps maakt.

Veranderingen dus, zowel aan de top als aan de voet van ons apparaat.

Tussen top en voet zitten allen, u en ik, die op de meest verscheiden plaatsen
en in de meest verschillende functies met een groot gevoel van verbondenheid
hun werk doen; een werk dat duidelijk meer is dan uitsluitend een manier
om het dagelijks brood te verdienen. Het is goed daar bij tijd en wijle even
bij stil te staan.

Rondkijkend in onze Nederlandse wereld van vandaag is snel gekonkludeerd
dat het hebben van een baan waarin het niet moeilijk moet zijn tot
gemotiveerd werken te komen, een groot voorrecht is.
Menigeen van ons ziet kinderen afstuderen en, vrijwel ongeacht de genoten
opleiding, in moeilijkheden geraken omdat het vinden van een betrekking
niet zo eenvoudig blijkt,

Is het dan een wonder dat de jeugd na verloop van tijd wat anders reageert
dan wij als politieambtenaren graag zouden zien?!

Nauwelijks dacht ik.

Niettemin hebben velen - de een meer de ander minder - moeilijkheden
met het accepteren van het klimaat waarin zij moeten leven en werken.

Met kracht zullen we er eohter voor moeten waken dat het maatschappijbeeld
om ons heen de ouderen onder ons niet leidt tot verbitterde vergelijkringen
met de "betere tijden van weleer" en de jongeren tot 'een al te ver
doorgevoerde lankmoedigheid.

Oud en jong hebben elkaar nodig om elkaar met ieders specifieke inbreng
op de been te houden.
In dit licht gezien is het triest dat zoveel oudere ervaren kollega's ons in
verband met hun functioneel leeftijdsontslag 2)0 snel gaan verlaten.
Laten wij hopen dat ze in de korte ambtelijke tijd die hun nog rest een
inspiratie zijn voor de nieuwkomers zodat die straks - welhaast met allemaal
jongeren onder elkaar - uitgerust met gedegen vak- en maatschappijkennis
een goede politie zullen vormen voor de bevolking waarvan ook zijzelf deel
uitmaken.

Het R.P.-magazine hoopt daartoe een steentje bij te mogen dragen.
Het wenst u een voorspoedig 1977 toe.

F. J. C. M. van Etten.
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Memoriaal op
.algemene inspectie

onthuld

Foto: Techn. Rech. 's-Gravenhage

VOORBURG, - Op 15 december
heeft de weduwe van wijlen collega
J. H. Op de Ven (district Maastricht)
in het gebouw van de algemene
inspectie een memoriaal onthuld.
Het reliëf, op houten wand, werd
aangebracht ter blijvende gedachte-
nis aan leden van het korps Rijks-
politie, die in hun werk om het leven
kwamen.
Het gedenkteken stelt voor een vogel,
die onder haar vleugels plaats biedt
aan haar jongen, die zo niet vergeten
worden. Het is een ontwerp van
mevrouw Nelisse, echtgenote van de
districtseemmandant der Rijkspolitie
te Water te Amsterdam en werd be-
kostigd van het geldsbedrag dat de
scheidende algemeen inspecteur tij-
dens zijn afscheidsbijeenkomst te
Apeldoorn voor dit doel ontving.
In het hij het memoriaal behorende
album, kunnen naam en een korte
omschrijving van het gebeurde wor-
den opgenomen.
Mevrouw Nelisse bood de heer W.
M. Rehorst ter herinnering een klein
model van het reliëf aan. (JvL)

en met dankbaarheid gedenken

DE RIJKSPOLITIEKAPEL

vraagt:

a. klarinettisten;

b. een tuba/baritonist;

c. een hoornist;

d. trompetters voor de drumband;

e. een hoboist;

f. een fagottist;

g. orkest slagwerker;

h. trompettisten (orkest)

Inlichtingen en aanmeldingen:

Sekretaris Rijkspolitiekapel.

Versteegstraat no. 2. Voorburg.

Telefoon: 070- 694021 tst. 128

15
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Nieuwe bureaus

Postbureau Hunsel (distr. Roermond)

(Foto: Techn. Rech. Roermond)

Groepsbureau Gennep (distr. Roermond)

(Foto: Techn. Rech. Roermond)

GROUW. - Op 12 januari nam de groep Idaarderadeel haar nieuwe bureau
te Grauw officieel in gebruik. Een welkome verbetering sinds de enge be-
huizing in het gemeentehuis.

(Foto: Leeuwarder Courant)

16

"Code Appeltje",
typisch Rijkspolitie

door E. W. de Bruin, Bennebroek

Vlak voordat hij zich met de meeste

energie op de nachtdienst zou stor-

ten, vroeg zijn vrouw, die op het

laatst liep van hun tweede kind, wal

zij moest doen" als het zover was".

Altijd in voor een geintje zei hij dat

ze dan de meldkamer moest bellen

en moest zeggen: "Code Appeltje".

Zijn vrouw reageerde eerst niet, keek

toen verdwaasd rond en vroeg daarna

met hese stem: "Wat? / ? /"

Hij, nog steeds onverstoorbaar, her-

haalde: "Code Appeltje". .

Totaal van haar stuk gebracht zei ze:

"Wat is dat nou weer voor nonsens,

Code Appeltje. Waar slaat dat nou

weer op?"

Hoewel verkrampt gelukte het hem

toch nog zijn gezicht in de plooi te

houden.

Hij legde haar uit, dat zij dan de

meldkamer moest bellen en tegen de

telefoniste moest zeggen, dat het zo-

ver was. Deze zou hem dan oproe-

pen en zeggen: "58-2 Code Appeltje

- over".

Hij wist dan wat dat betekende en

zou naar huis komen.

Zijn vrouw, twijfelend: "Dus ik moet

zeggen "Code Appeltje" en dan roe-

pen ze jou op?"

"Nee", antwoordde hij, "jij zegt ge-

woon, dat je zover bent en dan roe-
pen zij "Code Appeltje':",

"Waarom is dat dan?"

"Dat is voor de mensen die mee-

luisteren. Over de mobilofoon kan

natuurlijk niet gezegd worden dat je

vrouw op het punt staat te bevallen

en dat je naar huis moet gaan".

"Wat een geklets, typisch- Rijkspolitie

hoor, Code Appeltje, pff."

"En wat roepen ze dan als er bijvoor-

beeld iemand overleden is?"

Hij: "Code dubbel nul".

Twee dagen later belde ze naar hel

bureau en zei tegen hem: "Ed, Code
Appeltjel", .

Tien uur later had hij er een zoon bij. '

Rp.org_RPM77_01_jan_nr.05_compri 16



Minister Westerterp

haalde streek uit

Foto: Fotopersburo "Altena"

SLEEUWIJK. - Met het zorgvuldig
wit verven van het achterspatbord
van een kinderfiets heeft de minister
van verkeer en waterstaat, op 28
december. in Sleeuwijk officieel het
startsein gegeven voor de aktie
"Knipperlicht".
De aktie, georganiseerd door de
Junior Kamer Land van Heusden en
Altena, in samenwerking met de
Rijkspolitie en Veilig Verkeer Neder-
land, had tot doel het controleren en
eventueel (gratis) repareren van de
verlichting van tweewielers, het wit
verven van het achterspatbord en het
beproeven van de technische staat
van (brom-)fietsen van de school-
gaande jeugd in het land van Heus-
den en Altena onder het motto "De
veiligheid van uw Jcind in het ver-
keer".
Minister Westerterp was blij met het
initiatief. Hij hoopte dat de aktie
elders weerklank zal vinden. Hij
merkte op dat voor 1977 valt te ver-
wachten dat fietsers verplicht zullen
worden een rode reflector op hun
achterspatbord te hebben en dat de
trappers zullen moeten worden voor-

uitstekende lading op vrachtauto's
achtte hij de tijd gekomen om de
bekende rode zakdoek te vervangen
door een betere aanduiding door
middel van een bord met een rood
reflecterend kruis. (A.H.)

zien van gele reflectors. Hij hoopte
dat fietsers - de meest kwetsbare
groep in het verkeer - met deze
extra voorzieningen nog méér op
zullen vallen.
Ten aanzien van de aanduiding van

Staand het echtpaar Hilgersom.

Zittend v.l.n.r. de echtparen A. G. M. Sets - Hilgersom (Heusden). J. van Doorn - Hilgersom

(Son en Breugel) en C. H. Renkens - Hilgersom (Waalre). Foto: Techn. Rech. Den Bosch

Jammer, meer dochters

hadden ze niet ...

EINDHOVEN. - Op 17 november
j.l. vond er in het gemeentehuis van
Best de huldiging plaats van adjudant
J. C. Hilgersom en zijn echtgenote.
De heer Hilgersom had 40 jaar bij
dezelfde baas gewerkt, had een goede
carrière gemaakt, superieuren en
medewerkers waardeerden hem.
Meneer en mëvrouw Hilgersom de-
den meer voor het Korps Rijkspolitie.
Zij kregen drie dochters die in de
loop van de jaren allen werden toe-
vertrouwd aan echtgenoten-rijkspoli-
tiemannen.
In Best was de gehele familie bijeen.
Een complete staf van een nieuw te
vormen groep. Hilgersom kan voor
zichzelf beginnen. (v.D.)

17

Rp.org_RPM77_01_jan_nr.05_compri 17



i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356

Beloning! ! !

van een

privé-lening

IS: akkoord binnen enkele

uren, eigen termijnkeuze,

geen beh.kosten.

overname lopende lening,

mits geen achterstand

Wettelijke tarieven.

2e Hypotheek tot 140%

looptijd tot 180 mnd aflossing

Velen bellen ook

JANSEN'S
KREDIETKANTOOR

Vertrouwd, discreet,

erkend, gemachtigd

HARDERWIJK

03410-14423/1 6710
ERMELO, 03417-6150
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Verkeersballet Op Leeuwarder kruising: 'pas de deux'

LEEUWARDEN. - Ballet-achtige
bewegingen, uitgevoerd door een of
twee politiemensen kan men regel-
matig zien op een van de kruisingen
in Leeuwarden.
De bewegingen hebben weinig met
ballet te maken; adspiranten van de
opleidingsschool te Harlingen oefenen
(bij gebrek aan voldoende verkeer
aldaar) op een kruising in Leeuwar-
den. Een fotograaf van de Leeuwar-
der Courant maakte dit drieluik.

En dan is er
de tweede ...

Dit is LO-instructeur G. M. W. van
Kuijk (district Utrecht), die onlangs
slaagde voor het diploma karate-
leraar en daar inmiddels de 2e dan
aan heeft toegevoegd. Drie jaar ge-
leden slaagde hij voor het leraars-
diploma jiu-jitsu en judo van de
N.J.J.B. Op de foto geeft hij stijlvol
aan, hoe een mawashi geri moet
worden uitgevoerd.

~ ~ I I I ~ _
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Verscheidene diensten,

districten of groepen

zonden ieder op hun

wijze goede wensen voor

het nieuwe jaar aan hun
relaties.

Een viertal drukken

wij hierbij af.

OE TECHRIICHE RECHERCHE VAR HET KORP/ RIJK/POLITIE

TE .., .GRAVERHAGE

WEnlT U EER

VOOR/POEOIG niEUWJAAR

POST STRI.JEN

H·".dSp B.v.Ketel
. Oe/ M.v.oiik

&Wij weneen u toe

1977Gezegende kerstdagen en een voorspoedig
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Foto links: Dat engelen

niet alleen kunnen

zingen, toonde de

personeelsvereniging

van de RP-staf

Eindhoven aan met

haar (door MB

ontworpen) beste

wensen.
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Reünie
oud M.P.-ers
Korps

Mariniers

e weg gezienlangs de

Ter gelegenheid van het 30-}ar.ig be-
staan van de M.P. van het Korps
Mariniers zal in het voorjaar van
1977 in de Van Ghent Kazerne te
Rotterdam een reünie worden ge-
houden. van oud M.P.-ers.

BelangstelJenden kunnen zich opge-
ven op de volgende adressen: -
F. Kuijp, Sm/mams, van Ghent

Kazerne, Toepad 120, Rotterdam,
tel. 010 - 11 31 20;

J. van Leijen, Bosstraat 31, Obdam,
tel. 02265 - 19 91;

A. Nowee, Steynlaan 151, Brmelo,
tel. 03417 - 1734;

W. Otten, C. Schulzlaan 67,
Bloemendaal, tel. 023 - 37 83 09.

Adjudant W. Tromp van de kaderschool Rijkspolitie trot op een parkeer-

plaats te Apeldoorn een Duitse auto aan die was voorzien van deze sticker.

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLE NINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem- netto 24 36 48 60

loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een in handen mnd. mnd. mnd. mnd.

persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz. " 2.500 124 89
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en , 3.500 171 122
discrete behandeling. , 4.500 217 154 123 104

• Wettelijke tarieven
t 5.500 263 187 148 125

f 6.500 ' 310 219 174 146

• Geen Informatie biJ werkgever of buren , 8.500 402 283 224 189

• Geen kosten vooraf t 10.500 495 348 275 231

• Kwijtschelding biJ overlijden
t 11.000 518 364 287 241

f 14.500 680 477 376 315
• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen t 16.000 750 526 415 348

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.
t 18.000 843 592 466 391

t 21.000 984 691 544 456
Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel- t 24.000 1125 790 622 522
matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Ook .tussenliggende bedragen

Bel of schrijf naar:
EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELETI

BUKO t 10.000 over 120 mnd. , 146,-

f 25.000 over 180 mnd. t 316,-

FINANCIERINGEN f 35.000 over 180 mnd. f 442,-

t 60.000 over 180 mnd. t 759,-

POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8 Informeert u ook eens vrijblijvend

TELEFOON (05200) 19893 of 18244 naar de mogelijkheid tot het vóór-

Kantooruren 9.00-21.00 uur financieren van de rijkssubsidie.

20
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Kolonelsjas over overste-overhemd

Er viel een ster
op De Varenkamp

BILTHOVEN. - De direkteur van
de verkeersschool van het korps
Rijkspolitie, de heer C. W. Bloemers,
heeft op 26 november op unieke
wijze kennis kunnen nemen 'van het
feit, dat hij voortaan niet meer als
overste maar als kolonel zijn weg zou
moeten gaan.
De bevordering werd hem duidelijk,
toen adjunct-direkteur H. van Laar
met een helikopter van de basis
Soesterberg op het sportveld kwam
aangevlogen. De wachtende heer
Bloemers werd daarna in een ander
tuniek geholpen, die was voorzien
van de kolonelsdistinctieven. (PFP)

Foto's: Verkeer.sschool

Meditatie ... dank-dank-dank

"Stom geluk ... "

ROERMOND. - Een Meterikse

huisvrouw (al vele jaren erg populair

bij haar dorpsgenoten omdat het haar

lust en haar leven is de dorstigen te

laven) stond haar stoep te vegen,

toen de rijkspolitie langs kwam rij-

den.

"Weet u van wie die fiets is, me-

vrouw?" informeerde de agent, wij-

zend naar een tweewieler die aan de

overkant tegen de RABO-bank ge-

parkeerd stond.

"Ik zou het niet kunnen zeggen. Die

fiets staat daar al een paar dagen",

antwoordde de kasteleinsvrouw.

"Dan zullen we hem maar mee-

nemen", besliste de agent, wiens ver-

trouwen in de medemens geen gelijke

tred had gehouden met zijn jaarlijkse

salarisverhogingen. Waarop de fiets

in de politiewagen werd geladen.

Toen de kasteleinsvrouw later op de

dag de boel aan de kant had, besloot

zij, gezien 't milde herfstweertje, een

paar kennissen te gaan opzoeken.

Maar haar fiets was uit het schuurtje

verdwenen. Verontwaardigd belde ze

de rijkspolitie.

De agent die' haar te woord stond

noteerde merk en signalement van de

vermiste tweewieler en sprak toen

vaderlijk: "Dan kan ik u feliciteren,

mevrouw. Mijn collega's hebben uw

fiets onbeheerd aangetroffen. Een

vrouw uit de buurt had hem al

dagenlang bij de RABO-bank zien

staan. U hebt wel stom geluk gehad,

dat het zo'n eerlijk mens was. Stel

U nou eens voor, dat ze hem stiekem

mee naar huis had genomen ... "

(Dagblad v. N. Limburg)

21
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Nieuw type motorfiets

op proef

DEN HAAG. - Het korps Rijks-
politie sohafte onlangs zes nieuwe
motoren van het merk Honda, 'type
GL 1000, Goldwing aan om te wor-
den Ingezet ten behoeve van de ver-
keerssurveillance.
Vier van deze motoren gingen naar
de ALgemene Verkeersdienst; de twee
overige kwamen terecht bij de ver-
keersgroep Den Haag en Dordrecht.
De volledig uitgeruste voertuigen,
ieder voorzien van een 1000 cc
motor, zullen in de komende tijd op
hun doelmatigheid worden beproefd.

(A.H.)

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

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kannamerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209 - 26 07).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dianst
Bureau: Sarphatistraat IlO, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990 - 210 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7. Apeldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis Zwaai kolk la,
Wapanveld 05206 - ff7 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Bailerslraat 127, Assen
tel. 05920 - 17888 (thuis: 05920 - 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dianst
Buraau: Kraanstraat 5-b, Breda
tal. 01600 - 2 40 61 (thuis 013 - 67 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

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

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a,
Bureau: Ekkarstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 6156).

DISTRICT 'I-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnagracht 45-46, Dan Haag
tal. 070 - 46 94 20 (thuis: 01710 - 5 24 97).

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER, owmr. v.a.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, Groningen
tal. 050 - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 98).

DISTRICT 'a-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplain 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

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

DISTRICT MAASTRICHT

P. CLAASSEN
Rietlaan la, Obbicht.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 28085 (thuis 01180 - 1 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

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

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 3711
(thuis 03405 - 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 29 (thuis 05200 - 31568).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, 011. le kl, toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 33 11 (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: Baexamarweg I, Horn (post
Baexem) tal. 04748 - 6 86.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748 - 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338 - 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. cocem
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. 03438 - 42 42 (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

Dhr. P. F. PUTTER (thuis 030 - 76 05 31).
tel. 030 - 78 48 48.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tal. 02159 - 4 25 7'9

22
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POSTBUS 399
EDE

"Niet elke politieman
is onze collega ... "

"Iedere politieman ,is een collega",
zegt CDA-Kamerlid H. J. B. Aarts
in RPm no. 2 (okt. 76), onverschillig
of hij in Zuid-Afrika, de DDR, Por-
tugal, Chili of de Sowjet-Unie werk-
zaam is, want "een politieman heeft
orders uit te voeren van het geldende
gezag ... "
De heer Aarts zegt: "Ik heb het niet
over veiligheidspolitie, maar over de
gewone politieman, die op straat
loopt, het verkeer regelt, enz." Als
oudgediende die twee wereldoorlogen
en vijf jaren bezetting heeft meege-
maakt, vind ik die stelling van de ge-
achte afgevaardigde Aarts levensge-
vaarlijk.
Diezelfde stelling werd in 1941 ook
verdedigd door een 'gewone' Duitse

politieman, Polizei -Rottwachtmeister
Kurt Herwarth BalI.
In het laatste nummer van 'De Rijks-
veldwacht' d.d. 1 maart 1941 schreef
hij o.a. het volgende:

". " Als gevolg van het grootsche

gebeuren, hetwelk Europa een nieuwe

vorm begint te geven, staan wij man-

nen van de Duitsche politie op het

moment hier in Nederland en reiken

wij u allen, kameraden van de Neder-

landsche politie, de hand ten groet.

(.... ) Thans, nu de scheidingen weg-

gevallen zijn, kunnen we ongehinderd

tot elkaar komen. Dat zal ons, als

kameraden van de politie, misschien

heel wat gemakkelijker vallen dan

menschen van burgerlijke standen en

beroepen.

Voor u is de soldaten-kameraadschap

een even vast omlijnd en onwrikbaar

begrip als voor ons. Mannen in de-

Reacties van lezers op

de Inhoud van

RP-Magazine kunnen

worden ingezonden

aan: Eindredactie

RP-Magazlne,

Postbus 399, Ede.

Hoe korter en bondiger
uw brief, des te groter

de kans op plaatsing.

zelfde uniform moeten elkander on-

dersteunen, behooren tot elkaar. (;... )

Niet datgene, wat ons heden nog

scheidt, willen we op den voorgrond

laten komen, doch datgene, wat ons

beiden gemeenschappelijk is. In de

eerste plaats mogen we hier vast-

stellen, dat u en wij mannen van de

politie zijn. Dit woord 'politie' heeft

hier dezelfde beteekenis als bij ons:

'vriend en toeverlaat'! Voorts mogen

wij erop wijzen, dat Nederlanders en

Duitsehers menschen van een zelfde

aard en wezen zijn.

De Nederlanders, dien de oorlog in

het beroep of bedrijf moeilijkheden

gebracht heeft, kunnen nog niet zoo

denken; den handelsman ligt immers

steeds nog in de eerste plaats zijn

balans aan het hart. De man in het

politie-uniform kan en moet den weg

naar het nieuwe gemakkelijker vin-

den. Hij is de vertegenwoordiger van

den staat. In hem verpersoonlijkt

zich de ordenende macht van den
staat. (. .. )

In het volle bewustzijn van de nood-

zakelijkheden die komen zullen, rei-

ken wij u, kameraden van de Neder-

landsche politie, de hand."

Toen 'collega' BalI dit schreef, was
het huidige Kamerlid Aarts nog een
kind. Maar de ouderen onder ons,
die destijds door 'collegiaal' gepraat
in verwarring gebracht of zelfs mis-
leid 'werden, hebben ervaren hoe ge-
vaarlijk zo'n uitspraak van de heer
Aarts kan zijn. Lévensgevaarlijk! Een
Nederlandse politieman die iets van
die 'collegiale' tijd geleerd heeft, zal
zioh geen collega voelen van een
politieman in een totalitaire staat.
En dan doet dat er niet toe, of dat
een rechts regime (zoals .in Spanje
of Chili) of een links regiem (zoals
in de DDR of Rusland) is. Men mag
het beroep van een politieman niet
op één lijn stellen met dat van een
timmerman of een violist. De politie-
man is een dienaar van zijn overheid,
Een uitvoerder die (desnoods met
sterke arm) bereid is het daar ge-
wenste stelsel in stand 'te houden, of
dat nu kapitalistisch, communistisch,
sociaaldemocratisch, liberaal, dietato-
riaal of wat dan ook ,is. Ik kan me
voorstellen dat een politieman in
Moskou zich collega voelt van een
politieman in Oost-Berlijn. En dat
een Nederlandse politieman spreekt
van Belgische, Zweedse of Engelse
collega's. Het gaat niet om de vlag,
maar om de lading. Niet om het
uniform, maar om de mens in dat
uniform die een bepaalde overheid
dient.

W. V.d. Berg, Amersfoort
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Eenmotorige Cessns (kosten per vlieguur ca. f 90,-)

Tweemotorige Cessna (kosten per vlieguur ca. f 200,-)

Helicopter Bölkow BO 105 (kosten per vlieguur ca, f 350,-)
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Heli's RPV ('Wim')
en RPW ('Henk')

officieel
in gebruik gesteld

SCHIPHOL. De eerste twee

helicopters, die door de Neder-

landse overheid voor de politie

werden aangekocht, zijn op 6

december door de minister van

Justitie in gebruik gesteld. De offi-

ciële overdracht vond plaats in het

luchtvaartmuseum Aviodome op

Schiphol, in aanwezigheid van de

minister van binnenlandse zaken,

kamerleden en andere autoriteiten.

De polieieministers Van Ag,t en De
Gaaij Fortman bleken echter niet als
peetvaders op te treden, zoals eerdere
geruchten wilden (vermeld in het
RP-magazine en ook het officiële
programma sprak nog van 'Dries').
MT. Van Agt verklaarde in zijn toe-
spraak er niets voor te voelen om
zich door middel van een helicopter
van het aardse re verheffen. Die
schroom bestond echter niet bij
VVD-parlementaIïiëT mr. H. Koning,
die dan ook met genoegen zijn roep-
naam 'Henk' aan de RPW meegaf.
De heer Koning viel deze eer te
beurt, omdat hij als eerste in de par-
lementaire geschiedenis had aange-
drongen op het aanschaffen van
heli's voor de Nederlandse politie.
De tweede wentelwiek (de RPV)
kreeg de naam 'Wim' en werd des
avonds tijdens een informeel samen-
zijn van RP~personeel in De Elzenhof
gedoopt door peetvader W. M. Re-
horst, die enkele dagen later afscheid
zou nemen als algemeen inspecteur
van het korps Rijkspolitie.
De commandant van de dienst Lucht-
vaart herinnerde in zijn toespraak
aan de lange tijd van voorbereidin-
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"Wim, daar Gaaij'e"

gen en besprekingen, totdat eindelijk
tot de aankoop kon worden over-
gegaan. Gebrek aan financiën was
steeds weer het breekpunt geweest.
Toen de heer Gerritsen desondanks
op de noodzaak van deze vliegtuigen
bleef hameren, werd hem ooit eens
min of meer officieel verboden het
woord 'helicopter' nog te gebruiken.
Zodat hij zich voortaan bediende
van de benaming 'hefschroefvlieg-
tuig' ...
De Algemeen Inspecteur was in de
luchtvaarthistorie gedoken. Hij ver-
telde hoe de heren Verdellen en Ver-
berk iÎn 1951 subsidie van het Antho-
ny Fokkerfonds ontvingen om het
vliegbrevet A te kunnen behalen. En
dat mag gezien worden als de eerste
aanzet voor de organisatie van de
dienst Luchtvaart. Toen drie jaar
later een Deens vliegtuig]e gehuurd
kon worden, beschikte Nederland als
een der eerste landen van Europa
over 'vliegende politie'.

Nieuwe film

Ter afwisseling van de toespraken
werd de nieuwe film 'Wat hangt er
nu weer boven het hoofd' gepresen-
teerd. In deze voorlichtingsfilm van
Cinecentrum, geregisseerd door Kees
van Eijk, wordt belicht wat zoal de
mogelijkheden zijn voor samenwer-
king tussen de politie en de helicop-
ters van de dienst Luchtvaart.
De minister van justitie deed ten-
slotte een beroep op de Nederlandse
pohtie om de wil 110tsamenwerking
tussen de verschillende korpsen te
tonen. "De Nederlandse burgers -

die met elkaar circa 2300 miljoen
gulden per jaar opbrengen om het
instituut politie te laten funktioneren
- hebben daar reoht op," aldus mr.
Van Agt.
's Avonds - nadat de scheidende
generaal zijn petekind een "Wim,
daar ga je" had toegeroepen - was
het personeel van de dienst Luva
gezellig bijeen in de sportzaal van
de Elzenhof, om met een muziekje,
een drankje en een hapje de feeste-
lijke dag af te sluiten. (AH)

Foto's: Dienst Luchtvaart

Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, traoht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

"

Vlieger P. J. Beelen geeft technische uitleg aan minister Van Agt en Kamerlid Koning _
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Met de groeten
van Martha ...

Politie
•In
Washington D.C.
heeft meer dan
1000 vrouwen

Bij de politie in de Ver. Staten was
de situatie vijf jaar geleden ongeveer
net zo als nu bij het korps Rijks-
politie. Er draaiden toen nog maar
een handjevol vrouwen mee in de
surveillance. Nu zijn het er meer dan
duizend. Zoals wij al eerder meldden
(RPm dec. '75) heeft een onderzoek
uitgewezen, dat in de V.S. manne-
lijke en vrouwelijke politieambtena-

Een aanrijding. Collega Kinter regelt

het verkeer.

Martha Kinter ontvangt een laatste

instructie voordat ze op surveillance

gaat.
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ren in vrijwel elk opzicht dezelfde
prestaties leveren. Daarbij bleek ook,
dat vrouwen minder vaak tot aan-
houding overgingen, maar dat hun
geringere aantal aanhoudingen niet
tot minder veroordelingen leidde.
Verder wend aangetoond, dat vrou-
wen die 'gewond raakten, de dienst
niet vaker verzuimden dan hun man-
nelijke collega's. En tenslotte bleek
dat vrouwen naar verhouding minder
vaak werden genoteerd wegens on-
aangepast gedrag.
Op grond van dit onderzoek werd
geconcludeerd, dat het nuttig is,
vrouwen voor surveillance op de-
zelfde basis in te schakelen als man-
nen.
Dat gebeurt In de Verenigde Staten
dan ook steeds meer. Sherwood H.
Demitz, information officer van de
US-ambassade in Den Haag deed
ons een serie foto's toekomen van
zo'n vrouwelijke kollega in de stad
Washington: Martha Kinter tijdens
enkele van haar aktiviteiten,
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Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te HarIIngen

(1976-1)

KLAS I, OPLEIDING 1976-1

Staande v.l.n.r.: Wmr. H. Botter, de heer P.

Rijskamp (taaldocent), Anneke Visser (recep-

tioniste), wmrs. A. van Esveld, A. R. Drent,

T. v.d. Brug, R. M. Bijleveld, O. F. Baas,

W. H. Bol, K. A. Damasco, H. H. van Dijk,

H. J. M. Dijkhuis, P. Prinsen, A. J. Gombert,

M. A. T. Roodvoets, owmr. K. Hoekstra,

wmrs. J. D. Buiter, G. Brouwer, adjudant

G. M. Koning.

Zittend v.l.n.r.: Wmrs. J. B. Beijaard, L.

Duerink, A. W. M. van Diest, M. van Burg.

KLAS J, OPLEIDING 1976-1

Staande v.l.n.r.: Wmr. 1e kl. D. de Vries, de

heer P. Rijskamp (taal docent), wmrs. S. de

Boer, H. van Mastrigt, Anneke Visser (recep-

tioniste), wmrs. R. Gravendeel, H. Hulsebos,

M. Jansen, A. B. de Jóng, P. Kempe, J. M.

van Elburg, F. Griffioen, J. M. G. Kerssens,

J. M. Eissens, A. Nederhof, A. H. de Haan,

J. Jongbloed, F. J. M. Hurenkamp, adjudant

H. Bouwman.

Zittend v.l.n.r.: Wmrs. J. Hofman, K. Fekkes,

P. R. A. Brouwer, A. Klontje, M. van 't Hoog.

KLAS K, OPLEIDING 1976-1

Staande v.l.n.r.: Wmr. H. Lamberink, adju-

dant J. Postrna, wmrs. C. J. Out, G. Krijnen,

T. van Houts, G. T. Nijk, J. Kluiter, sport-

docent H. Stegenga, wmrs. N. Leyen, J. Los,

E. Krol, D. Meijer, M. Krom, H. V.d. Meulen,

wmr. 1e kl. J. Struik, de heer Van Nieuwen-

hove.

Zittend v.l.n.r.: Wmrs. H. Kunst, H. V.d. Mun-

nik, A. P. Arends, J. Legters, L. J. Mege-

link, C. A. Pennings.

KLAS L, OPLEIDING 1976-1

Staande v.l.n.r.: Sportdocent H. Stegenga,

owmr. F. Visser, wmrs. H. J. Schrama, E. A.

P. A. Lalieu, R. H. Schoenmaker, M. J. A.

Wessels, K. H. Ottens, D. H. B. V.d. Steege,

J. F. Raave, H. J. Roodakker, H. C. Sche-

pers, R. J. Onel, M. F. M. v. Tulder, H. H.

H. Sonderwal, adjudant M. Th. Berendsen.

Zittend v.l.n.r.: Wmrs. J. M. Schalkwijk, E.

R. Binkhuijsen, M. J. C. v. Strien, B. R. E.

Nijen-Twilhaar, K. Rouwenhorst.

27
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KLAS M, OPLEIDING 1976-1

Staande v.l.n.r.: Owmr. R. Hoekstra, wmrs.

J. C. Scholtens, W. D. Woppenkamp, S.

Talsma, J. H. C. v. Gorkom, A. Sikkema,

J. Sellis, J. W. Nengerman, D. J. v.d. Zee,

P. T. v. Beek, G. J. Schermer, F. J. IJzer,

J. H. v. Wieren, adjudant M. P. Meijer, sport-

docent H. J. Stegenga.

Zittend v.i.n.r.: Wmrs. H. W. Warden aar, J.

W. v. Veenendaal, J. G. M. Veltman, J. W.

Wanders.

nieuwe: - t .,
groeps·~-a..._~
commandanten

Met ingang van 1 november 1976
aangewezen als commandant van de
recherchegroep Nijmegen adjudant J.
Renshof. Hij werd geboren op 27
november 1919 te AaIten en was
sedert 1 september 1973 plaatsver-
vangend commandant van de recher-
chegroep Nijmegen.

Met ingang van 1 november 1976
aangewezen als oommandant van de
groep Poortugaal adjudant J. Broere.
Hij werd geboren op 10 december
1918 te Strijen en was sedert 1 april
1965 plaatsvervangend groepscom-
mandant te Poortugaal.

Met mgang van 1 november 1976
aangewezen als commandant van de
groep Diever adjudant G. Majoor.
Hij werd geboren op 9 december
1919 te Odoorn en was sedert 15
maalt 1969 plaatsvervangend groeps-
commandant te Diever.
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Met ingang van 1 november 1976
aangewezen als commandant van de
groep Lemsterland adjudant L. Steen-
sma. Hij werd geboren op 16 oktober
1923 te Boelenslaan en was sedert 1
januari 1974plaatsvervangend groeps-
commandant te Dantumadeel.

Met ingang van 1 december 1976
aangewezen als oommandant van de
verkeersgroep Zwolle adjudant J. A.
Geerts. Hij werd geboren op 24 de-
cember 1922 te Diepenheim en was
sedert 1 april 1974 plaatsvervangend
commandant van de verkeersgroep
Utrecht.

Met ingang van 1 december 1976
aangewezen als oommandant van de
groep Oud-Beijerland adjudant H.
Veenerna. Hij werd geboren op 16
december 1925 te Harlingen en was
sedert 1 augustus 1974 plaatsvervan-
gend commandant van de groep Al-
blasserdam.

Met ingang van 1 december 1976
aangewezen als oommandant van de
groep Eijsden de adjudant J. A. van
Kuyk. Hij werd geboren op 22 okto-
ber 1920 te Utrecht en was sedert 23
mei 1970 aangewezen als opperwacht-
meester, later adjudant algemene
dienst bij de staf van het district
Maastricht.
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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

in dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-11-'76: G. M. J. P. Adriaansen,

typiste Lt.d. te Breda (vkg).

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'76: M. S. Ji. M. Lautenslager,

adm. ambt. C 3e kl. te Eindhoven (rech.

qr.).

Per 1-9-'76: Th. Klooster, schrijver-A te

Eindhoven (bijz. d.); F. G. Faasen, schrij-

ver-A te Eindhoven.

D1STRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'76: J. J. Smits, adm. ambt. C

2e kl. te Boxtel.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-9-'76: J. A. M. v. Klokhoven, schrij-

ver-A te Schaesberg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'76: A. M. H. F. Rongen, schrijver

te Roermond.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'76: H. R. F. Lasut, schrijver i.t.d.

te Bunschoten; mevr. J. M. Barneveld-

Braun, wmr. te Maarssen.

ALGEMENE VERKEERSDlENST

Per 1-11-'76: G. Oosterbaan-Ottens, typiste

A te Driebergen; C. A. A. de Klerk, adm.

ambt. C 3e kl. te Driebergen.

Per 15-11-'76: C. N. M. Ansems, adm. hfd.

ambt. te Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

Per 1-11-'76: I. A. Bax, wmr. 1e kl. te

Schiphol.

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-12-'76: P. Z. Versteeg te Dordrecht;

J. H. J. van Schijndel te Eindhoven; F.

Th. M. Ernens te Groningen; P. J. M.

van Berne te 's-Hertogenbosch; A. P.

Booij te 's-Hertogenbosch; P. Th. M. Eck

te 's-Hertogenbosch; J. J. M. Th. M. van

Tilburg te 's-Hertogenbosch; H. W. E.

Roeffen te 's-Hertogenbosch; E. L. Vleu-

gels te Maastricht; A. J. M. Raven te

Maastricht; J. H. M. Gulikers te Maas-

tricht; J. H. Jehae te Maastricht; W. G.

J. M. Thijssen te Nijmegen; M. Chr. H.

Kuijpers te Roermond; E. W. Nekkers te

Zwolle.

Per 1-1-'77: A. H. Benthem te Amsterdam;

J. Benders te 's-Gravenhage; M. H. G.

Straat te Maastricht; L. J. Hollands te

Maastricht; F. Th. J. Broekmans te Roer-

mond; M. H. Driessen te Roermond; B.

Schaatsbergen te Utrecht.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-10-'76: P. J. Termaat te Alkmaar.

Per 1-12-'76: J. H. Koedam te Groote-

broek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: J. Kleimeer te Alkmaar.

Per 1-12-'76: R. H. van Houten te Boven-

karspel.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: H. J. Fröhlich te Schagen ,

W. Hollander te Berkhout; R. J. Wagenaar

te Schoorl; H. Biesboer te Egmond aan

Zee; A. P. L. v.d. Wateringen te Kleine

Sluis.

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'76: J. Abma te Amsterdam.

Per 1-10-'76: Fr. Bakker te Amsterdam.

Per 1-11-'76: J. van Assenbergh te Lands-

meer.

Per 1-12-'76: P. T. J. Hof te Castricum;

E. J. Groot te Duivendrecht; G. J. Reurs

te Broek en Waterland.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: H. Hilgeman te Ouderkerk;

C. P. Walraven te Ankeveen; P. Coobs

te Amsterdam; P. H. J. M. van Soelen

te Aalsmeer; F. R. v.d. Berg te lipen-

dam; P. Bovendorp te Akersloot.

tot fotograaf B 2e kl.:

Per 1-11-'76: M. Kuijper te Amsterdam.

tot parketw. A (C 1e kl.):

Pet 1-11-'76: H. A. Scholten te Amster-

dam.

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-10-'76: G. J. Koele te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: W. H. M. Ooithuis te Apel-

doorn; J. Chr. van Aaideren te Apel-

doorn; B. A. de Jong te Apeldoorn; P.

C. Frederiks te Apeldoorn.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-11-'76: H. Hilverink te Groenlo.

Per 1-12-'76: P. L. Schouwstra te Nun-

speet.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: R. Heuvelink te Aalten; E.

G. de Weerd te Hoevelaken; W. Klein-

Lenderink te Putten; M. v. Dijk te Wezep;

J. C. Kip te Elburg.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'76: J. Wiersma te Zutphen.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-11-'76: G. Majoor te Diever.

Per 1-12-'76: P. v. Beekum te Assen

(parketpol.).

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: J. D. de Vries te Coevor-

den; B. Wanders te Zuidlaren.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-11-'76: H. Bosmans te Hilvaren-

beek.

tot opperwáchtmeester:

Per 1-10-'76: H. Ketelaar te Breda (rech.

gr.); Th. J. M. Peters te Breda (rech.qr.):

J. P. C. M. Hagemans te Breda (rech.

gr.).

Per 1-11-'76: F. W. M. Severin te Prinsen·

beek.

Per 1-12-'76: W. C. C. M. de Letter te

Hoeven.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: A. Coldewijer te Kaatsheu-

ver; C. J. v. Eekelen te Geertruidenberg ;

D. M. J. M. Eras te Dongen; P. Jobse

te Oud-Gastel; C. G. M. Michielsen te

Zevenbergen; P. C. Pellicaan te Steen-

bergen; C. G. M. Tromp te Zundert; N.

E. M. v.d. Wijngaard te Steenbergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'76: P. A. M. Segers te Steen-

bergen.

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: P. van den Boogaart te

Dordrecht; E. W. Klop te Dordrecht; W.

L. A. Klootwijk te Dordrecht.

Per 1-11-'76: G. Meppelink te Oostvoorne.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: Th. Blokland te Papendrecht;
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C. J. L. Adriaanse te Papendrecht; C.

Fr. Bont te Ameide; A. A. de Vries te

Nieuw Beijerland; C. Batenburg te Strijen;

M. A. van Riel te Alblasserdam; J. J.

Rosbeek te Alblasserdam; J. M. C. P.

Smit te Goudriaan.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-11-'76: J. G. Duren te Rotterdam

(parketpoL); J. P. van Aken te Rotter-

dam.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'76: A. A. M. Vermeulen te

Didam.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-10-'76: P. Rombout te Beek en

Donk.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'76: C. P. Gooyer te Eindhoven

(rech.gr.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per HO-'76: A. P. Th. Bouw te Eind-

hoven (vkg); M. G. D. Zijlstra te Gemert;

G. Th. Heesters te Gemert.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: H. L. de Groot te Best; J.

J. M. Nooyens te Nuenen; T. G. M. v.

Oosterhout te Bergeyk; A. C. C. Schoon-

hoven te Budel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-10-'76: J. de Ruiter te 's-Graven-

hage; J. Potijk te 's-Gravenhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'76: A. van Asch te 's-Graven-

hage; L. W. de Koeyer te Middelburg;

M. W. Jeremiasse te 's-Gravenhage.

Per 1-3-'76: A. de Vries te 's-Gravenhage.

Per 1-10-'76: G. van Pelt te 's-Graven-

hage; C. J. Bijdevaate te 's-Gravenhage;

V. van Schelt te 's-Gravenhage; G. J.

de Graaf te 's-Gravenhage; L. M. Hooij-

mans te 's-Gravenhage; A. v.d. Wiel te

's-Gravenhage; J. H. de Gans te 's-Gra-

venhage; W. van Schaik te 's-Graven-

hage.

Per H1-'76: G. M. L. M. Oude Veld-

huis te Voorhout; H. C. Mensink te

Warmond.

tot fotograaf B I:

Per 1-7-'76: H. J. M. Buis te 's-Graven-

haqe,

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-11-'76: J. Nieuwenhuizen te 's-Gra-

venhage; A. Schaap te 's-Gravenhage.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per H1-'76: F. de Jager te Zuidbroèk.

tot wachtmeester:

Per HO-'76: S. Dijkstra te Leek; A. D.

Haveman te Nieuwe-Pekela.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-10-'76. J. Warris te Grootegast.

tot schrijver-A:

Per 1-8-'76: F. Wiersma te Marum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-9-'76: H. J. Buitenhuis te Dantu-

madeel.
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Per 1-10-'76: J. B. P. M. Somers te Ros-

malen; M. Somers te 's-Hertogenbosch.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: J. H. Goos te 's-Hertogen-

boseh; W. L. M. Krabbenborg te 's-Her-

togenboseh; A. W. B. Embrechts te

's-Hertogenbosch (vkg); A. L. Schevers

te 's-Hertogenbosch (vkg).

tot wachlmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: G. J. Timmermans te Dru-

nen; Th. L. Jansen te St. Michielsgeslel;

A. J. J. de Werdt te Den Dungen ; A. de

Jong le Boxtel; P. H. v. Herpen te

's-Hertogenbosch (vkg).

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: T. H. Koopmans te St.

Michielsgestel G. J. M. v.d. Krabben te

Rosmalen; M. J. A. de Hart te 's-Her-

togenbosch (vkg); G. W. A. M. Kleinhof

te 's-Hertogenbosch (vkg); L. J. v. Gen-

deren te Rosmalen; J. P. v. Kuijk te

Schijndel; B. J. G. D. Nijhof te Rosmalen;

J. H. Verhagen te Woudriehem; P. A. M.

v.d. Steen te Hank; J. C. F. v. Zwieten

te Veghel; O. Duursma te Boxtel.

tot folograaf B 1e kl.:

Per 1-7-'76: G. P. J. Rovers te 's-Her-

togenbosch (techn. rech.).

tot adm. ambt. C 1è kl.:

Per 1-7-'76: W. H. A. G. v.d. Hoog te

's-Hertogenbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: A. Hornstra te Leeuwarden

(vkg); D. Veenstra te Sexbierum.

DISTRICT MAASTRICHT

lot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: J. P. G. Koert le Born.

Per 1-10-'76: J. E. Bomhof te Cadier en

Keer; H. M. C. Peters te Stein; A. W.

Joosten te Maaslricht (rech.gr.); R. J.

P. v.d. Burght te Maastricht (rech.gr.);

B. G. v.d. Burg te Maastricht (rech.gr.).

Per'H1-'76: H. H. J. Plass te Klimmen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: M. J. Heesakkers te Eygels-

hoven; A. D. H. Spoelstra te Maastricht

(rech.gr.); Th. L. M. v, Orsouw te Berg

en Terbijt; R. P. J. Dautzenberg te Eijgels-

hO\008n;H. W. M. Vankan te Valkenburg.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: B. J. H. Schallrath te Val-

kenburg ; H. A. M. v.d. Steen te Beek;

J. H. F. Franssen te Ubach over Worms;

L. G. Vromen te Valkenburg; M. H. J.

Coolen te Schaesberg; H. H. B. Kuiters

te Oirsbeek; J. G. Willems te Nieuwstadt.

tot parketwachter A:

Per 1-11-'76: H. F. Broecks te Maastricht.

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per HO-'76: Th. M. J. van Hecke te

Middelburg.

Per 1-12-'76: J. L. M. Burlet te Oostburg ;

P. J. A. Ardonne te Koewacht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-11-'76: J. J. van Doorn te Kapelle.

tot wachtmeester:

Per HO-'76: T. C. P. de Munck te Phil-

lippine; A. A. Timmerman te Axel.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per HO-'76: H. C. v. Schilt te Nijmegen.

tot opperwachlmeester:

Per HO-'76: G. D. P. Aalbers te Nijme-

gen; J. Alkemade te Arnhem.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per HO-'76: W. A. M. Ermers te Nij-

megen; H. Post le Uilt; G. H. M. Wien-

deis le Terborg ; J. P. C. Pelers le Hele-

ren; J. H. H. Vieberink le Laag Keppel;

A. Th. C. M. Mulder te Appellern le

Maasbommel; J. Th. v.d. Heiden te Zoe-

len; C. M. Th. G. Hubbers te Lobith

Tolkamer; J. H. Tijink te Doesburg; J. M.

Turk te Ochten; A. G. B. Nieuwenhuis

te Buren.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: A. C. M. W. Gerrits te Mal-

den; H. de Haas te Bommel; G. J. Jong-

kind te Buren; A. H. S. M. Vernooy te

Nijmegen; C. A. Beumer te Didam; N.

Fr. B. ten Broek te Driel.

tot fotograaf B 1e kl.:

Per 1-7-'76: W. Blokland te Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-4-'76: J. F. Renkens te Helden-

Panningen.

Per 1-9-'76: M. Smeets te Bergen.

Per HO-'76: J. H. A. Stals te Roermond

(rech.gr.).

lot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: P. E. Onckels te Siebenge-

wald.

Per HO-'76: L. M. M. van Duurling te

Roermond (vkg); W. B. P. Lamers te

Roermond (vkg).

tol wachlmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: G. J. v. Zon te Swalmen;

G. Ch. Janssen te Herkenboseh; F. R.

Wever te Nederweert; C. M. J. v. Dom-

melen te Gennep; Th. P. B. Loell te

Mook; G. J. C. M. Avezaat te Weil; R.

G. Meeuwenberg te Helden-Panningen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: A. J. v.d. Werff te Reuver;

W. J. Erdkamp te Heythuysen; J. H.

Geenen te Roermond (vkg); L. G. Biese-

beek te Sevenum; A. M. H. M. Peters

te Heythuysen; J. Petter te Horst; A. J.

L. Stegerhoek te Horst; G. H. M. de

Vreede te Nederweert; J. H. Florijn te

Sevenum; A. R. Steenblik te Sevenum.

tot parketwachter A:

Per H-'76: J. Th. Wolters te Roermond

(parketpolitie):

DISTRICT UTRECHT

tot opperwachtmeester:

Per H2-'76: J. W. Rigter te Mijdrecht;

A. J. v.d. Lei te Mijdrecht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-12-'76: C. Capiteijns te Leersum.

tot wachlmeester:

Per HO-'76: L. C. G. Verlaan te Lin-

schoten; H. J. M. v. Haaren te IJssel-

stein; Ch. v.d. Straten te Bunnik; M. H.

J. Vos te Vleuten; J. E. Witmer te Bun-

schoten; H. Kuitert te Mijdrecht.
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tot parketwachter A:

Per 1-2-'77: W. v.d. Meulen te Utrecht;

M. Schilperoort te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-10-'76: R. Huisman te Zwolle.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: H. G. ten Brinke te Holten;

F. D. Eikelboom te Ommen; B. V.d. Heide

te Vroomshoop; A. H. Schoonderbeek te

Westarhaar.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'76: J. E. G. Hadders te Losser.

Per 1-10-'76: J. J. v. Weeren te Weerselo.

tot rijksambtenaar 111:

Per 1-2-'76: M. Schrooten te Zwolle.

ALGEMENE INSPECTIE

tot rijksambtenaar IV:

Per 1-10-'76: A. J. Terborg te 's-Graven-

hage.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: A. Batenburg te Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: S. Imminkhuizeh te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-9-'76: F. de Wit te Driebergen.

C.O.M.E.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: J. M. Broekhuizen te Nee-

rijnen; J. J. T. van Steijn te Neerijnen.

DIENST LUCHTVAART

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-5-'76: J. J. Vlietland te Schiphol.

KADERSCHOOL

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-5-'76: H. M. G. Waldram te Apel-

doorn.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'76: H. G. Schuurman te Apel-

doorn.

OPLEIDINGSSCHOLEN

tot adjudant:

Per 1-4-'76: G. Schut te Apeldoorn; A.

H. Oomken te Apeldoorn.

Per 1-8-'76: R. Jansma te Apeldoorn; R.
Schenkman te Horn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: L. Holen te Amsterdam.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'76: H. Danser te Zwartsluis; W.

B. Mulder te Vreeswijk; A. J. V.d. Broeke

te Reimerswaal; A. C. Oomens te Brui-

nisse; F. v. Driel te Gorinchem.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'76: E. Daim te Dordrecht; H.

Drost te Delfzijl; H. G. A. v. Megen te

Vreeswijk; J. G. C. v. Strien te Drim-

melen; C. J. Rotering te Amsterdam.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-8-'76: H. P. G. V.d. Water te Wil-

lemstad.

tot schrijver-A:

Per 1-5-'76: H. Sandbergen te Amsterdam.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: F. H. Lenting te Bilthoven.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: J. Boer te Soestdijk.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 15-10-'76: H. B. Groothuis, owmr.

van Bergen (N.H.) naar Bilthoven.

Per 1-12-'76: R. H. van Houten, wmr. 1e

kl. van Grootenbroek naar Bovenkarspel.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-9-'76: E. W. M. 00 Bruin, wmr. van

Duivendrecht naar Bennebroek.

Per 1-10-'76: W. J. Koree, wmr. van Bla-

ricum naar Leiderdorp.

Per 1-11-'76: K. F. Drieënhuizen, wmr.

1e kl. van Kortenhoef naar Linschoten.

Per 1-12-'76: P. T. J. Hof, wmr. 1e kl.

van Diemen naar Castricum; E. J. Groot,

wmr. 1e kl. van Akersloot naar Duiven-

drecht.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'76: J. W. Brummelkamp, owmr.

van Biddinghuizen naar Dronten; H. J.

Biesterbos, wmr. 1e kl. van Elburg naar

Apeldoorn.

Per 30-10-'76: G. Weustenenk, wmr. van

Wilp naar Twello.

Per 1-11-'76: S. R. L. Lancee, wmr. 1e

kl. van Oldebroek naar Groningen.

DISTRICT BREDA

Per 1-12-'76: W. C. C. M. de Letter, wmr.

1e kl. van St. Willebrord naar Hoeven

(p.cdt).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'76: S. van Groningen, wmr. van

Vianen naar Hei- en Boescop; A. W.

Hagoort, wmr. van Ouddorp naar Oost-

voorne; J. de Heer, wmr. 1e kl. van

Rozenburg naar Ridderkerk; J. W. A. M.

Rutjes, wmr. 1e kl. van Dordrecht naar

Nijmegen; L. J. C. Seters, wmr. van

Alblasserdam naar Ouddorp; T. J. van

Es, wmr. van Papendrecht naar Dirks-

land; R. Weljdema, wmr. van Vianen naar

Middelharnis; P. J. den Haan, wmr. van

H. I. Ambacht naar Meeuwenplaat; C. R.
Timmer, wmr. van Alblasserdam naar

Oude Tonge; J. van Schendel, wmr. van

Hardinxveld-Giessendam naar Alblasser-

dam; H. F. G. Steemers, wmr. van

Papendrecht naar H. I. Ambacht; D. A.

J. Kon, wmr. van Hardinxveld-Giessen-

dam naar Papendrecht; R. Hokke, wmr.

van H. I. Ambacht naar Klaaswaal; M.

Versluis, wmr. van Hardinxveld-Giessen-

dam naar Rozenburg.

Per 18-10-'76: A. Bergsma, wmr. 1e kl.

van Dordrecht naar Hemelumer Oldeferd.

Per 1-11-'76: G. Meppelink, wmr. 1e kl.

van Brielle naar Oostvoorne; J. M. M.

Slagter, wmr. van Dordrecht naar Oud-

dorp.

Per 1-12-'76: H. Veenema, adjudant van

Alblasserdam naar Oud-Beijerland.

BRUIL
APELDOORN
B.V.

BETON-
en
ASFALT-
WEGEN

kantoor EDE
postbus 19
Telefoon (08380) 19016*
Telex 45335

VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03*

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- meetwielen

- politie-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
polltle-autos
enz. enz.
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DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'76: W. P. A. Meyers, wmr. 1e kl.

van Nuenen naar Eindhoven (rech.gr.);

P. J. G. v.d. Nieuwenhuizen, schrijver-A

van Eindhoven (vkg) naar Waal re.

Per 1-10-'76: P. Rombout, owmr. van

Aarle Rixtel naar Beek en Donk.

Per 10-10-'76: J. M. M. v.d. Linden, wmr.

1e kl. van Gemert naar Eindhoven (meld-

kamer).

Per 1-11-'76: A. P. v.d. Ley, wmr. 1e kl.

van Gemert naar Lelystad (RPtW).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-11-'76: G. M. R. M. Oude Veldhuis,

wmr. 1e kl. van Noordwijkerhout naar

Voorhout; H. C. Mensink, wmr. 1e kl.

van Stolwijk naar Warmond.

Per 1-12-'76: G. Doosje, wmr. 1e kl. van

Boskoop naar Genemuiden; G. H. M.

Derix, wmr. 1e kl. van Hillegom naar

Beesd; G. Lohuis, wmr. 1e kl. van Nieu-

werbrug naar Maurik.

DISTR1CT GRONINGEN

Per 1-11-'76: F. de Jager, wmr. 1e kl.

van Uithuizen naar Zuid broek.

Per 27-11-'76: W. NiJkeuter, owmr. van

Zoutkamp naar Leens.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'76: H. J. Buitenhuis, owmr. van

Woudrichem naar Dantumadeel.

Per 18-9-'76: N. G. P. v.d. Hurk, wmr.

van 's-Hertogenbosch naar Overloon.

Per 1-10-'76: G. H. Rozendal, owmr. van

Rosmalen naar 's-Hertogenbosch.

Per 1-11-'76: C. Punselie, adjudant van

's-Hertogenbosch (meldk.) naar 's-Her-

togenbosch (vkg); D. Eekhol, owmr. van

Hagestein naar Woudrichem.

D1STRICT LEEUWARDEN

Per 1-11-'76: H. K. Roukema, wmr. van

Leeuwarden (vkg) naar Groningen (vkg).

Per 15-11-'76: R. H. Talsma, wmr. van

Grouw naar Bunschoten.

Per 1-12-'76: D. Veenstra, wmr. 1e kl.

van Tzum naar Sexbierurn; A. J. Werk-

man, owmr. van Warga naar Menaldurn.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'76: W. A. H. Konings, adjudanl

van Maastricht (vkg) naar Roermond

(vkg).

Per 1-9-'76: J. P. G. Koert, wmr. 1e kl.

van Schaesberg naar Born; M. Smeets,

owmr. van Nederweert naar Bergen.

Per 10-9-'76: W. Montanari, wmr. 1e kl.

van Maastricht (aId. bijz. C) naar Maas-

tricht Suv. aId. (vkg).

Per 1-10-'76: J. E. Bomhol, wmr. 1e kl.

van Schinveld naar Cadier en Keer; H.

M. C. Pelers, wmr. 1e kl. van M~stricht

(vkg) naar Slein.

Per 15-10-'76: J. H. de Jong, adjudant

van Beek naar Gulpen.

Per 1-11-'76: H. H. J. Plass, wmr. 1e kl.

van Nieuwstadt naar Klimmen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'76: P. J. A. Ardonne, wmr. 1e

kl. van Hulst naar Koewacht.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-76: A. Th. C. M. Mulder, wmr.

van Alphen naar Leeuwen.
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Per 1-9-'76: H. W. Hoogeveen, wmr. van

Angerlo naar Didam.

Per 4-9-'76: A. A. Kanselaar, wmr. van

Bommel naar Deil.

Per 1-10-'76: P. M. v.d. Ham, wmr. van

Beusichem naar Lelystad; J. H. Tijink,

wmr. van Doesburg naar Haaksbergen.

Per 1-11-'76: Th. Verbeek, wmr. van

Bra~el naar Zuilichem; P. J. van Raaij,

wmr. van Zuilichem naar Brakel.

Per 1-12-'76: H. W. G. Meurs, wmr. van

Ochten naar Didam.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-9-'76: M. Smeets, owmr. van Neder-

weert naar Bergen; P. E. Onckels, wmr.

1e kl. van Nederweert naar Siebengewald.

Per 31-10-'76: J. W. M. v. Gemert, wmr.

1e kl. van Roermond (vkg) naar Baexem.

Per 27-11-'76: F. Dollen, wmr. van Seve-

num naar Ruimerswaal.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-10-'76: K. v.d. Pol, adm. ambt. C

3e kl. van Bunschoten naar Bunnik.

Per 30-10-'76: J. J. v. Arkel, wmr. 1e kl.

van Breukelen naar Utrecht.

Per 1-11-'76: H. J. Hogeveen, wmr. 1e kl.

van Maartensdijk naar Bilthoven.

Per 15-11-'76: W. A. Burgier, wmr. van

Bunschoten naar Wartena; L. v.d. Have,

owmr. van Bunschoten naar Ouddorp.

Per 1-12-'76: R. W. Pothoven, wmr. van

Vreeswijk naar Bunnik; A. J. v.d. Lee,

wmr. 1e kl. van Kamerik naar Mijdrecht;

Joh. A. Geerts, adjudant van Bilthoven

naar Zwolle; E. v.d. Oosterkamp, owmr.

van Schalkwijk naar Wijchen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-10-'76: C. J. J. de Looze, wmr. 1e

kl. van Markelo naar Zwolle.

Per 2-10-'76: J. G. A. Oude Geerdink,

wmr. van Ommen naar Vroomshoop.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-9-'76: J. v.d. Wal, wmr. van Amster-

dam naar Amsterdam (rech.gr.); Th. Prins,

wmr. van Amsterdam naar Amsterdam

(rech.gr.).

Per 1-10-'76: T. A. M. Smale, owmr. van

Gouda (Aalsmeer) naar Gorinchem.

Per 30-10-'76: P. Kooy, wmr. 1e kl. van

Groningen naar Westerhaar; R. v. Dalf-

sen, wmr. van Amsterdam naar Nigte-

vecht.

Per 15-11-'76: W. J. Eijsvoogd, wmr. van

Lobith (Nijmegen) naar Boxmeer Cs-Her-

togenbosch).

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-11-'76: W. Mellema, wmr. 1e kl. te

Medemblik.

Per 1-12-'76: B. Welle, owmr. te Noord

Scharwoude.

DISTRltT APELDOORN

Per 1-8-'76: P. Th. Ploos v. Amslel, wmr.

1e kl. le Aallen.

Per 1-10-'76: C. J. Molboek, adjudant le

Lochem.; P. A. Eland, wmr. 1e kl. te

Barchem.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'77: J. Lagendijk, wmr. te Kaats-

heuvel.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'76: H. v. Grevengoed, adjudant

te Rosmalen; G. P. M. Jansen, wmr. te

's-Hertogenbosch (vkg).

Per 1-11-'76: H. A. Sallischberger, adju-

dant te 's-Hertogenbosch (vkg).

DISTRICT MAASTR1CHT

Per 1-10-'76: E. J. Rosenkamp, wmr. 1e

kl. te Meerssen.

Per 1-11-'76: L. H. G. Roobroeks, wmr.

1e kl. te Schaesberg; J. Pothol, adjudant

te Eijsden.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-8-'76: B. T. Daanen, wmr. 1e kl.

te Nijmegen.

Per 1-9-'76: A. A. J. van Drumpt, owmr.

te Arnhem.

Per 1-10-'76: H. Meeboer, adjudant te

's-Heerenberg; W. Heyting, wmr. 1e kl.

te Huissen.

Per 1-11-'76: P. Th. v. Dodewaard, owmr.

te Ewijk; W. van 't Sant, adjudant te

Nijmegen; A. Dijkstra, adjudant te Zui-

liehem.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'76: J. H. Duisters, owmr. te

Grathem.

Per 1-11-'76: W. A. P. G. Smits, wmr.

1e kl. te Sevenum.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'76: K. C. Visser, wmr. 1e kl.

te Bilthoven.

Per 1-12-'76: P. Ooms, wmr. 1e kl. te

Maarssen; A. Wielink, owmr. te Kamerik.

Per 1-1-'77: G. M. Boonen, schrijver-A te

Maarssen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-11-'76: B. J. Bokdam, wmr. 1e kl.

te Haaksbergen; J. Tuit, owmr. te Vrle-

zenveen.

Per 1-12-'76: M. Jansen, wmr. re kl. te

Dalmshoite; J. Zeelenberg, adjudant te

Losser; A. de Vries, owmr. te Ommen;

A. Beun, adjudant te Tubbergen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 8-10-'76: Mevr. A. Th. Essenburg-

Merkenhol te Driebergen.

Per 1-1-'77: Mevr. Joh. A. H. Onder-

water-Bredschneyder te Driebergen ; E.

Esser te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'76: M. J. H. M. Elshout, motor-

drijver/dekknecht.

in memoriam

Res. wmr. 1e kl.

K. Marlens

Groep

Wymbritseradeel

Distr. Leeuwarden

* 7-2-'23

t 9-1-'77

Res. wmr.

Joh. Woestenburg

Parketpolitie

's-Hertog enbosch

District

's-Hertogenbosch

* 29-11-'23

t 31-12-'76
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Oplossing van de

november-puzzel

Winnaar werd
de heer H. G. Veen,
Trosdravik 97, Leeuwarden

~

Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen, een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbesteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel

telefoon: 02225-464 of 436

(Duidelijk en met blokletters invullen s.v.p.)

Ondergetekende

geeft zich hierbij op als abonnee van het Rijkspolitie Magazine

met ingang van

Gelieve het RP-magazine te zenden aan:

Datum

ondertekening

33
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ilgmIB.V.

Steenweg 13 - TEGELEN

Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN

Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HAND BORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

December-puzzels

Beeldwoordpuzzel :

De oplossing luidde: 11 x de letter K.
Winnaar werd:
Mevrouw Koster,
Burg. C. H. Derksenstraat 49,
Heerjansdam.

Zoekplaatje

Winnaar werd:
Paul Voorderhake de Keizer,
Amaryllislaan 6, Bennebroek (6 jaar)

Juniorpuzzel:

Winnaars werden:

Jas Wassens (9 jaar),
Imkersdreef 533, Apeldoorn.

Boukje v.d. Schaaf (17 jaar),
Hooiland 28, Leusden-C.

PUZZELEN

IN DE WINTERSPORT

Niet naar de wintersport geweest?
Geen probleem. Dan kunnen we met
elkaar de schade al puzzelend in-
halen. Zonder het risiko van een ge-
broken been ,glijdt u zo de puzzel-
piste af.

PRIJSPUZZEL I:

In elk vakje op de sneeuwschans
moet een letter worden geplaatst. De
eerste letter van het gevraagde woord
komt in het genummerde vakje; dan
volgt u de verbindingslijntjes en zet
de volgende letters in de vakjes die
u 'onderweg' tegenkomt. De laatste
letter van ,een woord moet dus staan
in het vakje dat geen verdere ver-
binding met andere vakjes meer

CAP-CHUR APPARATUUR DVEC,NP 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 (Kootzuurgasgeweer) 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.
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heeft. Bij de juiste oplossing kunt u
achter a, b, c enz. (tot en met g)
zeven plaatsnamen van vrij kleine
plaatsen, zes in Nederland en een in
België lezen. Ze zijn dus elk acht
letters lang.

De omschrijving van de woorden is:

1. rood-gele kleur; 2. nota; 3. kleine
bunzing; 4. zij die een rechterlijke
uitspraak verlangt; 5. oorzaak; 6.
vernris; 7. poedelhond; 8. geldbuidel;
9. afsluiter aan gas- of waterleiding;
10. angst; 11. zelfkant van een weef-
sel; 12. naam van het natuurlijk ge-
luid van eenden en ganzen; 13. weide-
plant; 14. draadvormige deeltjes van
enige stof; 15. zwemvlies; 16. af-
soheidingsorgaan; 17. enig overge-
blevene; 18. zandheuvel, duin; 19.
zuivere petroleum.

Als u de zeven plaatsnamen gevon-

den hebt, op een briefkaart schrijft

en die stuurt naar onze Puzzel-

redacteur, p.a. Brahmsstraat 9 in

Eerbeek, dingt u mee naar een

boekenbon van f 25,-.

PRIJSPUZZELSVOOR DE JEUGD

A. Visitekaartjes

Welke beroepen hebben de mensen
die een visitekaartje boven hun hoofd
hebben? Zet de letters in de goede
volgorde. (Er is een raar 'beroep' bij
uit de onderwereld).

B. Aangroeipuzzel

Alle woorden in deze puzzel eindigen
op ijs.
De omschrijving van de woorden
luidt: 1. voorlijk van een stagzeil
(scheepsterm); 2. schreeuw; 3. be-
kende stad; 4. zomerse lekkernij; 5.
hof van Eden; 6. kleur; 7. daar is
het in een loterij om te doen.

Als je alles goed hebt ingevuld, ont-
staat in de vakjes a-b-c een woord
dat met de wintersport te maken
heeft en d-e-f-g-h een plaats in Noor-
wegen. Deze twee woorden, daar
gaat het om.

C. Sneeuwpoppuzzel

In de sneeuwpop moeten woorden
van steeds drie letters worden inge-
vuld, die allemaal op dezelfde letter
(in het midden) eindigen.
De beginletters vormen samen een
voor deze tekening toepasselijk
woord. De omschrijvingen zijn:

1. beroep; 2. boot; 3. zwak geluid;
4. woonschip; 5. lichaamsdeel; 6.
klapje; 7. inkt (Ing.); 8. hoog akker-
land. (Oplossingen niet insturen).

Scholieren die de oplossingen van

de puzzel A en B opsturen naar

onze Puzzelredakteur,

Brahmsstraat 9, Eerbeek,

hebben kans op een boekenbon

van f 15,-.

ZOEKPLAATJE

Iemand heeft een want verloren.
Waar is-ie gebleven?

33
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

1Be jaargang

no. 6

februari 1977

inhoud
OMSLAGARTIKEL

POLITIEPARCOURS

- veilig schieten

onder stress

COLUMN

W. Frackers:

Grenzen

POLITIE(K)

-5-

PPR-Kamerlid Waltmans:

Ik had best een

uitstekende

bureau-agent

kunnen zijn'

VROUWEN

Aversie tegen

vrouwelijke kollega's?

MERCKWAERDIGHE GEBOUWEN

(4) School in Baexem 31

INFO INTERN

Nieuws uit de districten

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe wachtmeesters

Nieuwe groepscommandanten

Personalia

'Fm-puzzel

.:,::ressen van redactie

~l .=:jministratie

indit nummer

'Ik zou zeker afgekeurd
zijn voor de politie .. .'

... veronderstelt Kamerlid
dr. Waltmans, "ze hadden me

vast te klein en wat bangelijk
gevonden. Maar wellicht was ik een
uitstekend bureau-agent geworden."

Wie is deze Europa-Radikaal die voor
de PPR o.a. politiezaken behandelt?
RPm zocht hem op in het Zuid-
Limburgse karnavalsland pag. 12

5

11

12

Wat schieten we op met
het nieuwe politieparcours?

"We moeten onze politiemensen
beter vertrouwd maken in de
omgang met hun wapen", zegt
RP's Old Shatterhand, majoor
De Kraker die het nieuwe schiet-
parcours introduceert. Hoe gaat dat?
Een RPm-verslaggever ging huIzen-
rapen tussen de roosjes. pag. 5

28

19

35

36

37

40

34

Steeds meer vrouwelijke

kollega's in het korps

... en daar hebben - nog steeds -
heel wat mannen moeite mee.
Ook sommige (jaloerse) echtgenotes
schieten uit hun slof. Een docent

van de school in Harlingen, waar
zo'n 30 jonge vrouwen worden
opgeleid, wil daar - op de man af
gevraagd - wel iets over zeggen
op . pag. 28

3
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veilig, snel en
doelmatig schieten

Hoe staat het met de schietvaardigheid van de rijks-
politieambtenaar? Waarom wordt er volgens een nieuwe
methode schietinstructie gegeven? Is het wapen wel

goed? Zijn er voldoende schietbanen? Komt de politie-
man in de knoop met de geweldsinstructie?
In Nederland wordt slechts met schroom over geweld,
dus ook over schieten gesproken.
Het RP-magazine wilde graag antwoord op een aantal

vragen.

Bij het Korps Rijkspolitie is men in
1973 gaan experimenteren met een
schietopleiding nieuwe-stijl. Het was
gebeurd met het 'roosjesmelken' Ka-
pingen, heroïnehandel, het optreden
van zwaar bewapende criminelen te-
gen politiemensen noopte de Neder-
landse politie tot nadenken over de
tot nu toe gevolgde schietopleiding.
Men kwam tot de conclusie dat de
tot dan toe gevolgde opleiding in be-
paalde opzichten "tekort schoot".
Men rapporteerde erover en droeg
alternatieven aan.
In '75 stemde de minister van Justitie
in met het plan van de Algemeen In-
specteur van het Korps Rijkspolitie
om, bij wijze van proefneming, het
schieten volgens een nieuwe methode
te gaan beoefenen.

Methode Sasia

Politiecommissaris Sasia uit Parijs
bracht in de jaren '60 die methode
mee uit Amerika. Hij had bij de FBI
de daar ontwikkelde methode gevolgd,
schreef er vervolgens een boek over
en leidde in Europa op zijn beurt
een aantal belangstellenden in het
Amerikaanse vuurwapengebruik op.
Eén van die belangstellenden was de
Belgische commissaris André Craen,

W. A. DE KRAKER

. . beter vertrouwd . .

die in het Nederlandse Tijdschrift
voor de Politie van zijn ervaringen
vertelde.
Vijf schietinstructeurs van de Centrale
Opleiding Mobiele Eenheden van de
Rijkspolitie werden daarna in de
gelegenheid gesteld om de opleiding
volgens de methode Sasia in België te
gaan volgen.
Inmiddels zijn door de instructeurs
van de COME een honderdtal rijks-
politieambtenaren opgeleid, die op
hun beurt de methode nu in de

door: A. Huizing
Foto's: H. L. van HarreveltJBPV

districten en centrale diensten kun-

nen instrueren.
De cursisten krijgen een gedegen op-
leiding van vier weken, waarin behal-
ve schieten ook vakken als pedagogie
en psychologie van het schieten aan
de orde komen. Als afsluiting van de
cursus worden de deelnemers in een
examen aan de tand gevoeld en dient
een scriptie te worden gemaakt over
hetgeen hen is onderwezen. Boven-

F. J. HAGEMAN

. . liever levend . .

dien wordt bekeken wat zij nog aan
eigen studie hebben gedaan.

Meer schietoefeningen?

Majoor W. A. de Kraker is als hoofd

van het Bureau Mobiele Eenheden en
Bijstandsverleningen verbonden aan
de Algemene Inspectie van het Korps
Rijkspolitie.
Zijn taak omvat onder andere de
coördinatie van de schietinstructie in
het korps.

5
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Over de schietopleiding zegt hij:

"Wij willen de man bekwamer maken
in het gebruik van zijn vuurwapen. Ik
heb een onderzoek laten instellen
naar het gebruik van het vuurwapen
door de politieman. Daarbij viel mij
op dat het aantal "schietgevallen"
door de politie toeneemt:

In 1971 werd eT 9 x geschoten
In 1972 werd er 9 x geschoten
In 1973 werd er 26 x geschoten
In 1974 werd er 29 x geschoten
In 1975 werd er 31 x geschoten

Een dergelij-ke toename zet je dan aan
het denken. Het tijdschrift Nieuwe
Revue heeft onlangs een artikel ge-
plaatst onder de titel "De bevende
hand van de schietende agent". Dat
verhaal bevatte een aantal uitgangs-
punten waar je binnen het korps aan-
dacht aan moet besteden.
De geoefendheid van de politieambte-
naar werd door iedereen wel aange-
voeld, maar men deed er in feite
weinig aan om de man meer en beter
te trainen in de omgang met zijn wa-
pen. Hij kreeg per jaar 100 pistoolpa-
tronen om te oefenen, vroeger soms
onder leiding van de sportinstructeur,
die in de zomer belast was met de
schietinstructie. In de winter werd
niet regelmatig geschoten. Gelukkig
is daar verandering in gekomen. De
politieman krijgt nu instructie van
een gemotiveerde, goed opgeleide in-
structeur. Het aantal patronen dat
voor oefening mag worden gebruikt
is opgevoerd tot 300 per jaar, zodat
de man nu ongeveer 30 patronen per
maand kan gebruiken. Nog te weinig
naar zijn smaak. De Duitse deskundi-
ge Hübner stelt dat de politieman
zo'n 100 patronen per maand zou
moeten verschieten om op peil te blij-
ven. Het is de vraag of we zover
moeten gaan; dat zullen we afwach-
ten. Eigen ervaring heeft mij geleerd,
dat hoe meer je het wapen in de han-
den hebt om te schieten, te behande-
len, schoon te maken, des te minder
ongelukken er zullen gebeuren.
Ik vergelijk het wel eens met een au-
tomobilist die per jaar een groot aan-
tal kilometers tussen de wielen zit.
Deze man is veel geroutineerder dan

Schietdocent J. A. Bolle in aktie

tijdens afleggen van politieparcours

6

een man die 50 kilometer per maand
aflegt in zijn auto.
Ik ben me er van bewust, dat wan-
neer het aantal schietoefeningen
wordt opgevoerd, dit, wat de manuren
betreft, invloed zal hebben op de uit-
voering van de praktische dienst."
Overigens wil de heer De Kraker wel
even kwijt dat momenteel een experi-
mentele schietinstructie wordt gege-
ven.

"De minister heeft ons onder bepaal-
de voorwaarden toegestaan om het
politieparcours te schieten. We moes-
ten onder meer kunnen beschikken
over bij de COME opgeleide instruc-
teurs. De districten en centrale dien-
sten leveren ons korpsleden die tot
schietinstrueteur worden opgeleid;
kerels die in de districten op partti-
me basis de schietinstructie verzor-
gen."

Aan dat systeem kleven bezwaren,
vindt de heer De Kraker.
"Naast zijn werk op de groep moet de
politieman zich een aantal dagen per
maand of per week gaan bezighouden
met schietinstructie. Er zijn voor hem
nog zoveel andere beslommeringen:
processen-verbaal. B-cursus enz. Het
liefst zag ik vaste schietinstructeurs.
Mensen met een B-diploma zodat ze
ook in die funktie bevorderd kunnen
worden. Zo'n man kan op zijn vakge-
bied bij blijven. Hij moet vaklektuur
lezen, hij kan zorgen voor materiaal,
banen bespreken enz. Hij zou inter-
nationaal van gedachte kunnen wis-
selen. We hebben vorig jaar deel ge-

nomen aan een internationale wed-
strijd politieschieten in Brussel. (Daar
zijn we goed uit de bus gekomen:
we werden bij het politieparcours 3e.
Er deden 10 landenequipes mee).
We hebben daar veel achtergrond-
informatie verzameld. Toen bleek ook
dat een enkel land het politieparcours
op een wat andere wijze beoefende.
Dat was aanleiding tot discussies,
waar we veel van hebben opgesto-
ken."

Oefenen onder stress

Op een mooie januaridag zien we
schietinstructie in de praktijk. Een
tiental aankomende schietinstruc-
teurs worden door opperwachtmees-
ter F. J. Hageman en wachtmeester I
J. A. Bolle, beiden als schietdocent
verbonden aan de COME, in de
schietvaardigheid onderwezen. Op de
schietbaan in het Mastbos te Breda
klinken droge harde knallen, afgewis-
seld met zakelijke aanwijzingen. Geen
overdreven gedoe met woeste blikken
en in het zand bijtend als een prof-
voetballer bij het missen van een
schot. Het gaat er nuchter toe, met
op tijd gelegenheid voor de inwen-
dige mens.
Schietdocent Bolle geeft een demon-
stratie van het schieten op het poli-
tieparcours. Binnen een maximale af-
stand van ca. 35 meter moet zeven
maal, op steeds wisselende afstanden
en vanuit een andere houding worden
geschoten. De afstand moet binnen
5.35 minuten worden afgelegd.
Hageman: "Dit in Amerika ontwik-
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Open holster, volgens eigen (ME)-

ontwerp

kelde parcours bevat vrijwel alle situ-
aties van waaruit de politieman zich
zal moeten kunnen verdedigen met
zijn vuistvuurwapen. Hij krijgt te
maken met de spanning om binnen
een bepaalde tijdsduur een aantal
schoten af te vuren. Hij moet daarbij
een minimum aantal punten scoren.
Alle handelingen, ook het vullen van
de patroonhouder, moeten binnen de
tijd worden verricht. De vaardigheid
met het wapen die wij de man bij wil-
len brengen is gebaseerd op drie uit-
gangspunten: veiligheid, snelheid en
doelmatigheid. Wanneer de politie-
man zijn toevlucht moet nemen tot
dit systeem van verdedigingsschieten
zal zijn doel zijn: de man uitschake-
len. En dan brengt hij natuurlijk lie-
ver een levende dan een dode ver-
dachte op het bureau."

Geweldsinstructie

RP-m: "Past deze nieuwe vorm van
schietopleiding in de "Geweldsin-
structie" die is neergelegd in de In-
structie Korps Rijkspolitie?"

De Kraker: "Onze geweldsinstructie
moet blijven prevaleren, dat staat
buiten elke discussie. Het maakt niet
uit vanuit welke houding de man
gaat schieten, als hij zich maar houdt
aan de geweldsinstructie. Ik ben bang
dat veel politieambtenaren hun pis-
tool trekken omdat ze zich niet safe
voelen. Zaken zoals de moord op die
Rijswijkse rechercheur en zo doen
daar natuurlijk ook geen goed aan.
Het gevaarlijke zit er juist in dat de
politieman zijn wapen wellicht al vast
in zijn hand heeft als hij ter plekke
komt. Wij moeten hem leren het wa-
pen snel te trekken zodra hij het no-
dig heeft. Mogelijk zorgt het verras-
singseffect er voor dat de politieman
het wapen niet hoeft te gebruiken.
Maar als hij toch moet schieten, dan
moet het een zuiver schot zijn en dat
wordt hem ook geleerd. Ervaringen in
Amerika hebben uitgewezen dat een
groot aantal confrontaties tussen
politieambtenaren en criminelen zich
afspelen op vrij korte afstand, 6 á 7
meter. Op de COME proberen we
door middel van films en dia's de
werkelijkheid van schietwaardige
situaties te tonen. In de schietbio-
scoop wordt de leerlingen het besef
van het trekken of niet trekken van
het wapen bijgebracht."

"FN-pistool is niet slecht"

RP-m.: "Vakbondsbestuurders en
politiemensen hebben zich in het ver-
leden uitgelaten over het feit dat de
wapens (in het bijzonder het pistool
dat iedere politieman bij zich draagt)
niet voldoet aan de eisen van deze
tijd. Ook wordt gezegd dat er te wei-
nig schietbanen zijn om de man op te
leiden."

De Kraker: "Er zijn 4 voorwaarden
om een goed schutter te zijn:

1. Er wordt een optimale konditie
verlangd van de man. Als iemand
op een wat uitbundige wijze een
verjaardag heeft gevierd, kan hij
de volgende dag niet in een opti-
male konditie zijn.

2. De munitie moet optimaal zijn.

3. Het wapen moet optimaal func-
tioneren.

4. De man moet een optimale ge-
oefendheid bezitten.

Wat voor wapen we hanteren doet er
iets minder toe. Ons wapen, het FN-
pistool, is niet slecht. Er zijn qua
vormgeving en mechanisme moderne-
re wapens op de markt waar o.a.
voor een deel de eigenschappen van
een revolver in zijn aangebracht, zo-
dat het wapen bijvoorbeeld met één
hand bediend kan worden. De lief-
hebbers van een revolver komen dan
ook meer aan hun trekken.
Het wel of niet invoeren van een
ander type vuistvuurwapen is nogal
emotioneel gebonden; het is vaak een

7
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·-.'.estie van persoonlijke voorkeur.
:'-:.; pistool heeft de laatste tijd nogal
-, 21 verbeteringen ondergaan. Zo is
~:: :;reepveiligheid van de FN iets dik-
.:::. geworden waardoor het pistool
~c.nakkclijker te hanteren is.
-Iet komt erop neer dat wij met het
.~;; toevertrouwde wapen moeten

- ~,'heren om een zo groot mogelijke
~~,'efcndheid te bereiken. Met het
~.· 'htcr hebben we wat geëxperimcn-
.cerd. Een instructeur bij de COME
c,~è'ft een open holster ontworpen dat
·:..;tckend voldoet. Het wapen kan er

; .'ed in worden opgeborgen. het is
" ..:1 te bereiken, zonder dat een bui-

.cnstaander het er gemakkelijk uit
-rn nemen. Overigens is de

.rperiuitrusting een zaak van de bei-
~.: ministers. Veranderingen op dat
~:~nt vinden niet zo snel plaats.

r~middels is er wel een interdeparre-
-:èlltale commissie vuurwapcnoplei-

~:lg opgericht met als opdracht het
':l!Werpen van een totaal-leerplan
'-· 'c'r de vuurwapenopleiding voor de
;~hcle Nederlandse politie, aangepast
_'.m de eisen van de politiepraktijk,
.J-medc het ontwerpen van een
':Jndboek voor die opleiding."

Schietbanen

\\-at de schietbanen betreft: maakt
je rijkspolitie voor ongeveer 60% ge-
oruik van militaire accomodatie .
..Daarnaast schieten we ook in
schietkelders van de gemeentepolitie
en op schietbanen van verenigingen",
zegt de heer De Kraker.
..Op dit moment is dat nog voldoen-
Je. Door het opheffen van een aantal
militaire schietgelegenheden en het
buiten gebruik stellen van andere
schietbanen ÎJ1 verband met techni-

sche tekortkomingen kan het zijn dat
we over een paar jaar in dat opzicht
problemen krijgen. Er wordt gedacht
aan het bouwen van schietaccornoda-
tic bij grote groepsbureaus, maar dat
heeft als nadeel dat altijd in dezelfde
.prettige) omstandigheden wordt ge-
oefend.
Zulke schietgelegenheden zijn wel
,:,'cd om technieken aan te leren,
~lJJr om geoefend schutter te wor-
..''::1 moet er onder alle klimatolo-
.: -che omstandigheden geoefend kun-
~-::' worden. In de praktische dienst
".;;:-c het tenslotte ook niet voor het
.:o::;;.:n wat voor weer het is."

Concentratie en aktie

9
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Het leven is een aaneenschakeling
van kennis maken en afscheid ne-

men.

Een eeuwig gebeuren waar de
mensheid - in steeds opéénvol-
;;"nde generaties - als rode draad
doorheen loopt.
De mens als persoon wisselt,
daarbij in oneindige variaties en
zantallen. En in elke mens is er
een leven lang een innerlijk bewe-
;=n. dat veranderingen in hem te-
weeg brengt.
O? zich een boeiende zaak: het
voorkomt, dat hij gaat leven als in
een cocon, het houdt hem leven-
dig. alert en op zijn hoede.
De mens nu die kennis maakt
met nieuwe omstandigheden, die
nieuwe ideeën tot de zijne maakt,
nieuw leven verwekt en geboren
ziet worden, diezelfde mens neemt
daardoor bij voortduring afscheid
van een deel van zichzelf. Hij is
als een lichamelijke cel, die zich
deelt en vernieuwt.

Degene die openstaat voor veran-
deringen, ja, die bij zichzelf en
anderen stimuleert, stelt zich wel-
iswaar kwetsbaar op, maar hij
leeft!
Maar het is vanzelfsprekend juist
daarbij te bedenken dat - nu in
de laatste decennia van de twin-
tigste eeuw - vooral de techni-
sche veranderingen zo op ons af
'='!ijven stormen, wij ons zelfrneer
'::El ooit leren grenzen te stellen
":.Î alles wat wij doen, denken en
..~,'rmogelijk houden.
:;;"t leven bestaat naas.t kennis
-,.;.ken en afscheid nemen ook in

:;"t leren grenzen stellen aan ons-

GRENZEN

zelf en aan anderen.

Wat is een grens?
Het is een afpaling van een stuk
"grondgebied" om aan te geven
tot waar het eigene zich uitstrekt
en waar het andere, dat niet van
ons is, begint. Grenzen mogen wel
overschreden worden, maar niet
dan nadat in welke zin dan ook
onderhandeld, nagedacht wordt
met de ander en met jezelf.
Zo heeft in het leven alles zijn
grenzen: niet alleen grondgebied,
maar ook meer abstracte zaken
als kunde, gedachten en toleran-

tie.

Soms is men in staat een grens te
verleggen als gevolg van een
nieuwe ervaring, waardoor een
ruimere blik verkregen wordt,
maar een gebeurtenis kan er ook
toe leiden, dat uitgezette grenzen
- tot hier toe en niet verder! -
gehandhaafd, ja zelfs om zichzelf
beter te beschermen, enger aange-
trokken worden.
Interessant daarbij is wel dat al
deze bewegingen in de eigen ge-
dachten en doe-wereld tot stand
komen, omdat men over de eigen

grenzen heen heeft willen kijken,
door het eigene heen heeft willen
denken.
Het is nodig om het andere te Ie-
ren kennen, te leren begrijpen en
daaraan het eigen waarde-oordeel
te toetsen. Als dat lukt dan heeft
er een proces plaats gevonden,
waarin de trias kennis maken,
grenzen stellen en afscheid nemen
zin heeft.

Een boeiende opgave en een taak
voor het gehele leven. Ook voor
gedachten omtrent de huidige
taak van de politie geldt deze
drie-eenheid.
Het verleggen van grenzen binnen
de handhaving van de openbare
orde, de opsporing van strafbare
feiten en de hulpverlening, ver-
dient op z'n minst een nadere
maar wel gefundeerde overweging;
een overweging, die zal moeten
leiden tot een conceptie, welke ge-
dragen kan worden door bestuur,
politie, justitie and last but not
least door de Nederlandse bevol-
king van wie de politie nog steeds
de dienaar is. Kennis maken met

nieuwe gezichtspunten en waarde-
oordelen uitspreken is één, daar-
aan zodanig gestalte geven, dat
gesproken kan worden van een
realistische aanpak is een geheel
andere zaak.

Het is - zoals wel uit het voren-
gaande blijkt - een kwestie van
durven, maar dan wel gebaseerd
op bedachtzaamheid .

Guido Gezelle zei het al: "denkt
alleer gij doende zijt en doende
denkt dan nog".

Frackers.
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PPR-Tweede Kamerlid dr. H. J. G. Waltmans:

"Ik zou best een uitstekende
bureau-agent zijn geweest"

Heerlen maakt zich op voor het karnaval. Maar daarvoor

is parlementariër Waltmans niet naar zijn geboortegrond
teruggekeerd. Hij moet er die middag toevallig zijn voor
een bespreking over mijnproblemen. Hij zal trouwens dit

jaar ook in zijn woonplaats Oosterhout geen karnaval
vieren, omdat hij rond Vastenavond weer in het buiten-
land zit. Want dr. Hendrik J. G. Waltmans (46) houdt zich

voor de PPR vooral bezig met Europese zaken.

12

Interview: F. J. C. M. van Etten

en Koen Aartsma (tekst)
Foto'·s Peter Frederiks/Buro AD

Drie minuten vóór de afgesproken
tijd verlaat hij het Grand Hotel in
Heerlen, steekt het Wilhelminaplein
over en koestert zich voor de etalage
van een antiekwinkel in het bleke
winterzonnetje.
"Dag meneer Waltrnans". zeg ik ... de-
ze keer ontkomt u ons niet", En dat
slaat dan op een verg eef se reis naar
Den Haag en enkele mislukte pogin-
gen in de afgelopen lijf maanden om
de kleine Limburger te strikken voor
een interview. Als we he: hotel weer
binnengaan, mompelt h:,i iets over
een 'misverstand'. laat z:,:~ in een ge-
bloemde fauteuil zl"k~:, en bestelt
een kopje thee,

"Mijnheer de Voorz i.te:" Het is een
waagstuk voor ee n :"':2:' die tot nog
toe met de politie 2!!ç~'1 kontakt
heeft gehad als zeer ,Y-:èe~geschikte
figuur welke berispt ;0':1 ::-è,I~aft werd,
om toch met enig e le~..:;",xid~ndheid
over de reorgan;s::.:;" '..'.:-, de politie
te praten en niet :--e: ~::-. persoon-
lijke geladenheid",
Met deze intrige~c:-.::e Z''1 begon
christenradikaal \\':;:::-:-:2:-- ,'P lf; -uni
van het afgelopen ,:22~ :::-. :-'12.:éen-
speech over politiez akc- ''1 de Twee-
de Kamer. Benieuwd :-'2.'.~ t,èl ken-
nelijk kriminek I'e~:e,:::-"-: '·2- deze
parlementariër. 0Pè-:- ',', ':èt RPm-
interview met het ',.":-=~è',: 2:.1:1 dr.
Waltmans om zijn e:;:,,"-: ':~':''::çel te
lichten.

"Eigenlijk vind ik nu ik hè: - achter-
af nog eens lee; - ,'2:": :"c':' wat arg-
waan wekkende OP;?'1::-'; 1:-: ':-edoelde

daar alleen maar :-.-:eo': :<: :2;;;''1, dat
ik als gewone "ede~:2:-:':~~ ,,:,.,',;eluk-

kig ben wanneer ik .:: "-:,~'':~è\al!en
op hulp van de politie :..:.'.:-.rekenen.

maar verder toch, eh. j:;: laarzen
bijvoorbeeld, dat wek: -" :-.:ii altijd
weer herinneringen Uil de ,~,'rlog;;ja-
ren .... ".

RPm: Maar de meesic [','I" -;'<.',,:,';:,1'/1

dragen helemaal gevn 1,:",'_-," meer,

Die zie je voornamelijk no : ;':,' motor-

rijders en beredenen. A Is min of meer

funktionele dracht. War vindt {(

overigens van de poliliclIICIISCII die

zich tegenwoordig wal nonelialant er
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presenteren, met hun haardracht

bijvoorbeeld?

W.: Dat komt bij mij wat makkelijker
over. Ik vind dat een voordeel, vooral
als je te maken hebt met de niet-kri-
minele aspekten van de politiedienst.
Wat ik dan maar liever noem: de po-
litieman als welzijnswerker. Want dat
is een belangrijk stuk van zijn werk.

Dat wordt niet altijd onderkend. Ik
geloof ook dat hij daar niet de juiste
opleiding voor krijgt. Maar hij wordt
er wèl mee gekonfronteerd in zijn
werk. Met gezinsmoeilijkheden, bu-
renruzies. problemen in café's en op
straat, jongerensociëteiten, en noem
maar op.

RPm: Zou u willen pleiten voor een

sterkere koppeling van politie en

maatschappelijke zorg?

W.: Zonder twijfel. Ik vind dat het
maatschappelijk werk meer inzicht
moet hebben in wat de politie op dit
gebied doet. En omgekeerd.

RPm: Die samenwerking geeft nogal

eens frikties. Ook omdat de hulpver-

leners de zaak vaak uit handen van

de politie willen peuteren, die daar

meestal als eerste mee gekonfron-

teerd wordt.

W.: Om de mensen die in problemen
verwikkeld geraakt zijn te kunnen
verwijzen naar de daarvoor bestaande
instellingen, moet de politieman
weten wie die welzijnswerkers, de
JAC's, enzovoort in zijn omgeving
zijn en wat ze doen.

RPm: U zegt niet, dat ook de politie-

man een sociaal werker moet zijn?

W.: Hij heeft wel een bepaalde taak
in het sociale werk, natuurlijk Maar
het gaat me te ver om te zeggen, dat
de politieman een maatschappelijk
werker moet zijn. Dat is niet nodig.
Voor dat werk kan men wel maat-
schappelijk werkers aantrekken. Maar
het minste wat je wel van een politie-
man verwachten mag, is dat hij in-
voelingsverrnogen heeft bij konflik-
ten en enige kennis en inzicbt heeft
in zulke menselijke situaties.

RPm: Mag je dat al van iemand van

18 jaar verwachten?

W.: De vraag is of we onze politie-
mensen niet te jong op het publiek
loslaten. Iemand van 18 jaar kan uit-
stekend verkeersknoppen bedienen .
Verkeer regelen is al ingewikkelder,
want je dirigeert mensen. Maar het
andere politiewerk stelt hoge eisen.
Dat heeft aspekten waar een andere
werknemer niet mee zit. Je bent 24
uur van de dag oproepbaar. Je staat
onder spanning. De ogen van het pu-
bliek zijn kritisch op je gericht. En
dan moet je de nodige kennis hebben
van alle mogelijke wetten en regels.
Die leeftijd zou dus best wat ouder
mogen zijn. Maar die kant gaan we
toekomst een situatie dat de mensen
vanzelf uit. We krijgen toch in de
hun schoolopleiding krijgen tot hun
achttiende. Dan gaan ze naar een be-
roepsopleiding. Een jaar beroepsop-
leiding is helemaal niets; ook twee
jaar nog niet.

Geen Rijkswacht

We dwalen wat af op dit vroege mid-
daguur. Le ober plaatst een tweede
rondje thee op het pluche. Over naar
organisa:torische politiezaken, want
de PPR-Limburger heeft zich meer
dan eens uitgesproken vóór een
regionale politie en vóór het dualis-
me.
WaItmans: "Ja, ik ben heel duidelijk
vóór dat dualisme. Ik geloof wel dat
ik me het sterkst heb uitgedrukt op
dat punt. Ik ben doodsbenauwd voor
een monisme, vooral als dat Justitie
gaat zijn ....

RPm: Waarom zegt u dat zo na-

drukkelijk?

W.: Ik heb voor Binnenlandse Zaken
op dat punt minder vrees dan voor
Justitie. Omdat bij Justitie dat opspo-
ringselement erin zit. Het kriminele
aspekt. Het strafrecht, Als je alleen
Justitie de baas laat spelen over de
politie, is de kans groter dat de na-
druk gaat vallen op het naleven van
de wet. Terwijl als Binnenlandse Za-

ken het alleen zou doen, de nadruk
meer zou vallen op het orde- en wel-
zijnsaspekt. Maar ik zou geen van
beide als enige over de politie willen
laten gaan. Vandaar mijn voorkeur

voor het dualisme. Want een staat in
de staat, zoals dat in België het geval
is met de Rijkswacht die autonoom
kan opereren, met eigen normen, en
die de zaken wel even zelf regelt als
er een slappe minister is, - nee zo'n
politie is bepaald niet mijn grote
voorliefde. Voor alle duidelijkheid:
het dualisme zoals ik dat bedoel
heeft niet betrekking op rijkspolitie
en gemeentepolitie, maar op de twee
ministeries. Ik ben voor een twee-
hoofdige leiding van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken. Als zij konstant
met elkaar moeten overleggen, is dat
naar mijn idee het beste.

RPm: U hebt in de Kamer gezegd,

dat er in de nieuwe politieorganisatie

voldoende garanties zouden zitten

om in elke gemeente politie te heb-

ben. Bedoelt u aanwezigheid van

politie of alleen toezicht?

W.: Ik vind dat er in elke gemeente
politie moet zijn. Niet alleen dat er
toezicht is met een autootje dat eens
per 14 dagen door ,het dorp rijdt. In
elke woonkern die daarvoor in aan-
merking komt moet politie zijn. Daar
moet een politiepost zijn. Ook in elke
stadsbuurt. Ik zeg niet dat overal
politiebureaus moeten zijn. Maar ik
vind wel dat er in elke buurt een po-
litieman moet wonen, die deel uit-
maakt van die woongemeenschap, die
daar een funktie heeft, van alles
hoort en ziet.

'Als we zo doorgaan,

zie ik het korps
rijkspolitie steeds
kleiner worden'

RPm: Dat pleit eigenlijk voor de rijks-

politie-organisatie ...

W.: 0, maar op zich heb ik niet de
minste moeite met de organisatie van
de rijkspolitie. Ik geloof wel, dat als
we op de huidige weg zouden door-
gaan, de rijkspolitie geleidelijk zou
verdwijnen. Er komen steeds meer
gemeenten die een eigen politiekorps
willen hebben en zeker met de her-
indeling van gemeenten op komst
krijgen we op den duur natuurlijk

steeds minder gemeenten die nog
onder rijkspolitie vallen. En dat lijkt
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me ook een onevenwichtige situatie
worden waar we niet mee gediend
zijn. Dat zou een soort stille sanering
van de rijkspolitie worden. . .. Maar
waar het mij om gaat is het present
stellen. Kortweg: preventie en presen-
tie. De politie moet overal zijn waar
mensen samenleven. Dat is eigenlijk
mijn beginsel. Het is - lijkt mij -
ook veel gemakkelijker als iemand bij
mij in de buurt mij op de schouder
zou kloppen en zeggen 'nou moet je
uitkijken, ik heb nu twee keer gezien
dat je te hard reed in de straat hier-
achter en daar is een kleuterschool,
daar spelen kinderen hè, dat moet je
niet meer doen'. Dat is veel accepta-
beler dan dat mij een Volkswagen
achterna rijdt met zwaailicht.

Politieleger?

RPm: U hebt zich eens laten ontval-

len, dat u van ons leger een politie

zou willen maken. Kunt u dat wat

toelichten?

W.: Kijk, wij hebben nu een leger
dat is ingepast in de doctrine die er
kortweg op neer komt, dat je de hele
aarde om zeep brengt als je wordt
aangevaIlen. Volgens mij is dat niet
de oplossing voor de veiligheidspoli-
tiek. Een internationale politiemacht
lijkt mij een beter alternatief.

RPm: U bedoelt Europese kaders ...

W.: Ja, met name Europese kaders.
Ik maak me sterk dat - zeker nu
we op de Noordzee de 200 mijlszone
hebben uitgebreid - binnen een aan-
tal jaren een Europese patrouille heb-
ben. Een EEG-patrouilledienst, ook
voor de bescherming van booreilan-
den, tegen diefstal en sabotage, om
de visserijrechten van de aangrenzen-
de staten te verdedigen, enz. In feite
kontrole uitoefenen op dat totale
gebied dat dan een binnenzee wordt
van de europese gemeenschap. En
daar zijn we tooh al lang aan toe.
Ook om milieuvervuiling op te spo-
ren. Nu wordt dat aan de marine
overgelaten, omdat die in vredestijd
toch niet veel om handen heeft.

RPm: Wat zou dat voor Nederland

betekenen binnen z'n huidige gren-

zen? Moet dan ons landleger ook een

politietaak krijgen, volgens uw idee?

W.: Nee, dat zou in feite een zo-

14

danige omvorming van het leger be-
tekenen dat het geen leger meer is in
de zin zoals wij dat nu verstaan.
Maar dan komen we zuiver op defen-
sievraagstukken terecht,

RPm: U wilt van ons leger politie

maken?

W.: Ja kijk, nee, de soldaat is natuur-
lijk niet de meest geschikte man voor
het politiewerk. Wij willen dat er een
wereldpolitie komt die ingrijpt als er
konflikten zijn. Maar een voorwaarde
daarvoor is weer, dat je een zodanig
veiligheidsstelsel hebt dat elke staat
z'n wapens inlevert. Zeg niet dat het
niet kan, want het is gebeurd. Al die
Duitse staatjes hebben hun legers
ingeleverd toen de Duitse eenheid tot
stand kwam. En Brabant en Limburg
hebben ook hun legers ingeleverd,
evenals Gelre en Utrecht.

RPm: Zolang zo'n wereldpolitie er

nog niet is, wilt 11 dan wel ons leger

handhaven? Of zou u in 1940 niet

teruggevochten hebben?

W.: Als wij in 1940 op de PPR-ma-
nier waren verdedigd, dan hadden
we toen niet met de wapens tegen de
Duitsers gevochten in de oorlog die
we niet moesten voeren, niet konden
voeren. We hebben in mei '40 aIleen
een aantal mensen laten verrekken.
Nee, we hadden ons beter wat serieu-
zer kunnen instellen op een bezet-
ting, op burgerlijke ongehoorzaam-
heid, op geweldloos verdedigen. Maar
onze ambtenaren, ook van de politie,
waren nergens op voorbereid. Wat
moet je doen als je opdracht krijgt
een konvooi joden naar de trein te
brengen? Wat moet je doen als je
machinist van zo'n trein bent? Wat

moet je doen als je opgeroepen wordt
om voor de bezetter te werken? Ook

'We zijn niet solidair
en dat is al in de
jaren '30 door de

overheid aangekweekt'

onze burgers waren nergens op voor-
bereid.

RPm: Mag je, als je geen militaire

verdediging voert, van de burger de

motivatie verwachten om dat deel

dan maar voor zijn rekening te ne-

men?

W.: Dat kun je wel verwachten als je
hem daartoe de mogelijkheid geeft,
hem daartoe opvoedt en hem duide-
lijk maakt waar het eigenlijk om
gaat.

RPm: U verwacht voldoende solida-

riteit?

W.: Het gebrek aan solidariteit in de
eerste oorlogsjaren, daar heeft de kri-
sistijd in de dertiger jaren veel toe
bijgedragen. Toen gaven ze elkaar in
Amsterdam ook aan als iemand zwart
werkte. Dat werd door de overheid
ook aangemoedigd. En dat dreigt nu
weer. Dat anonieme aangeven is iets
van voor de oorlog. En dat werd ook
geaccepteerd, zowel door de politie
als door de burgerlijke autoriteiten.
Kijk, als wij een stelsel hadden
waarin een anonieme aanklacht nooit
geaccepteerd zou worden maar ge-
woon in de pruIlenbak verdwijnt, dan
loop je ook niet het risiko dat plotse-
ling in 1940 hele horden Amsterdam-
mers anderen aangeven. Want dat is
gebeurd.

RPm: Dat gaat alleen maar op, als

er sprake is van een volledig loyale

overheid. Maar een bezetter zorgt er

wel voor, dat die overheid geïnfil-

treerd wordt.

W.: Nou, in Denemarken is dat toch
beter gegaan dan bij ons. Ook in
Roemenië zijn veel minder joden het
slachtoffer geworden. Dat Nederland
in de greep van de bezetters geraak-
te, kwam door onze perfekte bureau-
cratie. Als we het niet meer weten,
gaan we precies volgens de regels
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werken. En er bestond een uitste-
kende administratie, want voordat
een ambtenaar op het idee komt om
zijn administratie in de fik te steken,
moet er heel wat gebeuren. En toch
was dat de enige mogelijkheid ge-
weest. Maar we waren niet voorbe-
reid op een oorlog. Op geen enkele
vorm van oorlog. Met het gevolg dat
toen ons legertje onder de voet was
gelopen, we ook verder niets meer
hadden.

RPm: Het merkwaardige is, dat oud-

hoofdcommissaris Perriek dezelfde

problematiek en ook Denemarken

aanhaalt om te betogen dat je één

Sederlandse politie zou moeten heb-

ben. Want die ene politie zou in be-

z ettingstijd veel beter door de loyale

leiding te bespelen zijn.

\\".: Ik denk dat het lood om oud
ijzer is, want elke betere greep op
elke individuele politieman kun je
zowel ten gunste als ten nadele mani-
puleren. Wanneer je een auto beter
in de hand hebt, ligt het er maar aan
waar je heen stuurt.

Gekozen politiechefs?

RPm: U bent voorstander van geko-

zen burgemeesters. Zou u de pro-

vinciale politiechef straks ook willen

laten kiezen?

W.: Dat zou in mijn ogen helemaal
niet zo gek zijn. Maar voorlopig lijkt
mij het meest haalbare in Nederland,
dat zo'n funktionaris wordt benoemd
door de provincieraad. Op voordracht
van bet kollege van gedeputeerde sta-
ten. Zoals wij als 2e Kamer ook leden
van de Hoge Raad benoemen. En zo-
als provinciale staten nu ook de top-
funktionarissen van de diverse dien-
sten benoemen. Ik ben er niet zo ze-
ker van, dat er dan slechtere politie-
chefs benoemd zouden worden. Het
ligt voor mij niet zo duidelijk, dat de
politieman die technisch gezien het
meest geschikt is, ook de beste kom-
mandant zou zijn. Dat IS niet zo. De
beste metselaar hoeft helemaal niet
de beste voorman te zijn.
Dr. WaItmans is van mening dat de
burgemeesters, wat het justitiële as-

POLITIEK 5

Dr. W. J. G. Waltmans, 46 jaar geleden geboren In Brunssum (L.),

studeerde sociale wetenschappen, was dagbladredakteur, leraar,

cursusleider op een volkshogeschool en direkteur van het door

hem opgerichte Europahuls biJ Maastricht. HIJ promoveerde op

een proefschrift over de Nederlandse politieke partijen.

In 1966trad hij uit de KVP en was in 1968een van de mede-oprich-

ters van de Politieke Partij Radlkalen. Van 1970-'74 lid van Provin-

ciale Staten van Limburg, In 1972 lid van de Tweede Kamer, de

Raad van Europa, de NAVO Assemblee en sinds september '76 lid

van het Europees parlement.

pekt betreft - ook met de uitvoering
van de Vreemdelingenwet - bele-
maal niets te vertellen hebben over
de politie. "Daar ben ik zeer ontevre-
den over", zegt bij, "de burgemeester
is wel bet hoofd van de politie, maar
hier wordt de dienst uitgemaakt door
het departement. En dat regelt het
met de korpschef en zegt: wil je die
Marokkaan maar uitwijzen. En dan
wordt hij uitgewezen. De politie voert
alles uit wat de vreemdelingendienst
wil. En de burgemeester kan daar
niets tegen doen.

RPm: Het handhaven van de open-

bare orde, dat zag u met de verant-

woordelijkheden van de burgemeester

nog wel zitten, maar niet met die van

de CdK. Dat wilt u in de nieuwe

Politiewet zien vastgelegd, nietwaar?

W.: Ja, ik vind dat de handhaving
van de openbare orde in de gemeente
een zaak is van de burgemeester en
niet van de CdK. Hij heeft natuurlijk
wel een heel duidelijke bevoegdheid
in het gemeenschappelijk overleg,
maar het moet niet mogelijk zijn dat
hij met uitschakeling van de burge-
meester maar kan gaan rotzooien. En
ik moet ook niet hebben, dat een wat
droger of konservatiever ingestelde
CdK, die wat verkeerde opvattingen
heeft over bedrijfsvrijheid en demo-
cratie, zegt: 'Staking? Niks daarvan.
Pets-boem!'

RPm: Hoe ziet u de (nu weer ak-

tuele) werkstaking?

W.: Werkstaking is een grondrecbt.
En een bedrijfsbezetting is een uiter-
ste middel in de civiele sfeer en geen
strafbaar feit, als mensen hun eigen
bedrijf bezet houden om iets af te
dwingen. Dat besef groeit langzaam.
Ik denk dat je in de jaren '30 geen
bedrijf had moeten bezetten. Dan had
je gelijk de marechaussee gehad. Die
bad ze er prompt uitgeschoten. Maar
ik denk niet dat je nu één dienst-
plichtige krijgt om op Philipsarbei-
ders te gaan schieten. Als ik burge-
meester was, zou ik het de mensen in

'Als Nederlanders

staken, hebben ze daar
meestal een zeer

goede reden voor'

het bedrijf zelf laten uitzoeken en pas
optreden als er geslagen wordt, niet
eerder. Maar ik zou geen staking pro-
beren te breken, want dat is je taak
niet. Mensen die staken hebben in
het algemeen een bijzonder goede re-
den om te staken. Er wordt in Neder-
land niet lichtvaardig gestaakt.
Waarom zouden ze dat ook doen? Je
kunt er alleen maar last mee krijgen
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en minder inkomen. Ik vind dat je
als burgemeester altijd rekening moet
houden met de zwakste partij, de sta-
kers. Het is in eerste instantie zij-i
taak om niet de sterke, maar de
zwakke te beschermen. .

RPm: U pleit voor een politie in

Europees verband; Maar u betoonde

:ich toch niet zo gelukkig met de

Belgische Rijkswacht en er zullen wel

meer landen zijn, waar het optreden

van de politie harder is dan in Neder-

land. Zou u daar graag mee samen-

werken in één organisatie?

W.: Wij hebben een burgerlijke poli-
tie, geen rnilitairûstische) politie. De
politieman bij ons is als burger net
zo'n normale vent als iedereen. De
enige voorbeelden uit de geschiedenis
die ik ken dat het is misgegaan met
de politie, waren als de politie in
slagorde stond opgesteld door onver-
antwoord handelende bestuurders die
hun verstand kwijt waren en de zaak
niet aankonden. De politie moet dan
de rotzooi opknappen. Bij zulk falen
van de bestuurders heb je niet het
recht om de politie verwijten te
maken. Ik vind dat wij een goede po-
litie hebben, die mij liever is dan de
politie in heel wat andere landen. Ik
bedoel dan ook met dat we een Euro-
pese politie zouden moeten hebben,
maar dat we voor een aantal taken
zullen moeten samenwerken. Ik denk
aan detacheringen en aan een moord-
kommissie bijvoorbeeld en een groep
specialisten voor gijzelingen, e.d. Als
Europa een bondsstaat wordt, krijg je
toch weer een bondspolitie, maar het
zal meer iets van een FBI worden
dan een staatspolitie.

Particuliere politie

Dan legt de heer Waltmans plotseling
het begrip 'partikuliere politie' op ta-
fel: "Daar is een ontwikkeling aan de
gang die me grote zorgen baart.
\\"ant die bewakingsdiensten, parti-
kuliere recherche e.d. zijn staatjes in
de staat geworden. Die regelen zaken
zelfs in het gebouw van de Tweede
Kamer. En bij warenhuizen maken ze
:'L';TlS hun eigen straffen. Ik ken een
zeval. dat een vrouw gepakt werd
~\"egenswinkeldiefstal van goederen

'De ontwikkelingen bij

de partikuliere
politie moeten

ons zorgen baren'

ter waarde van 80 gulden, waarvoor
ze 250 gulden boete moest betalen
om een aangifte bij de politie te voor-
komen. Dat regelde meneer de parti-
kuliere rechercheur even.
Ekonomisch gezien lossen zulke
partikuliere diensten niets op. Zij
moeten ook betaald worden. Dan kun
je beter een goed opgeleide politie
betalen. Want waar gaan we heen,
aIs je met geld knokploegen en bewa-
kers (vaak bewapend) kunt .kopen,
die niet zijn opgeleid, geen enkele
verantwoordingsplicht hebben en al-
leen maar het recht van de sterkste
en de meestbiedende laten gelden. En
die niet kontroleerbaar zijn. Er zijn
natuurlijk verschillen. Ik begrijp best
dat een groot concern als de DSM
een bedrijfspolitie heeft die binnen
haar hekken opereert. Maar in Hoog
Catherijne (Utrechts winkelcentrum)
ligt dat heel anders. Daar wens ik
niet door een privé politieman aange-
houden of vermaand te worden, ook
al draagt hij een uniform dat veel op
dat van de echte politie lijkt.

RPm: En Hoogenboom op Schiphol?

Mogen die mensen van u fouilleren?

W.: Dat is ook zoiets waar ik vraag-
tekens bij zet. Ik vind het korrekt als
op Schiphol een politieman tegen me
zegt: Sorry meneer, ik moet u
fouilleren. Dat is zijn taak. Maar dat

ik door een willekeurige burger die
bij een partikulier werkt gefouilleerd
mag worden, gaat me te ver. In op-
dracht van wie? Van de NV Schip-
hol? Daar heb ik toch geen bood-
schap aan?

RPm: In opdracht van Justitie, die

deze mensen heeft ingehuurd.

W.: Het is en blijft een eigen taak
van de politie. Kijk, in eerste in-
stantie zou men moeten proberen de
reële sterkte van de politie op orga-
nieke sterkte te brengen, want dat
krankzinnige verschil in getallen dat
ik zo vaak hoor, dat is geen beleid.
In de tweede plaats zou je de werving
anders kunnen richten, op de funk-
ties. Er is toch geen enkel bedrijf dat
een universalisme nastreeft. Dat kan
ook niet. Neem mij nou. Als ik vroe-
ger bij de politie 'gesolliciteerd had,
zou men wellicht gezegd hebben: nou
die jongen moeten we maar niet heb-
ben, die is wat klein en een beetje
bangelijk. Terwijl het best kan zijn
dat ik een uitstekende bureau-agent
zou zijn. Om mensen op te vangen
die met moeilijkheden komen. Dat
zou ik waarschijnlijk veel beter doen
dan iemand anders. En dat zou ook
best met andere taken zo kunnen
zijn. Dat geldt trouwens nu nog voor
de wat oudere mensen die door de
politie in dienst genomen zouden
kunnen worden. Waarom zou bijvoor-
beeld een ex-mijnwerker geen goede
politieman kunnen zijn?

Waarom rangen?

RPm: De leeftijdsgrens is 28 jaar.

W.: Wat een onzin. Als ,iemand nu 40
is, goed gezond en met een goede
instelling ten opzichte van mensen,
zou die best naar de politie kunnen.
Het is een .grote vergissing, als men
meent dat elke man die het korps
binnenkomt alles moet kunnen of
overal ingezet moet kunnen worden.
Dat is natuurlijk waanzin. Dat is in
geen enkel bedrijf zo. Alleskunners
bestaan niet.

RPm: Het aantrekken van ouderen

geeft wel problemen bij promoties,

in de carrière van de man.

W.: Ik zie niet in waarom dit bij het
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onderwijs wel kan en bij de politie
niet. Dat komt natuurlijk door het
rangenstelsel. Ik vraag me af of dat
wel zo nodig is. Een funktiestelsel is
natuurlijk iets anders. Ik heb ook in
het onderwijs gewerkt en in de
journalistiek en daar heb je een rec-
tor en een hoofdredakteur, maar ver-
der ·zijnhet allemaal kollega's. De le-
raar Frans is niet hoger of lager dan
de leraar Scheikunde. En de chef
nieuwsdienst is niet hoger of lager in
rang dan een kunstredakteur. De sa-
larissen en de taken verschillen wel,
maar men hangt niet zo aan rangen,
zoals ambtenaren doen. Dat is
typisch voor de ambtenarenwereld.
Allemaal rangen en er worden alle-
maal rangetjes bij uitgevonden. En
dat kun je natuurlijk moeilijk bij de
politie als eerste gaan afschaffen.

RPm: U bent tegen rangen.

W.: Ja, er zijn ook geen Ie en 2e en
3e rangs Kamerleden, ze zijn allemaal
gelijk. Je spreekt elkaar ook niet met
een titel of rang aan. Waarom zou je

Christenradikaal Waltmans - op-

gegroeid in het feodale Zuidlim-

burg, waar (zoals hij zegt) de

machtige katholieke mijn-heren en

prelaten hem ertoe brachten de

moederkerk z'n rug toe te keren -

haalt kwasi onverschillig zn schou-

ders op over de Wim Kans Oude-

jaarsopmerking ('die ;o1gensclub

van de PPR'). We ne en afscheid

van een man die dus riet van ran-

gen houdt en vanzichzelf ce nkt dat

hij best een goed bureau-agent had

kunnen zijn. Hij zal we: ge'ijk heb-

ben, maar zijn duideli}« getoonde

belangstelling voor ce sa a-isschaat

van politie-officiere1 coe t 01S toch

twijfelen, of brigadier He1crik Walt-

mans dan niet een greep naar de

sterren gedaan zou hebben.

ook. Dat is wel eens anders geweest.
Als dit gesprek 100 jaar eerder was
gehouden, had u konstant 'excellen-
tie' moeten zeggen. want dat was de
aanspreektitel van een Kamerlid in
die tijd.

RPm: Dan waren we beslist niet ge-

komen.

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLENINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDE= .......- =

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem-

loze en solide behandeling. van uw aanvraag voor een

persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz.

Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en

discrete behandeling.

• Wettelijke tarieven

• Geen informatie bij werkgever of buren

• Geen kosten vooraf

• Kwijtschelding bij overlijden

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.

Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel-

matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Bel of schrijf naar:

netto 24 36
in handen rnnd rr r: - ---
f 2.500 124 ê~

f 3.500 171 L':-

f 4.500 217 ""=.,:

f 5.500 263 4,3:- - j/ 6.500 310 ?- - -
f 8.500 402 25: ..-

f 10.500 495 3.!E c: -
,

f 11.000 518 36·~ ,- -
f 14.500 680 477

116.000 750 526 • ~ =. --
118.000 843 592 :.~~--
f 21.000 984 691 ~-- ...!,::.:

124.000 1125 790 622

Ook tussenliggende bedragen

EIGEN-HUIS-BEZITTERS OPGELET'

110.000 over 120 rnnd. '1t.6-

/25.000 over 180 rnno. ,f 316-

f 35.000 over 180 mnd. ; 442.-
f 60.000 over 180 mnd ; 759.-

Informeert u ook eens vrijblijvenc

naar de mogelijkheid tot het vóór-

financieren van de rijkssubsidie.

BUKO
FINANCIERINGEN
POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8

TELEFOON (05200) 19893 of 18244

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur
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A. de Jong, J. Oosting. B. Roomer.

D. G. v.d. Witte.
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Fan-Mail

MAASTRICHT - Kollega L. Da-
men, die de voorlichting in het
district Maastricht verzorgt, staat er
goed op bij de jeugd, zoals blijkt uit
deze tekeningen die hij cadeau kreeg.

Goed dat er politie is

••

v
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Meneer Domen heeft een vriendin
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Zaaien ... oogsten

Wachtmeestersgezin
kreeg een drieling

HEESCH - Wachtmeester N. J. G.
van der Donk van de groep Heesch
pakt zijn zaken groots aan, ook privé.
Drie jaar geleden werd hij vader van
dochtertje Nicole. In de eerste week
van 1977 meldde hij dat het kinder-
tal was verviervoudigd. Op 4 januari
had zijn vrouw namelijk het leven
geschonken aan een drieling: Mark,
Jeroen en Claudia.

Het kersverse trio van het Brabantse
echtpaar Van der Donk-De Graauw
kwam ter wereld in het Grootzieken-
gasthuis te Den Bosch, onder het
wakend oog van enkele specialisten.
Een driewerf .gelukwens. (GAB)
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Telex ...

AAN: COMB LIMBURG

BRABANT EN CRI

REG NR 14267/76

IN OPDRACHT VAN DE OVJ

TE MAASTRICHT WORDT DE

OAV TERZ OVERTR ART

32 WVW VERZOCHT VAN:

R , PETER JOSEPH

GEB SCHAESBERG 25.12.43,

WON TE SCHAESBERG

MAAR THANS VERM ZVWVPL.

BIJ AANHOUDING VERHOREN

EN ONDER WEEKLIJST 57/3

VERZENDEN NAAR PARKET

OVJ TE MAASTRICHT.

Aangetekend of onder rembours??

(PC)

JUSTITIE GAAT ILLEGALE

VREEMDELINGEN AANPAKKEN

I T,,· popi('rrn. aistublic]t .....

(Nieuwsblad van het Noorden)

20

Districtsbureau
Den Bosch verhuisd

DEN BOSCH - Het districtsbureau
te 's-Hertogenbosch is onlangs ver-
huisd van het Julianaplein 8 naar het
adres Vlijmenseweg 50A.
De districtsstaf, de administratie,
recherchegroep, technische recherche
en meldkamer zijn ondergebracht in
de voormalige dependance van het
Willem-Alexanderziekenhuis.
Het personeel van de meldkamer
moest zich tijdens de verhuizing be-
helpen met noodapparatuur. "Als
echte managers", schreef het Bra-
bants Dagblad, "alleen de beeld-
schone secretaresse ontbreekt nog.
Daar heeft justitie-minister Van Agt
nog geen geld voor uitgetrokken op
zijn begroting." (GAB)

Foto: Jan Verhoeff

Nieuwe RPm-info in het
district Middelburg

MIDDELBURG - Om gezondheids-
redenen heeft adjudant A. A. Bliek
van de districtsstaf te Middelburg
zijn functie als info voor het RPm
moeten neerleggen.
De nieuwe informant in het Zeeuwse
is: adjudant G. J. Helmendach. Hij
is te bereiken op het districtsbureau,
tel. 01180-28085 (thuis: 01180-25887)

Schot in de roos
dank zij afzwaaiers

APELDOORN - Op de dag van de
beëdiging van nieuwe wachtmeesters
te Apeldoorn, schonken de afgestu-
deerde leerlingen van klas E een be-
drag aan geld dat ruimschoots vol-
doende bleek voor de aankoop en
het africhten van een blindegeleide-
hond.
Bij de schietoefeningen tijdens het
cursusjaar was het idee geboren om
voor elke afzwaaier en misser een
kwartje af te dragen voor de klasse-
pot, met de bedoeling om het geld
te bestemmen voor de stichting Kon.
Ned. Geleidehondenfonds.
Aan het eind van de schietopleiding
bleek dat men te goed had geschoten
om een geleidehond te kunnen kopen.
De pot bevatte "slechts" 200 gulden.
Een bedrag van 500 gulden bleek
nodig.
Klas E droeg daarom iedere maand
een kleine vrijwillige bijdrage af.
Op 17 december overhandigde wacht-
meester C. A. de Bruin namens de
klas aan een deputatie van de stich-
ting, bestaande uit mevr. mr. A. Arine
Groen Kolthof (directrice), mevr. G.
N. Couzy-Fortanier en mej. W. C.
Mandersloot een bedrag van 607 gul-
den. (AdJ)

Wmr. C. A. de Bruin, ook in oog

met de blindegeleidehond.

(Foto: A. L. van Ooijen)
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Feest in Dokkum

DOKKUM. - Wat nu? Karnaval in
Dokkum? En Bonifacius dan?
Protestants Nederland kan gerust
zijn: dit is het bestuur van de mid-
denstandsvereniging Club '65 dat z'n
vreugde komt uiten over het nieuwe
groepsburcau van adjudant G. van
den Berg en zijn mannen. Dat ge-
beurde al zingende, met een lied dat
op de wijze van 'Daar komen de
schutters') als refrein had:

Daar komt de politie,

daar komen ze an.

Het lijkt zo heel wat

met 't pakkie an.

Maar zonder de pakken

en zonder de pet

zijn 't ook maar burgers.

Zo is 't maar net.

Groepsbureau Dokkum

Een feestlied 1'11 bloemen Hili de Club '65 (links de zes bestuursleden) voor

de groep Dokkuin, V.1.Il.r.: mevr. J. v.d. Berg-Flikkema, K. Wiersma,

groepscommandant G. v.d. Berg, Sj. v.d. Meuten en S. Smit.

(Foto Kamminga / Nieuwsblad van N.o.-Friesland)
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Bij(stands)kantoor

LEEUWARDEN. - Aan een inwo-
ner van Damwoude gingen de discus-
sies over de "politie als welzijns-
werker" voorbij. Hij had daarover een
eigen mening en liet daarvan blijken
tijdens de jaarwisseling; hij bracht
op de gevel van het groepsbureau
in zijn woonplaats een bord aan met
het opschrift "Sociale Zaken".
Men heeft het bord er een weekje
laten hangen. Daarna is men in stilte
voortgegaan met het verrichten van
sociaal werk. (1.0.)

(Foto: Friesch Dagblad)

Hulpverlening

Uit: De Waterkampioen

Een niet zo'n ervaren Belgische zeiler
laat middels "De Waterkarnpioen"
weten hoe hij met vrouwen twee
jonge kinderen op het Veerse Meer
letterlijk aan lager wal raakte.

Het optreden van Zeeuwse collega's
van de RP te Water voorkwam erger.
De geredde zuiderbuur zegt in zijn
ingezonden brief: "Mannen als deze
leveren een werkelijke bijdrage aan
het tot stand komen van een goede
relatie tussen politie en publiek".
Zo, nou horen we het ook eens van
een vreemde. (vdW)

Groepsbureau Delden (Ov.)

'Wervings-advertenties
nu reëler en selectiever'

UTRECHT - Waarschijnlijk is het
vele lezers van radio- en televisie-
bladen opgevallen, dat het korps
Rijkspolitie sinds januari een andere
weg is ingeslagen met de wervings-
advertenties.
De opmaak van de advertenties is
veranderd. Waarom?

De heer A. van den Bosch, hoofd
bureau personeelsvoorziening zegt er
dit van: "In 1976 vroegen 30.000
mensen om inlichtingen over een
funktie bij de Rijkspolitie. Daarvan
hebben er 10.000 gesolliciteerd. De
verwerking van deze stroom van
kandidaten kost ons bureau veel tijd
en moeite. Bij de beoordeling van de
sollicitatie-bescheiden krijg ik wel
eens het idee, dat rijp en groen een
poging doet om een baan bij de
Rijk'spolitie te krijgen.
Mogelijk wordt het aanbod van niet
geschikte kandidaten mede veroor-
zaakt door de minder reële en selec-
tieve methode van adverteren, zoals
we die tot nu toe pleegden te doen.
In samenwerking met de Rijksvoor-
lichtingsdienst en het reclamebureau
NPO hebben we daarom een nieuwe
advertentiecampagne ontworpen.
De tekst en foto's zullen een reëler,
'mogelijk een wat harder beeld geven
van het (rijks-)politiewerk. We pro-
beren de politieman in aktie te tonen.
Een man die te paard surveilleert in
een duingebied kan plotseling worden
betrokken bij een bosbrand; een
wachtmeester van de landgroep zal
moeten optreden als er stil alarm is.
Bovendien biedt de advertentie-cou-
pon een mogelijkheid om bepaalde
gegevens van een kandidaat te ver-
krijgen. Er wordt veel tijd besteed
aan belangstellenden die niet aan de
aanstellingseisen voldoen. Daarnaast
is het voor ·de sollicitant van belang
om, als we hem of haar moeten af-
wijzen, daarover snel een mededeling
te doen." (A.H.)
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Brandmeesters Vogel en De Wijs in

aktie, met de Prins (rechts in de auto) als lachende derde.

24
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Foto's C. van Nieuwenhoven

Onze band met Oranje

YPENBURG. - Het is al weer even
geleden, maar de foto's zijn zo zeld-
zaam, dat ze alsnog publikatie ver-
dienen. Het gebeurde in 1975 tijdens
het bezoek van Senegals staatshoofd
van ons land. Bij aankomst van de
hofauto AA-84 op vliegveld Ypen-
burg vatte de linkervoorband vlam,
waarschijnlijk doordat men te lang
met een lege band was blijven door-
rijden. Geen nood, twee officieren
van de AVD trokken de stoute
schoenen aan (en de witte hand-
schoenen uit) om de b(r)and te blus-
sen. Dat lukte wonderwel. De lintjes
waren dan ook welverdiend. (GAB)
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even noteren: naam, adres en telefoon van uw info !

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN, adj. alg. dienst
Bureau: Kannamarstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 86 00 (thuis: 02209 - 26 07) ..

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat IlO, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990 - 2 1052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP, owmr. v.a.
Bureau: Fauststraat 7, Apaldoorn
tel. 05760 - 1 33 44 (thuis Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206 - ff7 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 1 7888 (thuis: 05920 - 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Buraau: Kraanstraat s-b, Breda
tal. 01600 - 2 40 61 (thuis 013 - ff7 0181).

DISTRICT DORDRECHT

A. HUIZING. owmr. v.e.
Bureau: Achterom 63, Dordrecht
Postbus 174, tel. 078 - 3 31 88.
(thuis 01880 - 1 53 14).

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkarstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-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. OSO- 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 98).

Zou die man

met die prikker soms .. ?

DISTRICT '.-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Julianaplein 8, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN

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

DISTRICT MAASTRICHT

P. CLAASSEN
Rietlaan 10, Obbicht.

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH, adj. alg. dienst

Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

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

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(thuis 03405 - 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. v.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 - 1 06 25 (thuis 05200 - 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, olf. le kl. toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tal. 020 - 6 33 11 (thuis 02977 - 2 70 75).

Te koop: gestolen bakfiets

• Te koop aangeboden:
Gestolen bakfiets. Aart-
manstraat ,Vianen, tel.
03473-

DORDRECHT - Dat men in Vianen
- vanouds een vrijstad - behoor-
lijk de vrijheid had en nog heeft ...
of neemt, mag blijken uit een adver-
tentie in het huis-aan-huis bezorgde
blad "De Vijfheerenlanden".
Groepsrechercheur J. J. R. V.d. Lin-
den, ambtshalve nieuwsgierig, ging
op onderzoek en ontdekte dat de
drukkerij een foutje had gemaakt.

(A.H.)

Celdeling

AMSTERDAM. - Regelmatig zien
we in het RP-magazine foto's van

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: Baexemarwag 1, Horn (post
Baaxem) tal. 04748 - 6 66.
Privé: Kalebasstraat 11, Grathem (L.).
(tel. 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasselaidar
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338-2323.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. do cant
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, Driabargen
tel. 03438 - 42 42 (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

Dhr. P. F. PUTTER (thuis 030 - 76 05 31).
tel. 030 - 78 48 48.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 28, Naarden
tal. 02159 - 4 25 79

nieuwe groepsbureaus, met een ac-
comodatie waar het personeel op een
prettige manier kan werken.
Niet overal is het zo best gesteld. De

groep Wormer bijvoorbeeld kampt
met een groot tekort aan bureau-
ruimte; als het op het bureau te druk
wordt, verricht men typewerkzaam-
heden in de cellengang. (B.R.)
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langs de e weg gezien

1 km vóór het viaduct Bij het viaduct

Bij de Odijkerweg in Zeist signa-
leerde AVD-er J. van Dalen drie
verschillende verkeersborden in de
omgeving van hetzelfde viaduct.
Vraag: Wat is de toegestane rijhoogte
bij dit viaduct?

Dit eigen 'Ontwerp verkeersbord, dat
overigens niets aan duidelijkheid te
wensen over laat, werd ontdekt door
adjudant J. A. van de Kamp, 'groeps-
commandant van de bereden groep
Hulshorst.

Aan de andere zijde

26

Geen stervende zwaan

ZWOLLE. - Wachtmeester J. Brui-
ning van de groep Brederwiede trof
tijdens de surveillance op een auto-
weg een zwaan aan. Het beest was
erg vermoeid en liep daar het verkeer
in de war te sturen.
Bruining wist een einde te maken aan
de "zwane-dans" en het beest op het
groepsbureau met koffie en cognac
op verhaal te brengen. De dank van
het dier was groot. (V.d.H.)

Toch een
politiezendmast in Grouw

LEEUWARDEN. - Hoewel de ge-
meenteraad van Idaarderadeel er op
tegen was, heeft Grauw toch een
politiezendmast gekregen. De mast
staat in een miniatuuruitvoering op
het bureau van de groepscomman-
dant van de groep Idaarderadeel en
niet in het originele model in de na-
bijheid van het nieuwe groepsbureau
te Grouw.
Als de burgemeester van Idaard era-
deel zijn zin had gekregen was de
mast wel in Grouw verrezen. De ge-
meenteraad voelde, misschien mede
beïnvloed door bezwaren die door de
plaatselijke milieu-aktiegroep waren
ingebracht, niets voor het obstakel.
In Utingeradeel, in Akkrum, bleek
wel plaats te zijn voor de apparatuur.

Tijdens een ontvangst van de
gemeenteraden van beide gemeenten
in het nieuwe groepsbureau vergulde
de burgervader van Utingeradeel voor
zijn collega uit Idaarderadeel de pil,
door het aanbieden van de minia-
tuur-zendmast.
Onder het genot van een Beerenbur-
ger heeft men daarna de laatste rim-
pels glad gestreken. (J.O.)

(Foto: Friesch Dagblad)
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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.

Niet vergeten

""aar aanleiding van de opmerkingen
an mevr. G. A. Eijzenga-Engelmoer

,:1 het artikel "Niet vergeten" (RPm
:10. 4, december '76) zou ik een op-
.nerking willen maken. Wanneer de
schrijfster stelt, dat het slechts een
::,aar centen meer kost om een FLO-er
,x' een weduwe eens een attentie te
~-:zorgen, dan is dat juist. De kern

van de zaak wordt dan echter voorbij
gestreefd. Het materiële is van onder-
geschikt belang.
Als iemand het "arbeidsleven" ver-
laat worden er lovende woorden ge-
sproken. "Reken er op dat we je
niet zullen vergeten. We komen je
vast en zeker bezoeken".
Bij de begrafenis van een collega
wordt veelal opgemerkt: "Een goed
en onvergetelijk collega is heenge-
gaan.
In de praktijk blijkt echter dat her-

inneringen snel zijn vervaagd. De
man die met FLO ging wordt snel
vergeten en aan de weduwe met haar
kinderen wordt nauwelijks meer ge-
dacht.
Daarom: een bezoekje van enkele
minuten is veel belangrijker en heeft
meer inhoud dan een bloemstuk van
f 50,-. Het is goed dat de politie-
auto nog eens voor je deur staat. Het
betekent dat je er nog bij hoort.

L. Grit, Beilcn (res. wmr.)

27
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Bestaat er een aversie
bij de politie
tegen vrouVlelijke kollega's ?
Dit jaar zullen ongeveer 80 vrouwelijke wachtmeesters
de gelederen van het korps rijkspolitie gaan versterken.
Zullen zij een even gemakkelijke entree hebben als de

eerste vrouwen, die in '74 als wachtmeester gingen
funktioneren? Stafmedewerker C. van Nieuwenhoven
van de opleidingsschool in Harlingen, heeft daar zijn
twijfels over.

In 1973 werden tien jonge vrouwen
bij de Rijkspolitie aangenomen om
tot wachtmeester te worden opgeleid:
als eerste vrouwelijke collega's in ons
korps.
Ter afsluiting van het Jaar van de
Vrouw werd in het RPm van decem-
ber 1975 uitvoerig ingegaan op de er-
varingen van deze dames. Het ging
hier om een klein gezelschap. De da-
mes waren in geselecteerde groepen
geplaatst. Bij de beoordeling van hun
functioneren bij de rijkspolitie werd al
gauw duidelijk, dat de proef geslaagd
was en dat het instituut "vrouwe-
lijke wachtmeesters" (wie bedenkt
eens een andere benaming?) zou wor-
den ingevoerd.
In 1977 zullen ongeveer 80 dames de
gelederen bij het korps gaan verster-
ken. Hoe zal dat gaan? Is iedere
groepscommandant bereid om dames
in de .groep op te nemen? Zullen an-
dere collega's, jong en oud, hen als
volwaardig accepteren?

'Geen rottigheid'

"Ik heb daar zo mijn twijfels over,"
zegt de heer C. van Nieuwenhoven,
stafmedewerker aan de oplei-
dingsschool te Hartingen. Binnenkort
zullen zo'n 40 vrouwelijke wacht-
meesters die school verlaten. Hij ver-
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Vrouwelijke adspiranten hebben gemiddeld

een iets betere vooropleiding
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wacht niet dat ze overal met open
armen worden ontvangen.
Misschien is er reden voor hem om
in dat opzicht wat somber te zijn.
Toen onlangs aan zestien groepscom-
mandanten werd gevraagd, wie van
hen een vrouwelijke wachtmeester in
zijn groep wilde hebben, bleken er
twee (I) gegadigden te zijn. Eén van
de benaderde chefs liet zich er over
uit geen rottigheid in zijn groep te
willen hebben.

Waarom geen vrouwen?

Van Nieuwenhoven: "Toen zo rond
1890 de eerste meisjes het aandurf-
den de vaderlandse Hogere Burger
Scholen te betreden, was dat eigenlijk
niet gepast. Meisjes met middelbaar
of zelfs hoger onderwijs? Onbegrijpe-
lijk. Wat hadden ze uiteindelijk voor
toekomst. Je zou zo'n vrouw maar
trouwen, dan zat je mooi in het
schip; ze kon toch niks? In deze tijd
is dat meestal geen probleem meer.
Iedereen kent de verhalen van de le-
gendarische Florence Nightingale, die
als verpleegster ging werken bij de
slachtoffers van de Krimoorlog. On-
danks de bewondering voor haar
werk was het schokkend dat een
vrouw mannen verpleegde. Nu is het
normaal om door een wel of niet lief-
tallige zuster te worden verpleegd, al
gaan de laatste jaren ook steeds meer
jongens de verpleging in. Beiden on-
dervinden in ziekenhuizen en ver-
pleeginrichtingen gelijke waardering;
ze doen er ook hetzelfde werk. Bij het
onderwijs is het niet anders. Dat
vrouwen alleen maar geschikt zijn
voor de laagste klassen, is allang
achterhaald. In de politiek en in het
bedrijfsleven hebben vrouwen jaren
geleden hun intrede gedaan; zij
bekleden vaak belangrijke posities.
Een aantal jaren geleden hebben
geüniformeerde vrouwen hun intrede
gedaan bij de gemeentelijke politie-

korpsen. Aanvankelijk waren hun ta-
ken beperkt, maar nu draaien ze mee
in de volledige politiedienst. Nu de
dames bij de Rijkspolitie in grotere
getale hun intrede zullen doen, hoor
ik nogal eens opmerkingen die vraag-
tekens oproepen: "Wat kunnen zulke
meisjes nou." En: "Na 5 jaar zijn ze
getrouwd en weg." Of: "De opleiding
is erg duur, ',t is gewoon geld over de
balk gooien", "Er lopen nog zoveel
werkloze jongens rond, waarom ne-
men ze die niet eerst?"
Opmerkingen vaneen ander kaliber

De adspiranten Elia Redegeld en

Ellie Stender

zijn: "Het huwelijk van de wacht-
meester loopt gevaar als hij met een
vrouw op surveillance gaat." Of: "Ik
weet verhalen van zo'n meisje ... ".

Slechte argumenten

"Een aantal argumenten lijken in eer-
ste instantie steekhoudend, maar bij
nader inzien zijn ze toch niet bepaald
doordacht," zegt de heer Van Nieu-
wenhoven. De vraag: "Wat kunnen
die meisjes nou" kun je beantwoor-
den met de tegenvraag: "Wat kunnen

'Kruising tussen
schoolmeester en
sociaal werker'

De heer C. van Nieuwenhoven
(46) is sinds 1976 stafmede-
werker aan de opleidingsschool
te Harlingen. Hij doceert maat-
schappelijke vorming en noemt
zich een kruising tussen een
schoolmeester en een maat-
schappelijk werker. Gedurende
12 jaren was hij direkteur van
een vormingsinstituut voor wer-
kende jongeren.

29
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ze niet?" "Een kroeg leegslaan"
klinkt het dan triomfantelijk, Je moet
echter als man zelfmoordplannen
hebben om in je eentje een caféruzie
te willen beslechten. De aanwezig-
heid van een vrouw bij dergelijke ge-
beurtenissen zorgt vaak juist voor
een verrassingseffeot.
"Na vijf jaar zijn ze getrouwd en
weg" ... Nou èn? Hoeveel ver-
pleegsters, kleuterleidsters, onderwij-
zeressen enz. trouwen binnen die
periode en verdwijnen ook? Trouwens

velen wenken na hun huwelijk nog
door; dat is bij de politie ook mo-
gelijk.
"De opleiding is duur, 't is gewoon
geld over de balk gooien", is evenmin
een steekhoudende opmerking; elke
andere opleiding duurt 3 à 4 jaar en
is ook niet voor niets.
"Er lopen zoveel werkloze jongens
rond, enz." In deze tijd van grote
werkloosheid, vooral onder jongeren
lijkt dit een redelijk argument.
Denken we ook nu even na, dan
moeten we toegeven dat we, wat

... ze moeten nog even aan ons wennen I

30

vrouwen betreft, de klok weer hon-
derd jaar terugzetten: dan ook geen
verpleegsters meer, honderden werk-
loze jongens .krijgen hierdoor werk.
Geen vrouwen in het onderwijs, wat
opnieuw duizenden mannelijke ar-
beidsplaatsen oplevert. Dan ook geen
meisjes meer op scholen voor voort-
gezet onderwijs; dat heeft dan geen
enkele zin meer."

Angstige echtgenotes?

"Het huwelijk van een mannelijke
collega loopt gevaar als hij met zo'n
meisje op surveillance gaat. ... "
Van Nieuwenhoven: "Bij deze uit-
spraak denk :ikdirect aan al die echt-
genotes die weten dat hun man dag
in dag uit wordt omringd door secre-
taresses, typistes, venkoopsters. assis-
tentes, enz. Dat moeten er tiendui-
zenden zijn. Arme vrouwen! Arme
agente, je bent nog niet eens in
dienst of er wordt al bestraffend over
je geoordeeld.
"Ik weet verhalen van zo'n
meisje ... " Ik weet verhalen van
mannelijke collega's waar je zeker de
haren van ten berge rijzen. Maar dat
is mannen onder elkaar, hè ...
Een meisje bij de politie ervaart
meestal drie moeilijkheden:

1. Ouders en vrienden die haar be-
roepskeuze niet onderschrijven.

2. Haar toekomstige collega's.

3. Haar vrouw-zijn.

Dat zij zich uiteindelijk een plaats
binnen onze gelederen zullen verwer-
ven, is zeker. In het buitenland is dat
inmiddels overduidelijk bewezen (zie
januari-nummer 1977 van het RPm.
Red.)
Er was op de opleidingsschool een
meisje dat het allemaal goed begreep.
Zij leverde een bijzonder positieve bij-
drage door haar opmerking: "Die
mannengemeenschap 'bij de politie is
zo slecht nog niet, maar ze moeten
nog even aan ons, vrouwen, wennen."
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

. ":2el met klok uit 1896. Paters Jezuïten konden vanaf ieder deel van het terrein zien hoe

"'. cet was.

Opleidingsschool Horn

:J~ afdeling Hom van onze oplei-
~~.gsschool is sinds 1 oktober 1967
;~'luisvest in het gebouwencomplex
.Exaeten" op het grondgebied van de
;O':11eenten Hom, Baexem, Beegden,
-i eel en Panheel. In 1329 wordt in de
".'-konden voor het eerst over de

Hof van Exaeten" gesproken. "Exae-

:;':1" stond toen onder de leenplicht
.:'.:1 de Abdij St. Pantaleon in Keulen.

Graaf Gulich onthief het leengoed
~O'~htmatig van de leenplicht en
<'lonk het als leen aan Gerhard von
Hom. Van de 15e tot de 18e eeuw
· '·2.S .. Exaeten" het bezit van de zeer
.'.dgestelde en uitgebreide familie

Van Poll art, die op het kasteel
woonde. Veel leden van deze familie
bekleedden hoge geestelijke en
wereldlijke ambten in het hertogdom
Limburg.
Gerhard J osef Baron en Ridder von
Exaeten was de laatste Van Poll art
die het kasteel bewoonde.
In 1741 ging het complex over in
handen van de familie De Meer van

Osen. Door huwelijk werd Graaf
Geloës van Elsloo eigenaar.
Graaf Theodor de Geloës, in 1872
Heer van Exaeten, dankte God voor
de genade, toen hij van de Provin-
ciaal der Jezuïten een verzoek ont-

3

Door J. N. van Kooten

Foto's: Techn. Rech. Roermond

Dienst Luchtvaart

ving om de door Bismarck verbannen
Jezuïten in "Exaeten" te herbergen.
Het waren deze paters die al spoedig
overgingen tot restauratie van het
kasteel en tot de uitbreiding ervan.
Zij vestigden er een internaat voor
paters-novicen. In 1884 werd in de
bijgebouwde kapel, die thans als aula
fungeert, de eerste mis gelezen.
De Duitse orde van paters Francisca-
nen kochten het in 1927. Het bleef
een internaat, een dependance van
het klooster St. Ludwig te Vlodrop.
Tijdens het verblijf van de paters
Jezuïten en Franciscanen werden
voorts nabij of aan het kasteel ge-
bouwd:

het huidige stafgebouw

het legeringsgebouw 1, de keuken,
de eetzaal

het legeringsgebouw IJ

het lesgebouw en de sportzaal.

Tijdens de mobilisatie van 1939 vond
een compagnie wielrijders van het
Nederlandse leger in "Exaeten" on-
derdak. Na de beruchte meidagen
werden de gebouwen in beslag

genomen door de Duitsers, voor lege-
ring van legeronderdelen. Later von-
den jongens en meisjes van de Duitse

31
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"Exaelen". Nieuwbouw in 1976.

Arbeidsdienst en de Hitlerjugend er
onderdak. Engelse troepen bezetten
op 15 november 1944 "Exaeten".
Tot ]958 verzorgden zusters Domini-
canessen in het gebouwencomplex
een aantal voogdijkinderen. Duitse
paters Franciscanen, die in 1954
terug waren gekomen om Duitse leer-
lingen een volledige gymnasium-op-
leiding te laten volgen, vertrokken in
1967 naar een nieuw klooster-inter-
naat in Duitsland.
Voor ruim 1 miljoen gulden werd
het departement van Justitie de
nieuwe eigenaar. Het complex met
ongeveer 16 ha grond kwam daarna
in handen van Rijksgebouwendienst.
Op 1 oktober werden de eerste 98
adspiranten te Hom in opleiding ge-
nomen.
Sindsdien is er veel veranderd. Veel
verbouwingen vonden plaats, op het
terrein werd aan nieuwbouw gedaan.
Momenteel werkt men aan de restau-
ratie en verbouwing van het kasteel,
dat op de lijst van Rijksmonumenten
prijkt. Eind van dit jaar moet -'.'Exac-
ten" volgens plan zijn verbouwd.

32

~

Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen. een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbesteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel
telefoon:02225-464 of 436
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Over de politie, die in de provincie-

::u.a G. een medemenselijke stroom-

.ining zal ondergaan, het volgende

. crliaal.

'.f~ill auto was nieuw, de banden za-

" ': dik in het profiel en mijn bloed

-2';arte, twaalf uur 's morgens, nog

:,'211 alcohol, dus had ik van de poli-

'. eman met opgeheven hand, die als

,,·.'1 ouderwetse wervingsadvertentie

. »or 's rijks gezag voor me opdoem-

.:e. niets te vrezen.

J" man die bij het raampje hurkte

<ad, toen hij zijn pet eenmaal achter-

.-·.er had geschoven, het soort inne-

r=end gezicht dat het in die adverten-

.:« niet slecht zou hebben gedaan.

Hij opende het gesprek: "Goedemor-

;-,11. ik ben opperwachtmeester Dijk-

:.·ra van de Rijkspolitie, ik ben hier

~<ig met een verkeerscontrole."

Dag agent, opper bedoel ik, gaat uw

sing"; zei ik automatisch in de vrien-

.ielijke toon vervallend waarvan ik,

'op ik, alleen zelf door heb dat hij

__.ijmerig is.

Hij stak zijn hoofd naar binnen en

.r.oot de lucht van het interieur van

ie auto op.

.Een nieuw karretje en geen drank",

.•telde hij vast. Uit zijn manier van

5 .. 'reken kon ik niet opmaken of dat

::fm verheugde of verdroot. Ik knikte.

Het was zinderend warm en stil in

de;e armoedige, verlaten uithoek van

het land. Voor noch achter me op de

lange rechte weg was enig verkeer te

bekennen. De donkerblauwe VW-bus

in de berm vertoonde geen tekenen

van leven. De opper zweeg .

" Wilt u m'n papieren niet even

zien?" probeerde ik.

Hij zuchtte. "Vooruit dan maar";

Hij keek rij- en kentekenbewijs vluch-

tig in.

"Wat is uw beroep?" informeerde hij.

Het leek of het hem werkelijk interes-

seerde.

"Bankemployé", antwoordde ik, want

ik wilde wel eens weten hoe de po-

litie je behandelt als je geen journa-

list bent.

"Vast werk is wat waard tegenwoor-

dig", zei hij en gaf me de papieren

terug.

"U vangt zeker niet veel vandaag, het

is hier zo rustig", zei ik.

"Eén doorgeroeste remleiding van-

morgen". Hij zat nog steeds gehurkt

naast het portier. De zon prikte door

de voorruit, de opperwachtmeester

van de Rijkspolitie had zijn pet op

een knie gelegd. Ik schatte hem op

een jaar of vijftig. Zijn overigens ver-

zorgde taal verried dat hij afkomstig

moest zijn uit de streek waar wij ons

nu bevonden.

"Tja", zei hij, "arme mensen hebben

oude auto's. De meeste laten we

maar gaan. Alleen de allerergsten, die

echt niet meer kunnen, die halen we

van de weg."

Hij richtte zich stijf weer op, zette de

pet op het hoofd, boog zich, met de

hand gestrekt aan de klep, weer naar

het autoraam en zei, wat formeler

nu: "Goede reis verder, meneer."

Ik wenste hem sterkte met zijn werk

en reed weg. Het viel me in dat hij

me uitsluitend voor een praatje had

aangehouden. Maar wat deed het er

toe - ik had voor het eerst sinds ve-

le jaren, weer eens een aardige poli-

tieman ontmoet.

Het is wat mij betreft, met de politie

zo gesteld dat ik er op reken, ook

VOor het eenvoudigste delict, op zijn

best vormelijk en gewoonlijk nors tot

onbeschoft te worden behandeld, dat

ik het als een opluchting ervaar, als

een echte ontroering, wanneer een

diender eens een prettig type blijkt te

zijn. Een zelfde gevoel van vertede-

ring en vergoelijking als waarmee

men over "de goede politieman" in

de tweede wereldoorlog spreekt,

overvalt me dan. Ik zou, net als

iedereen, over de politie veel kunnen

vertellen - en onvermeld mag niet

blijven dat ik in de laatste jaren

enkele heel geschikte brigadiers,

hoofdagenten en inspecteurs aan de

telefoon heb gehad - maar dat doe

ik niet, want het verhaaltje waarmee

dit stuk begon, is nog niet af.

Ongeveer een jaar later kwam ik

opper Dijkstra weer tegen. Weer een

verkeerscontrole, maar nu duidelijk

een echte.

Aan weerszijden van de weg stonden

politieauto's in het gras. Een groep

van vijf man was druk bezig met het

lamleggen van het levendige verkeer.

Opper Dijkstra hield mij aan en be-

duidde me achter een korte file te

gaan staan wachten. Na een minuut

of vijf kwam hij op me af lopen.

"Goedemiddag opper", zei ik opge-

wekt. Maar hij herkende me niet.

"Technische controle. Papieren", zei

hij kortaf.

M'n auto werd door twee man van

onder tot boven bekeken, de handrem

werd getest, de voetrem ruwweg

ingetrapt. De stemming was nors.

Bij het wegrijden viel het me pas op

dat het hele gedoe door een zwijgen-

de figuur met sterren in plaats van

strepen werd gadegeslagen, de han-

den onverzettelijk op de gespannen

rug.

Hier was, zo drong het tot me door,

de hiërarchie in actie.

Menselijkheid is dan maar één

streepje smal.
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Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te Apeldoorn

(1976-1)

KLAS E, OPLEIDING 1976-1

Zillend v.l.n.r.: S. Aalbers, A. C. Drost,

owmr. J. J. A. Gillissen, R. van den Boseh,

C. van Dijk, J. L. van Gennip, P. G. H.

Grondman.

Staand v.l.n.r.: F. K. Eggens, owmr. G. J.

Bruil, P. H. M. Eikenbroek, B. Egberink, P.

van Bart, H. H. A. Bergman, A. Bot, H. A.

Appelman, G. M. Diepeveen, A. J. Geijteman,

adjudant J. W. K. Coenraadts, R. P. Boel-

sma, C. A. de Bruin, P. van Baaren.

Opm. R. P. Boelsma overgeplaaatst naar

klas O.

KLAS F, OPLEIDING 1976-1

Zittend v.i.n.r.: P. W. van Holst, owmr. J. J

A. Gillissen, Th. de Jong, J. G. F. Kok. G.

J. van Ginkei, J. Laay.

Staand v.l.n.r.: P. Drost, adjudant A. de

Jong, J. H. J. ten Haal, H. A. E. M. Grol-

man, P. Jansen, G. Th. Leeman, G. G.

Klandermans, B. J. M. Kleiss, A. Nijveld,

owmr. C. van Woerkom, R. van Houten. A.

Kruyt, D. Haasnoot.

KLAS G, OPLEIDING 1976-1

Zittend v.l.n.r.: H. A. J. Olthuis, owmr. J. J.

A. Gillissen, H. de Kroon, Y. G. Plat, A. P.

r.:. de Koning, G. A. Korthof.

S:aand v.l.n.r.: Adjudant J. Korpel, R. A.

Oostveen, A. B. J. Schoonhoven, C. H. van

ce Knaap, J. van Meeteren, M. R. Rommen,

A. J. Roos, F. W. M. Pirovano, G. W. Proper,

R. R. Kleian, H. G. Nieuwenhuis, W. v.d.

Schalk, owmr. W. J. Bregman.
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KLAS H, OPLEIDING 1976-1

Zittend v.l.n.r.: A. Woest, e. Versteeg, e.

Top, R. Smit, B. Vieberink, A. van Steensel.

Staand v.l.n.r.: e. Verweij, owmr. K. Kreijen-

broek, W. Veenendaal, eh. van Toor, e. van

der Wulp, A. Zeilstra, A. van der Schoot-

brugge, F. Rorijs, A. Vermeulen, F. van der

Werf, A. van Wameten, P. Zwartelé, E. van

Wieringen, Th. van Wettum, H. Vels, adju-

dant J. Schipperijn.

nieuwe~-t ~
groeps·~••.._~
commandanten

Met ingang van 1 november 1976
aangewezen als commandant van de
groep Hilvarenbeek de adjudant H.
Bosmans. Hij werd geboren op 29
oktober 1917 te Ginneken en was
sedert 24 juni 1967 plaatsvervangend
commandant van de groep Hilvaren-
beek.

Met ingang van 1 december 1976
aangewezen als commandant van de
groep parketpolitie te Assen adjudant
P. van Beekum. Hij werd geboren op
20 november 1919 te Amsterdam en
was sedert ] mei 1973 plaatsvervan-
gend commandant parketpolitie tc
Assen.

36

Met ingang van 1 januari 1977
aangewezen als commandant van de
groep parketpolitie te Maastricht de
adjudant S. A. P. N. Op de Beke.
Hij werd geboren op 6 december
1920 te Hoensbroek en was sedert
1 december 1973 plaatsvervangend
commandant parketpolitie M aas-
tricht.

Met ingang van 1 januari 1977
aangewezen als commandant van de
groep Tubbergen de adjudant G. J.
Veldman. Hij werd geboren op 10
april 1922 te Den Ham (0.) en was
sedert 5 december 1970 plaatsver-
vangend commandant van de groep
Goor.
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Wie helpt?

Speurtocht naar
oude politiefoto's,

-albums en
oudgedienden die
kunnen vertellen

Opnieuw ontvingen wij een aantal
prachtige foto's en prentbriefkaarten
van vóór de oorlog, soms zelfs een
hele doos vol tegelijk. Deze keer
waren het inzendingen van:

J. E. Caro, Markelo

Mevr. J. Dijs-Andeweg, Amers-

foort

J. Schuiternaker, Grouw

H. Slagter, Hom

1. Smit, Wervershoef

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

Mevr. M. in '.1Veld-Willemstijn,

Wijk en Aal burg

C. de Vree, Twello

D. G. v.d. Witte, Naarden.

Hartelijk dank. Allen ontvangen hun
foto's of prenten spoedig ongeschon-
den terug. nadat wij er een opname
van gemaakt hebben voor ons ar-
chief.

Daarnaast ontvingen wij voor onze
dokumentatie ook een drietal waar-
devolle albums en boekwerkjes:

100 jaar politiewerk in Nederland
1830-1930 (toegezonden door M.
:\ olies. Haaften)

De Rijksveldwacht 1858-1941 en

De ontwikkeling van het
politietoezicht op de groote water-
weegen-1929, (toegezonden door
P. Vogelaar, Wemeldinge).

Deze boekwerken bevatten een schat
aan informatie en illustraties, en be-
tekenen een aanwinst voor onze do-
kumentatie. Wie heeft nog zulke
vooroorlogse dokumentatie die men
enige tijd in bruikleen wil geven of
(tegen redelijke vergoeding) wil af-
staan?

W AAR ZIJN DE 80-ERS?

Ter voorbereiding van publikaties
over vroeger, zoeken wij voorts kon-
takt met oudgedienden (geboren vóór
1900) die bereid zijn te vertellen van
hun politie-ervaringen uit het begin
van deze eeuw. Wie terzake kundige
en vlotte vertellers van rond de 80
jaar kent, wordt verzocht naam en
adres van de mogelijke informatie-
bron op te geven aan de RPm-redak-
tie, t.a.v. A. Huizing, postbus :\99,
Ede (tel. 08380-1 91 54).

in dienst getreden

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'77: J. M. G. Austermann, schrij-

ver i.t.d. te Drunen: W. J. Heskens.

schrijver i.t.d. te St Michels Gestel.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-12-'76: J. J. Plug, rijksambtenaar 111
te Bilthoven (vkg).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-12-'76: L. H. Ricardo, adm. ambt.

C 3e kl. te Driebergen.

Per 1-1-'77: J. Boom, tekenaar B le kl.

te Driebergen; O. Kuiper, techno hoofd

ambtenaar te Driebergen; L. M. P. Tirn-

boeleng, schrijver-A te Driebergen.

Per 1-2-'77: C. R. Smit, adm. ambt. A

2e kl. te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'76: E. A. V.d. Rijt, adm. ambt.

C 3e kl. i.t.d. te Amsterdam (stal); H. F.

Halfhilde, adm. ambt. C 3e kl. te gr.

Amsterdam.

Per 1-12-'76: C. Frijn, adm. ambt. C 3e kl.

te Amsterdam (st. RPtW); H. J. Derksen,

rijksambtenaar II te Nijmegen (st. distr.).

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-1-'77: J. Kunnen te Amsterdam; K.

Weeteling te Alkmaar; G. W. de Kruijl te

Utrecht; A. A. H. M. Ku/jpers, D. A. Ver-

huist, W. H. N. M. Kuijpers, P. A. A. M.

van den Hooi, A. J. Swarts allen te

's-Hertogenbosch; A. Hijnbrand te Breda:

H. van den Broek en A. L. M. Brouwers

te Eindhoven; H. Wagemans te Maastricht:

H. P. van der Sluijs, A. F. M. van Esch,

A. H. A. Roelols, J. P. Vonk allen te

Nijmegen; N. Oosterhol te Groningen.

Per 1-2-'77: B. J. de Bruijn te Utrecht;

P. van Hattem te Dordrecht; W. A. H. E.

Wauthlè te Maastricht; H. Meijerink en

H. Grit te Assen: J. van der linde te

Zwolle.

bevorderingen

DISTRICT AMSTERDAM

tot adm. ambt. C 2e kt.:

Per 1-5-'76: W. Stegenga te Blaricum.
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DISTRICT DORDRECHT

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'76: Mej. W. v.d. Velden le

Vianen.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-11-'76: A. P. Schaalle Eindhoven

(rech. gr.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'76: J. M. lambrechts te Eind-

hoven (rech. gr.).

Per 1-10-'76: B. M. Sibon te Eindhoven

(rech. gr.); F. M. W. Mouwen te Eind-

hoven (reeh. gr.); H. G J. B. Rensen te

Eindhoven (rech. gr.); H. J. Klunder te

Eindhoven (reeh. gr.).

Per 1-12-'76: l. N. M. Valentijn te Nuenen.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A. S. v.d. Oost te 's-Graven-

hage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'76: A. van Driel te Rijswijk (Z.H.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-12-'76: J. H. Verstappen te 's-Her-

togenbosch.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: G. J. Vervaart te Veghel;

J. Westerhuis te Boxtel (ber. gr.).

tot parketwachter-A:

Per 1-1-'76: F. J. A. Geelen te 's-Rer-

togenbosch.

Per 1-11-'76: P. Aussens te 's-Hertoçen-

bosch.

DISTRICT MAASTRICHT

lot adjudant:

Per 1-10-'76: M. v. Muiken te Valkenburg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: P. A. lamers te Amstenrade.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

DISTRICT NIJMEGEN

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1·9-'76: H. J. A. Kuypers te Druten.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeesler:

Per 1·4-'76: H. A. Nijenhuis te Roermond

(techn. rech.).

Per 1-9-'76: G. J. Vervoort te Wessem.

Per 1-10-'76: B. G. M. G. Gubbels te

Herkenbosch (reeh. gr.); J. Bruinewoud

te Heel (reeh. gr.); W. G. Th. Braun te

Herkenbosch (reeh. gr.).

Per 1-12-'76: Ch. P. H. van Rens te Echt;

J. M. Moes te Ospel.

lol schrijver-A:

Per 1-10-'76: G. F. J. Jans te Bergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'76: H. H. M. Greijmans te Neder-

weert.

ALGEMENE INSPECTIE

tol adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'76: F. J. H. Grasso te Voorburg;

W. H. v.d. Tuin te Voorburg.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1-10-'76: A. G. Beerens te Voorburg;

A. H. Douglas te Voorburg.

tol adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-1-'77: D. A. Hoogenraad te Voor-

burg.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-1-'77: D. Smit te Horn.

lot commies-A:

Per 1-8-'76: L. H. van Dijk te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

lot adjudant:

Per 1-6-'76: A. W. Roukens te gr. Amster-

tot opperwachtmeester:

Per 1-11-"76: J. Kremers te Sneek (RPtW);

J. J. Kaarsemaker te gr. Amsterdam.

tot adm. ambt. B le kl.:

Per 1·9-'76: M. Crietee te Amsterdam (st.

RPtWl.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'76: R. Bueno de Mesqu ita te

Amsterdam (st. RPtW).

tot Rijksambtenaar 11:

Per 1-9-'76: J. Stokker te Amsterdam (st.

RPtW).

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'77: G. Fokkie, owmr. van West-

woud naar Stompetoren.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-12-'76: W. G. J. Ammerlaan, wmr.

1e kl. van Ouderkerk a.d. Amstel naar

Vianen.

DISTRICT APELDOORN

Per 13-10-'76: A. H. Numan, wmr. le kl.

van Wezep naar Apeldoorn.

DISTRICT BREDA

Per 1-10-'76: J. Marinissen, owmr. van

Zundert (veldpol.) naar Hansweert.

Per 29-11-'76: H. J. v.d. Zaan, wmr. van

Ulvenhout naar Breda (staf).

Per 13-12-'76: M. Kievit, wmr. van Breda

(vkg) naar Eindhoven (vkg).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-10-'76: A. W. Luyendijk, wmr. le kl.

van Barendrecht naar Dordrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 4-9-'76: H. Schuiling, wmr. le kl. van

Urk naar Beilen.

Per 1-10-'76: Joh. P. Both, wmr. van IJs-

selmuiden naar Markelo.

Per 27-11-'76: K. J. Talen, wmr. le kl.

van Wierden naar Bathmen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'76: J. Kremers, wmr. le kl. van

Arnhem (distr. Nijmegen) naar Sneek

(distr. Leeuwarden).

Per 15-11-'76: W. J. Eysvoogel, wmr. van

Lobith (distr. Nijmegen) naar Boxmeer.

Per 1-12-'76: H. S. Grot van distr. Amster-

dam (RPtW) naar st. distr. 's-Hertogen-

bosch; C. J. Veldhuizen, wmr. le kl. van

Lemmer naar Zutphen.

de dienst verlaten

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-12-'76: H. J. Brand, wmr. le kl. te

Boxmeer.

Per 1-1-'77: A. Brok, owmr. te Esch; M.

J. de Zwart, owmr. te Berghem.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-11-'76: M. H. Martens, schrijver-A

te Maastricht.

Per 1-12-'76: M. L. Janssen, wmr. le kl.

te Eijgelshoven; W. Montanari, wmr. te

kl. te Maastricht (vkg).

DISTRICT ROERMOND

Per 1-12-'76: P. J. J. Grothauzen, adju-

dant te Roermond (techn. rech.); P. B.

Heynen, owmr. te Peij.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-12-'76: T. v.d. Veen, wmr. le kl. te

Nijmegen (meldk.); D. eh. Hovestadt,

rijksambtenaar 111te Nijmegen (st. distr.);

D. Pruim, owmr. te Zutphen.

in
memoriam

Wmr.

Schoon hoven

Houten

'* 22- 4-'53
t 29-12-'76
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Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-splJlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

40

RPm's beeldwoordpuzzel

U kent het zo langzamerhand wel:
van boven naar beneden en van links
naar rechts woorden invullen, waar-
van de hetekenis in de puzzel zelf
is omschreven of uitgebeeld. Wie
daarna telt hoeveel maal de letter P

in de oplossing voorkomt en dat ge-
tal op een briefkaart opstuurt naar
onze puzzelredakteur (p.a. Brahms-
straat 9, Eerbeck), die dingt mee naar
onze maandelijkse prijs van f 25,-.

Zoekplaat

voor de
junioren

Waar is het zwaard van de ridder?
Onder de goede inzendingen wordt
een boekenbon van f 10,- verloot.

Oplossingen moeten uiterlijk op 15

maart 1977 in het bezit zijn van de

puzzelredaktie.

Veel plezier en veel succes!

Rp.org_RPM77_02_feb_nr.06_compri 67



®

BUI
ce»

!/RIKIi

PLA/II
r~

OASTLoor

I<OUr

soo~~~---+----+----+----~---?~~r----r----~--~--~~--~----r---~Z~--Of.~~---rA~~-.--I
IN TE

/JOUt:> N~AIt

VIOLIC~

ÇEZE

6

I-IUIDPI...OOI

41

Rp.org_RPM77_02_feb_nr.06_compri 68



MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

-t
3-AZI

18e jaargang

no. 7

maart 1977

inhoud

indit nummer

Wat gebeurt er met
uw declaraties?

Waarom wordt er op Financiële
Zaken bij de A.I. steeds meer
gecentraliseerd? Is dat missohien
de reden waarom de kledingtoelage
tegenwoordig pas in februari komt?
Hoe werkt deze stafafdeling
eigenlijk? Een blik in de geld-
keuken pag. 4

OMSLAGARTIKEL

Interview met de

heer N. Heijmans.

hoofd financiële zaken

van de Algemene Inspectie 4

POLITIE(K)

-6-

CPN-Kamerlid

Van het Schip

'Die wildgroei van

particuliere politiekorpsen

vind ik een

gevaarlijke ontwikkeling

Brand bij de A.V.O.

Postbus 399 .

8

24

23

INFO INTERN

Nieuws uit de districten . . . 15

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe wachtmeesters

Nieuwe groepscommandanten

Personalia . .

26

27

30

28RPm-puzzel

Adressen van redactie

en administratie 10

'Er komt echt geen
bloedige omwenteling .. .'

... zegt CPN-Kamerlid W. F. van
het Schip, die z'n hoofd schudt
over bepaalde ideeën die er bij
politiemensen leven.
Hoe de Nederlandse communisten
hun ideaal willen bereiken (en hoe
zij over de politie denken), vertelt
deze ex-timmerman die nu deel
uitmaakt van het Kamer-presidium.

Pag.8

Nachtelijke brand

bij verkeerscentrale

Nauwelijks was voorlichter
Theo Leenders - na jaren - terug
op zijn AVD-post, of de vlammen
laaiden er op. Geen nachtelijke
vreugdevuren, maar een kostbare
fik die een belangrijk deel van
het wagenpark vernielde. Een
fotografische blik op het verkoolde
blok . pag. 24Rp.org_RPM77_03_mrt_nr.07_compri 69



N. Heijmans, hoofd Financiële Zaken A.I.: Foto's: Techn. Recherche Den Haag
Interview: A. Huizing

"Districten komen
financieel nu beter
aan hun trekken"

"We kunnen de taken van onze afde-
ling in twee groepen verdelen", zegt
de heer N. Heijmans (62), hoofd van
de afdeling Financiële Zaken bij het
Korps, wiens huishoudboekje dit jaar
zo'n 70 miljoen gulden omvat.
Twee groepen dus, verdeeld over de
onderafdelingen "Algemene- en Be-
grotingszaken" en "Comptabele Ad-
ministratie" .
Eerstgenoemde onderafdeling is be-
last met het - in overleg met de
stafafdeling van de A.1. - opstellen
van de begrotingsplannen; met de
zorg voor het inrichten en voeren
van een doelmatige financiële admi-

Sinds enkele jaren is de afdeling Financiële Zaken bij de
Algemene Inspectie bezig met de centralisatie van de

financiële administratie binnen het Korps. Waarom eigen-
lijk? Werkt zo'n centralisatie niet vertragend? En is dat
misschien de reden waarom bijvoorbeeld de kleding-

toelage - die vroeger altijd in december werd uitbetaald
- tegenwoordig pas in februari komt? Hoe werkt deze
afdeling-!

Er was voor de op 9 juni 1914

in het Brabantse dorpje Nu-

land geboren Nicolaas Heij-

mans een andere toekomst

gepland dan die van ambte-

naar. Na zijn lagere school-

tijd ging hij namelijk naar het

seminarie om te worden op-

geleid tot priester.

Het is er niet van gekomen.

Na een studie van 10 jaar

stopte de heer Heijmans er-

mee, omdat hij - zoals hij

het zelf zegt - "ook een

paar damesschoenen onder

zijn bed wilde hebben".

In 1939 werd hij machine-

schrijver op arbeidskontrakt

bij de krijgsraad.

Via de positie van rijksklerk

bij de Hoge Raad en na 25

jaar werkzaam te zijn ge-

weest als ambtenaar bij het

ministerie van Justitie, werd

hij op 1 januari 1970 aange-

steld als hoofd van de Staf-

afdeling Financiële Zaken bij

het Korps Rijkspolitie.

"Ook een paar

damesschoenen

onder m'n bed ... "

4
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nistratie en met het informeren en
adviseren - gevraagd of ongevraagd

van de algemeen inspecteur,
districts- en overeenkomstige com-
mandanten, hoofden van diensten
enz. in aangelegenheden van finan-
ciële en financieel administratieve'
aard.
De onderafdeling Comptabele Admi-
nistratie is belast met de bewaking
van de verleende begrotingskredieten;
het beoordelen van de doelmatigheid
van de voorgenomen uitgaven; het
verifiëren en tijdig betaalbaarstellen
van declaraties, rekeningen enz. en
het samenstellen van de maandelijkse
geldelijke verantwoording voor het
departement van Justitie en de Alge-
mene Rekenkamer.

.,

RPm: In hoeverre bent u betrok-

ken bij de bepaling van het finan-

ciële beleid; hoe beoordeelt u de

doelmatigheid van voorgenomen

uitgaven; hoe controleert u bijvoor-

beeld reiskostenvergoedingen?

H eijmans: "De beleidstaak van onze
afdeling bestaat voornamelijk in het
geven van advies over de financiële
gevolgen van beleidsmaatregelen van
Algemeen Inspeoteur tlm groeps-
commandant, Het is onze taak na te
gaan of de plannen of ontwerprege-
lingen voldoen aan de eisen van doel-
matigheid en of de financiële conse-
quenties daarvan binnen het raam
van de begroting kunnen worden op-
gevangen.
Het beoordelen aan de eisen van
doelmatigheid zal veelal slechts lei-
den tot het aandragen van alterna-
tieven die uit financieel oogpunt de
voorkeur verdienen,
Om maar een willekeurig voorbeeld
te noemen: je kunt een beëdiging
van officieren in een dure gelegen-
heid laten plaatsvinden, maar het is
ook mogelijk om die gebeurtenis op
een van de opleidingsscholen te hou-
den. Dan kan het goedkoper.
Als het gaat over b.v. reisdeclaraties

.,,.

'''"'.-..:;... ,
Het bureau Verificatie, waar de personeelsdeclaraties worden verwerkt. Uw declaratie gaat

hier door de handen van (v.I.n.r.): F. J. Slijkhuls, W. V.d. Tuin, R. Lugtigheld, mej. H. J. F.

Boersma en A. H. Pronk.

Het bureau Kledingadministratie, waar o.a. uw te goed aan kledingtoelage wordt vastgesteld

door (v.l.n.r.): R. D. Eilbracht, D. E. Leeuwenburg, mevr. J. L. M. G. Middendorp en (owmr.)

G. Enderman.

Als uw declaratie eenmaal zover is, dat mej. J. J. Th. Koning van het bureau Betalingen de

gegevens op de ponsbandmachine van het R.C.C. zet, komt het geld in zicht.

5
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van korpsleden, dan zal niemand van
onze afdeling het in zijn hoofd halen
om te gaan controleren of iemand
wel of niet een maaltijd heeft ge-
bruikt. Het is echter wel mogelijk
om aan de hand van binnengekomen
declaraties na te gaan of de vergoe-
dingsregelingen al dan niet juist wor-
den toegepast.
Wij kunnen niet treden in het beleid,
dat aan de rechtmatigheid van de
gedeclareerde vergoedingen ten grond-
slag ligt.
Wij functioneren min of meer als
het financiële geweten van het korps.
Het is onze taak er op toe te zien
dat het geld van de belastingbetaler
op de juiste manier wordt besteed.
Als de indruk bestaat dat er op
financieel gebied bij het korps niet
veel mogelijk is, dan is dat geen
goede indruk. Binnen de grenzen van
de redelijkheid is veel mogelijk."

RPm: Hoe is uw afdeling georgani-

seerd?

Heijmans: Financiële Zaken kreeg in
1969 de opdracht de comptabele
werkzaamheden bij de Algemene In-
spectie te centraliseren. Tevens werd
de afdeling belast met het samenstel-
len van de begrotingsplannen van het
korps,
Sindsdien is er veel veranderd, vroe-
ger had elk ressort een comptabele;
die zijn inmiddels allen met f.l.o. ge-
gaan. Met het afvloeien van deze
ambtenaren, die veel verdienstelijk
werk hebben verricht, verdween ook
het instituut van comptabele in het
land.

6

De onderafdeling Comptabele Administratie

(waaronder vier bureaus ressorteren), is

verantwoordelijk voor de uitvoering van

het financieel beleid.

De heer J. Roozenburg, hoofd van deze

onderafdeling, is tevens Comptabele.

De onderafdeling Algemene en Begrotingszaken (v.l.n.r. adj. H. V.d. Meer en A. H. Douglas)

houdt zich bezig met het financiaal beleid.

Van het korps Rijkspolitie beschikt
naast de algemeen inspecteur alleen
nog de commandant van de Rijks-
politie te Water en de direoteur van
de Opleidingsschool te Apeldoorn
over een eigen comptabele. Het is
de bedoeling t.z.t. ook de werkzaam-
heden van deze comptabelen onder
te brengen bij de comptabele van de
ALgemene Inspectie."

RPm: Waarom centralisatie?

In verband met de 'zelfstandigheid

van een district zou men kunnen

denken aan het delegeren van een

deel van de taak van financiën naar

bijvoorbeeld de districten. Er moet

nu vanuit de districten gewerkt

worden met het systeem van aan-

vragen tot machtigingen. Een der-

gelijk systeem lijkt niet bevorderlijk

voor een vlotte afhandeling van

bepaalde procedures.

Heijmans: "Zeker werkt centralisatie
wat stroever vooral in zo'n groot
bedrijf als het korps Rijkspolitie dat
over het hele land verspreid is.
Bij de beslissing tot centralisatie heeft
men de voordelen hieraan verbonden

kennelijk laten prevaleren boven de
nadelen.
Een groot voordeel van de centrali-
satie van zowel financiële als mate-
riële zaken acht ik vooral de moge-
lijkheid van een gelijkvormig beleid,
waardoor de beschikbare middelen
meer evenredig over de dienstonder-
delen worden verdeeld dan bij een
verdere decentralisatie.
Bij de opheffing van de ressorts ble-
ken er duidelijke verschillen te heb-
ben bestaa.n in het financieel en
materieel beleid, zowel tussen de
ressonts onderling als in vergelijking
met de bijzondere diensten zoals de
A.V.D. en Dienst Luchtvaart.
Het verschil in opvatting van de
comptabelen en materieelbeheerders
speelde daarbij vaak een grote rol.
Ik ben er van overtuigd dat vooral
de districten te land na de reorgani-
satie meer aan hun trekken zijn ge-
komen.
Een ander voordeel is de mogelijk-
heid tot automatisering van de admi-
nistraties van zowel financiële als
materiële zaken. Deze wordt dan ook
reeds voorbereid.
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Bij realisering hiervan zal het moge-
lijk zijn de kosten per district vast te
stellen zodat aan de districtseem-
mandanten de nodige informaties
kunnen worden verstrekt om hen
meer dan nu in het beleid te kunnen
betrekken.
Voor wat betreft de aanvragen om
machtiging merk ik op, dat deze
voornamelijk dienen om de lopende
verplichtingen te kunnen vastleggen.
Voor de bewaking van de kredieten
moeten we niet alleen de uitgaven
weten maar ook wat er nog aan uit-
gaven te verwachten is."
RPm: Tenslotte een vraag die

velen in het land stellen: Waarom

wordt de kledingtoelage zo laat

uitbetaald? In het verleden werd
het kledingtegoed uitbetaald vlak

voor Kerst en Nieuwjaar. Het hoeft

geen betoog dat dit een plezierig

gekozen moment was.

Heijmans: "In de eerste plaats heeft

~

De miljoenendans van

de afdeling
Financiële Zaken

Het begrotingsbedrag voor

1976 bedroeg voor het hele
korps:

personeel f 487miljoen

materieel f 102miljoen

De comptabele van de alge-

mene inspectie verwerkt met

zijn medewerkers per maand

5.000 reisdeclaraties en

declaraties verplaat-

singskosten, speur-

hondvergoedingen,

kleine recherchekosten

en andere vergoedings-

regelingen.

4.500 telefoonrekeningen.

Hij betaalt iedere maand 3000

rekeningen aan derden.

Zijn huishoudboekje bevat

aan uitgaven per jaar ca. 70

miljoen.

/

dat te maken met de centrale ver-
werking van ca. 8000 kledingstaten
van de korpsleden. Ook de laatste
kledingrekeningen moeten worden
verwerkt.
Daarnaast moeten we voor de auto-
matische uitbetaling van de kleding-
tegoeden wachten op een moment
dat er bij de rijkscomputercentrale
ruimte voor de verwerking is - en
dat is begin februari.
Ik wil overigens wel opmerken, dat
de mensen in het veld wel begrip
hebben voor de mogelijkheden en
onmogelijkheden bij de comptabele.
Dat is me duidelijk gebleken, toen
de betaling van de reisdeclaraties
werd geautomatiseerd. Op het latere
tijdstip van ontvangst van de reis-
kostenvergoeding is nauwelijks ge-
reageerd; dat is me erg meegevallen."

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLENINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem-

loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een

persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz.

Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en

discrete behandeling.

• Wettelijke tarieven

• Geen informatie biJ werkgever of buren

• Geen kosten vooraf

• Kwijtschelding biJ overlijden

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.

Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel-

matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Bel of schrijf naar:

BUKO
FINANCIERINGEN
POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8

TELEFOON (05200) 19893 of 18244

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur

netto 24 36 48 60

in handen mnd. mnd. mnd. mnd.

f 2.500 124 89

f 3.500 171 122

f 4.500 217 154 123 104

f 5.500 263 187 148 125

f 6.500 310 219 174 146

f 8.500 402 283 224 189

f 10.500 495 348 275 231

f 11.000 518 364 287 241

f 14.500 680 477 376 315

f 16.000 750 526 415 348

f 18.000 843 592 466 391

f 21.000 984 691 544 456

f 24.000 1125 790 622 522

Ook tussenliggende bedragen

EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELETI

f 10.000 over 120 mnd. = f 146,-

f 25.000 over 180 mnd. = f 316,-

f 35.000 over 180 mnd. = f 442,-

f 60.000 over 180 mnd. = t 759,-
Informeert u ook eens vrijblijvend

naar de mogelijkheid tot het vóór-

financieren van de rijkssubsidie.

7
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Tweede Kamerlid W. F. H. van het Schip (CPN):

"Waarom zou een communist
geen goede korpschef
van politie kunnen zijn"

Als hij praat, glimlacht hij op onverwachte momenten.
Maar net als je mee wilt lachen, strijkt hij even onver-

wacht z'n wat roze gezicht weer in de plooi en blijf je wat
beduusd met je eigen grijns zitten. We luisteren in z'n
driemanskamertje op het Binnenhof naar Wim van het
Schip (58), die in februari precies tien jaar lid van de

Tweede Kamer voor de C.P.N. was.
In een eerste ontmoeting lijkt hij een beminnelijk man.
Maar zijn ogen kunnen fel fonkelen als het om principiële
zaken gaat. Want je moet bij een communist, die een

halve eeuw van strijd achter de rug heeft, niet met flauwe
kul aankomen.

De Communistische Partij van Neder-
land verlangt niet naar een groot en
sterk korps rijkspolitie. Haar woord-
voerder Van het Schip heeft het op
16 juni jl. in de Kamer zó geformu-
leerd:

"Wij zijn van mening, dat de verant-

woordelijkheid en het beheer van de

politie in de eerste plaats bij het bin-

nenlandse bestuur moet liggen, met

het accent op de gemeentebesturen.

Het is naar onze mening een eis van

democratie om over te gaan tot op-

heffing van het korps rijkspolitie en

dit onder te brengen bij de gemeente-

lijke politiekorpsen of bij nieuwe ge-

meentelijke politiekorpsen ... "

Duidelijke taaI, die echter in ons
interview duidelijk wordt afgezwakt.
"Dat was even een uitschieter", zegt
de heer Van het Schip nu, "ik neem
die woorden niet terug, maar ik wil
ze ook zeker niet beklemtonen. Ik
heb in mijn betoog ook gezegd dat
ik het korps rijkspolitie wil decen-
traliseren. Ik wilde de verantwoorde-
lijkheid leggen bij de gemeentelijke
organen. Eigenlijk heb ik meer de

8

vraag willen opwerpen, of je dan
nog wel een korps rijkspolitie nodig
hebt. Ik heb het woord 'opheffing'
toen gebruikt. Dat bedoelde ik niet."

RPm: Toch verbaast het ons, dat u

voorstander bent van decentralisatie.

Want in kommunistische landen - in

het Oostblok bijvoorbeeld - zie je

toch juist een sterk gecentraliseerd

en groot politieapparaat onder één

leiding.

vhS: "Het is maar hoe je politiek
gesproken een politieapparaat ziet.

"De Nederlandse

politie doet het
niet slecht,

op wat uitschieters
na, nu en dan"

aast al de technische en kriminele
taken heeft de politie ook een duide-
lijke taak in de openbare orde. 't Is
een machtsapparaat. In een van de
artikelen van de Politiewet staat -

Interview: F. van Etten
en Koen Aartsma (tekst)

Foto's: Peter FrederikslBuro AD

wanneer ik het even in mijn termino-
logie zeg - dat het politieapparaat
in handen is en bestuurd wordt door
de heersende politieke machten. Maar
achter die politieke machten staan er

ook nog wel andere, wals u wel be-
grijpt."

RPm: Economische ... ?

vhS: "Ja, zoals ik heb gemerkt en
misschien heel goed heb gemerkt
zelfs. In een communistische maat-
schappij - ik neem nu even uw ter-
minologie over, want nergens ter
wereld bestaat een communistische
maatschappij, maar goed, ik denk
dus aan een socialistische staat zoals
we die dus kennen in de Oosteuro-
pese landen, - dan is dus inderdaad
ook daar de politie een apparaat in
handen van de heersende machten.
Dat zult u ons nooit horen ontken-
nen. Dat is noodzakelijk. Alleen is
het de vraag - en dat is het prin-
cipiële verschil: wie zijn die mach-
ten? Of dan onder zulke omstandig-
heden een politieapparaat sterk ge-
centraliseerd moet zijn? Ik geloof
- wanneer ik in de Nederlandse
verhoudingen denk - dat het niet
zo zal zijn."

RPm: Ook niet als Nederland een -

in uw terminologie - socialistische

staat Wil zijn?

vhS: "Kijk, die ontwikkelingen van
al deze strukturen in de verschillende
landen hebben hun eigenaardigheden.
Daar kun je breed en goed over pra-
ten, maar ze gaan wel uit van eigen
tradities, eigen verhoudingen, een
eigen wordingsproces op een bepaald
niveau. Wij in Nederland hebben ook
een bepaald niveau. En als we hier
ooit tot een socialistische staat ko-
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"

men, zal het uitgaan van het niveau
waarvan je vertrekt. En dat is hier
een heel ander vertrekpunt, met aller-
lei vormen die eigen zijn aan ons
volk. En ik denk dat wij altijd naar
vormen zullen zoeken - in het be-
stuurlijke - die ook eigen zijn aan
het volk; die ook geworteld zijn in
het volk. Dat heb je zelfs nodig. Ik
heb er niet over te oordelen hoe
andere landen en volken dat doen.
leder gaat zijn weg, Maar één ding
is zeker: zij vertrekken van een ander
punt dan waar wij staan."

RPm: Wij komen straks nog graag

even op dit onderwerp terug. Eerst

naar het heden. Wat vindt u - niet

als Kamerlid of als Amsterdammer,

maar als communist - van het op-

treden van de Nederlandse politie?

vhS: "Als communist ben ik van
mening, dat de politie het in ons
land over het algemeen niet slecht
doet. Als ik dan even niet denk aan
de onaangename uitschieters nu en
dan."

RPm: Vindt u dat de politie de com-

munisten discrimineert in haar op-

treden?

vhS: "Nee, het kan wel zijn dat een
communist in een of andere situatie
eerder een klap hijgt dan een ander,
maar ... "

RPm: Als we nu even niet aan klap-

pen denken, maar bijvoorbeeld bij

mogelijk ander optreden van de

politie. Wordt er in uw gelederen

wel geklaagd over een 'hinderlijk

volgen' door de politie? Dat men in

dossiers voorkomt, en dat men bij-

voorbeeld meer in de gaten wordt

gehouden e.d.

vhS: "Er zijn periodes geweest, mis-
schien zijn ze er nog wel maar dan
niet meer zo goed zichtbaar, dat de
politie onze vergaderingen bezocht,
zelfs heel nadrukkelijk in uniform.
Dat heb ik meegemaakt. Misschien
was me dat wel liever dan wanneer
ze als burgers vermomd Immen luiste-
ren."

RPm: Vindt u dat u meer in de

gaten wordt gehouden dan bijvoor-

beeld mensen die zich bezighouden

met rechts extremisme?

vhS: "Daar ben ik wel van overtuigd.
Een voorbeeld: ik heb vele jaren een
paspoort gehad dat niet langer dan
een jaar geldig was. En dan moest ik
telkens weer een half jaar wachten
voor ik een nieuwe pas kreeg. Die
periode is gelukkig voorbij. Dat is
omstreeks 1960 een keer opgehou-
den."

RPm: Hebt u er enig idee van hoe

men in politiekringen over com-

munisten denkt?

vhS: "Ik neem politiek aan, dat in
ut: ogen van de politie - ik zeg op-

9
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zettelijk DE politie - communisten
wel een beetje gevaarlijke mensen
zijn. Dat kan ook niet anders, als je
ervan uitgaat wat er in de Politiewet
staat over het handhaven van open-
bare orde en gezag. Nou, ik denk dat
in een primitief denken (dat er nog
altijd bestaat, ook bij politiemensen)
die communisten als verschrikkelijke
gezags-aanvreters worden gezien. Dat
zijn we ook hoor, maar heel anders
en op een heel andere manier dan

"Ik vind dat een
politieman niet

onder alle
omstandigheden altijd

alles kan zeggen"

vaak wordt gedacht of gezegd. Maar
ik wil niet alle politiemensen over
één kam scheren. Ik spreek ook niet
graag over DE politie. Dan denk ik
aan de periode 1940-'45. Toen werd
het politieapparaat formeel ingescha-
keld bij de macht van dat ogenblik.
En er zijn heel wat politiemensen ge-
weest die zich daar niet aan hebben
gehouden. Dat onderstreept dus, dat
er vele mensen zijn die niet zonder
meer zeggen: 'bevel is bevel' en 'ik
mot'. Dat is in bepaalde situaties
heel duidelijk zo, maar wanneer het
om politieke zaken gaat hebben -
naar ik aanneem - politiemensen
ook meningen ... "

RPm: U hebt meer vertrouwen in de

individuele politieambtenaar dan in

het apparaat.

vhS: "Ja, ik denk dat de verschei-
denheid van meningen doorloopt tot
in de top van het apparaat toe. Maar

aangezien de top steeds kleiner
wordt, wordt die verscheidenheid
uiteraard ook minder."

RPm: Hebt u ook communistische

vrienden bij de politie?

vhS: "Voor zover mij bekend niet."

RPm: Dat ligt misschien ook niet zo

voor de hand. Wel is er een politiek

aktieve PSP-er politiechef in Rotter-

dam. Vindt u overigens dat deze

hoofdinspekteur die ruimte binnen

het politieapparaat moet hebben die

hij nu neemt?

vhS: "Ik vind dat een politieman niet
onder alle omstandigheden altijd alles
kan zeggen. Dat brengt de aard van
zijn werk mee. Enerzijds is er een
geheimhoudingsplicht in criminele
zaken. Maar ook in politiek opzicht
zijn er beperkingen. Natuurlijk mag
elke Nederlander een eigen mening
en ook een eigen politieke overtui-
ging hebben en uitspreken. Ook een
politieambtenaar. Maar dan komt de
vraag aan de orde: doe je dat als
hoofdinspekteur of al", persoon. Ik
denk dat je dat vaak als persoon
moet doen. En niet in je kwaliteit
van hoofdinspekteur.
Als je dat niet scheidt, komen er
problemen."

RPm: U kent geen communisten bij

de politie, maar waarschijnlijk bent

u van mening dat een politieman de

vrijheid moet hebben lid te worden

van de CPN (vhs knikt), zoals ook

een communist de kans zou moeten

krijgen aangenomen te worden als
adspirant-politieambtenaar (knikt op-

nieuw). Dat moet kunnen, volgens

u. Geldt dat ook voor de hogere

rangen? Zou volgens u een communist

zonder bezwaar inspecteur-generaal

van het korps rijkspolitie of hoofd-
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commissaris van de Amsterdamse

politie kunnen zijn?

vhS: Jazeker, ik vind het zelfs een
eis van deze tijd dat dit mogelijk
moet zijn. Niet dat ik zeg: we moe-
ten per se daar of daar. Maar in het
algemeen gesteld: waarom niet? Een
communist kan tegenwoordig toch
ook wethouder van een grote ge-
meente zijn (Amsterdam), zelfs loco-
burgemeester? Als een communist -
en dat ben iJk:dan toevallig - kan
deel uitmaken van het presidium van
deze Kamer, wat ook als een zeer
hoog ambt wordt aangemerkt, waar-
om zal die lijn niet doorgetrokken
moeten worden? Alle vooroordelen
die er zijn moeten maar eens begra-
ven worden.

..•

RPm: U bent niet van mening, dat

een communistische politiechef met

zichzelf in konflikt zou raken, als hij

de maatschappelijke orde - die hij

toch zou willen omvormen - tegen

pogingen tot omvorming moet ver-

dedigen?

vhS: De politieman die een commu-
nist nog ziet als iemand met het mes
tussen z'n tanden en een tijdbom in
z'n zak en weet ik veel meer, die
moet van dit spookbeeld af. Hij moet
die communist gewoon zien als een
persoon die behoort tot een 'stroming
met een duidelijke politieke opvat-
ting over de maatschappij zoals die
naar onze mening moet worden. Wij
communisten denken dat het de
enige juiste vorm is waar we heen
zullen gaan. Om dat .te bereiken zal
de communist zich eerst bedienen
van alle legale middelen die daar-

..

voor bestaan. Het hele verhaal van
bloedige omwentelingen is een spook-
beeld dat steeds weer opgeroepen
wordt. Als je de geschiedenis be-
kijkt, kom je tot een heel andere con-
clusie. Want de geschiedenis van de
socialistische landen is er niet een
van een bloedige omwenteling. Als
het bloedig is geweest, dan was het
meestal het zich afzetten van contra-
revolutionaire, vaak militaire maat-
regelen. Er zijn wel burgeroorlogen
en dergelijke ontstaan, maar niet op
initiatief van de communisten. Meest-
al uit verzet tegen niet-communisten.
Men spreekt bijvoorbeeld altijd over
de Russisohe revolutie en dan denkt
men aan bloed en tranen, Maar de
Russische revolutie werd vreedzaam
voltrokken. Pas daarna kwam de
contra-revolutie en die heeft tot 1923
geduurd, met wel zo'n twintig vreem-
de legers op Russisch grondgebied.
En toen vloeide er inderdaad bloed.

"Wij willen onze
andere maatschappij

niet door bloedige
omwenteling bereiken;
het zal een groei zijn"

RPm: U zult eerst alle legale mid-

delen benutten, zegt u. Maar als die

middelen u geen succes zouden bren-

gen? Heel wat mensen geloven, dat

dan de communisten op een gegeven

moment de barricaden op zullen gaan

om een gewelddadige greep naar de

macht te doen ...

vhS: Als u onze politieke lijn van de
laatste vijftien jaar nauwkeurig volgt,
zult u moeten geloven dat wij onze
andere maatschappij niet door een
bloedige omwenteling willen berei-
ken. Wij zeggen heel duidelijk: die
andere maatschappij kan alleen tot
stand komen in samenwerking met
andere progressieve krachten in ons
land. In de situatie van ons land zal
het nooit een communistische om-
wenteling zijn; he.t zal een groei zijn.
Een samenbundeling van kraohten die
tenslotte tot de conclusie kunnen -
ik zeg niet: zullen - komen, dat in-
derdaad die veranderingen noodzake-

POLITIEK 6

Wim F. H. van het Schip (58) stamt uit een socialistisch nest, waar

het portret van Domela Nieuwenhuis een ereplaats had.

Een Amsterdamse timmermansfamilie, waar Wim de derde gene-

ratie was. Toen de oorlog uitbrak, was hij 22 jaar. De bezetting en

de strijd tegen het Hitler-fascisme brachten hem tot het commu-

nisme. In 1945 werd hij aktief in de toenmalige Eenheids Vakcen-

trale (EVC), vervolgens vrijgestelde van de C.P.N., lid van de

Amsterdamse gemeenteraad (1958) en lid van de Tweede Kamer
(1967).

De heer Van het Schip, die geen auto heeft en geen vreemde talen

spreekt, maakt deel uit van het presidium van de Tweede Kamer,

is voorzitter van de Vaste Commissie voor milieu-hygiëne en voor

zijn fraktie belast met o.a. de behandeling van politievraagstukken.
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lijk zijn. Dus een politieke kracht-
formatie, dáár spreken we over. Dat
zal in ons land naar onze mening de
enige weg zijn om ons ideaal te be-
reiken. Niet een communistische stro-
ming, maar een bundeling van poli-
tieke stromingen en krachten. En die
zal zich ook - denken wij - in
fasen voltrekken.

RPm: In samenwerking met andere

progressieve krachten, zegt u. Maar

- om maar eens een voorbeeld te

noemen - de huidige Piv.d.A: vaart

toch een heel andere koers dan de

uwe?

..•

vhS: Zij zullen niet ver genoeg ko-
men, dat leert de geschiedenis. Welk
land je ook neemt: waar sociaal-
democraten in stemmenmeerderheid
de macht hebben gehad, is er in
wezen niets aan de maatschappij ver-
anderd. Zij vinden eigenlijk, dat er
in deze maatschappij niet veel meer
veranderd moet worden. Het gaat de
PvdA in hoofdzaak om de schetpe
kanten van deze maatschappij. Dat
vinden wij een beperkt denken. Het
gaat niet alleen om materiele dingen.
Ook wij zijn voor bepaalde hervor-
mingen. Maar het gaat tenslotte om
de gróte hervorming. Want zolang
het kapitalisme als systeem blijft be-
staan, blijft de uitbuiting èn het
voortdurende gevaar van oorlog.
Want ekonomische konflikten zijn in
de geschiedenis van het kapitalisme
altijd uitgevochten in oorlogen.

RPm: Stel je voor dat er een socia-

listische staat komt, zoals u bedoelt.

~

Krijgen we dan ook een ander soort

politie?

vhS: Ander soort ... Ik denk dat dat
afhangt van de fase waarin je komt.
Dat we de kwestie van democrati-
sering op andere manieren zullen
moeten voortzetten. Ik denk dat je
zeker nog wel politie-officieren in
hoogte van rang zult moeten aanstel-
len. Maar we zouden wel 'graag wil-
len weten, wat voor vlees we in de
kuip hebben.

RPm: Betekent dat, dat u alleen

mensen zou benoemen van wie u wist

dat ze de nieuwe verworvenheden

met kracht zullen steunen?

vhS: In ieder geval niet zullen aan-
vallen. Dat is een verschil hoor!
Want je moet natuurlijk geen mensen

"Die wildgroei van
particuliere

pol itiekorpsen
vind ik een
gevaarlijke

ontwikkeling"

aan het hoofd van politie en leger
hebben die, als ze de kans krijgen
je wegvegen. Ze zullen op z'n minst
de nieuwe zaak moeten accepteren.
Niet dat ze het er helemaal mee
eens behoeven te zijn, maar wel de
nieuwe verhoudingen vaccepteren en
loyaal meewerken.

RPm: Zoals de communisten van nu

ook - zij het onder stil protest -

loyaal meewerken.

vhS: Inderdaa:d. Als je nu bijvoor-
beeld als CPN-er wethouder van Am-
sterdam bent, dan kun je bepaald
geen - om die term nu maar even
vast te houden - 'communistische'

politiek voeren. Er zijn dingen die
je fundamenteel echt anders zou
willen aanpakken, maar wat je een-
voudig binnen het raam van de wet-
ten en de mogelijkheden niet kunt
doen.

Klopje op de deur. Een Kamerbode

treedt binnen in rokkostuum en

smetteloos Omo-hemd. Of meneer

even een brief wil ondertekenen.

Zonder van zijn onderwerp te zijn

afgeleid, doorpratend, plaatst de

volksvertegenwoordiger zijn hand-

tekening. Knikje. Bode af. We snij-

den een ander thema aan.

RPm: Meneer Van het Schip, u hebt

hier op het Binnenhof ook een vei-

ligheidsdienst. Wat vindt u van de

ontwikkeling van de particuliere

politiekorpsen?

vhS: Die ontwikkeling vind ik ge-
vaarlijk. De reguliere politie is al
vaak ongrijpbaar, maar die kun je
tenminste controleren en ter verant-
woording roepen. Maar die particu-
liere korpsen, veiligheids- en bewa-
kingsdiensten, zijn ongrijpbaar en on-
kontroleerbaar. In beginsel zit daar
het gevaar in, dat je als het ware
kleine partikuliere legertjes opbouwt
die in dienst staan van iemand die
daarvoor betaalt, maar die daarvoor
geen verantwoording hoeft af te leg-
gen. Ze zijn soms zelfs bewapend. Ik
vind dat een heel bedenkelijke ont-
wikkeling.

RPm: Zou u dergelijke politiemen-

sen bij de legale politie willen inlijven

of zou u de politie willen uitbreiden?

vhS: Als het nodig is dat er bewa-
king van gebouwen en bedrijven
komt, dan ben ik van mening dat die
in handen moet zijn van de politie-

13
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Koninklijk Nederlands

Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, traoht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Oagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Openingstijden:

maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

Museum

der
Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechausee,

het voormalig

Korps Politietroepen.

de voormalige Rijksveldwacht

en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/

Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag tlm vrijdag

van 10 -12 en 14 - 16 uur

zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50

kinderen tlm 12 jaar f 0,75

Het Museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),

Weeshuiswal 9. tel. 03447-256
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korpsen. Want ik ben tegen deze
wildgroei.

RPm: Maar als dit soort taken bij

de politie zou worden ondergebracht,

betekent dat wel dat het personeels-

tekort nog groter wordt ..

vhS: Ja, maar als ik dan moet kiezen
tussen deze wildgroei van engekon-
troleerde korpsen en een noodzake-
lijke uitbouw van bestaande politie-
korpsen dan kies ik duidelijk voor
het tweede.

RPm: Dan zou onze politie ook be-

drijven als Philips, AKZO en noem

maar op moeten bewaken. Zijn we

dan niet wat erg bezig ten behoeve

van de ekonomisch sterken?

vhS: Dat is zo, er zit een negatieve
kant aan. Maar het is beter dan het
toenemen van de partikuliere korp-
sen. Ik gebruik opzettelijk nog niet
de naam 'vrijkorpsen'. Zover ben ik
nog niet. In andere landen heb je dat
onder andere verhoudingen wel.

RPm: Wie zou die uitbreiding van

het politiekorps moeten betalen?

vhS: Eigenlijk die bedrijven, die nu
ook hun eigen korpsen betalen. Ik
weet niet hoe je dat zou moeten be-
rekenen. Ik zou ook liever niet een
speciale bewakingspolitie in het leven
roepen, zodat je niet politiemensen
krijgt die te zeer aan bepaalde be-
drijven gebonden worden. We zouden

hier wat meer aandacht aan moeten
geven. Dat is tot dusver door de
overheid en door de Kamer nog te
weinig gedaan.

RPm: Het feit dat steeds meer grote

organisaties en bedrijven ertoe over-

gaan als commandant van hun eigen

veiligheidspolitie een voormalig poli-

tieofficier aan te stellen, geeft u niet

meer vertrouwen in een vakkundiger

optreden van deze korpsen?

vhS: Dat zal inderdaad wel vakkun-
dig gebeuren, vaktechnisch gezien.
Maar daar staat tegenover dat door
het aanstellen van oud-politiemensen
een ander en mijns inziens groot ge-
vaar ontstaat. Want zulke mensen
hebben goede relaties bij de politie,
hebben daar gemakkelijk entree, zul-

len daarom ook eerder door een be-
drijf worden aangetroloken. Zij wor-
den juist aangesteld omdat ze be-
halve vakkennis ook entree hebben
bij de politiekorpsen. En met zulke
relaties tussen een wiLd korps en de
echte politie ben ik helemaal niet
blij. Dat kan aanleiding geven tot
ongewenste verhoudingen.

RPm: Dus u zou de politie willen

uitbreiden.

vhS: Wij zijn echt niet tegen uitbrei-
ding van de Korpsen.

Als we de geluidsband afzetten,

omdat de tijd is verstreken, lijkt het

alsof de heer Van het Schip iets

meer los komt. Want politie men-

sen die microfoons bedienen blij-

ven natuurlijk verdacht.

We praten nog wat na over zijn

vakantieplannen, die ook dit jaar

weer zuidwaarts in de zon zijn ge-

projekteerd. Nee, niet naar Oost-

Europa ('U weet dat onze relaties

met die landen wat minder zijn ge-

worden'), waar hij trouwens al in

jaren niet meer is geweest. En het

meer bevriende China is wat ver.

Na 10 jaar Kamerlidmaatschap

wekt Van het Schip niet de indruk

aan zijn laatste loodjes bezig te

zijn. 'Dat hangt van de kiezers af',

zegt hij op de vraag of hij nog

vier jaar zou willen bijtekenen.

Veertien dagen later lezen we in de

krant, dat W. F. H. van het Schip

zich niet herkiesbaar heeft gesteld.
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RP-gezin helpt
Achtkarspelen
aan gemeentepolitie

Burgemeestersechtpaar Van Veenen en wachtmeestersechtpaar Van Goor:
blij met Edwin

LEEUWARDEN. - Op 15 februari
werd als 25.000-ste inwoner in de
Friese gemeente Achtkarspelen inge-
schreven: Edwin, zoon van het echt-
paar Van Goor-Kuik, waarvan de
man zijn dagelijks brood verdient als
wachtmeester bij de Rijkspolitie.
Een inwoneraantal van 25.000 bete-
kent dat de gemeente de beschikking
krijgt over een eigen gemeentelijk
politiekorps.
Door de geboorte van Edwin zal bin-
nen afzienbare tijd de Rijkspolitie
Achtkarspelen moeten verlaten. Som-
migen spreken van opzet. De Leeu-
warder Courant meldt: "Rijkspolitie
werkt mee aan overgang naar ge-
meentepolitie". Het voert te ver om
te veronderstellen dat de Algemene
Inspectie ook maar enige invloed op

de geboorte van de 25.000-ste heeft
kunnen uitoefenen.
Hoewel. Bij het aanhoren van een
radio-gesprek voor de AVRO rijst er
toch enige twijfel aan de toevallig-
heid.
Voor mevrouw Van Goor komt deze
gebeurtenis niet ongelegen. Haar
man en zij komen uit de provincie
Drente en ze laat duidelijk merken
dat ze een overplaatsing van het
Friese Achtkarspelen naar 'n Drentse
gemeente wel ziet zitten. (A.H.)

Foto: Leeuwarden Courant

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::;:.:.:::::::;:::::!:!:!:::::!:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::

15

Rp.org_RPM77_03_mrt_nr.07_compri 80



Bloemen voor de
ballerinus

HARLINGEN. - Een "sadistisch"
bloemstuk sierde de kamer van de
direkteur van de opleidingsschool te
Harlingen toen hij na een week "ziek
thuis" steunend op krukken op school
verscheen.
Toen de school onlangs over een
nieuwe sporthal kon beschikken nam
de heer Van Twillert het initiatief
om de dienstsport voor het vaste per-
soneel in ere te herstellen.
Het eerste ongeval daarbij over-
kwam ... direkteur Van Twillert. Bij
een oefening met een medicinbal
sprong hij niet over, maar op de bal.
Een gescheurde enkelband was het
gevolg.
Om de pijn enigszins te verzachten
vervaardigde schooltuinman D. Kooi-
stra tijdens de afwezigheid van de
direkteur een bloemstuk van een
medicinbal, aangevuld met een
EHBO-kist en gedrapeerd met zwach-
tels. Alles onder het motto: "Sport
staalt spieren".
Een ongeluk komt nooit alleen: de
foto's van het bloem tuk bleken alle
mislukt te zijn ... (GMK)

Sterilisatie

DE HAAG. - Onlangs kon men
in het Leids Dagblad lezen, dat de
politieziekenfondsen bereid zijn steri-
lisatie van hun leden in hun pakket
op te nemen, - te vergoeden zoge-
zegd.
Gedachtig "eens gegeven blijft ge-
geven" wilde .men niet verder gaan.
Het weer in de oude toestand bren-
gen van het orgaan, zo dat medisch-
technisch mogelijk zou zijn, blijft
voor rekening van de cliënt. (ThS)

16

Duur escorte

AMSTERDAM. - In een grote
dienstauto, bestuurd door een adju-
dant van gemeentepolitie en vooraf-
gegaan door twee motorrijders, te
weten de commissaris van politie in
Purmerend (oud AVD-er A. Zee) en
zijn inspecteur Janssen, werden adju-
dant A. Kingma en zijn vrouw naar
het bureau van gemeentepolitie te
Purmerend gebracht.
Dit dure escorte was ter ere van
de, voormalig groepscommandant (na
het overgaan naar gemeentepolitie,
detachementscommandant der Rijks-
politie) die afscheid nam van de
politiedienst in verband met f.l.o.

(BR)

Helikopter verricht
"sleuteldienst"

's-HERTOGENBOSCH. - Op 18
februari heeft burgemeester drs. A.
A. J. M. van Genabeek te Hank
(groep Aalburg) een nieuw rayon-
bureau geopend. De sleutel van het
bureau werd aangereikt door een
vlieger van de dienst Luchtvaart, die
met zijn helikopter naast het bureau
was geland. Over belangstelling had
men bij dit gebeuren niet te klagen.

(GAB)
Foto: J. Klok ANP
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Beekmans

&

Beekmans

Foto: Betsie Cloïn

BREDA. - Adjudant A. Beekmans
is groepscommandant te Rijen. Zijn
zoon R. P. A. M. Beekmans maakt
als waohtmeester le kJ. deel uit van
de 'groep Udenhout. Zijn dochter M.
A. M. P. Beekmans is wachtmeester
en behoort tot de groep Vaals. Alsof
dat nog niet voldoende is, trouwde
zoon Beekmans met kollega Tj. van
Holland, die nu als standplaats Kaats-
heuvel heeft. En toen trouwde doch-
ter M. A. M. P. Beekmans ook maar
met een kollega: wachtmeester W.
Hordijk van de groep Wittem.
En zo zit dat dus bij de politiefamilie
Beekmans, die op verzoek van RP-
magazine deze unieke foto liet maken.

(JK.)

Zittend A. Beekmans. Staand v.l.n.r. schoonzoon W. Hordijk, dochter M. A.

M. P. Hordijk-Beekmans, schoondochter Tj. Beekmans-Van Holland en zoon
R. P. A. M. Beekmans.

Bloemen voor
groep Waddinxveen

Foto: Martin Droog!
Goudsche Courant

DEN HAAG. - "Door woord, ge-
schrift en d~den is getracht het pu-
bliek dichter bij de politie te bren-
gen". Ziedaar de motivatie van een
comité te Waddinxveen, dat bepaalde
dat de groep Waddinxveen als eerste
in aanmerking kwam voor een bloe-
menhulde op Valentijnsdag. (ThS)

Groepscommandant Ruissen en zijn

medewerkers Wijbenga, Scheepens en

Hol in de bloemen.

17
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voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEER PALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

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
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Ere-galerij van

super KLV-ers

Het KL V is niet voor iedereen weg-

gelegd, maar zesmaal achtereen deze

sportieve onderscheiding behalen en

dan soms nog op respektabele leef-

tijd, dat mag met ere genoemd wor-

den. Niet minder dan elf eind-vijfti-

gers zagen daar kans toe.

Hier komen ze allemaal, de half-

dozijn-KLV-ers van het Korps:

District Assen

Bergsma, L. P. (49), staf district
Bijl, A. V.d. (38), ber. gr. Hoogeveen

Ensink, R. (25), Vries

Klein, P. (56), Borger

Woppenkamp, H. (45), Assen

District Apeldoorn

Boekholt, M. G. W. (34), park.

Apeldoorn

Meijde, W. J. H. V.d. (29), Nijkerk

Oudenampsen, G. H. (34), Groenlo
Ruijsink, J. B. (48), park. Zutphen

Schmidt, Chr. P. (26), Eibergen

- t
sport

Onder redaktie Th. Spelt

District Breda

Noo. M. de (29), Fijnaart
Pelt. J. G. M. v. (28), Zundert

District 's-Gravenhage

Atten. W. v. (55), Boskoop

Deventer, P. M. M. v. (29), De Lier

Englebert, A. F. M. (28), Boskoop

Essenburg, W. S. (34), Nieuwerkerk

Meer, W. V.d. (28),
Verk. gr. Den Haag

Noordergraaf, L. J. (36), Bodegraven

Passchier, Th. (26), Hazerswoude

Riep, A. E. (28), Bodegraven

Stijsiger, M. J. (36), Alkemade

Zijl, W. P. van (42), staf district
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District Groningen

Mulder, L. (31), Finsterwelde
Toren, G. (38), techno recherche
Walle, J. P. v.d. (31), staf district

District 's-Hertogenbosch

Casteren, N. A. M. (25), Berghem
Freriks, J. J. (30), Schijndel
Hoogstraten, A. V. (30), verk. gr.

District Leeuwarden

Buitenga, J. G. (27), Het Bildt
Reitsma, B. (58), Franeker
Timmer, H. C. (59), staf district

District Maastricht

Dijkstra, F. F. M. (26),
Nieuwenhagen

Hermens, C. (31), Nieuwenhagen
Römkens, J. L. (59), Born
Walz, G. (32), Nieuwenhagen

District Middelburg

Bie, H. v.d. (26), Westersehouwen
Coppoolse, D. (32), Veere
Priem.C, N. (25), Zierikzee

District Nijmegen

Visser, M. (58), Wisch

District Utrecht

Graveland, E. (41), Montfoort
Koer, Th. (56), Vleuten-De Meern
Rootselaar, P. H. V. (57), parketw.
SoIlie, H. G. (30), verkeersgroep

RP te Water

I- Eikenhorst, J. (30), Nijmegen

Algemene Inspectie

Groen, M. (57), bureau L.O. & S.
Haitsma, Th. (58)
Koeton, L. M. (59)

Opleidingsscholen

Postma, J. (44), Harlingen
Smit, D. (42), Horn

Leo Poirot tweede bij

nationale indoor-
kampioenschappen

ZWOLLE. - Tijdens nationale in-
door-kampioenschappen, die op 19
februari in Zwolle werden gehouden,
zag Leo Poirot (administrateur bij de
groep Dordrecht RP,tW) kans in het
onderdeel hoogspringen als tweede te
eindigen. Met een sprong van 2.05
meter evenaarde hij zijn persoonlijk
rekord en bleef hij slechts 3 centi-
meter verwijderd van het nationale
politie-rekord, dat met 2.08 meter op
naam staat van Ben Lesterhuis.

Poirot: 3 cm te weinig

De uitslag bij het hoogspringen luid-
de: 1. (en Ned. .kampioen) Ruud
Wielaat (AV. Haarlem) 2.15 m; 2.
Leo Poirot (AAA Alblasserdam) 2.05
m; 3. Bob Jansen (Sprint Breda)
1.95 meter.

Voo •.'Wieje ook d•.aait,
1.VBtje ook d•.aait.

Met Mascotte
3xbete•.•

50 FEUlllES PAPIER ~ CIGARETTES

ROLT BETER· PLAKT BETER. BRANDT BETER
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langs de e weg gezien

• Suggestie voor A,.V.D.: Het voertuig werd gekocht voor vijftig gulden

Een wielerwedstrijd, die tijdens het
carnaval te Koffiegat werd gehouden.
telde onder de pedaalridders de be-
kende vrouwelijke coureur 'Mie Leut'.
Omdat lengte, breedte en hoogte van
deze dame nogal afweken, werd door
de organisatie assistentie van politie
geregeld. Een nieuw voertuig deed

bij de Rijkspolitie zijn intrede.
Buiten de carnavalsdagen heet Koffie-
gat gewoon Westerhoven, een dorp
dat ten zuidwesten van Eindhoven
ligt. 'Mie Leut' · isde vrouw waar het
allemaal om draait in die dagen.

Ingezonden door M. W. Welten
te Westerhoven

•• ••VOERTUIGEN HOGER DAN

AANGEGEVEN-HOOGTE

UNGSAF RIJDEN

• L ' •

20

Th. A. Leenders

terug bij de AVO

DRIEBERGEN. - Sinds 1 februari
is Theo Leenders terug op het oude
nest, de AVD te Driebergen. Hij nam
drie jaar geleden bij het korps Rijks-
politie ontslag Dm te gaan werken bij
Veilig Verkeer Nederland. '
De voormalige opperwachtmeester is
teruggekomen als administratief
hoofdambtenaar met als taak het
geven van voorlichting over de ver-
keerstaak van de politie en het onder-
houden van de public relations.
Leenders iJS voor velen in het korps
een bekende figuur, Bij de AVD zegt
men: ,,'t Is niet of hij niet weg ge-

weest is". (HAdR)

Verbindingsweg tussen

Andel en Giessen

Foto: R. M. Schnitker

In het Land van Maas en Waal
voert men thans een nieuwe taal.
Weggebruikers hoog en laag,
lings of regts, dat is de vraag. (GAB)
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Foto: E. de Jong

Vijftigste Schottel
voor RP te Water woordigers van de politie en het

ministerie van Justitie, verrichtte
mevr. B. de Ruiter-Van Wijk, echt-
genote van commandeur M. de
Ruiter, de doop van het vaartuig. Het
schip (dat bouwnummer 100 van de
Schottelwerf Warmond kreeg) is uit-
gerust met een extra radarapparaat.
zodat het als trainingsvaartuig in de
opleiding kan worden gebruikt.
De RP 68 zal worden ingedeeld bij
de groep Amsterdam. (MdL.)

WARMOND. - Met de tewater-
lating Ivan de RP 68 'werd op 8
februari het 50-ste vaartuig van het
type Schottel aan de vloot van de
Rijkspolitie te Water toegevoegd.
In aanwezigheid van veel vertegen-

Foto: J. Klok

Bureau heropend in Sprang-Capelle

DEN BOSCH. - Burgemeester P. Bakker van Sprang-Capelle heeft op 24
februari j.l. het verbouwde groepsbureau in zijn gemeente heropend. Onder
meer werd de woning boven het bureau toegevoegd aan het onderkomen van
de groep, zodat nu over voldoende werkruimte kan worden beschikt, (GAB)

ll!l1
VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03'

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- meetwielen

- politie-stopclacks

- ongevals-standaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
gemeentepolilie

- 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
politle-auto's
enz. enz.

i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150
bergerweg 150

(072)- 27027* telex 57356
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VVN brengt
nieuwe film:

"Botsende meningen"

DEN HAAG. - "Wat let u om nu
uw eigen mening uit te spreken ... "
Met deze uitnodiging eindigt de film
"Botsende meningen" die op 22 fe-
bruari in première ging. De rolprent
in kleuren werd vervaardigd in op-
dracht van Veilig Verkeer Nederland
en ,isbedoeld om het publiek tot mee-
denken en meepraten over het ver-
keer te brengen.
De makers van de film zijn er in ge-
slaagd de kijkers te laten ervaren,
welk een indrukwekkende invloed
van dat verkeer uitgaat.
Weggebruikers: voetgangers, fietsers,

automobilisten, een moeder van een
jong kind, geven hun mening. Aktie-
voerders, winkeliers, de direkteur
van de Stichting Weg belichten hun
belangen. Deskundigen: een wethou-
der, een stedebouwkundige, een com-
missaris van politie, een lid van ge-
deputeerde staten, vertellen over de
talloze problemen en versohillende
belangen op dit gebied.
De discussiefilm, die 30 minuten
duurt, geeft in de interviews een op-
somming van een groot aantal facet-
ten van het verkeer. Voor de niet-
deskundige zal waarschijnlijk alles
zijn gezegd wat gezegd moest wor-
den. Veilig Verkeer Nederland wil
de film.. zoals gezegd, gebruiken om
groepen mensen aan te zetten tot dis-
cussie. Om dit te laten gelukken is
begeleiding van een deskundige nood-
zakelijk. Hij of zij ziet mogelijk kans
om dieper op de problemen in te
gaan. De eerstgestelde uitnodiging
zal dan hopelijk aanleiding zijn tot
een verder gesprek. (A.H).

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: 02207- 1n 97).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOM ER, adj. alg. dienst
Bureau: Sarphatistraat IlO, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis 02990- 2 1052).

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. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

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. P. VAN DER LINDE, owmr. alg. dienst
Bureau Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, teu. 078 - 3 7444
(thuis: 078 - 56343)

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkeratraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 513838 (thuis: 040 - 44 6156).

DISTRICT '.-GRAVENHAGE

Th. SPELT, owmr. DIR
Bureau: Koninginnegracht 45-48, 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 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Vlijmenseweg 50A, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192- 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER, owmr. alg. dienst
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100- 22345 (thuis: 05100- 8 13 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLJ\ESSEN, owmr. alg. dienst
Bureau: Statiensstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497- 3 11)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELME::NDACH, adj. alg. dienst

Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis: 01160- 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG ptv. hoofd staf
adm. district Roermond, wonende te Horn
Burg. Huybenstraat 57
tel. 04752- 25·30 (thuis: 04758- 18 24).

DISTRICT UTRECHT

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(thuis 03405- 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 2S (thuis 05200- 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
B. SCHMIDT, off. le kL toegev.
Bureau: Westerdoksdijk 2. Amsterdam
tel. 020 - 6 3311 (thuis 029n - 2 70 75).

Speurneus Nico
aktief in Parijs

ALKMAAR. - Een gratificatie van
honderd gulden (toegekend door de
minister van justitie) en veel waar-
derende woorden waren de beloning
voor Nico Jansen, voor zijn optreden
in Parijs. In oktober was de I8-jarige
Nico, die als algemeen assistent werkt
bij de groep Heiloo, daar met vakan-
tie toen hij aan de Avenue des.
Champs - Elyseés een personenauto
zag staan met een Nederlands ken-
teken. De omstandigheden waar-
onder hij de auto daar aantrof waren
voor Nico aanleiding om het ken-
teken van de auto door te bellen naar
zijn groep. Daar bleek dat de wagen
in Amsterdam gestolen was en toe-
behoorde aan iemand in ... Heiloo.
In april a.s. neemt Nico afscheid van
de groep. Hij gaat (hoe kan het an-
ders?) naar de opleidingsschool te
Apeldoorn om te worden opgeleid tot
wachtmeester. (LO)

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 I, Horn (post
Baexem) tel. 04748- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathtlm (L).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L MULLER, owmr.
Bureau: Schiphoi, postbus 75n
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 029n - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, adjudant
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (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

P. F. PUTTER
Bureau Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thu is: 02155- 1 20 30)

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159- 4 25 79
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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.

Zoeter-méér

Uw illustere weergave van het sport-
gebeuren in Zoetermeer is in mijn
omgeving in goede aarde gevallen,
zowel bij sporters als bij minder be-
weeglijke lieden. Dezerzijds alle
waardering voor de goede sportfoto's
annex badinerende franje.

J. W. Koopmans, Den Haag

• Waarbij wij dan graag aantekenen

dat de fotoserie gemaakt werd door

owmr. J. J. van Noortwijk van de

districtsrecherche te Maastricht.

(Red.)

Hoe hoog is een
laag pitje?

Wij begrijpen niet helemaal wat de
heer Provily, hoofd van het bureau
L.O. & S., bedoelt, als hij de geruch-
ten bestrijdt volgens welke de Alge-
mene Inspectie zou willen knabbelen

aan de faciliteiten voor de NPSB. Is
dat zo? vroeg de RPm-verslaggever.
"Beslist niet", antwoordt de heer
Provily. Wat mij betreft mogen die
faciliteiten nog worden uitgebreid.
Maar dan moet het wel kunnen .,.
je moet prioriteiten stellen en je af-
vragen tot hoever met het verlenen
van faciliteiten mag worden ge-
gaan . . . of het nog wel in een juist
beleid past, dat op dit moment aan
de wedstrijdsport (in NPSB-verband)
nog zoveel faciliteiten worden ver-
leend ... " Dus toch op een lager
pitje??? "Absoluut niet", antwoordt
de heer P. dan. Wie het snapt, mag
de vinger opsteken.
Waarom niet gewoon gezegd, dat er
wel geknabbeld moet worden aan de
faciliteiten en dat ze op een lager
pitje moeten, omdat er onvoldoende
mankracht is en omdat de dienstsport
nu eenmaal voorgaat?

NPSB-er, Nijmegen

Domme gezichten

Het was me in het septembernummer
ook al opgevallen, maar nu u in het
decembernummer weer zo'n (overi-
gens zeer informatieve) beeldgrafiek
afdrukte, trof het me opnieuw, dat

de daarin afgebeelde wachtmeester
en wachtmeester le kl. zulke ontzet-
tend domme gezichten hebben. Was
dat nou nodig?

Adspirant J. B. re Hom

• Wij hebben de vraag doorgegeven

aan de tekenaar, die deze op zijn

beurt voorlegde aan de beide broers

die model hebben gestaan. Zij heb-

ben ons toegezegd hun ouders om

opheldering te zullen vragen (Red.)

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar .
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerige inlichtingen

b.v.Technische Handelmaatschappij

Akkerman & Co. Mercuriusweg 20

Den Haag Telefoon 070·8543 00

Postbus 19030
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Grote
brand
bijAVD

DRIEBERGEN. - In de nacht van
donderdag 24 op vrijdag 25 februari
j.l. brak er door (tot nu toe) onbe-
kende oorzaak brand uit in het maga-
zijngebouw achter pand Hoofdstraat
69 (voormalig bureau personeelsvoor-
ziening) te Driebergen.
Per oneel dat ter plaatse was zag
kans om een tweetal Porsches te red-
den. Voor de rest bleef er van het
gebouwen de inventaris vrijwel niets
over.
Onder meer gingen verloren:
45 BMW motoren, een vrachtauto
met werkplaatscontainer, 8 volks-
wagenbusjes met radarapparatuur, een
voorraad nieuwe autobanden, een rol-
lentestbank, de gehele magazijnvoor-
raad papier, drukwerken, t.v.-appara-
tuur, rijkskleding en uniformkleding.
De schade wordt geschat op ca. 3
miljoen gulden aan rijksmaterieel en
tegen de 2 miljoen aan het gebouw.

Foto's: Ton Lokker en
Fotodienst AVD

24

Truck met container van de G.T.C.

Kledingkasten
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Motoren en radarbusjes:

in het gelid gevallen

BMW in ontkleedde toestand

Magazijngebouw in lichterlaaie

25
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Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te Horn.

(1976-1)

KLAS A, OPLEIDING 1976·1

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. Assendelft, wmrs.

Albers, Arts, Gremmen, Van Cruchten, Geer-

lings, Erven, Derksen, Hoorenman, Van Ge-

nugten, adjudant Van Kooten.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. Van Bladel,

geling, Castro, Adang, Czech, Van

Bosch, adjudant Vermeulen, wmrs.

Davidse, Van Cleef, owmr. Collaris.

Brug-

Eijk,

Boer,

KLAS B, OPLEIDING 1976~1

Voorste rij v.l.n.r.: Wmr. le kl. Niessen,

wmrs. Van Herk, Koonen, Kieviet, Van Gijzel,

Knuvers, Keulen, v.d. Hiele, Knapen, adju-

dant Groot.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. Lagaay, Hille,

Heijmans, Kessels, Derksen, Helmond, v.d.

Meer, Havermans, v.d. Hoven, Nobel, Van

Lingen, owmr. Assendelft.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. Hendriks, Hoge-

woning, v.d. Kerkhof, Jansen, Kole, Hamers,

Lataster, Massen.

KLAS C, OPLEIDING 1976-1

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. Van den Bergen,

wmrs. Loots, Rerink, Plompen, Roes, Reijnen,

Mesker, adjudant Schenkman.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. Pasmans, Meijer,

De Nijs, Quak, Olivier, Van der Pol, Sebregts,

Van de Merwe.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. Van de Meulen-

reek, Ligtenberg, Pelkmans, Assendelft, Lub-

berdink, Van Meggelen, Van Roosmalen.

KLAS D, OPLEIDING 1976-1

Voorste rij v.l.n.r.: Wmr. De Wit, owmr. CIaes-

sen, wmrs. Zwartepoorte, Vos, v.d. Water-

beemd, Weezepoel, Verhoogh, Zijlmans,

adjudant Dolmans.

Middelste rij v.l.n.r: Wmrs. Roest, Wagenaar,

Speet jens, Stelten, Swagten, Tielemans,

Wierenga, Sprenger, Tazelaar.

Achterste rij v.l.n.r: Wmrs. Smit, Spoor,

Gladis, Verwey, owmr. Assendelft, wmrs.

Leenen, Veltrop, de Weert, Volk.
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~=.,,t ~
commandanten

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
bereden groep Wassenaar de adju-
dant C. A. de Haan. Hij werd ge-
boren op 8 april 1919 te Oud Alblas
en was sedert 1 december 1976
plaatsvervangend groepscommandant
van de bereden groep Wassenaar.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Cuyk de adjudant A. van
Oevelen. Hij werd geboren op 15
december 1918 te Bergen op Zoom
en was sedert 1 maart 1973 plaats-
vervangend oommandant van de
groep Cuyk.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Bedum de adjudant M. IJbema.
Hij werd geboren op 30 juni 1933 te
Oldehove en was sedert 9 augustus
1975 plaatsvervangend commandant
van de groep Appingedam.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep parketpolitie te Arnhem de
adjudant A. van Zeist. Hij werd ge-
boren op 4 juni 1921 te Utrecht en
was sedert 1 oktober 1969 comman-
dant van de post Bergharen.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Sneek der Rijkspolitie te Water
adjudant D. van den Berg. Hij werd
geboren op 24 november 1921 te
Tjerkgaast en was sedert 29 novem-
ber 1973 bootcommandant van de
groep Sneek der Rijkspolitie te Water.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als oommandant van de
groep Doorn de adjudant C. de Boer.
Hij werd geboren op 14 februari
1920 te Franeker en was sedert 25
maart 1972 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Doorn.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als oommandant van de
groep Wonseradeel de adjudant J.
Meinema. Hij werd geboren op 12
augustus 1929 te Wirdum en was
sedert 1 februari 1972 plaatsvervan-
gend commandant van de groep
Hemelumer OJdeferd.

RENTELOOS LENEN
kunnen wij niet, wel met het goedkoop wettelijk tarief met

een eigen termijnkeuze. In en tijdens looptijd aflossing mo-

gelijk maar ook weer opname dus altijd geld achter de hand.

Inlossing elders lopende lening mogelijk: Vergelijk de kosten

van uw oude auto met de rentekosten voor een nieuwe auto.

Natuurlijk kunt u deze gelden ook voor andere doeleinden

besteden.

Voorbeeld, alle bedragen mogelijk.

Privé lening 2e Hyp. boot, caravan etc.

! 3500,- 36 mnd. ! 126,- ! 15000,- 96 mnd. ! 282,-
! 6000,- 48 rnnd. ! 168,- ! 30000,- 120 rnnd. I 500,-
I 8500,- 54 rnnd. 1215,- ! 60000,- 180 rnnd. I 858,-
112500,- 60 rnnd. 1288,- ! 75000,- 180 mnd. 11073,-
! 17000,- 60 mnd. ! 389,- geen behandelingskosten

WIST LJ AL dat een betere rijders Verzekering ook is voor

uw auto niet ouder dan 3 jaar, bestuurder minimaal 24 jaar,

met nog betere polis incl. gr. grt.

Catalogusprijs auto

! 8.000,- WA /146,-

AII risk f 349,-
I 10.000,- WA /161,-

AII risk /390,-

! 12.000,- WA /167,-

AII risk /430,-

!15.000,- WA /177,-

AII risk /494,-

Informeer als vele honderden voor u. vertrouwd en discreet.

bel nu:

JANSENS

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Telefoon 03410 - 1 4423, 16710

Van Goorswegje 3, Hierden. Ermelo, telefoon 03417 - 6150
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ACADEMISCH

ZIEKENHUIS

UTRECHT

Bij de Algemene Dienst van ons

ziekenhuis bestaat plaatsingsmogelijk-

heid voor een

hoofd continudiensten,
tevens plaatsvervangend
hoofd algemene dienst
De Algemene Dienst omvat de portiers- en bewakings-

dienst, de telefooncentrale, de informatiepost en verder de

tuindienst, facteursdienst en de transportdienst. Door pen-

sionering van de huidige functionaris gaat er binnenkort

een vakature ontstaan voor bovengenoemde functie, waar-

onder vallen: de portiers- en bewakingsdienst, de telefoon-

centrale en de informatiepost.

Werkzaamheden:

• betrokkene is verantwoordelijk voor het goed functio-

neren van de continudiensten en coördineert de werk-

zaamheden;

• beheert het bewegwijzerings- en parkeervergunningen-

systeem en adviseert omtrent verbeteringen ten aanzien

van de verkeerssituatie en de orde op het ziekenhuis-

terrein;

• verricht bedrijfsrecherche-werkzaamheden, waaronder

het leiden van onderzoeken en het opmaken van een

rapport bij ongevallen en overtredingen.

Onze eisen:

• middelbare schoolopleiding;

• politionele opleiding en/of ervaring in bovengenoemde

werkzaamheden;

• bereidheid om bereikbaarheidsdiensten te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden:

• salaris volgens Rijksregeling tot een max. van f 2.952,-
bruto per maand;

• op het ziekenhuispersoneel zijn de bepalingen van de

Algemene Burgerlijke Pensioenwet van toepassing;

• vakantietoelage 7,8%.

Zo solliciteert u:

Schriftelijke sollicitaties met duidelijke vermelding van

kenmerk 2200/177 op brief en envelop kunnen worden

gericht aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken

van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, Catharijnesingel

101, Utrecht.

Telefonische informatie kunt u verkrijgen bij de heer

W. P. van Swol, telefoon 030 - 37 28 62.
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RPm's beeldwoordpuzzel

Woorden en beelden vertellen u wel-
ke woorden u horizontaal en verticaal
dient in te vullen om aan de juiste
oplossing te komen. Bent u zover,
dan telt u het aantal keren dat de
letter P in uw oplossing voorkomt
en dat getal (op een briefkaart ver-
meld en 'gestuurd naar de Puzzel-
redaktie, p/a Brahmsstraat 9, Eer-
beek) laat u meedingen naar de
boekenbon van f 25,-.

Inzenden vóór 12 april 1977.

Januari-puzzels

De oplossing van de prijspuzzel
luidde:

a. Tongeren

b. Franeker

c. Doesburg

d. Ankeveen

e. Zevenaar

f. Staveren

g. Lonneker

Winnares werd mevrouw
M. Bouman - Snijders
Ludenweg 9b, Blaricum (N.H.)

De oplossing van de prijspuzzels
voor de jeugd luidden:

A. Visitekaartjes

1. Secretaresse.
2. Advocaat
3. Bankrover
4. Professor

B. Aangroeipuzzel

Ski, Hamar

Winnares werd
Erna van Buren (14 jaar),
Capellelaan 73,
Ammerstol (Z.H.).
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Zoekplaat voor
de jeugd:

Waar is het fluitje van de stations-
chef gebleven? Onder de goede in-
zendingen wordt een boekenbon van

f 10,- verloot. Veel plezier en veel
succes!

29
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in dienst getreden

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'77: A. J. M. Vermonden, schrij-

ver A te Breda (staf).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-2-'77: N. L. Rol, wmr. te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-11-'76: J. Mink, r.a. 11 (tuinman)

te Groningen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'77: G. v. d. Kamp, telefonist

te Leeuwarden (staf); P. Hibma, adm.

ambt. C 3e kl. te Leeuwarden (staf).

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'77: G. A. Grevers, schrijver te

Gendringen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'77: C. Willems, schr. A i.t.d. te

Zwolle.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'77: H. van Ewijk te Schagen.

tot schijver A:

Per 1-12-'76: G. J. P. Dieterman te Alk-

maar.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: A. J. Geijteman te Warmen-

huizen; D. Haasnoot te Egmond aan Zee;

H. H. M. Hoorenman te Schagen; J. M. C.

Kerssens te Medemblik; E. Krol te Nwe

Niedorp; M. T. Krom te Hoogwoud;

J. G. v. d. Meer te De Koog; H. J. D.

v. d. Munnik te Schagen; K. H. Ottens

te Stompetoren; C. J. Out te Grootebroek;

C. A. Pennings te Berkhout; H. H. H.

Sonderwal te Kleine Sluis; J. J. v. d.

Werf te Heiloo; F. J. IJzer te Groote-

broek.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1.-1-'77: J. Idsinga te Alkmaar; J. C.

Verkerk te Hoogkarspel; G. M. Been te

Alkmaar; P. M. Rood te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

tot parketwachter A:

Per 1-2-'77: H. P. M. Leeuwarden te Am-

sterdam; A. Metske te Amsterdam; J. H.

Rijmers te Amsterdam.

• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V.

Hoofdstraat 64 - Terheyden (N.B.) - Tel. 01693-1224
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Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen. een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbesteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel
teleloon:0222S-464 ol 436

of ANWB afd.
Clubaktiviteiten

te1.070-26 44 26
tst.2441

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-12-'76: C. A. Hili te Aalsmeer.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-10-'76: L. E. M. den Enting te

Landsmeer.

Per 1-11-'76: S. v. d. Weijden te Weesp.

Per 1-1-'77: B. P. H. Opdam te Amsterdam.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'77: P.o. Janssen te Amsterdam;

M. J. Storm Midden Beemster; P. J.

Groot te Lands.neer: R. Stolk te Weesp;

P. A. Kwakerknaak te Castricum; J. Kolijn

te Amsterdam; J. J. Maks te Castricum;

G. A. van Eyk te Weesp.

tot adjudant:

Per 1-11-'76: S. A. Veldman te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. B 2e kl.:

Per 1-1-'77: C. A. de Oude te Apeldoorn.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: P. Baaren te Nijkerk; C. van

Dijk te Hattem; H. A. E. M. Grolman te

Eerbeek; F. J. M. Hurenkamp te Laren;

A. B. de Jong te Twello; R. E. Langen-

doen te Lichtenvoorde; L. J. Los te

Warnsveld; J. A. Mol te Ermelo, A.

Nijveld te Nunspeet; A. P. van Steensel

te Apeldoorn; A. J. M. van Wamelen te

Wezep; J. W. Wanders te Neede.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'77: H. J. Koning te Nunspeet;

A. P. Ivens te Apeldoorn; G. H. de Man

te Warnsveld; G. A. Brouwer te Nunspeet;

Rp.org_RPM77_03_mrt_nr.07_compri 95



A. W. Brink te Groenlo; J. Dikken te Apel-

doorn; C. J. F. Westrik te Dronten.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'70: B. Fikse te Lelystad.

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A. van de Streek te Heerde.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. H. v. Ollerloo te Hoogeveen.

DISTRICT BREDA

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'76: Chr. J. M. Vissers te Raams-

donkveer.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: M. J. Augustijn te Sprundel-

St. Willibrord; J. J. S. M. Dijkman te

Hoogerheide; J. Uitlerlinden te Dinteloord.

DISTRICT DORDRECHT

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'77: mej. G. van der Linde te

Dordrecht; R. C. Tempelaar te 's-Gra-

vendeel.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: J. G. G. Adang te Hardinxveld-

Giessendam; R. v. d. Bosch te Alblasser-

dam; A. Bot te Dordrecht; J. M. A. A. van

Cleef te Goedereede; K. Fekkes te Lan-

gerak; J. L. van Gennip te Oud-Beijer-

land; J. Kieviet te Numansdorp; G. T.

Leeman te Everdingen ; N. J. Leijen te

Meerkerk; C. Mesker te 's-Gravendeel;

H. W. v. d. Meulen te Oud-Beijerland;

J. T. Nobel te Rozenburg; P. Olivier te

Barendrecht; G. W. Proper te Poortu-

gaal; R. Quak te Barendrecht; A. J. Roos

te Numansdorp; W. v. d. Schalk te

Puttershoek; B. H. Verhoogh te H. I.

Ambacht; W. Wagenaar te Strijen; C. W.

v. d. Wulp te Dirksland; B. Boer te

Poortugaal.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: K. Dingemanse te Heinenoord;

A. A. Leurink te 's-Gravendeel; B. A.

v. d. Steen hoven te Ouddorp.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: J. C. Maaskant te Har-

dinxveld-Giessendam; W. Verschoor te

Papendrecht

Per 1-1-'77: M. J. Dijkshoorn te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. J. M. Blox te Eindhoven

(verk.gr.); M. A. C. v. Cranenbroek te

Son en Breugel; W. Aarts te Someren;

M. H. A. Vrijsen te Waal re.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: T. E. H. Bosch te Waalre;

R. J. Czeck te Budel; H. v. Genugten

te Best; J. H. Hamers te Hoogeloon;

G. A. H. S. v. Herk te Boekel; M. P. J. M.

Heijmans te Asten; J. W. H. v. d. Kerk-

hof te Bakel; J. A. L. M. Kessels te

Someren; R. Rerink te Boekel; J. P. T.

Tielemans te Eindhoven (verk.gr.); J. L.

A. M. v. d. Waterbeemd te Eindhoven

(verk.gr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot fotograaf B 1e kl.:

Per 1-7-'76: P.· van Spronsen te 's-Gra-

venhage.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'76: J. Romers te 's-Gravenzande.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. W. R. Stouten te Moor-

drecht; W. H. Bijl te Maasland; W. Kruijs

te Moordrecht; G. Hol te Waddinxveen;

C. B. Jongh te Oegstgeest; G. G. v. d.

Berg te Zevenhuizen; A. van Turnhout

te Bergambacht; B. K. Lutgendorff te

Naarden.

tot adjudant:

Per 1-2-'77: C. A. de Haan te Wassenaar.

DISTRICT GRONINGEN

tot fotograaf B 2e kl.:

Per 1-6-'76: J. M. Boer te Groningen

(tech. rech.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: H. Müller te Groningen (vkg);

G. J. P. Tros te 't Zandt; R. F. Wensing

te Grootegast; D. H. Mezach te Blijham.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'76: C. R. J. H. Vane te Oploo.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-9-'76: F. M. V. Mol te Sint-Michiels-

gestel.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-7-'76: J. Kivit te 's-Hertogenbosch.

tot parketwachter A:

Per 1-1-'76: F. J. A. Geelen te 's-Her-

togenbosch.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: F. J. M. Sebregts te Sprang-

Capelle; H. H. Arts te Cuijck; B. Eg-

berink te Cuijck; J. M. v. Elburg te

Cuijck; J. M. F. M. Gladis te 's-Her-

togenbosch; A. van Gijzel te Werkendam;

T. v. Houts te Rosmalen; P. M. v. d.

Hoven te Werkendam; T. de Jong te

Sprang-Capelle; F. G. Knapen te Schijn-

dei; C. G. C. Knuvers te Drunen; J. L. H.

v. d. Meulenreek te Berlicum; H. G.

Nieuwenhuis te Drunen; A. Roest te Zee-

land; C. A. P. v. Roosmalen te Vlijmen;

A. v. d. Schootbrugge te Veghel; A. H.

A. M. Spoor te Heesch; T. A. J. M. Volk

te Veghel.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: A. H. Staal te SChijndei;

A. M. W. M. v. d. Biezen te Waspik; A.

Buizer te Werkendam; N. J. P. v. d.

Hurk te Overloon.

lot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: P. H. O. v. d. Aa te Rosma-

len; A. P. W. Hoogstraten te 's-Hertogen-

bosch.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: W. Veenstra te Zwaagwest-

einde; S. Postma te Stiens: B. Feenstra

te Marssum.

DISTRICT MAASTRICHT

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: J. C. J. Castro te Susteren;

P. H. M. Erven te Beek; J. F. Hillen te

Margraten; H. A. Koonen te Elsloo; P. J.

Lataster te Valkenburg; J. F. Lubberdink

te Nieuwenhagen; J. H. Roes te Valken-

bu rg; J. M. A. L. Speet jens te Voeren-

daai; H. H. M. G. Veltrop te Meerssen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: H. F. Meijer te Maastricht;

G. J. J. Heinen te Maastricht; J. A. H.

Horsmans te Maastricht; P. R. E. v. d.

Ben te Margraten; H. M. G. J. Hurk-

mans te Schaesberg; R. E. v. d. Dop

te Maastricht; A. H. J. Langen te Sim-

pelveld.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: G. H. M. A. F. Walz te Nieu-

wenhagen.

tot adjudant:

Per 1-1-'77: S. A. P. N. Op de Beke te

Maastricht.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: H. Krijger te St. Maartensdijk;

J. van Elzelingen te Zierikzee; P. H. J.

Snaphaan te Kloosterzande; E. M. D.

Haak te Kloosterzande; E. A. L. Krist te

Axel.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'77: L. A. H. Willems te Nijmegen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: B. J. Dercks te Nijmegen;

H. A. R. Derksen te Doesburg; L. H.

Derksen te Zaltbommel; P. Drost te Dru-

ten; L. Duerink te Kesteren; F. K. Eggens

te Doesburg; H. A. M. Gremmen te

Maasdriel; J. H. J. ten Haal te Panner-

den; W. J. T. G. Helmond te Eist; P. J.

H. Hendriks te Gameren; J. Holman te

Terborg; A. C. M. Holtslag te Ammerzo-

den; G. G. Klandermans te Maurik; G. A.

Korthol te Gameren; H. de Kroon te Vuren;

H. A. J. Olthuis te Zeddam; H. J. Rood-

akker te 's-Heerenberg; K. Rouwenhorst

te 's-Herenberg; C. J. Top te Doesburg;

J. W. Veenendaal te Brakel; H. W. Vel~ te

Varsseveld; B. A. A. Vieberink te 's-Hee-

renberg; M. J. A. Wessels te Druten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: H. C. Jacobs te 's-Heeren-

berg; G. Koster te Arnhem; A. A. Kunse-

laar te Deil; J. Pasman te Terborg; J. C.

v. d. Berk te Eist; J. Th. Thijssen te

Groesbeek; P. A. Claus te Hedel; J. H.

J. Engelaar te Nijmegen; H. P. Beek-

man te Nijmegen; J. Smaling te Bemmel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: B. W. ten Pas te Beusichem ..

Per 1-1-'77: B. A. Wenting te Doesburg;

J. aan de Wiel te Vuren.

DISTRICT ROERMOND

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-8-'76: H. J. M. Gubbels te Roer-

mond.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: A. A. M. C. v. Bladel· te

Koningsbosch; J. G. J. v. Cruchten te

Reuver; H. W. V. M. Geerlings te Echt;

J. A. T. M. Jansen te Helden-Panningen;

E. A. P. A. Lolieu te Heythuysen; W. M.

C. v. Lingen te Hunsel; J. A. Peters te

Horst; G. A. M. Swaghen te Maasbracht;

J. T. M. Vos te Beileid; W. de Weert

te Roermond (verk.gr.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: P. J. G. Reijnders te Thorn;
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J. P. M. Hoogstraten te Roermond; J. H.

H. v. Birgelen te Thorn.

DISTRICT UTRECHT

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-12-'76: J. G. v. Geldrop te De Bilt.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: S. Aalbers te Amerongen;

H. A. Appelman te Bunnik; M. v. Burg

te Linschoten; G. J. v. Ginkei te Lopik;

A. L. Hage te Loenen; P. Jansen te

Breukelen; G. J. M. Krijnen te Harmelen;

R. A. Oostveen te Driebergen; A. B. J.

Schoonhoven te Wilnis; G. v. Toor te

Wijk bij Duurstede; C. H. Versteeg te

Doorn; C. N. Verweij te Houten; J. D.

Verweij te Bunschoten; T. v. Wettum te

Vinkeveen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: W. J. Brouwer te IJsselstein;

Joh. de Fluiter te Leersum; J. C. Hoo-

gendoorn te Jutphaas; R. N. v. Velsen

te De Meern.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: H. G. Sollie te Bilthoven

(vkg).

tot adjudant:

Per 1-1-'77: W. V. Raa te De Bilt; G. J.

Zwiers te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-8-'76: B. J. M. Stenenbosch te

Haaksbergen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: P. T. v. Beek te Denekamp;

H. Botter te IJsselmuiden; A. R. Drent

te IJsselmuiden; H. J. M. Dijkhuis te

Raaite; R. Gravendeel te Wijhe; P. G. H.

Grondman te Haaksbergen; H. Hulsebos

te Haaksbergen; H. Kunst te Genemui·

den; H. Lamberink te Staphorst; J. C.

Legters te Zwolle (vkg); L. J. Megelink

te Raaite; H. C. Schepers te Raaite; J.

Sellis te Wijhe; D. H. B. v. d. Steege

te Dalfsen; J. G. Veltman te Schalkhaar.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: S. Tj. Tuinsma te Vollen-

hove; Joh. V. Zood sma te Hasselt; F. J.

M. Zeelen te Borne; F. C. Snippe te de

Krim; R. N. Spitzen te Wieráen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-12-'76: J. Kwakkel te Zwolle.

tot adjudant:

Per 1-1-'77: G. J. Veldman te Tubbergen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. C 2e kJ.:

Per 1-1-'77: mevr. A. C. L. v. Seijen-

Keppel te Voorburg.

tot adjudant:

Per 1-2-'77: Th. Haitsma te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'76: mej. E. M. C. Vosselman

te Driebergen.

Spoorwegpolitie
Bij de Spoorwegrecherche zijn

enige vakatures voor brigadier in de
rayons Amsterdam, Eindhoven en
Nijmegen.

De minimum eisen zijn:

• bezit politiediploma B
• tenminste zes dienstjaren bij

Rijks- of Gemeentepolitie of
daarmee overeenkomende
ervaring bij de Koninklijke
Marechaussee

• maximum leeftijd 30 jaar
(afwijking is in bijzondere
gevallen mogelijk)

• het bezit van een Mulo/Mavo-
diploma strekt tot aanbeveling

• een medisch- en psychologisch-
onderzoek behoort tot de
selectieprocedure

Eventuele aanstelling geschiedt
direct in pensioengerechtigde
dienst (overheidspensioenjaren
tellen mede) op een kaderplaats
van brigadier.

In de opleidings/inwerkperiode
van 2 jaar vindt de bezoldiging
plaats volgens een zgn. aan-
nemingstaakgroep.
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Daarna vindt, bij gebleken
geschiktheid, benoeming plaats in
de bezoldigingstaakgroep van de
brigadier. In deze taakgroep wordt
normaliter na 3 dienstjaren als
zodanig het maximum bereikt.

De aangestelden worden
tewerkgesteld bij de Algemene
Dienst (uniformdienst). Dit houdt,
naast het geven van leiding aan de
agenten/hoofdagenten van het
Korps onder meer in, het verrichten
van de zogenoemde "korte-termijn
recherchezaken".

tot adm. ambt. B 2e kl.:

Per 1-10-'76: mevr. C. A. Mudde-Zum-

brink te Driebergen.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. F. Martens te Driebergen;

B. L. Renger te Driebergen.

tot schrijver A.:

Per 1-9-'76: C. G. Tulner-Jacobsen te

Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: J. Eissens te Driebergen.

lot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'77: J. W. A. de Winter; J. G.

v. Lambalgen ; Th. B. Hoogendorp; B.

Vogel, R. H. J. Oudman; R. H. v. Driel;

allen te Driebergen.

DIENST LUCHTVAART

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'77: mevr. C. B. M. Schaars te

Schiphol.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. J. van den Berg; L. V.

Nijmeyer; H. A. van der Wal, allen te

Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'77: mej. S. Dijkstra te Harlingen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: B. F. Klein Swormink te

Apeldoorn; W. J. M. Niessen te Horn;

H. J. Struik te Harlingen; D. de Vries

te Harlingen.

VERKEERSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-1-'77: J. M. Lamper te Bilthoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot rl.\l<sambtenaar IV:

Per 1-11-'76: C. J. de Vries te Amsterdam.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-11-'76: J. W. Beekvelt te Amsterdam.

tot adm. ambt. B 2e kl.:

Per 1-10-'76: J. A. Reijnen te Nijmegen.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-9-'76: H. A. M. Lonis te Amsterdam.

tot hoofd ambt. 1e kJ.:

Per 1-9-'76: J. de Wit te Amsterdam.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: A. W. M. van Diest te IJmui-

den; A. C. Drost te Gouda; A. J. Gom-

bert te Amsterdam; J. H. C. v. Gorkom

te Lobith; H. B. J. A. Meijer te Dordrecht;

M. A. T. Roodvoets te Amsterdam; P. J.

Zwartelé te Spijkenisse.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'77: D. Jongerden te Amsterdam.

RECTIFICATIE

De heer H. G. Schuurman van de kader-

school in Apeldoorn is niet (zoals abu-

sievelijk werd vermeld in ·het jan. no.)

bevorderd tot adm. ambt. C 2e kl., maar

tot adm. ambt. A 2e kl.
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verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-12-'76: T. Janssen, wmr. le kl. van

Heiloo naar Alkmaar (staf); G. J. P. Die-

terman, schrijver van Heiloo naar Alk-

maar (staf).

Per 1-1-'77: L. Löke, owmr. van Cal-

lantsoog naar Rotterdam.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-9-'76: F. A. Groot, wmr. le kl. van

Weesp naar Kortenhoef.

Per 1-10-'76: H. A. P. v. Sambeek, owmr.

van Oudendijk naar Uitqeest: M. Mater,

wmr. lè kl. van Uithoorn naar Amster-

dam (staf distr.); H. G. Kool, wmr. te kl.

van Zeevang naar Amsterdam (staf distr.);

A. Hensma, wmr. le kl. van Aalsmeer

naar Amsterdam (staf distr.).

Per 1-12-'76: H. Grapendaal, wmr. van

Halfweg naar Uitgeest.

Per 13-12-'76: R. P. Zandvliet, wmr. van

Ouder-Amstel naar Alkmaar (verk.gr.).

Per 1-1-'77: Th. van Kampen, schr. A

van Amsterdam naar Aalsmeer; W. Blok-

ker, wmr. le kl. van Monnickendam naar

Broek in Waterland; J. H. Scholten, wmr.

te kl. van Marken naar Monnickendam;

J. Beens, wmr. van Monnickendam naar

Marken; R. H. Rijke, wmr. le kl. van

Bennebroek naar Amsterdam (staf distr.).

Per 1-2-'77: C. D. Compaan, owmr. van

Diemen naar Amsterdam (staf distr.).

DISTRICT BREDA

Per 13-12-'76: J. C. Vermeeren, wmr. van

Breda (verk.gr.) naar Dongen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-11-'76: W. C. de Leeuw, owmr. van

Everdingen naar Sprang-Capelle; D. Eek-

hof, owmr. van Hagestein naar Woudri-

ehem.

Per 1-12-'76: J. C. Maaskant, wmr. le kl.

van Ouddorp naar Hardinxveld-Giessen-

dam; W. Verschoor, wmr. le kl. van H.I.

Ambacht naar Papendrecht.

10 de rijksoverheid vraagt

hoofd bureau financiële
en materieelzaken (mnl./vrl.)

voor het Ministerie van Justitie
t.b.v. de Veiligheidsdienst van het Koninklijk
Huis te Soestdijk

Taak: behandelen van financiële zaken (o.a.
begrotingsvoorbereiding, kredietbewaking,
zorg rn.b.t. voorbereiding van afhandeling
binnenlandse en buitenlandse reizen (vreemde
valuta); materieelzaken (o.a. voorbereiding
aanschaffingen, verstrekking en beheer van
goederen en hulpmiddelen),

Vereist: diploma MBA of een hiermee vergelijk-
bare opleiding; b.v.k, diploma Politie-admini-
stratie en ervaring in de politie-administratie;
kennis van financiële en materieelzaken,
alsmede van de Engelse, Duitse en Franse taal.

Leeftijd: tenminste 25 jaar.

Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring max. f 2952,- per maand,

Bovengenoemd salaris is exclusief een toeslag van max.
f 30,- per maand en 7,8% vakantie·uitkering,

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacature-
nummer 7·0515/3464 (in linkerbovenhoek van brief en
enveloppe), zenden aan de Rijks Psychologische Dienst,
Prins Mauritslaan 1, 's·Gravenhage.

Per 1-1-'77: A. Geensen, wmr. le kl. van

Barendrecht naar Zestien hoven (Luva); Ä.

R. Kraaijeveld, wmr. le kl. van Rozen-

burg naar Hardinxveld-Giessendam; C.

Schep, wmr. le kl. van Hardinxveld-Gies-

sendam naar Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-1-'77: T. E. H. Bonk, ads. van opl.

sch. naar Waal re; L. J. Czeck, ads. van

opl. sch. naar Budel; H. v. Genugten,

ads. van opl. sch. naar Best; J. H. Ha-

mers, ads. van opl. sch. naar Hoogeloon;

G. A. H. S. v. Herk, ads. van opl. sch.

naar Boekel; M. P. J. M. Heijmans, ads.

van opl. sch. naar Asten; J. W. H. v. d.

Kerkhof, ads. van opl. sch. naar Bakel;

J. A. L. M. Kessels, ads. van opl. sch.

naar Someren ; A. Rerink, ads. van opl.

sch. naar Boekel; J. P. T. Tielemans,

ads. van opl. sch. naar Eindhoven (verk.

gr.); J. L. A. M. v. d. Waterbeemd, ads.

van opl. sch. naar Eindhoven (verk.gr.).

Per 22-1-'77: S. A. M. Jacobs, wmr. le kl.

van Budel (3 mnd proef) naar Eindhoven

(reeh. gr.); J. A. M. Mols, wmr. le kl.

van Bladel (3 mnd proef) naar Eindhoven

(reeh. gr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 30-10-'76: A. C. van Wijnen, wmr. le

kl. van Pijnacker naar Zundert.

Per 1-11-'76: J. C. de Groot, wmr. le kl.

van Driebergen naar Hillegom.

Per 27-11-'76: P. v. d. Dool, wmr. van

Nieuwerkerk a/d IJssel naar Driebergen;

T. J. Hesselman, wmr. van Boskoop naar

Bergschenhoek; H. J. Evers, wmr. le kl.

van Bergschenhoek naar 's-Gravenhage.

Per 1-1-'77: L. R. M. Korver, wmr. le kl.

van Ter Aar naar 's-Gravenhage.

Per 3-1-'77: L. de Teij, wmr. te kl. van

Wateringen naar Nieuwkoop.

DISTRICT s-HERTOGENBOSCH

Per 1-7-'76: P. P. W. M. Smelt, wmr. van

Cuyk naar Heeseh.

Per 1-10-'76: P. J. Dielissen, owmr. van

Vlijmen naar Boxtel (ber. groep).

Per 1-1-'77: P. Albers, ads. van opl. sch.

naar Schaik; H. H. Arts, ads. van opl.

sch. naar Cuyk; B. Egberink, ads. van

opl. sch. naar Cuyk; J. M. v. Elburg,

ads. van opl. sch. naar Cuyk; J. M. F. M.

Gladis, ads. van opl. sch. naar 's-Her-

togenboseh; A. v. Gijzel, ads. van opl.

sch. naar Werkendam ; T. van Houts, ads.

van opl. sch. naar Rosmalen; P. M. v. d.

Hoven, ads. van opl. sch. naar Werken-

dam ; T. de Jong, ads. van opl. sch. naar

Sprang-Capelle; F. G. Knapen, ads. van

opl. sch. naar Schijndel; C. G. C. Knu-

vers, ads. van opl. sch. naar Drunen;

J. L. H. Meulenreek, ads. van opl. sch.

naar Berlicum; H. G. Nieuwenhuis, ads.

van opl. seh. naar Drunen; A. Roest, ads.

van opl. sch. naar Zeeland; C. A. P. v.

Roosmalen, ads. van opl. seh. naar Vlij-

men; F. J. M. Sebregts, ads. van opl.

sch. naar Sprang-Capelle; A. v. d. Schoot-

brugge, ads. van opl. sch. naar Veghel;

A. H. A. M. Spoor, ads. van opl. sch.

naar Heeseh; T. A. J. M. Volk, ads. van

opl. seh. naar Veghel.

33
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DISTRICT MAASTRICHT

Per 17-12-'76: M. J. Heesakkers, wmr. 1e

kl. van Eygelshoven naar Haaren.

Per 1-1-'77: P. H. M. Claessen, owrnr.

van Obbicht en Papenhoven naar Maas-

tricht (staf distr.); G. H. M. A. F. Walz,

wmr. 1e kl. van Eygelshoven naar Nieu-

wenhagen; J. C. J. Castro, ads. van opl.

sch. naar Susteren; P. H. M. Erven, ads.

van epI. sch. naar Beek (L.); J. F. Hil-

len, ads. van epI. sch. naar Margraten;

H. A. Koonen, ads. van opl. sch. naar

Elsloo; P. J. Latasker, ads. van opl.

sen. naar Valkenburg; J. F. Lubberdink,

ads. van epI. sch. naar Nieuwenhagen;

J. H. Roes, ads. van opl. sch. naar

Valkenburg; J. M. A. L. Speetjens, ads.

van epI. sch. naar Voerendaal ; H. H. M.

G. Veltrop, ads. van opl. sch. naar Meers-

sen; H. Schuit, wmr. van Susteren naar

Joure.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-10-'76: H. Pladdet, wmr. van Nieuw

Namen naar Koewacht; J. C. van Kake-

ren, wmr. van Axel naar Nieuw Namen.

Per 1-11-'76: P. J. M. Kuijstermans, wmr.

van Hulst naar Driebergen (A.V.D.); A.

Platteschor, wmr. van Kortgene naar Drie-

bergen (A.V.D.).

Per 13-12-'76: C. B. M. de Bar, wmr. van

Sluis naar Breda (verk.gr.); A. J. M.

Loomans, wmr. van Oostbrug naar Drie-

bergen (A.V.D.).

Per 1-1-'77: J. P. Labruijère, wmr. van

Bruinisse naar Zierikzee.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 20-9-'76: M. Pot, wmr. van Geldermal·

sen naar Driebergen.

Per 1-11-'76: G. van Wijngaarden, owmr.

van Silvolde naar Terborg.

Per 1-12-'76: B. W. ten Pas, wmr. 1e kl.

van Buren naar Beusichem.

Per 1-1-'77: E. W. Berendsen, schr. A;

Th. F. Krahmer, adm. ambt. C 1e kl.;

B. A. Wenting, wmr. 1e kl., allen van

Hummelo en Keppel naar Doesburg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'76: J. N. M. Stam, wmr. 1e kl.

van Herten naar Gennep.

Per 1-1-'77: B. Th. J. Peters, wmr. 1e kl.

van Miesbeek naar Gennep; A. A. M. C.

v. Bladel, ads. van epI. sch. naar Ko-

ningsbosch; J. G. J. v. Cruchten, ads. van

epI. sch. naar Reuver; H. W. V. M. Geer-

lings, ads. van epI. sch. naar Echt; J.

A. T. M. Jansen, ads. van epI. sch. naar

Helden-Panningen; E. A. P. A. Lahèu, ads.

van opl. sch. naar Heijthuyzen; W. M. C.

v. Lingen, ads. van epI. sch. naar Hun-

sel; J. A. Peters, ads. van epI. sch. naar

Horst; G. A. M. Swagten,. ads. van opl.

sch. naar Maasbracht; J. T. M. Vos,

ads. van epI. sch. naar Belfeld; W. de

Weert, ads. van epI. sch. naar Roermond

(verk. gr.).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'77: G. J. Veldman, owmr. van

Goor naar Tubbergen.

ALGEMENE VERKEERSD1ENST

Per 25-12-'76: L. Verzijl, owmr. van Drie-

bergen naar Eindhoven (vkg).

34

Per 1-1-'77: G. Noorland, owmr. van Drie-

bergen naar Nijmegen; J. H. v. Rijbroek,

wmr. van Driebergen naar Eindhoven

(vkg.).

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-1-'77: A. W. M. v. Diest, ads. van

epI. sch. naar IJmuiden; A. C. Drost,

ads. van epI. sch. naar Gouda; A. J.

Gombert, ads. van epI. sch. naar Amster-

dam; J. H. C. v. Gorkom, ads. van opl.

sch. naar Lobith; H. B. J. A. Meijer, ads.

van epI. sch. naar Dordrecht; M. A. T.

Roodvoets, ads. van epI. sch. naar Am-

sterdam; P. J. Zwartelé, ads. van opl.

sch. naar Spijkenisse.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

Per 1-1-'77: J. Boonman, owmr. van

Baarn naar Grathem .

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-1-'77: L. v. d. Beek, wmr. 1e kl.

te Alkmaar; v. d. Heide, wmr. 1e kl.

te Egmond aan Zee.

Per 1-2-'77: N. Wafelaar, wmr. te kl. te

Petten.

DISTRICT ASSEN

Per 1-1-'77: G. H. Meijer-Torenbos, schrij-

ver te Roden (part-time).

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'77: J. Lagendijk, wmr. te Kaats-

heuvel.

Werd in R.P.-magazine no. 5, 18e jaar-

gang, januari 1977 opgegeven als te zijn

ontslagen onder de rubriek: "De dienst

verlaten". Dit is niet juist (werd abusie·

velijk doorgegeven).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-12-'76: A. G. Slagboom, wmr. 1e kl.

te Lisse.

Per 1-1-'77: L. D. Timmermans, wmr. 1e

kl. te Voorschoten; H. J. Berrevoets,

wmr. 1e kl. te Lisse; L. v. d. Kruit, wmr.

1e kl. te 's-Gravenhage.

DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

Per 1-1-'77: A. Brok, owmr. te Esch; M. J.

de Zwart, owmr. te Berghem.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-12-'76: J. Dommisse, owmr. te Mid-

delburg; L. J. Nelis, owmr. te Nieuwdorp.

Per 1-1-'77: A. W. Koppenhol, wmr. 1e kl.

te Renesse.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-1-'77: H. Berkelder, owmr. te Nij-

megen.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-1-'77: F. v. Pijkeren, adjudant te

Utrecht; M. de Vries, adjudant te Maars-

sen.

Per 1-2-'77: G. Groen, adjudant te Doorn;

J. Hartman , adjudant te Leusden; D.

Schuurman, wmr. te Vleuten.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'77: G. J. T. Papenberg, adjudant

te Staphorst; B. A. J. Luiken, wmr. 1e

kl. te Aadorp.

ALGEMENE INSPECTIE

Per 1-1-'77: J. v. d. Krol, adjudant te

's-Hertogenbosch.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 12-11-'76: Mevrouw Henrichs-v. Riep

Paap, adm. ambt. C 3e kl. te Driebergen.

Per 1-1-'77: J. Verhagen, adjudant te

Driebergen.

in memoriam

Res. wmr.

J. Froege

distr. Utrecht

groep Mijdrecht

"* 3-10-'26

t 28-2-'77

Wmr.

A. J. Vermeij

Wateringen

* 1-12-'53

t 15- 1-'77

in dienst getreden

RESERVE WACHTMEESTERS

Per 15-2-'77: L. J. J. Kloes te Amsterdam;

J. P. Spaans te Alkmaar; M. J. West-

straten te Alkmaar; H. D. Maijer te Dord-

recht; W. B. Schippers te Dordrecht; J.

D. Slooter te Dordrecht; J. Th. J. M. van

der Avoort te 's-Hertogenbosch; F. M.

van Rosendaal te 's-Hertogenbosch; A.

H. J. M. van Eijndhoven te 's-Hertogen-

bosch; M. G. M. Reurings te 's-Hertogen-

bosch; A. Th. Derksen te 's-Hertogen-

bosch; E. A. Cochius te Nijmegen; P.
Wiegman te Apeldoorn.

Per 1-3-'77: R. Canters te Amsterdam; R.

G. H. Rutgers te Amsterdam; H. Zwaan

te Amsterdam; G. P. M. Bleeker te Alk-

maar; F. W. A. Kreijfelt te Utrecht; W.

A. van der Cruijsen te 's-Hertogenbosch;

A. J. W. Wilbers te 's-Hertogenbosch; P.

A. Kriesels te 's-Hertogenbosch; P. J.

Meijers te Roermond; J. H. Hanskamp te

Apeldoorn; F. J. Lammertink te Zwolle;

M. G. J. Goossen te Zwolle; Z. Meijerink

te Assen; D. Koezema te Leeuwarden.
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door Catherine Lamour
Foto's: Paul Mellaart, Maastricht

HEROiNE IS OORLOG

Nederland geniet de bedenkelijke eer, knooppunt van de
internationale heroïnehandel te zijn geworden. Alleen al
in Amsterdam wordt momenteel - naar schattingen -
per jaar voor 100 miljoen gulden heroïne verhandeld. Een

op de 100 Amsterdammers schijnt aan opium verslaafd
te zijn. De Nederlandse politie is de strijd tegen de
heroïne krachtiger gaan aanpakken. In de Verenigde
Staten - waar de verslaving rampzalige gevolgen heeft

gekregen - levert men al jaren een wanhopige strijd.

Het in 1968 in de Verenigde Staten
opgerichte bureau voor narcotica
(BNDD), dat sinds 1974 optreedt on-
der de naam Drug Enforcement Ad-
ministration (DEA), heeft tot taak:
de bandel op alle niveaus te bestrij-

den. Dit bureau wenkt samen met de
'poljtie van andere landen, via eigen
agenten in het buitenland. Vaak
neemt bet ook - zij het niet officieel
- de taak van de politieorganisaties
over, omdat deze slecht functioneren
of omdat hun middelen - vergeleken
met die waarover de DEA beschikt
- daarbij in het niet vallen.
Hoewel de DEA een nationale (Ame-
rikaanse) instelling is, speelt ze een
internationale rol. Daardoor verwar-
ren de handel aren de DEA-agenten
vlaakmet die van Interpol. De DEA
heeft niet alleen een netwerk van ver-
tegenwoordigers en informanten over
de gehele wereld aangelegd, maar
geeft ook technische en financiële
bijstand aan verscheidene landen en
verschaft materiaal aan hun politie-
organisaties. Soms kan de DEA ook
- als dat officieel geregeld is - .in-
grijpen bij akties door buitenlandse
politie. De machtige DEA is de enige
drugbestrijdingsorganisatie die vol-
doende middelen heeft om haar aktie
een wereldomvattend karakter te
geven. De Verenigde Staten hebben
dan ook dn feite in het Westen de
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leiding in de strijd tegen drugs.
Terwijl de stroom hard drugs en het
aantal verslaafden nog altijd angst-
wekkend rtoeneemt, heeft de DEA te
kampen met een aantal zware han-
dicaps. In de eerste plaats is dat de
corruptie i.nNew York.

Corruptie in New Vork

De handelaren beschikken over zulke
grote 'bedragen dat niets te duur voor
hen is. Bijna iedereen die ZJebenade-
ren, kunnen ze omkopen en dat is de

basis van hun macht. Veel politici,
overheidsfunctionarissen, magistraten
en politiemedewerkers kunnen geen
weerstand bieden aan een enveloppe
met 100.000 of 200.000 dollar. In alle
landen die betrokken zijn hij de pro-
duktie, het gebruik, het verwerken
of het vervoeren van opium en zijn
derivaten, wordt de handel georga-
niseerd of gedekt door zeer boog-
geplaatste personen die men niets kan
maken. Als de handelaren niet deze
politieke en administratieve dekking
zouden hebben, zouden ze (zoals ze
zelf toegeven) hun praktijken niet
met succes kunnen bedrijven. In hel
land waar de verslaving het grootst
is, heerst ook de meeste corruptie.
Dat is logisoh. De handel aren be-
schermen hun markt en trachten die
zoveelmogelijk uit te breiden.
"Het is waar dat de drughandelaren
overal medeplichtigen hebben", ver-
trouwde een in Azië .gestationeerde
Europese diplomaat ons toe, "maar
in plaats van met veel ruchtbaarheid
te wijzen op oe corruptie In de onder-
ontwikkelde landen of bij ons, zou-

den de Verenigde Staten er heter aan
doen eens hun eigen straatje schoon
te maken."
De situatie in New York is een dui-
delijk voorbeeld.
Een federale commissie o.l.v. Whit-
man Knapp maakte al in juni 1972
bekend dat - zoals ui-t onderwek
was gebleken - tenminste 20 detec-
tives van de New Yorkse politie
steekpenningen hadden aangenomen
van agenten van het bureau voor nar-
cotica, die zich hadden voorgedaan
als handelaren. Het ging om bedra-

7
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gen van 1000 tot 50.000 dollar.
Toen een verslaggever van de New
York Times aan een politiefunctio-
naris vroeg tot op welk niveau men-
sen te vinden waren die voor geld
bereid waren bepaalde 'diensten' te
verrichten, wees hij met een vermoeid
gebaar naar het plafond.

Rivaliteit

De doeltreffendheid van de drugbe-
strijding in de USA en daarbuiten
wondt ook in gevaar 'gebracht door
de legendarische, bijna komische riva-
liteit tussen de Amerikaanse douane
en de DEA. Na een ernstig conflict
tussen beide diensten greep president
Nixon in '70 persoonlijk in en besloot
hij dat het toenmalige BNDD (nu
DEA) als enige organisatie bevoegd
was de Verenigde Staten te vertegen-
woordigen als drugbestrijders. Maar
de beide diensten blijven elkaar
voortdurend vliegen afvangen. Beide
instanties willen hun doeltreffendheid
bewijzen om hun budget te behouden
en zo snel mogelijk te vergroten,
Soms krijgen hun geschillen een
tragikomisch effekt. In het algemeen
proberen de 'undercover' agenten van
de douane drugs te verkopen om
kopers te kunnen grijpen, terwijl die
van de DEA trachten te kopen om
handelaren te kunnen arresteren.
Vaak koopt een 'undercover' van de
DEA heroïne - of meel - van een
'undercover' van de douane.
Een rivaliteit die in Washington
vriendelijk 'gebrek aan coördinatie'
wordt genoemd, maar die veel gang-
sters in de kaart speelt.
Trouwens ook de politie van de
Amerikaanse Staten en de federale

8

Catherine Lamour

"De verslaving aan heroïne heeft in de Verenigde Staten de vorm
van een nationale ramp aangenomen. Als wij deze gesel niet klein
krijgen, zal hij het ons doen."
Deze woorden sprak de toen nog machtige president Nixon op 17
juni 1971 voor miljoenen TV-kijkers. Het was een keerpunt in de
houding van de Amerikaanse autoriteiten ten aanzien van de drugs.
Voortaan zou de strijd tegen verdovende middelen door Washington
als een van de belangrijkste doelstellingen van de Amerikaanse
politiek worden gezien. Het Bureau for Narcotics and Dangerous
Drugs (BNDD), dat in die tijd 600 agenten had en over een budget
van 14 miljoen dollar beschikte, was een jaar later verdriedubbeld
en het beschikbare geld vervijfvoudigd. Sinds juni 1971hebben de
Verenigde Staten zich opgeworpen als gangmakers en leiders van
een omvangrijk offensief tegen de opium, de producenten daarvan
en de handelaars. Een 'opiumoorlog' die zich op zeer uiteenlopende
terreinen afspeelt: in de vergaderingen van internationale organi-
saties, in dorpjes in de rimboe, en in de krotten en paleizen van
grote steden. "Diplomatieke, ekonomische, juridische of militaire
aspekten kunnen beurtelings overheersen, en soms komt het tot
een directe politieke confrontatie", zeggen de schrijvers van het
Franse boek "Les grandes manoevres de l'Opium", dat onlangs
ook in Nederlandse vertaling is uitgebracht.
In dit boek beschrijven de journaliste en politicologe Catherine
Lamour en de ekonoom Lamberti (beiden gespecialiseerd op de
Derde Wereld) de ekonomische en politieke achtergronden van de
drughandel.
Catherine Lamour,die onlangs op de Nederlandse T.V. vertelde van
haar ervaringen in het Midden- en Verre Oosten, wijdt in 'Les gran-
des manoeuvres de l'Opium' ook een hoofdstuk aan het tegen-
offensief van de politie. Met toestemming van de uitgeverij
Bosch & Keuning te Baarn, die het boek in Nederland uitbrengt
onder de titel 'Opiumzwendel', publiceren wij een gedeelte uit dat
hoofdstuk.
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politie hebben al tientallen jaren der-
gelijke bevoegdheidsconflioten. Het
Nationale Inlichtingenbureau voor
narcotica, dat enkele jaren geleden
als coördinerende organisatie is op-
gericht, heeft die rivaliteit niet kun-
nen wegnemen.

Diplomatiek probleem

J~

De internationale politieorganisaties
koesteren niet de illusie dat ze met
de handel in verdovende middelen
kunnen afrekenen. De DEA geeft toe
dat 90% van de leveranties zijn be-
stemming bereikt.
De regering in Washington is ook
steeds meer tot de overtuiging ge-
komen dat, als ondanks uitgebreide
politiemaatregelen de hand elaren toch
Amerika weten binnen te komen,
men moet ingrijpen bij de wortel.
Daar waar de grondstoffen die die-
nen tot vervaardiging van de drugs
worden geproduceerd en bewerkt.
De strijd tegen de verslaving heeft
zich daarom van het gebied van de
Verenigde Staten verlegd naar de ge-
hele wereld. De DEA - tot 1970 nog
door ongeveer 50 agentenvertegen-
woordigd in 23 landen - heeft nu
400 agenten dn zo'n 50 landen (en
3500 in de V.S.).
De Verenigde Staten begonnen hun
grootscheepse strijd tegen de drug-
handel zes jaar geleden met de presi-
dentiële verklaring: "Het is nu wel
duidelijk dat de enige manier om af
te rekenen met de heroïne is: het
beëindigen van de produktie van
opium en verbouw van papaver."
En om die vastbeslotenheid kracht
bij te zetten: "Ik verzoek het mini-
sterie van Landbouw 2 miljoen dollar

"

9
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ter beschikking te stellen om een ver-
delgingsmiddel te ontwikkelen dat de
papaver-aanplant vernietigd, maar de
ovenigevegetatie onaangetast laat."
De Amerikaanse politiek is ook druk
bezig 'geweest binnen de internationale
organisaties. Voortdurend is er naar

gestreefd overeenkomsten over ver-
dovende middelen te veranderen en
te preciseren. Er is een fonds gesticht
ter bestrijding van het misbruik van
verdovende middelen, 'gefinancierd
door de leden van de Verenigde Na-
ties. Maar de aard van de strijd is
veranderd door het nieuwe terrein
waarop deze zich beeft begeven. Het
is geen eenvoudige politie-aangelegen-
heid meer, maar een wereldomvat-
tend diplomatiek probleem.
Vele landen willen best meewerken
aan de kruistocht tegen drugs die de
Amerikanen zijn begonnen, maar
lang niet allemaal. DM komt omdat
er grote ekonomische en politieke
belangen op het spel staan. De uit-
slag van de opiumoorlog zal groten-
deels afhangen van de diplomatieke
macht van de Verenigde Staten en de
pressiemiddelen waarover zij beschik-
ken om weerspannige landen naar
hun hand te zetten.

De Turkse journalist Ozgen Acar

(schrijver van The Opium Report)

Is eens de reeks winsten van

Turkse producent tot eerste Ame-

rikaanse koper nagegaan, om

duidelijk te maken hoe Ingewikkeld

het verloop en de winstkansen In

de heroïnehandel zijn. In dat jaar

(1970) kwam gemiddeld 10 à 15 ton

heroïne in de Verenigde Staten

binnen, gekocht voor 19.000 dollar

per kilo en uiteindelijk verkocht

voor 1 miljoen dollar per kilo. De

Amerikaanse handelaren streken

dus toen al met elkaar een jaar-

winst van minstens 10 miljard dol-

lar op. "Hoe kan men dan rede-

lijkerwijs verwachten een zo lonen-

de misdaad te bestrijden met een

bedrag dat maar enkele procenten

van die winst bedraagt?", vraagt

Catherine Lamour zich af in haar

boek, "de strijd tussen de gespe-

cialiseerde drugbestrijders en de

handelaren lijkt een gevecht van

David tegen Goliath".

'OPIUMZWENDEL' (uitg. Bosch & Keuning,

Baarn) - 255 blz. - is in de boekhandel
verkrijgbaar voor f 29,50.

Shell helpt de
autokosten drukken.

10
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Mr. H. E. Koning, Tweede Kamerlid VVD:

Als een burgemeester mag 'hokken'
mag een wachtmeester het ook ...

1:
Er hangt - een week na 'de nacht van Van Agt' - geen
echte crisissfeer op het Binnenhof, ook al schuifelt de van

scheurmakerij betichte Frans Andriessen wat schichtig
door de gangen. Demissionaire staatssecretaris Marcel
van Dam en z'n oud-Varavriend Tom Pauka (politiek advi-
seur van Den Uyl) ontvangen in het Kamerrestaurant een

half dozijn VPRO-mannen, onder leiding van 'eminence
grise' Arie Kleiwegt, die hun borst natmaken om over
enkele uren het radioprogramma Embargo de lucht in te
slingeren. Buiten trekt een stoet demonstranten voorbij

met spandoeken en muziek.

;,.

~

Interview: F. van Etten
en Koen Aartsrna (tekst)
Foto's: Peter Frederiks

Een luidruchtig spectakel, dat van

achter een hoornen bril wordt

gadegeslagen door mr. Hendrik

Koning, de man die namens de

VVD-fraktie in de 2e Kamer over

politievraagstukken pleegt te pra-

ten.

Een keurige man in een keurig

krijtstreeppak. Echt een belasting-

inspecteur, maar dan een heel

vriendelijke. Hij is het beide. Van

hem is de suggestie, een speciale

staatssecretaris voor politiezaken

te benoemen. Een gedachte die

ook in andere frakties steun vond

en door de beide 'politieministers'

welwillend is ontvangen.

Koning: 't Is een politieke zaak of
die er komt.

RPm: U ziet niets in één gezamenlijk

directoraat-generaal van politie voor

de beide ministeries?

HK: Nee, daar ben ik tegen. Dan
kan de ene minister tegen de andere
worden uitgespeeld. Ik ken de ambte-
narenwereld veel te goed uit eigen
ervaring.

RPm: Een heel andere vraag. Wat

vindt de belastinginspecteur van het

huidige salaris van de politieman?

HK: Ik heb daar niet precies een
heel duidelijke mening over. Maar
àls er over het salaris geklaagd wordt,
dan is dat meestal op een moment
dat men geen bevrediging in z'n werk
heeft. Als men meer bevrediging in
het werk heeft, praat men minder
over de hoogte van de salarissen. Dat
heb ik bijvoorbeeld bij de belastingen
gezien. Op het moment dat belasting-

11
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inspecteurs klagen over hun salaris-
sen - die relatief gezien niet laag
zijn - dan is er iets mis in de werk-
situatie. Er is natuurlijk een grens ...

RPm: Er is niet beweerd, dat de

politieman klaagt. De vraag was:

vindt u z'n huidige salaris voldoende?

HK: Daar weet ik helaas te weinig
van. Ik ken de salarissen niet.

RPm: Wat vindt u van de opleiding

van de adspiranten?

"Als over salaris
geklaagd wordt,

is er meestal
iets mis in

de werksfeer"

HK: Die vind ik te kort. Als je dat
vergelijkt met de duur van andere
beroepsopleidingen, dan is een jaar
wel aan de korte kant.

RPm: Hebt u enig idee hoe de accen-

ten in de primaire opleiding gelegd

worden?

HK.·Nee, want ik heb dit nooit in de
praktijk meegemaakt. Ik zal me er
toch nog eens een keer in verdiepen,
want ik heb dat nooit gedaan.

RPm: Er wordt door de wat oudere

politiemensen nogal eens geklaagd

over de manier waarop jonge politie-

mensen zich naar buiten presenteren.

Ze stappen bijvoorbeeld uit de auto

en hebben dan geen pet op. Veel

jongeren schijnen een hekel te heb-

ben aan die pet.

HK: Nou, dat doet mij persoonlijk
niet veel. Ik draag zelf ook bijna
nooit een hoed. Een politieman zon-
der pet is in mijn ogen niet minder
korrekt gekleed. Als z'n haar maar
verzorgd is. Het mag gerust lang zijn,
maar wel verzorgd.

RPm: Van u zou de pet wel mogen

verdwijnen?

12

HK: Een politieman met een pet is
dreigender dan een zonder pet. Een
man waarvan het hoofd zichtbaar is,
is herkenbaarder als mens. Maar ja,
op een gegeven moment moet het ge-
zag ook door de pet gehandhaafd
kunnen worden. Ik zou de pet daarom
niet willen afschaffen. Maar ik vind
een politieman die geen pet op heeft,
niet slordig gekleed.

RPm: Mag naar uw mening een

politieman aktief zijn in de politiek?

"Een politieman
zonder pet

vind ik
niet slordig
gekleed"

HK: Jazeker, daar heb ik geen enkel
probleem mee.

RPm: Dat zegt u zonder reserve?

HK: Ja, ik kèn de affaire-Kalma. Ik
heb daar niet zoveel last mee, al ben
ik zelf raadslid van de gemeente Rot-
terdam. Er zit een stukje hypocrisie
in, dat een politieman zijn funktie
niet zou mogen noemen in politieke
zaken, want dat is niet los te maken.
En iedereen weet drommels goed,
dat het niet ene meneer Kalma is,
maar een hoofdinspecteur van politie.
Kijk, hij is natuurlijk over de schreef
gegaan, toen hij politiefunktionaris-
sen opriep tot dienstweigering. Dat
kan natuurlijk niet.

Gewetensproblemen

RPm: Dat brengt ons bij de grenzen

van ieders vrijheid. Je bènt politie-

funktionaris en je wórdt gesteld voor

een opdracht door je demokratisch

gekozen regering. Waar ligt het mo-

ment waarop je - zonder in grote

problemen te komen - kunt zeggen:

sorry, dit kan ik niet meer verenigen

met mijn persoonlijke opvattingen,

mijn geweten ...

HK: Ik vind dat dat vrij gauw kan.
Onder de praktische voorwaarde, dat
die taak wel en met voldoende perso-
neel kan worden uitgevoerd. In die
situatie moet je proberen rekening te
houden met de mensen die daar moei-
lijkheden mee hebben, óók bij de
politie. Als er maar voldoende ande-
ren zijn die er géén problemen mee
hebben. Kijk, als je daar - om welke
reden dan ook - géén rekening mee
kunt houden, dan móet het. Maar als
het even kan, moet men proberen
mensen niet iets te laten doen dat
tegen hun principes of opvattingen
indruist.

RPm: Maar dit gaat in de praktijk

alleen op, zolang het mensen betreft

die bij de uitvoering betrokken zijn.

Maar als het bij de leiding speelt,

als een hoofdcommissaris vindt dal

hij iets niet kan laten doen vanuit

zijn gezagssituatie?

H K: In zo'n situatie zal hij - om-
dat hij de enige is en wat dat betreft
niet vervangen kan worden - ontslag
moeten nemen. Maar in andere ge-
vallen, als een commissaris of een
inspecteur naar zijn overtuiging iets
niet kan doen, moet ervoor gezorgd
worden dat er iemand komt die het
wèl kan doen. Bijvoorbeeld: twee
commissarissen, van wie de man
wiens eigenlijke taak het is, zegt: ik
kan het niet. En waarvan de ander
zegt: ik kan het wèl doen. Dan kan
die tweede die taak toch gewoon
overnemen. Maar als die tweede het
óók niet kan doen, dan moet degene
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"Je moet geen
dingen hoeven
doen die tegen

je geweten

indruisen"

wiens eigenlijke taak het is, opkras-
sen.

RPm: Een politiechef die tijdens zijn

carrière PSP-er is geworden, blijft

gehandhaafd. Maar een even over-

tuigd PSP-er van jongere leeftijd zal

misschien niet als adspirant worden

aangenomen. Vindt u dat juist?

HK: Ik vind dat er zó geselekteerd
moet worden, dat in hachelijke situ-
aties op de betrouwbaarheid van de
gezagsdrager gerekend kan worden.
Ik zeg niet, dat je op zo'n linkse
man niet zou kunnen rekenen, maar
daar moet wel een heel grote mate
van zekerheid over bestaan. En dus
zal men bij de selektie altijd wat
voorzichtig zijn, om bepaalde risico's
zo klein mogelijk te houden. Het kan
zijn, dat daardoor bepaalde groepen

die een gevaar kunnen zijn voor onze
rechtsorde, worden uitgesloten. Zo-
wel ter linker als ter rechterzijde.

RPm: Hebt u de indruk dat er naar

beide kanten even streng wordt ge-

selekteerd?

HK: Ik ben niet bij de selektie aan-
wezig. Ik weet het niet. Maar likhoop
dat dat wèl naar beide kanten even
scherp wordt gedaan.

RPm: Mogen we even naar de mo-

raal. Wat vindt u van een politieman

die ongehuwd samenwoont met een

vrouw of man?

HK: Als het tegenwoordig in de
hoogste kringen van de maatschappij
voorkomt - ook bij burgemeesters,
hoge politieke funktionarissen, rech-
ters - dan heb ik daar ook bij een

,
"

POLITIEK
Mr. Hendrik E. Koning is 45 jaar oud - "en ongehuwd", voegt hij

er ongevraagd en schaterlachend aan toe, "want dat wilt u natuur-

lijk toch van mij horen. Ja, en ik woon in een flatje in Rotterdam".

De belastinginspecteur (op non-actief) is tien jaar geleden voor de

VVD in de Tweede Kamer gestapt. Motief: "Een mengeling van

ijdelheid en idealisme", aldus de heer Koning die tevens voorzitter

is van de VVD-fraktie in de (rode) Rotterdamse gemeenteraad.

Geboren in Drente (Beilen) als zoon van een vrijzinnig-liberale

dierenarts, maar getogen in het Westen, waar hij de rijksbelasting-

academie afliep en vervolgens in Leiden rechten ging studeren

'om een meesterstitel voor m'n naam te kunnen zetten'. Daar komt

de genoemde ijdelheid alom de hoek kijken. Nu het idealisme nog.

We hebben in ons gesprek met deze vrijzinnige vrijgezel gepro-

beerd daar iets van te ontdekken. Pratend over seksfilms voor 49

stoelen, politieambtenaren zonder pet, samenhokkende wachtmees-

ters en politiechefs in gewetensnood.

..

7

politieambtenaar geen bezwaar tegen.
Je kunt dit niet aan de allerhoogste
kringen wèl toestaan, terwijl je dat
aan andere kringen niet toestaat.
Maar je moet natuurlijk wel rekening
houden met bepaalde situaties en
verhoudingen. Zoals je ook in Bra-
bant rgeen protestantse of humanis-
tische burgemeester krijgt; die moet
katholiek zijn. Je hebt daar maar
rekening mee te houden.

RPm: U zou daarom een jonge

wachtmeester die ongehuwd samen-

woont niet in een klein dorp plaat-

sen ...

HK: Nee, dat zou onverstandig zijn.

RPm: Nu zit daar een wat wonder-

lijk probleem aan vast. Er zijn funk-

ties waarbij de man woont in de

dienstwoning die aan het bureau ver-

bonden is. Als nu een jonge wacht-

meester die ongehuwd samenwoont

- en dat gebeurt steeds meer -

naar zo'n funktie solliciteert, moet

je die dan toewijzen? Dat kan als

een sanktioneren van overheidswege

worden gezien, en dat blijkt bepaalde

mensen - ook binnen de eigen ge-

lederen - zwaar op de maag te lig-

gen.

HK: Het hangt weer af van de plaats
en de gemeenschap. Maar in het al-
gemeen zou ik zeggen: waarom niet.
Kijk, de man mag natuurlijk door zijn
privé situatie niet onmogelijk worden
in zijn werk, Want dat is de zorg
waar de overheid voor staat. De man
moet kunnen funktioneren.

Seksbioscopen

RPm: Van moraal gesproken, wat

13
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•

Minister Van Agt liet onlangs aan mr. Henk Koning de eer om de eerste

RP-helicopter 'Henk' te dopen. (Foto Dienst Luchtvaart)

vindt u van de 49 stoelen in de seks-

bioscoop?

HK: Ik vindt dat inderdaad echt kol-
der. En ik kan me voorstellen dat
een poI.itieman het daar moeilijk mee
heeft. Ik vind het tidioot wat Justitie
op dit punt doet. Ik vind dat de men-
sen vrij moeten zijn als ze naar een
erotische film willen kijken. Het mag
niet worden opgedrongen, niet als
voorfilm in de biscoop terwijl men
voor Walt Disney komt. Maar ver-
der ... Het is natuurlijk vergaand
hypocriet wat er nu is bedacht, maar
het is ook niet een zaak waar je zo
van wakker hoeft te liggen.

RPm: U noemt zich liberaal, hè?

H K: Ik hoop dat men dat van mij
zegt.

RPm: Wat voor soort liberaal? Een

konservatieve?

HK: West-Europa is in feite een
liberaal kapitalistische maatschappij.
Voor de handhaving daarvan zijn
liberaal en konservatief elkaar dicht
genaderd. Dat maakJt dat in verschil-
lende landen dat ook voor een deel
samengaat. Zo zie je in Nederland
de VVD ook konservatief optreden.
Persoonlijk ben ik voor handhaving
van de liberale kapitalistische maat-

14

sohappij. Wat dat betreft mag u mij
rustig wat meer konservatief noemen.

RPm: U bent dus wel blij met de val

van het kabinet-Den Uyl.

HK: Zeker. Ik ben er tegen, wat nu
in dit land gebeurt, dat er concen-
tratie van maoht bij de overheid
komt. Daar geloof ik niet in. Dat is
politiek onvoldoende te kontroleren.
Ik wéét uit eigen ervaring wat een
ambtenaar op een departement kan
doen. Ik weet ook hoe weinig in feite
een verantwoordelijk bewindsman
ziet. Ik sprak gisteren met twee
politiefunctionarissen uit Rotterdam,
nadat ik een toespraakje had gehou-
den over het funktioneren van het
college van B. en W. (dat in Rotter-
dam zuiver socialistisch 1Ïs). Die zei-

den: 'Je was .tooh wel erg mild. Er
is geweldig veel rotzooi ,intern'. Ik
zeg: 'Maar dat merkt niemand naar
buiten.' Dat is op zichzelf hun ver-
dienste, dat ze de rommel binnen
houden, maar je hoort ook nooit
wat. Nou, hoe kun je nu 'gaan kon-
troleren als er allerlei dingen niet
naar buiten komen. Daarom is zo'n
concentratie van macht niet goed.
En ten aanzien van de vrijheidsrech-
ten ben ik van mening, dat de zaak
de laatste jaren op de goede weg is.
En de verruiming moet verder door-
gaan.

"Die grens van
49 stoelen

vind ik
verregaand
hypocriet"

RPm: Ook voor abortus bijvoorbeeld?

HK: Persoonlijk ben ,ik een tegen-
stander van abortus. Ik zou het, als
ik arts was, nooit willen doen. Nooit.
Maar dat wil niet zeggen, dat ik in de
situatie waarin wij zitten, mijn eigen
opvattingen aan een ander zou willen
opleggen. Aan ieders eigen geweten
en verantwoordelijkheid moet je het
overlaten om het al dan niet te doen.

RPm: Daar hebt u als lidmaat van

de Hervormde kerk dus geen moeite

mee. Toch komt de meeste weer-

stand tegen toelating van abortus uit

de kerkelijke hoek.

HK: Ja, de mensen die zó denken
zitten over het algemeen bij de kon-
fessionele politieke partijen. En dat
is dan een verschil in benadering.

RPm: U bent een blijvertje? Komt u

in september terug in de nieuwe

Kamer?

HK: Waarschijnlijk wel, want ik sta
op een zeer verkiesbare plaats op de
lijst. Om mij te laten duikelen zou de
VVD wel heel slecht uit de stembus
moeten komen.
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Na 18 jaar met hart en ziel te

hebben meegewerkt aan het RPm

nam geestelijke vader W. F. K. J.
F. Frackers afscheid als voorzitter

van de redaktieraad.

Foto's: H. L. van Harrevelt (BPV)

VoorziHer W. F. K..J. F. Frackers
nam afscheid van redaktie RPm

APELDOORN. - "Zonder spijt neem ik afscheid van de redaktie van het

RP-magazine. Het is niet goed als een bepaalde zaak te veel met iemand

wordt vereenzelvigd. Ik draag mijn taak graag over aan een ander, waar-

door nieuwe ideeën ingang kunnen vinden."

Een casette-recorder voor kolonel Frackers

16

Met deze woorden reageerde de
soheidende voorzitter van de redaktie
van het RP-magazine, de heer W. F.
K. J. F. Frackers op toespraken tij-
dens een bijeenkomst van redaktie-
raad, uitgever en oud-redaktieleden
met eohtgenoten op 5 april op de
opleidingsschool te Apeldoorn.
De nieuwe voorzitter, de heer F. J.
C. M. van Etten en de uitgever, de
heer J. W. Brouwer, hadden tevoren
van de gelegenheid gebruik gemaakt
om "joumalitieman" Frackers een
afscheidscadeau aan te bieden, waar-
na mevrouw Frackers bloemen wer-
den overhandigd ("voor de vele uren
dat u uw man ten behoeve van het
RP-m. hebt gemist").
In het kort ging de heer Frackers in
op de geschiedenis van het Korps-
blad, dat later de naam RP-magazine
kreeg. Hij bracht dank aan allen die
op een of andere wijze hadden mee-
gewerkt aan het (iedere maand) tot
stand brengen van het blad. (A.H.)
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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

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

D'OORNBOS
TRANSPORT n.v.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa
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"De Bloaspepkus"

hielden feest met de
'Donksbergen' -kinderen

EJNpHOVEN. - Een delegatie van
de karnavalsvereniging "De Bloas-
pepkus" van de rijkspolitie in Eind-
hoven heeft op grootse wijze karna-
val gevierd met de bewoners van
"Huize Donksbergen" in Eerssel.

Prins Geert den Urste, vergezeld van
zijn raad van elf, bezocht met een
boerenkapel het internaat voor geeste-
lijk gehandicapte kinderen, waar het
tot een daverende polonaise kwam.

(vD)

Wachtmeesters redden
jongen uit het water

AMSTERDAM. - Dank zij door-
tastend optreden van de wachtmeesters
Blokker en Meijer van de groep
Monnickendam kon op 26 februari
het leven worden gered van een jon-

gernan, die met twee vrienden in een
auto te water waren geraakt.
De auto was ondersteboven in een
brede tooht terechtgekomen, zodat
de inzittenden niet uit hun voertuig
konden ontsnappen.
De oollega's uit Monnickendam za-
gen, nadat ze te water waren gegaan,
kans om de auto iets te kantelen en
de inzittenden op de kant te krijgen.
Twee van hen bleken te zijn over-
leden. (BR)
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langs de ~ weg gezien

Zeilwagen

In het Friese dorpje Mildam hebben
twee jongelui de oplossing gevonden
voor goedkoop vervoer. Ribele Snij-
der en Freddy de Vries ontwierpen
de "zeilwagen", een voertuig dat ge-
bruik maakt van een natuurlijke
energiebron: de wind.
Zou prof. Belinfante rekening ge-
houden hebben met deze ontwikke-
ling op verkeersgebied?

Foto: Leeuwarder Courant

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - -GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

~

De werknemers van de bouwonder-
neming die de nieuwbouw van de
opleidingsschool te Harlingen ver-
richt bleken niet onder de indruk
van de roep om meer politie.
Bij de aankondiging van de eerste
staking ging het hek naar het bouw-
terrein dicht en lagen de werkzaam-
heden veertien dagen stil. (GMK)

...•... Foto: P. Rijskamp

Rijwielvergoeding als
rots in de branding

Vijftig jaar geleden zocht de burge-
meester van Franekeradeel voor de
standplaats Peins een Veldwachter.
Hij plaatste in december 1926 de vol-
gende advertentie in de Leeuwarder
Courant:

Veldwachter • FrauekeradeeL
De BGRGE:'JIEESTER ~ Fr-aMb-

radMl 'roept sollicitanten op naar de
op 1 Maan 192i nc~~ komende he-

tnvËi~b\vACHTER
~t!l ~n •• st&ndl'lurt. PeUK.

111 aanm.-rkinl' komen aIlMD
delr_ die reeds in lJoliti~e1l$t zijn
en Diet "d~r dan 35 jaren.

J&&r••edde thans f 16.)0.-1 19110. met
" tweeiaarliiksche Te-!"hoolriuen Tui
1Ta. Dkn!tjalft elder~ in be~oldilden
pelitirdienat dco~ehratbt teUeA Dede:
1110Toor het lIMit TUI hf't politie-
rJp}oma ~~- en 125 per jur TOM dat
zonder aanteekenins, Vrije tUriform-
kl~edjng. schoeisel alt tle_J>eIlin6. ter-
w1.il _ àet pbrsil TIia een TI •. iel
thalll een telr8l11~komiDC -VIIZI f ro per
jaar wordt we•• Tea. Pe.àsj.oe.!biidr&ce
8~ !>et. .

De hili" de:r Terplichte Ir8mtellte-
wollÏ1lZ kdraqt tlaus ! 1110:

at.lrltn op pzelfeld " ••• ier ja M
zenden aan den B1:RGE}!.EESTElt
'9'OCnloemd. T6ór 7 J_r119Z7.

PenoQIlIijk be%oek allen •• at-
!'MIl••

Voor een politieman zou de burge-
meester nu ca. 25 maal het bedrag
uit de advertentie moeten neertellen
Wat de uniformkleding betreft zijn
we anno 1977 verder van huis dan
toen: kleding, inclusief schoeisel,
werd toen betaald door de werkgever.
En de vergoeding voor gebruik van
eigen rijwiel was toen al net zo groot
als een halve eeuw later ...

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

19
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Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,
STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HAND BORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN
ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer
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15 jaar "R.P. ALEX"

DRIEBERGEN. - Op 1 maart heeft
de personeelsvereniging van de AVD
~ met de toepasselijke naam "R.P.
ALEX" - haar IS-jarig bestaan her-
dacht.

's Morgens werd een korte plechtig-
heid gehouden ter herdenking van de
overleden AVD-collega's, waarbij de
nationale vlag halfstok werd 'gehesen
en een krans werd geplaatst bij de
fotogalerij van de overleden collega's.
's Middags vond de jaarlijkse uitrei-
king plaats van een herinneringsets
aan 16 leden van de AVJ) die 10 jaar
werkzaam zijn bij deze dienst.
Commandant A. C. Vogel sprak bij
deze gelegenheid zijn grote waarde-
ring uit over de wijze waarop de per-
soneelsvereniging haar werk in de
AVD verrichtte, waardoor een grote
bijdrage werd geleverd aan de goede
werksfeer bij deze dienst.

Een denderende feestavond op 4
maart was het besluit van de herden-
king van dit jubileum. (dR)

Politiefiets even
geleend ...

LOOSDRECHT. - Een wachtmees-
ter van de rijkspolitie keek danig op
zijn neus, toen hij bemerkte dat
iemand 's nachts zijn fiets had ge-
stolen bij het bureau. Hij dacht dat
het trouwe beestje wel voorgoed zou
zijn verdwenen.
Zaterdagmorgen bracht de post ech-

ter een brief voor hem. Hierin ver-
telde iemand dat hij de fiets van de
wachtmeester even had "geleend",
omdat hij zelf een lekke band had.
Hij had het rijwiel na gebruik netjes
gestald in de bewaarplaats van het
station.
Als de wachtmeester er f 1,20 voor
over had kon hij zijn wettig eigen-

, dom daar op gaan halen. En deze
was allang blij dat hij zijn karretje
terug had, ook al moest hij zelf de
stalling betalen.
Nog netjes dat er een postzegel op
de brief zat.

(Uit: Gooi- en Eemlander)

1
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Veilig, snel en
doelmatig schieten

VOORBURG. - Zeven gerichte
schoten in ruim 5 minuten.
"De jongens nemen er de tijd voor",
zou men kunnen opmerken bij het
lezen van het omslagartikel "Schie-
ten" in het februarinummer van het
RPm.
Bijgaand schema geeft aan hoeveel
patronen de loop verlaten aIs een
volledig politieparcours wordt ge-
schoten.

VOLLEDIG POLITIEPARCOURS Afstand...... _ ..-
VuurpositiH Aantal .38 7.65mm

Doel Tijd(autom.pistool) (revolver) schoten 9mm 6,35mm

I SNEL VUUR (heuphoogte) (dubbelactie)

~

2.5 7 7
a) Trekken.

5 patronen (I hand)
"~ u
~i\ Ij

b) Herladen. ~
5 patronen (I hand) .~l~

N

Herladen, wapen holsteren

-

2 LIGGENDVUUR (enkelactie)

~

5 35 30
Trekken,
met beide handen vurcn

,,~

Herladen, wapen holsteren

3 ZITTENDVUUR (enkelactie)

~

5 35 30
Trekken,
met beide handen vuren

Herladen, wapen holsteren - -
4 BARRICADEVUUR (dubbelactie) 2x5 20 20

a) Trekken,
(t)~ ~ 3

~ patronen met rechterhand steunend met linker ~
~ I ..

b) Herladen. 111.\1 ~
5 patronen met linkerhand steunend met rechter

E

IF ~
u

Herladen, wapen holsteren
] c

~ s~..u;;J!J' ·ê
~

5 KNIELENDVUUR (dubbelactie) « 5 15 15

Trekken,

5 patronen. mei tweede hand steun geven

Herladen, wapen holsteren

,

6 SNEL VUUR (gericht) (dubbelactie) fl~ 5 15 15

Trekken,

5 patronen gericht vuur

~1Herladen, wapen holsteren

~
B
0

7 PRECISIEVUUR (enketactie) 5 10 10 -
Trekken, staande met vrije arm, (I hand)

s

PRECISIEVUUR (enkelacrie) 5 10 10 ~
Trekken, staande met vrije armen (2 handen) 'ü

~
Automatische pistolen: slechts I patroonhouder ter beschikking

Revolvers: geen snellader ter beschikking.

Deze (nagekomen) foto toont de
prijsuitreiking door generaal Bernard
van de Belgische Rijkswacht aan de
kollega's die bij internationale schiet-
wedstrijden te Brussel de derde prijs
bij het pistoolschieten behaalden .
V.l.n.r. De heren Hageman, Bolle en
Van Houten.

Harry hééft wat
met de politie

NIEUWERKERK a.d. IJSSEL -
Harry de hond, een wat meewarig
ogende basset, krijgt in zijn woon-
plaats Nieuwerkerk aan den IJssel
zo langzamerhand de reputatie van
een intelligente vrijbuiter. Want Harry
loopt regelmatig van huis weg. Dat
is natuurlijk lastig, maar voor zijn
baasje toch niet meer zo verontrus-
tend als in het begin. Want Harry
eindigt zijn omzwervingen steevast
jankend voor de deur van het politie-
bureau. En er is geen wachtcomman-
dant zo goed, of hij laat Harry aan-
gelijnd weer thuisbrengen. Overigens,
nadat de basset z'ijn inmiddels ge-
bruikelijke rondgang langs de aan-
wezige politiemannen in het bureau
heeft gemaakt. Want dat zijn je beste
kameraden nietwaar?

(Rott . Nieuwsblad)

21
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Traffipax: nu ook bij verkeersgroepen

DEN HAAG. - Bij de verkeers-
groepen Alkmaar, Assen, Nijmegen,
Utrecht en Zwolle heeft een nieuw
surveillancemiddel zijn intrede ge-
daan. Een onopvallende surveillance-
auto voorzien van Traffic-Eye appa-
ratuur (waarmee verkeersovertredin-
gen gefotografeerd kunnen worden)
zal worden ingezet in de districten.
De heer Kleppers, officier toegevoegd
bij de afdeling Toezicht Verkeers-
diensten van de Algemene Inspectie,
zegt er dit van: "Surveillance met
auto's die niet opvallen, voorzien van
fotoapparatuur is niet nieuw bij de
Rijkspolitie. Bij de AVD werkt men
op de autosnelwegen al enige jaren
met dit materiaal.
Wij zijn blij dat dit middel nu ook
door de verkeersgroep in het district

ingezet kan worden. Het betekent
een zekere specialisatie binnen de,
surveillance-afdeling van de verkeers-
groep. Een aantal personeelsleden
dat het middel nu gebruikt, heeft een
theoretische opleiding gehad bij de
Verkeersschool. Bovendien is van
elke verkeersgroep een medewerker
gedurende een week bij de AVD ge-
detacheerd vgeweest om enige prak-
tische ervaring op te doen.
Het is de bedoeling dit surveillance-
middel te gaan gebruiken op ge-
vaarlijke verkeerstrajecten, om op te
kunnen treden tegen overtredingen
zoals onvoldoende afstand houden,
gevaarlijk inhalen en geen voorrang
verlenen. Vaak zijn dit overtredingen
die in een proces-verbaal moeilijk
omschreven kunnen worden. Een foto

22

Fotoapparatuur onopvallend

aanwezig

ln een handomdraai: gereed voor

gebruik

of fotoserie geeft een duidelijk beeld
van het gebeurde en dat is niet alleen
een steun voor de verbalisant maar
ook voor de officier van justitie en
de rechter.
We zijn met vijf verkeersgroepen be-
gonnen. De overige zullen in fasen
eveneens de beschikking krijgen over
dit surveillancemiddel." (AH)
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SPORT Sassen heim eerste in volleybaltournooi

eerste te eindigen in het volleybal-
tournooi dat door Luctor Den Haag
was georganiseerd.
In de sportaccommodatie "De Zuid-
plas" te Moordrecht streden op drie
velden dertig zestallen, afkomstig uit
de districten Middelburg, Den Haag
en Dordrecht.
Na 135 wedstrijden was de eindstand:
1. Sassenheim, 2. Boskoop, 3. Brielle,
4. Bodegraven, 5. Nieuwerkerk, 6.
Dienst Luchtvaart.

ONDER REDAKTIE VAN TH.SPELT
Het team van de groep Sassenheim
heeft kans gezien op 23 februari als

~

=tG' ..
~

J~4
Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen, een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbesteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel
teleloon:02225-464 ol 436

of ANWB afd.
Clubaktiviteiten
te1.070-26 44 26
t5t.2441

Gardenbroek kandidaat

oefenmeester Nevobo

"Zelfdiscipline is belangrijk bij de
volleybalsport", aldus Henk Garden-
broek (38) sportinstructeur in het
district Apeldoorn.
Hij is benoemd tot kandidaat oefen-
meester van de Nevobo en traint
adspiranten, junioren en een eerste
damesteam in Apeldoorn. Wanneer
hij drie jaren gewerkt heeft als kan-
didaat oefenmeester, bestaat er een
mogelijkheid om te worden toegelaten
tot de cursus bondsoefenmeester. Het
diploma bondsoefenmeester geeft het
recht om topploegen (ere-divisie) te
trainen. (ThS)

23
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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.

Interview met ds. Abma (I)

Teleurgesteld ben il<:over het in het
decembernummer gepubliceerde in-
terview met ds. Abma. In dit inter-
view overheerst de persoonlijke af-
keer tegen deze Partij.
Persoonlijke gevoelens, die ieder heeft
en mag hebben, dienen in een onaf-
hankelijk blad als het RP-magazine
achterwege 'te blijven. Zeker als het
de politiek betreft.
In elk partijprogram, hetzij links het-
zij rechts, zijn bedenkelijke uitgangs-
punten te ontdekken. Waarom echter
principiële uitgangspunten van de
S.G.P. zo uitgediept en op de spits
gedreven? - Zie o.a. de kop, het
dik gedrukte en de laatste, hatelijke
zin van het interview"') Dit in tegen-
stelling met de andere interviews
met kamerleden van andere partijen,
waarin program beginselen niet of
nauwelijks om de hoek komen kijken.
Het was, mijns inziens, beter geweest,
indien u uw persoonlijke gevoelens
in dit partijloze maandblad achter-

wege had gelaten en andere - voor
de politieman vaktechnisch gezien -
betere vragen had gesteld.

Th. W. v.d. Have, Tholen

*) De kop luidde: 'Katholieken en

ongelovigen kunnen wel inpakken .. ';

in de vet gedrukte tekst werd een

beschrijving gegeven van de omge-

ving en de sfeer waarin het interview

werd gehouden; en de laatste zin was:

"Sukses met het artikel", zegt hij nog

bij de deur. "Als hij maar niet artikel

36 heeft bedoeld." (Red.)

Interview met ds. Abma {lIl

Ik vind het onbegrijpelijk, dat land-
genoten als dominee Abma c.s. -
die zo snel klaar staan om ons bang
te maken voor de bedreigingen van
totalitaire systemen - zonder blik-

ken of blozen blijven verkondigen
dat katholieken en ongelovigen uit
publieke ambten gezet moeten wor-
den (RPm no. 2-dec.). En dit SGP-
Kamerlid durft dan te zeggen, dat
politieambtenaren geen lid kunnen
zijn van een CPN ('die onze maat-
schappij omver wil stoten'), maar wèl
van de SGP, ook al wil dîé onze
huidige maatschappij omver stoten:
door duizenden ambtenaren te ont-
slaan, ons de sociale voorzieningen
af te nemen, alle vrouwen het kies-
recht te ontnemen, alle vermaak te
verbieden en ons zondags het leven
zodanig te vergallen dat je van ellen-
de wel naar de ware kerk van domi-
nee Abma komt krulpen. Ik kan er
niet bij, dat iemand die zich een vol-
geling van Christus noemt, zich zo
onverdraagzaam en zo liefdeloos kan
uiten. Zulke uitspraken ontnemen
mij m'n laatste beetje geloof in het
christendom, als dat zulke discipelen
kan voortbrengen.

Jeanne Smit, Utrecht

CAP-CHUR APPARATUUR DVEC'NF 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. Vi ~~.~~~~..~=C:.I~,.".,..T" " •."' ••,
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

Groepsbureau Slochteren was met de aanleg van spoorlijn,
stationsgebouwen enz. begonnen. Vijf
jaar later was het gehele werk vol-
tooid. Het resultaat was een spoor-
weg die met zijn motorelektrische
wagens tot de modernste van Neder-
land werd gerekend. De ingebruik-
neming ging gepaard met uitgebreide
feestelijkheden.
De bezettingsjaren maakten een eind
aan de spoorlijn. De bezetters had-
den de spoorrails voor andere doel-
einden nodig.

Het groepsbureau van de Rijkspolitie
is gevestigd in het voormalig stations-
gebouw, aan de vroegere "Woldjer-
spoorweg".
Deze spoorweg was vierendertig kilo-
meter lang en liep van Groningen,
via Slochteren naar Delfzijl. In 1924

1929: Ingebruikneming Stationsgebouw Slochteren

4
door: E. J. Woortman

foto's: Techn. Rech. Groningen

Station Slochteren. De vroegere

wisselbak is nu een bloemperkje

Na de bevrijding werd de spoorlijn
niet hersteld. Het stationsgebouw met
woning te Slochteren werd voor
f 15.000,- verkocht aan het rijk en
werd bestemd om als groepsbureau
voor de rijkspolitie te 'gaan dienen.
In 1970 werd het kapitale gebouw
grondig gerestaureerd; het was voor
de aannemer een heel karwei de 40
centimeter dikke, zeer solide muren,
te verbreken. Na een jaar kon wor-
den beschikt over een modern inge-
richt groepsbureau met ruime werk-
vertrekken, garages en een groot par-
keerterrein.
Waar vroeger de spoorlijn lag, raast
nu het snelverkeer over de pas aan-
gelegde autoweg langs de talrijke
gaslokaties van de enorme energie-
bJ10nin dit gebied. Het kan verkeren.
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Het Amstelpark was weer rustig ge-

worden na zijn zomerse overbevol-

king. Op een bank gezeten hamsterde

ik wat vitamine in het winterzonnetje.

Naast mij nam een 65 +-er plaats

met zo'n ontevreden trek om zijn

mond zoals gecastreerde katers soms

hebben die nooit aan hun trekken

zijn gekomen.

Plotseling beet hij me toe: "Ik ga dat

ding kapot maken, ik houd het niet

meer uit."

Hoewel hij geen gestoorde indruk op

mij maakte, informeerde ik voor-

zichtig: "Zou u dat nu wel doen?"

"Man, het is niet meer om te harden

met die nieuwe hobby van d'r", ver-

volgde hij, "gisteren nog, ik vermaak

me zoveel mogelijk buiten, maar met

deze kou wil je toch ook wel eens in
je eigen huis vertoeven. Wat denkt u?

Dag en nacht staat dat kreng aan.

Alle criminaliteit van heel Mokum

wordt bij mij de kamers ingeslingerd.

Ik dacht bij mezelf: vanavond ga ik

eens lekker vroeg 'naar bed. De T. V.

wil ze niet aan hebben; al die ellende

en dan die blote meiden, dat mag ik

niet zien. Ik trek mijn pyama aan en

kruip onder de dekens van ons echte-

lijk bed. Zij ook, tot mijn vreugde.

Ze vlijt zich in onze bekende lepeltjes-

doosje houding naast mij neer, mèt

de brigadier. Want ze neemt de radio

ook mee in de slaapkamer.

"Er staat een Bruijnzeel-vertegen-

woordiger in de hal van 't Centraal-

station te pronken ... In de Amstel-

straat wordt een theemeubel door de

ruiten gegooid ... Op het Rem-

brandtsplein is bonje ... "

"Spannend hé," stelt mijn vrouw vast.

Ik tracht door alles heen te slapen

door mijn kussen óp mijn hoofd in

plaats van eronder te leggen. Toch

word ik plotseling wakker van de

huisbel. Ik loer op de wekker en zie

dat het drie uur is. Er zal toch niets

met de kinderen zijn? "Niet open

doen," kermt mijn vrouw, "Kamer
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RADIO
door M. W. Roukens-Bier

veertien heeft net gezegd dat er

twee overvallers ontsnapt zijn."

Weer wordt er langdurig gebeld. Ik

het bed uit, op mijn blote kakkies op

het koude zeil, de trap af naar be-

neden. Door het raampje zie ik een

schattig blondje staan van een jaar

of twintig. Naast haar zo'n stoere

niksnut in een leren jasje. Zij richt

het woord tot mij: "Woont hier

Koekoek?" Nu had ik het lieve kind

graag geholpen, maar nee, in mijn

nest ligt alleen mijn vrouw. Ik ver-

zeker haar dat ik, lansen, hier al

jaren woonachtig ben. Zij kijkt me

vorsend aan en zegt dan op besliste

toon: "Hij moet hier wonen, of weet

u iemand in de buurt die zo heet."

Nu ken ik hier wel wat vreemde

vogels, maar een koekoek is er niet

bij. Ik houd de deur gesloten en wij

bekijken elkaar. Dan spreekt de leren

jas het verlossende woord: "Ga maar

weer lekker naar bed, we hebben het

al gezien."

Mijn vrouw was inmiddels uit bed

gekomen en had nieuwsgierig mee-

geluisterd. "Kom gauw boven,"

schreeuwt ze, "dan kijken we waar

ze blijven, 't zijn vast dieven." Ik

sjok de trap weer op en kijk boven

uit het raam. "Zie je wel," hijgt mijn

vrouw, "daar staat de politiewagen

al." En inderdaad, ik zag het met

eigen ogen. Het blondje stapte juist

in, aan de andere kant de lederen

adonis. Ze durfde nog naar boven te

kijken en wuifde ons beminnelijk toe.

Toen zag ik haar een microfoon ter

hand nemen en hoorde uit mijn radio

haar lieflijke stem: "Dat van die

Koekoek was weer eens een valse

melding. De 4-3 zet zijn surveillance

voort ... "

Een ding snap ik niet meneer. Hoe

kunnen ze zo'n mooie meid met zo'n

vent 's nachts in één auto laten rond-

rijden? Dat vrààgt toch om moeilijk-

heden ...
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nieuwe~- t ~
groeps- ~
commandanten
Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Nunspeet de adjudant S. A.
Graver. Hij werd geboren op 11
maart 1921 te Onstwedde en was
sedert 1 juni 1973 commandant van
de post Lichtenvoorde.

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep parketpolitie te Leeuwarden de
adjudant A. Hiemstra. Hij werd ge-
boren op 25 augustus 1918 te Gronin-
gen en was sedert 20 mei 1972 plaats-
vervangend commandant parketpolitie
Leeuwarden.

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Zundert de adjudant H. de
Schepper. Hij werd geboren op 5
januari 1922 te Boschkapelle en was
sedert 27 december 1975 plaatsver-
vangend commandant van de groep
Nieuw-Ginneken.

Nieuwe info's in
districten Dordrecht
en Leeuwarden

Als informanten voor het RP-maga-
zine zullen voortaan optreden:
in het district Dordrecht: A. P. van
der Linde, owmr. alg. dienst, bureau
Achterom 83, Dordrecht, postbus 174,
tel. 078-37444 (thuis 078-56343);
in het district Leeuwarden: J. Scheper,
owmr. alg. dienst, bureau Harlinger-
straatweg 44, Leeuwarden.
tel. 05100-22345 (thuis 05100-81395).

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Anna-Paulowna de adjudant
G. H. Heenvliet. Hij werd geboren
op 23 mei 1923 te Maarn en was
sedert 19 april 1975 plaatsvervan-
gend commandant van de groep EI-
burg.

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Valkenburg (L.) de adjudant A.
W. N. Timmermans. Hij werd ge-
boren <op28 november 1936 te Don-
gen en was sedert 1 april 1974 plaats-
vervangend commandant van de
groep Zevenbergen.

Met ingang van 1 februari 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Finsterwolde de adjudant G.
Volders. Hij werd geboren op 10
januari 1925 te Bellingwolde en was
sedert 29 september 1971 plaatsver-
vangend commandant van de groep

• Finsterwelde.

"Dat langharige tuig van tegenwoordig, majoor, ... net opgetuigde

kerstbomen!"
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Nieuwe wachtmeesters van de
opleidingsschool te Apeldoorn

KLAS 0, OPLEIDING 1976-rt

Voorste rij v.l.n.r.: J. M. J. Margés, adjudant

E. Leurink, A. H. B. Hoytink, E. B. J. Blok-

huizen, J. M. van Roest.

Tweede rij: A. P. Woest, W. F. M. Pillen,

J. W. Nengerman, T. A. C. Melissen, J. B.

Geerdink.

Derde rij: F. R. de (>root, H. Stomphorst.

Achterste rij: M. J. van der Klift, R. P. Boel-

sma, C. A. M. Nelis, R. J. A. Damhuis, W.

Koster, owmr. P. F. M. Bernauer.

Van deze klas hebben de adsp. Margés,

Blokhuizen, Woest, Nengerman, Geerdink,

Boelsma en Nelis hun studiejaar voltooid.

KLAS P, OPLEIDING 1976-11

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. J. M. G. Verhoe-

ven, P. N. v.d. Vlugt, A. W. Vermeulen, mej.

I. C. T. Veltman, Chr. Baggerman, Y. Joustra,

mej. P. J. de Baare, J. van Hofwegen.

Tweede rij: J. A. de Rade, H. A. van Dijk, J.

A. Tijsma, J. van Haatten, F. W. Postma, A.

W. Schwencke, A. W. M. Delsink, M. J.

Miczeg, mej. H. Renema.

Achterste rij: T. van Vulpen, M. E. van MuI-

ken, F. Hartsuiker, T. van Deudekom, M. M.

J. Bot, L. J. Aiserda, adjudant Th. M. Boer.

KLAS Q, OPLEIDING 1976-11

Voorste rij v.l.n.r.: Adsp. Dillema, Klaver,

Bod, Edel, Tamminga, Spaan, Reitsma.

Tweede rij: Adjudant de Haan, adsp. Bakker,

Hesseis, Sonneveld, Jeroense, Ram, v.d.

Vegte, Duhen.

Achterste rij: Adsp. Berkel, Wiertsema, Van

Haaren, Hoiting, Langenhuizen, Verschuren,

Kolkman, Dijkstra, owmr. Verbeeke.

KLAS R, OPLEIDING 1976-11

Voorste rij v.t.n.r.: Mej. D. Star, J. W. Hulle-

man, A. J. Diepstraten, mej. I. van den Berg,

A. van Steenbergen, J. J. G. Kleist, J. Eilers.

Tweede rij: N. A. M. Heymer, owmr. Danel,

W. C. M. van Vessem, mej. J. de Boer, P.

Blohuis, F. J. Daelmaans, A. Schavemakers,

N. M. de Jong, W. J. M. Harmsen, Th. A.

M. Slaats, H. van den Noor!, C. van Gent,

adjudant A. Wassens.

Achterste rij: A. L. M. de Krom, N. E. van

Dolder, J. Baldee, G. J. M. Limmen, A. A.

de Bodt, H. van Noorloos, B. L. G. van Rooy,

J. H. Stoffer, Chr. G. C. Cupido.
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KLAS S, OPLEIDING 1976~II

Voorste rij v.l.n.r.: S. J. Stomp, D. Oskam,

B. Blok, H. den Hoed, G. v.h. Hof, L. de

Jong, T. uit den Boseh, owmr. H. de Bruin.

Bovenste rij: G. Schut, B. Verstraete, W.

Verhaag, T. Debreczeny, L. Schouwstra, P.

Drolinga, M. Verhoeven, P. A. de Fouw, A.

F. Keesman, T. Versnel, T. E. v.d. Peet, A.

Siebers, L. de Vries, L. Rijntaler, J. C. de

Claes.

KLAS T, OPLEIDING 1976-11

Zittend v.l.n.r.: J. W. A. Dapperen, A. van 't

Oever, J. van Vliet, M. J. Stoffer, R. op 'I

Hof, K. J. M. Gerritsen, L. E. M. A. Was-

sercordt.

Tweede rij: Owmr. H. L. Heres, R. F. Schot-

te, M. C. Kleijn, J. M. F. van Broekhoven,

A. Warman, N. J. M. Huijben, R. Boon, A.

Lengkeek, H. Karslen, adjudant A. H. Oom-

kens.

Achterste rij: O. E. van de Heg, N. Eijlers, H.
G. Beuker, G. F. Louter, E. G. van IJken,

D. Vermeulen, B. van Til, F. M. J. van Rooy,

R. Overdiep, A. M. M. van Dorst, M. J.

Buseh.
(Foto's: A. L. van Ooijen)

whelen knipper-flitslampen om optimaal op te vallen!
Model 1200
Bevat geen draaiende delen en is daardoor minder
kwetsbaardan de gebruikelijke zwaailichten. EenWhelen
lamp flitst, als een elektronenflitser, 80 -140 maal per
minuut over de volle 360°. Roestvrij. Onbreekbare lenzen.

De lichtflitsen hebben een sterkte van 500.000-
2.000.000 candela (afhankelijk van het type) en een
reikwijdte van 5-10 km., zelfs bij mist nog ca. 1.000m.
Garantie op de flitslampen 1.000 branduren.

Laag stroomverbruik, ca. 3,5 amp. bij 12 Volt. Zie Tech-
nisch Bulletin nr. 30 - 03 - Okt. '75 van de Techn.Comm.
der C.P.v.C.

Model 6002
Speciale brug voor politieauto's met transparant blauwe
kap, waarin 2 Whelen flitslampen type 1200 en speaker
voor aansluiting van Whelen twee - toon sirene -amplifier
en mikrofoon.

Uitvoerige dokumentatie ontvangt u als u even belt of
schrijft.

SPOORSTRAAT1 APELDOORN TElEFOON 055· 218136·TELEX49417

\WH"" eH
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Ambtsjubilea

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

G. W. Hoefakker, adjudant, Nieuwerkerk

aJd IJssel, 1-2-'77 40 jaar.

M. H. Bosbijl, owmr., 's-Gravenzande,

24-3-'77 25 jaar.

DISTRICT DORDRECHT

J. Israël, owmr., Hellevoetsluis,
7-3-'77 25 jaar.

M. Paauwe, owmr., Papendrecht,
23-3-'77 25 jaar.

in dienst getreden

DISTRICT ASSEN

Per 18-10-'76: H. Jansen, schrijver-A te

Assen.
Per 1-1-'77: G. de Jong, schrijver i.t.d. te

Vries.

Per 1-2-'77: J. J. Cloo, rijksambt. 11 te

Assen (staf); H. H. J. de Lange, rijks-

ambt. 11 (huish. medewerkerl te Assen

(staf).

DlSTRICT BREDA

Per 1-1-'77: M. J. A. M. v. Haaren, schrij-
ver te Udenhout.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'77: J. M. Straat, adm. ambt. C

3e kl. te Zuidhorn.

Per 17-1-'77: H. Blom, schrijver te Appin-

gedam.

Per 16-2-'77: A. Buitendam, adm. ambt. C

3e kl. te Loppersum.

Per 1-3-'77: G. A. v. Haasteren, parket-

wachter te Groningen.

Per 1-4-'77: R. Klinken, schrijver te Bedum

RENTELOOS LENEN
kunnen wij niet, wel met het goedkoop wettelijk tarief met

een eigen termijnkeuze. In en tijdens looptijd aflossing mo-

gelijk maar ook weer opname dus altijd geld achter de hand.

Inlossing elders lopende lening mogelijk: Vergelijk de kosten

van uw oude auto met de rentekosten voor een nieuwe auto.

Natuurlijk kunt u deze gelden ook voor andere doeleinden

besteden.

Voorbeeld. alle bedragen mogelijk.

Privé lening 2e Hyp. boot. caravan etc.

3500,- 36 rnnd. 126,- f 15000,- 96 mnd. f 282,-
6000.- 48 mnd. 168,- f 30000,- 120 rnnd. f 500,-
8500,- 54 mnd. 215,- f 60000,- 180 mnd. f 858,-

12500,- 60 mnd. 288,- f 75000,- 180 mnd. f 1073,-

17000,- 60 mnd. 389,- geen behandelingskosten

WIST U AL dat een betere rijders Verzekering ook is voor

uw auto niet ouder dan 3 jaar. bestuurder minimaal 24 jaar.

met nog betere polis incl. gr. grt.

Catalogusprijs auto

f 8.000,- W.A. /146,-

Al! risk /349,-

f 10.000,- W.A. /161,-

Al! risk /390,-

f 12.000,- W.A. /167,-

Al! risk /430,-

! 15.000,- W.A. /177,-

AII risk /494,-

Informeer als vele honderden voor ti. vertrouwd en discreet.

bel nu:

JANSENS

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Telefoon 03-110- l.j-l 23.16710

Van Goorswegje 3, H ierden. Ermelo, telefoon 03417 - 61 50
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DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-1-'77: P. Hibma, adm. ambt. C 3e

kl. te Leeuwarden (staf).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-2-'77: J. W. C. van Haaren, schrijver

te Nieuwenhagen.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-3-'77: B. A. M. Koster, wmr. te

's-Heerenberg.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-2-'77: F. R. J. G. Feijen, schrijver

te Nederweert.

DlSTRICT UTRECHT

Per 1-3-'77: G. Verkerk, adm. ambt. C

2e kl. (parketw.) te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-1-'77: Mej. G. E. v. Bokhorst, typiste

A te Driebergen.
Per 1-2-'77: Th. A. Leenders, adm. hfd.

ambt. te Driebergen.
Per 16-2-'77: Mej. L. J. M. Eibers, rijks-

ambt. I te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-3-'77: R. Huyzer, adm. ambt. C 3e

kl. te Amsterdam.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: M. de Bakker te Sijbekarspel.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'77: A. J. ten Nijenhuis te Zuid-

Scharwoude.

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-1-'77: J. W. Verheul te Borculo.

Per 1-3-'77: S. A. Graver te Nunspeet.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: R. J. A. van Ark te Heerde;

B. J. V.d. Linde te Wapenveld.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'77: H. F. Mossing Holsteyn te

Apeldoorn.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: J. v. Dalfsen te Assen.

Per 1-2-'77: J. V.d. Walle te Coevorden.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: K. A. Damasco te Wester-

bork; A. H. de Haan te Zuidwolde; B. R.

E. Nijen Twilhaar te Borger; R. H.

Schoenmaker te Assen; W. L. Veenen-

daal te Assen; H. W. Wardenaar te

Havelte; W. D. Woppenkamp te Sleen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: A. K. Mollema te Ruinen.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A. F. de Schepper te Breda;

B. Evegaars te Dongen.

Per 1-3-'77: H. de Schepper te Zundert.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: F. G. de Jonge te Moerdijk.
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tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: C. F. M. Reijnen te Prinsen-

beek; C. J. M. Pasmans te Berkel-En-

schot; G. C. Bruggeling te St. Wille-

brord; B. I. M. Kleiss te Steenbergen;

M. F. M. v. Tulder te Ossendrecht; A.

F. H. M. van Eijk te Prinsenbeek; Ch. A.

Havermans te Zundert; C. v.d. Merwe te

St. Willebrord; H. J. B. Zijlmans te Breda

(vkg.); J. A. M. Leenen te Hoogerheide;

J. H. M. Ligtenberg te Ulvenhout; G. A.

M. Pelkmans te Oisterwijk; J. W. G. Plom-

pen te Rijen; H. M. J. Spreng er te Oost-,

West- en Middelbeers; J. D. C. M. de

Wit te Hilvarenbeek; P. Tazelaar te Putte;

A. v.d. Pol te Hoge en Lage Zwaluwe; F.

P. Ch. de Nijs te Wouw; F. W. Keular-

te Chaam; R. v. Houten te Alphen en

Riel; M. v. 't Hoog te Klundert.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'76: Mevr. E. J. M. Peeters-

Michielsen te Breda (staf).

tot schriJver-A:

Per 1-12-'76: C. W. M. de Zwart te Breda

(staf).

DISTRICT DORDRECHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: M. P. Baggerman te Dordrecht.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-1-'77: B. W. Vervoorn te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: J. W. P. den Mulder te Aarle
Rixtel.

tot schrijver-A:

Per 1-1-'77: P. M. Aarts te Eindhoven.

DISTRICT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-2-'77: G. Volders te Finsterwolde;

M. IJbema te Bedum.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: J. Kluter te Groningen (vkg.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: A. P. Arents te Beerta; O. F.

Baas te Warffum; C. A. de Bruin te

Groningen; J. D. Buiter te Termunten; R.

M. Bijleveld te Slochteren; J. Kluiter te

Uithuizen; J. C. Scholtens te Ooster-

broek; A. Sikkema te Zuidhorn.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: A. v.d. Laan te Nieuwe

Pekela.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-1-'77: M. Eling te Groningen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: F. A. Klijnsma te 's-Hertogen-

bosch.

Per 1-2-'77: G. J. Janssen te Esch.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-2-'77: J. Meinema te Witmarsum.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-2-'77: M. Krol te Damwoude; M. A.

Eigersma te Leeuwarden (vkg.).

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: H. H. A. Bergman te Oester-

wolde; J. B. Beijaard te Kollum; G. Brou-

wer te Donkerbroek; T. v.d. Brug te Leeu-

warden (vkg.); G. M: Diepeveen te Stiens;

M. Jansen te Tzum; P. Kempe te Don-

kerbroek; A. Klontje te Anjum; G. T. Nijk

te Lemmer; IJ. G. Plat te Bolsward ; G.

J. Schermer te Makkinga; S. Talsma te

Koudum; J. H. v. Wieren te Ternaard; D.

J. v.d. Zee te Appelscha.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-1-'77: Mevr. C. Kerkhof te Leeuwar-

den (staf); J. Das te Leeuwarden (staf).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'77: L. v.d. Ploeg te Ternaard.

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A.

Per 1-3-'77:
Beek (L.).

Kleine te Maastricht.

J. H. Vleeshouwers

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: H. J. H. Moónen te Eijsden;

J. M. Rademakers te Munstergeleen.

tot parketwachter A:

Per 1-2-'77: A. J. Hoenen te Maastricht;

W. Th. Martens te Maastricht; w,. F. L.

H. Creusen te Maastricht.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-2-'77: Th. Lourens te Nijmegen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: J. v.d. Velden te Herwen en

Aerdt.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-3-'77: F. H. A. Schulingkamp te

Duiven.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'77: H. Veenstra te Arnhem.

DISTRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-1-'77: J. C. Wisse te Roermond.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: N. H. J. M. Conradi te Heijt-

huijsen; M. H. A. Bourgonje te Baarlo.

tot schrijver A:

Per 1-1-'77: R. J. Th. Vaessen te Roer-

mond.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-2-'77: J. Koopman te Rhenen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: R. H. Ensing te Bilthoven.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-12-'76: O. Birzwilks te Nieuwegein.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-12-'76: J. Vogel te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'77: D. J. de Vries te Driebergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'77: J. v.d. Graaf te Driebergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: Mevr. A. M. C. Entrop v.

Montfoort te Driebergen

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-2-'77: D. v.d. Berg te Sneek; S.

Niemeijer te Leeuwarden.

tot rijksambt. IV:

Per 1-1-'77: W. v.d. Bosch te Amsterdam.

te

Museum
der

Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum
geeft u inzicht in de
geschiedenis van het

Wapen der
Koninklijke Marechausee,

het voormalig
Korps Politietroepen,

de voormalige Rijksveldwacht
en de vooroorlogse

Gemeentepolitie!
Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober
dinsdag t/m vrijdag

van 10 -12 en 14 - 16 uur
zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50
kinderen t/m 12 jaar f 0,75

Het Museum is
ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

• wegenbouw

• lndustrlebouw

• betonbouw

• beton mortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22
Tel. (085) 6291 00·
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verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-2-'77: R. G. v. Hunnik, wmr. van

Schoorl naar Vinkeveen; M. Pelter, wmr.

van Grootebroek naar Hoogkarspel ; J. F.
Deuse, adm. ambt. C 2e kl. van Hippo-

Iytushoef naar Apeldoorn; M. de Bakker
wmr. le kl. van Wognum naar Sijbekar-

spel; G. J. de Man, wmr. le kl. van

Schoorl naar Al kmaar.

Per 1-3-'77: L. de Bruijn, schrijver-A van

Bergen naar Hiipolytushoef.

DISTRICT APELDOORN

Per 20-9-'76: J. J. Hazelaar, wmr. van

Apeldoorn (vkg.) naar Assen (vkg.); B.·.

J. F. Tanis, wmr. van Apeldoorn (vkg.)

naar Driebergen (AVD).

Per 30-10-'76: A. P. Ivens, wmr. van Voorst

te Twello naar Apeldoorn.
Per 1-12-'76: B. Fikse, wmr. le kl. van

Dronten naar Lelystad; J. Kerbel, wmr.

van Wezep naar Oldebroek.
Per 1-1-'77: C. A. de Oude, adm. ambt.

C 2e kl. van Apeldoorn (verk.) naar Apel-

doorn (staf); J. H. H. Reinbergen, wmr.

le kl. van Haltem naar Apeldoorn (st.

distr.); E. Beelen, wmr. le kl. van Apel-

doorn (st. distr.) naar Apeldoorn (reeh.

gr.); J. B. Dienden, owmr. van Apeldoorn

(vkg.) naar Nijmegen (vkg.).

34

Per 1-2-'77: R. J. A. v. Ark, wmr. le kl.

van Ermelo naar Heerde; B. J. v.d. Linde,
wmr. le kl. van Ermelo naar Wapenveld.

Per 1-3-'77: S. A. Graven, owmr. van

Lichtenvoorde naar Nunspeet.

DISTRICT ASSEN

Per 1-2-'77: J. v.d. Walle, wmr. te kl. van
Vries Zundert naar Coevorden.

DISTRICT BREDA

Per 1-1-'77: J. W. A. van Groezen, wmr.

van Rijen naar Drimmelen (RPtW); F. G.
de Jonge, wmr. le kl. van Ulvenhout

naar Moerdijk.

Per 3-1-'77: H. F. J. v. Leeuwen, wmr.

van Ossendrecht naar Kaatsheuvel.

Per 1-3-'77: H. de Schepper, owmr. van

Ulvenhout naar Zundert.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'77: C. L. Visser, wmr. van Baren-

drecht naar Èlrielle; J. H. C. v. Holstein,

wmr. van Oud-Beijerland naar Hendrik

Ido Ambacht; M. Vijfhuize, wmr. van

Strijen naar Stellendam; A. v.d. Laan,

wmr. van Poortugaal naar Alblasserdam;

P. Schipper, wmr. van Numansdorp naar

Alblasserdam; A. Bron, wmr. van Baren-

drecht naar Hellevoetsluis; J. v. Drunen,

wmr. van Poortugaal naar Brielle; P.

G. Meijdam, wmr. van Barendrecht naar

Hellevoetsluis; C. de Ruy1er, wmr. van

's-Gravendeel naar Numansdorp; J. M.

M. Slagter, wmr. van Ouddorp naar Hen-

drik Ido Ambacht; C. Rijken, wmr. van

Dordrecht (vkg. surv. afd.) naar Dord-

recht (vkg. techno afd.); M. L. G. Vos,
wmr. 1e kl. van Dordrecht (st. distr.) naar

Dordrecht (reeh. gr.).

Per 31-1-'77: A. H. Slotboom, wmr. van

Papendrecht naar Middelharnis; N. L.

Milani, wmr. van Rozenburg naar Dord-

recht (vkg.); A. G. Dekker, wmr. van

Oostvoorne naar Dordrecht (vkg.); J. A.

Benou, wmr. van Dordrecht (vkg.) naar

Dordrecht (vkg. AVD).

Per 1-3-'77: R. F. Westerkamp, wmr. le

kl. van Barendrecht naar Dordrecht; P.

J. Rubeling, wmr. le kl. van Brielle naar

Barendrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 22-1-'77: S. A. M. Jacobs, wmr. le kl.

van Budel naar Eindhoven (reeh. gr.); J.

A. M. Mols, wmr. le kl. van Bladel naar

Eindhoven (reeh. gr.).

Per 1-2-'77: J. W. P. den Mulder, wmr.
le kl. van Erp naar Aarle-Rixtel.

Per 1"-3-'77: J. C. M. Fransen, wmr. van

Beek en Donk naar Erp; N. v.d. Knokke,

wmr. van Waal re naar Haltem.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'77: A. H. Versluis, adm. ambt. C

2e kl. van Loppersum naar Wijhe.

Per 1-2-'77: M. IJbema, owmr. van Appin-

gedam naar Bedum.

DISTR1CT 's-HERTOGENBOSCH

Per 22-1-'77: C. A. W. de Cloe, wmr. te

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLE NINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem- netto 24 36 48 60
loze e,n solide behandeling van uw aanvraag voor een in handen mnd. mnd. mnd. mnd.
persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz. t 2.500 124 89
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en t 3.500 171 122
discrete behandeling. t 4.500 217 154 123 104

f 5.500 263 187 148 125
• Wettelijke tarieven

f 6.500 310 219 174 146
• Geen informatie bij werkgever of buren t 8.500 402 283 224 189

• Geen kosten vooraf t 10.500 495 348 275 231

• Kwijtschelding bij overlijden
t 11.000 518 364 287 241
t 14.500 680 477 376 315

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen t 16.000 750 526 415 348
t 18.000 843 592 466 391

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen. t 21.000 984 691 544 456
Reeds. lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel- t 24.000 1125 790 622 522
matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Ook tussenliggende bedragen

Bel of schrijf naar:
EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELETI

BUKO t 10.000 over 120 mnd. f 146,-

f 25.000 over 180 mnd. t 316,-

FINANCIERINGEN f 35.000 over 180 mnd. f 442,-

t 60.000 over 180 mnd. t 759,-

POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8 Informeert u ook eens vrijblijvend
TELEFOON (05200) 19893 of 18244 naar de mogelijkheid tot het vóór-

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur financieren van de rijkssubsidie.
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kl. van Sprang-Capelle naar 's-Hertogen-

bosch (reeh. gr.); W. Breugel, wmr. 1e

kl. van VIijmen naar 's-Hertogenbosch

(reeh. gr.).
Per 1-2-'77: G. J. Janssen, wmr. 1e kl.

van St. M. Gestel naar Esch.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-2-'77: J. Kluter, wmr. 1e kl. van

Leeuwarden (vkg.) naar Groningen (vkg.);

J. Meinema, owmr. van Koudum naar

Witrnarsurn.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-2-'77: J. H. F. M. Driessen, owmr.

van Maastricht (park. polo) naar Maas-

tricht (meldk.); H. J. H. Moonen, wmr.

1e kl. van Stein naar Eijsden; J. M. Hade-

makers, wmr. 1e kl. van Beek naar Mun-

stergeleen.

Per 19-2-'77: F. F. M. Dijkstra, wmr. 1e

kl. (3 mnd. proef) van Nieuwenhagen naar

Maastricht (reeh. gr.); J. Heebink, wmr.

(3 mnd. proef) van Maastricht (vkg.) naar

Maastricht (reeh. gr.).

Per 1-3-'77: J. H. Vleeshouwers, owmr.
van Maastricht (vkg.) naar Beek (L.).

DISTRICT NIJMEGEN

Per 4-9-'76: A. Leerdam, adjudant van

Nijmegen (reeh.) naar Arnhem (post. rech.).

Per 30-10-'76: S. Meijer, owmr. van Her-

wijnen naar Aalten.

Per 15-11-'76: J. H. de Winter, owmr. van

Doornenburg naar Bemmei.

Per 19-11-'76: H. Lit, wmr. van Druten

naar Beuningen.
Per 27-11-'76: C. A. Koopman, owmr. van

Herwen en Aerdt naar Lobtth-Tolkarner.

Per 1-12-'76: F. B. M. van Elk, wmr. van

Mourik 'naar Ochten; J. L. Russchen,

owmr. van Vuren naar Woudenberg; J.

M. G. Berendsen, wmr. 1e kl. van Bem-

mei naar Doornenburg.

Per 10-12-'76: E. L. H. Verhoeven, wmr.

van Nijmegen (vkg.) naar Driebergen

(AVD).
Per 1-1-"77: H. M. J. G. Jansen, wmr.

van Hedel naar Ammerzoden; H. Th.

Nijenhuis, wmr. van Deil naar Zaltbom-

mei; H. G. Klaver, wmr. van Pannerden

naar 's-Heerenberg; J. van Beek, owmr.

van Terborg naar Silvolde; L. J. Th. Frie-

ling, wmr. van Opheusden naar Huissen.

Per 19-1-'77: J. C. van Doorn, owmr. van

Didam naar Zaltbommel.

Per 22-1-'77: J. Bakker, wmr. 1e kl. van

Beek naar Nijmegen (meldk.); H. J. Vis-
schers, wmr. 1e kl. van Beuningen naar

Nijmegen (staf distr.).
Per 1-2-'77: Th. Lourens, owmr. van Nij-

megen (vkg.) naar Nijmegen (staf); A. B.

P. H. van Linden, owmr. van Deest naar

Ravenstein; J. v.d. Velden, wmr. 1e kl.

van 's-Heerenberg naar Herwen en Aerdt.

Per 14-3-'77: A. H. S. M. Vernooy, wmr.

van Nijmegen naar Didam.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-1-'77: W. J. H. Peeters, wmr. 1e kl.

van Oirschot naar Helden-Panningen.

Per 1-2-'77: J. B. Brandsma, wmr. van

Horst naar Meerio Wanssum; N. H. J. M.

Conradi, wmr. 1e kl. van Echt naar Heijt-

huijsen; R. Schut, owmr. van Meerio naar

Roermond (staf distr.); M. H. A. Bour-

gonje, wmr. 1e kl. van Helden-Panningen

naar Baarlo.
Per 19-2-'77: F. J. W. Strik, wmr. (3 mnd.

proef) van Herkenbosch naar Roermond

(reeh. gr.).

Per 1-3-'77: H. S. M. Princen, wmr. (6

mnd. proef) van Swalmen naar Roermond

(techn. rech.).

DISTRICT UTRECHT

Per 22-1-'77: M. J. Achterberg, wmr. 1e

kl. van Vinkeveen naar De Bilt; Joh. Ver-

meulen, wmr. 1e kl. van Vleuten naar

De Bilt; H. v.d. Kamp, wmr. 1e kl. van

Driebergen naar De Bilt.
Per 1-2-'77: J. Gerritse, wmr. 1e kl. van

Doorn naar Langbroek; J. J. Blom, adm.

ambt. C 2e kl. van Utrecht naar Almelo;

J. M. Tienstra, wmr. 1e kl. van Maars-

bergen naar Pesse.

Per 1-3-'77: J. G. v. Geldrop, adm. ambt.

C 1e kl. van De Bilt naar Apeldoorn (vkg).

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-1-'77: H. v. Doorn, wmr. 1e kl. van

Wierden naar Zwolle (meldk.).
Per 31-1-'77: B. Ester, wmr. van Zwolle

(vkg.) naar Assen (vkg.); G. Pape, wmr.

van IJsselmuiden naar Hasselt.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 16-8-'76: J. Boonstra, wmr. van

Grathem naar Driebergen.
Per 1-1-'77: P. van Wijk, wmr. 1e kl. van

Driebergen naar Apeldoorn.
Per 22-1-'77: J. A. C. den Hamer, wmr.

1e kl. van Grathem naar Nijmegen.

Per 1-3-'77: A. J. W. Jansen, wmr. 1e kl.

van Driebergen naar Ermelo:

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 19-2-'77: H. P. v.d. Heuvel, owmr. van

Amsterdam (vkg.) naar gr. Amsterdam.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-3-'77: R. Westra, adjudant te Kleine

Sluis.

DISTR'JCT ASSEN

Per 1-3-'77: M. J. van Dam, adm. ambt.
C 3e kl. te Assen (st. distr.).

DISTRICT BREDA

Per 1-3-'77: J. B. v.d. Linden, adjudant

te Breda (st. distr.); G. Schrier, adjudant

te Wouw; J. M. Timmermans, adjudant

te Fijnaart.

Per 1-4-'77: J. D. M. Boudewijn-Roks,

schrijver-A te Breda (staf).

Per 1-6-'77: J. Tabor, owmr. te Gilze.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-1-'77: A. B. Koert, owmr. te Schel-

luinen.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-3-'77: R. J. C. Huisman, wmr. te

Mierio.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-1-'77: A. C. v.d. Veen, adjudant te

Finsterwolde.

Per 25-2-'77: A. H. Tomasoa, adm. ambt.

C 1e kl. te Marum.

Per 1-3-'77: A. Reepman, adjudant te

Groningen (post. rech.).

Per 1-4-'77: Ten Boer-Zuidema, schrijver

A te Bedurn.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-2-'77: G. J. van Rooy, owmr. te

's-Hertogenbosch; A. J. Bijvonk, owmr.

te Rijswijk/Giessen/Andel; G. A. Gerards,

adj. te Cuijk; A. L. v.d. Akker, wmr. te

kl. te 's-Hertogenbosch (vkg).

Per 1-3-'77: J. M. de Wijs, wmr. 1e kJ.

te Vierlingsbeek.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-3-'77: L. Q. Robaard, wmr. 1e kl.

te Ried; P. Witvoet, wmr. 1e kl. te Warns;

R. Postrna, adjudant te Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-3-'77: H. J. Kollee, adjudant te Val-

kenburg ; J. A. v. Engeland, owmr. te

Nieuwstadt.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-2-'77: W. A. J. v.d. Wijngaard, ad-

judant te Arnhem.

DISTR'JCT ROERMOND

Per 1-2-'77: M. v.d. Wiel, owmr. te Heijt-

huijsen; H. Martens, adjudant te Roer-

mond; P. J. Claessen, wmr. 1e kl. te

Gennep; M. C. P. Lalieu-Seegers, adm.
ambt. C 3e kl. te Roermond (st. distr.).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'77: R. Venema, owmr. te Ben-

schop; W. J. Koenders, wmr. 1e kl. te

Driebergen; E. v. Wijk, wmr. 1e kl. te

Vreeswijk.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'77: G. J. Bobbink, wmr. 1e kl. te

Goor; J. A. Veldhuis, wmr. 1e kJ. te Dene-

kamp.

ALGEMENE VERKEERS DIENST

Per 24-1-'77: C. A. A. de Klerk, adm. ambt.

C 3e kl. te Driebergen.

Per 1-2-'77: Mej. W. v.d. Linde, typiste-A

te Driebergen.
Per 25-2-'77: Mevr. K. P. E. de Vos-Schip-

per, schrijver-A te Driebergen.

Per 1-3-'77: Mevr. W. B. J. v.d. Burg-

Smorenburg, schrijver-A te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-2-'77: D. Frik, wmr. 1e kl. te Delfzijl.

Per 1-3-'77: C. Giljam, wmr. 1e kl. te

Hansweert.

in memoriam

Owmr.

J. A. Hermans

Nistelrode

*: 13-6-'20
t 2-3-'77
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Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-3-'77: P. v. Meurs te Middelburg.

H. v.d. Most te Apeldoorn; S. Ooster-
kamp te Leeuwarden.

Per 1-4-'77: R. J. Eggerding te Alkmaar;

D. P. Wille te Alkmaar; W. de Graaf te
Utrecht; R. W. v.d, Bosch te Utrecht; W.

P. E. G. Kruidhof te Dordrecht; J. Tol te

Dordrecht; J. Assenberg-v. Eijsden te

Dordrecht; J. Maliepaard te Dordrecht:

J. Mierop te Dordrecht; Th. M. M. Arts

te Breda; G. E. Schoonbrood te Breda;

P. J. F. Kokke te Breda; Th. C. A. Dek-

ker te Breda; J. M. A. Verdaas te Breda;

G. J. P. Gerbrands te Eindhoven; J. J.

Peters te Maastricht; W. v. Suilen te

Nijmegen: A. J. M. Boudewijns te Apel-

doorn; W. Wielsma te Groningen; R. W.

Wezeman te Groningen; G. Ensing te

Groningen; J. de Jong te Groningen; K.

Zoutman te Groningen.

overleden

Reserve wmr. 1e kl. J. E. v.d. Heuvel

groep Druten, distr. Nijmegen t 31-3-'77.

verplaatsingen

Res. wmr. G. J. L. v.d. Bosch van hel

distr. 's-Gravenhage naar distr. 's-Har-

togenbosch.
Res. wmr. 1e kl. A. L. Lootens van he!

distr. 's-Gravenhage naar distr. Assen.

Res. wmr. 1e kl. W. Sparling van het

distr. Nijmegen naar distr. Utrecht.

Res. wmr. P. A. G. Vermeulen van het
distr. Nijmegen naar distr. Utrecht.

geslaagden

17-1-'77: Res. wmr. W. Kijk in de Vechte,

distr. Utrecht voor B.G.M.; res. wmr. J.

Visser, distr. Utrecht voor B.G.M.

18-1-'77: Res. wmr. H. Molenaar, distr.

Utrecht voor G.M.; res. wmr. C. J. Kra-

nendonk, distr. Utrecht voor G.M.; res.

wmr. E. G. A. Valkenburg, distr. Utrecht

voor G.M.

1-3-'77: Res. wmr. D. Koezema, distr.

Leeuwarden aangesteld met de gr. G.M.

36

Februari-puzzel

De oplossing van de puzzel in het
februari-nummer luidde:

10 x de letter P.

Winnaar werd mevr. G. Muilwijk-
van Nieuwkerk. Vlielandsestraat 33,
Scheveningen.

De zoekplaat voor de junioren:

Het zwaard van de ridder hangt links
naast het raam in de rechter boven-
hoek.

Winnaar werd: Robert Bouwmeester.
Sneeksermeer 21, Zaandam.

RPm's beefdwoordpuzzel

U weet het zo langzamerhand wel:
van links naar rechts en van boven
naar beneden woorden invullen, waar-
van de betekenis in de puzzel zelf of
in de tekeningen eromheen (zie de
cijfers) lisomschreven.
Als u bent uitgepuzzeld en elk hokje
is ingevuld, telt u hoe vaak de letter
K in de oplossing voorkomt. Dat ge-
tal op een briefkaart vermelden en
voor 15 mei sturen naar: Puzzel-
redakitie RPm, Brahmsstraat 9, Eer-
beek. Er wordt weer een boekenbon
van f 25,- verloot onder de goede
oplossers.

(N.B.: In de tekening is een foutje
geslopen: 1. verticaal telt een hokje
te weinig. Daardoor moet de eerste
letter - een A - vervallen).
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Zoekplaatje voor de kleintjes die nog
niet naar school gaan: de matroos

heeft het anker verloren. Kun je het
in de tekening vinden?

37
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inhoud

OMSLAGARTIKEL

Willem Bijl in dubbelrol 4

POLITIE(K)

-slot -

"Een politieman is geen

robot in uniform" .

BUREAU OPLEIDING

EN VORMING

"Ieder rijkspolitieman moet

zich kunnen ontwikkelen" . 11

23Koninklijke onderscheidingen

'INFO INTERN

Nieuws uit de districten 15

VASTE RUBRIEKEN

Sport .

Nieuwe groepscommandanten
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26
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32

indit nummer
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riet dubbcl~ leven

V8!1 eer.
ad)uda.r:tlpredikant

4

Van ME-broek
naar houten broek

Wat beweegt een COME-docent
om predikant te worden en vrijwel
elke zondag de kansel te beklimmen?
De wegens zijn "singuliere gaven"
in de Geref. kerken tot het
predikambt toegelaten adjudant bij
RPm op de biechtstoel. pag. 4

(Foto: H. L. van Harrevelt)

Politie(k) :
de laatste loodjes

Terwijl er druk wordt nagekaart
over wat er op 25 mei uit de
(stem)bus is gekomen, sluiten wij
onze serie "Politie(k)" af met een
kollage van wat andere parlemen-
tariërs in de Tweede Kamer over
de politie hebben gezegd pag. 7

Wat is bureau Opleiding
en Vorming van plan?

Niet alleen jongeren hebben
opleiding nodig, ook de wat ouderen
moeten bij blijven. Na 10 dienstjaren
zou iedereen de kans moeten krijgen
bij te tanken in kennis en vaardig-
heid. Dat is de mening van
mevrouw Baars, hoofd van het
jonge bureau Vorming en Opleiding.
Een interview op . pag. 11
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Tekst: A. Huizing
Foto's: H. L. van Harrevelt (BPV)

adjudant Willem Bijl:

COME'er in dubbelrol

"Er is een wezenlijk verband tussen wat ik door de week

hier op de COME breng en wat ik 's zondags vanaf de
kansel uitdraag. Dan sta ik te beweren hoe de wereld zou
moeten zijn. Hoe krijgen we die wereld? Dan gaan be-
grippen meespreken als: rechtvaardigheid, recht ver-

schaffen en verdrukten rechtdoen. Als mens, als politie-
man, dus ook als lid van de mobiele eenheid, heb je de
plicht om in die samenleving orde te handhaven (niét

orde opleggen) en rust te scheppen, waardoor verande-
ringen die noodzakelijk zijn voor het hier en nu, kunnen
worden verwezenlijkt.
Voor die taak heb ik een model: een Bijbels model. Daar-
over mag ik in de kerk gloedvol spreken.

Aan het woord is adjudant W. Bijl
(46), staffunctionaris van de Centrale
Opleiding Mobiele Eenheden te Nee-
rijnen. Aanleiding voor een gesprek
met de heer Bijl is dat de adjudant,
naast zijn werk, een grote interesse
heeft voor theologie. Een interesse
die is uitgemond in een verregaande
studie op dat terrein en het regel-
matig optreden als voorganger in de
kerk. In 1976 vervulde de heer Bijl
61 predikbeurten. Zijn agenda houdt
nu al weer afspraken ~n tot januari
1978.

Ik arriveer te vroeg voor de afspraak
die telefonisch met adjudant Bijl is
gemaakt. Hij is nog in bespreking en
ik krijg de gelegenheid om zijn kamer
te bekijken. Het is er gezellig-ordelijk.
Er staat een bloemetje op tafel. Mijn
aandacht wordt getrokken door een
aaneengesloten rij boeken op de
bovenkant van de grijze, metalen
R.I.B.-kasten. Boeken die opvallen
door hun verscheidenheid aan onder-
werpen. Naast de titel "Anders den-
ken" staat "Den Vijl. Een politicus".
"Macht over macht" staat in één rij
met het "Nieuwe Testament". Voorts
studies over wijsbegeerte en fheologie.

W. Bijl: "Ik ben een gewone Betuwse
jongen uit een goed gereformeerd
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gezin. In de oorlogsjaren heb ik de
lagere school afgemaakt, waardoor
mijn vooropleiding, op z'n zachtst
gezegd, niet daverend ~s. Ik was
trouw lid van de jongelingsvereniging
en daar heb ik een stuk vorming ge-
had. Inleidingen voor onderwerpen
die in de vereniging werden behan-
deld haalden we uit boeken van
Abraham Kuijper en Groen van Prin-
sterer. Ik denk nu nog wel eens terug
aan de tijd dat je als jongen met een
beetje lagere school naar huis ging
met een werk als "Gemene Gratie"
van Kuijper onder je arm.
Mijn interesse voor de theologie
stamt uit die periode. Om de theolo-
gische werken te kunnen lezen was
mijn vooropleiding natuurlijk onvol-
doende. Na de lagere school heb ik,
buiten mijn werktijd, privé-onderwijs
genoten van een hoofdonderwijzer die
naast ons woonde. Met deze scholing
ben ik daarna op eigen wijze gaan
studeren. Voor het verkrijgen van het
preekconsent heb ik een classicaal
examen afgelegd."

Autodidakt

Bijl praat graag en met stelligheid.
Hij is blij dat men in zijn omgeving,
thuis en op zijn werk, door bepaalde
opmerkingen, een relativerende in-
vloed heeft. Hij gaat een discussie
("onder een compagniesborreItje")
niet uit de weg, maar bereidt zich
terdege voor op gesprekken met een
minder vrijblijvend karakter. Zijn
gesprekstaaI is doorspekt met woor-
den, zinnen, formules, die een theolo-
gische soholing verraden.
Hij laat een stukje van een preek
horen. Hij spreekt (zoals hij zelf

zegt) "kanseltaal". Het gesproken
woord .is eohter voor iedereen duide-
lijke taal, met voorbeelden die de
kerkganger zeker zal herkennen uit
zijn omgeving,

W. Bijl: "Ik heb geen academische
opleiding gehad en geen universitaire
vorming genoten. Dat heb ik altijd

als een nadeel ervaren.
Tijdens militaire dienst en bij de
detachering in Amsterdam op het
bureau Mosplein in de tijd van de
moeilijkheden in de 60-er jaren heb
ik vele wachturen doorgebracht met
een boekje ,in een hoekje, zonder dat
ik later het predikaat "een zonder-
linge vent" heb meegekregen."

Geen pastor

De heer Bijl denkt sterk oecumenisch.
Hij zegt: "Bij de Rijkspolitie heb ik
tot nu toe vijf standplaatsen gehad.
Ik heb gestaan ,in het rooms-katho-

lieke Helden-Parmingen en in het
streng protestantse Urk, Daardoor
heb ik vele vormen van geloofsbe-
leving kunnen ervaren."
Hij maakte een studie van het uit
elkaar vallen van de christelijke ker-
ken (hij spreekt zeer verklarend over
de Reformatie en de nadere Refor-

rnatie). Hij bestudeerde veel van wat
er geschreven werd over het laatste
concilie, Hij dook in de kenkgeschie-
denis, meer in het bijzonder in de ge-
schiedenis van de rooms-katholieke
kerk, Momenteel is hij werkzaam aan
een scriptie over paus Johannes XXIII
en voert in verband daarmee cor-
respondentie met de bissohoppen
Gijssen en Simonis. In Helden-Pan-
ningen zong hij het Gregoriaans mee
(aanleiding voor de studie Latijn),
sprak voor een Pinkstergemeente en
verrichtte pastoraal werk voor de
hervormde gemeente in het Drentse
VaIthe toen hij als docent werkzaam
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was bij de COME in Exloo.

Bijl: "In die tijd heb ik ervaren wat
het betekent pastor te zijn. Men heeft
mij daar als predikant willen benoe-
men toen de COME werd verplaatst
naar Neerijnen. Ik heb het niet ge-
daan. Je kunt dan wel theologie stu-
deren, maar pastor zijn betekent wel
iets anders. Ik heb wat dat betreft
mijn leerschool gehad. Met het ver-
richten van pastorale ZOrg op een
wijze als ik toen deed was ik niet oud
geworden en dat wilik wel graag."

Pro Deo

Na de middagmaaltijd neemt Bijl
even de tijd voor een andere liefheb-
berij: alles wat leeft en 'groeit. Op
het terrein van de COME scharrelen
ganzen, konijnen en kippen rond.
Bijl is bezig met het terugfokken van
een kip die kan vliegen en die vroe-
ger in deze omgeving voorkwam.
Het is niet vreemd dat hij oog heeft
voor de natuur. Hij werkte bij zijn
vader op een kooikersbedrijf.
"Mijn vader sprak altijd van "brood
uit de hemel". Ik vraag me af of ik
hier had gezeten als de hemel ons wat
meer goedgunstig was geweest en de
gelegenheid had geboden om, finan-
cieel gezien twee gezinnen van de
opbrengst te onderhouden. Het vak
van kooiker heb ik altijd een machtig
beroep gevonden."
Als we het later weer krijgen over
zijn nevenwerkzaamheden als voor-
ganger, bemerk ik jets van zijn stipte

6

opvatting van de dienstvoorschriften.
De predikbeurten verricht hij Pro
Deo, een uitdrukking die ,in dit ver-
band volledig tot zijn recht komt.
De kerketaden vinden echter, dat hij
moet blijven studeren. Zijn uitgebrei-
de bibliotheek heeft hij, zoals hij het
zelf uitdrukt, "grotendeels bij elkaar
gepreekt."

Geweld

Als ~k hem tenslotte vraag in hoe-
verre geweld - een gegeven dat de
COME niet vreemd is - past in zijn

religieus denken, antwoordt hij erg
duidelijk:
"WE, ik bedoel hier uitdrukkelijk de
COME mee, hebben daarover een
mening: bij de handhaving van de
openbare orde, zal ter bereiking van
het 'gestelde doel, waar nodig geweld
worden gebruikt. Daar sta ik vol-
komen achter."
Daarna gaat hij met enige felheid
verder:
"We moeten er vanaf dat je, als je
gelovig wilt leven, of spreken, je wat
dit onderwerp betreft, als halfzacht
overkomt. De wereld waarin wij leven
is een geschonden wereld, eJ' is een
breuk. De kwade machten moeten
we bestrijden en dat kan op vele ma-
nieren gebeuren, waarbij we geweld
met mogen uitsluiten. Maar de tegen-
stander bepaalt de mate van geweld."
Als ik ben vertrokken laat adjudant
Willem Bijl zich door zijn vrouw af-
halen. Het is vrijdagmiddag, 's avonds
bezoekt hij de vervolg-cursus voor
geestelijke vorming in Utrecht.
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• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

POLITIEK~~~
"DE POLITIEMAN IS GEEN
ROBOT IN UNIFORM"

Sinds september jl. heeft RP-magazine zeven interviews
met politiedeskundigen van Tweede Kamerfrakties gepu-
bliceerd. Elke maand één: drs. H. Aarts (KVP), mr. P. Stof-
felen (PvdA), mr. dr. S. Imkamp (D '66), dr. H. Waltmans
(PPR), W. v.h. Schip (CPN) en mr. H. Koning (VVD).
Wij sluiten deze artikelenreeks af met een collage van
uitspraken die de andere Kamerleden die zich met politie-
zaken bezig houden, in het afgelopen jaar over de politie
hebben gedaan.

P. Jongeling (GPV):

'Centrale verkeersdienst
straks minder noodzakelijk'

Mijn fraktie is er niet geheel van
overtuigd, dat men bij het creëren
van aparte landelijke diensten zover
moet gaan als thans wordt voorge-
steld. Gegeven het principe van de
regionalisatie en gegeven de schaal-
vergroting van verkeersproblernen en
dergelijke moeten toch wel fricties
worden verwacht. Zal er immers niet
een tendens gaan ontstaan - als
deze er al niet is - om voor steeds
meer specifieke problemen steeds
meer aparte diensten op te richten?
Bij het huidige politiesysteem moest
men het wel zoeken in de richting
van meer afzonderlijke landelijke
diensten. De vraag is echter of dat
in dezelfde mate geldt ais er regionale
politie zal zijn. Men mag toch ver-
wachten, dat die noodzaak minder
groot zal zijn, zeker nu er niet meer
sprake zal zijn van een koppeling
aan gewesten maar aan een kleiner
aantal provincies. Zo heeft de Ver-
eniging van hogere politie-ambtena-
ren er mijns inziens terecht op ge-
wezen dat, gelet op de 'te verwach-
ten grootte van de korpsen, elk korps
ongetwijfeld in iedere provincie een
aparte verkeersspecialisatie zal ken-

r
'~~

"l"

nen. Dat maakt een centrale ver-
keersdienst minder noodzakelijk.
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H. Wisselink (CHU):

'Na de stage terug

naar de school'

~

Bezien vanuit de historie is het be-
grijpelijk dat de primaire opleidingen
nog geënt zijn op het gescheiden
politiebestel. Toch lijkt het mij ge-
wenst dat in de komende jaren de
scheidingsmuur tussen gemeentelijke
en rijksopleidingsscholen geheel gaat
verdwijnen. De opgeleiden van van-
daag zullen namelijk over enkele
jaren het verschil ,tussen rijks- en
gemeentepolitie niet mogen herken-
nen.
De praktische scholing van de adspi-
ranten geschiedt thans door en in de
korpsen zelf. Meestal tis de opvang
goed, maar in de kleinere korpsen
geeft het nogal moeilijkheden. Vol-
gens ons zou een gerichte stage-
periode, mede begeleid door de
school veel beter zijn. Na deze stage
ZiOU men weer enige maanden terug
naar de school moeten om de opge-
dane ervaringen uit te wisselen en te
toetsen. Zo'n systeem heeft de Neder-
landse Politie Academie wèl. Waar-
om komt er dan ook niet zo'n
systeem voor de opleiding van lagere
funotionarissen?
Waarom is tegelijk met het carrière-
plan ook niet gestreefd naar één ran-
genstelsel? Voor de gewone burger
is het systeem nu veel te ingewikkeld.
Gelijke rangenbenamingen voor rijks-
en gemeentepolitie, zelfs één gelijk
uniform, één en dezelfde soort van
onderscheidingstekens, waarom zou
dat nu al niet, in de komende jaren,
kunnen worden ingevoerd?

K. Beuker (RKPN):

'Onze politie treedt wijs op'

Ik ben van mening dat onze politie
wijs optreedt. Zij houdt rekening met
de mens met wie zij in aanraking
komt. Ik bedoel daarmee niet dat de
politie zich bezondigt aan klasse-
justitie. Het optreden van de politie
noem ik wijs.
Op het ogenblik zijn de leerkrachten
van onze politiescholen praktisch
allemaal mensen uit de praktijk. Zij
instrueren en begeleiden die jongelui
vanuit hun praktische ervaring. Het
is hun dan ook helemaal niet kwalijk
te nemen dat zij niet voldoende
wetenschappelijk zijn. Ik vind dat een
jongeman die met achttien jaar van
de mavo komt en dan aan een politie-
opleiding begint, niet geschikt is om
een jaar later op de massa af te gaan.
Daarom pleit ik voor een langere op-
leiding en voor het aantrekken van
leerkrachten die onze toekomstige
politie ook psychologisch kunnen be-
geleiden.

Mr. V. A. Honig v.d. Bossche (BP):

'Rechtstreeks het vuilnisvat

van de kritiek in'

Laten wij niet vergeten dat de politie-
man geen robot in uniform is, het is
ook een mens zoals u en ik, die zijn
brood verdient in deze samenleving
in een zeer achtenswaardig en boven-
dien zeer noodzakelijk ambt.
Ik wil niet nalaten, te zeggen wat in
het algemeen het standpunt van de
BP inzake de sterkte van het politie-
korps is. Het is niet zozeer de kwan-
titeit maar de kwaliteit waarop het
aankomt. De kwaliteit berust voor
een belangrijk deel op het gezag dat
van het politiekorps uitgaat. Dit is het
allerbelangrijkste.
Als een burger in onze samenleving
een fout maakt, zijn er instanties ge-
noeg die diezelfde samenleving erop
attent maken dat wij die burger moe-
ten helpen, ook nadat hij op welke
wijze dan ook is gestraft. Als een
politieman een menselijke fout maakt,
gaat hij rechtstreeks het vuilnisvat
van de kritiek in. Zeker de pers zal
hem daarbij niet sparen, ook al is er
nog geen degelijk onderzoek geweest,
en zeker bij een bewezen fout, na
zijn straf. Het gehele politieapparaat
krijgt dan ook nog de schuld. ~
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M. Schakel (ARP):

'Gefeliciteerd met het

Korps Rijkspolitie'

De polétieman is in wezen een bur-
gerlijk ambtenaar met een heel deli-
cate opdracht. Ik heb van de politie
wel eens een Engelse definitie ge-
lezen die luidde: "It is tbe only 24-
hours fuJly mobile soeial service in
the country." Daar zit heel wat in.
De Minister van Justitie heeft in de
Kamer met een zekere weemoed ge-
sproken over het feit dat in de toe-
komst - hoe ver af of hoe dichtbij die
ook moge zijn - het korps rijkspolitie
niet meer zal bestaan. Hij wijdde er
warme woorden aan, die ik heel goed
heb begrepen. In verband met een
andere verantwoordelijkheid heb ik
meer dan dertig jaar het voorrecht
gehad om met van de bezetter van

een eenmanspost tot en met de gene-
raal, met onderofficieren en officieren
van de rijkspolitie in contact te mo-
gen treden. Op grond van die erva-
ring zeg ik dat dit volk in dit land
kan worden gefeliciteerd met dit
korps. Als de dag daar is, dat aan dit
korps de laatste eer moet worden
bewezen hoop "ik dat, als de Minister
van Justitie na enkele malen van zijn
troon getreden te zijn en die steeds
weer bestegen te hebben, hij ook mij
zal willen gedenken, omdat ik het
een eer zou vinden om op dat mo-
ment van driegevoelens blijk te geven.

Mr. H. M. Franssen (PvdA):

'Zou bijscholing een

alternatief zijn?'

Ik kan mij niet onttrekken aan de
indruk, dat van een grote mate van
overeenstemming en een sterke wil
tot samenwerking binnen de twee
politiegroeperingen nog geen sprake
is. Zo'n zin in het jaarverslag van de
rijkspolitie over 1975, dat overgang
van gemeentepolitie naar rijkspolitie
begrijpelijkerwijze niet steeds de in-
stemming van de betreffende korps-
chef heeft (hoe is het omgekeerd?),
duidt meer op voortgezette concur-
rentie dan op streven naar samen-
werking. Soms krijg ik het gevoel,
dat het instandhouden van het ver-
schil tussen rijks- en gemeentepolitie
op de eigen opleidingsscholen bij
wijze van spreken als moedermelk
wordt meegegeven.

De centrale recherche informatie-
dienst ontwikkelt zich snel tot een
dienst van groot formaat. Het lijkt
wel een substituut voor het tekort
aan politiepersoneel. Welke maat-
regelen zijn getroffen om het gebruik
van de kennelijk in een computer ge-
stopte informatie aan banden te hou-
den? Eigenlijk gaat hier nog een
vraag aan vooraf. Wie beslist wat er
over iemand aan informatie wordt
opgeslagen? Is die informatie op be-
trouwbaarheid gecontroleerd? Is de
Minister er zich van bewust, dat in-
lichtingen over personen bijna per
definitie een sterk gekleurde inslag
kunnen hebben? En erkent hij, dat
de gegevens die worden verstrekt bij-
na even zeker als objectief gegeven
zullen wonden gehanteerd, alleen al
daarom, omdat zij door een officiële
dienst ter beschikking worden gesteld?
Inschakeling van de techniek in het
werk van de politie houdt het risico
in van verzakelijking van de verhou-
ding van de politie tot de burger.
Hoe groot is het percentage van het
personeel dat het uitsluitend van de
eerste opleiding moet hebben? De
maatschappij verandert snel. Wordt
voor deze mensen ooit in dit opzicht
iets aan 'bijscholing' gedaan? Zou
zo'n bijscholing een alternatief zijn
voor de door de burgemeester van
Eindhoven geopperde idee van een
verlengde primaire opleiding? Dat
docenten meer van buiten worden
aangetrokken lijkt mij niet onver-
standig. Te veel belichting uit de
politiehoek is ook niet goed!

TT-RACES

ASSEN

25 juni
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Interview met mevrouw M. P. Baars,
hoofd bureau opleiding en vorming

Door A. Huizing
Foto's: Teohn. Rech. Den Haag

Iedere rijkspolitieman
moet zich kunnen ontwikkelen

"Het personeelsbeleid moet er op gericht zijn voorwaar-
den te scheppen, die iedere politieman zoveel mogelijk
in de gelegenheid stellen, die vakkennis op te doen en
die capaciteiten te ontwikkelen, die overeenstemmen met
zijn ambities en mogelijkheden."

••

"Deze filosofie van de ministers van
justitie en van binnenlandse zaken,
die in het rapport Carrièregang voor
de politie openbaar wordt gemaakt,
betekent voor ons een uitgangspunt."
Aan het woord .is mevrouw M. P.
Baars. Zij is sinds 1973 hoofd van
het bureau opleiding en vorming bij
de inspectie personeelszaken van het
korps Rijkspolitie.
Dat wil niet zeggen dat er voorheen
niet aan vorming en opleiding werd
gedaan. Vanaf 1969 heeft er zelfs
een inspectie opleiding en vorming
bestaan. Daarvoor deed een ieder
wat nodig was om de mensen te
scholen of bij te scholen. Denk maar
aan de opleidingsscholen, de kader-
school, de verkeersschool, COME enz.
Nu kennen we bij de districten te
land een "functionaris opleiding en
vorming". Voorts is er een voorstel
bij de ministers ingediend, waarin
wordt gevraagd om de inspectie op-
leiding en vorming weer in te stellen.
Daardoor ontstaat de mogelijkheid
de organisatie groter op te zetten.
"De inspectie opleiding en vorming,
zoals die is voorgesteld, is een mooie
organisatie", zegt mevrouw Baars, "er
zit een bepaalde onderwijsontwikke-
ling in. We hebben er behoefte aan
om een onderwijskundige aan te trek-
ken, een man die methoden kent; die
veranderingen en vernieuwingen in

zijn vakgebied kan volgen. Hij zal
nieuwe mogelijkheden moeten intro-
duceren en begeleiden".

Functionaris opleiding

en vorming

RPm.: Waarom is er in de districten
een functionaris opleiding en vorming
aangesteld?

Mevr. Baars: "Dichter bij de man in
het korps moest wat gebeuren. Je
kunt niet alles vanuit Voorburg rege-
len. Dat gaat nog wel voor specia-
listische cursussen, maar er zijn veel
zaken die in het district dienen te
gebeuren.
In het rapport Werkgroep Officieren
Bestand wordt al gesproken over een
bureau opleiding en vorming bij het
stafbureau algemene dienst van de
districtsstaf. Bij de openstelling van
de nieuwe functie hebben we bij de
vaststelling van de taak op dat rap-
port teruggegrepen. Voordat de man
werd benoemd, hebben we korte tijd
gewerkt met kontaktmannen bij de
verschillende staven. De meesten van
hen deden dat werk naast hun ove-
rige werkzaamheden, zodat er van
initiatieven nemen weinig kwam.
De nieuw aangestelde functionaris
kan zich uitsluitend bemoeien met
vorming en opleiding.
Een van de eerste zaken waarmee hij

geconfronteerd werd, was de opvang
en begeleiding van jeugdig personeel.
In lang niet alle districten werden er
op dat punt activiteiten ontplooid. In
sommige distrioten is de B-cursus een
moeizame zaak. Er is een groot aan-
bod van nieuwe cursisten: in 1976
bleken er bij de Rijkspolitie 1300
mensen een B-cursus te volgen. De
cursusleider en de docenten zijn allen
mensen die deze taak naast hun nor-
male werk doen. Men was blij dat er
iemand kwam die in ieder geval de
organisatie kon overnemen.
Dan was er de sport en het schieten.
Gelukkig kon de man voor wat be-
treft de sport samenwerken met de
sportinstructeur.
Op het gebied van schieten moesten
initiatieven worden gen.omen. Wij
kennen geen full-time schietiristruc-
teurs."

Mens en maatschappij

RPm.: Tot nu toe sprak u over be-
staande cursussen. Wat zijn de ver-
dere plannen?

Mevr; Baars: "We hebben een filo-
sofie opgebouwd die uitgaat van de
gedachten over de ontwikkeling van
capaciteiten en vakkennis van de
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man. Voor wat betreft de bekwaam-
heid (vakkennis), ,kun je een verde-
ling maken tussen (wat ik zou willen
noemen) de politietechnische .kennis,
waaronder dan wetskennis, opspo-
ringsleer e.d. valt, en de kennis van
mens en maatschappij.
Er is voor depolitietechnische ken-
nis een primaire opleiding, een B-
cursus en een kaderschool,
Voor de verkenning van mens en
maatschappij komen we opnieuw bij
de kaderschool terecht, maar we
kunnen ook scholingen volgen op
volkshogescholen en vormingscentra.
Daarom hebben we vorig jaar een
aantal mensen aan cursussen op ver-
schillende volkshogescholen laten

Mevrouw M. P. Baars, hoofd
bureau opleiding en vorming,
doorliep HBS-B en de Sociale
Academie, werd assistente kin-
derpolitie bij de gemeentepolitie
te Maastricht, later adjunct-
inspecteur bij de gemeente-
politie dn Den Haag. Nadat ze
in 1963 als extrania was ge-
slaagd, werd ze bevorderd tot
inspectrice. Twee jaar later
deed ze haar intrede bij het
Korps Rijkspolitie als officier
jeugdzaken in het district
Nijmegen.
In 1971 werd ze toegevoegd
aan de Inspectie Personeels-
zaken om ,te onderzoeken of
er vrouwelijk geüniformeerd
personeel in het korps zou
moeten komen.

deelnemen. We hebben hen een eva-
luatieformulier .toegezonden. Als we
die terug hebben gekregen zullen we
beoordelen of we met die volkshoge-
scholen met hun programma op het
goede spoor zitten. En of we er qua
vakkennis iets aan hebben gehad.
Om een politieman geschikt of meer
geschikt voor een bepaalde functie
te laten worden, moet hij zijn capa-
citeiten kunnen ontwikkelen. Om
iemand in de gelegenheid te stellen
meer geschikt te worden voor een
leidinggevende functie zou je b.v.
een communicatietraining moeten
organiseren. Men leert daar een ver-
gadering leiden, samenwerken, luiste-
ren, gesprekken voeren en besluiten.
Op initiatief van de districts-onder-
deel-dienstcommissie uit Den Bosch
is er zo'n communicatietraining ge-
organiseerd. We hebben een vor-
mingscentrum gezocht en de bedoe-
ling aan de leiding voorgelegd. Er is
daarna drie maal een driedaagse cur-
sus gehouden. Alle groepscomman-
danten en hun vervangers en een
aantal leden van de districtsstaf heb-
ben die cursus bezocht. Toen we na
twee maanden een evaluatie hielden,
bleek dat men er een heleboel van
had opgestoken. Men had het geleer-
de in de praktijk gebruikt en zei let-
terlijk: "Ik zit een groepssamenkomst
anders voor; ik luister beter en er
ontgaat me minder."
Dit is dan een stukje vorming waar-
door de mensen gelegenheid krijgen
zichzelf meer geschikt te maken.
Met deze cursussen willen we wel
doorgaan.
We kennen ook nog de functiege-
richte schoLing.Er is een specialisatie
in het politiebedrijf. Iemand die naar
het verkeer wil, moet de verkeers-
school hebben bezocht; een recher-
cheur gaat eerst naar de recherche-
school. De kaderschool is er voor
bedoeld om iemand op te leiden voor
de functie van kaderlid. Er wordt
overigens over gedacht om de stof
van de kadercursus, [gericht op de
bekwaamheid, te scheiden van de
stof die gericht is op de ontwikke-
ling van de geschiktheid.
Voor het vakgerichte gedeelte van de
vorming en opleiding dienen de
groepssamenkomsten meer gebruikt

te worden. De nieuwe funotionaris-
sen bij de districtsstaven hebben de

opdracht ontwikkelingen .in wetgevin-
gen en ontwikkelingen in de toepas-
sing van het beleid te bespreken of
te laten bespreken."

Opvang en begeleiding

jeugdig personeel

RPm.: Wat wordt er aan vorming
van jeugdig personeel gedaan en hoe
wordt men in de praktijk opgevangen
en begeleid?

Mevr. Baars: "In de toelichting op
de begroting van het ministerie van
binnenlandse zaken las ik, dat er ge-
probeerd moet worden bij de primaire

Uit: de memorie van toelich-
ting op de begroting van bin-
nenlandse zaken: "Een goede
vorming en opleiding van de
politieman is van groot belang.
Hoe beter de politieambtenaar
in vaktechnisch opzicht is ge-
schoold, hoe meer hij met name
in maatschappelijk opzicht op
de samenleving is voorbereid.
Des te rustiger en zelfverzeker-
der zal hij optreden en des te
groter zal het effect van zijn
optreden zijn. Ook de veilig-
heid van degene voor wie hij
moet waken en die van hem
persoonlijk zijn daarmee ge-
diend."

12

opleiding meer aan vorming te doen.
Dat is moeilijk, omdat we daar dan
in feite maar weinig tijd voor heb-
ben, maar op de opleidingsscholen
van de rijkspolitie is men nogal vin-
dingrijk op dat punt. Als blijkt dat
het behandelde in de klas niet goed
overkomt, laat men het de mensen
zoveel mogelijk zelf meemaken. Een
voorbeeld daarvan ,is het organiseren
van een speelmiddag voor geestelijk
gehandicapte kinderen.
Momenteel krijgen de adspiranten,
als ze een half jaar in opleiding zijn,
een stage van 3 dagen op de groep.
In het leerproces heeft dat een goede
funktie: men weet waarvoor men stu-
deert.
Er is wel eens geopperd de jonge
mensen de maatschappij te laten
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"ondervinden" door ze CC;} tijdje in
ziekenhuizen e.d. te laten werken.
Inmiddels is er een onderzoek op
gang gekomen naar de relatie tussen
de geboden leerstof op de opleidings-
school en datgene wat in de praktijk
van de man wordt gevraagd.
Dat onderzoek wordt verricht door
het Wetenschappelijk Onderzoek en
Documentatie Centrum (WODC) van
het ministerie van justitie, in samen-
werking met een particulier weten-
sohappelijk bureau. Het onderzoek
vindt plaats in opdracht van binnen-
landse zaken en justitie.
De uitslag van het onderzoek is nog
onbekend. Het kan best zijn dat men
een langere primaire opleiding advi-
seert, of een opleiding die er anders
uit moet zien.
Psychologen en sociologen die het
onderzoek doen hebben wel een groot
verschil tussen rijks- en gemeente-
politie ontdekt. Dat lig,t waarschijn-
lijk aan de sfeer waarin het werk
zich afspeelt. De positieve instelling
van de politieambtenaar was hen
duidelijk opgevallen.
De Werkgroep-Borra ,heeft de op-
dracht gehad om te bekijken hoe
jonge wachtmeesters na hun primaire
opleiding begeleid moesten worden.
Er blijkt voor de jonge man of vrouw
een drempel te zijn zodra men de
praktijk in gaat. Een district was be-
gonnen deze drempel wat te slechten.
Men ving de mensen die van school
kwamen, op en bracht ze onder in
opvanggroepen waarna men ze een
poos begeleidde alvorens ze werden
ingedeeld bij hun definitieve bestem-
ming. Bij sommige grote gemeente-
politiekorpsen hanteert men dit sys-
teem ook.
We kennen ook het rnentorsysteem:

"

•

Opperwachrmeester A. P. van
der Linde is 47 jaar. Sinds juni
1976 .is hij ingedeeld als func-
tionaris opleiding en vorming
bij het district Dordrecht.
Tijdens zijn loopbaan bij de
Rijkspolitie is hij vrijwel voort-
durend bezig met jonge men-
sen. In zijn vrije tijd zet hij een

een jonge wachtmeester wordt toe-
vertrouwd aan een oudere politie-
man. Het is een goed systeem. We
hebben echter nauwelijks mentoren
meer, dus moet er een andere weg
worden ingeslagen.
Het rapport-Borra is nu klaar. In
het land heeft men inspraak gehad
en nu willen we .graag gaan werken
volgens de richtlijnen van dat rap-
port. Het is de bedoeling, jonge
politiemensen te laten opvangen door
fulltime mentoren. Elke mentor
krijgt telkens drie maanden lang vijf
nieuwe wachtmeesters onder zijn
hoede, die hij volgens bepaalde richt-
lijnen begeleidt. Ze gaan de straat
op en doen alle werkzaamheden on-
der leiding van de mentor.
Na deze begeleiding volgt de jonge
wachtmeester een introductie-cursus,
waarbij hij stages gaat lopen op de
meldkamer, de verkeersgroep enz.
Daarna volgt hij de opleiding op de
COME en het tweede half jaar
brengt hij door op zijn groep. Hij
mag niet worden ingezet bij de ME
of op Schiphol.
Daarna wordt men geacht geaccli-
matiseerd te ziJn om voor de vol-
ledige politiedienst ingezet te kun-
nen worden."

instuif voor de ongeorgani-
seerde jeugd op poten en
brengt mensen aan het trim-
men. Door zijn wijze van les-
geven brengt hij vaart in de
Bvcursus.
Hij heeft het naar zijn zin in
zijn nieuwe functie:
"Ik houd van organiseren en
improviseren. Vorming en op-
leiding in de districten is iets
nieuws, hoewel er in dit district
toch al het een en ander ge-
daan werd."
Hij is er een voorstander van dat
het jeugdig personeel beter
wordt opgevangen, zoals in het
rapport-Borra is voorgesteld.
Hij vindt het jammer dat de
jonge wachtmeesters tijdens
hun opleiding zo weinig vor-
ming krijgen.
"Mogelijk kunnen wij daarop
inhaken door de jonge mensen
in het jaar na de opleiding les
in pesoonlijkheidsvorming en
maatschappijleer te geven. In-
haken, daar waar de school is
geëindigd. De stages op de
groepen tijdens de opleiding
zouden moeten worden uitge-
breid, zodat de man of vrouw
er aan gewend raakt in uni-
form te lopen."

Wensen heeft hij ook:

"Bij elk district zou plaats zijn
voor twee instructeurs. Be-
halve de B-cursus zouden deze
mensen instruotie kunnen ge-
ven tijdens groepsbijeenkom-
sten. Dat zelfde geldt voor
schietinstructeurs. Het is nu zo
dat B-docenten en schietin-
structeurs uit de dienst gehaald
moeten worden, met alle pro-
blemen van dien.
Hier in Dordrecht kan ik mijn
werk op een prettige manier
doen. Ik krijg de ruimte en de
gelegenheid om opleiding en
vorming in het district te inte-
greren. Dat schijnt in sommige
andere districten anders te zijn.
Daarom zou een goede functie-
beschrijving nodig zijn."

13

Rp.org_RPM77_05_mei_nr.09_compri 138



VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03>

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische Instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spljlig - 20 kg

- meetwielen

- polltle-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynallte handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twlnsonlc licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

Vorming ouder personeel

RPm.: Bestaan er ook plannen voor
verdere vorming van ouder personeel?

Mevr. Baars: "Politiemensen met
tenminste tien dienstjaren zouden in
de gelegenheid gesteld moeten wor-
den minstens eens per vijf jaar aan
een cursus deel te nemen. Men moet
toch bekwaam en geschikt blijven!
Om voor deze grote groep mede-
werkers iets te kunnen opganiseren
zuèlen we waarschijnlijk ook weer
een beroep moeten doen op de volks-
hogescholen en vormingscentra. We
inventariseren momenteel de geschik-
te adressen. Een cursus zoals we in
Den Bosch hebben gehad is een uit-
stekend idee. Een dergelijke training
moet niet voor bepaalde lagen wor-
den gehouden, maar voor ieder lid
van de groep. De cursus heeft dan
ook meer effect.
Naast een dergelijke, gerichte trai-

Uit: de memorie van toelich-
ting op de begroting van justitie:
"Het is niet eenvoudig de twee
doeleinden, verbetering van de
opleiding en het op peil hou-
den van de feitelijke sterkte
van de politie te integreren."

ning voor een groep politieambte-
naren denken we ook aan vormings-
cursussen waaraan ook mensen bui-
ten de politie deelnemen.
Mogelijk kunnen we volgend jaar al
laten weten welke mogelijkheden er
zijn voor de korpsleden.
Overigens zijn we ontvankelijk voor
ideeën en suggesties. Men kan er
van overtuigd zijn dat alle inbreng
zal worden bekeken. "Opleiding en
Vorming" wil graag meewerken om
de rijkspolitieman beter te doen func-
tioneren en de politiedienst te ver-
beteren."

14

Roodlicht-kontrole
Dóórrijders kunnen dóódrijders zijn!
Een psychologische "tegenhouder" als
TRAFFIPHOT verhoogt dus ook de
veiligheid bij verkeerslichten. Reinka
levert U deze TRAFFIPAX-installatie
kompleet .... dus mét drempel. ROBOT-
kamera, flitser en service! Met auto-
matische diafragma regeling en uitwissel-
bare printkaarten voor 24 uur service.
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Wachtmeester redde tweejarig meisje

De bar-bel

op reis

HARLINGEN. - De adspiranten
Homminga, Weiland en Holthaus
overhandigden onlangs de direkteur
van de opleidingsschool Harlingen
de bar-bel die eerder (in de nacht van
2 op 3 maart) in Harlingen was ont-
vreemd. Op de plaats van het delict
hadden de daders toen een stuk laken
achtergelaten met het opschrift: "Klas
R wenst u een goede morgen."
Klas R bleek afkomstig van de op-
leidingsschool te Apeldoorn en had
en passant de reeds eerder door Har-
lingen "geleende" klok uit Apeldoorn
meegenomen.
Genoemde leerlingen, die de wacht

SASSENHEIM. -,.
Op z'n vrije zater-
dagmiddag heeft
wachtmeester A.
R. J. van Dun van
de groep Sassen-
heim met een duik
in een baggersloot
het leven gered van
de tweejarige Ma-

riëlle v.d. Heiden. Toen kollega Van
Dun uit het raam van zijn woning

Met I.P.A. naar

F.B.1. en Scotland Yard 22

Rondje voor G. M. Koning

hadden toen de spullen werden afge-
haald, kregen onverwachte hulp bij
de opsporing. Adjudant G. M. Ko-
ning van hun school werd in Apel-
doorn vrij plotseling geconfronteerd
met de bel, die door cursisten van de
COME, op uitdrukkelijk verlangen
van de schoolleiding te Neerijnen,
werd teruggebracht na een reis in die
richting te hebben gemaakt (A.H.)

Foto H. L. van Harrevelt (BPV)

keek, miste hij eensklaps het buur-
meisje dat hij net tevoren nog had
zien spelen naast de kleuterschool.
Hij rende naar buiten en zag alleen
nog aan het borrelende water waar
het kind vermoedelijk kopje-onder
was gegaan. Met een duik in het
modderwater kon Mariëlle boven
worden gehaald. Van Dun en z'n
buurmeisje hebben beiden van het
koude modderbad geen nadelige ge-
volgen opgelopen. (ThS)

15

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Boot, P. H. M. Claessen,

B. Roomer, Th. Spelt.

Eindredactie:

A. Huizing.
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Vier res.-wachtmeesters
in het gezin Retrea

MAASTRICHT. - Bij de familie
Retrea uit Heer-Maastricht is de
reserve-rijkspolitie in. Van een gezin
van elf personen, onder wie zeven
jongens, maken vader en drie zonen
deel uit van de reserve-rijkspolitie.
Zij behoren allen bij de groep Eijs-
den, post Gronsveld.
Vader H. J. Retrea: "Ik stond wel
even perplex toen men mij 20 jaar
geleden vroeg of ik reserve-rijks-
politieman wilde worden. Ik heb er
nooit spijt van gehad dat ik toen "ja"
heb gezegd. Toen er later op een
theorieles werd gezegd dat er nieuwe
reservisten nodig waren lag het voor
de hand dat ik in mijn eigen gezin
daarover ging praten. Het resultaat
van dat praten is inmiddels wel be-
kend: met mijn zonen Pierre, John
en Jo bezoek ik nu de oefenavonden."

(Uit: Mededelingenblad Res-RP,.
distr. Maastricht)

Museum

der
.Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechausee.

het voormalig

Korps Politietroepen.
de voormalige Rijksveldwacht

en de vooroorlogse
Gemeentepolitie/

Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag tfm vrijdag
van 10 - 12 en 14 -16 uur

zaterdag. zon en feestdagen
van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1.50

kinderen t/m 12 jaar f 0.75

Het Museum is

ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9. tel. 03447-256

16

Foto: Techn. Rech. Amsterdam

de dag van benoeming (1 april jl.)
opzocht. Er was nogal wat gemani-
puleer voor nodig om binnen .te ko-
men: men had het slot vervangen.
Toen hij binnenstapte bleek niet al-
leen dat zijn kamer op voortreffelijke
wijze was versierd; het personeel had
door woord en beeld tevens duidelijk
gemaakt hoe de verhoudingen bin-
nen de groep lagen. (BR)

Sticker-service

AMSTERDAM. - De Rijkspolitie
te Water is begonnen met de uitgifte
van een 4-kleuren sticker waarop de
telefoonnummers van de meldkamers
van die dienst voorkomen.
Het ontwerp van adjudant J. Malie-
paard te Dordrecht is uitgevoerd in
waterbestendig materiaal en zodoende
voor langdurig gebruik geschikt. .
De informatie die op de sticker voor-
komt is bedoeld als service voor de
schipper en de watersporter. (A.H.)

...a....-L:

Ongebruikelijk welkom

voor groepscommandant

AMSTERDAM. - De nieuw be-
noemde groepscommandant van de
recherchegroep Amsterdam, de heer
J. van Rossen, moet vreemd hebben
opgekeken toen hij zijn bureau op

UELDI<AA.iERS

RI.JKSPOLITIE TE WATER

Rp.org_RPM77_05_mei_nr.09_compri 141



Goud en verf voor
adjudant J. van Gelder

Foto: Hans Scholtens

DEN HAAG. - De groepscomman-
dant van Boskoop, adjudant J. van
Gelder was op 23 maart j.1. 40 jaar
in overheidsdienst. De waardering
voor zijn 40 jaar trouwe dienst be-
stond onder meer uir de eremedaille
in goud behorende bij de orde van
Oranje Nassau en een echte schilders-
ezel met daarbij behorende verf en
penselen.

Alternatieve

adjudant

BREDA. - "Zou dit de ideale agent
zijn om het personeelstekort op te
lossen bij de politie?" schrijft dagblad
De Stem bij deze foto. "Hij heeft een
lange nek zodat hij alles goed in de
gaten kan houden. Sterke armen heeft
de alternatieve agent meer dan ge-
noeg."

Fotograaf Ben Steffen was aanwezig
bij de installatie van de nieuwe
groepscommandant in Zundert en
maakte een foto van de provisorische
kapstok in de hal van het gemeente-
huis, die norrnaliter als kunstwerk
van beeldhouwer Karel-Jan van Ste-
kelenburg fungeert.

Nieuwe info

RP te Water

AMSTERDAM. - De heer U. de
Lange, stafofficier algemene dienst
van het district Almsterdam der Rijks-
politie te Water, heeft met ingang van
1 mei de werkzaamheden als infor-
mant van het RPm voor de RPtW
van kapitein B. Schmidt overgeno-
men. Hij is te bereiken te Amster-
dam, Westerdoksdijk 2, tel. 020-
263311 (thuis 02290-14100).

CAP-CHUR APPARATUUR DVEC'NF 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 'JI~ BUREAU VECIN
van deze apparatuur IS thans beschikbaar op aanvraag. I

n Laan van Meerdervoort 227 - 's·Gravenhage • Tel. 070-394481

~
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NOORDWIJK__ .-.na._11-
Voorab'aat 23 - Tel. 0171.12403

NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD

VOOR RIJNSBURG EN VAlKEH8URG

VRIJDAG 4 MAARTlln

:u.JAARGANG, NR. 10

POLITIE: UW VRIEND EN GASTHEER

Grootse opening van het
verlDJwde puliti lI1BI
Vrijdag 11maart, een dag vol politionele anrakties
Zaterdag 12 maart open huis

Er Is Rijkspolitie "ft er i. Gemeen
&epolltie.Oe lemeenttlljke politlekor-
pwn opereren in de Oft'f!veer 130
plntMn In Ntderbnd met meer dan
U.toO Inwoners. Het Korps
R.Ijk,politit herU de rest Vin ons land
.Is werkterrein. Ook het luc:htrulm,de
•tromen en rlvll'rtn, lulosnelwf'ltn,
duinen, bOlstn en stnnden behoren
tot hel werkterrein vin de
riJ••.•polltle.
n.- ,I,ement Iddinl 'nn het Korps
Rijkspolitie beru,t bij de Aictmeen
Inspekteur die dJn ntel heen le Voor-
bur,. Nederland Is ""rdHltI In 11
dislrlClen met •• n het hoofd een
dislrlc:tkommlndant In de ran, vin
ovente of kolonel. Een dlltrlct Is
onderverdeeld In rroepen met •• n hel
hoofd een komm.ndant. In de r.n,
vin IdJud.nt. Er dJn verKhlltende
II'OC'pen.verlleerl,roeP'l'n en Mreden
&Toepen.
De ,roep Rljnsburr Is een ilnd,roep.
die In voorkomende ,evallen
rUililteerd worden door de andere Oa ~ krlklt ~ een groot aandHl In .ant ziJwordt In cMPatrakllf1t

~:::~:!~i::~~~z1~~s:::~~Je::; ::!=:~m~a=I~=~~~ld~n ':~ !en~: Yr:-,::w:'=1I1end
opleldlnren. 101ls de II'OC'Psrecher- " Ayond, wordt In de Immanullk.rk •• n apKlaai en atttaktMf con-
cheur, de wljkq.chlmeester, de WiCht· cart ~~n door de bRande RIJkepollllHapal, tarwlJI het korpa
meester Jeurdllken, het lid Vin de t..,oran aan proafJ•• flegt met aan rondmar, door aan ~te yan

I

mobiele eenheid en hel lid v.n hel
I I ons dorp,

~ E:;i~~~:':~~~~::eU:~I::'hO:ij~J:1 ::: Zatardag 12 maart •.• , wordt .r 0JIen hula ~ en la leeM, wei--

~~i::~:r~::'!~S,',~~::t::~~;.i!=~k:":':'~.:=!~~!:~~r;:,t:.~V:~bru~:,.:::.~
mobilofonische berichten n•• r de biJ b.Y. het opeporen Yin mlld.dI~r. en I"'an in de on"*ktelliJkl
voepen en survelll.nce-.uto's omgaYlngYIn hat burMu yan.chlllanda auto'. ~t.Id,
(estuurd worden,
Andere ,espec:l.lI_rde onderdelen

I

v.n het korps Rijkspolitie lijn: de Extra ,.rmaldlng en lol verdienen dl apon.on. O. Rlbobank IMImt
Al,emene Verkeusdienst te de kOllen ,.n hli concert y.n de AIJkIPOIttt.k~ 'fOOrzijn rekening,
Drleber,en, de Rijkspolitie te Water, terwijl Aulocentrum Van Egmond dl nim VOOfcMJeugd ftnandlft.
:k:::nl~n~~~:tv:~r:"::ld~~hIP::1 ~: En hat hoeft gaen betoog dat dl MfyIrtHrdl,. dlD .ma editie mo-_-1'--____ :;:ee~f::::::;",:!~ dienst doen In de IL_•••_'J·_•••••• ••••••_·_kt. .J

Hat politiebureau op de hoek TuJpenatraatlNarclssenatraal J.
varbouwd. Grondig en voor de groeplkommandant Dolman I.
hat aan aanleiding om voor'het werk van de politie eens extra
aandacht te vragen. "Oa beste politieman 'S hJj die niet op-
valt", aldus één der vele lijfspreuken van de adjudant, waar hiJ
voor deze ene keer af.land van neemt. De politie I. niet een
machanlsch apparaat waaraan alle menselijkheid ontbreekt,
maar Itaat midden In de gemeenschap en maakt er deel van
uit. Omdat te benadrukken wordt de opening van- het ver-
nieuwde politiebureau een groots gebeuren, waarbij de bur-
gerJJberokken wordt.

hel werk en taken ItcOOrdlll~rd
Zijn opvoller de heer Onck he-ttt ".
deze basiS kunnen veertbocwee do::orlI
neeft door tunkueverwluehng slftfIu
korle tijd lil on5 dorp gewoond
De tegenwoordlle kommandant
aQ,Judan! Dolman leeft een tlI"'

:~~~~~Ia;IJ d~e~c::.enZ~~;:
optet die hiJ lil RIJnsburgaantrofJWolde
hem in staat nu ~I enkele __
merkende ver.ndennlen aan te
brenllien Een In het oo,SprlnrerlÓe"""
~wnn, is de verböuwmg vau MI. ••.•
bureau en In gebrulluijnde woottr.w.
tot één effICiënt en funktioneel DOtP'
ebureeu

Het_urelu. I tin, en ondanks een konstant tekort

i';1:~;~:~lle!~:re::;e;oe~t~kt:~rpo~~ ~~I~~t.:~r:: :::t ~r:~el~:~n~~dd;
Ifond werd de vraililesteld de pohne taken toch naar mag worden verwacht
een nieuw onderdak te geven uitgevoerd
De huisvesting is een eeceene van de De .gent verhest z'n souplesse nH!ten

~!t~~~~een~~~r ~~I ~~d~tuI?bJ~~~ :d"e~nde:nz';" 0:!!:~~15:: ee~e~rie~:
klein en te bekrompen te zijn medtdehnr 'Ook de rTdakteur van de
Er werd omruien naar een plaau VC'()l' Rijnsburltr mal tijn auto nlel op het
een nieuw bureau. voor leder plantsoen parkeren', het was onder·
pmakkelijk bereikbaar, dUI lil hel cen· tekend door de pleetsvervengend

~~n ~n PI·d!S d~=b~~erd.J.f;~: Ll:r.s~~~t~·~~a~:~ een Mktunnl
stl'l.ll·Koe5traat een feIl werd en het
rluurde niet lang ot ond"r h"t veert- M«r burt.urulmte,
varende beleid van burgemeester De unbrerdlng v.n de pohuon"le lilktn
Koomans wlllide de vlal voor een en vooril de intenllVerllli ervan vroeg

:,i:~\~u:~~~tno;n k~mp~eu~ll~e~~,;,~ ~::~m~k:~:u~~~~~llnJ~~ ~:ft:::
oPI"merkt dit de womngen gelukkig werd hel hUil beven met een kleine
steeds bewoond ZIJn en de cellen inrref'p gelchlkt gemaakt als kantoor.
.l«hu sporadisch Het gat enlle soulaas maar volmaakt
De ultbreidinl van ons dorp en van w.s het nit!. De IIldehna bleef
V.lkenbure: br.cht ook een ven:warin, onlollsch en em,uins in·efficlen!
mee voor hel politIonele .pparailt. We Toch was met blij mei de vern.nmllll
noemen slechts de lOe1'Iilmevan het Een stempel op het pohtlekorpl heeft
•utopark met hel doiaraanverbonden de vroegere ildJud.nt Doc~rs van
intenSieve wegverkeer Leeuwen ledrukt Hij heett het bel"ld
Het vro_._,_eenuI_,"_"_,d,_",_"'"_d_'_"'_"_'"_"_"'_'_,_ijdbepaald en lijn gebraCht lil

Verbouwlnr·
Als de politie optreedt hit daar","
plan aan ten ,rondslall:, doordadlt "'
weloverwOlen O.t is ook mei eeee vee-

:=;7i~tu~~~tgD:II~il~e~/~k==
opeen ruue luel Welkerulmt.tnJwt:t.
ben we nodll en wet hoort bij eI~
Het lilt toch voor de hand dat de
verhoerkamer dicht bÜ de cellom •
lelitueerd; maar ook dat ••
verhoorkamer ,efsoleerd ligt zodat _
'aesprek' acnder slonngen van bu.~

~O:~~/~~t:a~r:e~u ••'al dat ~
onbevredigend en de vele tcee rulll'llt>n
werden in het plan omleze1. als
ttlefoonc"ntrale-ontvangkamer
Een Hnvoudlle doorbraak Vin _
muur was de sleutel lot de op\oss:u!lt
om andere bureaurUlmtt rechuU'ft1U
via de halle bereiken. Er is nu een
aparte verhoorkamer: een bureau _
de rechercheurs en een lIem~,,'«'<
p.elijkswerkrulmte
De bovenverdrepmg ttl! nu een ~
kantme, hoewel de .dJudanl ons hort
woord kan\lne betwist tri •
leslokaallkanlinevanmaakt.V~
ook dat deee roy.le kamer In t...Jn-
ditektevetbmdinISlaillmll'ldle,...,.
komm.ndant
Voor be.preklnlen van dn...,..
pcbüonete aktie. waarbij m~

UITGAVE:;
UITGEVERIJ VERHAGEN BV RIJNSBURG

:';::""ItenliJn betrokkeneenlde.lerulm'

Zelfs de cellen.
Zells de twee cellen zijn aanllepa$l.
xieme ver.ndenngen Wf'hsw.ar maat
toch een verbetering Nee hOJWlijktIe!

~~~z~le~~~e~ttl~n:~ d~o~n d:~
•••.•nt al is alles 'rond' gemaakl ~odatJe
met kan verwonden en verandert het
woord gevanBeni. in mternennlshuls
t'fI promoveert de be•••.•ker tot oppasser
of ult. tot begeleider. hel blijft

~~::::td~t we maar vlug hellanltt,je
doorlopen naar de vergrote larage. Ook
hier IS .11" ruimte uitgebuiL De een-
tral~ verwarmini IS &Hn luxe maar
noodzaak wan I ook '. wmters moeten
de lurveillan~auto'. drUlklaar sta.n
Achter de ,,,ale IS een technische
werkplaats van bescheiden omvang die
onder andere wordt gebnukl voor het
ltsten van Uit verkeer genomen brom·
netsen De vmdtnlrelkhl"ld van de
jC\Ild om te brommers op 11.' voeren
•••.erdt mei meerder technisch mZlcht
beentwcoed Naast de garage IS een
open plaatSje benut om Bevollden
bfomfl"uen en neueo op te slaan
Zelfs hier heeft de lorrende hand van
de H Hermandad ~ich uillHtrekt en
pzotgd voor ten eenvoudige overkap-
pm, zodat tweewielers droog op hun

o:t~~~~id~:ah~1fe~~'~rn tonmie
Itvo'ilstenultle~ochl. ~ ZUnmbrf'ng is
ft". ztl"r lelukklgt en heeft.een rusuge I
~I;retll,tsfeergeschapen

~n·.ub.
Z.oII.,dal 12 rnaart mag u hel resultaal
bewonderen U kunt dan eeneer
dlch!gekntpen kH'1 of extra kloppend
hart het bureau bekijken; u bent dan te
JUt bij de meneen die eoveet liiIken
ook. w.ar we geen weet van hebben,
artvoeren om het leven rn al ~lJn
~heldlelatenfunklJone~n
Zij ,'erdienen uw belangs!l"lllng en
medeleven
Open HUISheel het dan. En adJudanl
Dolman die onze gids IS geweest bij
deze rondleldmg voe,t et aan IM 'De
_altn moeten •••.eten d.1 :liJ op het
polltlebure.u welkom lijn met hun
,.-oblemen en probleempje •• !I,enlljk
lIhel Iedere d.r op.enhul.'.

Voor een verzorgde luin
LJAN NAAR

P. J. v. d. Burg
B'OUw~r!itr8al 66 rele' 21613

De Rijkspolitie-
oraanisatie

Radaktl.-Advart.nll ••• xploH.•

O.g.tg •• lt.rw.; 1

Tela-foon 0171"- 21114-21108

Adv.rt.ntle. 30 cent per mmo

BIJ kontrakt

bllln;rlJke korting.

VERSCHIJNT WEKELIJKS

f· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
~Feestbl de politie
··············

Ter g~l~,~nhdd van d~ ol"nin, VOn h~1 v~rbouwd~ poIiti~bur~ou IUIn

d~ NorCÎssenstroot vun h~t korps von d" Rljkspolifie in RijnsbuT' op

J J maart as. Iusf,
Dil Jent is b"grijpdijk~rwiju in äe eerste pfaats b~dotld voor het

korps uil.
Htl korps huIl thans d~ b~schikkln, ,ekrt>,tn over een rutmtrt ~n a

modeme akkommodatit, waarmee adjudant Dolman ~n :Jjn manschap-

ptn bijlondtr in,,,nomtn lijn.

Nu is h~t de b"dMlin, om zovul mogdijk burg~rs bij dit Just te in-
trekken. Mtt name is dt oput op de da, van d» openin, DE JEUGD

VAN RIJNSBURG IN RELATIE MET DE POLITIE TE BREN-

GEN.
Ot jeu,d krijgt de gde,enh~id, in groepen, htl vtrni"uwdt bllr~au te

b~kijkf'n en UI1S van dlchfbij ïe lÎen htH het rtilt tin uil, op een

polititbureau.
DlUlrno tul/tn sprc'ioal voor dt jonguen instrukti"v~ Ij/ms in d~ Petr/2-

k",k worden vertoond.

's Avonds krijgt Rijnsburg d~ unit!/ce g~/eg"nh~id kennis It maken mei

de Rijkspolilitkaptl, dit in de lmmanuilkuk l.Ill concerteren.

En dit is nog niet al/eJl
Op l.Ilterdag 12 moa" a.s. v~rwacht d" polilit de burgerij van Rijns-

bur, le ,aSf in haar vernieuwde bur"au,

Htl is do" in dt NarciSStnslraal "open dag".

Aaruit U dan "i~1om bij dt poIj/i~ binntn te Slapptn.

Htl imago \'0" d~ poIitit worat vaok Unzijdi, b~paald door lIaar be-

rispend en b~stralJtnd oplrtdtn.

Praten meI een poJiti"man teen om ook and",,, asptktM van zij" werk

k"nnen.
En ün VQn zijn voornaamsft! faken is: ONS, BURGERS TE HELPEN.

Htlptn om htl sUt!ds drukker wordend" verkeer te gtleidtn, help"n

om de orde It Mndhav"n, htlp"n ab w" i" nood zijn oJ bedr"igd wor-

dtn.

En VIÛI U vudtr ulJ maar in!

Juist dil wtrk steil bijzondu hORt t'ist!n aan d~ politi"menst!n.

0" poIi/jt! 'OOI op 11 "n J2 maoart a.I. I"t'stvitrtn.

Wij als bur,us worden uifgt!nodi,d om mtf' te doen,

LoUn Wt nltl Dchltrblijvt'n, juisl met h~t doet om tl~aar do" h~tu tt

Io!ft'"k.·nn"n
Drs. W. K. de Roos

H", Rt!bouw waar de Rijkspolitie Grotp Rijnsburg is RevntiRd hult

ten jnwendite verandering onder,lUIn .

H"t is alweer ht,,1 wal jar~n ,tltdt" dal dt! huisvesting van onZt po-

titie van de Ktrkstraat naar dt NarCÎJSenSlfaatlhod Tulptnslfaal

ov~rgin,. MaaT d" 'ÎJd~n vtra"der"n sn~1 en Itn "inde oplim(l(I/ t" kun-

n~n w",ktn was ons plooudijk korps genoodllJOkt het in'~ri'ur van

hun burtau f" mod"''''St!r"n e" aan u plUstn QQJId" tisen vtll! dett

lijd. Voor d~ polifjt mtHt hel dan ook ttn gtno~gtn zijn ill lI~t vu·

ni"uwde 'tbouw hu" wtrk t~ verrichun.
Eln ~n ander wilde mtn nitt ongtm"rkt yoorbij laltn gaan. Net, dil

a/l"s mtHsI ~en letstilijk tintje krij,t" tn de Rijnsburgse burgerij motst

hi",van muprolÎlertn. Vooral om d~ band lussen de politit m de bur·

gers le verstevigtn.

Aon "nkt/t! ingtltunen werd vtrzochl un komiflt~ vorm"n, om wal

JtstivÎuiten op touw le Ul/tn, Dit komitl kwam op dt ,~dachftn de

alom btktndt! Polilidaptl fe konlfakltr"n. Dit plan rtSultf'trde in un

concul van dUt kapt/lil de Immanuilkuk. Ook aa" de jeugd heeJt

m"n gedocht ell wtl 111d" vorm van un vtrkttrs/llm i" de P""aktrk

en etTI bel,tHk aan htl polifi~bureQu, zodat ook hel opvotdkundi,e

"Itmen/ niet "WOrdtvergtltn.

Dal dil al/n financitf" verplichtingtn m"t IJch mttbren'l wl niemand

verwondtrtn. Moar aan dtU vt!rplichting~n kon d" poIlIlt! uil ni",

voldtHn, Doorom he"lt mtTI de Rabobilnk verzocht ol zJj d~u kosfen

voor hun rektning wildt ntmen.
Aan dil ~"'zOtk WIlde het bestuur van deze lHmk wtl voldtHn. Mis-

schitn met In het achterhoold de gtdochltn dat de ba"k in het v"rvol,

nog beltr 111de gate" wl word"n ,thouden.
Wij hopt" dal dil J~Jfijn ,o"d lQ/ slagt" en WtnStn Onze politiemt!ns"n

un gotdt lotkomsl 111 htl verni~u""'dt burtou .

Namtns het ~sluur Rabobank,

M. Kromhoul, voorzitUr.....................................................
Vri~ag 11 ma.rt a,l. ui het wrbouWda pollUabura.u op ,••• talilt.
wf).zaworden geopend. Er II ...oor dlD ~~Id "" ..,.cIa"
komU6gevormd dat cM"'ltaliJkhadan heat! YOOI'berefden ui bIga-o
latdan. Hat a.lJnd. h.ran S, Broakhuyz.n, K. Brut. B. Dolman. C. de
MoolJen D. Haemlk.rk.
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Extra editie voor
Rijnsburgse politie

RIJNSBURG. - In de dorpen Rijns-
burg en Valkenburg is een extra
editie van het huis-aan-huisblad "De
Rijnsburger" geheel gewijd aan de
Rijkspolitie, die ter gelegenheid van
de officiële opening van het ver-
bouwde groepsbureau twee dagen
lang open huis hield voor de inwoners
van Rijnsburg en omgeving.
De krant bevatte o.a. interviews met
de districts- en groepscommandant,
artikelen over de organisatie van de
Nederlandse politie en verschillende
onderdelen van het korps Rijkspolitie.
Hoe de verhoudingen tussen de bur-
gerij van het ruim 10.000 inwoners
tellende bloemendorp en hun politie
liggen, mag wel blijken uit het vol-
gende verhaal dat we lazen:
"En dan een van onze geachte bloe-
mengrossiers die zonder lioht reed.
Hij werd door een politieman aan-
gehouden en moest zijn preciese naam
opgeven. Omdat het erg donker was
zei hij met verdraaide stem: "Pieter
Zandbergen". Waarop de agent enigs-
zins begrijpend reageerde: "Zoudt u
dat nou wel doen, Van Egmond".

Nieuw onderdak
in Cuijk

DEN BOSCH. - "Op Schiphol gaat
het landen met de helikopter gemak-
kelijker", merkte de piloot van de
RP-helikopter op toen burgemeester
Hennekens van Cuijk zijn bewonde-
ring 'Voor de landing op het plein
voor het nieuwe groepsbureau te
Cuijk tot uitdrukking bracht.
De vlieger kwam de sleutel voor het
nieuwe onderkomen van de groep
Cuijk brengen. De heer Hennekens
zei dat het personeel van de groep
zich in het nieuwe gebouw hopelijk
even vrij zal voelen als de vissen in
het aquarium van het bureau. (GAB)

(Foto: R. M. Schnitker)

Foto: Techn. Rech. Roermond

Nieuw postbureau

te Urmond

MAASTRICHT. - Op 10 maart
heeft de commandant van de groep
Stein met een handdruk het nieuwe
postbureau van Urmond overgedra-
gen aan opper N. Geelen. Mede
dankzij zware brieven, voorzien van
stempels met de woorden "expresse"
en "persoonlijk", die door de gemeen-
te Urmond aan het ministerie van
justitie waren verzonden konden de
postcommandant en hun medewer-
kers de inwoning bij zijn groepscom-
mandant beëindigen. (P.C.)

19
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langs de weg gezien

Groep Wormer
toch verhuisd?

AMSTERDAM. - In het februari-
nummer van het RPm besteedden wij
aandacht aan een tekort aan bureau-
ruimte van de groep Warmer. Deze
latere foto uit Warmer (gemaakt door
A. Zwanenburg) zou de indruk kun-
nen wekken, dat de groepscomman-
dant inmiddels een andere ruimte
heeft gevonden. De werkelijkheid is,
dat deze kiek even buiten Warmer
(in Oost-KnoIIendam) werd gemaakt,
aan de achterzijde van een woning
met schuur. (B.R.)

Op OOS Hoogv:ouder pliessie-bureau
zat poliessie Jan van der Kant.
Een verbaaltje uit te tikke
voor de ien of aäre passikwant.

't Was voor Jan een drokke dag weest
om 't handverdraai ientje bezocht.
Dat. ... toe ze 'rn kwamme verbeurte
bloid toe, dat ie oei huis toe mocht.

Maar .... wéér was z'n fiets nou bleven?
Hai had 'rn LOchteuge 't muurtje zet.
Jan was lilluk in z'n wiek SkOP1,
wedde, dat ientje 'm stolen het!

Voor oós, as doodgewone burgers
is den vast 't eerste bedraif
Op een draffie oei de pliessie
die vraagt je den 't hemd van 'r laif.

Alles komt den op een brieffie
kleur, jaartal, hoe of ie hiel.
Maar OOSJan kon alliendug zegge
beste mense, dut weit ik niet I

In 'De Lastdrager' lazen we het volgende staaltje westfriese humor:

Op oês pliessie-bureau Collega Jansen had de avond- ronde
most ok op 't fietsie an de reed.
Die beloofde goed uit te kaike
nei 'n fiets, weer ie giert naam van weet.

Of·t spul sprak. bai de koekfabriek
sr ing' een fiets alliendug op 't gras.'
Klaas gong bloid weer nei 't bureau toe
envroeganJan, of dut 'm was.

Enjawel. leit dut zo weze

't was wél de fiets van Jan,
Dankzoi de speurzin van collega's
kwam 't spul gauw weer opperdan.

Pliessie Jan was op deuze middag
op de fiets nei de fabriek toe gaan.
En ... deurdat 'l lok gnap weer was
is ie loupende weer op huis of gaan.

Nou mien ik altoid, dat een pliessie
as bewaker van àl OOSgoed
zelf toch met al zokke zake
goed van onthoud weze moet!

Deervan j an, wou ikje rade
zet nou in je opskraif boekie
naam en kleur van je fietsie
in een goed opvallend hoekie.

20

UITGEZONDERD
~ET TWEEOE KWARTIER

Wie het breed heeft ...

Foto: Hans Vossen Utrecht

DORDRECHT. - Op de Haring-
vlietbrug, de verbinding van Goeree
Overflakkee naar de Hoekse Waard,
werd deze foto gemaakt.
Vanuit de andere richting treft men
hetzelfde bord aan met het onder-
schrift: Het vierde kwartier van elk
uur. De beheerder van de weg pro-
beert op deze wijze te voorkomen dat
twee brede voertuigen op de brug
klem komen te zitten. (A.H.)
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Proef met

telefoonstickers

MAASTRICHT. - Alle telefoon-
abonnees in het rijkspolitiegebied van
het district Maastricht hebben in de
afgelopen weken bij hun rekening van
de PTT een kaart met telefoonstickers
aangetroffen, waarop het telefoon-
nummer van de meldkamer Maas-
tricht is vermeld.
Bij de totstandkoming van de infor-
matie op de telefoon werd het nut-
tige met het nuttige verenigd: er vond
een wijziging van het alarmnummer
plaats. Om hieraan bekendheid te
geven besloot de staf van het district
Maastricht van de gelegenheid ge-
bruik te maken om het alarmnummer
duidelijk onder de aandacht van het
publiek te brengen.
Door eendrachtige samenwerking van
personeel van de Algemene Bank
Nederland, de PTT en Rijkspolitie
konden alle telefooncIiënten worden
voorzien van het goede alarmnum-
mer. (P.C.)

Ons alarmnummer (043 -11888,)

wordt per 1.4.1977 gewijzigd in:
043-54444.

Daarom bieden wij U met behulp van

de PTT deze stickers aan ter be-
vestiging op Uw telefoontoesteHlen)
Het nummer is bedoeld voor nood-
gevallen tussen 17.00 en 9.00 uur
Derhalve met voor die gevallen
waarbij U alle tiJd hebt om de plaat-
selijke pohtie te bellen.

~UKSA,s~ ..,,/.O(
0-' -1": ~

:Jè DISTRICT MAASTRICHT ~-IN NOOD
043-54444

~~ ~UKS.oa
~ .'. ~/.>.
o -'5' ~

~ DISTRICT MAASTRICHT «\-IN NOOD
043-54444

KORPS RUKSPOLITIE DISTRICT MAASTRICHT

Voor wijze van aanbrengen: Zie ommezijde.

-
I

Personeel ABN, PTT en Rijkspolitie: zakjes plakken.

MAASTRICHT. - "Wat zou jij
doen als er geen politie was?" Met
deze vraag scheepte de Iû-jarige
Annette Schaafsma haar medeleer-
lingen uit de vijfde op, aan het eind
van een spreekbeurt over "de politie".
De vraag zou voor een groot aantal
deskundigen, -logen en -gogen een
aanleiding zijn om ellenlange diktaten
te wrochten. In de Kamer(s) zou er
op onnavolgbare wijze politiek mee
bedreven kunnen worden en de media
zouden de gelegenheid aangrijpen om
de probleemstelling vanuit 34 kanten
te belichten.
De vijfdeklassers hebben er - dat
blijkt wel uit de schriftelijke ant-
woorden niet zo'n probleem mee:
Marjan is erg praktisch. Ze zegt: "Er

'Wat zou jij doen als
er geen politie was?'

zijn nog verkeersregels en stoplichten
en borden".
Bij Annette in de klas blijken veel
"doe-het-zelvers" te zitten. Denny:
"Zelf het verkeer regelen". Anonieme
M.H. voegt er aan toe: "Zorgen dat
er geen inbrekers zijn; ZO wèl dan
de doodstraf."
Al even anonieme klasgenoot R.P.:
"Verkeer afschaffen en alleen nog
openbaar vervoer houden. Meer ver-

keersborden maken en robotten die
het verkeer regelen."
Elvira is sportief: "Geen auto's meer.
Lopen is gezond."
Angelique ziet nog wel wat addertjes
onder het gras: "Dan zou je goed op
moeten passen en alle mensen helpen.
Maar ons land kan niet zonder poli-
tie, want nu knappen de politieman-
nen het op en dan moeten we het
zelf doen!"
Het antwoord van A v. B. zal het
hoofd bureau personeelsvoorziening
ongetwijfeld aanspreken: "Zelf politie
worden. Klaar is Kees."
Michel ziet wel wat in: "Politie op-
richten." En een antwoord dat ons
nogal aansprak, kwam van J. S.: "Dan
moeten ze maar polities maken!"

(A.H.)
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De Internationale Police Association
organiseert in samenwerking met een
Rotterdams reisbureau twee studie-
reizen naar Amerika en Engeland.
De reizen wonden gemaakt omstreeks
mei/juni 1978 en zowel IPA-leden
als niet IPA-leden kunnen er aan
deelnemen.

Met de I.P.A. naar

FBI en Scotland Yard

In Amerika omvat het reisprogramma
o.a. bezoeken aan ew York, Boston,
Detroit, Washington en Chicago.
Tijdens zogenaamde "workshops" kan
men door middel van informele ge-
sprekken met Amerikaanse collega's
kennis nemen van hun politie-appa-
raat, inclusief het Federal Bureau of
Investigation (FBI).
In Londen wordt men ontvangen bij
de legendarische Scotland Yard.
Britse politiemensen zullen u een
warm onthaal en een goed verblijf
garanderen. .

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: 02207- 1 77 97).

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 Zwaaikolk 10,
Wapenveld 05206- 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS, owmr. v.a.
Bureau: Belterstraat 127, Assen
tel. 05920- 1 7888 (thuis: 05920- 1 4594).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN, adj. alg. dienst
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 01600- 2 40 61 (thuis 013 - fS701 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE, owmr. alg. dienst
Bureau Achterom 83, Dordrecht
Postbus 174, teu. 078 - 3 7444
(thuis: 078 - 5 63 43)

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN, owmr. v.a.
Bureau: Ekkerstraat 2. Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT '.-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. OSO- 13 35 42 (thuis: 05945- 27 98).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCII

G. A. BOOT, plv. hoofd adm.
Bureau: Vlijmenseweg SOA,Den Bosch
tel. 073 - 124481 (thuis: 04192- 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER, owmr. alg. dienst
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100- 22345 (thuis: 05100- 8 1395)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN, owmr. alg. dienst
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497- 3 11)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH, adj. alg. dienst
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180- 2 80 85 (thuis: 01180- 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

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

A. J. H. BOUWMAN hoofd adm. district
Utrecht, de Holle Bilt 13, tel. 030 - 76 37 11
(thuis 03405- 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. V.d. HORST, owmr. DIR
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200- 1 06 25 (thuis 05200- 3 1568).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE, off. le kl. (SOAD)
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis 02290- 1 41 00).

De prijs voor een Iû-daags verblijf
in Amerika zal f 1750,- bedragen;
de 5~daagse reis naar Engeland kost
f 598,-.
Meer informatie bij: J. W. M. Stoop,
Ratelaar 62, Krimpen aan de IJssel,
tel. 01807-18791. (A.H.)

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. 04746- 6 66.
Privé: Kalebosstraat 11, Grathem (L).
(tel. 04748- 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG, docent-klasseleider
Arnhemseweg 348, Apeldoorn
school: tel. 055 - 23 09 03
thuis: 08338- 23 23.

KADEROPL~IDINGSSCHOOL

9. M. van HARSKAMP, adj. docent
Arnhemseweg 348, Apeldoorn.

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER. owmr.
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 1745 55 (thuis: 02977- 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER, adjudant
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438- 42 42 (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

P. F. PUTTER
Bureau Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155-1 2030)

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE
St. Annastraat 28, Naarden
tel. 02159- 4 25 79

22
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Koninklijke Onderscheidingen
voor 71 personeelsleden
van het Korps Rijkspolitie

Ook het Korps Rijkspolitie deelde traditiegetrouw

weer in de lintjesregen. In de ochtend van 29 april

werden namens de minister van Justitie aan 71 man-

nelijke korpsleden de versierselen van de Koninklijke

onderscheiding uitgereikt en opgespeld. De redaktie

van RP-magazine voegt daar gaarne haar gelukwen-

sen bij.

Aan de volgende personen in het Korps werden

onderscheidingen uitgereikt:

Officier in de Orde van Oranje Nassau:

J. H. Ittmann, districtscommandant te Apeldoorn.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

J. Schoneveld, administratief hoofdambtenaar A bij de
algemene inspectie te Voorburg.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, in goud, bij bevordering:

J. M. J. Geeratz, adjudant der rijkspolitie te Sint
Michielsgestel;
W. J. Koenes, adjudant der rijkspolitie te Haarlem;
W. Leeuwestein, adjudant der rijkspolitie te Sliedrecht;
J. Miedema, adjudant der rijkspolitie te Stiens;
W. Wiekenkamp, adjudant der rijkspolitie te 's-Graven-
hage;
Th. J. Wissing, adjudant der rijkspolitie te Wijchen;
W. Zom, adjudant der rijkspolitie te 's-Gravenhage.

t: :;:Koninklijke
~ Nederlandse
r: # Papierfabrieken

23

Rp.org_RPM77_05_mei_nr.09_compri 148



~

Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen, een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbesteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel
teleloon,02225-464 01436

of ANWB afd.
Clubaktiviteiten
te1.070-26 44 26
t5t.2441

Politiefunktionarissen
lenen nu al

meer dan 50 jaar bij de
Nationale Volks Bank

Geld lenen 1$ een zaak van vertrouwen, Vertrouwen In een ervaren,
gespecialiseerde bank die snel en deskundig geld verstrekt

Datls de Nationale Volks Bank. Al meer dan 50 Jaar Enkele voorbeelden

2.000,- 24 x 1101,56
3.000,- 30 x 1124,54
5.000,- 36 x 1174,21
7.000.- 42 x 1212,09

1 9.000,- 48 x 1243,-
110.000,- 54 x 1245,65
115.000,- 60 x 1335,78
120.000,- 60 x 1444,53

Renle aftrekbaar. kwijtscheldino bij overlijden. Twee andere
interessante diensten uit ons pakket: 1.De Konstantrekening.
Een nieuwe door lopenc-krediet-vorrn. We vertellen u daar graag

meer over of sturen u onze uitgebreide folder op verzoek toe.
2. De Wooncomfortlening. Speciaal voor woningverbetering.
Leningen van f 3.000,- tot f 20.000.- met looptijden tot 8 jaar

Nationale Volks Bank
Amsterdam, westemoe 10. tel 020 - 252462. Burksloterrneerplem
131 b.tei 020·326809. Arnhem, Marrenburgstraal 1O.lel. 085·
421142. DenHasg, Laan van Meerdervoort 2'4, teL070 - 46921 7.
Eindhoven, Kerkstraat 17.tel 040 -433944 Enschede, Langestraat
r t. tel 053 -324398. Nijmegen, VanWelderenslraal t 27. tel 080-
226200 Rotterdam, Sctuekade 63.lel 010·6 71444.Ulrechl,
Maliebaan 67. teL030 - 3130 14. Voorburg, Parkweg 12. tel. 070 ~
871612 Zaandam, westznde 2a.leI.075· 156655.

24

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau, in goud:

A. Beekmans, adjudant der rijkspolitie te Rijen;
L. Bloemsma, adjudant der rijkspolitie te Vleuten;
J. v.d. Blom, adjudant der rijkspolitie te 's-Gravenhage;
J. Boeije, adjudant der rijkspolitie te Middelburg;
J. G. Bokkers. adjudant der rijkspolitie te Beek;
P. V.d. Broek, adjudant der rijkspolitie te Driebergen;
G. ten Bruggecate, adjudant der rijkspolitie te Schagen;
Th. Derks, adjudant der rijkspolitie te Ubach over
Worms;
J. Gruben, adjudant der rijkspolitie te Assen;
W. H. Hoffmeister, adjudant der rijkspolitie te Amstel-
veen;
A. H. v.d. Kamp, adjudant der rijkspolifie te Groenlo;
L. M. Koeton, adjudant der rijkspolitie te 's-Gravenhage;
K. J. Lassche, adjudant der rijkspolitie te Geldermalsen;
W. H. de Leeuwerk, adjudant der rijkspolitie te Doom;
C. J. Lernout, adjudant der rijkspolitie te Hulst;
N. Los, adjudant der rijkspolitie te Voorburg;
G. Olsder, oud-adjudant der rijkspolitie te Scheemda;'
G. W. Peters, adjudant der rijkspolitie te Vriezenveen;
J. Pierneef, adjudant der rijkspolitie te Voorburg;

J. Pothof, adjudant der rijkspolitie te Eijsden;
D. Roeleveld, adjudant der rijkspolitie te Delfgaauw;
A. Swart, adjudant der rijkspolitie te 's-Gravenhage;
J. M. Timmermans, adjudant der rijkspolitie te Grathem;
G. J. H. Weideman. oud-adjudant der rijkspolitie te
Asten;
A. Wentink, adjudant der rijkspolitiete Wisch;
J. Wesseling, adjudant der rijkspolitie te Vries;
A. M. Westdorp, adjudant der rijkspolitie te Kortgene;
H. G. Westhof, adjudant der rijkspolitie te Vlijmen;
J. W. Willemsen, adjudant der rijkspolitie te Breder-
wiede.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau, in zilver:

W. H. J. Baakman, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Beek (gem. Bergh);
P. J. Bakker, wachtmeester der rijkspolitie Le kl. te
Amsterdam;
M. van den Berg, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Arnhem;
D. Bloemsma, wachtmeester der rijkspolitie Ie kl. te
Oosterwolde;
A. M. Buteijn, wachtmeester der rijkspolitie Le kl. te
Utrecht;
J. van Dijk, <opperwachtmeester der rijkspolitie te
Veenendaal;
G. L. van de Garde, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Zwijndrecht;
K. Griffioen, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Aalsmeer;
L. Hamberg, wachtmeester der rijkspolitie Ie kl. te
Goor;
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V.l.n.r.: J. Schoneveld, W. Wiekenkamp, W. Zorn, J. van der Blom,
C. M. Koeton, N. Los, J. Pierneef

A. Hofman, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Wierden;
J. v.d. Houten, wachtmeester der rijkspolitie le kJ. te
Waalwijk;
J. Hulzinga, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Bolsward;
C. J. van Kruisbergen, wachtmeester der rijkspolitie le
kJ. te Venlo;
D. H. Leeuwis, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Amsterdam;
M. S. van Lenteren, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Dalfsen;
A. Maris, opperwachtmeester der rijkspolitie te Gassel-
temijveen;
H. Metselaar, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te De
Lier;
F. A. Obbens, opperwachtmeester der rijkspolitie te
's-Hertogenbosch;
J. H. A. Overmars, opperwachtmeester der rijkspolitie
te Cothen;
D. Pater, wachtmeester der rijkspolitie le kl, te Lisse;
J. K. Roggeband. wachtmeester der rijkspolitie le kl.
te De Meije;
B. G. Sermondt, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Rotterdam;

J. H. Sikkink. wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Enkhuizen;
W. M. Steerneman, wachtmeester der rijkspolitie le kJ.
te Groessen;
J. Strating, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Hooghalen;
G. J. Veldhorst. wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Krommenie;
E. Veldhuis, opperwachtmeester der rijkspolitie te
Grouw;
A. Venekamp, wachtmeester der rijkspolitie le kJ. te
Diemen;
J. M. C. Voets, wachtmeester der rijkspolitie lekl. te
Nieuwegein;
W. Wagenaar, wachtmeester der rijkspolitie le kl. te
Veere;
J. H. Wiekamp, wachtmeester der rijkspolitie le kJ. te
Hardegarijp;
H. J. Wijen, opperwachtmeester der rijkspolitie te Broek-
huizen.

Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau, in brons:

A. M. van der Werf, administratief ambtenaar C 2e kl.
te 's-Graveland.

25
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Overwinning voor Nijmegen

Recherchegroep

Nijmegen

bezocht R.A.F.-police

NIJMEGEN. Leden van de
recherchegroep Nijmegen hebben een
bezoek gebracht aan collega's van de
Royal Air Force Police van de En-
gelse luchtmachtbasis Laarbruch in
West-Duitsland. Met deze politie-
instantie wordt in het kader van inter-
nationale onderzoeken regelmatig in-
tensief samengewerkt.
Tijdens het bezoek werden ervarin-
gen uitgewisseld en nauwe kontakten
gelegd. Uiteraard werd die dag ook
een plaats ingeruimd voor het spor-
tieve element. Anders dan het natio-
nale elftal moest het Nederlandse
team in de voetbalwedstrijd tegen de
Engelse collega's met 3-1 het onder-
spit delven.
Zowel de volleybalwedstrijd als de
schietwedstrijd werd evenwel met
grote overmacht door de recherche-
groep gewonnen.

(G. van Arragon)

26

Foto: RAF-police SPORT
ONDER REDAKTIE VAN TH.SPELT

Horn won interscolair volleybaltournooi

door adsp. J. Bruijnis, Harlingen
Foto's: J. van Nieuwenhoven

HARLINGEN. - Ter gelegenheid
van de officiële ingebruikneming van
de nieuwe sporthal van de opleidings-
school van de Rijkspolitie in Harlin-
gen vond er op 31 maart j.l. een

volleybaltournooi plaats tussen poli-
tiescholen onderling.
Aan het tournooi werd deelgenomen
door teams van de N.P.A., de ge-
meentepolitiescholen Leusden, Rot-
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terdam, Den Haag en Lochem en de
RP-opleidingen van Apeldoorn, Horn
en Harlingen.
Na een spannend en sportief tour-
nooi slaagde het vertegenwoordigend
zestal van de school te Hom er in
als eerste te eindigen, gevolgd door
2. RP Apeldoorn; 3. N.P.A.; 4. GP
Den Haag; 5. GP Leusden; 6. RP
Harlingen; 7. GP Rotterdam; 8. GP
Lochem.
"Hoewel de eerste prijs geen wissel-
beker is, wordt wel verwacht, dat de
R.P. Hom het volgende tournooi
organiseert", merkte de heer Van
Twillert, direkteur van de school te
Harlingen, op bij de prijsuitreiking.
Het luide applaus vanuit de zaal ge-
tuigde van instemming met dit voor-
stel.

Spelfragment

+
Het exterieur van de nieuwe sporthal
voor de school te Harlingen.
Een modern en zeer goed geoutilleerd
gebouw met een grote (deelbare) zaal
en twee dojo's.

Winnende team Horn met begeleiders

District Zwolle
oostelijk biljartkampioen

ENSCHEDE. - De biljarters uit het
district Zwolle hebben op 4 april in
biljartpaleis Stokkers te Enschede ge-
toond het vaardigste te zijn op het
groene laken.
In een ontmoeting tussen deelnemers
uit de distrioten Apeldoorn, Nijmegen
en Zwolle werden die dag de inge-
wikkeldste stoten gemaakt.
Na 45 partijen konden de heren
Leidekker, Struik en Snoek (die de
uitslagen-administratie hadden ver-
werkt) meedelen dat Zwolle de
meeste caramboles had gemaakt. Het-
geen natuurlijk nog niet wil zeggen,
dat zij het meest in de kroeg komen.

(A. Jalving)
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nieuwet -t ~
groeps- •..
commandanten

Met ingang van 1 april 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Zaandam der Rijkspolitie ,te Water
de adjudant P. van Duijn. Hij werd
geboren op 16 mei 1918 te Katwijk
en was sedert 1 jul,i 1964 cornman-
dant van de post Llrnuiden der Rijks-
polieie te Water.

Met ingang van 1 april 1977 aange-
wezen als commandant van de recher-
groep Amsterdam de adjudant J. van
Rossen. Hij werd geboren op 15 juli
1918 te Maassluis en was sedert 1
juli 1972 plaatsvervangend cornman-
dant van de recherchegroep Amster-
dam.

28

Met ingang van 1 april 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Beek en Donk de adjudant R. Roze-
ma. Hij wem geboren op 9 september
1925 te Ten Boer en was sedert 1
januari 1974 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Nuenen (voor-

heen Mierlo).

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Brakel de adjudant W. H. Eg-
gink. Hij werd geboren op 12 maart
1920 re Amersfoort en was sedert 15
augustus 1970 commandant van de
post Amrnerzoden.

Met ingang van 1 maart 1977 aan-
gewezen als commandant van de
groep Staphorst de adjudant J. Spaar-
garen. Hij werd geboren op 30 mei
1923 te Leiderdorp en was sedert
1 december 1975 plaatsvervangend
commandant van de groep Staphorst.
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Koninklijk Nederlands
Leger- en

Wapenmuseum

De Nederlandse
krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945
in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder
expositieruimte wordt
beschikt, traoht het
Legermuseum de

veelbewogen
krijgsgeschiedenis van ons
volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en
dia-voorstellingen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van
13_15tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

Wieldrukmeter voor
voertu igen
Weegt snel en betrouwbaar,
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerge Inlichtingen
bv Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co, Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070-854300

Postbus 19030

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-4-'77: Mej. W. J. M. Hofstee, typiste A

te Alkmaar (vkg); N_ K. v . Klaveren, schrijver

te Medemblik; H. Ender, wmr. le kl. (her-

plaatsing) te Heiloo.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-4-'7)': J. A. Hasper, wrnr. le kl. te

Amsterdam.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-4-'77: P. W. van der Male, wmr. le kl.

te Oude Tonqe,

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-4-'77: P. S. van Luik, wmr. le kl. te

's-Gravenhage.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-4-'77: J. W. Snijders, wmr. le kl. te

't Zandt.

DISTR1CT NIJMEGEN

Per 1-4-'77: A. M. V.d. Voorde, wmr. le kl. te

Groesbeek; H. W. J. van Dijk, wmr. le kl. te

Nijmegen,

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'77: L. Kaspers, adm. ambt. C 2e kl.

te Utrecht.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-3-'77: Mej. L. M. Wagelmans, schrijver

A te Driebergen; mevr. P. A. M. Verbon-

Geers, adm. ambt. C 3e kl. te Driebergen;

A. A. H. Bree, adm. ambt. B le kl. te Drie-

bergen,

Per 16-3-'77: G, Schoonbeek-Monsma, schrij-

ver-A te Driebergen.

Per 1-5-'77: F, A. Marijnissen, referendaris te

Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: P. L. M. Vermeulen te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant:

Per 1-4-'77: A. H. Streefkerk te Amsterdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: J. Schouwink te Midden Beemster.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: J. A. van Niekerk te Amsterdam;

J. Oost te Amsterdam; G. Schouten te Dui-

vendrecht; J. V.d. Meulen te Muiden ; R.

Meems te Uitgeest; J. A. Houtman te Castri-

cum; R. van Laar te Volendam; G_ A. van

Laere te Amsterdam; G. J. Leloux te Amster-

dam; W. M. Nabu te Utrecht.

tot parketwachter-A:

Per 1-2-'77: J. van Bussel te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: C. Förch te Apeldoorn; E. Beelen

te Apeldoorn.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: G. A. de Roock te Borculo; C.

Dalhuisen le Apeldoorn; D. H. Wiggers te

Borculo.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'77: R. Kamminga te Eelde.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: B. Padding te Norg; M. Koers

te Smilde; R. Altena te Assen (vkg).

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-3-'77: A. W, N, Timmermans te Val-

kenburg (L.).

Per 1-4-'77: J. M. Rijsbergen te Breda (recher-

chegroep).

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: A. C, Hoogendoorn te Breda

(rech. gr.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: A. v. Loon te Baarle-Nassau; J,

Stekel enburg te Ulvenhout.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-4-'76: J. J. Lucier te Dordrecht.

Per 1-1-'77: J. Kootstra te Middelharnis.

Per 1-3-'77: D. A. van Strien te Poortugaal.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'76: C. Twigt te Dordrecht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'76: S. van Groningen te Hei en

Boeicop; J. H. de Vos te Middelharnis; A.

van Driel te Dordrecht; A. J. Lindgreen te

Vianen; A, H. M. Splinter te Alblasserdam.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-11-'76: H. J. Vermeulen te Dordrecht.
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DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A. Gelderblom te Pijnacker.

Per 1-2-'77: H. Vink te 's-Gravenhage.

Per 1-4-'77: A. Vliem te 's-Gravenhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: J. D. C. Tuijkkink te Pijnacker.

Per 1-3-'77: A. A. van Leeuwen te Nieuwveen.

Per 1-4-'77: P. J. J. de Poorter te 's-Graven-

hage; M. Broer te 's-Gravenhage; P. A. Sterk

te Rotterdam; P. V.d. Dool te 's-Gravenhage.

tot wachtmeèster 1e kJ.:

Per 1-4-'77: M. C. Rourink te Nieuwerkerk a.d.

IJssel; R. M. Berkhout te Rijswijk (verk.); N.

Zagwijn te Sassenheim; M. Oostrum te Nieu-

werkerk a.d. IJssel; A. P. v. Kampen te Moor-

drecht; G. Bikker te Schoon hoven ; A. D. van

Duijn te Leiderdorp; P. J. M. V.d. Hadelkamp

te Bodegraven; E. Velthuysen te Rijswijk

(verk.); K. Pelle te Oegstgeest; Th. H. Daane

te Rijswijk (verk.); R. C. M. V.d. Wiel te

Noordwijkerhout; J. L. de Jong te Voorhout;

P. F. M. Groners te Stolwijk; M. J. Colijn te

Haastrecht; A. T. J. M. Stubbe te Hillegom;

A. W. Stoffels te Pijnacker; G. B. A. V.d.

Wulp te Boskoop.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: J. A. Lenting te Groningen (meld-

kamer); J. Maring te Groningen (meldkamer).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: B. R. Bolt te Groningen (vkg).

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-3-'77: A. Hiemstra te Leeuwarden (par-

ketpolitie).

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-4-'77: H. de Jong te Lemmer; H. E. v.

Bijnen te Franeker.

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: G. A. Verhuist te Middelburg.

DISTR'ICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-2-'77: A, van Zeist te Arnhem.

Per 1-3-'77: W. H. Eggink te Brakel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: A. Lieltink te Nijmegen.

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'77: F. Post te Uilt; R. Zwakenberg

te Doesburg ; J. Palland te Varsseveld.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: H. K. Wierenga te Buren,

DISTRICT UTRECHT

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-4-'77: W. Jansen te Vreeswijk; Chr. v,
Hunnik te Rhenen; I. J. H. Klaassen te

Mijdrecht.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'77: J. Veneman te Ommen.

Per 1-4-'77: J. G. Jone Poering te Zwolle,

tot wachtmeester 1e kJ.:

Per 1-1-'77: A, A, J, M. v.d. Grindt te Stad

Delden,

Per 1-4-'77: W. de Vries te Olst; J. Oester-

veld te Losser; H. Poolman te Haaksbergen;
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• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

H. G. M. Horenberg te Zwolle (vkg); B. Fed-

des te Zwolle (vkg); S. M. Regeling te Raaite.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-4-'77: J. Spruit te Voorburg; C. Steke-

lenbrug te Voorburg.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: H. G. F. van Miltenburg te Bilt-

hoven.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: J. C. J. Beerens te Voorburg:

F. J. Slijkhuis te Voorburg.

Per 1-2-'77: M. A. Looijestijn te Voorburg.

tot adm. ambt. C 1e kJ.:

Per 1-1-'77: R. J. M. Hagen te Voorburg.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-3-'77: J. R. Limon te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-2-'77: J. G. Waanders te Driebergen.

C.O.M.E.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: J. E. de Lange te Neerijnen.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'77: P. Hogewoning te Soestdijk.

Per 1-4-'77: G. C. de Vries te Soestdijk.

verplaatsingen

DISTRICT ASSEN

Per 1-3-'77: R, Kamminga, wmr. 1e kl. van

Uffelte naar Eelde.

D'ISTRICT BREDA

Per 22-1-'77: J. Welle, wmr. 1e kl. van Hal-

steren naar 's-Hertogenbosch (techn. rech.).

Per 1-3-'77: A. W. N, Timmermans, owmr.

van Zevenbergen naar Valkenburg (L.).

Per 19-3-'77: P. Chr. de Paauw, wmr. van

Kaatsheuvel naar Nunspeet.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-3-'77: D. A. van Strien, owmr. van

Rhoon naar Poortugaal.

Per 14-3-'77: C. P. L. V.d. Waal van Dijk,

wmr. van Rozenburg naar Dordrecht; A. H.

M. Splinter, wmr. van Alblasserdam naar

Dordrecht.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-3-'77: A. A. van Leeuwen, wmr. 1e kl.

van Nieuwkoop naar Nieuwveen,

DISTRICT GRONINGEN

Per 19-3-'77: G. R. Noordhof, wmr. 1e kJ.

van Groningen (vkg) naar Leeuwarden (vkg).

LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V_

Hoofdstraat 64 - Terheyden (N.B.) - Tel. 01693-1224
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DISTRICT LEEUWARDEN

Per 19-3-'77: G. R. Noordhof, wmr. le kl. van

Groningen naar Leeuwarden.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-2-'77: J. H. F. M. Driessen, owmr. van

parketpolitie naar Maastricht (meldk.).

Per 19-2-'77: F. F. M. Dijkstra, wmr. le kl.

van Nieuwenhagen naar Maastricht (rech. gr.);

J. Heebink, wmr. van Maastricht (vkg) naar

Maastricht (rech.).

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-3-'77: W. H. Eggink, owmr. van Ammer-

zoden naar Brakel; J. Burgers, wmr. van

Ammerzoden naar Hedel.

Per 19-3-'77: H. G. ten Broeke, owmr. van

Gendt naar Nijmegen.

DISTRICT UTRECHT

Per 14-3-'77: J. Veninga, wmr. van Rhenen

naar Driebergen.

Per 1-4-'77: T. Geertsma, wmr. le kl. van

Bilthoven naar 's-Gravenhage.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'77: Gravendeel, wmr. van Wijhe naar

Olst; C. J. v.d. Brink, wmr. van Olst naar

Wijhe.

Per 14-3-'77: A. J. J. Kleinherenbrink, wmr.

van Zwolle (vkg) naar Driebergen (SAS).

Per 19-3-'77: P. E. M. Nijhuis, wmr. le kl.

van Raalte naar Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 14-3-'77: S. Imminkhuizen, wmr. van Drie-

bergen naar Doorn,

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-4-'77: J. Heijndijk, adjudant te Blokker;

H. L. J. V.d. Berg, wmr. le kl. te Bergen (NH)

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-2-'77: G. Kingma, adjudant te Was-

senaar.

Per 1-3-'77: J. van Bloois, adjudant te 's-Gra-

venhage; P. Dieleman, owmr. te Rijnsburg.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-2-'77: R. Simons, wmr. le kl. te Arne-

muiden; H. a. Pak, wmr. le kl. te Kapelle.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-4-'77: O. Taai, wmr. te Amerongen; J.

Chr. V.d. Hoek, wmr. te Mijdrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-4-'77: B. Weppelink, owmr. te De Lutte.

Catalogusprijs 'auto

f 8.000,- W.A. f 146,-

Al! risk f 349,-
I 10.000,- W.A. f 161,-

Al! risk f 390,-

I 12.000,- W.A. f 167,-

Al! risk f 430,-
I 15.000.- W.A. f 177,-

Al! risk f 494.-

RENTELOOS LENEN
kunnen wij niet, wel met het goedkoop wettelijk tarief met

een eigen termijnkeuze. I n en tijdens looptijd aflossing mo-

gelijk maar ook weer opname dus altijd geld achter de hand.

Inlossing elders lopende lening mogelijk: Vergelijk de kosten

van uw oude auto met de rente kosten voor een nieuwe auto.

Natuurlijk kunt u deze gelden ook voor andere doeleinden

besteden.

in memoriam

Owmr.

A. W. v. Kuijen

Hazerswoude

'* 13-9-'26

t 11-3-'77

Voorbeeld, alle bedragen mogelijk.

Privé lening 2e Hyp. boot, caravan etc.

I 3500,- 36 rnnd. I 126,- I 15000,- 96 mnd. I 282.-
I 6000,- 48 mnd. I 168,- 130000,- 120 mnd. I 500.-
I 8500,- 54 mnd. 1215,- 160000,- 180 rnnd. I 858.-
I 12500,- 60 mnd. 1288,- f 75000,- 180 mnd. I 1073,-
I 17000,- 60 rnnd. 1389,- geen behandelingskosten

WIST LJ AL dat een betere rijders Verzekering ook is voor

uw auto niet ouder dan 3 jaar. bestuurder minimaal 2.• jaar.

met nog betere polis inc\. gr. grt.

Informeer als vele honderden voor u. vertrouwd en discreet.

bel nu:

JANSENS

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Telefoon 03410 - 14423. 16710

Van Goorswegje 3, Hierden. Ermelo, telefoon 03417 - 6150

Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-4-'77: G. J. J. van Lingen, distr.

Utrecht; J. van den Heuvel, P. C. van den

Heuvel, W. J. M. de Vlieger, H. J. Koot-

stra, D. Verhoog allen distr. 's-Graven-

hage; J. de Keizer, J. van Maanen, distr.

Dordrecht; W. G. Chr. Cornelissen, B.

Vermeer, F. L. Walraven, G. H. J. Sloot,

H. W. J. van Vuuren, P. J. M. Roelofs,

W. J. Dang allen distr. Nijmegen; R. van

Moerkerken, distr. Apeldoorn; K. Koers,

W. Roffel, J. Bouwkamp, G. J. Stulp, J.

Mertens allen distr. Groningen.

Per 1-5-'77: C. H. A. F. Putter, P. J.

Frantsen, distr. Amsterdam; H. H. de

Gf'oot, distr. Utrecht; IJ. C. G. de Klerk,

distr. 's-Gravenhage; P. A. Smitshoek, B.

W. Kalkman, S. Riedijk, J. J. van Zan-

ten, K. Post allen distr. Dordrecht; A. J.

Janse, distr. Middelburg; J. Th. F. van

Opstal, P. A. C. Stoop, distr. Breda; H.

A. Koch, distr. Roermond; J. Pelzer,

distr. Maastricht; H. K. van Toorn, A. M.

F. van Kuilenburg, distr. Nijmegen; L. D.

Bouland, F. J. WOlsink, distr. Apeldoorn;

P. J. Geerts, N. Niestijl, F. Oldenburger,

R. Hovinga, K. Blaauwwiekel, J. Bethle-

hem allen distr. Assen.

verplaatsingen

Res. wmr. J. G. van Geldrop van distr.

Utrecht naar distr. Apeldoorn; res. wmr.

J. Benders van distr. 's-Gravenhage naar

distr. Assen; res. wmr. J. P. Kalkman van

distr. 's-Gravenhage naar distr. Assen; D.

M. L. Overdorp van distr. Leeuwarden

naar distr. Zwolle.

31
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Het beheer en de exploitatie van Schiphol zijn in handen
van de N.v. Luchthaven Schiphol. Om de orde en
veiligheid op Schiphol zeker te stellen, beschikt de
Luchthaven over een eigen korps Luchthavenpolitie.

Wegens pensionering van het huidige hoofd van dit korps
op 1-8-1979 zoeken wij kontakt met een toekomstig

hoofd luchthavenpolitie
Voor hel opdoen van de benodigde luchthavenervaring
zal gedurende de inwerkperiode aanstelling plaatsvinden
als chef algemene dienst/plaatsvervangend hoofd
Luchthavenpolitie.

Het hoofd Luchthavenpolitie is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het door overheid, direktie en haven-
meester vastgestelde beleid t.a.v. orde en veiligheid op de
luchthaven. Voorts houdt hij toezicht op de naleving van
de bepalingen opgenomen in voorschriften en
reglementen voorzover dit toezicht is gedelegeerd aan de
Luchthavenpolitie. De dagelijkse leiding van het korps
Luchthavenpolitie omvat het organiseren, koördineren en
begeleiden van de diverse takken van dienst en het regel-
matig plegen van overleg t.a.v. beleid en uitvoering.

Daarnaast heeft het hoofd Luchthavenpolitie in de
samenwerking met een aantal overheidsinstaties een
adviserende taak in het tot stand brengen van meer
algemene maatregelen ten behoeve van orde en veiligheid
op de luchthaven. Hij houdt daarom niet alleen kontakt
met andere bedrijfsonderdelen van onze vennootschap,
maar pleegt ook overleg met externe instanties zoals:
Rijkspolitie Dienst Luchtvaart, de gemeentelijke politie-
korpsen, Douane Schiphol en Koninklijke Marechaussee.

Organisatorisch is het hoofd Luchthavenpolitie recht-
streeks geplaatst onder het hoofd Operationele Dienst,
tevens havenmeester.
Vanuit deze positie geeft hij leiding aan het korps, dat
momenteel circa 115 personeelsleden telt.
De arbeidsvoorwaarden en het opleidingsniveau van het
geüniformeerd personeel zijn vergelijkbaar met die van de
reguliere politiekorpsen.

Wij zoeken een man met ruime ervaring als officier in een
politiekorps, met leidinggevende kapaciteiten,
organisatievermogen, kontaktuele vaardigheden en
representativiteit. Hij dient aan de Nederlandse Politie
Akademie te zijn opgeleid.
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de
selektieprocedure. Voor deze funktie geldt een maximum
salaris van f 5.433,- per maand.
De premie AOW/AWW is voor rekening van de luchthaven,
omdat de bepalingen van de Algemene burgerlijke
pensioenwet van toepassing zijn.

U kunt uw sollicitatiebrief, ondervermelding van
nr.86/RP, sturen naar het bureau Personeelszaken van de
N.V. Luchthaven Schiphol te Schiphol-Centrum.
Wilt u eerst nadere informatie, neem dan kontakt op met
de heer G. de Boer, hoofd Luchthavenpolitie,
tel. 020 - 517 2125 tussen 13.00 en 13.30 uur.

r;JI'"
n.v.luchthaven

",--_Schiphol

Maart-puzzel

De oplossing van de puzzel in het
maart-nummer luidde:
8 x de letter P.
Winnaar werd mevr. A. Gerrits-Dal-
huisen, Hofstedelaan 2, Roden (Dr.).

De zoekplaat voor de junioren:
Het fluitje bevindt zich links van de
schoorsteen van de rechter locomotief.
Winnaar werd: Sandra de Borst,
Claushof 9, Huissen.

Kraakpuzzel

Onze beeldwoordpuzzel staat deze
keer in het teken van de misdaad.
Wie kraakt deze krakers-puzzel? 't Is
weer het bekende RPm-recept: de
omschrijvingen van de gevraagde
woorden staan in de puzzel vermeld
of aangeduid met een cijfer dat cor-
respondeert met hetzelfde cijfer in de
tekening. De pijltjes in de puzzel
geven aan of u horizontaal of verti-
caal moet invullen.

Onder de inzenders van goede oplos-
singen voor 15 juni (op een brief-
kaart s.v.p.) wordt weer een boeken-
bon van f 25,- verloot.

Adres: Puzzelredacteur RP-magazine,
Brahrnsstraat 9, Eerbeek.
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Zoekplaatje voor de jeugd Waar is het
gestolen geldkist je?

BERGop

.K~A

F-<' \ 2

~~ ..
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

-t
3-AZI

18e jaargang

no. 10

juni 1977

inhoud

OMSLAGARTIKEL

Luchtopnamen . . . . 4

H. Prins (De Punt):

Wie wil een telefoonlijn

naar de trein leggen? 6

H. Bosslnk (PD-Vrles):

Met het video-oog

turen naar de trein ... 7

D. Smit (De Punt):

'de blijft doorlopen, want

ontsnappen kun je toch niet' 8

Mr. C. Jansen (Bovensmilde):

Gegijzelde kinderen

hielden dagboek bij . . 10

F. van Eften (Assen):

"Je komt er toch anders

uit dan je erin gaat" . . 12

INFO INTERN

Nieuws uit de districten .. 13

MERCKWAERDIGHE GEBOUWEN

(5) Postbureau Eijgelshoven. . 21

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe groepscommandanten 23

Personalia . 24

RPm-puzzel 28

ASSEN -·SMILDE -DE PUNT

. . . In het beleidscentrum ...

... biJ de school ...

... biJ de trein ...

Helpen en hopen.
Waarnemen, wachten ...
Negentien bange dagen.
Negentien lange nachten.

De afschuwelijke nachtmerrie is
voorbij. Er rijden weer treinen
langs De Punt. En de school-
kinderen van Bovensmilde spe-
len weer buiten .

Maar er zijn acht doden geval-
len. Er is veel leed. En de gevol-
gen zijn nog bij lange na niet te
overzien.

Na alles wat er over deze com-
plexe zaak is gepubliceerd,
meent het RP-magazine te kun-
nen volstaan met een terugblik
op hetgeen er verricht is door
kollega's van het Korps Rijks-
politie die in het district Assen
werden ingezet.

Onze fotografen waren er bij:
op de P.D.'s, bij de trein, achter
de school, in het veld, bij de
wereldpers, in de beleidsbunker.
Hun foto's zijn afgedrukt in dit
juni-nummer, vergezeld van in-
drukken van onze redakteuren
en terugblikken van talrijke RP-
kollega's die er bij waren, daar
in Drenthe.

Wellicht tegen beter weten in,
blijven wij hopen dat Nederland
voor terreurdaden als deze ver-
der gespaard mag blijven.

De Redaktie

3
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Maandagochtend
23 mei 1977

Een uur nadat de terroristen In
Drenthe hebben toegeslagen, ma-
ken de luchtfotografen van de RP-
dienst Luchtvaart deze opnamen.
De intercity 747, op weg van Assen
(rechtsonder) naar Groningen (links
boven), is die ochtend om even
over negenen met een ruk aan de
noodrem tot stilstand gebracht.
Negen gewapende Zuidmolukkers
- onder wie een meisje - ontpop-
pen zich als treinkapers, die op
gewelddadige wijze de regering
hun eisen willen afdwingen. 54 pas-
sagiers worden samengedreven in
de voorste twee (van de vier) trein-
stellen (op de foto zijn dat de
meest linkse).
Op de bestuurdersplaats wordt een
wachtpost ingericht, daarachter de
commandopost en de ziekenboeg.
De rest van het voorste treinstel
wordt bestemd voor de 36 manne-
lijke gijzelaars.
Voorin het tweede treinstel komen
de slaapplaatsen van twee kapers,
dan enkele coupé's voor de 18
vrouwelijke reizigers en de achter-
ste helft wordt gebruikt als ver-
gaderruimte en verblijfplaats voor
de overige kapers.
Van het derde treinstel is alleen
het voorste gedeelte in gebruik:
als wasgelegenheid en kleedruimte.
'De rest van de trein blijft leeg.
Ter oriëntatie: achter de bosrand
(rechtsboven in de foto) is de golf-
baan 'De Poll' met z'n riante club-
huis, dat wordt ingericht als aktie-
centrum en waarnemingspost (LPD
Vries). Aan de andere kant van de
trein - westwaarts - (buiten de
foto) betrekken mariniers een boer-
derij.

Ongeveer een kwartier na de trein-
kaping dringen vier gewapende
Molukkers - de o.I.-school in
Bovensmilde binnen. Aanvankelijk
worden 113 kinderen vastgehouden
in de middelste klaslokalen van de
langste (midden) vleugel. Op de
tiende dag, als alle kinderen zijn
vrijgelaten, worden de overgeble-
ven vier leerkrachten vastgehou-
den in de hall.

5
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'Wie wil een
telefoonlijn naar
de trein leggen?'

Twee dagen voor z'n examen zit
Henk Prins (23) groepsrechercheur te
Bedurn, thuis in Assen te studeren
voor zijn B-diploma.
Als hij die maandag, kort na negen
uur, de radioberichten over de akties
van de Zuidmolukkers hOOJ;t,beIt hij
zijn groepsoommandant op.
Om 12.00 uur liggen de opengeslagen
studieboeken nog op tafel en bevindt
de jonge wachtmeester zich op het
districtsbureau in Assen. Hij is inge-
deeld bij de recherchegroep. Later in
de namiddag begeeft hij zich met een
aantal collega's naar de LPD Vries,
in het gebouw van de golfclub "De
Poll" te Glimmen. Als daar twee vrij-
willigers worden gevraagd om een
veldtelefoon naar de gekaapte trein
aan te leggen steken Henk Prins en
collega Dick Scholing (groepsrecher-
cheur Coevorden) hun hand op. Even
later verdwijnen ze met een telefoon
en enkele haspels met telefoonkabel
in de richting van de trein. Er is in-
middels kontakt geweest tussen de
LPD Vries en de trein door middel
van een megafoon en een sterke
lamp. Ze worden verwacht.
Om bij de trein te komen moeten ze
door de Drentse Aa. Die blijkt dieper
dan ze hadden verwacht. Met de
veldtelefoon boven hun hoofd zwem-

Later moet er opnieuw een tele-

foonlijn naar de trein worden ge-

legd, nu door vier RP-vrijwilligers.

Ze mogen alleen in onderbroek ko-

men; gelukkig is het zomers weer.

(Foto Techn. Rech. Groningen)

6

Door de raamventilator komen acht

telefoonlijnen op het golfcentrum

'De Poll' binnen, dat als commando-

post bij de trein is ingericht (LPD

is majoor D. de Jong). Rechts een

TV-toestel met de door de eigen

video post opgevangen beelden van

de trein.

Foto rechts: kapt. R. Bordewijk (plv.

LPD) als een spin tussen de tele-

foondraden en (8) toestellen.

(Foto's Buro AD/Bosma)

men ze de 7 à 8 meter naar de over-
kant. Ze voelen niet hoe koud het
water is, maar lopen meteen het water
in, gekleed in een overall met daar-
onder alleen' een onderbroek. Als ze
over het water zijn kunnen ze via
een moerassig gebied en een spoor-
sloot naar de spoorbaan lopen. Als
Prins via een dammetje aan de andere
kant van de sloot is gekomen kan hij
de telefoon van Scholing aanpakken.
Achter een geopend treinraam wacht
een kaper, die hem beduidt dat hij
de telefoon kan aangeven. Prins is
best bereid om dat te doen en voegt
er aan toe: "Laat hem niet vallen".
Later zegt Prins: "Op zo'n moment
Iet je niet op die figuren. Je denkt
alleen aan jezelf en dan is het vreemd
dat zo'n opmerking uit je mond
komt."

Op de terugweg hoort hij: "Staan
blijven. Kom terug. Ik heb nog wat
voor je." Prins ziet een visioen van
een deur die opengaat en hoort een
stem die hem vraagt binnen te ko-
men. De kaper heeft echter andere
bedoelingen: hij overhandigt een sten-
cil waarop de eisen van de kapers
aan de regering zijn geformuleerd en
een lijstje met benodigde medicamen-
ten. Dan mag de wachtmeester ver-
trekken.
De spanning heeft hem flink te pak-
ken. Bij het afwinden van de haspels
loopt de zaak even uit de hand. De
telefoonkabel raakt verward en moet
ontward worden. Van brandnetels
heeft Prins op de terugweg niets ge-
voeld. De telefoonlijn ligt er. Maar
Prins heeft zijn B-diploma niet ge-
haaId. (AH)

Rp.org_RPM77_06_juni_nr.10_compri 162



Met het video-oog
turen naar de trein
- dagen lang

Voor Henk Bossink (41) was het de
tweede keer dat hij aktief bij een
treinkaping betrokken werd.
Als de technisch rechercheur uit
Groningen de opdracht krijgt om met
kollega's nabij de trein een video-
waarnemingspost in te richten, kan
hij de draad oppakken waar hij die
in december 1975 heeft laten liggen.
"Voor mij was het een voortzetting
van de procedure in Wijster, met dit
verschil dat we niet zo paniekerig
reageerden als toen we de eerste keer
een bericht van een kaping ontvin-
gen."
Vanaf het begin wordt er een rou-
lerings-systeem voor het personeel in
het leven geroepen: de ene dag dienst
van 's ochtends vijf uur tot een uur
of elf 's avonds, de andere dag bezig
met de lopende zaken in het district.
Daardoor krijgt ieder de gelegenheid
even thuis te zijn.
"Emotioneel ben ik niet bij de zaak
betrokken geweest", zegt hij, maar
even later hoor je uit zijn mond dat
naar zijn mening deze gijzeling beter
is geëindigd dan die van Wijster. De
kritiek van de gegijzelden van toen
blijkt nog zwaar bij hem te wegen.
Wat de afloop van de affaire in Vries
betreft, merkt hij op: "We wisten dat
er iets zou gaan gebeuren. Je rekent
er ook op, maar toen de kakofonie
van geluiden losbarstte, kwam het
toch onverwacht."

altijd niet wat ze zou kunnen (en

moeten) zijn, zoals bijvoorbeeld

bepaalde persfotografen en filmers

zijn uitgerust. Dank zij de welwil-

lendheid van een Duitse en een

Japanse camera-fabriek, de mede-

werking van het Korps Mariniers

en een forse dosis improvisatie-

talent heeft de technische recher-

che zich ook nu weer weten te red-

den met geleende en zelfgefabri-

ceerde spullen, maar een wat rui-

mer budget zou voor de nabije

toekomst wel gewenst zijn.

Van maandagochtend 23 mei tot

en met het gewelddadige einde op

zaterdagochtend 11 juni hebben

verscheidene mensen van de tech-

nische recherche hun ogen en die

van hun camera's op de trein (in

de cirkel) gericht gehouden. Wel-

dra komt er een mast bij van de

PTT, later nog een tweede, aan de

andere kant van de trein. Beide

zijden kunnen nu voortdurend in

de gaten gehouden worden.

Sinds Wijster is de film-uitrusting

van de politie verbeterd, maar nog

Foto links: De met tanks en prik-

keldraad beveiligde ingang van het

golfclubcentrum 'De Poll', dat als

PD Vries werd ingericht, hoewel

'De Poll' net over de Drenthse

grens in Groningen ligt, en ressor-

teert onder de gemeentepolitie van

Haren, met als waarnemend korps-

chef de h.c. van de stad Gronin-

gen. In de gegeven omstandighe-

den kon echter niemand zich op-

Winden over een 'grenskonflikt' .

(Foto's Buro AD/Bosma)

Op de foto onder volgt waarnemer

H. Bossink (rechts) wat het oog van

zijn video-camera registreert.

~~il"'_I·°l.--

~
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'Je blijft doorlopen, want je
kunt toch niet ontsnappen .

Dat Douwe Smit (46), rechercheur
bij het district Groningen, zo nauw
bij de gijzelingszaak zou worden be-
trokken, had hij niet verwacht toen
hij zich op 24 mei meldde bij de
stafgroep van het district Assen. Na
enige tijd te hebben gewacht, vraagt
een collega van de groep Vries om
assistentie voor toezicht op de over-
weg in Glimmen. Smit gaat graag
mee, want hij weet dat de tijd sneller
gaat als je ergens mee bezig bent.
Bij de spoorbaan treft hij Henk Hel-
mantel aan, eveneens een rechercheur
van de recherchegroep Groningen
"met de mouwen omhoog in de zon".
In de loop van de ochtend wordt hun
verteld dat ze waarschijnlijk eten naar
de trein zullen moeten brengen. Om
11.14 uur krijgen ze officieel bericht:
Om twaalf uur precies bij de trein.
Hoe reageer je op zo'n opdracht?
Smit: "Natuurlijk gaat er wat door
je heen. Je vraagt je af of je dat kunt
verantwoorden tegenover je gezin. Als
politieman heb je onder meer als taak
het helpen van verdrukten. Wat dat

8

• •

dom A. Huizing

betreft is er geen probleem. Maar hoe
zal het kontakt met de kapers ver-
lopen? Zullen ze je accepteren?
Overigens ontstaan dezelfde gevoe-
lens als je voor het eerst een café
moet ontruimen. De eerste keer is
dat het moeilijkst."
Hij heeft er niet veel tijd voor nodig
gehad om te besluiten aan het voed-
seltransport mee te werken. "Je gaat
het gewoon doen. We zijn met ver-
trouwen de reis naar het onzekere
begonnen." Het moeilijkst blijkt wel
de tijd die verstrijkt tot dat de lorrie
met voedsel gaat vertrekken.
Als ze de eerste maal de trein nade-
ren, worden zij opgewacht door drie
kapers in de bestuurderscabine: één
die het woord voert, de beide anderen
houden hen onder schot. Er moet ge-
lost worden bij de kop van de trein.
Later wordt de lorrie over het andere
spoor gereden, zodat Smit en Hel-
mantel bij het midden van de trein
komen en de spullen daar kunnen
overladen.
Mevrouw Els Smit hoort om half
één in een radioreportage dat haar
man naar de trein is geweest ("Daar
ben ik wel van geschrokken"). "En
moet je dat nu iedere keer doen",
vraagt ze, als haar man belt.
Tijdens de eerste 'wandeling' naar
de trein overleggen Helmantel en

"

Gespannen volgen de voedselbren-

gers D. Smit (links) en H. HeIman-

tel alle berichten over de kapers

en hun optreden, tijdens de rustige

momenten op 'De Poll'.

(Foto LFF)

Bij overweg Glimmen - afgegren-

deld met tanks, marechaussee en

barricades - proberen fotografen

en filmers met hun tele-kanonnen

te registreren wat zich in en om de

gekaapte trein afspeelt. Op de

voorgrond van de onderste foto:

Paul Chrzanowski, cineast van

NBC-News, die drie maal daags 2

minuten televisie (via de satelliet)

moet verzorgen voor 18 miljoen

Amerikanen 'from coast to coast'.

Hij belt vanaf de overweg recht-

streeks met New Vork. Sinds maart

zat hij vier weken in Beiroet, toen

14 dagen in Zaire en nu is hij in

Glimmen.
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De rechercheurs Smit (voorop) en Helmantel, voor de

zoveelste keer op weg naar de trein, met hun lorrie

vol eerste levensbehoeften. Mevrouw Smit hoort er

Smit hoe ze het zullen gaan doen.
Ze maken enkele praktische afspra-
ken: "Geen handen op de rug of in
de zak. Niets doen wat de kapers
ongerust kan maken. Uitgaan van de
afspraak: Wij zorgen voor jullie
fourage. Voor het beleid moet je
ergens anders zijn".
Als er op de derde dag vanuit de
trein over hun hoofden heen ge-
schoten wordt, is er een kleine
reactie van schrik. "Maar je blijft
gewoon doorlopen. Je kunt toch niet
ontsnappen. Het gekke is dat je ook
daar aan went. Later is er wel meer
geschoten, maar daar trek je je vrij-
wel niets van aan."
Het kontakt met de kapers verloopt
wisselvallig. Over het algemeen zijn
de gesprekken kort en zakelijk. Het
onderwerp is steeds de verzorging
van de mensen in de trein. De recher-
cheurs nemen briefjes voor medicij-
nen in ontvangst en brengen over-
tollige spullen mee terug.
De kapers helpen niet bij het in- en
uitladen, op een enkele uitzondering
na. "We kregen de vaardigheid van
een melkrijder bij het aan boord
zetten van de zware gamellen. Hel-
mantel en ik vormden een goed kop-
pel, al gauw bleek dat we ieder een
verschillende inbreng hadden en el-

voor het eerst van in een radioreportage. "Daar ben

ik wel van geschrokken ... "

kaar goed aanvoelden. Bovendien: hij
was rechts- en ik linkshandig en dat
was bij het verplaatsen van de spul-
len erg praktisch."
AIs ze op een gegeven moment, waar-
schijnlijk omdat ze voor het eerst een
colbert aan hebben, bij de trein ko-
men, moeten ze worden gefouilleerd.
Het optreden van de kapers is bij-
zonder korrekt. Voordat de politie-
mannen worden gefouilleerd wordt ge-
vraagd: "Zou u daar even willen
gaan staan? Zou u even uw handen
omhoog willen steken." Smit: "Ik
dacht: Aan deze wijze van benade-
ren kunnen wij bij de politie een
voorbeeld nemen."
In een later stadium van de gijzeling
ontstaat er bij de etenbrengers een
probleem. Een gegijzelde, die is
flauwgevallen, moet worden gehaald.
Onverwacht wordt bepaald dat er
vier rechercheurs, onder wie Smit en
Helmantel, dat moeten gaan doen.
Zij voelen zich niet zeker. Door de
komst van vier recheroheurs, zouden
de kapers zich gespannen kunnen
voelen waardoor ongelukken kunnen
gebeuren. Het probleem lost zichzelf
op. De kapers weigeren de man te
laten gaan.
Smit: "Je moet je voor dit werk goed
kunnen concentreren. Daarom is rust

(Foto Techn. Rech. Groningen)

belangrijk. Die kregen we doordat
we de tweede week 's avonds thuis
konden zijn. Overigens heeft de lei-
ding voor een goede opvang en be-
geleiding gezorgd. Uit eigen bewe-
ging zijn we begonnen met de zorg
voor de fouragering van politiemen-
sen op de golfclub, bovendien hebben
we de zaak wat schoon gehouden.
Smit is blij met de afloop, hoewel
acht doden een schaduw over de be-
eindiging werpen. Hij weet echter dat
een andere oplossing niet mogelijk
was.
Zijn vrouw heeft de tweeënhalve
week als een grote spanning ervaren.
Elke radio-uitzending over de gijze-
ling heeft ze gehoord. Om zich te
ontspannen ruimde ze in haar eentje
de tuin op ("Hard werken helpt").
De kinderen van 10 en 7 jaar oud
hebben alles nogal rustig opgenomen.
Maar de jongste kon toch niet slapen
voordat vader 's avonds thuis met
hem gepraat had.

Als ik vertrek uit de woonplaats van
Smit, het Friese Marum, gaat hij
verder met wat karweitjes thuis. Hij
heeft een week vrij. Ondanks zijn
afleiding is hij nog sterk betrokken
bij het gebeuren. Dat blijkt uit de
wijze waarop hij over aIIes praat.

9
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Foto: Dienst Luchtvaart RP

Gegijzelde kinderen hielden dagboek bij

"Toen we op de 23ste april om on-
geveer kwart voor tien 's morgens bij
de school in Bovensmilde arriveerden
bekroop je een gevoel van onmacht.
En toen drie dagen later de 113 kin-
deren werden vrijgelaten, raakte je
daar sterk emotioneel bij betrokken."
Dat zegt mr. C. Jansen, stafofficier
jeugdzaken, tevens een van de leiders
van het rechercheteam bij de 'plaats
delict' te Bovensmilde.
Haar assistent-jeugdzaken, de assis-
tente uit het district Leeuwarden, en

10

de groepsrechercheurs uit Smilde en
Beilen luisterden naar de verhalen
van de kinderen die na de gijzeling
informatie konden verschaffen over
wat er in de school was gebeurd.
Uiteraard in overleg met de ouders
en begeleiders. De kinderen reageer-
den buitengewoon spontaan en open.
Pas na een week waren alle 'ver-
horen' gedaan en de gesprekken ver-
werkt. Vooral de kinderen uit de
beide hoogste klassen kregen aan-
dacht.

Verschillende kinderen hadden tijdens
de bezetting een dagboek bijgehou-
den. Daaruit blijkt dat twee dingen
voor hen van groot belang waren:
een goede slaapplaats en op tijd iets
te eten.
Toen de kinderen, gehuld in dekens,
als kleine dwergen ha een mislukte
schoolreis de school konden verlaten,
haalden bewoners en politiemensen
in Bovensmilde opgelucht adem.
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Rondom de school
in Bovensmilde

ft' -'~" _ Mi<' ,i

(Foto's: Persbureau AD/Bosma)

In de LTS te Bovensmilde zetelt majoor K. de Maat (geheel links) met
zijn medewerkers. In het midden, aan een van de tien telefoons: adjudant
C. H. van Herweijer (van de A.I.), die vanuit de J.W.F.-kazerne in Assen
de fouragering regelde voor honderden politiemensen. Hij zorgde o.a.
voor meer dan 16.000 lunchpakketten, 8000 warme maaltijden en 7 ton
fruit. Geheel rechts: adjudant H. Schuiling, groepscommandant te Beilen,
die in anderhalf jaar tijd tweemaal een gijzeling op zijn bord kreeg (want
Wijster en Smilde behoren beide tot zijn domein).

Foto's links:
De rijkspolitiemensen kunnen het
goed vinden met de bewoners van
de huizen rondom de bezette
school. De BBE-ers die in een aan-
tal woningen in stelling liggen, zijn
er weldra kind in huis, zoals de
gefotografeerde klompenschutter,
die een pauze benut voor een
praatje in de zon. Enkele ME-
pelotons slapen en eten in de
oude (leegstaande) school, maar
dat weerhoudt de burgerij niet om
de politiemensen dagelijks weer
van koffie en frisdrank te voorzien.
Uit dank daarvoor trakteert het
Jumbo-peloton uit Maastricht de
buurt op 50 echte Limburgse
vlaaien. Dat ME-ers vindingrijk zijn,
bewijst de kollega die eigenhandig
een afzethek-op-Iuchtband mon-
teerde (zie foto links).

Bewoners in de afgezette wijk heb-
ben een doorlaatpasje-met-foto
nodig. De politiefotograaf knipt ze
een voor een.

11
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Het ondergrondse
beleidscentrum
in Assen

In de ondergrondse BB-bunker in
Assen zetelt al die dagen het be-
leidscentrum, dat permanent bezet
is door een 20-tal autoriteiten en
hun adviseurs. Aanvankelijk zijn er
twee beleidscentra (een voor de
trein en een voor de schooi), maar
weldra worden deze samengevoegd
onder leiding van de Haagse P.G.
mr. W. A. baron van der Feltz. We
zien er vertegenwoordigers van
het provinciaal bestuur (de CdK,
afgewisseld door een lid van GS),
van de gemeenten Vries en Smilde
(burgemeesters of wethouders),
van justitie en politie, de coördi-
nator van de BBE's, wetenschap-
pelijke adviseurs, de beide justitie-
voorlichters en sekretarissen voor
de verslaglegging. De eerste dagen
zijn alle autoriteiten permanent
aanwezig en wordt er dag en nacht
vergaderd, later - als blijkt dat er
geen oplossing op korte termijn
te verwachten is, vergadert men
van 's morgens vroeg tot laat in de
avond. 's Nachts wordt er zoveel
mogelijk geslapen, hetzij in het
centrum zelf, hetzij in de onmid-
dellijke omgeving.
De spanning gaat op en af. Stille
perioden worden onderbroken door
koortsachtige momenten van grote
druk. De voltallige groep maakt
dagen van tenminste 15 uren;
's nachts is er een groepje van plm.
7 mensen paraat om elke mutatie
te registreren en alarm te slaan.
Verschillende keren wordt ieder-
een uit bed gehaald voor spoed-
eisend overleg.
Men is er volledig afgesloten van
wat zich bovengronds afspeelt. Alle
kontakten lopen via de telefoon:
er is een rechtstreekse lijn met het
crisiscentrum in Den Haag, er zijn

12

direkte lijnen met de LPO's in Vries
(trein) en Bovensmilde (school).
Hier ook voert psychiater mr. O.
Mulder zijn vele gesprekken met
de kapers. Van de zijde van de
politie is ons korps vertegenwoor-
digd door de commandant van het
district Assen, L. P. Bergsma, met
als plaatsvervangers en assistenten
de stafofficieren Th. van Dolderen
(Nijmegen), F. van Etten (Maas-
tricht) en J. de Wijs (AVO). Burger-
personeel van het districtsbureau
werkt mee aan de verslagleg-
ging. Er is ook een direkte lijn met
de stafgroep (o.l.v. kapt. F. Brink)

die fungeert als uitvoerend orgaan
van het beleidscentrum, in nauwe
samenwerking met de medische
verzorging (MCC) en de krijgs-
macht (JWF-kazerne). Er is bij allen
een grote betrokkenheid bij het
gebeuren waarneembaar. Men is
op elkaar ingespeeld geraakt. Het
is een hecht team geworden.
Een kater nu de spanning is weg-
gevallen? De ex-bunkerbewoners
zijn weinig spraakzaam over hun
verblijf ondergronds. "Je komt er
wel als een ander mens uit dan je
er in bent gegaan", zegt de heer
Van Etten.

Momentopname in het beleidscentrum, 's morgens vroeg.
Vooraan: mr. J. Muntendam, O.v.J. Assen.

De RP-staf in de BB-bunker: v.l.n.r.: Th. van Dolderen, L. P. Bergsma,
F. van Etten en (tijdelijk aanwezig) F. Brink van de stafgroep Assen.
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N. Pronk, H. A. de Ruiter,

J. Scheper, D. G. van de Witte.

Eindredactie:

A. Huizing.

Foto: Hans Vossen

Gewichtige belangstelling; burgemeester Vonhoff van Utrecht

voelt zich kennelijk thuis bij de Rijkspolitie

georganiseerd en werd de gelegen-
heid geboden politievoertuigen van
dichtbij te bekijken. Erg veel indruk
maakte de helikopter van de Rijks-
politie; de vliegers kregen vele vragen
te beantwoorden.

Nederlandse politie werd vervaardigd
door Cinecentrum te Hilversum. De
regisseur was Kees van Eijk, even-
eens de creatieve geest achter de in
gebruik zijnde wervingsfilms.
Binnen het korps is een aantal co-
pieën van de film in omloop. Belang-
stellenden die de film eens _willen
lenen kunnen daartoe, bij voorkeur
schriftelijk, kontakt opnemen met de
afdeling voorlichting van de algemene
inspectie.

13

Politierandgebeuren trekt in Utrecht belangstelling

UTRECHT. - Het Utrechtse pu-
bliek toonde grote belangstelling voor
het "randgebeuren" bij de (door de
Utrechtse Politiesportclub georgani-
seerde) lle UN-loop.
Er waren verschillende demonstraties

Helikopter-film

in de prijzen

VOORBURG. - Op het te Den
Bosch gehouden festival van op-
drachtfilms heeft de film "Wat hangt
ons nu weer boven het hoofd" in de
categorie "algemeen publiek" een
tweede prijs gekregen.
Deze film over de helikopters bij de
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Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·
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Omdat niemand

eigenlijk bij stil

daar

staat • ••
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"Nou moet je eens luisteren pa ... "

Zo vader, zo zoon

Zo zoon, zo vader

MIDDELBURG. - Het komt nogal
eens voor dat zoon of dochter de
voetsporen volgt van vader. Maar
dat de zoon zijn in de dienst ver-
grijsde vader instructie moet geven
is een niet alledaags gebeuren.

Op de schietbaan te Middelburg ont-
moeten vader en zoon Ardonne elkaar
echter vrij geregeld voor dat doel.
Schietinstructeur P. J. A. Ardonne,
rayoncommandant Koewacht, vertelt
daar zijn vader I. C. Ardonne, groeps-
commandant Zierikzee, hoe deze de
roos moet raken. (GH)

Brief van een Belg

Deze brief ontving men onlangs op het groepsbureau te Axel:

Mijnheer de Politiehoofd

van en te

AXEL (Nederland).

Geachte Heer Politiehoojd,

Ik moet U het volgende tot uwe

kennis brengen.

Verleden zaterdag bevond ik mij

in Axel om enige koopjes te doen

op het markt.

Na deze te hebben gedaan ben ik

in de ... Bar geweest om te eten.

Ik had mijn loden op het kapstok

gehangen en was erg verwonderd na

het eten die niet meer te vinden.

Toch merkte ik dat een ander loden

die op de mijne trok een beetje ver-

der hangde.

Het heeft dus zeker een vergissing

geweest van de heer die mijn loden

weggenomen heeft. Ik heb het feit

aan de baas van de zaak verteld en

mits dat het koud was buiten heb ik

die loden genomen.

Ik hoop dat de heer die mijn loden

genomen heeft U het zal doen weten.

Het moet ook een Belg zijn want in

de zak van de mantel heb ik 13 Bel-

gische franken gevonden, en een

neusdoek.

In mijn zakken had ik Mijn wagen-

en huissleutels gelaten en een penne-

mes, ook andere voorwerpen van

minder waarde (gelukkig had ik op

zak een twede spel van mijn huis-

sleutels).

Mag ik U vragen, Heer Politie-

hoofd, mij te laten weten, in geval

dat de mijnheer U zou schrijven,

waar ik mijn loden en de andere

voorwerpen kan terug krijgen.

Dankend met voorbaat teken ik ...

~

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Museum
der

Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum
geeft u inzicht in de
geschiedenis van het

Wapen der
Koninklijke Marec~ausee,

het voormalig
Korps Politietroepen,

de voormalige Rijksveldwacht
en de vooroorlogse

Gemeentepolitiel
Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober
dinsdag tlm vrijdag

van 10-12 en 14-16 uur
zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30- 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50
kinderen tfm 12 jaar f 0,75

Het Museum is
ondergebracht in het
voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),
Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

15
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Harriëtte over etikette

Hoe gedraag ik mij bij politiecharges?

Onder de titel 'Een nieuw boek over
etikette' vroeg de publiciste Harriët
Freezer zioh onlangs in het Algemeen
Dagblad af, of het niet tijd.wordt om
onze etikette aan te passen. "Er zijn
in de laatste jaren allerlei nieuwe
situaties ontstaan waarvoor best eens

een gedragslijn aangegeven mag wor-
den", aldus de schrijfster: "Hoe ge-
draag ik mij bij politiecharges? Wat
doe ik bij traangas? Of denk eens
aan de bankovervallen ... Neem een
kaping in trein of vliegtuig. Wat moet
je doen? Wat moet je houding wor-
den en je gezichtsuitdrukking?"
Een ander moment dat om voorlich-
ting schreeuwt, is - aldus Harriët
Freezer - de bekeuring: "Hoe ge-
draag je je daarbij?" De agent geeft
het stopsein, je stopt langs de weg
en draait het raampje open. Schuld-
bewust, want iedereen is alleen maar

16

onsohuldig totdat hij betrapt wordt.
'Mevrouw, u reed te hard. Wist u
dat?'
'Nee, agent.'
'U rijdt 80 en u mag maar 70 rijden.
Zag u het bord niet?'
'Nee agent, ik reed in een file.'

Dat is nu bijvoorbeeld fout. Ik hoor-
de dat in een radio-interview van
een brigadier van de verkeerspolitie.
'Ach meneer', zei die, 'ze komen al-
tijd met dezelfde stomme smoesjes.
Ik wist 't niet. Ik heb geen bord ge-
zien! Ik reed in een file! Nou, daar
worden we mooi misselijk van.'
Dat dus nietë De waarheid dan?
'Jazeker agent, dat weet ik. Ik rijd
hier altijd te hard, want anders pas-
seren ze me allemaal.'
Maar dat is nog veel fataler.
Want de interviewer vroeg: 'Zijn er
wel eens mensen, die het toegeven'.

Toen werd de agent geestdriftig, of
liever driftig, dat is een juister woord.
'Nou en of! Je hebt toch brutalen,
die zeggen gewoon: 'Ja, zeker wist
ik dat. Ik doe het hier altijd, anders
passeren ze me. Je houdt het niet
voor mogelijk, maar ze doen het.
Nou, u begrijpt, dat soort straffen
we wel even af.'
Dat dus ook niet; maar wat dan wel?
U ziet, we hebben werkelijk dringend
een nieuw modern boek over etikette
nodig.

Cartoon: Nijkerkse Courant

Adjudant Sannes draagt
het kruis geduldig

APELDOORN. - Bewoners van de
buurtschap Appel-Driedorp in de ge-
meente Nijkerk hebben de groeps-
commandant Nijkerk, adjudant W.
Sannes een kruis opgelegd.
Zij willen in hun schap, langs de weg
van Nijkerk naar Barneveld (geen
bebouwde kom) een snelheidsbeper-
king van 50 kilometer per uur.
Tijdens de jaarlijkse vergadering van
de buurtbewoners zegde de heer
Sannes toe alles te willen doen om
die snelheidsbeperking ingevoerd te
krijgen. De buurtschappers hebben
op hun beurt beloofd dat men een
standbeeld voor hem zal oprichten
als hij dit voor elkaar krijgt.
Hij heeft met de toezegging heel wat
op zioh genomen vindt de Nijkerkse
Courant. (vM)
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Rijdende tentoonstelling

De politie signaleert

ENSCHEDE. - De tentoonstellings-
bus met het opschrift "Signalement
van de Politie" kan men gedurende
drie maanden aantreffen in diverse
plaatsen in Nederland. Het 15 meter
lange voertuig is de eerste echte bus
waarin Rijks- en Gemeentepolitie
hun wervingsaktiviteiten gezamenlijk
ontplooien.
In overleg tussen de bureaus perso-
neelsvoorziening van gemeente- en
rijkspolitie zijn alle attributen, die
van vaste stands genoegzaam bekend
zijn, overzichtelijk ondergebracht. De
bus is bemand met vertegenwoordi-
gers van beide instanties, zodat be-
langstellenden meteen de gewenste
informatie kunnen krijgen.
Op 5 april heeft de loco-burgemeester
van Enschede, de heer D. Roelofs,
het kleurrijke voertuig in gebruik ge-
steld. Mede dankzij de inbreng van
de politie-harmonie van Enschede
mocht de tentoonstelling zich meteen
in een grote belangstelling verheugen.

(CAvdH)

De dagelijkse uitrusting van een

Haagse agent van gemeentepolitie "-
keurig uitgestald .,

Foto's: Jan van Dijk en BPVlBiza
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Schaafsma & Brouwer

drukkers/uitgevers

Dokkum

Postbus 10

Legeweg 20 - 22

Telefoon 05190 - 23 21

ROTIERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

DOORNBOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa
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Op weg naar assistentie van collega's
die bij een veohtpartij waren betrok-
ken had de auto waarmee hij onder-
weg was een aanrijding met de voor
hem zo tragische afloop.
Op 4 mei werd Protzmann onder
grote belangstelling in zijn woon-
plaats Borne met korpseer begraven.

(vdH)

Collega Protzmann
dodelijk verongelukt

ZWOLLE. - Op vrijdag 29 april j.l.
is de 19-jarige collega Karel Protz-
mann van de groep Vriezenveen
dodelijk verongelukt.

Groep Stein nam een

kind voor haar rekening

MAASTRICHT. - Het personeel
van de groep Stein heeft de oproep
"Neem een kind voor uw rekening"
van het Foster Parents Plan Neder-
land opgevolgd. Door het bijeenbren-
gen van een bedrag van f 45,- per
maand is een kind uit Ecuador "op
afstand geadopteerd". Met het geld
wordt financiële steun verleend aan
kinderen uit een gezin, waarmee
voeding, medische hulp en onderwijs
kan worden betaald. Door inschake-
ling van maatschappelijk werkers
probeent men de leefsituatie van zo'n
gezin te verbeteren.
De leden van de groep Stein geven
graag ruchtbaarheid aan dit initiatief,
niet om hun groep te roemen, zoals
zij stellen, maar ter navolging door
andere onderdelen van het korps
Rijkspolitie. Hulpverlening staat hoog
in het vaandel nietwaar? Het adres
van de stichting is: Postbus 5000 te
Amsterdam. (PHMC)

18

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GEL DL E NI NGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem- netto 24 36 48 60
loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een in handen mnd. mnd. mnd. mnd.
persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz. f 2.500 124 89
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en f 3.500 171 122
discrete behandeling. f 4.500 217 154 123 104

• Wettelijke tarieven
t 5.500 263 187 148 125

f 6.500 310 219 174 146
• Geen informatie bij werkgever of buren f 8.500 402 283 224 189

• Geen kosten vooraf f 10.500 495 348 275 231

• Kwijtschelding bij overlijden
f 11.000 518 364 287 241
f 14.500 680 477 376 315

• Op eik tijdstip vervroegd af te lossen f 16.000 750 526 415 348

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.
f 18.000 843 592 466 391
f 21.000 984 691 544 456

Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel-
f 24.000 1125 790 622 522

matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).
Ook tussenliggende bedragen

Bel of schrijf naar:
EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELETI

BUKO f 10.000 over 120 mnd. f 146,-

f 25.000 over 180 mnd. f 316,-

FINANCIERINGEN f 35.000 over 180 mnd. f 442,-

f 60.000 over 180 mnd. f 759,-

POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8 Informeert u ook eens vrijblijvend
TELEFOON (05200) 19893 of 18244 naar de mogelijkheid tot het vóór-
Kantooruren 9.00 - 21.00 uur financieren van de rijkssubsidie.
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Reserve-rijkspolitie
schoot het best

ROERMOND. - In een bijna vier
uren durend "vuurgevecht" dat op 3
april te Horst werd gehouden zag
het team van de schietvereniging
"Reserve Rijkspolitie District Roer-
mond" kans om een eenheid van het
beroepspersoneel van de groep Horst
en een team van de plaatselijke schiet-
vereniging "Davy Crockett" te ver-
slaan.
Er werd geschoten met het politie-
pistooi en het lichtere wedstrijd-
pistool.
In het individueel klassement bleek
dat de schutters Baetsen, Körvers en
Brinkmans (allen reservisten) met de
beste resultaten voor de dag zouden
komen. (DGv.d.W)

West 11wint
Korpsvolleybaltournooi

1977

ZWOLLE. - Het team West 11 (met
de AVD-ploeg) heeft kans gezien in
Zwolle ongeslagen het korpsvolleybal-
kampioenschap te behalen. Gastheer
Oost stelde erg teleur: slechts één
winstsetje was de schamele oogst in
dit tournooi.
Veel spanning gaven de partijen tus-
sen de ploegen van West I, Zuid en
NooOO.

De eindstand luidde:

1. West 11, 8 pnt.; 2. West I, 6 pnt.;
3. Zuid, 4 pnt.; 4. Noord, 2 pnt.;
5. Oost, 0 pnt. (N.P.)

Foto: Mevr. BuitengaV.l.n.r.: Gerard Linneman, Jan Bui-

tenga, Jan Zwiers, Hette Bakker, Gert

Jan Kiens en Douwe Veenstra. Op de

voorgrond coach K. C. Mulder.

Rijkspolitie Leeuwarden
nationaal
volleybalkampioen

LEEUWARDEN. - Op 11 mei
heeft het team van R.P. S.V.L. (Rijks-
politie Leeuwarden) kans gezien bij
de Nederlandse politie-volleybalkam-
pioenschappen als eerste te eindigen.
Aan het door de N.P.S.B. te Harder-
wijk georganiseerde tournooi namen
deel ploegen uit Alphen aan de Rijn,
Emmen en Maastricht (allen gemeen-
tepolitie), S.P.D.M. en een vertegen-
woordiging van de opleiding der Kon.
Marechaussee, en van de zijde van
het korps Rijkspolitie een team uit
Den Bosch, Luctor en R.P.S.V.L.
Na een slechte stam (de eerste set
werd met 15-2 verloren) vochten de
Friezen zich via een gelijk spel naar
een reeks overwinningen met als uit-
eindelijk resultaat een kampioenschap
van Nederland. (JGB)

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
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Postbureau Eijgelshoven: Van "maire" via "Pispotte Frens" tot postcommandant

(

Binnenplaats met oude pomp

Wie het Limburgse Eijgelshoven van-
af Schaesberg binnenrijdt, komt in de
Torenstraat. Aan de linkerkaot (op
nummer 4) staat een huis dat bij de
Eijgelshoveoaren "gen schmid" heet
eo ook "Henckens Huis" wordt ge-
noemd.
Naast de voordeur prijkt de bekende
blauwe Rijkspolitielantaarn. De boe-
renhoeve annex woonhuis doet dienst
als postbureau en biedt tevens woon-
ruimte voor een Rijkspolitiegezin.
"Henckens Huis" is een van de drie
historische monumenten van het dorp
Eijgelshoveo. Het werd in 1796 ge-

Door: P. H. M. Claessen
Foto's: J. van Noortwijk

bouwd door Johan Henckens, een
landbouwer in goede doen die destijds
burgemeester was van Eijgelshoven.
Hij kon het nogal goed vinden met
de Fransen die rond 1800 het dorp
indeelden bij het "Departement de la
Meuse-Inferieure" en Henckens be-
noemden tot "Maire". De zoon van
de maire, Johannes Leonardus, liet

21
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Postbureau Eijgelshoven

zich inlijven bij de Franse cavalerie
en nam deel aan Napoleons veldtocht
naar Rusland. Hij was een van de
weinigen die van de ramptocht terug-
keerden.

"Op de Krotberg hield hij zijn ros
staande en staarde lang met een glim-
lach om zijn mond diep in het dal.
Hij zag zijn Bijgelshoven en mom-
pelde zijn in den vreemde geleerd
versje:

Gegroet, gegroet mijn Eijgelshoven

gij zijt mij dier, u wil ik loven,

gegroet mijn dorp, door bos omgeven,

u weer te zien, doet mij herleven.

Gegroet mijn dierbaar plekje grond,

waar eens mijn kleine wiegje stond.

Gegroet mijn dorp, mijn Torenstraat,

waar de woning van mijn ouders

staat:' *)

Klopper op de toegangspoort tot de

binnenplaats

Het kruis werd aangebracht om de

duivel en andere boze geesten te

weren van de boerderij. Nu de hoeve

de status van politiebureau heeft ge-

kregen moet de invloed van het kruis

wel erg groot zijn om de duivel buiten

te houden

De typisch Limburgse boerenhoeve,
met het woonhuis, de schuren en de
stallen rond een gesloten erf, raakte
in het begin van deze eeuw danig in
verval.
In de jaren 1953-1954 werd een ge-
deelte van de bouwval bewoond door
een vrouw met twee kinderen. In een
ander deel van het huis verbleef ge-
ruime tijd een 80-jarige zwerver, die
"Pispotte Frens" werd genoemd.

Ondertussen werd er in die jaren op
bestuurlijk niveau een stevig robbertje
gevochten. De toenmalige burgemees-
ter van Eijgelshoven, mr. H. Boijens,
was de spreekbuis van velen die het
gebouw wilden laten restaureren.

Gevelsteen met bouwjaar en initialen van de eerste bewoners

22

Daar voelde de raad van de gemeente
niet voor. Men besloot zelfs de bouw-
val, gezien "de verregaande staat van
ontbinding", te slopen. Dit besluit
was teveel voor burgemeester Boijens.
Hij droeg het raadsbesluit ter ver-
nietiging voor aan de Kroon en had
succes. Toen vast kwam te staan dat
de restauratiekosten voor de helft
voor rekening van rijk en provincie
zouden komen besloot de gemeente-
raad het Huis Henekens te laten res-
taureren. In 1957 werd het gebouw
na de restauratie voor het publiek
opengesteld.
Kort daarop huurde het Ministerie
van Justitie het pand om er de post
Eijgelshoven van de Rijkspolitie in
onder te brengen. Medio 1977 vinden
jonge wachtmeesters die deel uit-
maken van de eerste opvanggroep in
het district Maastricht er een onder-
komen. Hopenlijk worden zij ge-
inspireerd door de geest van de strij-
der Henckens.

*) Uit: "De geschiedenis van Eijgelshoven"
van H. Haeren.
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nieuwe~-t ~groeps·~••..._~
commandanten

Met ingang van 1 maart 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Leusden de adjudant M. Elbertsen.
Hij werd geboren op 9 januari 1919
te Ede en was sedert 1 januari 1974
plaatsvervangend commandant van
de groep Leusden.

Met ingang van 1 april 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Blokker de adjudant N. J. van Baar.
Hij werd geboren op 23 juni 1930 te
Ursem en was sedert 1 september
1973 plaatsvervangend commandant
van de groep Blokker.

Met ingang van 1 mei 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Baarderadeel de adjudant H. Frikken.
Hij wend geboren op 16 maart 1931
te Vlagtwedde en was sedert 19 juni
1974 plaatsvervangend commandant
van de groep Baarderadeel.

Met ingang van 1 mei 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Landsmeer de adjudant J. Quaak. Hij
werd geboren op 25 april 1935 te
Jutphaas en was sedert 1 april 1977
plaatsvervangend commandant van
de groep Landsmeer.

Met ingang van 1 mei 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Raamsdonk de adjudant J. v.d. Nat.
Hij werd geboren op 15 december
1931 te Giessen en was sedert 15
december 1972 plaatsvervangend
commandant van de groep Werken-
dam.

Met ingang van 1 mei 1977 aange-
wezen als commandant van de recher-
chegroep Roermond de adjudant J.
P. van Balkum. Hij werd geboren op
13 januari 1922 te Ubach over
Worms en was sedert 15 juli 1972
plaatsvervangend commandant van
de recherchegroep Roermond.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen
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in dienst getreden

DISTRICT APELDOORN

Per 1-5-'77: S. Zwart, wmr. 1e kl. te

Ermelo.

DISTRICT BREDA

Per 1-4-'77: J. F. G. Vogel, schrijver-A te

Breda (staf).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-4-'77: J. Wagenaar, wmr. te Zwaag-

westeinde.
Per 1-5-'77: J. C. Zoodsma, wmr. 1e kl.

te Warga.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-3-'77: J. C. Brouwers, adm. ambt.
C 2e kl. te Utrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'77: R. E. Marcks, adm. ambt. C

2e kl. i.t.d. te Zwolle; D. F. M. v. Dits-

huizen, adm. ambt. C 2e kl. i.t.d, te

Zwolle.
Per 1-4-'77: D. A. Kerkdijk, adm. ambt.
C 3e kl. i.t.d. te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 16-2-'77: G. A. van Manen, typiste-A

o.a.o. te Driebergen; W. van der Linde,

typiste-A i.t.d. te Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adjudant:

Per 1-4-'77: N. J. v. Baar te Blokker.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: G. Joh. M. Bakker te Heiloo;

T. v. Deudekom te Bergen-Binnen; Y.

Joustra te Bovenkarspel; A. W. Vermeulen

te Den Burg.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant:

Per 1-5-'77: J. Quaak te Landsmeer.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: J. C. de Caes te Volendam;

R. Edel te Monnickendam; J. van Haatten

te Muiden; G. J. M. Limmen te Benne-
broek; I. C. Th. Veltman te Aalsmeer;

Th. van Vulpen te Castricum.

DISTRICT APELDOORN

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: J. W. Nengerman te Heerde;

Fr. Hartsuiker te Lochem; A. W. M. Del-

sink te Aalten; S. J. Tamminga te Voorst;

P. N. van der Vlugt te Dronten.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-1-'77: G. Lubberts te Beilen.

24

Shell helpt de
autokosten drukken.
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tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per. 1-1-'77: L. Kampinga te Gieten.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: H. Streekstra te Breda (rech.

groep).

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'77: G. E. A. A. Schouten te Breda

(verk.gr.); G. M. F. van Pelt te Breda

(verk,gr.) C. F. J. Th. Adamczak te Breda

(verk.gr.).

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-4-'77: P. A. C. van Hoof te Alblas-

serdam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: W. de Rooy te Zuid-Beijer-

land.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: J. Baldee te Rozenburg; G.

v.d. Berg te Brielle; A. D. Duhen te

Brielle; C. van Gent te H. I. Ambacht; R.

op 't Hof te Oud-Beijerland; P. Fr. Schotte

te Hellevoetsluis; J. van Vliet te Middel-

harnis.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-5-'77: A. Lagerwerf te Dordrecht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: A. M. M. v. Dorst te Bergeijk;

J. den Hoed te Eersel; H. W. M. Spaan,
verkeersgroep; L. E. M. A. Wassercordl

te Bladel.

tot adspirant-wachtmeester:

Per 1-4-'77: J. W. A. Dapperen te Son en
Breugel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:
Per 1-1-'77: J. F. Scheppingen te Bos-

koop; A. IJlsma te Nieuwkoop.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'77: L. P. Hofman te Wateringen;

J. v.d. Boon te Leiderdorp.

Per 1-5-'77: H. G. Tebbenhof te Sassen-

heim.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: M. M. J. Bot te 's-Graven-

hage; H. A. van Dijk te Ter Aar; P. H.

de Fouw te Wateringen; A. Ram te Noord-

wijkerhout; L. Rijntalder te Sassenheim;

D. J. Star te Noordwijkerhout; H. van

den Noor! te Reewijk.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: Chr. Baggerman te Rosmalen;

A. A. de Bodt te Werkendam; Chr. G. C.

Cupido te Heesch; J. v. Hofwegen ver-

keersgroep; W. M. v. Noorloos te Wou-

drichem; B. L. G. v. Rooij te Berghem.

DISTRICT MAASTRICHT

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: K. Dillema te Elsloo; W. J.

H. M. Langenhuizen te Nieuwenhagen.

DISTRICT MIDDELBURG

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: P. J. de Baare te Zoutelande;

B. van Til te Oostburg.

~

Parachutespringen,
een luchtkasteel?
Parachutespringen, een fascinerende sport
en een opwindende vrijetijdsbèsteding

Qua prijs beslist géén luchtkasteel.

Alle inlichtingen bij:

PARACENTRUM
TEXEL

Vliegveld Texel
leleloon:02225-464 01436

DISTRICT NIJMEGEN

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: J. B. Geerdink te Wehl; A.

H. J. W. Siebers te Maurik; B. G. M. van

Haaren te Druten; A. van Steenbergen

te Herwijnen; P. H. Blokhuis te Haatten;

M. W. Reitsma te Didam; J. M. J. Margés

te Brakel; W. W. Bod te 's-Heerenberg;

J. A. de Rade te Gendt; H. Karsten te

Zelhem; J. Kolkman te Wehl; E. B. J.

Blokhuizen te Zetten; Fr. M. J. van Rooy

te Nijmegen; M. J. Busch te Groesbeek.

DISTRICT ROERMOND

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: L. de Jong te Reuver; M. J.

Miczek te Gennep; W. G. J. Verhaag te

Nederweert; M. G. Verhoeven te Linne.

D1STRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-5-'77: H. Benjamins te Bilthoven.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: J. M. Tersteeg te Breukelen.

tot wachtmeester:
Per 1-4-'77: A. P. Woest te IJsselstein;

A. J. M. Gerritsen te Rhenen; J. uit den

Bosch te Vleuten; N. Eijkers te Doorn; D.

Oskam te Driebergen.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: H. J. Bosschers te Bathmen.

ofANWBafd,
Clubaktiviteiten
te1.070-26 44 26
tst.2441

tot wachtmeester:
Per 1-4-'77: G. M. Barkei te Rijssen; A.

Lengkeek te Dalfsen; A. van 't Oever te

Schalkhaar; M. J. Stoffer te Goor; A.

Warman te Zwolle (vkg).

tot schrijver-A:

Per 1-4-'77: B. Tangenberg te Dedems-
vaart.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:
Per 1-3-'77: G. L. Penning te Arnhem.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'77: P. Hardfasemilo te Voorburg;

R. D. Eilbracht te Voorburg.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-4-'77: G. J. Groeneveld te Voorburg.

tot schrijver-A:

Per 1-4-'77: F. R. M. Hanou te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: N. E. v, Dolder te Driebergen;

G. H. v.d. Vegt te Driebergen.

C.O.M.E.

tot adjudant:

Per 1-5-'77: J. Heinen te Neerijnen.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: G. Schutte te Bilthoven; G.

J. M. Graaf te Bilthoven.

25
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RIJKSPOLITIE TE WATER

tot wachtmeester:
Per 1-4-'77: G. E. H. v. 't Hof te Nijme-

gen; J. J. Hoiting te Nijmegen; L. Schouw-

stra te Maastricht; A. W. Schwencke te
Dordrecht.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 31-1-'77: J. C. Verkerk, wmr. le kl.

van Hoogkarspel naar Den Boseh.

Per 1-4-'77: R. M. Laan, wmr. le kl, van

Bergen (N.H.) naar Zijpe.

Per 12-4-'77: A. Kinderman, owmr. van

Alkmaar naar Harlingen ; H. R. R. Kuiper,

owmr. van Alkmaar naar Harlingen.
Per 1-5-'77: J. F. H. Brandes, owmr. van

Medemblik naar De Meern.

Per 2-5-'77: J. Plaatsman, wmr. van

Bovenkarspel naar Driebergen (AVD/SAS).

DISTRICT BREDA

Per 1-3-'77: W. J. Bronkhorst, wmr. van

Breda (vkg.) naar Apeldoorn (vkg); J. A.

D. Ligtenberg, wmr. le kl. van Breda

(rech.gr.) naar Gilze.

Per 1-4-'77: J. C. Bom, wmr. van ulven-

hout naar Hansweer (RPtW, Dordrecht).
Per 12-4-'77: P. A. J. Straub, wmr. le kl.

van Berkel-Enschot naar Harlingen (opl.

sch.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-4-'77: W. de Rooy, wmr. le kl. van

Dordrecht naar Zuid-Beijerland.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 25-3-'77: J. Wierda, wmr. van Den

Bosch (teeh. rech.) naar Halsteren, Breda.

Per 1-4-'77: J. M. A. M. v. Bokhoven,
wmr. le kl. van Bergeijk naar Eindhoen

(rech.gr.); L. H. M. Wigman, wmr. le kl.

van St. Oedenrode naar Eindhoven (reeh.

gr.); J. W. A. Dapperen, adsp. van epI.

sch. naar Son en Breugel; A. M. M. v.

Doest, adsp. van opl.sch. naar Bergeijk:

J. den Hoed, adsp. van opl.sch. naar

Eersel; H. W. M. Spaan, adsp. van epI.
sch. naar verkeersgr.; L. E. M. A. Was-

sercordt, adsp. van opl.sch. naar Bladel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-4-'77: L. P. Hofman, wmr. le kl.

van 's-Gravenzande naar Wateringen; J.
v.d. Boon, wmr. le kl. van Oegstgeest

naar Leiderdorp.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-3-'77: Th. W. de Lijster, wmr. le

kl. naar Dordrecht (rech.gr.); R. Sloof,

wmr. le kl. van Drunen naar Dordrecht

(rech.gr.); J. G. C. Maes, wmr. le kl. van

Drunen naar Bilthoven (verkeerssch.).

Per 18-3-'77: J. H. J. Hassing, wmr. le
kl. van Boxtel (veldpol.) naar Waalre,

Eindhoven.

Per 1-4-'77: Chr. Baggerman, adsp. van

opl.sch. naar Rosmalen; A. A. de Bodt,

adsp. van opl.sch, naar Werkendam ; Chr.

G. C. Cupido, adsp. van opt.sch. naar

Heeseh; J. v. Hofwegen, adsp. van opl.

sch. naar verkeersgroep; W. M. Noorloos,

adsp. van opl.sch. naar Woudriehem; B.

L. G. v. Rooy, adsp. van opl.sch. naar

Berghem; G. A. P. v.d. Heijden, wmr. van

Berghem Dussen naar Heeswijk-o,inther.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 12-4-'77: S. J. v.d. Walle, owmr. van

IJlst naar Harlingen (opl.sch.); H. W. de

Jonge, wmr. le kl. van Leeuwarden (vkg)

naar Harlingen (opl.sch.); H. Hooghiem-

stra, owmr. van Franeker naar Harlingen
(opl.sch.).

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'77: K. Dillerna, adsp. van epI.

sch. naar Elsloo; W. J. H. M. Langen-

huizen, adsp. van opl.sch. naar Nieuwen-
hagen.

DISTRICT ROERMOND

Per 19-3-'77: A. Oosten, wmr. van Ber-
gen (L.) naar Balk.

Per 1-4-'77: M. J. Miezek, adsp. van opl,

sch. naar Gennep; W. G. J. Verhaag,

adsp. van opl.sch. naar Nederweert; W.

G. Verhoeven, adsp. van opl.sch. naar

Linne; L. de Jong, adsp. van opl.sch.
naar Reuver.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-4-'77: Th. J. Brouwer, owmr. van

De Bilt naar Joure; B. L. v.d. Horst,

owmr. van Bilthoven naar Bergen (N.H.);

J. Ouaak, owmr. van Jutphaas naar Lands-

meer; A. Molenaar, wmr. van Mijdrecht

naar Kamerik; J. M. Tersteeg, wmr. le

kl. van Maarssen naar Breukelen.

Per 16-4-'77: C. T. v.d. Sluis, wmr. le kl.

van Eemnes naar De Bilt.

Per 1-5-'77: J. H. C. Geelen, adm. ambt.

C 2e kl, van De Bilt naar Herkenboseh.
Per 2-5-'77: Ch. S. M. v.d. Bij, owmr.

van Doorn naar Assen (vkg); J. L. W.

Vendrig, wmr. van Driebergen naar Bilt-

hoven (vkg); P. J. G. de Jong, wmr. van

Bilthoven naar Driebergen.
Per 14-5-'77: R. v.d. Linden, wmr. le kl.

van De Meern naar De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-3-'77: J. W. Brandriet, wmr. le kl.

van Dalfsen naar Zwolle (rech.gr.).

Per 16-4-'77: W. D. Dierkx, wmr. le kl.

van IJsselmuiden naar Dalfsen.

Per 1-5-'77: H. J. Bosschers, wmr. le kl,

van Schalkhaar naar Bathmen; G. Kroeze,

schrijver van Zwolle (vkg) naar Zwolle

(staf).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 19-3-'77: E. Oldegarm, wmr. le kl.

van Driebergen naar Assen.
Per 1-5-'77: H. D. de Boer, wmr. le kl.

van Driebergen naar Schiphol; H. Benja-

mins, owmr. van Driebergen naar Bilt-

hoven.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-4-'77: O. E. H. van het Hof, adsp.

van opl.sch. naar Nijmegen; J. J. Hoiting,

adsp. van opl.sch. naar Nijmegen; L.

Schouwstra, adsp. van opl.sch. naar

Maastricht; A. W. Schwencke, adsp. van
opl.sch. naar Dordrecht.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'77: Joh. B. Leiten, wmr. le kl.

te Bergen (N.H.).

DISTRICT APELDOORN

Per 1-5-'77: A. van Weenen, wmr. te Eer-

beek.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-5-'77: L. Treuren, owmr. te Nigte-

vecht; D. J. Arends, wmr. le kl. te Mijd-
recht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-5-'77: W. B. ter Steege, owmr. te

Bathmen; B. Huygen, wmr. le kl. te

Almelo; H. Roserna, owmr. te Zwolle; H.

Witvoet, wmr. le kt. te Zwolle.
Per 1-8-'77: B. H. M. Karel, adm. ambt.

C le kl. te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-4-'77: Mej. L. J. M. Eibers, serv.

te Driebergen.

in memoriam

Adjudant

J. van Bruggen

Woudriehem
-:. 10-8-'19

t 2-5-'77

Wmr.

K. Protzmann

Den Ham
-:. 6-8-'57

t 29-4-'77
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Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 1-4-'77: A. G. Th. Franken, distr.

Groningen.

Per 15-5-'77: P. G. Schouten, distr. Am-

sterdam; J. M. G. Dijk, A. P. Kortekaas,
G. de Bie allen distr. 's-Gravenhage; L.

A. Melissant, A. A. Scheers, C. R. de

Ruiter, J. de Gast, J. J. Douwes, C. Jan-

sens allen distr. Dordrecht; J. Klever,

distr. 's-Hertogenbosch; F. A. I. Schel-

lekens, J. M. Weterings allen distr. Breda;

A. v. Happen, distr. Eindhoven; H. J. G.

Snijkers, distr. Roermond; M. H. v. Hom-

merig, A. M. Vleugels allen distr. Maas-

tricht; Th. H. Wensink, distr. Apeldoorn;

G. H. H. Roelofs, distr. Zwolle.

Per 1-6-'77: F. Chr. Dekker, distr. Alk-

maar; G. A. M. v.d. Geer, distr. Utrecht;

H. v.d. Spoel, J. C. v. Brouwershaven

allen distr. Dordrecht; J. J. Carol, distr.

Middelburg; P. J. Boogaers, F. M. C. v.

Haaren allen distr. 's-Hertogenbosch; Th.

L. G. Vroemen, Th. V. M. Lugtigheid

allen distr. Maastricht; H. Sturing, distr.
Assen.

bevordering

Per 1-5-'77: D. G. v.d. Witte, res. wmr.
1e kl. bevorderd tot res. owmr.

Oplossing
april-puzzel

De oplossing van de beeldwoord-
puzzel in het april-nummer luidde:
13 x de letter K.

Winnaar werd mevrouw N. Dekker-
Brakband, Not, van AaJ:stweg25 te
Waardenburg.

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

28

RPm's beeldwoordpuzzel

Juni: R in de maand

De vroege vakantiegangers zijn al-
weer terug van weggeweest; bij de
meesten staan de vrije weken echter
nog voor de deur. Hoogste tijd dus
voor een vakantie-beeldpuzzel.
U kent het zo langzamerhand wel:
van-links-naar-rechts en van-boven-
naar-beneden woorden invullen, die
in de puzzel zijn omschreven, hetzij
met woorden, hetzij met een num-
mer dat verwijst naar een woord dat
in de tekening is afgebeeld.
Wie de puzzel klaar heeft, kan mee-
dingen naar de boekenbon van f 25,-
door te tellen hoe vaak de letter R
in de oplossing voorkomt, dit getal op
een briefkaart te vermelden en op te
sturen (vóór 12 juli) aan Puzzelredak-
teur RP-Magazine, Brahmsstraat 9 te
Eerbeek.

Waar is de bougie?

Voor de jongeren die de kruiswoord-
puzzel nog te moeilijk vinden, is er
weer het zoekplaatje. De chauffeur
van de antieke auto is een bougie
kwijt. Kun je hem vinden? (Als je
niet weet, hoe een bougie er uitziet,
kan je vader die vast wel voor je
tekenen). Onder de goede inzendin-
gen verloten we een boekenbon van
f 10,-.
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Wat presteren RP'ers
in de wedstrijdsport?

Sport - een van de meest beoefende
hobby's van de rijkspolitieambtenaar.
Sommigen leveren daar zelfs
prestaties in die een plaats op het
erepodium verdienen. Hetzij als
aktieve topsporter, hetzij als aktief
trainer, coach, bestuurder of waar-
nemer. In dit dubbele zomernummer
worden twaalf van die sportieve
kollega's - mèt hun favoriete
vrijetijdsbesteding - in het zonnetje
gezet. Een sportief en kleurrijk
twaalftal: van kaatskoning tot
kegelkampioen; van persfotograaf
tot parachutist . pag. 5

(Foto: H. L. van HarreveltlBPV. m.m.v. Sport-

huis Gerdo Hazelhekke. Ede en de RP-groep

Rhenen).

Leven in beeld van

'n rijksveldwachter

Hoe leefden en werkten onze
vooroorlogse kollega's van de
rijksveldwacht? Zoals Dirk Rietdijk
(foto), die 38 dienstjaren volbracht
op het Groningse platteland.
Zomaar een rijksveldwachter, die
z'n eigen leven leidde, elke dag op
pad ging, waarschuwde, regelde,
beslissingen nam en alles thuis
afhandelde. Uit de vele foto's en
dokumenten, door de punktuele
rijksveldwachter zorgvuldig bewaard,
konden wij een boeiend beeldverhaal
samenstellen waarin het leven van
zomaar een vooroorlogse rijksveld-
wachter wordt geschilderd. Ecn
'beeld-roman' die jong en oud zal
aanspreken . pag. 33

(Foto: Persburo AD)

3
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

M. A. P. Dierckx, Nijmegen

(Ned. Politie Academie)

C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)

F. J. C. M. van Etten, Maastricht

(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

W. G. Schermer, Amsterdam

(dienst Luchtvaart)

Th. Spelt, 's-Gravenhage

(staf district)

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

(landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(fotograaf B.P.V.)
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A. Huizing

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tel. 08380- 1 91 54

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

*Abcnnernentsprlis f 24,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
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De oude, omslachtige me

gen van het RP·magazine te I

verdwijnt in één slag door el . e kort

gereedkomen van de nieuwe (blauwe) plastic-

band met rugetiket waarin elk nummer direct

na lezing op simpele wijze kan worden inge-

bonden: leg het blad precies in het midden

geopend in de plasticband, neem twee roest-
vrije metalen pennetjes uit het bijbehorende

zakje, schuif de ene (lange) kant in de rug

van de band, de korte kant over het midden

van het blad en de zaak is gezond. Geen

losse bladen meer in de kast totdat het jaar

om is (met alle risico's dat dan de serie niet

meer compleet is), maar alle bladen direct

voor het grijpen. Geen geloop meer naar de

binder en geen bindkosten.

Verzamelband voor RPm-jaargang

Voor belangstellende abonnees

heeft de uitgever van het RP-maga-

zine binnenkort banden beschik-

baar, waarin een gehele jaargang

kan worden opgeborgen (losbla-

dig systeem met pennetjes, zie

foto).

De banden kunnen orden besteld

door overmaking van f 9,25 per stuk

(f 6,50 en porto) op pos re e ingno.

833111 t.n.v. Schaa s a & Brouwer

Dokkum, onder e eldi g van:

ex. band(en) RP- agazine en

de gewenste jaarga ge).

r1 ~

I

'" -
ilOI!!.~B;~..".m.

Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 rnaten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RE,TROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN· HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI· en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

DOORnuud

TRA S .Y.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTIERDAM

Breevaartstraat 3-5

Telefoon 155066
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Wat presteren

rijkspolitiemensen

in de wedstrijdsport?

Een beetje sport past ons allemaal.

De een volstaat met het verplichte

sportuurtje, de ander besteed er

een groot deel van z'n vrije tijd

mee. Sommige RP-kollega's heb-

ben met hun sportieve hobby op-

merkelijke prestaties weten te boe-

ken, ook buiten de politiesport.

Hetzij als aktief topsporter, hetzij

als coach, trainer, bestuurder of

waarnemer in grote sportorganisa-

ties.

Een aantal van deze cracks in de

wedstrijdsport plaatsen wij in dit

nummer op het ere-schavotje. Op

de volgende pagina's ziet u hen in

hun favoriete sport:

kampioen autocoureur

bondsbestuurder wedvluchten

KNVB-voetbaltrai ner

kaatskoning

internationaal bokser

licentierijders KNWU/NWB

nationaal kegel kampioen

• jeugdscheidsrechter/rapporteur

• internationaal sportpersfotograaf

• kampioen rallyrijder

• parachutespringer-instructeur

• scheidsrechter hoofdklasse

Produktie en Interviews: P. H. M. Claessen (sx),

C. A. v.d. Horst (2x), G. A. Boot, J. N. v. Kooten,

A. P. v.d. Linde, J. J. v. Luinen, H. A. de Ruiter

en J. Scheper.

Foto's: John v. Noortwijk (2x), Piet den Blanken,

Erik Dikker, C. Doornhein, Wim v. Rossem,

O. v.d. Veen, e.a.

Redaktie: A. Huizing.
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Wielrenners Peeters en

Van der Vleuten:
ze hebben wat afgezien!

Op 18 mei j.1. vond er op het par-

cours van Kolmond een wielerwed-

strijd voor politiemensen uit de

provincie Limburg plaats. De orga-

nisatie van dit sportieve gebeuren

kwam grotendeels voor rekening

van twee insiders in de wiel er-

wereld: de opperwachtmeesters A.

L. J. van der Vleuten (39) uit Voe-

rendaal en H. M. C. Peeters (36)

van de groep Stein. Beiden zijn be-

kend in het métier: Van der Vleuten

(broer van de profrenner Jos van

der Vleuten) heeft een licentie bij

de NWB en Peeters rijdt op een

licentie van de KNWU.

Van der Vleuten ("de Vleut" voor
kenners) deed reeds als 14-jarige zeer
tegen de zin van zijn ouders, mee
aan de "Koningsrondes". Hij zag kans
om op zijn 16e een tweedehands
racefiets van een ex-beroepsrenner te
kopen, reed zijn eerste wedstrijd in
Bocholtz (in geleende sportkleding)
en kwam als l3e aan. Drie jaar lang
reed hij als nieuweling diverse malen
"van voren", zonder ook maar een
maal te vallen.
Daarna reed hij als amateur vrijwel
alle klassiekers. Hij "zag daarbij be-
hoorlijk af" voor een kaas van een
kilo. Bij de amateurs fietste hij zich
vele malen in de prijzen (o.a. samen
met Jo de Roo, Jo de Haan, Ab GeJ-
dermans cn in België met Rik van
Looy). De doorbraak die deze (latere)
profs meemaakten was voor Van der
Vleutcn nict weggelegd. Hij had het
te druk mct zijn studie en moest
daarna in militairc dienst. Die bracht
hij als Marinier door in het toen-

"De Vleut" op jacht

6

matige Nieuw Guinea. Daar viel wei-
nig te fietsen, met het gevolg, dat hij
na terugkeer in ederland zijn vorm
voor het wielrennen volkomen kwijt
was.

Hij deed zijn wiele over aan
broer Jos, die inmidde begon-
nen in de wiel ren port. Bovendien
coachte de politieman zijn broer. Dat
werd hem door de politieleiding niet
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1

in dank afgenomen. Zijn toenmalige
ohef adviseerde hem in de atletiek te
gaan, daar wielrennen "niet bij de
politie paste".
Toen de sportarts van de KNWU
hem in 1972 te zwaar vond en advi-
seerde om de fiets toch maar weer
voor de dag te halen, klom Van der
VIeuten opnieuw in het zadel.
Na een moeilijke aanloopperiode ("ik
ging door de hel") zag hij resultaat.
De kilo's gingen er af en hij sliep
weer goed. Hij kreeg opnieuw een
licentie, ging weer deelnemen aan de
wedstrijdsport en behaalde successen
in binnen- en buitenland. Tegenwoor-
dig rijdt hij veel baanwedstrijden. Als
licentiehouder van de NWB rijdt hij
nu wedstrijden, waar vele oudere
(vooral ex-beroepsrenners) aan deel-
nemen.

Geen kampioenschap

door de gijzeling

Collega Peeters begon pas drie jaar
geleden in de wielersport. Daarvoor

deed hij aan wandelen en snelwan-
delen. De langste afstand die hij liep
was 110 kilometer. Hij moest daar-
mee stoppen omdat daar teveel tijd
in ging zitten.
Om toch in conditie te blijven ging
hij trimmen per racefiets. Hij schafte
zich een goedkoop (f 400,-) karretje
aan en begaf zich tussen de wielen.
Al gauw bleek dat hij een goede
beenconditie had: hij bleef zijn col-
lega-trimmers ruim voor. Hij vroeg
een licentie aan bij de KNWU en
werd ingeschreven in de categorie
"Iiefhebber", later als veteraan (35
jaar en ouder).
Toen hij het eerste jaar aan de wed-
strijdsport deelnam, bleek dat toch
wel iets anders dan trimmen; hij werd
meer dan eens gedubbeld. Dit prik-
kelde hem dusdanig dat hij zich een
ijzeren discipline oplegde: hij rookte
niet meer, gebruikte geen alcohol,
nam veel rust en trainde regelmatig.
Aan het eind van het seizoen leverde
dat al resultaten op: hij 'koerste ver-
schillende malen van voren'. Er moest

Peeters op kop. Direkt achter hem: Wmr. Schürkens uit

Echt die op 23 juni jl. om het leven kwam bij een nood-

lottig ongeval in het verkeer

lUSA(i!A;\SQAAl ~wctCWVt.RÊ-)
\::,~,,~ • '0 .~ <fI!I!I;.~-'

ook een nieuwe fiets komen. Een
investering van f 3000,- is dan geen
uitzondering. In het seizoen '75-'76
behaalde hij op de baan een zestal
overwinningen. Op de weg fietste hij
zich wel vaak bij de eerste tien, maar
kon geen wedstrijd op zijn naam
brengen.
Dit seizoen heeft hij een betere me-
dische- en technische begeleiding (dr.
Husken uit Maastricht en de ex-prof
Jantje Willems). Hij bezoekt regel-
matig de masseur.
Tot nu toe behaalde Peeters al diver-
se ereplaatsen. Hij bereidde zich ge-
heel voor op het Nederlands kam-
pioenschap dat op 11 juni in Merkel-
beek werd gehouden en fietste daar-
voor ruim 400 kilometer per week.
Begeleiders en strijdmakkers dach-
ten hem een ereplaats toe bij dit
kampioenschap, omdat zijn conditie
optimaal was. Het parcours was hem
op het lijf geschreven. Maar op die
datum werd er niet door Peeters ge-
fietst. Als lid van het ME-peloton
Maastricht riep zijn plicht hem naar
Bovensmilde en daarmee ging de kans
op een kampioenschap in rook op.
Nu ooncentreert hij zich op twee grote

7
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wedstrijden: "Het Wonder van Ob-

bicht" en "De Nacht van Linne".
Hij neemt ook deel aan wedstrijden
in België. De Belgisohe renners rijden
echter meestal in combines, zodat het
moeilijk is daar in de prijzen te rij-
den. Toch wisten de Ollanders bij
onze zuiderburen al menig frankske
weg te slepen.

Alles zelf betalen

Wielrennen is geen goedkope hobby.
Sponsering is bij de KNWU niet toe-
gestaan, zodat Peeters alle kosten zelf
moet opbrengen. En NWB-er Van
der Vleuten wil zo'n sponsering niet,
omdat hij vrij wil staan tegenover
anderen.
Beiden ervaren dat de dienst vaak
moeilijk is te combineren met de
sport: men moet heel wat wedstrijden
laten vallen. Als de wielrensport zou
zijn opgenomen in de sporten van de
N.P.S.B., zouden er mogelijk facili-
teiten voor de sport gegeven kunnen
worden.
Beide cracks staan volkomen achter
hun sport. Zij zijn het er over eens
dat het een zware en dure liefhebberij
is, maar zij raden een ieder van gan-
ser hapte aan: "Pak de fiets en trim
joe fit". (Cl.)

Sportpersfotograaf
John van Noortwijk:
bikkelhard of hondsbrutaal

"De sport-persfotografie is een

heel aparte vorm van fotografie.

De fotograaf moet soms honds-

brutaal of bikkelhard zijn om juist

die plaat te maken, die hij per sé

wil hebben. Een vereiste is dat je

snel met je camera om kunt gaan.

Je moet het uiterste uit je materiaal

kunnen halen, ook in de donkere

kamer. Je moet immers een betere

plaat maken dan een ander."

8

John van Noortwijk:
Camera in aanslag

(Foto: C. Doornhein)

Aan het woord is John van Noort-
wijk (35). Hij werkt bij de staf van
het district Maastricht en is bezeten
van fotografie. Als sport-pers-foto-
graaf werkt hij voor het Algemeen
Dagblad, Het Parool, de Limburger.
Bovendien fotografeert hij voor di-
verse foto-tijdschriften zoals Bunte
IIIustri erte.
Als John twaalf jaar is krijgt hij zijn
eerste fototoestel: een Agfa Clack
("Je weet wel, gewoon afdrukken,
altijd prijs"). Van opa krijgt hij een
jaar later een platencamera die wordt
omgebouwd tot een provisorisch ver-
grotingsapparaat. ("De resultaten wa-
ren niet al te scherp, maar je kon
zien wie er op stond ... ").
Tijdens de primaire opleiding krijgt
hij van zijn verloofde (nu zijn vrouw)
een kleinbeeldcamera.
Zijn eerste groepscommandant, oud-
adjudant KoIIee, staat hem toe dat
hij op de zolder van het groepsbureau

een klein donker kamertje inricht.
Met een geleende vergrotingskoker

wordt verder geëxperimenteerd en de
resultaten worden steeds beter. Zo
langzamerhand groeit de hobby naar
een peil, waarop de fotograaf zijn vol-
doening voelt groeien.
Als hij daarna kennis maakt met een
bekend Limburgse beroepsfotograaf,
die een originele kijk op de fotografie
heeft, worden de kontakten naar bui-
ten gelegd.
Thans is John regelmatig met zijn
camera's te vinden bij grote sport-
evenementen. Voetba1cupwedstrijden,
wielerwedstrijden (Am stel Goldrace
of Olympia's Tour), het jaarlijkse
ruiterfestijn te Aken vullen Van
Noortwijks vrije tijd.
Hij ontdekte ook andere facetten van
het politiewerk: "Persfotografen wor-
den door politiemensen wel eens voor
vervelende lui versleten. Dat is mis-
schien ook wel eens zo. Als persfoto-
graaf word je ook wel eens gecon-
fronteerd met het optreden van een
collega, dat niet correct is. Zoiets
stemt tot nadenken en dat kan posi-
tief zijn."

(Cl.)
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NeVoBo-scheidsrechler
Simon de Wilt:
politiemensen zijn moeilijk

"Er zijn mensen die niet kunnen

verkroppen dat ze verliezen; dat ze

hun plaats aan een ander moeten

afstaan of een ander naast zich

moeten dulden. Ik heb jarenlang

in de hoogste regionen volleybal-

wedstrijden geleid. Door de grote

afstanden ben ik daar mee gestopt.

Ik fluit nu nog wel binnen het

district Zwolle. Het is me opgeval-

len dat vele spelers van politie-

teams zo moeilijk beslissingen van

de scheidsrechter kunnen accep-

teren. Onheuse verwijten zijn me

niet gespaard gebleven."

Simon de Witt, opperwachtmeester bij
het RP-distriot Zwolle, is nauw bij
de volleybalsport betrokken. In zijn
woonplaats Almelo braebt hij met
anderen de georganiseerde volleybal-
sport van de grond, waarna een aan-
sluiting bij de NeVoBo volgde. Hij
werd seoretaris van het district
Twente en lid van de bondsraad van
de NeVoBo. Ook de opleiding van
de scheidsrechters ging hem ter harte.
Hij gaf vele cursussen gratis ("Tegen-
woordig wordt dit met vorstelijke
salarissen gehonoreerd").
Daarnaast maakt De Wi,tt deel uit
van het bestuur van de sportstichting
Almelo en heeft hij ook nog zitting
in de culturele raad van de gemeente.
Hij heeft er geen spijt van, dat hij
aan dit alles is begonnen: "Als je
door je wenk in staat bent deze akti-
viteiten te ontplooien, is dat allemaal

meegenomen. Daarom had ik het voor
geen goud willen missen. Het kost
veel van je vrije tijd, maar je krijgt
er veel voor terug."
Hij heeft inmiddels wel ontdekt dat
het niet allemaal pais en vrêe is in de

sportwereld, Maar de nuchtere ooster-
ling ziet er niet tegen op, een kri-
tische noot te laten horen. Hij ziet
er evenmin tegen op kritiek te ont-
vangen: "IntegeIlJdeel, het is een sti-
mulans om die te weerleggen."

(vdL.)
De Wilt hoog en droog op z'n scheidsrechterszetel

9
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Bondsvoorzitter Kollee:
meer tijd voor de
"jonge vale"

Sinds groepscommandant Kollee

(60) uit Valkenburg per 1 maart met

f.l.o. ging, heeft hij nog meer tijd

voor zijn gevleugelde vrienden: de

duiven. Dagelijks kan men hem

vinden in het duivenhok of in roke-

rige vergaderruimten waar gepraat

wordt over ... duiven.

De oud-adjudant is niet alleen een
aktieve beoefenaar van de duiven-
sport (al meer dan 40 jaar), maar
tevens voorzitter van de Centrale
Limburgse Bond van Postduivenhou-
ders en heeft namens deze bond zit-
ting in de Nederlandse Postduiven-
organisatie. Als er dan nog tijd over
is bemoeit hij zich met de organi-
satie van wedstrijdvluchten.
Zijn prijzen koestert hij in de zit-
kamer van z'n woning waar in een
kast alle gewonnen bekers en medail-
les een plaats hebben gekregen. Zijn
duiven vlogen vaak in de prijzen,
vooral in de periode van 1945 tot
1948, met als hoogtepunt het afde-
lingskampioenschap van West-Bra-
bant en Zeeland in 1952. Vanaf 1968
namen de resultaten niet meer zo'n
hoge vlucht. Verkeerde kruisingen
tussen verschillende rassen leverden
niet het resultaat op dat Kollee zich
had voorgesteld. De prijzenkast werd
wel voller, maar kampioenschappen
zaten er niet in.
Het kweken van superieure rassen
is geen sinecure. Na jarenlange expe-
rimenten met nieuwe kruisingen valt
nu een duidelijke kwaliteitsverbete-
ring te bespeuren.

10

De duivensport is een miljoenenbe-
drijf.
Vanuit het Limburgse verstuurt men
jaarlijks ongeveer een miljoen duiven
per containerwagen naar diverse los-
plaatsen in België en Frankrijk. Aan
geld en goederen gaat er ook zo'n
slordige één miljoen gulden om.
Ondanks zijn f.1.0. heeft Kollee nog
een erg drukke job vindt hij. Door
zijn hobby komt hij veel onder de
mensen en dat ervaart de oud-politie-

man als erg prettig. In het duivenhok
voelt hij zich echter helemaal als een
vogel in de lucht: "Het is een rust-
punt tussen echte vrienden in het
jachtige bestaan van alle dag".
Als het gesprek met de sportman ten
einde loopt, gaat de telefoon. Een van
de containerwagens met duizenden
duiven, die wegens slechte weersom-
standigheden in Frankrijk niet kon-
den worden gelost, is op de basis
teruggekeerd. Kollee's taak riep. In

Kollee met "Jonge Vale" vlak voor de vlucht van St. Vincent (Frankrijk)

naar Valkenburg, 1000 km enkele reis (Foto: John van Noortwijk)
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Geleen moet hij toezicht houden op
het lossen van de duiven die nu niet
zelf hun baas opzoeken, maar ge-
bracht moeten worden.
Kollee: "0 wee, als er eentje niet
terugkeent op zijn nest, dan heeft
Kollee het bij de collega's-duiven-
melkers grondig verbruid".

Bokser Henk Tummers:
geven en nemen

"Boksen is een harde sport. Je

moet veel kunnen incasseren en je

moet over een ijzersterke conditie

beschikken. Om een goede bokser

te worden, zul je een paar jaren

achtereen veel en hard moeten

(Cl.)

trainen en een goede techniek op-

bouwen. Je moet je veel ontzeg-

gen."

Dat zegt Henk Turnrners (19), adspi-
rant op de opleidingsschool in Hom.
De jonge Limburger ging al op 13-
jarige leeftijd met zijn broer naar een
bokstraining in Munstergeleen. Ze
begonnen met het beoefenen van de
technieken en het op peil brengen
van de conditie, Hij zegt: "Na een
half jaar kon ik touwspoingen en
bleek dat ik al een beetje van de
technieken had geleerd."
Na een paar jaar werd Tummers lid
van een Duitse boksclub "BSV Heins-
berg", omdat naar zijn mening in
Duitsland de bokssport beter is ge-
organiseerd dan in Nederland. Boven-
dien werd hij in de gelegenheid ge-
steld meer wedstrijden te boksen.

Tummers (links) in de ring tegen een Duitser van Viktoria - Dortmund

Sindsdien bokste Tummers tien wed-
strijden. Hij won daarvan zeven, twee
eindigden onbeslist en in de laatste
wedstrijd werd hij door scheidsrechter
Ben Bril gediskwalificeerd, een be-
slissing waarover hij nog steeds niet
erg te spreken is.
Uit de uitslagen blijkt, dat Tumrners
een "technische" bokser is. Een over-
winning door k.o. komt er ni-et in
voor. Hij is het eens met de bepaling
die voor amateurboksers geldt, dat
men een maand lang geen wedstrij-
den mag boksen als men knock out
is gegaan.
Over prof-boksen zegt hij: "Profbok-
sen is nog heel wat zwaarder dan
amateurboksen. Als je beroepsbokser
wiLt worden, zul je nog meer moeten
gaan trainen. Roloen en drinken is
uit den boze. Een Duitse profbokser
zei eens dat hij er beter nooit aan
had kunnen beginnen. Je kunt er geen
fatsoenlijk bestaan mee opbouwen.
Bovendien is het erg moeilijk een
goede begeleiding te vinden."
Henk Tumrner ziet zo'n profbestaan
dan ook niet zitten. Hij blijft echter
als amateur aktief in "the nobLe art
of self defense". (v.K.)

11
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Voetbaltrainer
Jaap Viergever: Het moet

een happening zijn

"Mijn visie is: maak iedere training

en iedere sportles boeiend. Op de

training gaat het vaak keihard toe,

de voetballers en de collega's

worden afgeknepen, maar dat alles

in een ontspannen sfeer. Daar pro-

beer ik iets van mijn eigen enthou-

siasme bij over te brengen."

Jaap Viergever (30), sportinstructeur
in het RP-district Dordrecht, is tevens
trainer van de voetbalclub "Veen"
(3e klas KNVB) en van het nationale
politie-elftal. Een veelzijdige sport-
man. Die cross-kampioen van Neder-
land (NPSB) en meerdere malen
korps-kampioen op de 400 en 800
meter was, eerste prijzen op de mid-
denafstand won en vaak meedeed aan
meerkampen.
Zijn grootste liefhebberij is echter de
voetbalsport. Hij speelde in Brabant
in twee amateurverenigingen en
scoorde er lustig op los: meer dan
eens was hij topscorer van Zuid-
Nederland. Met het Nederlandse
politie-elftal speelde hij een tournooi
in Frankrijk en maakte deel uit van
"Luotor", dat in 1975 politie-kam-
pioen van Nederland werd.
Hij is het type sportman die het veld
ingaat om te winnen. Deze instelling
verlangt hij ook van zijn medespelers.
Hij bezit het vermogen tot incasseren,
maar kan hard zijn voor anderen.
Diverse (semi) profclubs hadden be-
langstelling voor iergever. Hij zegt:
"Ik kreeg aanbiedingen van NAC,
NEC en Helmond Sport. In de trans-
ferperiode vielen er raadselachtige

Trainer Viergever bij het eerste elftal van de v.v. "Veen"

12

briefjes door mijn brievenbus met
een telefoonnummer er op. Ik heb
bij sommige amateurclubs meer kun-
nen verdienen dan bij verenigingen
in het betaalde voetbal. Een avontuur
in het betaalde voetbal trok mij in
het geheel niet. Ik heb een goede
maatschappelijke positie die ik niet
kwijt wilde. Bovendien wilde ik
's zondags vrij zijn."
Jaap Viergever is inmiddels gestopt
met voetballen in wedstrijdverband,
tengevolge van een ernstige knie-
blessure. Hij was toen al bezig met
de studie voor de trainersdiploma's.
Dit voorjaar behaalde hij het B-
diploma oefenmeester, dat reoht geeft
tot optreden als hulptrainer in het
betaalde voetbal. Maar ook als trainer
voelt hij niets voor het professiona-
lisme.
De V.V. "Veen" krijgt drie maal per
week zijn aandacht voor het trainings-
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programma en 's zaterdags gaat hij
met de club mee om een wedstrijd
te begeleiden. Als trainer is hij even
fel als voetballer; dat braoht onlangs
een scheidsrechter er toe hem van het
veld te sturen.
Viergever, die als bondsgedelegeerde
tevens belast is met het organiseren
en begeleiden van het nationale poli-
tie-elftal, is onlangs gestopt met z'n
verdere studie als oefenmeester. "Het
A-cliploma hoeft van mij niet zo no-
dig", zegt hij. Maar z'n omgeving is
daar nog niet zo zeker van ...

Kegel-echtpaar Verheijden:
goed voor veel hout

(Foto: John van Noortwijk)

Belangstelling van het RPm (info Claessen) voor de kegelprijzen.

Postcommandant J. P. J. Verheij-

den (58) uit Grevenbicht heeft heel

wat prijzen bij elkaar gekegeld. In Verheijden: goed voor 8 hout

de jaren '74, '75 en '76 werd hij in

de categorie "veteranen" nationaal

kampioen van de Nederlandse

Kegel Federatie met respectievelijk

710, 688 en 734 "hout" op Duitse

schaarbanen.

De ereplaats in zijn woning wordt

echter ingenomen door mevrouw

Verheijden, die haar man op een

paar "houtsplinters" in de sport

volgt. Ook zij neemt aktief deel

aan de kegelsport, werd eenmaal

koningin van de vereniging (be-

haalde het meeste aantal punten

met een vastgesteld aantal ballen)

en behaalde diverse persoonlijke

successen in het horeca- en sport-

kegelen. In een wedstrijd tussen

een mannen-kegelclub en een

vrouwenclub won Verheijden de

eerste en de derde prijs; zij de

tweede prijs.

De eerste kennismaking met het kege-
len voor Verheijden vond plaats tij-
dens een liefdadigheidswedstrijd tus-
sen de voetbalvereniging, waar hij lid
van was en een andere vereniging.
Tot zijn eigen verbazing werd hij
tweede.
In 1952 werd hij om "politiële rede-
nen" in de kegelsport "geïnfiltreerd".
Hij kreeg toen eigenlijk de smaak van
het sportkegelen te pakken en ging
in '67 aan wedstrijden meedoen. In
'69 werd hij "koning" van de ver-
eniging. In de jaren daarna won hij,
als lid van "NeerIandia", verschil-
lende kampioenschappen en eervolle
plaatsen op nationale kampioenschap-
pen. "Het kegelen is met de dienst
goed te combineren. De collega's zijn
altijd wel bereid om een weekend-
dienst te ruilen als dat zo uit komt",
zegt Verheijden.
Voor clubgenoten is hij gewoon "me-
neer Verheijden" en niet "d'n opper".
De kegelsport is voor hem een posi-
tieve en sportieve vrijetijds-besteding,
waarin hij zich geheel kan uitleven
en de spanningen van het dagelijkse
werk kan afreageren. (Cl.)

13
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Rallyrijder
P. A. A. de Lange:
250 keer schadevrij

Als men in het gebouw van de

Algemene Inspectie even om het

hoekje van kamer 10 (centrale

administratie) kijkt valt de aan-

dacht meteen op een groot aantal

rally-schilden die bijna de gehele

muur bedekken. Ze behoren alle

aan P. A. A. de Lange. Hij doet aan

autosport: het organiseren van en

deelnemen aan autorally's.

In de achterliggende twaalf jaren
heeft De Lange zich een naam ver-
worven in de kring van rally-rijders.
Behalve aktieve beoefenaar van deze
sport is hij secretaris van de afdeling
Den Haag e.o. van de R.A.C.-West,
met ongeveer 300 leden.
De Lange begon al kaartlezer, maar
na drie jaar nam hij zelf het stuur
van de auto in handen. Hij bezit de
door de K.N.A.C. afgegeven natio-
nale startlicentie lIl, wat duidt op
een hoge graad van geoefendheid en
ervaring. Hij nam deel aan ongeveer
250 rally's en behoorde vele malen
tot de prijswinnaars. Vier maal be-
haalde hij het clubkampioenschap.
Om goed te kunnen rally-rijden is het
van belang dat men over een goede
auto met een snelle acceleratie be-

schikt. De bestuurder moet zich bo-
vendien gesteund voelen door een
bedreven kaartlezer. Bij de uitvoe-
ring van de ribten worden verschil-
lende systemen gebruikt, Voor de
routebeschrijving en het kaartlezen
bijvoorbeeld: het bol-pijl-systeem, de
blinde lijn, grensbenadering etc. Een
goede rally-rijder moet die systemen
en (wat nog belangrijker is) de juris-
prudentie erop kunnen dromen.
De rally-spent is niet goedkoop. De
Lange voelt er echter niets voor ge-
sponserd te worden. Zijn liefhebberij
komt dus volledig voor eigen reke-
ning. Voor het geld dat hij in de af-
gelopen jaren aan zijn sport heeft
besteed, zou hij vandaag een leuke
middelgrote auto kunnen kopen.
Behalve aan het rally-rijden neemt
De Lange ook deel aan toertochten,

14

Het equipe De Lange - Kieboom tijdens een rit in 1973. Achter het stuur en op jota-inzet: P. A. A. de Lange.
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Sinds 1947, dus zo'n dertig jaar, be-
staat het politiekaatsen. Ieder seizoen
(van medio mei tot september) wor-
den er zeven wedstrijden gespeeld: in
Leeuwarden, Franeker, Heerenveen,
Sneek, Den Haag, Amsterdam en
Drachten. Hiervan wordt één wed-
strijd van afdelingsparturen gespeeld
om het kampioenschap van Neder-
land.
Voor de overige ontmoetingen geeft
men zich individueel op. Door mid-
del van het lot worden de parturen
geformeerd. De laatste ontmoetingen
zijn complete famibiedagen: de Frie-
zen uit "it Hejtetûn" en de Friezen
"om ûtens" (buiten de provinciegren-
zen) treffen elkaar dan in en om het
speelveld.
De laatste wedstrijd van het seizoen Kaatser Los net na de opslag tijdens een straatwedstrijd

die elk jaar door de K.N.A.C. wor-
den georganiseerd. Van de ervarin-
gen die hij daarbij op deed, heeft ook
het personeel van de algemene in-
spectie kunnen profiteren. In het
voorjaar van 1976 en 1977 organi-
seerde hij voor hen een toeristische
sportieve autotocht met als inzet de
"Generaal Rehorstbeker".

(v.L.)

Kaatskoning K. Los:
Telegraaflezers
op sokken

De 28-jarige opperwachtmeester K.

Los uit het Friese Berlikum is een

échte kaatser. Hij speelt de sport

van kindsaf: "Het werd je met de

paplepel ingegoten". Hij maakte in

1973 en '75 deel uit van het kam-

pioens-partuur bij de nationale

politie-kampioenschappen kaatsen.

En hij rekent er op, dit jaar met het

partuur waarin hij speelt erg hoog

te eindigen.

15
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is die te Franeker, bekend onder de
naam "PoLitie P.C." (P.C. betekent
Permanente Commissie). De "Politie
P.C." is een vergelijking met de be-
kende grote P.C. die ieder jaar in
Franeker wordt gekaarst door de
beste kaatsers van de Koninklijke
Nederlandse Kaatsbond.
Voor deelname aan de "Politie P.C."
bestaat grote belangstelling: 30 par-
turen (90 man) is geen uitzondering.
Men begint alom 9.00 uur '15 och-
tends, terwijl de jaarsie bal vaak
wordt geslagen in de avondscheme-
ring. De beste man van het winnende
partuur wordt aan het eind van de
dag uitgeroepen tot "koning". Deze
eretitel gaat gepaard met een eigen
prijs en een wisselbeker die verde-
digd moet worden.
Kaatsen is een buitenspont voor de
zomermaanden. In de winter besteedt
men aandacht aan trainingsschema's
en begeleiding van de jeugd. De ge-
meentepolitie Drachten introduceerde
twee jaar geleden in haar gemeente
het z.g. zaalkaatsen. Opper Los ging
het met kollega's van de Rijkspolitie
eveneens beoefenen. Buiten de politie
heeft het zaalkaatsen nu ook ingang
gevonden bij andere verenigingen.
Kaatsen is geen dure sport. De kle-
ding bestaat uit sportbroekje en sport-
shirt en een handschoen ("voor 40
gulden een hele goeie"). Schoeisel kan
men thuislaten. Om een goede grip
op de grasmat te krijgen, speelt men
het lief t op een paar oude sokken.
De score houdt men bij middels een
staaf met dwarsstangen welk toestel
"de telegraaf" heet.

Bestuurder Vleeshouwers:

"Jeugd van de
straat houden"

Waarom besteedt iemand vrijwel al

z'n vrije tijd aan functies in de

16

Achteraan, 2e van links: Bestuurslid Vleeshouwers van de handbalvereniging

"Limbricht"

sport? Vraag het aan J. H. Vlees-

houwers (56) uit Limbricht, plaats-

vervangend groepscommandant te

Beek (L.). Hij zal u waarschijnlijk

vertellen dat hij zich altijd aange-

trokken heeft gevoeld lot de ak-

lieve sportbeoefening.

Met oollega's van zijn leeftijd (rond
de dertig) won hij in 1948 en daarna
driemaal de 41/2 km lange "Steinder-
bosloop", waarvan de eindzege werd
bevochten door vaak veel jongere
co\lega's van o.a. de Marechaussee en
de Staatsmijnenpolitie. Hij bleef hard-
lopen totdat hij van zichzelf merkte,
"niet zoveel kilometers meer te kun-
nen maken". Toen stapte hij over op
vo\leybal.
Later kwam hij bij de handbalsport
terecht. Bij de vereniging "Limbricht"
wist hij zich al gauw in deze sport in
te leven. Toen bleek dat zijn conditie
voor handbal tekortschoot, werd hij
opgenomen in het bestuur van de
vereniging. Daarna maakte hij deel
uit van het bestuur van de bekende
handbalvereniging "Fortuna" te Ge-
leen. Bij "Fortuna" (met 21 wed-
strijdteams) werd hij verenigings- en
wedstrijd secretaris.
Door gebrek aan mankracht, vooral
bij de coaches, werd hij leider van
het eerste herenteam, dat op lande-

lijk niveau speelde. Zijn belangstel-
ling ging echter meer uit naar de
jeugd en toen het eerste team een
nieuwe leider kreeg, werd hij jeugd-
scheidsrechter. Thans spelen jonge-
ren tot 18 jaar wedstrijden onder zijn
leiding. Bovendien is hij rapporteur
voor de afdeling Limburg voor senio-
renscheidsrechters, wat inhoudt dat
Vleeshouwers scheidsrechters moet
beoordelen op hun optreden tijdens
de wedstrijd.
Over het scheidsrechteren zegt hij:
"De arbiter is meestal de kwaaie pier.
Zijn gedrag wordt nogal eens beïn-
vloed door het gedrag van de spelers.
Dat begint al bij de adspiranten (spe-
lers van 11 jaar). Bij handbal worden
spelers soms voor een bepaalde tijd
uit het veld gezonden, een maatregel
die bijzonder effectief werkt. Ik be-
grijp daarom niet waarom deze maat-
regel ook niet bij voetbalwedstrijden
wordt toegepast. ("Boter bij de vis").
Als rapporteur vind ik het belangrijk
te ervaren wat de scheidsrechter tij-
dens een wedstrijd meemaakt, om een
betere indruk te krijgen van zijn
reacties".
Behalve als bestuurslid en scheids-
rechter zien we Vleeshouwers ook
nog als aktief handballer: in het vete-
ranen-team van het RP-distrtÏct Maas-
tricht. Verder is hij coach van het
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bandbalteam van het district,
Een andere reden waarom hij zich in
diverse functies in de sport beweegt
ziet hij in het omgaan met de jeugd:
"De jeugd wordt door de sport van
de straat gehouden". De jeugd heeft
recht op leiding en begeleiding, voor-
al in deze tijd. Mijn ervaring komt
zeer goed van pas in de hedendaagse
maatschappij. Bovendien heb ik er
voordeel van in mijn werk, waar de
leeftijd van de medewerkers ook
steeds lager wordt."

Autocoureur Maaskant:
Een fascinerende sport

"Snel rijden vraagt stuurmanskunst

en beheersing", zegt Paul Maas-

Nummer 20 met Maaskant op kop

kant (24). Hij werkt bij de Alge-

mene Verkeersdienst als surveil-

lant bij de S.A.S.-groep. Op 10

april j.J. werd hij op Zandvoort

Nederlands kampioen in de Golf

GTI-klasse.

De belangstelling voor de autoren-
sport begon bij Paul Maaskant al op
12-jarige leeftijd. Hij woonde vrijwel
alle autoraces op Zandvaart bij. Het
gevolg hiervan was dat hij een aktief

(Foto's: Wim van Rossem)

Van je hobby je werk maken: Tussen 02 en 20

,~"; ..•..'" -

RUKSPOLITIE

/" (,."
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mam-racer werd, die in wedstrijden
aardige successen boekte.
Als 17-jarige stapte hij over naar de
karting-sport en stuurde zijn skelter
naar verschillende overwinningen. Bij
deze sport worden vaak snelheden
van over de 100 kilometer per uur
behaald. Een valhelm, leren kleding
en stevige sohoenen moeten de cou-
reur tegen de risico's beschermen.
De in de kartsport opgedane ervaring
kwam Maaskant goed van pas toen
hij de autorensport ging beoefenen.
Daar bleek dat hij een voorsprong
had op aankomende racers die niet in
karts hadden gereden. In 1975 reed
hij z'n eerste seizoen op Zandvoort
met een Z.g. "groep I auto". Deze
wagens zijn vrijwel standaard uitge-
voerd. Er zijn slechts veranderingen
aan venturi van de carburateur, ban-

den en vering toegestaan.
Dit jaar rijdt hij een Volkswagen Golf
GTI, van welk type auto er 35 geheel
identiek zijn geprepareerd. Zij nemen
deel aan een merkenrace op Zand-
voort, met ex-coureur Gijs van Len-
nep als competitie-manager.
Tijdens de Paasraces op Zandvoort
behaalde Maaskant de eerste over-
winning in zijn klasse. Doordat alle
wagens hetzelfde zijn uitgevoerd,
komt het tijdens het rijden aan op
slimheid en stuurmanskunst van de
coureur. "Als je zo'n race gewonnen
hebt, wordt het de volgende keer
dubbel oppassen", zegt Maaskant, "je
wordt door iedereen in de gaten ge-
houden. Dat bleek ook tijdens de
laatste race die ik op Zandvoort reed.
Lange tijd reed ik op kop; in de
laatste ronde werd ik op onregel-
matige wijze van de baan geramd,
waardoor ik met veel schade op de
zesde plaats eindigde. Sportiviteit is
net als in andere sporten een eerste
vereiste. Het is kennelijk voor som-
migen moeilijk om dit op te bren-
gen, in het bijzonder als de uit te
reiken prijzen mooi zijn."
Zowel karting als autorensport zijn
erg duur en zonder sponsering bijna
niet te beoefenen. Maar het vinden
van een sponsor is moeilijk. Men
moet daarvoor zelf stappen onder-
nemen.
Maaskant is nog lang niet van plan
om met autoracen te stoppen: "J e
raakt zo in de ban van deze sport dat

18

men meestal erg lang doorgaat, zeker
als de resultaten goed zijn."
In deze sport heeft hij grote voor-
delen gehad van z'n rij-opleiding bij
de Avn. En omgekeerd heeft de
rensport ook zijn voordeel al bewe-
zen bij het dagelijks werk in de sur-
veillance. Bij achtervolgingen bleken

Parachutist
Kees Hogeveen:

Spanning als ontspanning

Sedert zijn 17e jaar beoefent

wachtmeester Kees Hogeveen (25)

van de groep Werkendam het para-

chutespringen als een sport die

hem uitermate boeit.

Hogeveen maakt deel uit van het

instructieteam van de vereniging

"Flying Dutchman" in Rotterdam,

gevestigd op het vliegveld Zestien-

hoven.

De leerling-parachutisten die zich
aanmelden zijn niet alleen jongeren
(de minimum leeftijd is 16 jaar); ook
bij de wat ouderen, zo tussen de 40
en 50 jaar, is er aardig wat belang-
stelling.
Iedere gegadigde dient zich medisch
te laten onderzoeken voordat men
aan de sport mag beginnen. Hart en
longen krijgen een bijzondere aan-
dacht.

Gedurende drie zaterdagen worden
de eerste beginselen van de sport
onderwezen, zoals valbreken, de lan-
dingsrol, het vouwen van de para-
chute, het handelen in noodgevallen,

stuurmanskunst en voertuigbeheer-
sing voorname punten te zijn, net als
bij het autoracen.
De Porsche-bestuurder is geen snel-
heids-maniak: "Als ik op dienst ga
wil ik niet als autoracer herkend wor-
den, maar gewoon als een goede rij-
der."

(deR.)

Kees Hogeveen in de prijzen

(Foto: Erik Dikker)

het verlaten van het vliegtuig enz. De
kosten van zo'n eer te opleiding be-
dragen ongeveer f 450,-.
ALs lid-contribuant van de club ont-
vangt men gratis het benodigde mate-
riaal, De club verkrijgt onder andere
inkomsten uit het geven van demon-
straties, opleidingen en de ledencon-
tributie.
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Kees Hogeveen heeft al aan heel wat
demonstraties meegewerkt, o.a. het
precisie-springen, waarbij men op
een aangegeven punt moet landen.
Dit punt is over het algemeen niet
bijster groot van oppervlakte. Door
gebruik te maken van zogenaamde
stuurklosjes. waarmee de gaten in de
parachute meer of minder gesloten
kunnen worden, kan men in een be-
paalde richting sturen en zo het doel
bereiken.
Met het toenemen van de ervaring en
het technisch kunnen is het zelfs
mogelijk om springend vanaf een
hoogte van zo'n 1000 meter op een
bierviltje te landen.

In de acht jaar dat Hogeveen het
parachutespringen beoefent, heeft hij
ook in de wedstrijdsport al heel wat
successen geboekt. Zo werd hij in
1975 clubkampioen van de Flying
Dutchman en in datzelfde jaar 12e
bij de nationale kampioenschappen.
Om internationale ervaring op te
doen, trainde hij in Frankrijk en
Oostenrijk. In Oostenrijk maakte hij
zo'n 200 sprongen, zelfs een zonder
zuurstofmasker - vanaf een hoogte
van 4500 meter.
Met enthousiasme vertelt hij over de
vrije val en het figuurspringen, waar-
bij men al vallende met de mede-
springers van tevoren vastgestelde

figuren uitvoert en met armen en
benen in een bepaalde richting wordt
gestuurd.
Wij vroegen hem of er bij het para-
chutespringen geen angst bestaat om
zich van grote hoogte naar beneden
te stopten.
"Och", zegt hij, "er bestaat bij iedere
sprong een zekere spanning, maar die
wordt steeds als prettig ervaren. Wie
na een aantal sprongen nog steeds
eoht angst heeft, kan er maar beter
mee ophouden. Dan geeft de sport
geen voldoening meer, dan wordt het
een kwelling."
"Parachutespringen", zegt wacht-
meester Hogeveen, "geeft spanning,
plezier, lichaamsbeheersing en het
kweekt teamgeest. Het is een indivi-
duele sport, die je los maakt van alle
aardse beslommeringen. Kortom, on-
danks de spanning een geweldige ont-
spanning."

Precisielanden: Vanaf grote hoogte landen op een vlot in de stad Groningen (Foto: D. v.d, Veen)
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Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te Apeldoorn

KLAS 0, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Adj. E. Leurink, wmrs. W.

F. M. Pillen, A. M. C. M. Hamakers '), F. H.

de Groot, T. A. C. Melissen, H. F. Muller '),

H. J. A. Damhuis, J. M. van Hoest.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. Stomphorst, A.

H. B. Hoytink, Y. van Zuylen *l. J. van

Bree '), M. J. van der Klift "). H. C. de

Jonge.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. W. Koster, M. E.

van Muiken *), owmr. D. Obbes, sportdoc.,

wmr. P. J. C. Roelandt *l. owmr. P. F. M.

Bernauer, wmrs. C. Krosenbrink =), R. Over-

diep ').

*) Doen examen in september a.s.

KLAS U, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Adj. G. S. Schoots, wrnrs.

G. S. Wassenaar, P. W. M. Bouwman, M. A.

Binsma, M. Bezembinder, J. C. M. van Lim-

beek, E. F. J. EIbers.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. G. F. Oude

Engberink, H. van Balen-Blanken, P. J.

Vooges, F. F. T. Stuyver, L. A. J. Barten, J.

N. de Jong, owmr. G. G. M. Bergsma.

Achterste rij v.l.n.r.: J. Bijl, sportdoc., wmrs.

F. J. Ruiter, T. B. Smedes, G. J. Vink, W.

J. Kief!, D. Westerbrink, A. J. G. van Mer,

P. A. J. Daniëls, J. de Witte, J. S. Holter-

man. (Door ziekte afwezig: E-.Kroon).

KLAS V, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Adj. P. L. Aerts, wmrs. J.

Visser, R. de Graaf, M. C. Dellink, H. Tho-

massen, J. H. Hondorp, A. H. Q. van Loon.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. H. Bruinemeijer,

E. J. C. van der Klif!, Th. J. M. Boerhof, J.

G. J. Berendsen, R. A. M. Bloem, H. W. A.

Kiers, owmr. B. F. Klein Swormink.

Derde rij v.l.n.r.: Wmrs. B. H. P. Heinsbroek,

E. Muijs, J. F. M. Sophie, A. Wamsteeker,

J. F. B. Freriks, G. van Veldhuizen.

Achterste rij v.l.n.r.: J. Bijl, sportdoc., wmrs.

H. C. Weverling, R. M. de Sain, A. IJzer-

man, J. Veneman, A. G. M. Brandts.
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KLAS W, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. J. Diepeveen, V.

J. Rippens, P. C. J. van der Weijeden, H.

Chr. Schipper, D. J. van Rosmalen, A. T.

Verdick, owmr. H. Keizer.

Middelste rij v.l.n.r.: Owmr. H. J. G. Veen-

stra, wmrs. W. Wolfert, A. W. van Doorn,

C. D. Jongejan, G. R. Ciere, A. G. Voeten,

D. M. van Treijen, J. G. A. Kersten.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. J. H. M. Maas,

H. Harmers, J. Bijl, sportdoc., wmrs. R. C.

A. Warringa, W. Th. J. M. Stevens, L. Witjes,

J. Krijtenberg.

KLAS X, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. H. P. de Vries,

wmrs. J. W. van Wieringen, J. F. J. Ver-

morken, J. Schra, J. A. Karper, T. Weerkamp.

Tweede rij v.l.n.r.: Wmrs. P. W. Doosje, M.

G. M. Tijdink, J. Buurman, D. Bötzel, J. S.

Boeyenga, A. J. van Wijnbergen, adj. R.

Jansma.

Derde rij v.i.n.r.: Wmrs. G. J. H. de Groen,

J. W. Laven, R. J. B. M. Rooks, K. Hcekstra,

J. H. Volkerink, J. Soer.

Achterste rij v.i.n.r.: Wmrs. H. van der Kolk,

B. J. van Ekris, H. G. Kettelerij, S. Zonder-

van, J. W. Ooms, H. B. J. Schulte.

Nieuwe wachtmeesters van de

opleidingsschool te Harlingen

KLAS N, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Dijkstra, Brugge,

Boersma, Dallinga.

Middelste rij v.i.n.r.: Wmrs. Van Bree, Van

Ballegooien, Bakker, Van Bemmelen, Colle-

gem, Driessen, Doosje, Atsma, adj. Clement.

Achterste rij v.i.n.r.: Owmr. de Haan, wmrs.

Aalberts, Ten Boer, Berbee, Bouwhuis,

Grimm, Breed.
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KLAS 0, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. N. J. van Geldrop,

G. L. Eefting, B. G. G. Hempen, H. A. Ger-

rits, W. Hoekstra.

Middelste rij v.i.n.r.: Owmr. G. de Vos, wrnrs.

A. Greveling, H. E. M. van Heereveld, C. van

Ee, E. M. A. J. van Erven, C. van der Eist,

G. Endeman, K. A. Hordijk, J. van der Heide,

J. H. Heikes, adj. J. W. Gehasse.

Achterste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. J. Fabriek, M.

Hartenberg, G. J. T. Eilander, M. A. A. de

Jongh, G. T. A. Gaastra, M. G. E. M. Hooger-

vorst, W. Dijkstra, F. Dekker.

KLAS P, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. Jipping, M. van

der Kamp, A. J. J. Oude Wesselink, P. P.

Kimsma.

Middelste rij v.l.n.r.: Owmr. H. H. J. Nijland,

wmrs. B. A. M. Kuip, C. Kaasjager, E. J. D.

Nikkessen, A. van der Honing, A. M. Nijman,

J. S. J. Oonk, H. H. Krooshof, adj. W.

Adema.

Achterste rij v.i.n.r.: Wmrs. S. Jongsma, P.

Jaarsma, F. A. Hofstee, F. B. M. Rauwers,

P. F. Hofstra, R. Inia, J. B. L. A. Jansen.

(Wmr. A. M. Kemkers door ziekte afwezig).

KLAS a, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. Meier, W. Kleine

Deters, M. W. Mulder, J. J. Ruivenkamp, H.

Postma, J. P. C. Slaman *)

Middelste rij v.i.n.r.: Owmr. P. L. van Kakem,

wmrs. J. Luttik, E. Sixma, H. Kobes, R.

Klaasen *). B. Pekel, owmr. C. A. H. Schenk.

Achterste rij v.i.n.r.: Wmrs. A. Kort, J. Kra-

nenburg, J. F. Kraakman, H. A. J. de Langen,

P. M. Schoen, P. J. C. van Rijn, A. Regtop.

*) doen in december a.s. examen.
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KLAS R, OPLEIDING 1976-111

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. T. Sterken, E.

v.d. Veldt, P. A. Zeilstra, R. Valkenier.

Middelste rij v.l.n.r.: Wmrs. G. Tusveld, J.
W. M. Simonis, E. J. Stender, P. C. M. Rede-

geld, E. I. v.d. Ploeg, J. P. Schijns, F. G.

Prins, A. W. J. M. Voppen, owmr. S. G. Pier-

sma.

Achterste rij v.l.n.r.: Owmr. J. Beijert, wmrs.

J. S. Postma, G. Voren kamp, R. M. de Vries,

P. v.d. Woude, E. R. de Weerd, P. J. A.

Zantman.

nieuwe ~ - t ..,
groeps·~~_~
commandanten

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de ver-
keersgroep Assen de adjudant H.
Fopma. Hij werd geboren op 31
december 1918 te Sint Jacoba Pa-
rochie en was sedert 1 november
1975 plaatsvervangend commandant
van de verkeersgroep Assen.

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Bennebroek de adjudant P. W. N.
van Deursen. Hij werd geboren op
12 oktober 1926 te Rotterdam en was
sedert 1 november 1975 commandant
van het groepsstandplaatsrayon Ros-
malen.

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Drunen de adjudant J. H. C. Brou-
werens. Hij werd geboren op 15 no-
vember 1922 te Amsterdam en was
sedert 1 augustus 1969 plaatsvervan-
gend groepscommandant Vlijmen.

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
GaasterJand de adjudant J. van der
Heide. Hij werd geboren op 22 juli
1923 te Tjalleberd en was sedert 1
augustus 1975 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Weerselo.

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de ver-
keersgroep Groningen de adjudant T.
Dijkema. Hij werd geboren op 19
juli 1918 te Garrelsweer en was sedert
1 januari 1974 plaatsvervangend com-
mandant van de verkeersgroep Gro-
ningen.

Met ingang van 1 juni 1977 aange-
wezen als commandant van de ver-
keersg.roep 's-Hertogenbosch de adju-
dant C. Punselie. Hij werd geboren
op 26 januari 1920 te Hilversum en
was sedert 1 november 1976 plaats-
vervangend commandant van de ver-
keersgroep 's-Hentogenbosoh.
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32 D. G. v.d. Witte: eerste echte reserve-opper

Res. owmr. Van de Witte temidden van zijn collega's

b

A. G. K. Schouten
40 jaar "bij de baas"

APELDOORN. - Op 3 juni was het
hoofd van de administratie van de
opleidingsschool te Apeldoorn, de
60-jarige heer A. G. K. Schouten,
40 jaar in overheidsdienst.
Het jubileum van de heer Schouten,
die nagenoeg in het gehele korps en
ver daarbuiten bekend is, is niet on-
gemerkt voorbijgegaan. In "Chez
Bas", een gezellig onderkomen van
de opleidingsschool, hield de jubilaris
een receptie die door velen werd bij-
gewoond. (AdJ)

Cadeaus voor de jubilaris

Foto: A. L. van Oyen

AMSTERDAM. - Met ingang van
1 mei 1977 is de heer D. G. van de
Witte, ingedeeld bij de staf. van het
district Amsterdam, bevorderd tot
reserve-opperwachtmeester der Rijks-
politie, wegens zijn vele activiteiten
voor de reserve-Rijkspolitie.

~

De heer Van de Witte, een gewaar-
deerd informant van het RP-maga-
zine, is de enige actief dienende
reservist met die rang.

(A.H.)

'"
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Nieuw groepsbureau
te Oostburg

MIDDELBURG. - Sinds 26 april
kan de groep Oostburg op Zeeuws-
Vlaanderen over een nieuw groeps-
bureau beschikken. Met een sleutel
die door een helikopter van de dienst
Luchtvaart was aangevlogen heeft
de burgemeester van Oostburg, de
heer A. Schipper, "onder toezicht"
van de districtscommandant Middel-
burg en de groepscommandant het
nieuwe onderkomen officieel in ge-
bruik gesteld. (GJH)

Foto: distr. rech. Middelburg

Nieuw postbureau

te Uithuizermeeden

GRONINGEN. - "U spreekt met
de telefoonantwoordgever van de
Rijkspolitie te Uithuizermeeden, Dit
bureau is thans gesloten."
Bureau ... ???? Hier werd bedoeld
een tot bureau vermomde slaap-
kamer in de woning van de post-
commandant Van der Molen. Geluk-
kig is dit nu verleden tijd.
Op 26 april werd een nieuw post-
bureau officieel in gebruik gesteld.
Onder het· motto "Goed gedemon-
streerd is half verkocht" werden de
deuren van het nieuwe onderkomen
wijd open gezet om het publiek te
ontvangen. (HJK)

Foto: techno reoh. Groningen

Gediplomeerde
politie-rij instructeurs

van de verkeersscholen van Rijks- en
Gemeentepolitie belast met het af-
nemen van de examens van politie-
rnensen, die als rijinstructeur zullen
gaan optreden. (PFP)

BILTHOVEN. - De direkteur van
de verkeersschool "De Varenkamp",
de heer C. W. Bloemers, heeft de
eerste getuigschriften "Politie-rijin-
structeur", uitgereikt. Ingevolge het
besluit "Reglement Examens Politie-
rijinstructeur" , zijn de direkteuren

Wmr. 1e kl. Van Ravenhorst ontvangt

als eerste het officiële getuigschrift.

(Foto: Verkeersschool RP)
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Happy Happening
in Heesch

DEN BOSCH. - Op 21 april liepen
vele vertegenwoordigers van het korps
Rijkspolitie in het Brabantse Heesch
te hoop om een blijde gebeurtenis te
vieren. Op die dag namelijk werd de
drieling van de familie Van der
Donk-Graauw, waarover wij u in het
februari-nummer berichtten, "ver-
deeld" onder de drie Rijkspolitie-
onderdelen die op een of andere
wijze regelmatig met de groep Heesch
te maken hebben. De vader, N. J. G.
van der Donk, maakt als wachtmees-
ter 1e kl, deel uit van deze groep.
De Dienst Luchtvaart, de AVD en
het district 's Hertogenbosch verklaar-
den zich gaarne bereid om het peet-
schap van een van de kirideren op
zich te nemen.
In het gemeenschapshuis "De Pas"
werd een gezelschap, waaronder de
Algemeen Inspecteur, de burgernees-
ters van Heesoh, Nistelrode en Gef-
fen, de districtseemmandant 's Her-
togenbosch, vertegenwoordigers van
de betrokken diensten en de arts die
bij de geboorten behulpzaam was ge-
weest, ontvangen.
Bovendien maakten de Rijkspolitie-
kapel en leden van de bereden groep
Boxtel, in gala, hun opwacheing. Op

Nat pak voor ree reddende
verkeerssurveillant

ROERMOND. - Ten koste van een
nat pak kon collega Daalder (ver-
keersgroep Roermond) twee reeën uit
het kanaal Wessem-Nederweert red-
den.
De te water geraakte dieren konden
niet tegen de oever van het kanaal
op komen. Daalder zag kans om
zwemmend beide dieren te bereiken
en aan land te brengen. Voor een
ervan bleek de hulp te laat te komen.
De andere kon na door een jacht-
opziener te zijn behandeld, weer in
vrijheid worden gesteld. (WAGM)

een nabijgelegen gazon was inmid-
dels ~en helikopter geland.
Daarna klonk bij het ouderlijk huis
van de drieling al gauw het 'Lang
zullen ze leven" waarna de drie peet-
"diensten" voor hun peetkind een
spaarbankboekje en een oorkonde
aanboden.
De vertegenwoordigers van Luva,
AVD en district Den Bosch kregen
daarna de gelegenheid om hun kind
te schouwen. (GAB)

Bloemen van de drieling Paulus,

Maarten en Annabelle van Thiel die

op dezelfde datum, vier jaar geleden,

eveneens in H eesch ter wereld

kwamen.

Foto's: Klok! ANP

Claudia (Luva), Jeroen (AVD) en
Mark (Den Bosch) met geheel rechts

de heer en mevrouW Van der Donk.
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AVD gaat "vleesvieren"
met gastarbeiders en zigeuners

DRIEBERGEN. - Tijdens het op 9

mei te Ede gehouden jaarcongres

van de Nederlandse en Belgische

Keurslagers, is de Pechprijs 1977

toegekend aan de Algemene Ver-

keersdienst te Driebergen, die in

februari getroffen werd door een

catastrofale brand. Een prijsuit-

reiking die een klapstuk werd,

toen de AVD-kommandant bekend

maakte, dat zijn dienst deze Pech-

prijs (bestaande uit een barbecue-

feest voor 300 personen) wil gaan

vieren met 250 buitenlandse werk-

nemers uit Griekenland, Italië,

Marokko, Spanje en Turkije, plusde

sinds kort in ons land verblijvende

zigeunerfamilie van de Romanovs.

Voor' deze verrassing zorgde kolonel
A. C. Vogel, toen hij met een depu-
tatie (bestaande uit de commandan-
ten GMS, GSC, GTC, HBMB en
hun medewerkers, SAS-personeel) met
loeiende Porsches en ronkende BMW-
motoren in het congrescentrum De
Reehorst in Ede verscheen om de
Pechprijs in ontvangst te nemen. De

directeur van de Keurslagersorgani-
satie zei in zijn toespraak, dat de on-
derscheiding was toegekend op grond
van de grote verdiensten van de AVD
voor de verkeersveiligheid. Maar ook
omdat deze dienst in haar werk ern-
stig is benadeeld door de grote brand
die in de nacht van 24 februari jJ.
een miljoenenschade had aangericht.
Kolonel Vogel zei dat het in de geest
van zijn verkeersdienst ligt, om dit
feest samen met anderen te gaan
vieren. Vijftig AVD-ers zullen gaan
'vleesvieren' met 250 buitenlanders
die van huisuit gewend zijn vlees te
roosteren op open vuur.
Een voorproefje van die happening
kwam al meteen, want van alle ge-
noemde nationaliteiten kwamen ver-
tegenwoordigers in klederdracht het
toneel op, begeleid door het zigeu-
nerorkest van Tata Mirando, dat de
stampvolle zaal overgoot met een
vurige pusztasaus van hora- en czar-
dasmuziek.
De heer Vogel kwam niet met lege
handen; de slagersorganisatie bood hij
een grote foto van de brand en een
ludiek kunstwerkje van verbrande
motor-onderdelen (in eigen beheer

Craag poseerden de buitenlanders met de A VD-ers op het toneel.
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AVD-commandant A. C. Vogel biedt

zijn gastheren een grote joto aan, die

als 'een geschenk uit de hemel' neer-

daalde.

(Foto's AVDlDe Wit)

vervaardigd) aan. De buitenlanders
liet hij in de prijs delen door hen een
aantal enorme spiesen met vlees te
overhandigen.
De consulent van de Stichting Bureau
Buitenlandse Werknemers, de heer D.
Secohi, toonde zich verguld met de
uitnodiging: "Wij zuIlen de toegesto-
ken hand van de sterke arm graag
aanvaarden". Hij sprak de wens uit
dat het gezamenlijke 'vleesvieren' tot
een waar verbroederingsfeest zal uit·
groeien. De AVD-commandant bood
hij een fluitende praatpaal aan, in de
vorm van een mondharpje.
Aanvankelijk zou het barbecuefeest
al in juni worden gehouden, maar
i.v.m. de gijzelingen achtte men het
raadzamer dit uit te stellen. Het zal
nu in voorjaar '78 worden gehouden
in De Flevohof te Dronten, in elk
geval op een zaterdag, zodat zoveel
mogelijk Nederlanders van deze
unieke happening getuige kunnen zijn.

(AH)
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Kees beleeft
dolle avonturen

WEESP. - Kees Faas is 12 jaar en
woont nog in Weesp. Over een poosje
verhuist hij met zijn ouders naar
Zutphen. De collega's van de groep
Weesp zullen hem missen; hij is bij
hen kind aan huis.
De Rijkspolitie is zijn grootste hobby.
"Ik heb al veel gemeentepolitiekorp-
sen om inlichtingen gevraagd. Zij zijn
erg aardig en hebben ontzettend veel
informatie gegeven. Maar ze hebben
het in die grote plaatsen erg druk en
kunnen zich verder niet met mij be-
moeien. Dus laat ik ze verder maar
niet rust en hou me bij m'n eigen
hobby: "de Rijkspolitie".
In een door hem zelf getikt opstel
verhaalt hij de dolle avonturen die
hij met de Rijkspolitie in Weesp heeft
beleefd:

". '.. Het .beste herinner ik me nog die

eerste keer, dat was toen ik voor het

eerst mee mocht op patrouille. Ik

geloof dat dat in 1974 was. Ik ging

toen tussen twee wachtmeesters trots

de politie wagen in. Ik mocht de

porto ... eh (nou ja hoe heet dat ding

ook weer) vast houden en kreeg ook

een echte politiepet op. En daar gin-

gen we.

Aannemersbedrijf

Toen kregen we een melding binnen:

"Inbraak"! Dus wij naar de plaats die

was opgegeven. We zagen niets, want

de dader was gevlucht in een auto.

Toen reed opeens het bewuste wa-

gentje ergens achter vandaan. En ik

schreeuwde loeihard "daar gaat hij!".

Hij reed met zijn kevertje een op-

gespoten terrein op. Hij reed bijna

een stelletje mensen om die daar aan

het golfen waren. Dus op een ge-

geven ogenblik kon hij niet verder.

Hij stopte en die gek zwaaide nog

naar me ook. Hij sprong uit zijn auto

en liep hard weg.

Brrr wat een enge vent was dat. Hij

had een overall aan en een pet op

zijn hoofd geloof ik en ik weet niet

zeker maar ik geloof dat hij nog zo'n

lapje voor zijn oog had ook.

We hebben de boef later gauw naar

het bureau gebracht en in de cel ge-

stopt. Ik mocht toen zelf de cel nog

op slot draaien. Ik zou wel willen

weten of die boef nou vrij is of niet,

het zal mij benieuwen.

Ik ga later vast wel bij de politie. Ik

moet alleen nodig groeien wordt hier

altijd gezegd. Nou dat doe ik dan

eerst maar."

Kees (een toekomstige collega,

naar ik hoop)

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

29

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 209



langs de ~ weg gezien

,.
Aha, zo duur is die
bekeuring

Waddinxveen heeft op versohilIende
parkeerterreinen in de gemeente voor
invaliden parkeerplaatsen gereser-
veerd. Misbruik door automobilisten
die goed ter been zijn wordt door de
plaatselijke politie gehonoreerd met
de gebruikelijke transaotie. De be-
drijfsleider van een supermarkt zag
het geld van de bekeuring liever in
zijn winkel besteed, getuige deze
foto. (TbS)

Kerkelijke straf?

In het Westlandse De Lier kan men
bij de toegang tot een van de plaat-
selijke bedrijven een bord aantreffen
met het opschrift: "Verboden toe-
gang voor onbevoegden. Artikel 31
W.v.S.".
De vraag is nu: probeert men daar
een bepaalde godsdienstige richting
te weren of wil men de verdachte
terstond de in het Wetboek van Straf-
recht genoemde rechten voor het
leven ontzeggen?

Ingezonden door A. Th. Akse,
De Lier

Parathionmensen

Wachtmeester Loo maakte in een
park in Tubbergen deze foto van een
gekruisigde dode buizerd. Een onbe-
kende natuurliefhebber maakte zijn
ongenoegen over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen kenbaar met het
volgende onderschrift bij het kadaver:

"Eens was ik een prachtige vogel.
Ik raakte gewend aan de stank van
auto's en het netwerk van wegen,
maar toen de mens het land met
PARATHION bespoot, kon zelfs ik
daar niet tegen."

30

H.H. Vissers opgelet. Als u wilt gaan
vissen in de Ringvaart tussen Wijde-
wormer en Zaandam, mag u beslist
niet met uw auto te water gaan.

(Ingezonden door A. Zwanenburg,
~ Wormer)

In Schingen, in de buurt van Frane-
ker, tobt men met het openbaar ver-
voer. Een paar "dorpsfiguren" heb-
ben daar wat op gevonden: een
fauteuil op een wagen. Je zit als een
vorst. •
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Sportagenda

Augustus

18/19 Oss: Nationale lawntennis-
kampioenschappen.

27 Gorinchem: 3e PSVG-wandel-
tocht.

30 Zuidlaardermeer: Nationale
hengelwedstrijden.

31 Amsterdam: Nationale 2 km
zwemkampioenschappen en 1
km prestatietocht.

September

2 Eindhoven: Open atletiekkam-
pioenschappen district Zuid
N.P.S.B.

3 Oosterbeek: 31e Airborne-
wandeltocht.

5 Sneek: Se herfstrit. Tevens
auto- en motorkampioenschap-
pen district Noord N.P.S.B.
Delft: 23e Prinsenstad-voetbal-
tournooi.
Utrecht: Rijkspolitie korps-
kampioenschappen atletiek.
Leiden: Nationale kaatskam-
pioenschappen.
Loosdrecht: Nationale zeil-
wedstrijden.
Gorssel: Rijkspolitie korps-
kampioenschappen schieten.
Gorinchem: Auto- en motor-
kampioenschappen district
West N.P.S.B.
Franeker: Politie PC kaats-
wedstrijden.
Leiden: Nationale tafeltennis-
kampioenschappen.

Oost: kampioen
tafeltennis 1977

BERKEL EN RODENRIJS. - Bij
de korps-kampioenschappen tafel-
tennis zag het oostelijke team, be-
staande uit de heren M. van Gemert,
C. de Voogd, J. W. van Wees en
reserve A. F. M. Aarts, kans om on-
geslagen kampioen te worden.
In de goede accommodatie van de
tafeltennisclub TOGB te Berkel en
Rodenrijs, werden soms spannende
wedstrijden gespeeld met als eind-
resultaat:
1. Oost, 10 pnt.; 2. West I (Luctor),
8 pnt.; 3. West 2, 6 pnt.; 4. Zuid,
4 pnt.; 5. Noord, 2 pnt.

6

6

7

8

13

13

14

21

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GELDLE NINGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem- netto 24 36 48 60

loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een in handen mnd. mnd. mnd. mnd.

persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz. f 2.500 124 89
Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en f 3.500 171 122
discrete behandeling. I 4.500 217 154 123 104

t 5.500 263 187 148 125
• Wettelijke tarieven f 6.500 310 219 174 146
• Geen Informatie bij werkgever of buren I 8.500 402 283 224 189

• Geen kosten vooraf f 10.500 495 348 275 231

• Kwijtschelding bij overlijden
f 11.000 518 364 287 241

114.500 680 477 376 315
• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen 116.000 750 526 415 348

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.
118.000 843 592 466 391

121.000 984 691 544 456
Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel- t 24.000 1125 790 622 522
matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Ook tussenliggende bedragen

Bel of schrijf naar:
EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELETI

BUKO I 10.000 over 120 mnd. = 1146,-

f 25.000 over 180 mnd. = 1316,-

FINANCIERINGEN f 35.000 over 180 mnd. = 1442,-

160.000 over 180 mnd. = t 759,-

POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8 Informeert u ook eens vrijblijvend

TELEFOON (05200) 19893 of 18244 naar de mogelijkheid tot het vóór-

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur financieren van de rijkssubsidie.

31

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 211



Een leven in beeld:
rijksveldwachter Dirk Rietdijk

Dit is het beeldverhaal van Dirk Rietdijk.
Zomaar een rijksveldwachter, die 38
dienstjaren volbracht in het oostgroningse
platteland in de eerste helft van deze eeuw.
Een wat teruggetrokken sober levende,
uiterst punktuele ambtenaar, die tot z'n
laatste dienstdag elk verbaal met de pen
schreef. Die z'n eigen politieleven leidde:
elke dag op pad ging, waarschuwde,
regelde, zelf beslissingen nam en alles
thuis afhandelde.

Die in z'n kleine dorp gezien was, maar er
geen echte vrienden had. Die iedereen
kende, maar eigenlijk alleen met kollega's
omgang had.

Wachtmeester bij de Marechaussee

3 oktober 1912. Na twee jaar als 'loteling' de militaire

dienstplicht te hebben vervuld, neemt de 24-jarige hoepel-

maker Dirk L. Rietdijk uit Spijkenisse (Z.H.) dienst bij het

wapen van de Koninklijke Marechaussee in Groningen,

standplaats Nieuwolda.

Zoals gebruikelijk in die dagen stapt de nieuwe

marechaussee, na het uniform in ontvangst te hebben

genomen, meteen naar een fotograaf. Fier poseert hij met

jekker, kolbak, laarzen en sabel.

De jekker zou in 1923 worden vervangen, maar moest -

naar vaderlandse zuinigheid - worden afgedragen tot-is

versleten was, en daar stond in die tijd toen zo'n jaar of

vijftien voor.

Rietdijk zou in zijn bijna 40 politiejaren vele modes zien

komen en gaan. Maar wat er ook verandert in de politiële

presentatie, zijn martiale snor en zijn sigaar - meestal half

opqekauwd - blijven al die jaren de duidelijkste kenmerken

van zijn signalement.

33
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Mobilisatiejaren aan de Duitse grens

Marechaussee Dirk Rietdijk .grijpt elke gelegenheid aan om

zich in vol ornaat te laten fotograferen. Als de eerste vijf

maanden erop zitten, laat hij zich opnieuw portretteren, nu

door Snelfotografie 'Gruno' in Groningen, op de hoek van

de Heerestraat en het Ged. Zuiderdiep.

De chevrons zijn nu breder - als gevolg van een wijziging

van de kledingvoorschriften. Het romeinse cijfer IV op de

pet geeft aan dat Rietdijk deel uitmaakt van de 4e divisie,

in het noorden.

In hetzelfde jaar 1913 wordt de sabel ingenomen en

vervangen door een klewang, omdat de lange sabels te

lastig waren gebleken voor de bereden marechaussee.

Enkele kilometers oostwaarts heeft men ernstiger problemen,

als in 1914 de 1e wereldoorlog ontbrandt. Nederland

ontspringt de dans. Maar voor marechaussee Rietdijk (die

in Groningerland 'Raitdiek' heet) zijn het daar in het grens-

gebied betrekkelijk spannende mobilisatiejaren.

Verloofd: Dirk en Sanne

Rietdijk doet trouwen nauwgezet z'n werk in oostelijk

Groningen. Maar ook politiemensen hebben kontrole nodig.

Daartoe dient het zgn. 'dienstblad', dat op vaste punten

moet worden afgetekend door superieuren of betrouwbare

burgers. Tot die laatste categorie worden heel wat smeden

gerekend, die immers in geval van nood - als de divisie-

hoefsmid niet beschikbaar is - ook goed zijn voor een

34

nieuw hoefijzer. Bovendien heeft zo'n smid ook vaak telefoon

en van deze nog altijd schaarse voorziening wil de dienst

graag profiteren. -

Regelmatig moet Rietdijk z'n boekje laten aftekenen bij de

dorpssmid Venema in Woldendorp. Marechaussee Rietdijk

heeft geen moeite met deze antieke 'prikklok', want hij is

verliefd op de dochter des huizes, Sanne. En als hij de

smid om haar hand vraagt, geeft Venema spontaan z'n

zegen. Een wapenfeit dat vereeuwigd moet worden en

meteen neemt Dirk Rietdijk z'n verloofde mee naar Groningen

om gezamenlijk te poseren voor de platencamera van

fotograaf Sanders in de Nieuwe Ebbingestraat. Met een

buitenmodel sabel, die voor deze gelegenheid waarschijnlijk

was geleend of gehuurd.

Ook de brigadecommandant heeft geen bezwaren tegen

Rietdijks keus. En dat is belangrijk, want uiteindelijk zal

hij voor het huwelijk toestemming moeten hebben van zijn

commandant. Meisjes met een minder goede reputatie

worden subiet geweigerd. Tegen Sanne zijn geen bezwaren.

Maar als de - inmiddels 30 jaar oude - marechaussee

Rietdijk onverwacht zijn huwelijk aankondigt omdat er een

baby op komst blijkt te zijn, krijgt hij een koude douche.

Een zgn. gedwongen huwelijk wordt bij de Marechaussee

niet geaccepteerd. Rietdijk krijgt z'n ontslag. Het einde van

de eerste wereldoorlog is tevens het einde van zijn eerste

politieperiode.

Dirk en Sanne trouwen. De bruidegom begint als nachtwacht

op een aardappelmeelfabriek.
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Van nachtwacht tot veldwacht

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het bevalt

nachtwacht Rietdijk helemaal niet, dat hij z'n jonge vrouw

elke avond vaarwel moet kussen. Hij wil weer terug naar

de politie. Dat lukt vier maanden later: op 2 februari 1919

wordt hij aangesteld als gemeenteveldwachter in het

zuidhollandse Bodegraven.

Hoogzwangere Sanne volgt hem en brengt in het kaasdorp

een dochter ter wereld: Jannetje.

Maar de Groningse klei blijft trekken; vooral Sanne heeft

heimwee. Rietdijk solliciteert naar een vacature bij de

rijksveldwacht, ge district, brigade Appingedam. Na vijf

maanden in gemeentedienst te zijn geweest wordt hij

aangesteld als rijksveldwachter in het dorpje Drieborg.

De nieuwe mijlpaal moet natuurlijk weer op foto worden

vastgelegd, in het nieuwe uniform dat tot 1930 door de

Rijksveldwacht blijft voorgeschreven.

Rietdijk zal deze funktie ruim 22 jaar bekleden, waarvan

16 jaren op dezelfde standplaats: Drieborg, een lintdorp

met misschien honderd huizen. De enige sensatie die

veldwachter Rietdijk daar zal beleven, is als hij - in de

20-er jaren met zijn brigade wordt opgeroepen om in aktie

te komen bij stakingen in de (sterk communistisch getinte)

gemeenten Beerta en Finsterwolde.

Voor het eerst in burger pak

Het leven van de veldwachter in Drieborg is bijzonder rustig

en gemoedelijk. Maar hij is wel 24 uur per etmaal beschik-

baar. Hij 'woont' in zijn uniform (ook elke zondag), dat hij

koestert als een kind. Daar komt niemand aan; ook alle

koperwerk wordt door de gezagsdrager eigenhandig gepoetst.

Zomertenue is een onbekend begrip. Zelfs op de heetste

35
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dagen blijft de tuniekjas aan, de opstaande kraag gesloten

en de pet op het hoofd. Stel je voor ...

Slechts eenmaal per jaar gaat het uniform in de mottenballen:

In augustus, als de Rietdijks een week gaan logeren bij

pa's familie in 'Holland'. En eenmaal - in 1925, vlak voor

Sint Nicolaas - als Rietdijk op de kiek gaat bij weer een

andere Groningse fotograaf: Steenmeyer, op de hoek van

de Zwanestraat en de Oude Kijk-in 't-Jatstraat. Samen met

z'n 37-jarige vrouwen de 6-jarige Jannetje, voor wie de

stoere veldwachter door het vuur gaat. Zijn vertrouwen in

het meisje is zo groot, dat hij z'n karabijn een vaste plaats

geeft op haar kamer, waar het schietwapen - mét patronen

- jaar in jaar uit aan een knop van haar ledikant hangt.

Een eenmalig gesproken 'Niet aankomen, hoor!' blijkt

voldoende. Af en toe gaat de karabijn mee naar de schiet-

baan, waar hij zich bij een wedstrijd eens in de prijzen

schiet en een kaasschaaf verovert. Op mensen heeft hij

nooit geschoten. Dat vindt hij te gevaarijk en bovendien

weet hij zich goed te redden met een waarschuwend woord

of - als het niet anders kan - een tik met de gummistok.

Zestien jaren in Drieborg

Zestien idyllische jaren in Drieborg. De seizoenen wisselen

elkaar af, maar de dagen verglijden er zonder veel emoties.

In 1934 behaalt Rietdijk zijn e.h.b.o.-diploma van het Roode

Kruis, dat in '36 en in '38 nogmaals voor twee jaar wordt

verlengd.

Maar nodig heeft hij die vaardigheid in al die jaren niet. Er

gebeurt geen misdrijf, zelfs geen verkeersongeval. Het

weerhoudt de veldwachter niet om elke ochtend op pad te

gaan, meestal per dienstfiets, met de sabel aan de stang.

De enigen die nog wel eens wat leven in de brouwerij

brengen, zijn verdwaalde smokkelaars die sterke drank,

koffie of tabak zonder accijnzen over de grens proberen

te krijgen.

Als er in de lange zomers familieleden in Drieborg komen

logeren, moet er natuurlijk een groepsfoto gemaakt worden,

achter in de tuin van de dienstwoning. Deze kiek dateert

waarschijnlijk van 1932, met links pa en moe Rietdijk en

rechts op de voorgrond Jannetje.

Rietdijks rang (brigadier-titulair) - vergelijkbaar met die van

de huidige wachtmeester I - is herkenbaar aan het dopje

op de opstaande kraag. De schouderbedekking (een blauwe

pat) is versierd met een kroontje en het romeinse cijfer IX:

het nummer van het district. De pet is getooid met het

rijkswapen. Het schouderkoord heet in die dagen niet

vangsnoer of nestel, maar 'vlechtsnoer'.

36

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 215



Rijksveldwachter bij de gemeente

Maar er pakken donkere wolken samen boven West-Europa.

In het naburige Duitsland is Adolf Hitler aan de macht

gekomen (1933).Steeds meer Duitse joden ontvluchten het

nazi-regime. Velen zoeken hun heil in Nederland, waar ze

door de overheid met gemengde gevoelens worden

opgevangen. Velen worden tijdelijk ondergebracht in het

Drentse kamp Westerbork, waar de politie een oogje in het

zeil houdt. Ook rijksveldwachter Rietdijk moet daar af en

toe dienst doen. Hij weet dan nog niet, dat dit kamp enkele

jaren later een berucht concentratiekamp van de nazi's zal

worden. Rietdijk bemoeit zich trouwens niet met politiek;

hij doet zijn dienst.

Op deze foto staat hij (rechts), samen met een kollega en

de brigadier B. ter Horst met de GSA uit die dagen: de

dienstfiets. Het uniform dat de drie afgebeelde rijksveld-

wachters dragen, staat voor het tijdvak 1930-1940; de

cape behoort bij de uitrusting.
In 1939 wordt rijksveldwachter Rietdijk - zeer tegen zijn

zin - geplaatst bij de gemeentepolitie van Delfzijl. Een

dergelijke plaatsing is in die tijd niet vreemd. De rijksveld-

wachters worden binnen en rondom de gemeente belast

met de 'rijkspolitiezorg': controle op de naleving van wetten

en reglementen. De gemeenteveldwachters hebben als

hoofdtaak de 'gemeentepolitiezorg': keuren en verordeningen.

Inmiddels zijn aan de landsgrenzen de spanningen toege-

nomen. Het Nederlandse leger is gemobiliseerd. Een

wereldoorlog wordt gevreesd.

37
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Om twaalf uur Duitsche tijd

Op 10 mei 1940 is het zover: Duitse troepen vallen ons land

binnen. Drie dagen later gaat rijksveldwachter Rietdijk weer

op de kiek (vooraan rechts), - maar nu niet op eigen

verzoek. Punktueel als altijd rapporteert hij op de achterkant

van de foto:

"Kommandant met .het personeel vld Duitsche bezettings-

troepen, de gemeentepolitie en den rijksveldwachter op

Pinkstermaandag 13 Mei 1940 voormiddags 10.20 uur, twaalf

uur Duitsche tijd, voor het Raadhuis te Delfzijl. De Rijksveld-

wachter, brig. tit. (w.g.) D. Rietdijk."

De op de foto afgebeelde Duitsers met de metalen schildjes

op hun borst zijn leden van de Feldgendarmerie (ook wel

'Kettehunde' genoemd). Zij behoren tot de Duitse burger-

politie, die bij de inval met de militairen is meegekomen.

Geleidelijk wordt de Nederlandse politie ingepakt. Nog

diezelfde zomer gelast Rietdijks districtscommandant

R. F. Hoestra telegrafisch aan de brigade Appingedam bij

het aantreffen van gedropte Engelsen 'deze te arresteren en

terstond de Commandant SS Groningen te waarschuwen'.

Op 18 augustus 1940 telegrafeert dezelfde overste, dat

dergelijke medewerking aan de Duitse Weermacht 'geen

daadwerkelijke krijgsverrichting' is, 'doch in het belang van

het doel der bezettingsmacht en daarom ook uit een

Volkenrechtelijk oogpunt geoorloofd .. .'

Aan het eind van het eerste oorlogsjaar verhuist de fam.

Rietdijk - zeer tegen haar zin - naar een dienstwoning in

het dichter bij Delfzijl gelegen Weiwerd.

Op 18 januari 1941 wordt de rijksveldwachter naar Den Haag

ontboden voor een 'persoonlijke kennismaking' bij Binnen-

landse Zaken, in verband met 'Uwen eventuelen overgang

in de functie van gemeente-veldwachter'. De kennismaking

valt kennelijk niet zo goed uit. Nog datzelfde jaar - per

1 december '41 - wordt hij 'wegens reorganisatie en

overbodigheid' ontslagen. De mogelijkheid van een terug-

keer naar de Marechaussee (die hem in 1919 liet vallen)

heeft hij - blijkens de ontslagbrief - van de hand gewezen.

De 53-jarige Rietdijk (wiens laatste jaarwedde f 1980 bedroeg,

plus f 121 toelage) staat op straat.

38
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'Onder medeneming van een schop'

Op Rietdijks persoonsbewijs wordt het beroep Rijksveld-

wachter doorgekrast Het gezin van de ontslagen ambtenaar

moet de dienstwoning in Weiwerd verlaten en verhuist naar

Termunterzijl, een paar kilometer verder. Rietdijk verdient

nu z'n kost als administrateur bij de verzending van de

garnalenvangst Ook nu houdt hij zich buiten de politiek.

Hij neemt niet aktief deel aan verzetswerk, maar wordt in

z'n omgeving wel tot de 'goede vaderlanders' gerekend.

Na Dolle Dinsdag (sept 1944) wordt hij gedwongen - onder

bedreiging met de doodstraf - graafwerk te verrichten

voor de Duitse 'Organisatie Todt' - 'onder medeneming

van een schop'. Hij gaat een week spitten, maar vindt het

dan welletjes en blijft thuis. Hij wordt met rust gelaten.

Zeven maanden later rollen Canadese tanks Groningerland

binnen. Enkele weken na de bevrijding - op 2 mei 1945 -

,\1 005441
91 •

treedt Rietdijk in dienst bij de B.S. (Binnenlandse Strijd-

krachten) te Termunten. Nog diezelfde maand wordt hij

aangesteld als hulpagent bij de gempo in Delfzijl, op het

salaris van wachtmeester. Hij ontvangt de max. jaarwedde

van f 3068,58.
Twee jaar later, op 1 september 1948, gaat Dirk Rietdijk als

agent van gemeentepolitie met f.l.o., na 37 jaren, 6 maanden

en 12 dagen trouwe dienst Met een' pensioen van f 2016,-
per jaar. Zijn boek, waarin hij eigenhandig met een kroontjes-

pen alle processen-verbaal inschreef, neemt hij mee naar

huis.

39
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Nog eenmaal gaat de heer Rietdijk naar een fotograaf in

Appingedam, samen met zijn vrouw, evenals hij dan 64 jaar

oud. Naar Drieborg, waar zij hun mooiste jaren beleefden,

zijn ze nooit meer terug geweest. Echte vrienden hadden

ze er ook niet. "Ik heb de oudjes nog één keer gezien bij

oud-gemeenteveldwachter Prins in Nieuw Beerta", herinnert

zich de Drieborgse vrachtrijder Albers (75) wiens zuster nog

het meeste kontakt had met 'vrouw Raitdiek', die volgens

het echtpaar Albers altijd 'goed present' was. "Maar Rietdijk

ging voornamelijk om met kollega's en commiezen uit

andere plaatsen."

In Drieborg herinneren de ouderen hun vroegere veldwachter

nog maar al te goed. ,,'t Was een beste man", zegt PTT-

besteller Harm Jurgens (57) die hem als jongen meemaakte,

"hij was niet voor de poes, maar ik kan me niet herinneren

dat ik hem ooit met de gummistok in de hand gezien heb.

We hadden wel ontzag voor hem. Hij was niet zo groot,

maar wel sterk. Ik herinner me wel dat Rietdijk altijd een

sigaar in de mond had, waar hij op kauwde."

Wat bleef: de snor en de sigaar

En dit is dan de laatste kiek die er van oud-politieman

Rietdijk en zijn vrouw is gemaakt. Door een straatfotograaf,

op Hemelvaartsdag 15 mei 1958. Het echtpaar is dan 70 jaar

oud, nog vitaal, na een halve eeuw politiedienst op bijna

steeds hetzelfde oostgroningse stukje territoir.

De wat stroeve, ietwat melancholiek ogende Sanne Rietdijk-

Venema lijkt nauwelijks veranderd. Dirk Rietdijk zelf is ook

dezelfde punktuele ambtenaar gebleven, zij het dat de

eertijds zo martiale houding en strenge blik wat zijn verzacht.

Het uniform is verdwenen, maar de snor en de sigaar van

het allereerste begin zijn al die tijd gebleven.

Vier jaren later overlijden ze, enkele weken na elkaar.

40

Deze beelddocumentatie kwam tot stand dank zij de mede-

werking van mevrouw J. Fiat-Rietdijk (Appingedam), H. Hof-

man (Borculo), inwoners van Drieborg, gemeentepolitie

Delfzijl en het Museum van de Kon. Marechaussee in Buren.
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Mei-puzzel

Winnaar van de kraakpuzzel in het
nummer van mei j.l. werd:
Mevr. Bolten-Ruijter, Westeinde 81
te Roelofarendsveen.

Midden in de vakantietijd - hopen-

lijk met mooie dagen - hebben we

wat extra ruimte gegund aan onze

puzzelredakteur en puzzeltekenaar

Gerard Wiegel (nee, geen familie).

Extra puzzels met extra prijzen.

RP-magazine wenst u er veel ple-

zier mee - en veel succes!

VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijtig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

Lekker lui puzzelen

Puzzel I : Ouderwetse kolom

We beginnen met een traditionele
kolompuzzel, bestaande uit drie ko-
lommen die tegen elkaar aan zijn ge-
plaatst. U moet echter kolom voor
kolom afwerken, gewoon van 1 naar
16, dan van 17 tot 32 en van 33 tot
48. Elk woord dient zoveel mogelijk
de letters te bevatten van het daaraan
voorafgaande woord, bijvoorbeeld:
na, kan, tank, enzovoorts.

De betekenis van de In te vullen
woorden luidt:

1. loofboom, 2. tennisterrn, 3. droog-
vioer, 4. schoenmakersgereedschap.
5. bloemstengels, 6. gedurig, 7. Indo-
germaanse volkerengroep, 8. sein, 9.
Engels graafschap, 10. deel van de
hals, 11. voegwoordje, 12. de mensen,
13. voorteken, 14. beteugelen, 15.
schadelijke insekten, 16. betreffende;

17. Europees land, 18. talmen, 19.
plaats in oord-Holland, 20. rivier
in Rusland, 21. troefnegen, 22. oude

maat, 23. Europeaan, 24. verharde
huid, 25. verzilverd koper, 26. groot
bedehuis, 27. afdruk, 28. nauwe ope-
ning, 29. pen gebruikt bij bokking-
rokerij, 30. doopvader, 31. hoofd-
deksel, 32. voorzetsel;

33. zangnoot, 34. gymnastiektoestel,
35. bedehuis, 36. schrijver, 37. insekt,
38. valse vouw, 39. smakelijk, 40.
vent, 41. lichaamsdeel, 42. rivier, 43.
maanstand, 44. paardje, 45. eetlust,
46. huisdier, 47. vereniging van in-
dustriëlen tegen onderlinge concur-
rentie, 48. handelswaar.

Wie alles op de juiste manier heeft
opgelost, vindt de naam van een
toch wel nuttige. instelling, door de
Ietters in enkele hokjes als volgt te
plaatsen: 25-13-4-17-6-17-11.

Wie deze naam op een briefkaart
vermeldt en die vóór 20 augustus a.s.
inzendt naar Brahmsstraat 9, Eerbeek,
dingt mee naar een boeken- of pla-
tenbon van f 25,-.

41

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 220



11: Kampeerpuzzels

A. Om te beginnen een slinger-

puzzel. Vul - te beginnen bij 1 en

dan in rechtse richting verder gaan

- woorden in zonder zijwegen in

Koninklijk Nederlands

Leger- en
Wapenmuseum

De Nederlandse

krijgsgeschiedenis van

ca. 12000 v. Chr. tot 1945

in woord en beeld.

Hoewel tijdelijk over minder

expositieruimte wordt

beschikt, tracht het

Legermuseum de

veelbewogen

krijgsgeschiedenis van ons

volk zo volledig mogelijk

in beeld te brengen.

Dagelijks film- en

dia-voorstellingen.

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.15 tot 17.00 uur

zondag van 13.00 - 17.00 uur.

PESTHUISLAAN 7, LEIDEN

Telefoon 071-134241

te slaan, zodat u tenslotte weer bij

1 terug komt. De laatste letter van

een woord is tevens de beginletter

van het volgende woord, op een

enkele uitzondering na, maar dat

merkt u vanzelf.

De omschrijving luidt: van 1 naar 2
wollen weefsel, 2-3 ademhalingsor-
gaan, 3-4 springende draf, 4-5 meel-
gerecht, 5-6 inwendige, 6-7 maatstaf,
7-8 voorstel, 8-9 brief, 9-10 geel
koper, 10-11 omgekeerd lichtbeeld
op het filmpje, 11-12 chooolaatje,
12-13 vastberaden, 13-14 slaafse
medestander, 14-15 dunne tak, 15-16
doorzichtig weefsel, 16-17 geknotte
stam, 17-18 dienstbodenmutsje, 18-19
lichte zijden stof, 19-20 specerij, 20-21
boom, 21-22 wang, 22-23 bars, 23-5
vleessoort, 5-24 berguitloper, 24-25
grote ingang, 25-17 eetlust, 17-26
menigte vee, 26-27 alvorens, 27-28
plaats in Drente, 28-3 griezelig, 3-29
aardbol, 29-30 muze, 30-32 stad in
Portugal, 31-33 kever, 33-34 ruwe
steenmassa, 34-35 rook, 35-36 ver-
zoekschrift, 36-37 hard vet, 37-39
ontstemd, 38-41 bloedbuis, 40-42 op
zekere plaats, 42-43 ouderwets hoofd-
deksel, 43-1 sierfles.

Van de puzzels B, C, D en E be-
hoeven geen oplossingen te worden
ingestuurd.

B. Zoekplaatje: waar zijn we hier?

Op de boom rechts (waar die twee
jongens in klimmen) staat een rebus.
Deze begint bij de pet en eindigt bij
de beer. Onze jeugdige lezertjes zul-
len best uit kunnen vinden (door
deze rebus op te lossen), waar dit
kampeerplekje is.

C. Paardesprongpuzzel.

Op de boom links (onder het vogel-
huisje) hangt een bord waarop iets
te lezen staat. Door middel van de
paardesprong (wel bekend door het
schaakspel) kan men te weten komen
hoe de zin luidt.
U moet in het vakje links bovenaan
beginnen.

D. In het water gevallen.

Twaalf letters zijn in het water ge-
vallen. Pietje zit er met zijn schep-
netje naar te vissen. Als hij alle let-
ters op het droge heeft, kan hij er
een woord van maken. Welk woord?

E. Zoek de koekepan.

Moeder (in de caravan) is haar koe-
kepan kwijt. Waar zou dat ding ge-
bleven zijn? Wie helpt haar zoeken?

ALGEMENE
AAIIEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMENDAAL

adres : postbus 19·

telegr.: dlblavo

tel. : 023 - 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

Onder de goede oplossingen ver-

loten wij een boeken- of platenbon

van f 25,-. Inzenden vóór 20 aug.

aan: Brahmsstraat 9, Eerbeek.

baggerwerken

pipelInes

Infrastructuurwerken

verhuur baggermaterIaal
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Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoenge Inlichtingen
bv Technische Handelmaatschappij

Akkerman & Co. Mercunusweg 20

Oen Haag Telefoon 070-854300

Postbus 19030

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

43

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 222



RENTELOOS LENEN
kunnen wij niet, wel met het goedkoop wettelijk tarief met

een eigen termijnkeuze. In en tijdens looptijd aflossing mo-

gelijk maar ook weer opname dus altijd geld achter de hand.

Inlossing elders lopende lening mogelijk: Vergelijk de kosten

van uw oude auto met de rentekosten voor een nieuwe auto.

Natuurlijk kunt u deze gelden ook voor andere doeleinden

besteden.

Voorbeeld, alle bedragen mogelijk.

Privé lening 2e Hyp. boot, caravan etc.

I 3500.- 36 mnd. I 126.- 1 15000,- 96 mnd. I 282.-
f 6000.- 48 rnnd, I 168.- l30000.- 120 mnd. I 500.-
I 8500,- 54 rnnd. 1215.- 160000.- 180 mnd. I 858,-
f 12500.- 60 mnd. 1288.- 175000,- 180 mnd. I 1073,-
117000.- 60 mnd 1389,- geen behandelingskosten

WIST t..: AL dat een betere rijders Verzekering ook is voor

uw auto niet ouder dan 3 jaar. bestuurder minimaal 24 jaar.

met nog betere polis inel. gr. grt

Catalogusprijs auto

t 8.000,- W.A. I 146,-

AII risk 1349,-

f 10.000.- W.A. 1161,-

AII risk 1390.-

I 12.000,- W.A. 1167,-

AII risk 1430,-

f 15.000.- W.A. 1177,-

AII risk 1494.-

Informeer ah vele honderden voor u. vertrouwd en discreet.

bel nu:

JANSENS

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Telefoon 03-110 - I 4.j 23. 16710

Van Goor-wegje 3. Hierden. Ermelo. telefoon 03417 - 6150

111:Kabinetsformatiepuzzel

Nu de verkiezingen al weer lang en
breed achter de rug zijn en de (in)
formatie van een nieuw kabinet op
gang begint te komen, is de puzzel-
tekenaar eens op bezoek gegaan bij
een van de kandidaten voor het
premierschap. Het beeld dat hij aan-
trof, ziet u op deze tekening. Inder-
daad een hele puzzel! U bent er
waarschijnlijk eerder uit dan meneer
de formateur en waarschijnlijk be-
zorgt het u ook meer plezier.
Succes ermee!

Waar is de portefeuille?

Weer een zoekplaatje voor de jeugd.
Waar is de portefeuille van de nieuwe
minister gebleven?

U behoeft niet de gehele oplossing in
te zenden. Tel het aantal letters G in
uw beelddiagram, vermeld dat op een
briefkaart, zend die vóór 20 augustus
a.s. in naar Brahmsstraat 9, Eerbeek
en u dingt mee naar onze derde
platen- of boekenbon van f 25,-.

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegenbeplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

CAP-CHUR APPARATUUR

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter.

LONG RANGE PROJECTOR (Kootzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter.

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

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.
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in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'77: Mej. S. J. H. Zuiderwijk, adm.

ambt. C 3e kl. te Alkmaar.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'77: C. W. M. Willemse, schrijver

te St. Willebrord.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-6-'77: P. Loenen, wmr. le kl. te

Ternaard.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 28-3-'77: P. v.d. Zijde, ra. I o.a.o. te

Driebergen.

DIENST LUVA

Per 1-5-'77: J. Dunweg, wmr. le kl. te

Schiphol; F. M. Vink, wmr. le kl. te

Schiphol.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: P. Veenstra te Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: A. J. J. de Bruin te Amster-

dam.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-6-'77: P. S. Eibers te Castricum.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: B. Koning te Biddinghuizen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: G. J. Weijenberg te Voorst;

R. A. van Laar te Ruurio; H. N. Mölen-

berg te Hulshorst; E. B. Fr. Bramen te

Leeuwen.

tot schrijver-A:

Per 1-3-'77: A. R. G. Pieters te Putten.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'77: Mej. E. v.d. Hoek te Apel-

doorn.

DISTRICT ASSEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'77: J. Datema te Schoonebeek;

J. Scholte Albers te scnoonoord: G.

Brinkman te Dalen; J. J. v.d. Ven te Norg.

tot parketw.-A:

Per 1-3-'77: D. Poelstra te Assen.

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-1-'77: C. J. Machielse te Breda.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-7-'77: Th. M. A. Gerrits te Breda;

M. F. E. H. Rullens te Steenbergen; C.

H. Bol te Oudenboseh; B. J. G. A. van

Gils te Dongen; W. M. G. M. Janssen

te Oisterwijk:

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'77: W. L. Groeneveld te Breda

(reeh. gr.).

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-1-'77: G. van der Neut te Dordrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: P. Brouwer te Mijnsheeren-

land.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. J. M. Haarsma te Papen-

drecht; W. F. Nijman te Giessenburg; L.

H. Wijshake te Puttershoek; J. van Poort-

vliet te Papendrecht.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'77: Mevr. M. J. v.d. Beek-V.d.

Wel te Barendrecht.

Per 1-1-'77: P. A. Beset te Dordrecht

(parket pol itie).

Per 1-5-'77: Mevr. A. Scharloo-Jansen te

Poortugaal.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'77: A. van Oudheusden te Dord-

recht.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'77: F. J. Roos te Best.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: W. P. A. Megers te Eind-

hoven (rech. gr.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-1-'77: A. Kat te Noordwijkerhout.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-5-'77: J. A. de Ruiter te De Lier.

tot schrijver-A:

Per 1-6-'77: P. C. van Velzen te De Lier:

M. J. Verlaan te Nieuwkoop.

DISTRICT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-7-'77: F. Ebbens te Groningen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: J. Trip te Middelstum; R. A.

Reitzema te Appingedam.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-2-'77: Th. Woudwijk te Groningen

(parketw.-A).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'77: Mej. C. A. de Beer te Gro-

ningen (rech. gr.).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-4-'77: L. J. A. Oreuzen, Alg. Insp.

Per 1-5-'77: K. J. A. v. Bindsbergen te

Ouijck; J. v.d. Nat te Raamsdonk.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: H. N. Hunze te 's-Hertogen-

bosch (meldk.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: A. H. Meijers te Schijndel;

C. H. A. v. Thiel, verk. gr.; J. J. v. Hun-

nik te Vlijmen; Th. W. de Lijster te Dru-

nen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-5-'77: A. M. P. de Jong te st.distr.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-5-'77: H. Frikken te Mantgum.

Per 1-6-'77: v.d. Heide te Balk.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: M. C. Kleijn te Bolsward;

G. F. Louter te Stiens; C. A. M. Nelis

te Sexbierum; J. E. v.d. Peet te St. Anna-

parochie; F. W. Postma te Franeker; H.

Renema te Joure; A. I. J. Schavemaker

te Workum; A. Sonneveld te Koudum; J.

H. Stoffer te Dokkum; S. J. Stomp te

Menaldum; D. Vermeulen te Balk; L. de

Vries te Grouw; E. G. v. Ijken te Zwaag-

westeinde; H. G. Beuker te Rauwerd; B.

J. Blok te Wommels; J. de Boer te Joure;

F. J. Daelmans te Tzum; J. Debreczoni

te Damwoude; U. J. Dijkstra te Leeu-

warden; W. J. M. Harmsen te Metslawier;

N. A. M. Heijmer te Surhuisterveen; J.

W. Hulleman te Surhuisterveen; M. M.

de Jong te Pingjum; A. F. Keesman te

Berlikum; C. J. Klaver te Langweer; J.

J. C. Kleist te Kollum.

Per 1-6-'77: R. Boon te Ferwerd.

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: F. J. M. v. Beek te Maastricht

(rech. gr.); R. H. G. Berns te Valkenburg.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-4-'77: J. H. S. Janssen te Schim-

mert; H. J. Kersten te Bocholtz; W. H.

Nijsten te Stein.

tot schrijver-A:

Per 1-2-'77: J. H. M. Sanders te Amsten-

rade.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-4-'77: W. L. H. Albers te Maastricht

(reeh. gr.).

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: A. Bos te Brouwershaven.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: F. C. van Beest te Bergharen.

Per 1-5-'77: Fr. Winters te Druten.
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Museum

der
Koninklijke

Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechausee,

het voormalig

Korps Politietroepen,

de voormalige Rijksveldwacht

en de vooroorlogse

Gemeentepolitie/

Gemeenteveldwacht

Openingstijden:

1 mei - 1 oktober

dinsdag tlm vrijdag

van 10 -12 en 14 -16 uur

zaterdag, zon en feestdagen

van 13.30 - 17 uur

Toegangsprijs:

volwassenen f 1,50

kinderen tlm 12 jaar f 0,75

Het Museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren (Gld.),

Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

48

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027* telex 57356

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-3-'77: A. F. M. Aarts te Voorburg.

Per 1-4-'77: R. Lugtigheid te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot adjudant:

Per 1-5-'77: G. de Gans te Driebergen;

A. C. J. Kraakman te Driebergen; J.

Haaring te Driebergen; W. J. Anker te

Driebergen; J. Warrink te Driebergen; P.

Meyers te Driebergen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: J. J. Otten te Driebergen; A.

J. van Doorn te Driebergen; M. J. P.

Ampts te Grathem; S. A. Flikweert te Drie-

bergen; C. M. A. A. Kouwenhoven te Drie-

bergen; W. B. J. Heemskerk te Drieber-

gen ; G. P. den Hartog te Driebergen ; E.

A. H. Kroon te Driebergen; B. H. Dijks

te Driebergen; M. Maring te Driebergen;

T. Dellebeke te Driebergen; J. H. Foppen

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-6-'77: J. A. Lans te Varsseveld.

Per 1-7-'77: P. van Putten te Dodewaard;

E. B. Fr. Bramer te Leeuwen; E. J. A.

Boer te Zelhem; A. H. Karsten te Lent.

tot wachtmeester:

Per 1-5-'77: A. C. Jeroense te Zuilichem;

A. J. Borsch te Opheusden.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'77: L. G. M. Visser te Wiseh.

DISTRICT ROERMOND

tot adjudant:

Per 1-1-'77: H. Stooter te Roermond (meld-

kamer).

Per 1-4-'77: C. Schulte te Swalmen; P.

C. Jansen te Roermond (techn. rech.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'76: A. v.d. Horst te Reuver.

Per 1-4-'77: P. J. M. Solden te Roer-

mond (vkg); G. Th. Bartrag te Roggel.

tot wachtmeester le kl.:

Per '1-4-'77: J. P. M. Maas te Arcen; K.

G. J. Einste te Mook; P. P. M. Richter

te Roggel.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: J. C. Jansen-Groesbeek te

Gennep.

Per 1-3-'77: L. Hanssen te Roermond (gr.

park. politie).

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-3-'77: J. J. C. M. Dumoulin te

Roermond (st. distr.).

tot parketw.-A:

Per 1-2-'77: Ch. G. M. Everaerts te Roer-

mond (gr. park. pol.); J. Severens te

Roermond (gr. park. pol.).

tot schrijver-A:

Per 1-4-'77: H. J. W. Schmits te Melick

Herkenboseh.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-1-'77: M. S. v. Lenteren te Dalfsen;

H. Kuiper te Zwolle.

Per 1-5-'77: R. Abbingh te Goor.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: F. Wielink te Zwolle.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-12-'76: B. J. Lammers te Dedems-

vaart.

te Driebergen; L. Sijtsma te Driebergen;

L. Witteveen te Driebergen.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-5-'77: W. J. Bregman te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-4-'77: P. v. Duijn te Zaandam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: J. Groen te Amsterdam (reeh.

groep).

Per 1-5-'77: J. Sikkema te IJmuiden.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: H. Dekkers te Nijmegen; H.

Treffers te Delfzijl; P. Schouten te Rei-

merswaal ; M. J. Verstappen te Nijmegen;

M. G. de Jong te Aalsmeer.

tot Rijksambt. 111

Per 1-4-'77: A. J. V.d. Linden te Amster-

dam.

tot schrijver-A:

Per 1-5-'77: R. A. V.d. Eem te Willemstad.

Per 1-9-'77: L. C. v. Beveren te Vlissingen.

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-9-'76: C. B. Kampsteeg te Dord-

recht (staf).

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'77: H. F. Bes te Amsterdam (st.

distr.); J. H. v. Veenendaal-Meijlink te Am-

sterdam (reeh. gr.); R. de Vos te Dord-

recht (staf).

Per 1-4-'77: L. Poirot te Dordrecht; mej.

S. Hogervorst te Leeuwarden (st. distr.).

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-4-'77: A. J. Scholten, techno malt.

beheer.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot opperwachtmeester:

Per 1-3-'77: C. Drieënhuizen te Apeldoorn.

Per 1-6-'77: W. J. Stal te Soestdijk.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: A. J. H. Koevoets te atu-
hoven.

Per 1-6-'77: P. Huizer te Bilthoven.

verplaatsingen

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-5-'77: C. J. M. Krijger, wmr. le kl.

van Amsterdam naar Egmond aan Zee.

DISTRICT APELDOORN

Per 15-4-'77: W. van Veen, wmr. van Hat-

tem naar Hulshorst.

DISTRICT BREDA

Per 1-5-'77: J. P. H. F. Creusen, parket-

wachter (adm. ambt. C 2e kl.) van Breda

naar 's-Hertogenbosch.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-6-'77: P. Brouwer, wmr. 1e kl. van

Rhoon naar Mijnsheerenland.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-4-'77: M. W. Welter, owmr. van

Westerhoven naar Eindhoven (st. distr.);

P. J. V.d. Heuvel, owmr. van Eindhoven

(meldk.) naar Maastricht (st. distr.).

Per 1-5-'77: H.. J. Berkhout, owmr. van
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Reusel (Eindhoven) naar Ulvenhout (Bre-

da);.
Per 1-4-'77: L. H. M. Wigman, wmr. le kl.

van Son en Breugel naar Eindhoven

(rech. gr.); G. M. M. A. v. Bokhoven, wmr.

le kl. van Bergeijk naar Eindhoven (rech.

groep).

Per 2-5-'77: R. G. M. de Bie, wmr. le kl.

van Gemert naar Eindhoven (vkg).

Per 1-5-'77: C. F. P. Vendrig, wmr. van

Leende naar Budel.

Per 1-4-'77: G. W. A. Dapperen, adsp.

van opl. sch. naar Son en Breugel; A. M.

M. v. Dorst, adsp. van opl. sch. naar

Bergeijk; J. den Hoed, adsp. van opl. sch.

naar Eersel; H. W. M. Spaan, adsp. van

opl. sch. naar Eindhoven (vkg); L. E. M.

A. Wasseroordt, adsp, van opl. sch. naar

Bladel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-5-'77: H. Albers, wmr. le kl. van

Pijnacker naar Steenderen.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 15-3-'77: J. Wierda, wmr. le kl. van

's-Hertogenbosch (techn. rech.) naar Hal-

steren.

Per 1-4-'77: L. J. A. Creuzen, owmr. van

's-Hertogenbosch naar alg. insp.; M. Klok,

wmr. le kl. van Rosmalen naar Goes; A.

A. P. v.d. Heijden, wmr. van Berghem

naar Heeswijk-Dinter.

Per 6-4-'77: M. F. Schouzen, adj. van

staf dist. naar Roermond (st. distr.).

Per 12-4-'77: J. Nijberg, wmr. le kl. van

Rijswijk-Giessen-Andel naar opl. sch. Har-

lingen.

Per 16-4-'77: L. v. Impelen, wmr. le kl.

van Heesch naar Boxtel (ber. gr.).

Per 1-5-'77: J. P. N. F. Creuzen, park.w,

van Breda (park. gr.) naar 's-Hertogen-

bosch (park. gr.); J. v.d. Nat, owmr. van

Werkend am naar Raamsdonk.

Per 2-5-'77: G. Hendriks, wmr. van Hees-

wijk naar Assen (vkg).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 3-5-'77: A. Bruinsma, wmr. van Min-

nertsga naar SI. Annaparochie.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'77: R. H. G. Berns, wmr. le kl.

van Maastricht naar Valken burg ; F. L.

M. Sennaerts, owmr. van Maastricht (rech.

gr.) naar Maastricht (st. distr.).

Per 1-5-'77: H. J. Seip, owmr. van Schaes-

berg naar Druten (Nijmegen); J. G. v.

Dooren, adm. ambt. C 3e kl. van Valken-

burg naar Maastricht (st. distr.); J. G. M.

Hermans, adm. ambt. C 3e kl. van Beek

naar Maastricht (st. distr.).

Per 16-4-'77: G. A. Stolwijk, wmr. van

Helden-Panningen naar 's-Gravenhage

(techn. rech.).

Per 1-5-'77: A. v.d. Horst, owmr. van

Reuver naar Heel.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-4-'77: F. C. van Beest, wmr. le kl.

van Alverna naar Bergharen.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-4-'77: G. Th. Bartrag, wmr. le kl.

van Sevenum naar Roggel; J. T. G. Ron-

deel, wmr. le kl. van Heel naar Berg en

Terblijl.

DISTRICT UTRECHT

Per 14-5-'77: P. de Groot, wmr. van

Jutphaas naar Woudenberg.

D'ISTRICT ZWOLLE

Per 1-5-'77: R. Abbingh, owmr. van Rijs-

sen naar Goor.

Per 1-6-'77: J. v.d. Heide, owmr. van

Weerselo naar Balk.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 14-3-'77: F. Chr. Sijbenga, wmr. van

Holwerd naar Driebergen.

Per 1-5-'77: A. Koning, owmr. van Drie-

bergen naar Grathem.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-4-'77: E. Pap, wmr. van distr. Nij-

megen naar distr. Leeuwarden.; Th. Prins,

wmr. le kl. van gr. Amsterdam naar rech.

gr. Amsterdam; J. Bout, adj. van Wemel-

dinge naar Vlissingen; J. Slabbekoorn,

adj. van Wemeldinge naar Vlissingen; P.

v. Duijn, owmr. van IJmuiden naar Zaan-

dam.

Per 16-4-'77: J. A. Leek, wmr. le kl. van

gr. Arnhem-post Vreeswijk naar gr. Lely-

stad-post Enkhuizen.

Per 1-5-'77: P. C. C. Gevers, wmr. van

Dordrecht naar Drimmelen.

Van Bend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Voor wie je ook draait,
1.VBtje ook draait.

Met Mascotte
3xbeter.

SO FEUlllES PAPIER ~ CIGARETTES

ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER

49
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ciadienst verlaten

DISTRI~T APELDOORN

Per 16-&'77: J. Beets, schrijver te Nun-

speet.

DISTRlcr BREDA

Per 1-9.'76: H. J. Veltmeyer, wmr. 1e kl.

te Bred a.

DISTlr,cT EINDHOVEN

Per 1-4-'77: G. J. H. Weideman, adj. te

Asten: H. P. J. Zwanenberg, schrijver-A

te Eindhoven; P. M. Aarts-v. Ommen,

senrijver-A te Eindhoven; G. J. M. v.d.

Palen, adm. ambt. C 2e kl , te Eindhoven.

Per 1-5-'77: A. C. v.d. Heuvel, adj. te

Sameren.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-4-'77: J. A. Dullaart, owmr. te

Sprang-Capelle; J. M. Ch. Schoones,

schrijver-A te Sint Michielsgestel.

Per 1-5-'77: C. J. /l. Verhoeven, wmr. 1e

kl. te 's-Hertogenbosch (park. pol.): B. F.

A. Schouten, wmr. 1e kl , te 's-Hertogen-

bosch (park. pol); J. G. v. Sluizen, wmr.

1e kl. te Boxtel (ber. gr.); A. J. M. v.

Rooij, adm. ambt. C 1e kl. te 's-Hertogen-

bosch (meldk.); G. J. Sieben, adj. te

's-Hertogenbosch (vkg).

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-5-'77: P. Bij de Weg, adm. ambt. C

2e kl. te Ferwerd.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-4-'77: '1-1. J. Korus, adj. te Maas-

tricht (park. pol).

Per 1-5-'77: P. H. Boekestein, adj. te

Wittem.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-4-'77: A. Bakker, owmr. te Roggel;

A. C. Jongeneelen, owmr. te Swalmen;

C. P. P. G. v. Boven, owmr. te Roer-

mond (rech. gr.); L. P. M. Kubben, wmr.

1e kl. te Roermond (rech. gr.).

Per 1-5-'77: C. Oosterling, adj. te Roer-

mond (vkg).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-6-'77: N. D. Stoop, owmr. te Oude-

water.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-6-'77: B. J. Bannink, owmr. te

Bathmen; J. Winters, wmr. te Vrooms-

hoop ; D. Hilarius, wmr. 1e kl. te Haaks-

bergen; H. M. Geerdink, wmr. 1e kl. te

Rijssen; D. de Jong, wmr. 1e kl, te

Zwolle; A. Siemer, wmr. 1e kl. te Goor.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-6-'77: H. A. Gieske, adj. te Drie-

bergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-4-'77: E. Bol; wmr. 1e kt. te En'k-

huizen.

Per 1-5-'77: W. J. Koenes, adj. distr. Am-

sterdam; M. v.d. Boom, wmr. 1e kl. te

Dordrecht.

in memoriam

Wmr.

J. W. Dey

Bergeijk

1;( 5-10-'51

t 26- 5-'77

Wmr. 1e kl.

A. A. Götz

Alkmaar

1;( 12-11-'18

t 15- 5-'77

,,
I

, ",J
~'~

_ /__{;-.:.-?~~_-è_~:.O,:.. , _ <;7tij;~
'- '-".,.,~,,~.... -- .<. "l:I'~
-.;4~\:-. '.-'"'::-;'~~,~~1

- ~:s:.!S.--,-~~~,_. - ~'~__ ::::"~"~
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

50

Adm. ambt. 1e kl.

A. H. Tomasoa

Marum

1;( 10-8-'19

t 25-2-'77

• KOPPELS

• BROEKRIEMEN

• PISTOOLTASSEN

• PISTOOLHOLSTERS

• SCHOUDERHOLSTERS

• PATROONHOUDERTASJES

• DAMES-POLITIETASSEN

• ZADELTASSEN BEREDEN POLITIE

• WAPENSTOKKEN

• MUZIEKUITMONSTERINGEN

Vraagt vrijblijvend offerte

LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE

"DE BUFFEL" B.V.

Hoofdstraat 64 - Terheyden (N.B.) - Tel. 01693-1224

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 228



Wat schreef het RP-magazine erover?

Opgave van de inhoud van de 18e jaargang (1976 - 1977)

Nr. 1 (september 1976)

"RP jaarverslag 1975"

pag. 8

pag. 13

pag. 14

pag. 'Z1

pag. 30

Algemene Inspectie: ,,'t Was me het jaartje wel".

Indrukken uit het juist verschenen jaarverslag 1975 van het Korps Rijkspolitie.

Column: Herhaling van de ambtseed noodzakelijk?

Minister Van Agt: "Hoe lang mag de arm van de overheid zijn?"

In hoeverre mag de overheid ingrijpen in de vrijheid van de burger?

Toespraak van de Minister van Justitie op de kaderschool.

Mr. K. L. Poll, columnist NRC.: "Niemand mag zich verschuilen achter een

beroepsuniform ... maar afschaffing heeft ook bezwaren."

Algemene Inspectie: "Dienstsport gaat voor wedstrijdsport".

Interview met L. A. Provily, hoofd bureau lichamelijke oefening en sport.

Nr.2 (oktober 1976)

"Politie in de politiek"

pag. 5

pag. 13

pag. 25

POLlTIE(K) 1: "Je moet politiemensen niet belasten met burgertaken .. .'

Interview met drs. H. J. B. Aarts, 2e Kamerlid van het CDA

RP-Sport: Korps-atietiekwedstrijden in Zoetermeer.

Merckwaerdige RP-gebouwen 1: "De Varenkamp" , onderkomen van de Verkeers-

school van de Rijkspolitie te Bilthoven.

Nr. 3 (november 1976)

"RP-helikopters in aktie"

pag. 6

pag. 12

pag. 15

pag. 16

pag. 25.

pag. 29

POLlTIE(K) 2: "Adspiranten worden onvoldoende voorbereid op wat hun in de

praktijk te wachten staat ... "

Interview met mr. P. R. Stoffelen, 2e Kamerlid van de PvdA.

Afscheid W. Frackers van het RP-magazine: Bas den Oudsten en Koen Aartsma

over "journalitieman" W. F. K. J. F. Frackers.

Ingebruikstelling politiehelikopters: "Sinterklaasverrassing voor de Dienst Lucht-

vaart".

W. M. Rehorst: "Herhaling ambtseed is noodzakelijk". Reactie op column in het

september-nummer tijdens beëdiging Rijkspolitie-officieren.

Uniform: Nieuw ceremonieel tenu voor beredenen.

Sinterklaas: Hij had hel vaak aan de stok met de politie.

51

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 229



52

Nr. 4 (december 1976)

"Wat beweegt onze

burgemeesters ?"

pag. 10

pag. 16

pag. 20

pag. 25

pag. 27

pag. 29

POLlTIE(K) 3: "Katholieken en ongelovigen kunnen wel inpakken ... "

Interview met ds. H. G. Abma, 2e Kamerlid van de SGP.

Algemeen Inspecteur neemt afscheid: "Zulke vrienden laat ik links liggen ... "

Generaal W. M. Rehorst in openhartig afscheidsinterview.

Enquête onder burgemeesters: "Moeten onze burgemeesters levenslang zitten?"

Hoe staat het met de lichaamskonditie van het hoofd van de politie?

Merckwaerdige RP-gebouwen 2: Districtsbureau Breda.

Jeugdzaken: "Hoe funktioneert de mannelijke assistent jeugdzaken?"

Boekbespreking: "Van nachtwacht tot computermacht" .

Nr. 5 (januari 1977)

"Wie is P. J. Plattel"

pag. 5

pag. 8

pag. 12

pag. 23

pag. 24

pag. 28

De nieuwe A.I.: "Je moet je gezin niet opofferen aan je werk ... "

Interview met generaal P. J. Plattel.

POLlTIE(K) 4: "Wij zijn de kop, maar wat weten we van de kip?"

Interview met mr. dr. Sjef Imkamp, 2e Kamerlid van D' 66.

W. M. Rehorst in afscheidsrede: "Landdienst werd in mijn ambtsperiode niet

achtergesteld bij de centrale diensten."

Postbus 399: "Niet elke politieman is onze collega ... "

Reactie op "politie(k) 1" - interview met CDA-kamerlid Aarts (RPm okt. '76).

Dienst Luchtvaart: Heli's RPV (Wim) en RPW (Henk) officieel in gebruik gesteld.

Washington Police: "De politie in Washington heeft meer dan 1000 vrouwen.

Nr. 6 (februari 1977)

"Schieten onder stress"

pag. 5 Schieten: "Veilig, snel en doelmatig schieten". Interviews met W. A. de Kraker

(A.I.) en F. J. Hageman (COME) over de nieuwe schietinstructie.

pag. 12 POLlTIE(K) 5: "Ik zou best een uitstekende bureau-agent zijn geweest."

Interview met dr. H. J. G. Waltmans, 2e Kamerlid van de PPR.

pag. 28 "Bestaat er een aversie bij de politie tegen vrouwelijke collega's?"

C. van Nieuwenhoven van de opleidingsschool te Harlingen heeft zijn twijfels.

pag. 31 Merckwaerdige RP-gebouwen 3: De opleidingsschool te Horn.

Nr. 7 (maart 1977)

"Op bezoek bij de C.P.N."

pag. 4 Algemene Inspectie: "Districten komen financieel nu beter aan hun trekken".

Interview met N. Heijmans, hoofd Financiële Zaken A.I.

pag. 8 POLlTIE(K) 6: "Waarom zou een communist geen goede korpschef van politie

kunnen zijn ... " Interview met W. F. H. van het Schip, 2e Kamerlid van de CPN.

pag. 24 AVD: Grote brand in Driebergen.
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Nr.8 (april 1977)

"Opiumhandel is oorlog"

pag. 6

pag. 11

Heroïne is oorlog. Catherine Lamour over "Opiumzwendel" .

POLlTIE(K) 7: "Als een burgemeester mag "hokken" mag een wachtmeester dat

ook ... " Interview met mr. H. E. Koning, 2e Kamerlid van de VVD.

RP-magazine: W. F. K. J. F. Frackers nam afscheid van de redaktie.

Postbus 399: "Katholieken en ongelovigen kunnen wel inpakken ... "

Reacties op interview met kamerlid ds. Abma (RPm. dec. '76).

Merckwaerdige RP-gebouwen 4: Groepsbureau Slochteren.

pag. 16

pag. 25

pag. 27

Nr. 9 (mei 1977)

"Opleiding en vorming"

pag. 4 Adjudant Willem Bijl: "COME'er in dubbelrol". Een adjudant met een bijzondere

liefhebberij.

pag. 7 POLlTIE(K) 8 (slot): "De laatste loodjes". Opmerkingen over de politie gemaakt

in de 2e Kamer door een zestal Kamerleden, die in het RPm niet aan het woord

kwamen.

pag. 11 Opleiding en vorming: "Iedere Rijkspolitieman moet zich kunnen ontwikkelen".

Interview met mevr. M. P. Baars, hoofd bureau opleiding en vorming.

pag. 23 Koninklijke Onderscheidingen voor 71 personeelsleden van het korps Rijkspolitie.

Nr. 10 (juni 1977)

"Assen/Bovensmilde/De Punt"

pag. 3

pag. 21

Impressies van de gijzelingen te Vries en Bovensmilde.

Merckwaerdige RP-gebouwen 5: Postbureau Eijgelshoven.

Nr. 11/12 (juli/augustus 1977)

"De politieman in de sport"

pag.5Politiemensen vertellen over hun aandeel in de sport: als bestuurder, waarnemer,

trainer, coach en als deelnemer.

pag. 33 Brig. titulair D. l. Rietdijk: Het levensverhaal van een Rijksveldwachter in het

gehucht Drieborg in Oost-Groningen.

53

Rp.org_RPM77_07_08_juli_aug_nr.11_12_compri 231



DEZE
MAAND

•
MAANDBLAD
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KORPS

RIJKSPOLITIE

1ge jaargang no. 1

september 1977

.iDagboek van •• n giJzelaart" uit BovensmIlde • Blik

In het jaarverelag • "Ze worden niet meer op het water

geboren ••• " (foto)
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MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

1ge jaargang

no. 1

september 1977

inhoud

OPLEIDING

RPtW-personeel wordt niet

meer op 't water geboren

GIJZELING BOVENSMILDE

Dagboek van een

jeugdige gijzelaar .... 10

JAARVERSLAG 1976

Korpsjaar gevangen in

sprekende cijfers en feiten 5

CURSIEFJE

Slim .. 19

Merckwaerdighe RP·gebouwen 31

POSTBUS 399

Brieven van lezers

"Security '77 Vakbeurs voor

beveiliging . 35

INFO INTERN

Nieuws uit de districten 21

VASTE RUBRIEKEN

Nieuwe groepscommandanten 38

Personalia 39

RPm-puzzel 44

Adressen van redactie

en administratie 6

6

29

indit nummer

RPtW-personeel wordt niet

meer op 't water geboren

RPtW -ers worden niet meer op
het water geboren, zoals vroeger.
De meeste nieuwe waterkollega's
komen nu van het land. Mede
daardoor is een aanvullende
praktijk-scholing nodig. Sinds
twee jaar funktioneert die in
Amsterdam. Hoe? pag. 6

Korpsjaar 1976 gevangen
in feiten en cijfers

Rondom Prinsjesdag pleegt het
Jaarverslag van het Korps
Rijkspolitie van de persen te komen.
Daar op vooruitlopende publiceert
RP-magazine alvast enkele
interessante gegevens over wat er
zoal is omgegaan in het afgelopen
kalenderjaar pag. 15

._~.
~-: "

.! ~t,r1Î'<;J ~ '\ ~.,>\
i I} o~ \.'\\'

I.:/ V\\\\,\
Iv ~.

'In tisurt en met een
hangerige kond .. .'

Tijdens de gijzeling in de o.I.-school
te Bovensmilde hebben de kinderen
hun ogen en oren goed de kost
gegeven.
Dat blijkt uit de beschrijvingen
die zij voor de Officier Jeugdzaken
in Assen op papier zetten. Een
daarvan - in dagboekvorm -
plus een fraai signalement drukken
wij af op pag. 10

5
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Maandblad van het
Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen

(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

H. G. i. S. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

Mej. i. A. Pronk, Beilen

(landgroepen)

Th. Spelt, 's-Gravenhage

(staf district)

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

(landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(fotograaf B.P.V.)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

A. Huizing

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tei. 08380- 1 91 54

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tei. 08380- 1 91 54

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tei. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tei. 05190- 23 21

Postgiro 8331 11

*Abonnementsprijs f 26,50 (inci. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
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Tekst: A. Huizing
Foto's: E. de Jong (RPtW)
en H. L. van Harrevelt (BPV)

Tien weken praktische scholing in Amsterdam

RPtW--ers worden

niet meer op et

water gebore

geplaatst wordt, maar minder bin-
ding heeft met de scheepvaart dan
voorheen het geval was. Er zijn twee
leslokalen: één voor het theoretisch
gedeelte en één voor praktische werk-
zaamheden. Daarnaast beschikt men
over een recreatieruimte. Het geheel
ligt aan de boorden van het IJ. Van-
uit hun leslokalen kijken de cursisten
uit op de bedrijvigheid van de Am-
sterdamse haven: theorie en praktijk
naast elkaar.

In tegenstelling tot vroeger - toen de Rijkspolitie te
Water haar personeel vooral uit de binnenscheepvaart,
marine en koopvaardij betrok - blijken vele nieuwe

waterkollega's van nu niet van het water afkomstig te zijn.
Mede door deze verandering is een eigen, aanvullende
praktijk-scholing voor deze gespecialiseerde dienst

noodzakelijk gebleken. Twee jaar geleden is men daar-

mee begonnen. In Amsterdam.

"De politiemensen hebben tijdens de
basisopleiding veel kennis opgedaan.
Maar wat de politie-te-water-man
tegenkomt, daarvan heeft hij op de
school praktisch niets geleerd", zegt
adjudant S. A. Welink (57). Hij is
hoofd van het opleidingsinstituut van
de Rijkspolitie te Water en verbon-
den aan het commando van de RPtW
in Amsterdam.
In januari 1975 startte de eerste op-
leiding voor nieuw personeel, dat bij
de RPtW is ingedeeld. Sindsdien is
er in vijf cursussen getracht vorm te
geven aan praktische scholing.
In Amsterdam, aan de Westerdoks-
dijk 2, beschikt men over accommo-
datie voor de opleiding van politie-
personeel dat bij de varende dienst

Geen echte schippers meer

"We krijgen steeds meer men en met
oppervlakkige bekendheid met het
water", zegt de heer Welink. "hun

kennis van de scheepvaart hebben ze
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opgedaan bij een zeever-kennersgroep
of in de watersport. Er komt een
enkele jongeman van de marine of
van de koopvaardij. Schippersjongens
van het kaliber zoals we die vroeger
kregen, zijn er nauwelijks meer. De
nieuwe mensen hebben weinig kennis
van bijvoorbeeld wetgeving op scheep-
vaartgebied. De opleidingsscholen le-
veren mensen af die voor hun politie-
diploma hebben gestudeerd. Tijdens
die opleiding wordt er naast de
hoofdvakken, die voor iedere politie-
man belangrijk zijn, weinig gedaan
aan vakken die voor de toekomstige
politie-te-water-man van belang zijn.
De Vreemdelingenwet komt aan de
orde, bij Strafrecht wordt er misschien
gesproken over handel te water en
daarnaast doceert men op de school
de Visserij-, Jacht- en Vogelwet. Maar
als ik denk aan de Visserijwet, dan
valt het mij op hoe weinig de pas
afgestudeerde wachtmeester van dat
onderwerp weet."
De water-verkeerswetgeving komt
helemaal niet aan de orde. In het ver-
leden behandelde men bij het onder-
werp "Verkeer" het Binnenaanva-
ringsreglement, omdat men daarin
werd geëxamineerd voor het politie-
diploma. Sinds dat reglement bijna
geheel is vervangen door het Vaar-
reglement, staat het niet meer in de
exameneisen.
Om het RPtW-personeel een goede,
praktische scholing te kunnen geven,
bleek een eigen opleiding nodig te
zijn.
In het verleden deed men districts-
gewijs aan de opleiding in de prak-
tijk. Bovendien kon men deelnemen
aan opleidingen voor de binnenvaart-
diploma's, die door het Koninklijk
Onderwijsfonds voor de Scheepvaart
worden georganiseerd. Deze cursus
is grotendeels schriftelijk en wordt
afgesloten met een maand dagonder-
wijs in Rotter-dam, waarna men exa-
men kan doen.
"Die opleiding is goed", zegt de heer
Welink, "vele kollega's hebben daar
hun binnenvaartdiploma's behaald.

Ons bezwaar is echter dat je uitslui-
tend werd opgeleid tot schipper. Maar
wij zijn politieman. Op het punt van
bijvoorbeeld wetgeving komen wij
niet aan onze trekken. Ook dat is een
van de redenen om een eigen oplei-
ding te beginnen."

Geen vorming

- Hoe ziet de opleiding er nu uit?
"Tot nu toe hebben we steeds een
voor- en najaarscursus van 10 weken
georganiseerd. Per keer hadden we
dan ongeveer 17 cursisten in huis.
Die capaciteit blijkt te klein. We moe-
ten naar meer opleidingen per jaar.
Evenals bij de districten te land en
bij de andere diensten is het verloop
bij de RPtW groot. Alleen al in het
najaar 1976 werden veertig mensen
bij onze dienst ingedeeld; zij waren
afkomstig van de school en van de
landdienst. Bovendien hebben we nog
een achterstand in opleiding in te
lopen. Dit jaar gaan we met drie op-
leidingen beginnen en als dat ook
nog te weinig blijkt gaan we vier
cursussen draaien."
Bij de RPtW-opleiding maakt men

s. A. WeUnk, hoofd opleiding RPtW

gebruik van de lesstof van de KOF-
binnenvaartopleiding (Kon. Onderwijs
Fonds voor de scheepvaart). De vak-
ken die voor de waterpolitie van be-
lang zijn, worden hier verder uitge-
diept. Als docenten fungeren prak-
tische politiemensen. Men gaat er
van uit dat zij de cursisten het best
in aanraking kunnen brengen met de
politie-te-water-praktijk.
Een vak als binnenvaartkunde (dat
in ruime mate in de lessen van het
KOF is opgenomen) wordt behandeld
door een docent van de binnenvaart-
schooI.
Daarnaast krijgen de mensen een
aantal vaardigheden mee. Er is een
docent van de brandweer die het
onderwerp "brandpreventie" behan-
delt. Bovendien laat hij de oursisten
een brand blussen met materiaal
waarover de man aan boord van de
politieboot beschikt. Zij leren ook op
de juiste wijze omgaan met dreg-
materiaal, een zuurstofkoffer en een
EHBO-kist.
Verder worden er lezingen gehouden
over milieubescherming en excursies
gemaakt naar de schippersbeurs, het
veiligheidsinstituut en de rivierpolitie

7
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te Rotterdam. Men bezoekt een
sluis, een containerbedrijf en een
waterzuiveringsinstallatie.
Kortom: er wordt zoveel mogelijk
gedaan om de leerlingen in ruime
mate bekend te maken met alle aspec-
ten van het varende politievak.
"Omdat onze opleiding voor een
groot deel parallel loopt met het
eerste gedeelte van de cursus binnen-
vaart van het KOF hebben we ook
het onderdeel 'schiemannen' in het
rooster opgenomen", zegt adjudant
Welink, "dit splitsen en knopen, dat
voor het diploma Schipper Binnen-
vaart wordt [geëxamineerd, wordt als
een welkome afwisseling van vele
theoretische lessen ervaren. Verder
doet men aan zaalsport en - uiter-
aard - zwemmen." De cursus is niet
verplicht, maar om dit gespeciali-
seerde vak behoorlijk te rlcunnen uit-
oefenen, is ze toch wel erg nodig
vindt het hoofd van de opleiding:
"Onze ervaring is, dat vooral de
ouderen met enige tegenzin kwamen.
Maar na tien weken Amsterdam gin-

gen ze toch enthousiast naar de groep
terug."

Het is half drie. Theepauze. De groep
cursisten van de cursus januari 1977
verzamelt zich in de cantine. Je
onderkent een zekere matheid bij de
groep die inmiddels zeven weken
achter de rug heeft. Een gebruikelijk
beeld. Je hoort opmerkingen als: "We
leren hier veel nieuwe dingen" en "Ik
zal er in de praktijk mee kunnen
werken".

Andere cursussen

Er blijken nog andere plannen voor
vorming en opleiding bij de RPtW te
leven. Men wil beginnen met appli-

catiecursussen die bijv. gewijd zijn
aan de Wet Verontreiniging opper-
vlaktewateren en de Wet Gevaarlijke
Stoffen. ("Belangrijke wetten, die
grote aandacht verdienen. We willen
de oudere medewerkers daarin be-
trekken.")
Dit jaar begint er een eigen voorop-

8

leiding radarvaren. Tot nu toe kon
men steeds gebruik maken van de
(beperkte) mogelijkheden die het
KOF bood. Doordat het aantal cur-
sisten dat uit de scheepvaartbedrijven
komt, sterk overheerst, kwam de
politie naar haar smaak te weinig aan
bod. Sinds kOI1tkan Amsterdam over
een politievaartuig beschikken dat
een tweede beeLdapparatuur voor de
radar heeft, zodat met eigen docenten
en eigen materieel mensen voor het
radardiploma kunnen worden opge-
leid.
Voorts is er een plan in voorbereiding
om nieuw aangestelde opperwacht-
meesters/post- of bootcommandanten
een opleiding te laten volgen, om hen
wegwijs te maken als praktisch func-
tionerend kaderlid.
"Steeds weer blijkt dat kaderleden
van de RPtW vaak onvoldoende zijn
geschoold in het technisch-admini-
stratieve gedeelte van het leiding
geven", aldus de heer Welink. "Iedere
boot is in feite een eigen bureau; daar
wordt de administratie verwerkt. Er
is met de groep veel minder contact
dan men bij de landdiensten gewend
is. De afstanden naar de groepsstand-
plaats zijn daar vaak de oorzaak van.
De opper aan boord is de vraagbaak.
Hij moet weten wat er gedaan moet
worden als er iets aan het vaartuig
defect raakt. Hij moet een mutatie
kunnen verzenden. Hij moet kennis
hebben van alle formulieren en lijsten
die op de groepen gebruikt worden.
Wat doet de materieelbeheerder? Hoe
mag je declareren? enz.
Als wachtmeester kun je een hele-
boel dingen naast je neer leggen, maar
als kaderlid dien je praktisch van
alles op de hoogte te zijn."

ME op het water

Een heel nieuw aspect van de oplei-
ding tot wachtmeester bij de RPtW
vinden we terug in de opvang van
jeugdig personeel.
"De opvang van nieuw personeel vol-

In het legeringsgebouw aan de

Sarphatistraat hebben cursisten van

de RPtW dit bord huisvlijt achter-

gelaten. Ook hier is het "simplisme"

kennelijk doorgedrongen
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Miniatuurvaartuigen voor praktisch

onderricht Vaarreglement

gens het rapport-Borra geeft ook ver-
anderingen voor personeel dat bij
onze dienst zal worden geplaatst. De
toekomstige bootslieden zullen wor-
den opgevangen door de mentoren
bij de landdistricten. Zij zullen daar
meedraaien met hun collega's, d.w.z.
instructies volgen, stages lopen. Zij
krijgen ook de ME-opleiding. Dat is
iets nieuws voor de politie te water.
In de praktijk is echter gebleken dat
vele ME-ers van de landdistricten
vreemd stonden te kijken toen zij
moesten optreden bij de strubbelin-
gen met de binnenschippers. Begrij-
pelijk. De mensen waren nooit aan
boord van een schip geweest, zij wisten
niet waar ze wel en waar ze niet kon-
den lopen. Ook bij oefeningen is er
soms raar geschutterd, wat irritatie
opwekte bij de schipper. Gedacht
wordt om per district een ME-groep
te formeren."

Overstappen: één hand voor het

schip en één hand voor je zelf

J

Met de basisopleiding tot bootsman
heeft de RPtW een begin gemaakt
aan een vakopleiding, te vergelijken
met een verkeersschool en een reeher-
cheopleiding. De noodzaak tot een
dergelijke scholing is duidelijk: het
specifieke vakgebied (scheepvaart,
watersport, milieuwetgeving, jacht en
visserij) dienen uit politieel oogpunt

de nodige aandacht te krijgen. Het
uitgangspunt van de cursus is: de man
die bij de RPtW werkt te scholen tot
iemand die als politieman zijn werk-
zaamheden met een vaartuig uitvoert
en daarbij de deskundigheid bezit van
iemand die zich voor zijn beroep op
het water bevindt.

Uitnodiging tot een bezoek aan

onze stand no. 5050 op de Security '77

Ons programma omvat:

wapens, munitie, pyrotechnische artikelen,

snijladingen, schilden, helmen, kogelvrije vesten en

verdere politie-uitrustingen.

TECHNISCH BUREAU

H. A. MULLER

ARNHEM (Holland)

Telefoon: 085 - 43 37 52

Utrechtseweg 104, P.O. Box 219
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Toen de gijzeling van de schoolkinderen in Bovensmilde tot een goed
einde was gebracht, werd aan de oudere kinderen gevraagd hun
belevenissen van die spannende dagen op te schrijven.
Een van de jongens deed dat in de vorm van een zeer realistisch en
fantasierijk dagboekverhaal, waarvoor hij tijdens de gijzeling
aantekeningen had gemaakt.
Een gedeelte daarvan drukken wij op deze pagina's af.

Dagboek
van een kleine
gijzelaar

10
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Maandag 23 mei 9.30 1977

De maandagochtentkring is in volle
gang opeens wordt de deur open ge-
duwt en er verschijnt een nog al dikke
molukker in de deuropening, meest
staat direct op en loopt op de moluk-
ker toe die in zijn hand een revolfer
geklemt, als meester vlak voor de
molukker staat krijgt hij een revol-
ver onder de neus geduuwt. Achter-
uit jij schreemt de molukker. Hee jo
hou eens op zegt meester, terwijl hij
terugdeinst. Dit is een gijzeling zegt
de molukker, iedereen hout zich
rustig want er gebeurt niks met jul-
lie. Enkele kinderen beginnen hart-
verscheurent te huilen. lna de groot
die vandaag jarig was zegt "Maar ik
ben vandaag jarig" zegt ze. Daar
kunnen wij ook niks aan doen zegt.
japie (zo noemen wij hem invervolg).
Onder doodste stilte worden we naar
de aula geb ragt. Daar aangekomen
staat er een man op toneel met sten-
gun in de hand. De meesters en juf-
frouws zegen dat we rustig moeten
zijn en dat er niks zal gebeuren met
ons. Na een poosje kregen we bericht
dat meester Woldendorp was ont-
snapt met een paar kinderen. Onge-
veer dezelfde tijd werden 10 mo-
lukkse kinderen vrij gelaten. De
zweer werdt er niet beter op. De 1e
2e en 3e klas dachten dat het een
grapje was. Ze zeiden doe dat klap-
pergeweer maar weg. Maar toen ze
de Se klas zagen huilen (niet alle-
maal) wisten ze dat het menes was.
Enkelen van de 1e en 2e klassers
begonnen toen ook te huilen. Even
later hoorden we dat er een politie-
auto stont op de hoek van de school-
straat. Later kregen we te hooren
dat er op elke hoek een politie
wagens stonden.

Later op de avond gingen we feest
vieren want Ina de groot en Bettina

Moes waren jarig toen gingen wij
zingen zo bard dat ze op straat bet
konden horen. Dat dan ook direct
op journaal kwam. Daarna gingen
we slapen. Dat was omstreeks 10 uur.
Ik lag naast gelius en Cor Udding.

Later zijn Cor en ik maar onder een
tafel gekropen en zijn daar gaan lig-
gen. Daaronder werdt het pas span-
nend. Cor en ik zaten steeds maar
met een papier waar we alles op-
schreven wat er gebeurt. Een keer
kwam koosie er langs en die keek
een hele poos naar ons. We zijn ont-
dekt feluisterde ik Cor in het oor.
Doe net alsof er niks aan de hand is.
Na een poosje draaid hij zich om.
Wat was dat een opluchting. Ik ga
niet meer schrijfen zij ik tegen Cor.

a een poosje sliep Cor in. Toen ben
ik bed gestapt en naar de meesters
gestapt. Daar was mijn zuster en zus
ook. Zij ruilden steeds van bed, dus
als de ene niet kon slapen ging de.
andere erin. Ik kon maar slecht
slapen. Maar naar een poosje sliep
ik. Maar ik had ook een nachtmerrie
gehad. En Roelof pratte hardop in
zijn slaap zoiets van Niet trekken
Miené Niet trekken Miené.

Kinderen zijn vaak uitstekende waarnemers, wanneer
ze althans fantasie en werkelijkheid weten te scheiden.

Een schooljongen uit Bovensmilde die de gijzeling in
de school meemaakte, gaf de volgende signalementen
aan de politie.

Dinsdag 24 Mei 12 min voor 919-77

De volgende morgen werdt ik om
half zes wakker Cor sliep nog maar
Albert was al wakker die loerde
door de schijding van de tafels. Dit
is nou een gijzeling zei Albert Speel-
man. Ik dacht dat het veel anders
zou verlopen b.v. dat we allemaal in
een rij moesten gaan zitten en dan
niks doen zei ik terug. Ik had me
het ook heel erg anders verwacht zei
albert.' Toen stond ik op en ging
naar de meesters en juffrouws die
in een groepje bijen zaten. Toen was
het half zeven de meeste kinderen
waren wakker toen om tien het eten
werdt gebracht moeten we allemaal
in het midden van het lokaal op de
grond zzitten, dat deden ze om ons
niet te laten zien, en om ons te be-
schermen tegen de kogels.
Het is nou 4 min voor half 1 het is
hier snikheet en de tijd gaat lang-
zaam voorbij. De kapers hebben een
paar uren geleden de T.V. wegge-

=?

dun, lip wat naar voren, groene

overal, geele trij, korte mouwen,

verschillende kleuren randjes van

de mouwen, pleister op de vinger.

dik. wit tisurt (= T'-shirt],

verbleekte spijkerbroek, soms hlote

voeten, soms sokken, groen hemd.
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dun. rooie tisurt, hangerige kond,

verbleekte spijkerbroek, soort

bergschoenen.
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blauwe geruite bloes, orange hemd,

gewone spijkerbroek, vermoedelijk

roodbruine laarzen, zonnebril.

~ haalt. Ze hadden ook een radio bij
zich. Er zijn vier kapers op de school
maar 6 wapens 2 stenguns 2 revol-
vers 2 karabijnen. Toen de school
gegijzeld werd stonden er ook onge-

ruste ouders bijde school toen er een
paar te dichtbij kwamen werdt er in
de lucht geschoten. Wij hebben net
het nieuws dat we mischien op 25
mei vrijkomen.

Het is hier om te stikken. De kinde-
ren doen allerlei spelletjes en ver-

velen zich niet De kapers laten zich
niet zien er zit een in derde en een
in de eerste klas. En er zitten ook
één paar in de zesde klas. Ik geloof
dat wij de leider weten het is waar-

scheinlijk de man die onze klas heeft
overvallen, want hij geeft steeds de
orders aan de medebendeleden. Wij
weten ook al wie aan de megafoon
heeft staan, het is is een molukker
met een krullige haardos, niet zo'n
hoge maar een lage haardos. Hij
draagt meestal een stengun bij zich
maar heeft ook een keer de revolver
van de leider omgehad. De mollukker
met het lange haar draagt ook een
stengun.

Woensdag 25 mei 10 voor 7

Vandaag is het de 3e dag van de
gijzeling En eveneens de stemdag. Ik
heb veel beter geslapen dan gister-
nacht. Gisteravond hebben ze ge-
zecht dat we tot morgenvroeg niet

meer naar de w.c. mogen. Gistermid-
dag kwam er een vrouw op het
schoolplein. Ze tikte op de ruiten.
Maar geen van ons durfde open te
doen. En even later werd er op haar
gescheten, Toen vluchte ze naar het

fietsenhok en of ze er nog in zit dat
weten we niet. Het enige wat we nu

nog moeten is hopen op de vrijheid..
Zonet is de hele Se klas voor het
raam gaan staan schreeuwen van:
Van Agt wij willen leven.
Toen heeft onze meester door de
megafoon geroepen van Uw spreekt

met van Beets ik zeg uw iets dat ge-
richt is tot alle mannen van het ge-:

zal zowel mariniers als ongeruste
vaders, ik verzoek uw izch zover
mogelijk terug te trekken het gaat

hier om het leven van kinderen.
Toen moesten we noch een poos in
de 3e klas blijfen zitten We moch-
ten toen raden hoeveel kogels erin
een stengun zaten. Daarnaa moesten
we snel naar de aula omdat ze weer
gevaar zagen. Het is ook zo, als b.V.

ze schieten op een man, dat moeten
we plat op de grond liggen.

De o.l=school in Bovensmilde, waar

113 kinderen en hun onderwijzers

tien dagen werden gegijzeld in de

middelste lokalen van de midden-

vleugel.

(Luchtopname:

Dienst Luchtvaart RP)
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Een R.P.jaar in cijfers

Blik in het
jaarverslag

1976
Ruim 8850 rijkspolitieambtenaren en 1613 burgerambte-
naren reden 5 miljoen kilometers meer dan in 1975 (toen

ruim 76 miljoen) met 3433 motorvoertuigen.
Zij registreerden 102.021 misdrijven en konden daarbij
39,4% van die gevallen de melding 'Bekende Dader' in-

sturen.
De fotodienst van de AVO verwerkte 14.600 films voor het
korps. Ruim 500 personen werden onbezoldigd ambte-
naar van het korps Rijkspolitie en 333 politiemensen
zagen kans om hun politiediploma B te behalen.

Zomaar wat cijfers uit het jaarverslag 1976 van het korps
Rijkspolitie dat binnenkort (tegen 'de derde dinsdag') zal
verschijnen.

De opleidingsscholen leverden in
1976 precies 750 nieuwe wacht-
meesters af. Bovendien werden er
62 nieuwe korpsleden benoemd die
afkomstig waren van NP A, gempo en
Koninklijke Marechaussee. Er ver-
trokken 24 rijkspolitieambtenaren
naar gemeentelijke politiekorpsen.
Het korps moest afscheid nemen
van 12 kollega's in verband met over-
lijden; 253 personeelsleden gingen
met functioneelleeftijdsontslag. Ne-
gen oppers en wachtmeesters I ruil-
den hun status in voor die van offi-
cier.
Al met al kon de feitelijke sterkte
in 1976 met 435 ambtenaren in de
executieve dienst worden opgevoerd.
Daarnaast traden 102 personen toe
in de geledingen van personeel in
een burgerrang.
Aan de landgroepen kon 243 man
worden toegevoegd, waardoor de
onderbezetting enigszins kon worden
verminderd. Lijstaanvoerder bij de

tekorten blijft district Nijmegen met
een tekort van ca. 26% (153 politie-
mensen), daarna volgen de districten
Alkmaar, Breda, Dordrecht en 's Her-
togenbosch met 25%. Het 'beste'
staan er voor Assen en Middelburg

,De wijzigingen in het interieur van

de voertuigen van de parketpolitie

blijken duidelijk te voldoen .. :

(Zie ook: Parketpolitie)

met tekorten op de landgroepen van
ca. 19%.

Ruim 10.000 sollicitanten

De belangstelling voor het (rijks-)
politievak neemt nog steeds toe.
Waarschijnlijk werkt de minder gun-
stige economische situatie en de
grote trek naar een stuk sociale
zekerheid daaraan mee. Bij het
Bureau Personeelsvoorziening ont-
ving men 16% meer verzoeken om
inlichtingen. Dat betekende dat
29.000 maal gevraagd werd hoe het
is om bij de Rijkspolitie te werken;
voor 10.264 belangstellenden was dit
aanleiding om te solliciteren. Het
percentage kandidaten dat geschikt
werd bevonden bleek hoger te lig-
gen dan in 1975, n.1. 9,1%. Het per-
centage dames dat geschikt was voor
een functie bij de rijkspolitie liep iets
terug.

Vergrijzing

De gezondheidstoestand van de leden
van het korps is over het algemeen
goed.
De korpsarts stelt dat het ziektever-
zuirn, dat overigens een dalende ten-
dens vertoont, nauw samenhangt met
de blijvende onderbezetting van de
groepen, hogere arbeidsdruk door
stijgende criminaliteit, grotere ver-
keersdrukte en vergrijzing van het
korps. Voor veel 'mannen van het
eerste uur' nadert het f.l.o.
Vooral de laatste factor vormt een
toenemende zorg voor de medische
begeleiding. Veelal komt het tot een
voortijdige afkeuring na langdurige
ziekteperioden. (In 1976 verlieten 65
personeelsleden voortijdig de Rijks-
politiedienst).
Desondanks steekt het ziektecijfer
(41/4% over de eerste 8 maanden van
1976 zeer gunstig af tegen dat van
andere bedrijfstakken 9,5 %).

aar rato van 1 politieman op 770
inwoners kon de organieke behoefte
bij de landgroepen op 7266 worden
gesteld. Een uitbreiding van 95 man
ten opzichte van 1975.
De organieke sterkte van de recher-
chegroepen werd met 111 man op-
gevoerd.
De afdeling jeugdzaken van het

15
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district is tijdelijk administratief in-
gedeeld bij de recherchegroep. De
functiebenaming van de assistent(e)
stafofficier jeugdzaken is gewijzigd

in 'rechercheur jeugdzaken'.
De afdelingen technische recherche

kregen in 1976 de groepsstatus. Hun
organieke behoefte werd ten opzichte
van 1975 verhoogd met 36 man.
De benaming 'detachement veld-
politie' is in 1976 gewijzigd in 'groep

veldpolitie'. Men bestudeert op het
ogenblik de mogelijke uitbreiding
van de taak van deze groepen op het
gebied van specialisatie in de milieu-

wetgeving.

GSA besturen valt niet mee

Aan de opleiding van aankomende
politiemensen is een nieuw element
toegevoegd. Halverwege de basis-

opleiding is een stage-periode van
enkele dagen ingebouwd om de leer-
lingen kennis te laten maken met de
politiepraktijk. Deze stage wordt

doorgebracht op een van de land-
groepen. Overigens wordt binnen de
ruimte die de opleiding biedt zoveel
mogelijk aandacht besteed aan de
algemene en persoonlijke vorming

van de adspirant; de wensen op dit
terrein zijn echter nog groter dan de
mogelijkheden; aldus het jaarverslag.
De kaderschool in Apeldoorn had in
vier cursussen 186 opperwachtmees-
ters en wachtmeesters I in huis. Daar-
naast werden in vijf tweedaagse
conferenties 125 adjudanten ontvan-

gen.
De Verkeersschool leidde onder
meer 75 verkeerssurveillanten ten be-
hoeve van de verkeersonderdelen op;
zij testte 712 rijbewijsbezitters voor
bestuurder G.S.A. Van hen werden
er 238 afgewezen voor rijvaardigheid.
Aan de anti-slipopleiding namen 901

bestuurders deel; 24 werden te licht

bevonden.
De rechercheschool in Zutphen le-
verde 134 RP-rechercheurs af. Veer-

tien rechercheurs jeugdzaken volg-
den er een kinderpolitieopleiding.
De opleiding Mobiele Eenheden
leverde 7 officieren en 420 wacht-

meesters af die een primaire M.E.-
opleiding hadden gevolgd. De cur-
sisten werden tijdens de opleiding
voorbereid op de beveiligingswerk-
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zaamheden op Schiphol.

De COME leverde 38 vuurwapen-
instructeurs af, die waren opgeleid
voor instructie van de vuurwapen-
opleiding nieuwe stijl ('politiepar-

cours').
Ook het burgerpersoneel zat niet stil.
Aan de cursus voor administratief
personeel namen 133 cursisten deel
waarvan er 117 voor het examen

slaagden.
Eén kandidaat slaagde voor de 3-
jarige opleiding Politieadministratie.

Meer geld voor reservisten

Na een teruggang van het aantal
vrijwilligers in 1975 geeft 1976 een
kleine vooruitgang te zien in de
sterkte. Deze nam toe van 2938 naar
2982. Daarvan kregen 361 personen
eretekens voor langdurig dienstver-

band.
In praktische zin werden 2572 reser-

visten bij diverse evenementen be-
trokken.
De oefenvergoeding werd met terug-
werkende kracht tot 1 januari 1975
verdubbeld tot f 3,-!

Steeds sneller

De afdelingen Bijzondere Controles
van de 17 verkeersgroepen maakten
in 1976 circa 150.000 processen-
verbaal van snelheidsovertredingen.
De administratieve verwerking van
dit aantal moest worden verricht door

vaste administratieve krachten, ge-
assisteerd door vele typistes-uitzend-
krachten. 'Uitbreiding van het aantal
administratieve krachten is nood-
zakelijk', zegt het jaarverslag. 'Een
meer eenvoudige administratieve ver-
werking zou het aantal effectieve
controle-uren aanzienlijk kunnen ver-
hogen'.
De ministers stelden het surveillance-
traject waarop de Algemene Ver-
keersdienst haar taak uitoefent op
1243 kilometer.

De Groep Motor Surveillance bege-

leidde 169 bezoeken van staatshoof-
den, ministers en andere hoge auto-
riteiten.

Meer weglopers

Afdeling jeugdzaken signaleert een

lichte stijging van het aantal jonge
mensen dat om een of andere reden
van huis wegloopt.
'De leeftijd van jeugdige verdachten

blijkt steeds lager komen te liggen.
Hun problematiek geeft een steeds

ernstiger beeld. Er is een stijging van
eenvoudige en gekwalificeerde dief-

stallen te constateren. In zedenzaken
waarbij jeugdigen betrokken waren
als getuige of als slachtoffer ver-
toonden in het westen van het land

een vermindering. In andere delen
van het land viel nauwelijks veran-
dering te constateren. Het aantal

zaken bleef ongeveer gelijk.

Minder aanvaringen

In 1976 behandelde het personeel
van de Rijkspolitie te Water 710 aan-

of schadevaringen. In 1975 bedroeg
het aantal 800. Bij deze ongevallen
kwamen 21 opvarenden om het leven.
De materiële schade bedroeg onge-
veer 25 miljoen gulden.
Hoewel intensief aan boord van
ladende- en lossende schepen werd
gecontroleerd op nakoming van de
veiligheidsvoorschriften, kon niet
worden voorkomen dat in totaal 64

arbeidsongevallen zich voordeden,
waarvan 11 met dodelijke afloop,
bekent het jaarverslag.
Instanties bij rijks- en gemeente-
politie riepen 350 maal assistentie in
van de RPtW voor het verrichten
van dregwerkzaamheden.
In totaal konden 60 lijken worden

geborgen.
Bij vele vaartochten werd het Ko-
ninklijk gezin begeleid over de Neder-
landse vaarwegen.
De RPtW nam 21 vaartuigen in be-
slag. De afmetingen daarvan varieer-
den van een eenvoudige rubberboot

tot een complete motorspits (een
vrij groot type binnenvaartuig).
Voorts was er plaats voor 25 buiten-
boordmotoren, 4 boottrailers, een
dieselmotor en een kompas.
Er werden 16 vuurwapens opgedo-
ken, zes scheepsbellen, 10 navigatie-
lantaarns en vele soorten vistuigen.

Spanning op Schiphol

De dienst Luchtvaart van de Rijks-
politie op Schiphol was vijf maal in
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'De afdelingen Bijzondere Controles maakten circa 150.000 processen-verbaal

van snelheidsovertredingen .. .' (Zie ook: Steeds sneller)

de weer in verband met aangekon-
digde kapingsdreigingen. Ook ont-
ving men vijf bommeldingen. Ver-
dachten bleven spoorloos.
Zes slachtoffers waren er te betreu-
ren bij 51 luchtvaartongevallen. Men
besteedde 166 uur aan het fotogra-
feren van 398 objecten ten behoeve
van Rijkspolitie en diverse gemeen-
telijke korpsen. De ruim 100 man-
nen en vrouwen van de Diluva maak-
ten 8242 overuren.
Bij de visitatie van aanstaande vlieg-
tuigpassagiers trof het personeel in
dienst van de dienst Luchtvaart 86
vuurwapens en 1510 andere wapens
aan.
Voorts nam men 2500 kilogram
munitie in beslag. Legde men de hand
op valse dollars en Italiaanse lires
met een tegenwaarde van f 50.000.
Men trof 24[/2 kilogram heroïne aan
en 3/4 kilogram cocaïne, ruim een
ton hashish, 7 kilogram hasholie en
136 kilogram hennep.

Gedurende het gehele verslagjaar be-
vonden zich steeds 60 wachtmeesters
ter beveiliging van de luchthaven op
Schiphol. Vele malen werd assistentie
verleend aan gemeentelijke politie-
korpsen van Wassenaar, Den Haag,
Amsterdam, Assen, Epe. Ook voor
de bewaking van de kerncentrale te
Borssele werd personeel vrijgemaakt.
ME-pelotons werden ingezet of voor
inzet gereed gehouden voor inciden-
tele gevallen zoals bewaking van
gasstations, acties in woonwagen-
kampen, uitzetting en begeleiding van
vreemdelingen, ontruimingen, groot-
scheepse acties, bijzondere rechts-
zittingen, acties van binnenschippers,
ordeverstoringen e.d. Gelukkig be-
hoefde niet in alle gevallen daadwer-
kelijk te worden opgetreden.

200 keer de aarde rond

Met de 3433 motorvoertuigen van
ons korps maakten we 81.160.177

kilometers (ongeveer 200 maal rond
de aarde). Daarbij kwamen 2677
schadeaanrijdingen voor, hetgeen
neerkomt op 1 scbadegeval op ruim
30.000 kilometers. Bij 81 aanrijding-
en ontstond er, naast materiële
schade, persoonlijk letsel.
Andere merken van auto's, dan die
in gebruik bij de Rijkspolitie wor-
den beproefd. Bovendien bestudeert
men de mogelijkheid van LPG-gas
als brandstof voor het wagenpark.

Bewapening en wapen gebruik

In 1976 maakte men een begin met
het modificeren van het vertrouwde
dienstpistool FN M 10 in het moder-
nere model FN M 115. Voor de Mo-
biele Eenheden en de Bijzondere Bij-
standseenheden kocht men pistolen
aan van het model FN M 125. De
vrijgekomen pistolen FN M 22 zul-
len worden ingezet bij de herbewa-
pening van de reserve-Rijkspolitie.

17
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VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373- 90 03·

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenllitsers

- zwaailampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalite handschijnwerpers

- batons, lakkels

- Twinsonic licht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

Wieldrukmeter voor
voertuigen.
Weeg}.snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uitvoerige inlichtingen
bv Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070-85 43 00
Postbus 19030
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Bij de districten beschikt men thans

over kogelwerende vesten van 10
kilogram die kunnen worden gebruikt
wanneer vuurwapengeweld wordt ge-

vreesd.
In 57 gevallen gingen politiemensen
over tot gebruik van de wapenstok.

Vijf maal werd een surveillancehond
te hulp geroepen om een verdachte
te 'stellen'. 88 maal werd gebruik
gemaakt van vuurwapens, in 41 ge-

vallen werd een of meermalen ge-
richt gesohoten.
Als gevolg van geweldpleging liepen
13 politieambtenaren lichamelijk let-
sel op. Evenals in 1975 bestaat er
over het aantal niet-politieambtena-
ren dat bij zo'n treffen letsel opliep
geen duidelijk beeld. In het verslag-
jaar deed vrijwel niemand aangifte;
men diende geen schadeclaim in en

er werd geen uitkering verstrekt.

Criminaliteit

De rijkspolitie noteerde in 1976 een
aantal misdrijven dat ruim 21 % hoger
lag dan in 1975. Het geregistreerde
aantal misdrijven uit het Wetboek
van Strafrecht namen toe van 72.475

naar 87.178 (+ 20,29%).
Daarvan maakte het misdrijf 'een-
voudige diefstal' de grootste sprong
(+ 21,91 %). 'Diefstal door middel
van braak' nam met 9,32% toe en er
werden 263 'misdrijven tegen het
leven' gepleegd. Dat aantal was in

1975 235. Een toeneming van 11,9%.
Er werden 13.133 misdrijven uit de
Wegenverkeerswet gepleegd. Dat wa-
ren er 2.869 meer dan in 1975. Een
vermeerdering van bijna 28% dus.

Ook de andere misdrijven namen fors
toe: 23 %. Het percentage opgeloste
misdrijven liep ongeveer 1% terug
naar 39,4%. Het grootste aantal be-

kende daders scoorde men bit de
categorie misdrijven tegen het leven:
102,66%. Bij eenvoudige diefstal

vond men in 14,8% van de gevallen
de daders.

Parketpólitie

De groepen parketpolitie kregen een
aanvulling van 14 man in hun ge-
lederen. Een werkgroep bracht advies
uit over de mogelijkheid tot verdere
verburgerlijking van de groepen. Dit
onderzoek resulteerde in het besluit
om een aantal kaderfunkties te be-
stemmen voor parketwachters in een

burgerrang.
De parketpolitie beschikt thans over
87 voertuigen die geschikt zijn ge-
maakt voor vervoer van gedetineer-
den. De wijzigingen in het interieur

van de auto's blijken duidelijk te

voldoen.
Voor de executie van vonnissen kun-

nen de parketwachters beschikken
over totaal 51 bromfietsen.

,De gezondheidstoestand van de

leden van het korps is over het

algemeen goed .. .'

(Zie ook: Vergrijzing)
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SLIM?

Ze zat tegenover mij in de tram. Haar

gezicht leek ter plekke door Rem-

brandt geëtst. Haar kleine ogen prik-

ten zeer pienter in de mijne. Wat haar

leeftijd betreft had ze volgens mij de

jongste eeuwwisseling persoonlijk be-

leefd. Een moderne, van prachtige

stof vervaardigde mantel omhulde

haar uitgebloeide lichaam. Soms aaide

haar rimpelige hand over de mouw

alsof ze een klein vogeltje in gedach-

ten had. Ze glimlachte hierbij op een

manier zoals ik in mijn jeugd placht

te kijken wanneer ik op mijn ver-

jaardag gespeeld verrast het cadeau

uitpakte. De inhoud kende ik al door-

dat ik stiekum de kasten had door-

zocht.

Bij de Weteringschans verliet ik het

openbaar vervoer met de oude dame

in mijn kielzog. Ik hoorde haar hij-

gen. Kennelijk wilde ze me inhalen

en me wat vragen. Daar ik op een

afgesproken tijd ergens zou zijn hol-

den we voort, alsof we bij "Zes-

kamp" de joker hadden ingezet. Ik

besloot te vertragen en wendde mij

door M. W. Roukens-Bier

tot haar met de vraag: "Kan ik mis-

schien iets voor u doen?" Ze gaf

geen antwoord; we liepen nu stap-

voets uit te hijgen als twee afgeleefde

trouwe rijpaarden. Plotseling begon

ze te spreken; ik hoorde 't meteen,

haar wieg had in de binnenstad ge-

staan.

"Ik mag van mijn kinderen niet met

de tram", kondigde zij aan, "ze halen

me altijd met de auto, maar nu ik

hen niet mee wilde hebben vond ik

een taxi toch zonde-geld."

Ik begreep het en vroeg: "Moet u

nog ver?" Ze gaf echter geen ant-

woord maar ging op haar eigen

paadje voort.

"U moet weten dat ik vanaf mijn

veertigste jaar doof ben. Eerst had

ik zo'n hoorn die je aan je oor houdt,

maar die gebruikte ik alleen als de

dominee op bezoek kwam, want daar

werd mijn arm zo moe van. Ik heb

me altijd goed kunnen redden daar

niet van_ Negen kinderen heb ik in

eer en deugd groot gebracht. Dat

komt misschien doordat ik niet alles

verstond wat ze afruzieden, Nu woon

ik alleen. Mijn kinderen vonden dat

ik zo'n elektrisch gehoorapparaat

moest nemen, dan leefde ik wat ge-

zelliger. Mijn zoon, die wel wat op

u lijkt, had het geld voor me ge-

spaard. Om de beurt hebben ze me

toen naar zo'n orendokter gesleept.

Die deed allerlei proeven met mijn

gehoor. Ik moest telkens terugkomen

om voor een maand weer een ander

apparaat te proberen. Eindelijk had-

den ze het dan zover dat ik weer

wat kon horen en kreeg ik zo'n

schelpding in mijn oor. Ik vroeg de

dokter wat dat wel kostte. "Ongeveer

achthonderd gulden", zei die, "maar

het ziekenfonds betaalt de helft". Ik

heb het een dag uitgehouden, maar

het was zo'n hels kabaal. Ik hou

liever mijn eigen vertrouwde stilte

en daarom ben ik vanmiddag op de

tram gestapt om het toestelletje terug

te brengen. Ze wilden me weer een

ander laten proberen, maar ik deed

niet meer mee. Ik vroeg mijn geld

terug, maar dat ging eerst niet; ik

ben gewoon gaan zitten wachten tot

ze 't mij gaven. Met het geld ben ik

meteen deze mantel gaan kopen. Het

is er zo een die ik altijd al zo graag

wilde hebben. Mijn kinderen zullen

wel kwaad zijn maar dat hoor ik

toch niet. Wat heb je aan al die

drukte om je heen. Ik geniet nu in

stilte van mijn mooie mantel."

Zonder antwoord af te wachten

stapte ze pardoes op de zebra en liep

dwars door het rode voetgangerslicht.

Alles piepte en remde om haar te

ontwijken, hetgeen wonderlijk ge-

noeg gebeurde. Oude mensen en kin-

deren moeten wel -beschermengelen

hebben. Ik zag dat een agent, die

aan de overkant het verkeer stond

te bekijken, haar ernstig toesprak.

Het was vergeefse moeite. Het oude

vrouwtje lachtte hem vriendelijk toe

en schreed, als een vorstin die weet

dat haar onderdanen haar beminnen,

in haar koninklijke mantel verder.

Haar zoon zal zijn moeder wel be-

grijpen, maar die schoondochter?

19
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B. Roomer, J. Scheper, Th. Spelt.
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Generaal Plattel feliciteert de heer en mevrouw Frackers.

w. F. K. J. F. Frackers

geïnstalleerd als plv. algemeen inspecteur

VOORBURG. -- Per 1 augustus is
kolonel W. F. K. J. F. Frackers be-
noemd tot plaatsvervangend alge-
meen-inspecteur van het korps Rijks-
politie.
Op 3 augustus werd hij, in een bij-
eenkomst met het personeel van de
algemene inspectie, officieel ge-

installeerd door de inspecteur-gene-
raal, de heer P. J. Platte!.
Tot zijn benoeming was de heer
Frackers werkzaam als plaatsver-
vangend hoofd van her Stafbureau
Politie Organisatorische Vraagstuk-
ken van de Directie Politie' van het
Ministerie van Justitie. (JvL)
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Postcommandant trouwde
z'n jonge kollega

GRIJPSKERK. - Het moet wel een
voorspoedig huwelijk worden, als een
wachtmeester zich laat trouwen door

- een oudere kollega. Dat overkwam
Pieter Hanenburg uit Zuidhom wiens
huwelijk met Meintje Dijkema op 9
juni voltrokken werd door de Grijps-
kerkse postcommandant H. Kaman,
in zijn kwaliteit als ambtenaar van
de Burgerlijke Stand te Grijpskerk.

Wie wenst een

verzamelband voor
RPm-jaargangen?

(IK)

In een vorig RPm-nummer verzoch-
ten wij degenen die belangstelling
hebben voor verzamelbanden voor
jaargangen van het RP-magazine,
zich te melden.
Inmiddels hebben zich 57 belang-
stellenden gemeld. Dat is te weinig
om een (betaalbare) bestelling te kun-
nen plaatsen. Daarom verzoeken wij
iedere geïnteresseerde die zich nog
niet heeft opgegeven, dit alsnog te
doen, in de hoop dat alsnog de op-
dracht voor het fabriceren van RPm-
banden kan worden geplaatst.
Opgave gaarne vóór 10 oktober a.s.
aan: Schaafsma en Brouwer, Post-
bus 10, Dokkum.

De eerste gediplomeerde rij-instructeurs

BILTHOVEN. - Hier zijn ze dan:
de eerste vier rij-instructeurs, die (zo-
als wij reeds berichtten) slaagden voor
het nieuwe staatsexamen Instructeurs-
bewijs: de kollega's P. Heinink, C. I.

Oskam, C. van Ravenhorst en F. M.
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Taalman. Op 24 juni werden de in-
structeursbewijzen uitgereikt door drs.
P. Allewijn (hoofd Directie Verkeers-
veiligheid) van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. (PFP)

(Foto: Ger Dijs)

Schilderij voor Heeg

HEEG. - "De weegschaal is sym-
bool van rechtspraak. Ook van voor-
zichtigheid. De politieman/vrouw
moet zijn of haar woord en gedrag
voortdurend afwegen. Verder heeft
de "politie" altijd te maken met men-
sen, - mensen die zonder aanzien
des persoons een beroep kunnen doen
op hulp of bescherming .van de politie
of op de vingers kunnen worden ge-
tikt door die politie. Deze twee ele-
menten zijn verenigd in dit schilderij
Mensen vullen het grootste deel van
het doek, maar de gouden weeg-
schaal staat vooraan."
Deze uitleg is bevestigd onder het
schilderij dat de groep Wymbritsera-
deel kreeg aangeboden van mevrouw
T. Bakker - van der Lee, echtgenote
van een kollega van deze groep. Zij
gaf daarmee alsnog een feestelijk
tintje aan het op 2 mei betrokken
bureau te Heeg, dat in verband met
een tijdelijk karakter niet officieel
is geopend.
Mevrouw Bakker, die het doek zelf
heeft gemaakt, bood het tijdens het
koffie-half-uurtje aan. (GWN)
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Verkeerstechnische
leergangen 1977

DEN HAAG. - Voor de 20e maal

organiseert de ANWB deze herfst

de Verkeerstechnische Leergan-

gen, die zullen worden gehouden

in Den Haag (12 okt.), Apeldoorn

(20okt.), Tilburg (3 nov) en Hooge-

veen (10 nov.).

O.a. de volgende onderwerpen zullen
aan de orde worden gesteld:

Verkeerstechniek en knelpunten voor
gehandicapten (ing. J. F. van Leer
van de Ned. Ver. voor Revalidatie),
Richtlijnen voor het ontwerpen van

niet-autosnelwegen (ir. J. G. Stelling,
RWS dienst Verkeerskunde), Onder-
zoek naar de veiligheid van (brom)
fietsvoorzieningen langs wegen bui-
ten de bebouwde kom (ir. A. Wil-
mink, RWS dienst Verkeerskunde),
Kruispunten in niet-autosnelwegen
(ir. F. Hoekstra, Provo Waterstaat
Friesland) en Richtlijnen Verkeers-
regelingen buiten de bebouwde kom
(ing. H. A. v.d. Hoef, Provo Water-
staat Utrecht).

De kosten van deelneming bedragen
f 30,- p.p.; voor desgewenste koffie-
maaltijd f 12,50.
Inlichtingen: ANWB, Verkeersafde-
ling, Postbus 2200, Den Haag, tel.
070 - 26 44 26.

Post Den Helder (RPtW)

officieel in bedrijf

LEEUWARDEN. - Per 1 januari
1977 heeft de minister van Justitie
de post Den Helder van de Rijks-
politie te Water officieel erkend. Met
enig feestelijk vertoon is dit feit op
22 april gevierd. Sinds een jaar wa
de vestiging al in bedrijf als "eenheid
Den Helder" van de groep Leeuwar-
den.
Commandeur De Ruiter van de Rijks-
politie te Water, ging in zijn toe-
spraak tot de genodigden in op het
'waarom' van de post Den Helder:
de groeiende off-shore-aktiviteiten,
het belangrijker worden van de kust-
en zeevisserij (meer aandacht voor
veiligheid en milieu), de zeesport-
visserij en de toenemende recreatie-

Kolonel N. Dellos, commandant maritieme

middelen Texel, (op de 'foto niet zichtbaar)

biedt een illustratie aan, met als onderwerp

de fregatten "De Ruyter" en "Tromp".

V.l.n.r.: postcommandant G. Slot, burgemees-

ter mr. A. P. J. van Bruggen, cmdt. RPtW

M. de Ruiter, commissaris E. Hubregtse van

de Helderse gemeentepolitie, generaal P. J.

Plattel en districtscommandant Leeuwarden

RPtW J. G. W. Bär.

Foto: Gem. Politie Den Helder

vaart op de binnenwateren, de Wad-
denzee en de Noordzee.
Mr. A. P. J. van Bruggen, burge-
meester van Den Helder, zag een
belangrijke taak voor de RPtW als
in de toekomst gebieden buitengaats,
die zijn toegewezen aan Nederland,
moeten worden beschermd.
"Aan een onderkomen als postbureau
gaat men binnenkort werken", meld-
de postcommandant G. Slot. "Nu
nog een zeewaardig vaartuig en
meer personeel." (UdL)

De Assen bevorderd

wegens verdiensten
bij gijzeling

ASSEN. - De heer L. P. Bergsma
(49) te Assen, districtscommandant
van de rijkspolitie in Drenthe, is met
ingang van 1 juli jl. bij K.B. bevor-
derd van overste tot kolonel.
De bevordering is gebeurd op voor-
dracht van de minister van justitie,
omdat hij (de heer Bergsma) ver-
dienstelijk werk heeft geleverd tijdens
de gijzeling bij Wijster in december
1975 en de recente treinkaping bij
De Punt en de bezetting van de open-
bare school in Bovensmilde.
Zowel voor de heer Bergsma als voor
de rijkspolitie in Drenthe is deze be-
vordering een verrassing.
In de persoon van de heer Bergsma
heeft Drenthe de eerste kolonel van
de rijkspolitie.

(Uit: Drentse en Asser Courant)

Amsterdamse flo-ers
hielden reis-reünie

AMSTERDAM. - De oudgedien-
den uit het district Amsterdam zijn
op 12 mei weer een dagje op stap
geweest. Ook de weduwen van de
overleden kollega's waren uitgeno-
digd om aan de trip naar de Rotter-
damse havens deel te nemen.
Terug in Amsterdam werd er des
avonds in de districtskantine gezel-
lig gedineerd. (B.R.)

23
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Internationaal
zaalvoetbaltournooi te
Kroisenach (W.-Dld.)

ROERMOND. - Op uitnodiging
van de Autobahnpolizei Mönchen-
gladbach namen leden van de groep
Heythuysen deel aan een internatio-
naal zaalvoetbaltournooi te Kroise-
nach (Dld.).
Andere deelnemers waren de Feld-
jäger uit Budel, Units Supporting
Headquaters uit België, de Gemeen-
tepolitie Roermond en de Koninklijke
Marechaussee te Roermond.
Winnaar van dit sportieve gebeuren
werd de organiserende vereniging.
Heythuysen eindigde op de vierde
plaats.

Sportagenda

6 oktober: Open zuidelijke tafel-
tenniskampioenschappen
in Eindhoven

7 oktober: Nationale politie-
hengelsportkampioen-
schappen te Hilversum

19 oktober: Rijkspolitie senioren-
volleybaltournooi te
Gouda

4 nov.: Nationale politie-sabelkam-
pioen schappen in Leiden.

10 nov.: Nationale Kralingse Bos-
loop, opengesteld voor
wedstrijd- en prestatielopers
over 10 km en 10 Engelse
mijlen.

15 nov.: Rijkspolitie Korpskam-
pioenschappen zwemmen
te Franeker.

18 nov.: Tienkamp tafeltennis te
Leiden.

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

L. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 -1 86 00 (thuis: 02207 - 177 97).

DISTRICT AMSTERDAM

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

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 - 1 3344 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 1 7888 (thuis: 05920 - 511 74).

DISTRICT BREDA

H. J. KLOEZEMAN,
Bureau: Kraanstraat s-b, Breda
tel. 01600 - 2 40 61 (thuis: 013 - 67 01 81).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 56343)

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

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

DISTRICT GRONINGEN

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

y

I

!

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg SOA, Den Bosch
tel. 073 - 12 44 81 (thuis: 04192 - 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 813 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 1311)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

Vacant.

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan 0 31, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

A. J. H. BOUWMAN,
de Holle Bilt 13, Utrecht
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03405 - 36 09).

DISTRICT ZWOLLE

G. A. V.d. HORST,
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 -1 06 25 (thuis: 05200 - 315 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 00).

De N.P.S.B.

Bij de Nederlandse Politie Sport
Bond wordt nagegaan of het in de
toekomst mogelijk is karatewedstrij-
den te organiseren. Vragen hierom-
trent werden gesteld op het jaarlijkse
congres. In oktober a.s. zal wellicht
hier een uitspraak over volgen.
Uit onderstaande lijst van sporten
waarvoor jaarlijks wedstrijden wor-
den georganiseerd blijkt hoe aktief
de bond is en hoe groot het "sport-
terrein":
atletiek, badminton, hengelsport,
judo, kaatsen, motorsport, schaat-
sen, schaken, schermen, schieten,
tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal,
wandelen en zwemmen.

Honderden vrijwilligers zijn voor
ons in touw om wedstrijden goed te
laten verlopen. Daarbij denk ik aan
de mensen die met de organisatie
belast zijn, maar ook aan de man
die na elke sprong de verspringbak
aanharkt en aan al die anderen die
veel doen waar je nooit iets van
hoort.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem)
tel. 04748 - 6 86 (thuis: 04748 - 14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03
(thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 02977 - 2 69 03).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 030 - 762273).

ALGEMENE INSPECTIE

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

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159 - 4 25 79

24
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Even chique tafelen
met Londense society

HERKENBOSCH. - In verband met
het 20-jarig bestaan van de afdeling
6/1 sub Region van de Londense lPA
waren 150 politie-vertegenwoordigers
uit zeven landen, o.w. 18 Nederlandse
leden met hun dames, een weekje te
gast in de Britse hoofdstad. Zes dagen
lang kon onbeperkt over autobussen
met begeleiders worden beschikt en
de bekende plekjes in en om Londen
werden natuurlijk een voor een be-
zocht. Tussen de bedrijven door werd
er feestelijk gedineerd in het hoofd-
bureau (SOOl1tdistrictsbureau) te Rea-
ding: een gebouw van vier verdiepin-
gen met een voor RP-mensen on-
voorstelbare grote danszaal. Maar ook
zaten de gasten aan aan een histo-
risch banket en waren zij gast bij een
traditionele Britse gala-avond met
diner en dans in de beroemde Con-
nought Rooms, waarbij de geünifor-
meerden werden voorgesteld aan de
Lord Mayer of Westminster.
Met hoofden vol impressies van paar-
denraces, dubbeldekkers, how-do-you-
do en (auto)slippertjes, keerden de
Nederlandse IPA-leden voldaan naar
huis terug. (W.M.)

Watersporters voor
de keuring

BRIELLE. - "Meneer,.ik heb al een
elektrische lenspomp en een allumi-
nium anker gekocht. Ik heb namelijk
een "hernia-boot"." Aan het woord
een zwaarbebaarde watersporter on-
der een heuse schipperspet.
Hij is een van de eigenaren van
pleziervaartuigen die onlangs ter ge-
legenheid van de manifestatie "Brielle
Maritiem 77" aan een keuring van
schepen deelnam.
De vrijblijvende botenkeuring werd

uitgevoerd door personeel van de
ANWB, brandweer en Rijkspolitie te
Water.
Behalve voor het technische gedeelte
was er aandacht voor reddingsmid-
delen en uitrusting van het vaartuig.
Er bestaan plannen om te komen tot
een grotere (landelijke) opzet van een
dergelijke keuring. (AH)

De Waterwegenwacht inspecteert de

machinekamer

Foto's: J. Maliepaard

Bootsman Zwarte lee - aandacht voor

reddingsmateriaal

25
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Stafofficier Spec. Diensten

"WAT OOfT-j( fiGWlÜI{?"

Pijproker Van Rooy was in elk ge-

val niet de man, die er, compleet

met de laatste editie van 'Playhoy',

sijn gemak van nam. Hij was ook

niet de geheimzinnige speurder met

een rokende Colt.

AOTtCEDHHtOODDfRZOfK ....
I, j I'" I I)11 \ I

1.(h-.!.
\~~~:~'\s'1t ç\\ q'!tf": 1,: I I
I ,. 'I; Cs 1fJ , ,

J. \ (J(, I1
, i

Wat hij wel deed?

Antecedentenonderroeken. Hij liet

zich niet van de wijs brengen door

veelbelovende rapporten. Zijn be-

langstelling ging ook uit naar het

zwart-wit-gestreepte schaap van de

familie.
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Roermond met f.l.o.

ROERMOND. - Bij het afscheid
van de stafofficier speciale diensten
van het district Roermond, kapitein
J. van Rooy, vroegen velen buiten
het sanctum sanctuorum van het
district zich af: 'Wat deed-ie eigen-
lijk?'.
De heer C. Verhaeren bracht de
functie van de fIo'er in beeld:

.m lj(lH DE.Z( STOUH POllTlEnWl oou
Tom W1 KlAPJf c.wvm!P

Onderzoeken politiegeweld.

Hij had ook de leiding over de on-

bezoldigden. (W AGM)

langs de

weg gezien

Autowrakken worden doorgaans tot
de milieuvervuiIers gerekend. Maar
de natuur weet zich er ook van te
bedienen, zoals het vogeltje dat een
afgedankte anti-slipauto benutte om
er te nestelen. Een medewerker van
de Verkeersschool maakte er deze
kiek van. (PFP)

Gevonden ...

Op een parkeerplaats in België tus-
sen Antwerpen en Breda is op 24 juli
gevonden:
een sleutelring met embleem van de
Rijkspolitie. Aan deze sleutelring
hingen 5 sleutels, waaronder een
kontaktsleutel (nr. 5712) en een
andere sleutel van een Mazda, een
lipssleutel (nr. 25), een sleutel merk
Nemef (nr. 23) en een klein sleu-
teltje van een koffer of iets derge-
lijks.
De verliezer kan informeren bij de
heer Folkers van de Gemeentepolitie
Winschoten.
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RP-diensthonden sleepten meeste prijzen weg

ARNHEM. - De 25e landelijke

kampioenswedstrijd van de Ned.

Bond voor de Diensthond, die op

8 juni in Arnhem werd gehouden,

is een succes geworden voor de

RP-kombinaties. Niet alleen werd

de kampioen 1976 (Pil, gempo

Eindhoven) onttroond door RP-

veldassistent M. Heesakkers uit

Leende (met z'n Duitse herder

Benno), maar ook de derde en

vierde plaats op de eind ranglijst
waren voor RP-kollega's: H. J. de

Man uit Boxtel (met de Duitse her-

der Cesar) en A. G. M. Setz te

Heusden (met Carro, kr. Hollandse

herder).

In totaal namen 12 combinaties deel,
die waren overgebleven na een selec-
tiewedstrijd: zeven gempo-kollega's,
twee RP-oppers, twee jachtopzieners
en een agent van de spoorwegpolitie.
Laatstgenoemde zorgde voor alge-
mene hilariteit, toen hij bij een stel-
oefening achter z'n Mechelse herder
aan moest en z'n gebit verloor.
De bouvier van de Amsterdammer
Tjernmes presteerde het om de pak-
werker Snoek onderuit te halen bij
het 'Schot' stellen, maar dank zij een
fraaie koprol kwam hij snel weer op
de been, hoewel de hond was blijven
hangen.
Bij de lunch leidde kollega Setz en
hij zou met zijn herder zeker de kam-
pioen zijn geworden, als Carro het
's middags niet had laten afweten op
het punt 'los laten'.

Einduitslag na een zeer geslaagde en
goed georganiseerde wedstrijd:

1. M. Heesakkers, dienstass. RP te
Leende, met Benno (450 pnt.);

2. G. H. de Haan, jachtopziener te
Bloemendaal, met Marrow
(445 pnt.);

3. H. J. de Man, RP Boxtel, met
Cesar (439 pnt.);

4. A. G. M. Setz, RP Heusden,
met Carro (438 pnt.);

5. F. C. Quaedackers, gempo Kerk-
rade, met Barry (437 pnt.);

6. B. Pil, gempo Eindhoven, met
Oskar (422 pnt.);

7. G. J. Alberts, gempo Tiel, met
Carla, de enige teef in dit gezel-
schap (420 pnt.);

8. G. J. M. Albers, gempo Arnhem,
met Baree (405 pnt.);

9. J. V.d. Hoop, gempo Haarlem-
mermeer, met herder Breston
(397 pnt.);

10. L. P. V.d. Hoff, gempo Venray,
met Cazan (375 pnt.);

11. H. Marquerink, NS-politie Die-
penveen, met Lion (340 pnt.);

12. J. Tjemmes, gempo Amsterdam,
met bouvier Breston (302 pnt.).

'J

I••".,.

Postmozaïek

LIMMEN. - Het personeel van de
post Limmen (groep Heiloo) kan
geen gebrek aan inzet worden ver-
weten. Dit fraaie bloemenmozaïek in
blauw, rood en wit, werd door de
Lim~ense collega's vervaardigd en
in de tuin van het postbureau ge-
plaatst tijdens de Mozaïekdagen al-
daar. (LO)

(Foto: V.d. Vlekkert)

Plakkers

Een ijverige politieman heeft afge-
lopen week twee "plakkers" uit

Urmond in de kraag gevat toen zij
bezig waren met het illegaal kleven
van pamfletten, die attendeerden op
de Sint Leendertjaarmarkt, die op
25 en 26 juni in hun woonplaats
werd gehouden. Op de avond waar-
op zij op de bon werden geslingerd

werd een spoedvergadering belegd
voor de leden van het Sint Leendert-
comité. Op die vergadering werd be-
sloten dat de bewuste politieman op
25 juni de Sint Leendertmarkt offi-
cieel mocht openen, terwijl pastoor
Van Aeken een heilige mis zou op-

dragen voor het zieleheil van de
illegale plakkers.

Uit: De Limburger

27

Rp.org_RPM77_09_sept_nr.01_compri 252



Opper De Wilde als
professioneel berger

DEN HAAG. - Kollega D. de
Wilde van de groep Lekkerkerk
moest er aan te pas komen om een
kraanwagen te bedienen die een
autowrak kwam wegslepen.
De chauffeur had kennelijk van de
vorige eigenaar geen gebruiksaan-
wijzing bij de takelwagen gekregen;
hij zag althans geen kans om bewe-
ging in de hijsapparatuur te krijgen.
Opper De Wilde ontpopte zich als
een professionele berger, waarna de
chauffeur van de takelwagen opge-
lucht, met het wrak in de takels, kon
vertrekken.

Foto: Martin Droog/
Goudsche Courant
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Pieternella de Rijke:
de eerste vrouwelijke

opperwachtmeester

BREDA. - Op 19 juli reisde de
Algemeen Inspecteur naar Breda om
een van de korpsleden persoonlijk
de opperwachtmeesters distinctieven
op te spelden: juffrouw Pieternella
de Rijke, assistente jeugdzaken in
het district Breda, de eerste vrouwe-
lijke opperwachtmeester bij het korps
Rijkspolitie.
In zijn toespraak memoreerde de
heer Plattel hoe de eerste vrouwen
bij het korps aarzelend ontvangen
en met argusogen gevolgd werden.
Hij was van mening dat vrouwen bij
de politie nu niet meer weg te den-
ken zijn.
Juffrouw De Rijke is 11 jaar in

'Opperse' De Rijke en Generaal

Plattel

politiedienst (waarvan 10 jaar bij de
Hilversumse gemeentepolitie). Zij be-

haalde op 17 mei j.l. haar politie-
diploma-B na afloop van de cursus
die ze in het district ontving.

(AH)

Oude garde van groep
Vaals bijeen

MAASTRICHT. - De oude garde
van de groep Vaals (de mensen die
daar na de WO-U hebben gediend)
hebben in Bocholtz een reünie ge-
houden om eens bij te tanken. Ver-
schillende van de oud-kollega's za-

gen elkaar na 25 jaar weer. Het ligt
voor de hand dat er heel wat sterke
verhalen werden uitgewisseld en dat
de nodige oude koeien op het droge
kwamen.

(PHMC)
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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.

POSTBUS 399

EDE

Dank (I)
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Aan de Algeceen Inspecteur Korps

Rijkspoli tie,

ve re t e eg e t rea t 2

Voorburg.

L

Uw brie!
Kenmerk: Dir. Poli tie

Nr. 852 A 577
's-GRAVENHAGE,30 juni 1977.Onderwerp

Ons Korps heeft zich andermaal van zijn beste zijde laten

zien. Alles was tot in de puntjes geregeld, alles kon. l>1ijn

aanhankelijkheid jegens he f Korps is bevestigd. Het verdraag-

zame discipline, toewijding, geduld en uithoudingsvermogen zijn

de opgedragen taken verricht.

U wilt ongetwijfeld mijn dankbaarheid voor allee wat werd ver-

richt wel aan alle betrokkenen overbrengen.

De Minister van Justitie,

~'(

8ijlage(n)

POSTADRES- PLEIN ::!B ·S.GRAVENHAGE

verzoeke slechts een zaak in een brief te behandelen en bij beJnI",oordlnl: de datum en hel I...:nm.:rl.. re vennekjen

SF 21 [iJ lO2~"l1lO1

Dank (11)

Van de Procureur Generaal te
's-Gravenhage ontving de Algemeen
Inspecteur een brief waarvan hier een
gedeelte volgt:

'. .. Bij verschillende bezoeken aan

de commandoposten te Smilde en

Vries heb ik mij kunnen overtuigen

van het goede moreel van de bijzon-

dere bijstandseenheden.

Ik wil u hierbij dan ook mijn respect

betuigen voor de beheerste en ge-

disciplineerde houding van de tot het

korps Rijkspolitie behorende bijzon-

dere bijstandseenheden.

Ik moge u verzoeken mijn grote

eerbied en dankbaarheid voor de

wijze waarop zij de acties hebben

ontworpen, voorbereid en uitge-

voerd, aan hen over te brengen.

Het bovenstaande geldt uiteraard

ook voor alle andere leden van het

korps Rijkspolitie, die bij de afwik-

keling van de gijzelingen betrokken

zijn geweest.'

Dank (11I)

Volledigheidshalve voegen wij hier-
aan (een gedeelte uit) de brief toe,
die de Algemeen Inspecteur van het
korps al op 15 juni deed uitgaan:

'Met diep respect en grote waarde-

ring heb ik vele malen persoonlijk

kunnen constateren hoe allen die op

enigerlei wijze bij de gebeurtenissen

29
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in Bovensmilde en Glimmen betrok-

ken waren zich hebben ingezet ..

Opvallend was de grote rust waar-

mede vele zware diensten werden

verricht.

Verheugend was de motivatie, de zelf-

discipline en de vanzelfsprekendheid

waarmede vele ongemakken werden

aanvaard en de lange diensten wer-

den geaccepteerd.

Kenmerkend was ook de trots dat

we als Korps Rijkspolitie dit alles

konden ophrengen en kans zagen

om twee gijzelingen tegelijk te 'be-

mannen'.

Dank zeg ik u voor deze inzet.

Dank zeg ik allen die elders in den

lande veel extra zwaar werk moes-

ten verrichten.

Dank zeg ik ook het thuisfront dat

hun mannen of zonen in spannende

uren moest afstaan.

Dank zeg ik tenslotte degenen die

vaak een grote verantwoordelijkheid

dragen en het vertrouwen dat in hen

werd gesteld zonder meer hebben

waargemaakt.

Het is mij een voorrecht om Alge-

meen Inspecteur van dit korps te

mogen zijn.'

30

Dirk Rietdijk I

Met veel genoegen lees ik nog steeds
het RP-magazine.
In de editie juli-augustus 1977 werd

ik getroffen door het artikel "een
leven in beeld: rijksveldwachter Dirk
Rietdijk".
Mijn komplimenten met dit originele
verhaal. Een stukje politiehistorie
"levend" gemaakt.

De commissaris van politie
te Purmerend,
A. Zee.

Dirk Rietdijk 11·

Als trouw lezer van het RP-magazine,
maandblad van het korps Rijkspolitie,
wil ik u graag complimenteren met

de voortreffelijke inhoud en verzor-
ging van dit tijdschrift.

In het blad van augustus 1977 heeft
mij bijzonder getroffen de beeld-
documentatie over de rijksveldwach-
ter Dirk Rietdijk. Wellicht een na-
vrant tijdsbeeld voor de jongere col-
lega's, maar een herkenbare docu-

mentaire voor de oudere vakgenoten,
waartoe ik mij reken.

De hoofdcommissaris van
politie te Haarlem,
A. Molenaar.

'Wij zijn blij dat ons enthousiasme is
overgekomen - red.'

Lof voor het
velddetachement

Langs deze weg wenst het personeel
van de groep 's-Graveland en de
post Nederhorst den Berg de waar-
dering tot uiting te brengen voor het

personeel van het velddetachement
Utrecht.

Eén telefoontje is voldoende om op
de - zonodig onmiddellijke - as-
sistentie van deze dienst te kunnen
'rekenen. Nog nimmer hebben wij

tevergeefs een beroep op deze dienst
gedaan.

Het veldwerk dat vanwege de onder-
bezetting en de overige werkdruk

vaak in het gedrang komt, wordt op
deze wijze door het velddetachement
behoorlijk opgevangen en kan daar-
door toch de nodige aandacht krijgen.

Namens de kollega's, P. J. W. Peters.

Fotografische Verkeerscontrole
Deze TRAFFIPAX camera vangt met
de Mestaradar iedere verkeersover-
treder in een tractie van een seconde,

bij dag en bij nacht.
De TRAFFIPAX heeft een robuuste
opbouwen een zeer eenvoudige

bediening. Als mobiele controlecamera
en stationair als radarcamera te

gebruiken.
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

Groepsbureau Meerssen: object van voortdurende
ontevredenheid

Het gebouw aan de Beekstraat 21 te Meerssen (L.) heeft

al heel wat bewoners onder haar dak gehad. Thans vindt
de groep Meerssen er zijn onderkomen, maar ook de
Rijkspolitie is niet van plan er te blijven. Er wordt echter
al zovele jaren over nieuwbouw gepraat dat de gemeente-
secretaris vertwijfeld opmerkt: "Laten we het niet over

een nieuw groepsbureau hebben. Er zijn prettiger dingen
om over te praten".

In 1867 vestigde de "Vrederegter
van het Kanton Meerssen" zich aan
de Beekstraat. Dertig jaar had het
'Kantongeregt' zitting gehouden ten
huize van 'Jufvrouw de weduwe
Boots' in Meerssen.
De 'vrederegter' bleek met deze huis-
vesting niet meer tevreden te zijn.

Daarom besloot 'de Gemeente Raad
van Meerssen' grond aan te kopen
voor de bouw van gemeentehuis en
lokaal voor het 'Kantongeregt'. De
motivering?: 'Aangezien de als zoo-
danig voor de gemeente gehuurde
vertrekken, met het oog op de aan-
zienlijke bevolking, maar al te be-

6

door: P. H. M. Claessen
m.m.v.: Mr. L. Corten (burgemeester
Meerssen), M. Sinke (groepscmdt.
Meerssen)

foto's: John van Noortwijk

krompen en te meer buiten de kom
der gemeente zijn verwijderd'.
Meerssen telde toen 2500 inwoners
en was 1443 'Bunders' groot. De
grond voor het gebouw, 'ter grootte
van vier roeden negen en zeventig
ellen' werd aangekocht voor f 1150.
Het imposante gebouw bood toen

Trappen. Door de planton vele-vele

malen per dag te nemen

Vele B-cursisten zullen het gemeente-

wapen van Meerssen in het theorie-

lokaal herkennen

Achterzijde van het gebouw. De etage

met balkon was de 'veldwachters-

etage'

31
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een onderkomen voor het gemeente-
huis, het kantongerecht en de veld-
wachtersadministratie.
Vanaf 1880 bood het ook huisvesting
aan de gemeentebode, tevens veld-
wachter. Uit de annalen van de ge-
meente blijkt dat deze veldwachter,
Pierre Lemeer, op SI-jarige leeftijd
- 'zonder beroep zijnde' - in het
huwelijk trad met de weduwe Guli-
kers. Een late roeping dus.
Precies 100 jaar geleden werd het
"Kanton Meerssen" opgeheven en
werden de archieven overgebracht
naar Maastricht. Nadien was het
kennelijk rustig in het gebouw.
Na de tweede wereldoorlog echter
bleek er geen plaats meer te zijn
voor inwoning van de politie. Zij
verhuisde naar de Beekstraat 31.
De gemeente-administratie bleek ech-
ter in die dagen zo expansief dat ook
hun behuizing in het oude pand te
eng werd. De administratie vertrok
naar de Markt in Meerssen en in
1953 kwam de politie terug naar
haar oude 'stekkie'.
De 'veldwachtersetage' bood onder-
dak aan een Rijkspolitiegezin. Nadat
de laatste bewoner van deze etage,
opperwachtmeester Welmers en zijn
gezin naar elders was vertrokken
werd de woon etage bij het bureau
getrokken. Hoewel de werkruimte
daardoor is verbeterd, is iedereen
het er over eens dat het huidige
groepsbureau Meerssen voor de ge-
meerite met 9000 zielen - zeker
voor wat betreft het interieur - niet
meer geschikt is. De trappen zijn
voor mensen, die moeilijk ter been
zijn, niet te nemen. Er is geen par-
keergelegenheid bij het bureau (het
bureau ligt aan een drukke, smalle
verkeersweg, waarover dagelijks tien-
tallen zware vrachtauto's denderen
die het gebouw doen schudden op
de oude grondvesten).
Het zal de kollega's van de groep
Meerssen niet moeilijk vallen om
hun "Merckwaerdig RP-gebouw" te
verlaten om onderdak te vinden in
een minder merkwaardig onder-
komen.

Voorgevel groepsbureau Meerssen

33
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r:cu~ty
internationale
beveiligingsbeurs

Van 10 tot en met 14 oktober aan-
staande zal in de Marijkehal van de
Jaarbeurs te Utrecht de internationale
beveiligingsbeurs "SECURITY '77"
worden gehouden.
De oppervlakte van de komende
beurs is ruim de helft groter dan de
manifestatie die in 1975 plaatsvond.
Het tentoonstellingsprogramma om-
vat o.m.: mechanische beveiliging,
bewakings- en alarminstallaties, in-
braak-, diefstal- en overvalbeveili-
ging, brand- en rampenbeveiliging,
transportbeveiliging. Dienstverlenen-

de bedrijven op het gebied van geld-
transport, bewaking en kontrole
maken hun opwachting. Daarnaast
kan men op het gebied van beveili-
ging worden voorgelicht en kan men
een keus maken uit aangeboden vak-
literatuur.
Op dinsdag 11 oktober wordt een
internationaal symposium gehouden
met als thema: "Samenwerking po-
litie - particuliere veiligheidsdiensten.
- Feit of fictie?"
De beurs is dagelijks geopend van
09.00 - 18.00 uur.

cw
terbo

• Complete kogelvrije
wagens

• Het kogelvrij maken van
surveillance-wagens

• Motor-schermen

• Terbo-schilden
(onbreekbaar en kogelvrij mat)

• ME-wagens als
afzet-container met

vele mogelijkheden

project engineers b.v,

reehorsterweg 30 - ede

tel. 08380-16475

Verhoog Uw Paraatheid
Met de TELECLAX.

Onze "TELECLAX" stelt U in staat Uw binnenkomende

Telexberichten direkt te melden 1n een andere ruimte

dan waar U. Telex staat op,gesteld.

Of dat nu is in de kelder of op de zolder;

de "TELECLAX" waarschuwt U d.!D. v. een luide pieptoon

(ultschakelbaar) en een signaallampje.

De komplete "Set" bestaat uit:

l.Opnemer(te plaatsen bij U.• Telex)

2. Meld-Lessenaar

Een zwakstroom 2-aderlg kabelt je tussen deze beide

apparaten 16 voldoende terwijl intern in de te melden

Telex geen verbindingen behoeven te worden gemaakt.

Vraag een demonstratie-bezoek aan bij:

EL-CONTRON~Cb.v.
BILTHOVEN TELEFOON , 030 - 782545

35
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nieuwe~-t ~
groeps·~1Il._~
commandanten

Met ingang van 1 juli 1977 aange-
wezen als oommandant van de groep
Langedijk de adjudant B. Methorst.
Hij werd geboren' op 27 december
1924 te Woudenberg en was sedert
15 februari 1976 plaatsvervangend
commandant van de groep Maarssen.

Met ingang van 1 juli 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Maarssen de adjudant J. van de Put.
Hij werd geboren op 16 augustus
1921 te Heerde en was sedert 16
december 1970 commandant van de
post Maarn.

Met ingang van 1 juli 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Marum de adjudant H. J. Veerman.
Hij werd geboren op 29 maart 1924
te HaveIte en was sedert 1 januari
1976 plaatsvervangend commandant
van de groep Achtkarspelen.

Met ingang van 1 juli 1977 aange-
wezen als oommandant van de groep
Sas van Gent de adjudant J. J. van
Weele. Hij werd geboren op 14 sep-
tember 1936 te Nisse en was sedert
1 mei 1976 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Sas van Gent.

Met ingang van 1 juli 1977 aange-
wezen als commandant van de groep
Vriezenveen de adjudant G. H. A.
Leverink. Hij werd geboren op 2 ok-
tober 1918 te Borne en was sedert
23 mei 1970 plaatsvervangend com-
mandant van de groep Vriezenveen.

38

De gemeente Heemstede telt ongeveer 27.000
inwoners.

Per 1 mei 1978 is te vervullen de funktie van

KORPSCHEF VAN GEMEENTEPOLITIE

(hoofdinspecteur, ambtenaar 1e klas)

Gedacht wordt aan een kandidaat in de leeftijd van
ca. 35 tot 45 jaar.

Sollicitanten zullen informatie ontvangen omtrent
de gemeente Heemstede, de profielschets en de te
volgen procedure die tot een benoeming zal moeten
leiden.

Zij die overwegen te solliciteren kunnen deze infor-
matie eerst telefonisch of schriftelijk aanvragen bij
de chef van de afdeling financiën en personeels-
zaken ter secretarie (telefoon 023-284140 toestel 154).

Belangstellenden worden uitgenodigd sollicitaties
met uitvoerige inlichtingen binnen 3 weken na de
verschijning van dit blad te zenden aan de burge-
meester van Heemstede. Op de enveloppe te ver-
meiden "Persoonlijk".

GEMEENTE IIEEMSTEDE

RENTELOOS LENEN
kunnen wij niet, wel met het goedkoop wettelijk tarief met

een eigen iermijnkeuze. In en tijdens looptijd aflossing mo-

gelijk maar ook weer opname dus altijd geld achter de hand.

Inlossing elders lopende lening mogelijk: Vergelijk de kosten

van uw oude auto met de rentekosten voor een nieuwe auto.

Natuurtijk kunt u deze gelden ook voor andere doeleinden

besteden.

Voorbeeld, alle bedragen mogelijk.

Privé lening 2e Hyp. boot, caravan etc.

f 3500.- 36 rnnd. f 126.- f 15000,- 96 mnd. f 282.-
f 6000,- 48 m nd. I 168,- / 30000,- 120 m nd. f 500,-
I 8500,- 5 .• mnd . f 215,- /60000,- 180 mnd. f 858,-
J 12500.- 60 rnnd. f 288,- 175000.- 180 mnd. f 1073,-
f 17000.- 60 rnnd. 1389,- geen behandelingskasten

WIST L.; AL dat een betere rijders Verzekering ook is voor

uw auto niet ouder dan J jaar. bestuurder minimaal 2.• jaar.

met nog betere polis inel. gr. get.

Catalogusprijs auto

f 8.000,- WA f 146.-

AII risk /349.-
J 10.000,- W.A. f 161.-

AII risk f 390.-

I 12.000.- WA f 167,-

AII risk f 430,-

/ 15.000.- WA f 177,-
AII risk f 494.-

Informeer al, vele honderden voor u. vertrouwd en discreet.

bel nu:

JANSENS

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Telefoon 03 .• 10 - 1 .•.• 23. I 67 10

Van Goor-wegje J, Hierden. Ermelo. telefoon 03 .• 17 - 6150
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in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'77: J. Satoer, schrijver te Heiloo.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-6-'77: W. Paap, wmr. 1e kl. te

Slochteren; H. de Groot, wmr. te Groote-
gast.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-6-'77: J. M. G. Wetzels, schrijver

i.t.d. te Beek.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-7-'77: H. Boekhorst, wmr. 1e kl. te

Nijmegen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 16-5-'77: Joh. Gnossen, schrijver i.t.d.

te Zwolle (vkg).
Per 22-7-'77: R. Viltman, wmr. 1e kl. te

Ommen.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-5-'77: Mevr. A. M. de Rek-v. Benten,

schrijver-A i.t.d. te Driebergen.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'77: Mevr. A. C. de Jager-van

Dongen, schrijver te Dordrecht.

Per 1-8-'77: W. Witmond, wmr. 1e kl. te

Dordrecht; J. Meulenbelt, wmr. 1e kl. te

Dordrecht; J. S. A. Jonker, wmr. 1e kl.

te Dordrecht; Fr. v.d. Putten, wmr. 1e kl.

te Dordrecht.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'77: H. Kruize, wmr. te Akkrum.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-6-'77: Mevr. K. J. Meints-Groenwold,

schr. i.t.d. te Urk; A. Kingma, adm. ambt.

B 1e kl. te Almelo.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-5-'77: Mevr. H. M. L. van Veen-

Bakker, schr. A i.t.d. te Driebergen.

Per 1-7-'77: Th. Sijbesma, adm. ambt. A

2e KI. te Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: Mej. W. Dral te Medemblik.

tot adjudant:

Per 1-7-'77: B. Methorst te Z.-Scharwoude.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: E. Chr. de Bruin te Bergen

Binnen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. de Jonker te Wijdenes; G.

J. M. de Greeff te Wieringerwerf; W.

Schotsman te Schagen.

DISTRICT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: D. H. Leeuwis te Amsterdam

(park. pol.); M. J. Hamelink te Volendam.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. Mihl te Zeevang; K. Meijer

te Weesp.

DISTRICT APELDOORN

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: A. H. A. de Jonge te Borculo.

DISTRICT ASSEN

tot dir. Officier 1e kl.:

Per 1-7-'77: L. P. Bergsma te Assen (d.c.).

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: P. F. Drolinga te Zuidwolde;

J. Eilers te Vries; R. HesseIs te Assen

(vkg).

DISTRICT BREDA

tot adjudant:

Per 1-6-'77: J. P. C. van der Riet te Don-

gen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: P. de Rijke te Breda.

Per 1-6-'77: J. G. G. Goossens te Hooger-

heide.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: R. P. Boelsma te Raams-

donkveer; J. M. F. Broekhoven te Rijs-

bergen; A. J. G. Diepstraten te Goirle;

N. J. M. Huyben te Udenhout; A. L. M.

de Krom te St. Willebrord; T. A. M.

Slaats te Oudenbosch; J. C. M. Verschu-

ren te Fijnaart; T. J. Versnel te Made;

W. C. M. v. Vessem te Berkel-Enschot.

DISTRICT DORDRECHT

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-5-'77: J. C. P. Ardon te Dordrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: L. A. van Donge te Mid-

delharnis.

DISTRICT EINDHOVEN

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: F. B. M. Seerlage te Nuenen;

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

H. W. J. Snoeks te Sladel; D. C. J. Kits

te Eindhoven.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot schrijver-A:

Per 1-6-'77: Mej. M. P. V.d. Blom te

Schoon hoven.

tot adjudant:

Per 1-10-'76: K. van Wilgen te 's-Graven-

hage.

Per 1-10-'76: P. Arends te Middelburg.

Per 1-8-'77: J. Lans te 's-Gravenhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: C. Miedema te 's-Gravenhage.

Per 1-8-'77: J. de Haan te Voorschoten.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: J. P. Blokland te Wateringen;

W. J. Hitzert te Moordrecht; A. V.d. Berg

te Hillegom; T. W. Vellema te Wassenaar;

A. Damstra te Schoonhoven J. C. Smits

te Nieuwkoop; T. A. Badijn te Sassen-

heim; R. Stigt te Schoonhoven; J. Band-

stra te Lisse; P. J. A. de Bruin te Oegst-

geest; R. V.d. Wateren te 's-Gravenhage;

H. W. Romijn te Leiderdorp; C. v.d. Lugt

te Berkel en Rodenrijs; J. Vermeer te

Oegstgeest; A. Bezemer te De Lier; R.

P. Verseveldt te 's-Gravenzande.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-2-'77: Mej. W. Treurniet te Berkel.

DISTRICT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: K. Flikkema te Winsum; J.

de Vries te Oldehove.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: E. R. Korringa te Leek.

tot wachtmeester:

Per 1-4-'77: L. J. Alserda te Groningen

(vkg); O. E. V.d. Heg te Winsum; J. A.

Tijsma te Appingedam; B. S. H. Wiertse-

ma te Leek.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-1-'77: P. J. V.d. Heuvel te

Per 1-6-'77: J. H. C. Brouwerens te Dru-

nen; P. W. M. v, Deurssen te Bennebroek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: Ch. Huyer te 's-Hertogen-

bosch (rech. gr.).

Per 1-10-'77: P. N. J. Wels te 's-Hertogen-

bosch (techn. rech.); F. G. Keser te

's-Hertogenbosch (techn. rech.).

Per 1-2-'77: A. G. M. Janssen te 's-Her-

togenbosch (techn. rech.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: A. G. de Jong te Schijndel;

J. Konings te Werkoodam; H. M. H. V.d.

Boom te Mill; J. H. v. Middelkoop te

's-Hertogenbosch (vkg); G. Ch. E. Meken-

kamp te Ravenstein.

tot wachtmeester:

Per 1-1-'77: P. Albers te Schaik.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: W. A. Smit te Appelscha.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. W. Klarenbeek te Joure;

J. J. Haven te Dokkum; K. Wiersma te

Dokkum.

DISTRICT MAASTRICHT

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: A. B. W. Schuivens te Val-

kenburg ; W. L. Th. Lenoire te Cad ier en

Keer; W. M. G. Spaetgens te Nieuwen-

hagen; J. W. R. V.d. Broek te Maastricht.
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Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEIlIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,
STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN
ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar, postbus 150

bergerweg 150

(072) - 27027* telex 57356
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DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-7-'77: J. J. van Weele te Sas van
Gent.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: J. R. F. Moens te Middel-

burg.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: L. G. C. Bakker te Heinkens-

zand; G. de Klerk te Middelburg; J. W.

van Wees te SI. Jansteen; M. Slingen-

berg te Middelburg; J. Koppejan te Axel.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-1-'77: G. van Wijngaarden te Ter-
borg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: H. Heemstra te Arnhem.

Per 1-7-'77: W. E. Rosie te Didam.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: P. v. Engeland te Roermond

(techn. rech.); J. C. Jansen te Roermond

(techn. rech.).

Per 1-4-'77: J. Schuur te Roermond (techn.

rech.).

Per 1-6-'77: H. P. G. Janssen te Meerlo-

Wanssum; J. N. A. v. Oosterhout te

Roermond (techn. rech.).

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: A. A. V. v. Heusden te St.

Odeliënberg; M. G. den Brok te Horst;

H. M. Bosch te Nederweert; G. P. M.

Bos te Echt; H. G. B. v. Muiken te Hel-

den-Panningen.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-7-'77: J. v.d. Put te Maarssen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'77: A. R. L. Massop te De Bilt.

Per 1-5-'77: Joh. Vermeulen te Utrecht.

Per 1-7-'77: C. E. van Harten te Leusden-

Zuid.

tot wachtmeester 12 kl.:

Per 1-7-'77: A. W. v. Kouterik te Abcoude;

W. T. Deinum te Driebergen; P. de Groot

te Woudenberg; F. W. M. Welkamp te

Maarssen; R. J. Sondervan te Vleuten.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-1-'77: A. Blom te Vinkeveen-Waver-

veen.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: Th. Fijn te Zwolle.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: E. Dikken te Ambt-Delden

Zuid; W. P. M. Rabelink te Raaite; H. J.

Hullen te Zwolle (vkg); G. J. ten Brinke

te DaJfsen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-5-'77: J. E. G. Hadders te Losser.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'77: J. Stoffelsma te Balk.

tot schrijver-A:

Per 1-1-'77: Mej. W. Hoekman te Haaks-

bergen.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adjudant:

Per 1-4-'77: J. H. A. Rutgers te Arnhem.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-1-'77: G. H. W. Veenendaal te
Utrecht.

Per 1-4-'77: Mej. H. J. F. Boersma te

Voorburg.

Per 1-5-'77: T. J. van Es te Voorburg; L.

Verboom te Voorburg.

Per 1-6-'77: T. M. J. Galema te Voor-

burg.

Per 1-7-'77: Mej. H. Kroes te Voorburg;

mej. A. A. Verwilligen te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot wachmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: M. Pot te Driebergen; G. C.

Drost te Driebergen.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-1-'77: C. A. v. Breukelen te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-3-'77: Mevr. H. G. E. Remmerden-

Opregt te Driebergen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-6-'77: Mej. B. M. v. Rossum te

Driebergen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-3-'77: J. v. Koetsveld te Driebergen.

LUVA

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. G. J. Meester te Schiphol;

J. F. M. de Groot te Schiphol.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-7-'77: J. A. A. V.d. Burg te Schip-

hoi; S. G. A. van Gasteren te Schiphol.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-7-'77: R. E. Eman te Schiphol.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: G. Flobbe te Dordrecht.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-4-'77: Th. A. H. v. Gemert te Vlis-

singen.

Per 1-7-'77: E. Knoop te Willemstad; J.

W. Hoebee te Enkhuizen; H. J. v. Elze·

lingen te Vlissingen.

VEILIGHEIDSDIENST KONINKLIJK HUIS

tot adjudant:

Per 1-8-'77: J. G. A. van Zijl te Baarn;

C. Binsma te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: E. L. M. V.d. Steene te Soest-

dijk.

VERKEERSSCHOOL

tot schrijver-A:

Per 1-7-'77: Mevr. J. Jansen - van Dijk te

Bilthoven.

OPLEIDINGSSCHOLEN

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-6-'77: C. J. Jansen te Apeldoorn.
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verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'77: E. P. Bos, wmr. van Schagen

naar Enkhuizen; Chr. J. M. Derks, wmr.

van Hoogwoud naar Beek.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'77: H. Sikkema, wmr. 1e kl. van

Diemen naar Amsterdam (rech. gr.); G.

F. Halfweg, wmr. 1e kl. van Castricum

naar Amsterdam (rech. gr); C. P. Wal-

raven, wmr. van Ankeveen naar Neder-

horst den Berg; D. Dupon, wmr. te kl.

van Diemen naar Zuidland; G. de Haan,

wmr. 1e kl. van Weesp naar Amsterdam

(rech. gr.); M. J. Hamelink, wmr. 1e kl.

van Edam naar Volendam; C. Thalen,

owmr. van Weesp naar Kortenhoef.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-5-'77: G. H. Volmer, adm. ambt. C

2e kl. van Gorssel naar Maarn.

Per 1-7-'77: A. H. A. de Jonge, wmr. 1e

kl. van Eibergen naar Borculo.

DISTRICT ASSEN

Per 1-4-'77: H. Nijlunsing, wmr. 1e kl.

van Coevorden naar Assen (rech. gr.); J.

Koops, owmr. van Wedde naar Diever.

Per 16-4-'77: W. H. Meertens, wmr. 1e kl.

van Zuid laren naar Assen (meldk.).

Per 1-5-'77: J. de Vries, wmr. 1e kl. van

Diever naar Oldehove; R. Weistra, wmr.

1e kl. van Coevorden naar Dienst Lucht-
vaart.

Per 1-7-'77: H. Koenen, wmr. van Valther-

mond naar Roden.

DISTRICT BREDA

Per 15-4-'77: H. H. G. Snijders, wmr. van

Oisterwijk naar Bergen (N.H.).

Per 1-6-'77: J. P. C. v.d. Riet, owmr. van

Gilze naar Dongen; J. H. Reimus, owmr.

van Lage Zwaluwe naar Elburg.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-8-'77: L. A. van Donge, wmr. 1e kl.

van Brielle naar Middelharnis.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'77: Th. Bakker, wmr. van Waal re

naar Balk; M. A. Hendriks, wmr. 1e kl.

van Hapert naar Eindhoven (vkg).

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-5-'77: K. Flikkema, wmr. van Oude

Pekel a naar Winsum.

Per 1-6-'77: Scheuneman, owmr. van Kan-

tens naar West-Terschelling.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-6-'77: J. H. C. Brouwerens, owmr.

van Vlijmen naar Drunen; M. G. J. Leune,

owmr. van Drunen naar Vlijmen; P. W.

N. v, Deurssen, owmr. van Rosmalen

naar Bennebroek.

Per 6-6-'77: M. L. H. v.d. Bergh, owmr.

van Haps naar 's-Hertogenbosch (rech.

gr.).

Per 1-7-'77: A. M. Janssen, wmr. van

Nistelrode naar 's-Hertogenbosch (rech.

gr.).

SIenaken naar Maastricht (meldk.); P. J.

Hesseis, wmr. van Meerssen naar Ule-

straten; J. L. F. M. Hoffman, wmr. van

Meerssen naar Geulle; J. H. F. M. Dries-

sen, owmr. van Maastricht (meldk.) naar

Maastricht (gr. park. pol.).

Per 1-7-'77: H. M. G. J. Hurkmans, wmr.

1e kl. van Schaesberg naar Beesel.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-4-'77: P. T. M. Thuis, wmr. van

Zei hem naar Oosterhout.

Per 1-6-'77: P. A. Th. M. Adolfs, wmr. van

Laag Keppel naar Doesburg ; A. A. van

Wijk, owmr. van Heerewaarden naar

Beneden-Leeuwen.

Per 11-6-'77: A. Veltman, wmr. 1e kl. van

Beek naar 's-Heerenberg.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-6-'77: D. Westerhoff, wmr. 1e kl.

van Franeker naar Leeuwarden; J. W.

Hulleman, wmr. van Surhuisterveen naar

Buitenpost; Tj. Annema, owmr. van Met-

slawier naar Leeuwarden; F. J. Chr. van

Essen, wmr. 1e kl. van Hollum (A.) naar
Leeuwarden (vkg); W. A. Smit, wmr. 1e

kl. van Balk naar Appelscha.

'Per 1-6-'77: J. G. A. v.d. Woning, owmr.

van Vlieland naar Ommen.

Per 20-6-'77: G. Boelsma, wmr. van Leeu-

warden naar Driebergen.

Per 1-7-·77: H. J. Veerman, adjudant van

Buitenpost naar Marum.

DISTRICT MAASTRICHT

Per Hl-'77: G. W. M. Verbong, owmr. van

gemeente..
njseen

(± 21.000 inwoners)

Bij de gemeente Rijssen is plaats voor een

MILIEU-KONTROLEUR

Taken:

toezichthouden in de bossen, in de plantsoenen,

op de buitenwegen;
kontrole op de wijze van aanbieden van huis- en

bedrijfsvuil;

kontrole op de verontreiniging van straten en

terreinen;

kontrole op de naleving van verordeningen be-

treffende het milieu;

het geven van voorlichting betreffende milieu-

verontreiniging.

Vereisten:

- mulo/mavo-diploma;
- goede algemene ontwikkeling;
- goede kontaktuele eigenschappen;
- belangstelling voor de natuur;
- minimum leeftijd plm. 25 jaar.

Tot aanbeveling strekt het bezit van het I.V.N.-diploma en ervaring
met soortgelijk werk.

Sollicitanten moeten bereid zijn:

- de voor deze funktie nodige cursussen te volgen;
- avond- of weekenddiensten te verrichten;
- eventueel deel te nemen aan een psycho-technisch onderzoek.

Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, in de rang
van: milieu-kontroleur

f 2.164,- tot f 2.543,- per maand;
milieu-kontroleur A

f 2.291,- tot f 2.807,- per maand.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Voor
het verkrijgen van woonruimte zal zo nodig alle medewerking wor-
den verleend.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan burgemeester en wethouders van Rijssen.
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DISTRICT ROERMOND

Per 1-6-'77: H. P. G. Janssen, wmr. le kl.

van Echt naar Mierlo-Wonssum.

Per 20-6-'77: J. H. Geenen, wmr. van

Roermond (vkg) naar A.V.D.

Per 25-7-'77: P. J. G. M. Geurts, wmr.

van Swalmen naar Echt.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-5-'77: R. A. de Waard, wmr. le kl.

van Jutphaas naar Maarsbergen.

Per 1-6-'77: L. H. M. Boos, wmr. van

Jutphaas naar Amerongen.

Per 1-6-'77: Joh. F. van Beek, wmr. le

kl. van Bunnik naar Vleuten-de Meern.

Per 1-7-'77: J. v.d. Put, owmr. van Maarn

naar Maarssen; B. Methorst, owmr. van

Maarssen naar Z-Scharwoude.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-4-'77: Th. Fijn, wmr. le kl. van Urk

naar Zwolle (rech. gr.).

Per 1-5-'77: H. E. Kamperman, wmr. le

kl. van Vriezenveen naar Zwolle (rech.
gr.).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-7-'77: H. P. Vis, wmr. le kl. van

Driebergen naar Ruurio.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 9-5-'77: L. Smid, wmr. le kl. van Vlis-

singen naar Dordrecht (rech. gr. RPtW).

Per 1-6-'77: H. D. W. de Jong, owmr. van

Nijmegen naar Gouda; G. Flobbe, wmr.

te kl. van Wemeldinge naar Dordrecht.

Per 9-7-'77: A. W. Schwencke, wmr. van

Dordrecht naar Vlissingen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-7-'77: T. Tas, adj. comm. A te Alk-

maar; Chr. v. Petersen, adjudant te Z.-

Scharwoude; C. G. Mooij. wmr. le kl. te

Zwaagdijk-Oost.

Per 1-7-'77: Joh. A. de Jong, Schr. te

Bergen-Binnen.

Per 1-8-'77: P. M. Stoop, adjudant te

Hoogwoud.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-7-'77: A. M. v.d. Werf, adm. ambt.,

e 2e kl. te 's-Graveland; E. Foorthuis,

owmr. te Amsterdam; J. M. R. Renckens,

owmr. te Amsterdam.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-7-'77: G. J. Geels, wmr. le kl. te

Nunspeet; D. Koens, adjudant te Apel-

doorn; B. C. Hartenberg, owmr. te

Wapenveld.

DISTRICT ASSEN

Per 1-6-'77: S. Sikkema, adj. te Assen.

Per 1-7-'77: H. Bosma, owmr. te Assen.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'77: J. Tabor, owmr. te Gilze.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-7-'77: G. Krijnsen, adjudant te Mid-

delharnis.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-7-'77: L. A. Meijers, wmr. le kl. te

Bergeijk.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-6-'77: Tj. Feenstra, adj. te 's-Her-

togenbosch; J. P. M. Vermeulen, adj. te

Drunen; F. J. W. v. Rooy, owmr. te Oploo;

W. Groenen, owmr. te Mill.

Per 1-7-'77: W. H. A. Tiemissen, owmr. te

Geffen; J. v.d. Ouden, owmr. te Drunen.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-7-'77: W. v. Gils, owmr. te Bemelen;

H. eh. Koks te Susteren.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-6-'77: E. J. Vriezen, wmr. le kl. te

Roermond (meldk.); A. B. Martens, wmr.

le kl. te Roermond (gr. park. polo).

Per 1-7-'77: D. e. v.d. Kaay, wmr. le kl.

te BeeseL

DISTRICT UTRECHT

Per 1-7-'77: G. Visscher, wmr. le kl. te

Maarn; B. Companjen, owmr. te Wouden-

berg; G. Hazeleger, owmr. te Eist.

Per 1-8-'77: Joh. G. Ph. v. Kippersluis,

wmr. le kl. te De Bilt.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'77: L. Hamberg, wmr. le kl. te

Goor; N. Pronk, owmr. te Zwolle; J. G.

H. M. Damhuis, owmr. te Haaksbergen;

G. W. Peters, adj. te Vriezenveen.

Per 1-8-'77: Joh. Veldman, wmr. te Raaite;

H. Huisman, wmr. le kl. te Losser.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-6-'77: K. Renema, wmr. le kl. te

Amsterdam; H. Snip, wmr. le kl. te Arn-

hem; E. Hemminga, wmr. te Leeuwarden.

Per 1-7-'77: J. Willemsen, adj. te Leeu-
warden.

Wmr.

J. H. J. Hinssen
Bergen (L.)

"* 17-3-'57
t 23-6-'77

Wmr.

J. G. G. Schürkens

Echt"* 19-12-'46
t 23- 6-'77

Adjudant

J. F. v.

Scheppingen

Boskoop

"* 11-9-'19
t 28-6-'77

Owmr.

J. H. A. Overmars

Cothen"* 13- 9-'17
t 30- 7-'77

in

memoriam

Wmr. le kl.

D. Duinsbergen

Leersum

"* 17-12-'20
t 27- 6-'77

Adjudant

I. Chr. Schuit

Medemblik

"* 7-11-'17
t 6- 7-'77

Adjudant

J. v.d. Nat

Raamsdonksveer

"* 15-12-'31
t 2- 8-'77

CAP-CHUR APPARATUUR 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. BUREAU VECIN

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter,

LONG RANGE PROJECTOR (Kootzuurgasgeweer) Voor sehietafstanden van maximaal 35 meter,

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor sehietafstanden van 10 tot 100 meter

Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhage - Tel. 070-394481
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Per 15-7-'77: W, Schreur, distr. Dordrecht;

J. van der Molen, distr. 's-Gravenhage.

Per 1-8-'77: A. Priem, distr. Apeldoorn;

P. Daling, distr. Assen; W. J. M. Bastiaan-

sen, K. de Bie, H. J. A. Dolmans, J. J.

Foesenek, R. C. van Gellecum, P. C.

Huips, P. Th. A. Koks, J. Sleiffer, A. M.

E. Vrijvogel allen te Breda; F. E. J. Bij-

kerk, J. H. van 't Hoff allen te Dordrecht;

C. Boon, W. A. Geul, J. C. H. Groenen-

boom allen te 's-Gravenhage; J. Schip-

pers, S. Talsma allen te Leeuwarden; J.

P. H. Ramakers, G. H. M. Schillings allen

te Maastricht; J. H. Verkoelen te Roer-

mond; G. Essenburg, J. de Jong, A. R.

G. Pieters, E. Spijker allen te Utrecht;

W. Hooikammer, G. Stegeman allen te

Zwolle.

geslaagd voor

Buitengewoon Geoefendman

J. van Berkel, C. A. 1. M. den Brok, W.

P. Combee, M. H. F. M. Dortmans, P.

van der Giessen, L. J. van den Heuvel,

G. J. H. J. van der Heijden, W. H. Hoed,

A. J. M. Hoefnagels, G. Hus, J. W. M.

Janssen, H. G. W. Keijzers, W. A. van

der Linden, J. A. M. de Looyer, Chr. B.

Millenaar, Th. H. J. Nijs, J. W. B. Roe-

lofs, J. M. H. Schouten, J. C. Treffers

allen te 's-Hertogenbosch; A. J. J. van de

Bunt, U. Damstra, J. van Dijk, W. Kok,

M. Tienstra, T. Vijverberg, J. Weistra

allen te Leeuwarden.

W. J. Potemans, H. Zwart, allen te Am-

sterdam.

Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-6-'77: D. Bunschoten te Amster-

dam; P. A. Deunhouwer, A. A. van Ge-

mert, W. A. Onderstal allen te Dordrecht;

D. Bakker te 's-Gravenhage; W. de Vries

te 's-Hertogenbosch; P. W. A. G. Bes-

sems, F. P. E. M. Hartmans allen te Maas-

tricht; J. M. Troost te Roermond.

Per 1-7-'77: J. L. C. Hommersen te Am-

sterdam; A. J. Vosselman te Apeldoorn;

R. Frans te Assen; P. H. A. Hendriks te

Breda; Chr. van Es, A. M. de Jong, G.

H. de Soeten, G. J. M. Willemsen allen

te Dordrecht; L. Anker te 's-Gravenhage;

W. H. A. v.d. Burgt, A. C. Ippel, M. W.

v.d. Meulen, J. Vink allen te 's-Hertogen-

bosch; U. G. Bergsrna, J. Holwerda, J.

Visser allen te Leeuwarden; P. H. J.

Franssen te Maastricht; E. F. Lassen te

Utrecht; J. A. Kokhuis te Zwolle.

geslaagd voor Geoefendman

J. van Alphen, H. C. Arts, J. J. B. Boon,

M. J. Kessels, W. Kieboom, B. de Koning,

W. Konings, A. H. Koops, J. E. Meulen-

belt, J. A. van Oord, D. J. Roffel, H. Th.

Smits, A. Spierings, C. C. A. Verbunt

allen te 's-Hertogenbosch; P. T. Alten-

burg, L. Kramer, T. Nutters, G. P. Olden-

burger, M. Postrna, A. Riekels, E. Talen,

J. Veenstra, R. Wagenaar allen te Leeu-

warden.

H. Hamminga, J. H. Kramer allen te
Amsterdam.

verplaatst

W. Meijer van distr. Groningen naar distr.

Zwolle.

overleden

F. M. A. van Laarhoven (22-6-'23/23-7-'77)

te 's-Hertogenbosch; J. Maliepaard,

(19-8-'46/15-7-'77) te Dordrecht.

WIJ ZIJN TOCH GOEDKOPER

GEL D L E NI NGEN VOOR IEDEREEN EN VOOR IEDER DOEL

Wij verzorgen door geheel Nederland een snelle probleem-

loze en solide behandeling van uw aanvraag voor een

persoonlijke lening, financiering, praktijkfinanciering enz.

Onze ruime ervaring staat borg voor een deskundige en

discrete behandeling.

netto 24 36 48 60
in handen mnd. mnd. mnd. mnd.

I 2.500 124 89
f 3.500 171 122
f 4.500 217 154 123 104
f 5.500 263 187 148 125
f 6.500 310 219 174 146
f 8.500 402 283 224 189
f 10.500 495 348 275 231
111.000 518 364 287 241
f 14.500 680 477 376 315
f 16.000 750 526 415 348
f 18.000 843 592 466 391
f 21.000 984 691 544 456
f 24.000 1125 790 622 522

Ook tussenliggende bedragen

• Wettelijke tarieven

• Geen informatie bij werkgever of buren

• Geen kosten vooraf

• Kwijtschelding bij overlijden

• Op elk tijdstip vervroegd af te lossen

U krijgt het volle door u gevraagde bedrag in handen.

Reeds lopende verplichtingen geen bezwaar, indien regel-

matige betaling hierop heeft plaatsgehad (sanering).

Bel of sch rijf naar:
EIGEN-HUlS-BEZITTERS OPGELET!

f 10.000 over 120 mnd. f 146,-

f 25.000 over 180 mnd. f 316,-

f 35.000 over 180 mnd. t 442,-

f 60.000 over 180 mnd. f 759,-

Informeert u ook eens vrijblijvend

naar de mogelijkheid tot het vóór-

financieren van de rijkssubsidie.

BUKO
FINANCIERINGEN
POSTBUS 495 - ZWOLLE - DURANTESTRAAT 8

TELEFOON (05200) 19893 of 18244

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur

43
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Juni-puzzel

Beeldwoordpuzzel

De oplossing van de beeldwoord-
puzzel in het juni-nummer is 36 x
letter R.
Winnares werd mevr. N. van IJken-
Roodhart, J. F. Kennedylaan 245 te
Drachten.

Zoekplaatje

De bougie zit tussen de planten
bovenaan links op de tekening.
Winnaar werd: Robby van Buren,
Capellelaan 73, Ammerstol (Z.H.).

Juli-augustus-puzzel

De oplossingen van de vakantie-
puzzels luiden als volgt:

puzzel I: Politie

Winnares werd: Ingrid Oost,
Houthakkersweg 29, Wezep.

puzzel 11:Kampeerpuzzel

Flanel, long, galop, pannekoek, kern,
norm, motie, epistel, latoen, negatief,
flik, kordaat, trawant, twijg, gaas,
stronk, kornet, taf, foelie, eik, koon,
nors, spek, kaap, poort, trek, kudde,
eer, rolde, eng, globe, erato, oporto,
tor, rots, smoor, rekest, talk, kwaad,
ader, ergens, steek, karaf.
Winnaar werd de heer G. Janssen,
Dorpsstraat 80, Lexmond.

puzzel 11I: Kabinetsformatie

10 x letter G.
Winnaar werd mevrouw J. Fopma-
Wijbenga, Oranjestraat 55, Assen.

Leiden, Pesthuislaan 7, tel. 071-134241

Nederlandse krijgsgeschiedenis

Modernisering van de expositie vindt ononderbroken

plaats, waardoor geleidelijk een goed beeld ontstaat
van de krijgsgeschiedenis der "lage landen" van ca.

4500 v. éhr. tot 1953.
Geopend: ma tJm vr 09.00-17.00 uur

zo 13.00-17.00 uur
Gesloten: 1 jan., 30 apr., 3 okt, 25 dec.

Delft, Korte Geer 1, tel. 015-124126
Studiecollectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draagbare wapens, vuur-
leidingsapparatuur, verbindingsmiddelen en munitie.

Bezoek uitsluitend na telefonische afspraak.

44

In de raderen in te vullen:

1. gehoornd zoogdier; 2. verharde
huid; 3. onderzoek; 4. vloeistof; 5.
kasteel; 6. bezoeker; 7. droogvloer;
8. zoete wijn; 9. mestvocht; 10. fijn
garen weefsel; 11. deel van het been;
12. huwelijk; 13. hijswerktuig; 14.
werklust; 15. nauwe opening; 16.
wild zwijn; 17. stuurinrichting; 18.
putemmertje; 19. kloek; 20. zwak;
21. Arabische vorst; 22. zangver-
eniging; 23. gast; 24. melkklier; 25.
toespraak; 26. rivier in Duitsland;
27. ongaarne; 28. aanwijzend voor-
naamwoord; 29. vierkante zuil die
een muur afsluit; 30. plaats aan de
Rivièra; 31. bezit; 32. kasuaris; 33.
model; 34. graskluit; 35. grond; 36.
bergplaats; 37. glazen vat; 38. rood
kleurtje op de wang; 39. één enkele
keer; 40. boordsel; 41. tijdperken;
42. lichte bedwelming; 43. bloeiwijze;
44. delfstof; 45. moerassig; 46. werk
van een toondichter, muziekstuk; 47.
heldendicht; 48. deel van het hoofd.

Rp.org_RPM77_09_sept_nr.01_compri 265



DEZE
MAAND

•
MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

1ge jaargang no. 2

oktober 1977

• Een half jaar na de vliegramp vragen polItiekollega's

die de ruim 500 slachtoffers moesten identificeren zich

nog af: Zul je van zo'n ervaring ooit helemaal loskomen?

• Hoe hebben zij dit moeten verwerken?

TERUG

NAAR

TENERIFE
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Personalia

Puzzel rubriek

Adressen van redaktie

en administratie

MAANDBLAD

VAN HET

KORPS

RIJKSPOLITIE

1ge jaargang

no. 2

oktober 1977

inhoud

J. J. Oosterbroek na de

identifikatie op Tenerife:

"Je mag Je er niet

van afmaken"

Test u zelf:

Hoe staat het met uw

lichamelijke konditie? .. 25

CURSIEFJE

De Ulm 33

INFO INTERN

Nieuws uit de districten

Nieuwe wachtmeesters

VASTE RUBRIEKEN

17

H

A

36

34

indit nummer

6 ".

Hoe verwerkten zij
Tenerife?

Een half jaar na de catastrofale

vliegtuigbotsing op Tenerife kijken

enkele vertegenwoordigers van de

teams politieambtenaren, tandartsen

en andere medewerkers aan de

identifikatie van de honderden

slachtoffers, terug op hun zware

taak van toen.

Hoe hebben zij dat verwerkt? Wat

is het uiteindelijke resultaat

geweest? . pag. 6

.~

~~: :--:~_.:.::

Hoe staat het met uw
lichamelijke konditie?

Voor de spiegel, met ingehouden

adem, lijkt het meestal nog niet

zo gek. Maar hoe staat het werkelijk

met onze fysieke konditie?

Dat kunt u spoedig weten (en

eventueel korrigeren), want de

korpstest die op komst is, kunt

~~" u thuis alvast uitproberen aan de

hand van de doe-het-zelf-test,

waarvan u alle gegevens vindt

op . pag. 2S

5
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JulOosterbroek na de Identificatie van
de slachtoffers opTenerife:
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Twaalf politieambtenaren en vier tandartsen op Tenerife,
ruim honderd medewerkers op Schiphol. Met de op-
dracht: het identificeren van de passagiers en beman-
ningsleden van de KLM-Boeing die bij de vliegramp op
Tenerife waren omgekomen .
.Hoe vond die identificatie plaats? Wat zijn"de ervaringen
van de medewerkers? Hoe kijkt een jonge collega op zijn
werkzaamheden terug? Wat is het uiteindelijke resultaat
In cijfers van de inzet?
Het RPm liet een aantal betrokkenen aan het woord.

Foto Algemeen Dagblad I Robert Lantos d.d. 31-3-1977
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Op de avond van zondag de zeven-

entwintigste maart 1977 schrok

Nederland op van het bericht dat

twee vliegtuigen van KLM en

PANAM waren betrokken bij de

vestiging van een triest record. Twee

Boeings 747, met aan boord ruim

600 passagiers waren die avond rond

zes uur op het vliegveld van de lucht-

haven Los Rodeos te Santa Cruz op

het Spaanse eiland Tenerife tegen

elkaar gebotst en geëxplodeerd. Het

ongeval met de twee luchtreuzen zou

de geschiedenis ingaan als de grootste

vliegramp tot dan.

In de schroeiende vlammenzee van

de KLM-Boeing 747-PH-BUF, ge-

naamd 'Rijn', vonden alle 248 in-

zittenden, vanuit Nederland op weg

naar een vakantiebestemming, bin-

nen enkele ogenblikken de dood. Van

het Amerikaanse passagiersvliegtuig

overleefden 338 mensen de ramp niet,

de overigen raakten gewond.

Televisiekijkers en radioluisteraars

volgden die avond verbijsterd de in-

gelaste nieuwsuitzendingen. Familie-

leden, vrienden en kennissen van de

door: A. Huizing

foto's: Dienst Luchtvaart RP

Techn. Recherche Den Haag

H. L. van Harrevelt (BPV)

verongelukte vliegtuig gebruik had-

den gemaakt wachtten ongerust af.

ben gemaakt wachtten ongerust af.

Bij de leden van de staf van de Dienst

Luchtvaart en de rampenstaf van het

korps Rijkspolitie maakte het gevoel

van verbijstering inmiddels plaats

voor de zakelijke kant van het ge-

beuren. Er moest een onderzoek

plaatsvinden naar de oorzaak van de

ramp, maar bovendien dienden de

slachtoffers te worden verzorgd.

Triest en chaotisch

Kort na middernacht vertrok vanaf

Schiphol een andere Boeing 747 van

de KLM met aan boord onder meer

een delegatie van de KLM,' de pers,

de Rijksluchtvaartdienst en vier

man van het korps Rijkspolitie, te

weten de heren J. J. Oosterbroek

(hoofd afdeling luchtvaartonderzoe-

ken, tevens chef d' équipe), H. J. C.

M. Theeuwes en F. Hensens (tac-

8

Aankomst van de tweede ploeg RP-ers op Tenerije.

tische rechercheurs), allen van de

Dienst Luchtvaart en W. de Graaf

van de technische recherche 's Gra-

venhage.

J. J. Oosterbroek: "Tijdens de vier

uur vliegen in de richting van Tene-

rife probeer je je voor te bereiden

op hetgeen je te wachten staat. Je

vraagt je af wat je op de plaats van

de ramp zult aantreffen. In het vlieg-

tuig maak je kennis met alle andere

passagiers en je probeert werkaf-

spraken te maken".

Om vier uur in de morgen was de

aankomst op Las Palmas. Tenerife

kon door de ramp niet worden aan-

gedaan. Een oude helikopter vormde

de enige verbinding door de lucht

tussen de twee eilanden. Niet ieder-

een was blij met het vooruitzicht om

met dit vervoermiddel te worden

overgevlogen, doch om ongeveer half

zeven stapten de leden van de offi-

ciële delegatie (w.o. de politiemensen

en de officiële vooronderzoeker van

de Rijksluchtvaartdienst) veilig en

wel aan land op Tenerife's vliegveld

Los Rodeos. Voordat de vlieger zijn

toestel aan de grond zette, kon de

groep vanuit de lucht nog zien hoe

de wrakstukken in de schemerte

lagen te gloeien.

J. J. Oosterbroek: "De wrakstukken

rookten nog. Men was bezig met na-

blussen toen wij op de plaats van de

ramp kwamen. Militairen waren druk

in de weer met het bergen van de

vele stoffelijke resten van de beide

vliegtuigen. De eerste indruk: triest

en chaotisch".

Nadat de groep de rampplaats had

bekeken, begaf men zich naar de

hangar waar alle omgekomenen wer-

den binnengebracht, de Amerikanen

en de Nederlanders van elkaar ge-

scheiden.

De Boeings waren op 500 á 600

meter van elkaar geëxplodeerd waar-

door het blijkbaar niet moeilijk was

om beide groepen uit elkaar te hou-

den.

Bij de aanblik van dit alles deed zich

bij de groep politiemensen al gauw

de vraag voor: "Wat kunnen we

doen? Zijn er mogelijkheden voor

identificatie? Wat moeten we het

thuisfront, Schiphol, vertellen?"

Tijdens de vlucht hadden zij inmid-

dels de mededeling ontvangen dat de

groep een aanvulling zou krijgen van

acht man.

J. J. Oosterbroek: "Al gauw hadden

we ook een indruk van de oorzaak

van de luchtramp. Met de weten-

schap dat er personeel onderweg was

en de indruk dat er mogelijkheden

waren voor identificatie van de

slachtoffers, hebben wij onze diens-

ten aangeboden aan de Spaanse

rechter van instructie. Of we aan

de slag zouden kunnen, hing af van

de beslissing van de Spaanse over-

heid.

Mijn eerste indruk was dat we

enkele tientallen slachtoffers zouden

kunnen identificeren. Dat aantal is
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later gelukkig aanmerkelijk hoger

gebleken".

Tien slachtoffers per uur

Nadat de groep de omgeving had

verkend, kontakten had gelegd en de

bevindingen aan Schip hol had ge-

rapporteerd besloot men zich in het

hotel, op ongeveer een half uur af-

stand van het vliegveld, te gaan ver-

kleden en verfrissen, in afwachting

van de beslissing van de rechter van

instructie. Kort nadat de groep in

het hotel was gearriveerd, liet de heer

Van Reijsen van de RLD weten dat

de Spaanse overheid toestemming

had gegeven om de identificatiewerk-

zaamheden uit te voeren "en of men

zo snel mogelijk wilde beginnen!".

Voorbereidingen werden getroffen,

zodat men na de (nu zo broodnodige)

aanvulling van personeel meteen aan

het werk zou kunnen gaan. Dat werk

zou bestaan uit het beschrijven van

de stoffelijke resten: het registreren

van kleding, sieraden en andere bij-

zonderheden. Dit alles, opgeslagen

in een z.g. "Tenerife-dossier", zou

op Schiphol moeten dienen om aan-

knopingspunten te vinden die uit-

eindelijk tot identificatie van de

slachtoffers zou leiden.

"Aanvankelijk hadden ','/e voor het

beschrijven van alle 248 stoffelijke

overschotten vierentwintig uur de

tijd", merkt de heer Oosterbroek op.

"Er was ons gezegd dat we uiterlijk

Bij het wrak van de KLM-machine

en in de hangar werden vele losse

voorwerpen aangetroffen. Daar waren

talrijke waardevolle artikelen bij:

sieraden, etc. Nadat alles was schoon-

gemaakt en op foto vastgelegd, kon-

den nabestaanden er over beschik-

ken.

dinsdagavond om zes uur klaar moes-

ten zijn. De Spaanse wet bepaalt

namelijk dat een stoffelijk overschot

binnen twee maal vierentwintig uur

gebalsemd en gekist moet zijn. Of het

ons zou lukken om binnen die tijd

alle 248 lichamen te beschrijven,

wisten wij niet, maar we hebben ge-

zegd: "We doen het"."

Om zes uur die avond arriveerden

de heer A. van den Bos van de ram-

penstaf (die bij de identificatie als

coördinator zou optreden) en de heer

G. J. Botterweg van de Dienst Lucht-

vaart (die de Spaanse taal meester

was en als tolk kon fungeren bij het

kontakt tussen de Nederlanders en

de Spaanse autoriteiten), drie tech-

nische rechercheurs, te weten G.
Toren, A. G. M. Janssen en J. Abma,

Vlieger A. de Winter van de Dienst

Luchtvaart (in verband met het on-

derzoek naar de oorzaak van de

ramp), Luva-rechercheur J. Tintel en

Luva-fotograaf W. G. Schermer.

De Winter en Tintel evenals Theeu-

wes en Hensens brachten de nodige

ervaring mee. Zij waren onder meer

op Sri Lanka geweest, waar zij had-

den meegewerkt bij de identificatie

na een Martin-Air-vliegtuigongeval.

In een tempo van ongeveer tien

Tandarts Free:

'Onvoorstelbaar'

Tandarts E. W. Free (48) uit Arn-

hem was een van de tandheelkun-

digen die hun diensten aanboden bij

de identificatie van de slachtoffers

van de vliegramp. Hij is een van de

weinigen die een studie maken van

de forensische tandheelkunde. Deze

richting wordt bij de opleiding voor

tandarts niet gedoceert. De heer

Free noemt zijn studie 'een rare

kronkel', die bij hem is ontstaan naar

aanleiding van gebeurtenissen in de

HitIertijd.

Tandarts Free bracht op Tenerife

naast zijn studie een stuk ervaring

mee: hij werkte samen met het Rijks-

politieteam dat tot taak had de ver-

zorging en herkenning van de

slachtoffers van de ontploffing op

het terrein van de DSM in het Lim-

burgse.

Toen de heer Free in Tenerife aan-

kwam, was zijn eerste indruk: gruwe-

lijk en onvoorstelbaar. Hij trof bin-

nen de groep van politiemensen, die

al bijna 24 uur veel werk verzetten,

een geweldige werksfeer.

De medewerking van de tandartsen

bleek voor de herkenning van de

slachtoffers van groot belang. In

60% van de processen-verbaal bleek

hun inbreng te hebben bijgedragen tot

de identificatie van de slachtoffers.

slachtoffers per uur werden de stof-

felijke resten onderzocht en beschre-

ven. Medische studenten uit naburige

ziekenhuizen en jonge assistenten van

een plaatselijke lijkbezorger staken

de helpende hand toe.

J. J. Oosterbroek: "Er was zoveel

werk, dat we er met z'n allen tegen-

aan moesten. Belangrijk was het be-

schrijven van de slachtoffers, maar

daarnaast was het zaak om alles zo

goed mogelijk te bewaken en te zor-

gen dat de genummerde lichamen en

de voorwerpen die erbij hoorden, niet

werden verwisseld. Toen we maan-

dagavond met de identificatiewerk-

zaamheden begonnen, hadden ver-

9
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schillend en van ons al veertig uur op

de benen gestaan. Maar behalve de

vermoeidheid speelde daarbij natuur-

lijk ook de zware psychische en men-

tale druk en de feitelijke omstandig-

heden waaronder moest worden ge-

werkt een rol. Om het personeel op

de been te houden gingen we op tijd

eten. Ook de communicatie met

Nederland was van belang. Met een

onderbreking van een paar uur werk-

ten we een etmaal door".

Vier tandartsen

's Maandagsmiddags was al duidelijk

dat er tandartsen zouden moeten

komen. Naast het aantreffen van

sieraden en stukjes kleding zou een

goede beschrijving van het gebit een

uitstekend uitgangspunt kunnen zijn

bij de identificatie. Uit een snel over-

leg met Schip hol bleek, dat tandarts

R. A. Kieser, namens enkele kollega's

reeds zijn diensten had aangeboden

aan de commandant van de Dienst

Luchtvaart. De heer Kieser is prak-

tizerend tandheelkundige, hij fungeert

als adviseur van de Geneeskundige

Verzorging Politie en van het Gevan-

geniswezen. Hij maakt een studie

van de forensische (gerechtelijke)

tandheelkunde en heeft ervaring op

dat gebied. Met drie kollega's bleek

hij bereid om naar Tenerife te vlie-

gen.

J. J. Oosterbroek: "Aanvankelijk

was hun aankomst op dinsdagmiddag

rond zes uur gepland. Omdat alle

Technisch rechercheur Van Wilgen

bij de beoordeling van sieraden.

10

Tandarts Kieser (rechts) en rechercheurs proberen via de bijzonderheden van

een gebit aanknopingspunten voor een herkenning te vinden.

kisten op dat tijdstip gesloten moes-

ten zijn heb ik in eerste instantie ge-

zegd: 'Stuur ze maar niet, ze komen

te laat'. Gelukkig voor ons, bleek in

de loop van de dinsdag dat de men-

sen, die belast waren met het balse-

men en kisten van de slachtoffers

(mede door het vertraagde aanbod

van loden kisten, formaline, watten

enz.) hun schema niet konden aan-

houden. Toen wij dat in de gaten

kregen, viel de spanning bij ons enigs-

zins weg. Door hun vertraging kre-

gen wij wat rust in de ploeg. Toen

de tandartsen en een sectieassistent

van dr. Zeldenrust tegen het eind

van de namiddag aankwamen gaf

dat ons een gevoel van opluchting.

Zij zijn op een psychologisch juist

moment gekomen. Van de 248 slacht-

offers moesten wij er toen nog on-

geveer zestig beschrijven. Onze ver-

moeidheid was erg groot. Ik was blij

dat de tandartsen en de sectie-assis-

tent er waren. Niet alleen omdat ze

konden helpen, maar vooral doordat

ze ons die mentale opkikker bezorg-

den van 'nu de laatste zestig nog!'

's Nachts om goed drie uur waren

we klaar met het beschrijven van de

lichamen van de slachtoffers en was

er voor een groot deel van de men-

sen tijd voor enige rust. Een ander

deel bleef in de hangar om toezicht

te houden".

Woensdag kon de rampenstaf-officier

A. van den Bos met de 248 Tenerife-

dossiers en de voorwerpen die op de

lichamen waren aangetroffen, naar

Schiphol vertrekken om daar met de

feitelijke identificatie te beginnen.

Slechts enkele slachtoffers waren op

Tenerife bij het beschrijven al her-

kend aan de hand van voorwerpen

die op de lichamen waren aangetrof-

fen.

De balseming en het kisten waren

die woensdagnamiddag beëindigd. Op

vrijdagmorgen ging de laatste kist

aan boord van een coaster waarmee

de stoffelijke resten naar Las Pal-

mas werden gebracht om vervolgens

per KLM-vliegtuig naar ederland

te worden gevlogen.

J. J. Oosterbroek: "Onze opdracht

richtte zich intussen ook op het on-

derzoek naar de oorzaak van de

ramp. Het behoort in zulke gevallen

tot onze taak om de officiële voor-

onderzoeker van de Rijksluchtvaart-

dienst, in deze zaak was dat de heer

Van Reijsen, te begeleiden in ver-

band met de justitiële aspecten van
het ongeval.

Bovendien was van belang dat vast-

gesteld werd hoeveel passagiers er

van het verongelukte vliegtuig ge-

bruik hadden gemaakt en wie die

inzittenden waren.

We moesten ook weten of de Spaanse

autoriteiten bereid waren overlijdens-

verklaringen voor onze slachtoffers

af te geven.

Onze rechercheurs deden daarom

onderzoeken op de eilanden Tenerife

en Las Palm as bij reisorganisaties en

vertegenwoordigers van de KLM en

Holland International.

Bij dit onderzoek bleek onder andere,
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dat een hostess van Holland Inter-

national wel op de boekingslijst van

het vliegtuig stond, maar op het

laatste moment niet was ingestapt bij

het vertrek van Tenerife.

En dan waren er nog de formalitei-

ten voor en het toezicht op het ver-

voer van de kisten en het overdragen

aan de KLM-bemanningen.

Op zondag na de ramp vertrokken

onze laatste mensen naar Neder-

land".

Schipholdossiers

Toen de eerste groep politiemensen

was vertrokken naar Tenerife, begon

Stukjes kleding, schoeisel, geld en

sieraden van een slachtoffer.

men op Schiphol een schema op te

stellen van wat er in de loop van

de komende dagen zou moeten ge-

beuren, in afwachting van de resul-

taten van de werkzaamheden op de

plaats van de ramp.

Gecoördineerd door de heer H. van

Laar van de rampenstaf, begonnen

zeven rechercheurs op maandag-

ochtend na de ramp met het samen-

stellen van een zogenaamd 'Schip-

holdossier' . De verzamelde gegevens

in dit dossier zouden later kunnen

worden vergeleken met de gegevens

die dan op Tenerife omtrent de

slachtoffers waren bijeengebracht in

het 'Tenerife-dossier'.

De heer A. Westra (hoofd onder-

afdeling luchtvaartonderzoeken Rot-

terdam): "Om aan zoveel mogelijk

bijzonderheden van de slachtoffers

te komen wilden we (aan de hand

van vragenlijsten) bij nabestaanden

en relaties deze bijzonderheden op-

vragen. Daarvoor bleken evenwel

niet voldoende politiemensen be-

schikbaar te zijn. Overleg tussen de

commandant van de Dienst Lucht-

vaart en de direkties van KLM en

,*._--''*- t

Wim de Graaf:

'In een roes'

Wim de Graaf (40) van de technische

recherche Den Haag had op de avond

van de vliegramp geen tijd meer om

een koffer te pakken. Met wat haas-

tig bij elkaar geraapte toiletspullen

en kleding reisde hij af naar Schip-

hol; de Boeing van de KLM zou om

half tien vertrekken.

Om zes uur 's maandagsmorgens

kwamen hij en de overige delegatie-

leden op Las Palmas aan. Daar moes-

ten tien man met hun bagage, waar-

onder de rampenkoffersets van de

Rijkspolitie, verder met een oude

helikopter.

De Graaf: "Ik was niet de enige die

er tegenop zag om met dat ding te

vliegen. Ook een deskundige van de

Rijksluchtvaartdienst vertrouwde het

niet helemaal. Voordat hij plaatsnam

stelde hij vast dat de rotorbladen van

de heli in elk geval van een goed-

gekeurd type waren. Bij aankomst op

Tenerife verklaarde een van de

medepassagiers er niet over te den-

ken om met dit toestel terug te vlie-

gen.

Nadat we de plaats van de ramp had-

den gezien en eens even in de hangar

hadden gekeken waar de lijken lagen,

begreep ik dat we een beroerde klus

te doen zouden krijgen. De identifi-

catie zou een enorm karwei worden.

Toen onze chef d' équipe vroeg of ik

mogelijkheden zag voor het klaren

van het karwei, heb ik gezegd dat er

aanknopingspunten waren. Een voor-

waarde was echter dat er tenminste

tien man zouden komen om te assis-

teren.
Een geluk bij het werken was dat het

in de hangar, ook overdag, koel was.

We hebben er de koudste nacht

sinds ,,jaren meegemaakt. Dat hield

de atmosfeer in de open hangar enig-

zins draaglijk.

Toen we na onze opdracht van

Tenerife waren teruggekeerd, had-

den we een week thuis moeten zijn

om bij te komen. Terwille van de

voortgang van de identificatie zijn

we toch maar doorgegaan. Van de

parate kennis van de Tenerifegangers

hebben de kollega's op Schiphol veel

gemak gehad, geloof ik.

Achteraf realiseer ik mij, dat ik alles

in een roes heb doorgemaakt. Wij

hebben in een goed team gewerkt en

we kregen op Tenerife het gevoel,

dat het thuisfront, Schiphol, goed

functioneerde. Het deed mij persoon-

lijk goed dat, toen we met een groep

op vrijdagavond na de ramp terug-

keerden, werden opgewacht door de

leiding van de Dienst Luchtvaart.

Ik geloof wel dat je van zo'n ervaring

als op Tenerife wel een tic over-

houdt. Toen ik al weer een poosje

in mijn gewone doen was, stelde ik

mezelf bij het ontmoeten van men-

sen de vraag, hoe je zo'n man of

vrouw zou kunnen identificeren.

"Dat kettinkje of die ring zou een

goed aanknopingspunt kunnen zijn",

stelde ik dan voor mezelf vast.

Het was voor De Graaf geen moei-

lijk punt om de rouwdienst in de

grote hangar van de Luchthaven

Schiphol mee te maken: "Zakelijk be-

keken was dat het sluitstuk van deze

opdracht'.

Holland International had tot gevolg

dat nu vertegenwoordigers van KLM

en HINT dit werk overnamen. Ter-

wijl zij op pad waren, legde ons team

lijsten aan met bijzonderheden over

ringen, kettingen en andere sieraden.

Toen de heer Van den Bos op don-

derdag na de ramp, met de gegevens

uit Tenerife terugkwam konden de

T- en de S-dossiers naast elkaar wor-

den gelegd en vergeleken.

Onze ploeg, aangevuld met vijf

rechercheurs uit het land, kon door

middel van intern rechercheren een

11
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start maken met de identificatie van

de slachtoffers".

Er kwam meer assistentie. De groep

die op Schiphol aan het werk was

kreeg hulp van districtsrechercheurs

uit het land. Nog meer artsen en

tandartsen boden hun diensten aan.

De Koninklijke Landmacht leverde

personeel en materieel om röntgen-

foto's van de slachtoffers te kunnen

maken.

Op zaterdag 2 april werkten ruim

honderd man aan de identificatie.

"Die hulp was noodzakelijk", zegt

de heer J. J. Oosterbroek. "Op dins-

dag 5 april te 24.00 uur eindigde

namelijk de termijn waarin wij nog

onderzoeken aan de slachtoffers

konden doen. In verband met Goede

Vrijdag (de dag waarop er geen

Rooms-Katholieke begrafenis kan

plaatshebben) was dit de uiterste ter-

mijn voor het sluiten van de kisten.

De KLM had op woensdag een

rouwdienst in de hangar op Schiphol

gepland. Zij wilden op dat moment

weten wie wel en wie niet waren ge-

identificeerd in verband met vervoer

en begraven.

Dat was de tweede 'deadline' waar-

mee we te maken kregen".

A

V.l.n.r. G. J. Botterweg (tolk), J. J.

Oosterbroek (chef d'équipe) en A.

van den Bos (coördinator bij de iden-

tificatie) in de hangar op Tenerije.

Op Schiphol probeert de heer A. van

den Bos van de rampenstaf zich te

concentreren.

Verder naar rechts de heren J. J.

Oosterbroek en A. Westra. v

cheren. Bij nabestaanden en andere

relaties moesten we proberen nog

meer gegevens te verkrijgen. De

eerste bijzonderheden die we via de

vertegenwoordigers van de KLM en

HINT hadden gekregen, bleken, na-

dat wij de Tenerife-dossiers hadden

gezien, niet voldoende.

Er was voor onze mensen aanleiding

om op een bepaald onderwerp door

te gaan of dit opnieuw aan te snijden,

zodat mogelijk meer gegevens om-

trent het slachtoffer bekend konden

worden. De telefoon bleek hierbij

bijzonder nuttig. Nabestaanden wa-

ren onmiddellijk bereid een afspraak

voor een bezoek te maken. Onze

rechercheurs zagen wel tegen dat

karwei op, maar achteraf is gebleken

dat de confrontatie erg goed is ver-

lopen".

Door deze werkwijze zagen de recher-

cheurs kans nog eens 36 slachtoffers

te identificeren, zodat het aantal op

15 april tot 173 was gestegen. Op die

datum vertrokken de assisterende

politiemensen weer naar hun stand-

plaats en werd het onderzoek door

de Dienst Luchtvaart voortgezet.

Alle details werden nog eens en nog

eens bekeken. In eigen ploeg werden

de namen van nog 31 slachtoffers

bekend.

Beste methode

Op dinsdagnacht om twaalf uur wa-

ren 137 slachtoffers geïdentificeerd.

A. Westra: "Daarna zij we het land

ingegaan. We zijn extern gaan reeher-

RX>R ~PllmT
BEbI?EPEN. LIJN

Kaartje Algemeen Dagblad
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J. J. Oosterbroek: "Zo zijn we uit-

eindelijk geëindigd op een getal van

204, dat is bijna 83%. Ik veronder-

stel dat dit aantal niet groter zal

worden, hoewel we er nog mee bezig

zijn. Dit hoge percentage had ik nooit

verwacht.

De Amerikanen hadden 338 doden.

Zij hebben tot nu toe 218 mensen

geïdentificeerd (ongeveer 70%), hoe-

wel zij bij een bezoek aan onze dienst

veronderstelden gemakkelijk 90 á

95% geïdentificeerden te kunnen

halen. Ik neem aan dat zij tot een

hoger cijfer hadden kunnen komen,

als zij zich van het begin af met de

identificatie hadden bezig gehouden.

Ik had echter op Tenerife de indruk

dat de Amerikanen meer aandacht

hadden voor de oorzaak van de ramp.

Het kan ook zijn dat ze niet over het

juiste gereedschap en personeel be-

schikten. Gezegd dient te worden

dat de Amerikanen naast de zorg

voor de overledenen, bovendien aan-

daoht moesten besteden aan een

groot aantal gewonde slachtoffers.

Voor mij staat echter vast dat de

methode, die wij op Tenerife heb-

ben gevolgd, de beste was. Als we in

Nederland een onderzoek aan de

gebalsemde lichamen hadden moeten

verrichten, hadden we niet zoveel ge-

gevens kunnen verzamelen als we

nu op Tenerife hebben gedaan.

De accurate wijze van werken op

de rampplaats heeft Schiphol in de

gelegenheid gesteld tot dit resultaat

te komen. Persoonlijk is de wijze van

werken op Tenerife en Schiphol voor

mij een openbaring geweest. Mij is

gebleken dat je in teamverband, on-

der moeilijke omstandigheden, bij-

zonder goed kunt werken.

Via de KLM hebben we versohillen-

de goede reacties uit het land gehad.

Nabestaanden toonden zich dank-

baar als ze te horen kregen dat hun

omgekomen familielid, vriend of ken-

nis was geïdentificeerd. Dat steunt

ons in de overtuiging dat je aan dit

werk niet genoeg kunt doen. Je mag

je er op geen enkele manier vanaf

maken. Een oplossing als een massa-

graf op Tenerife? Nee, dat kun je de

nabestaanden niet aandoen".

Jan Tintel:

'Zo betrekkelijk'

Jan Tintel (35) is rechercheur bij de

onderafdeling luchtvaartonderzoeken

van de luchthaven Rotterdam. Hij

was betrokken bij het onderzoek naar

aanleiding van een ramp met een

vliegtuig op Sri Lanka. Wellicht is

dat de reden, dat hij naar Tenerife

werd gestuurd.

"Ondanks het feit dat je al het een

en ander hebt meegemaakt zit je je

onderweg naar de plaats van de ramp

toch op te winden. Je vraagt je af

wat je gaat zien.

Toen we op Tenerife waren gearri-

veerd stelde ik voor mezelf vast dat

de werkomstandigheden daar veel

beter waren dan op Sri Lanka. Je kon

hier als het ware meteen aan het

werk. Toe ik echter werd geconfron-

teerd met de ruim 500 stoffelijke

overschotten van de mensen die bij

de ramp waren omgekomen (er wer-

den er op dat moment nog steeds

aangevoerd), dacht ik: "Moeten we

daaraan beginnen?" Het leek een

haast onmogelijke opgave. Overigens

viel toen wel alle spanning van me af.

We hebben onder een enorme druk

gewerkt, want we moesten dinsdag-

avond om zes uur klaar zijn. Des-

ondanks zijn we niet onverschilliger

gaan werken. Je doet het snel en

routinematig. Maar gezien de ge-

gevens die we aan Schiphol hebben

kunnen doorspelen, kun je wel stel-

len dat we ons werk zo zorgvuldig

mogelijk hebben gedaan. Als je een-

maal de juiste werkwijze hebt be-

paald, kun je er tegenaan. In twijfel-

gevallen overlegde je met elkaar.

Wat me bijzonder is opgevallen, was

het werk dat een Spaanse jongen in

de hangar verrichtte. Hij was er al-

tijd. Zo nu en dan sliep hij op een

paar balen watten. Ook was er een

jong {lleisje dat voortdurend behulp-

zaam was bij het inpakken van losse

spullen. Wij waren blij met die hulp;

het leek ons wel eens of er nooit een

eind kwam aan ons werk.

Op dit moment vraag ik me af of je

van zo'n ervaring helemaal los zult

komen. Het is wel een feit dat ik er

steeds over praten wil. Als ik aan het

gebeuren wordt herinnerd ga ik weer

vertellen. Na onze terugkomst uit

Tenerife hebben we allemaal kontakt

gehad met een psychiater die ons de

wegen aangaf die we zouden kunnen

bewandelen als het ons teveel werd.

Die begeleiding heb ik op hoge prijs

gesteld. Hij was het ook die ons advi-

seerde met betrekking tot het wel of

niet bezoeken van de herdenkings-

dienst op Schiphol. Ik ben er wel

naar toe gegaan, Toen kwamen bij

mij even de tranen. Dat was voor mij

het moment dat ik mijn gevoelens kon

uiten en veel spanning kwijtraakte.

De confrontatie met nabestaanden bij

het rechercheonderzoek bij de men-

sen thuis was vrij zakelijk. Een be-

zoek aan een familie waarvan de

ouders van drie kinderen zijn omge-

komen, spreekt je natuurlijk wel aan,

maar behoort tot het werk dat je

moet doen in het belang van de

familie. Een volgende keer? Ik sta

niet te dringen om een eventuele

volgende maal weer mee te gaan.

Men mag gerust een ander nemen.

Ik kan me echter voorstellen dat

men gebruik wil maken van mijn

ervaring. In dat geval zal ik er niet

tegenopzien om weer af te reizen.

Als je bij zo'n onderzoek betrokken

wordt leer je wel hoe betrekkelijk

vele dingen zijn. In enkele frakties

van sekonden is het met je gedaan

en verhuis je naar een dossier met

een nummer."
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Identificatiekoffers

$3
o
~

Interieur van een van de koffers uit de rampenset.

14

Opnieuw hebben de identificatiekof-

fers (in politietermen 'rarnpenkof-

fers') van het korps Rijkspolitie hun

nut bewezen. Na in het verleden te

zijn gebruikt bij de identificatie van

slachtoffers bij de verkeersramp

te Prinsenbeek, de brand in een

bejaardentehuis te Driebergen, een

scheepsbrand, een autobrand te

Hoevelaken en de treinramp te

Schiedam, behoorden twee van de

drie koffersets die voortdurend ter

beschikking staan, tot de bagage van

de groep politiemensen die bij de

identificatie van de slachtoffers van

de ramp op Tenerife werden ingezet.

"In feite raakt geen enkele politie-

man volkomen bedreven in het onder-

deel 'identificatie"', zegt kapitein A.

van den Bos van de Rampenstaf van

de Rijkspolitie. "Het is daarom goed

dat de technische rechercheur kan

beschikken over goed gereedschap.

De rampenset bevat voorts een admi-

nistratief systeem om de identificatie

tot een goed einde te brengen en

bovendien kan zowel de man in het

veld als diegene die op beleidsniveau

werkt, een beroep doen op de erva-

ringen die wij-van-de-rampenstaf op

dit speciale onderdeel hebben".

Overste H. van Laar is coördinator

van de rampen staf. In 1962 was hij

als waarnemend districtscommandant

Utrecht nauw betrokken bij de iden-

tificatie van de slachtoffers van de

treinramp bij Harrnelen.

Na de watersnood in 1953 en de

treinramp in 1962 bleek er een duide-

lijke behoefte aan een goed systeem

om bij rampen tot een goede afwik-

keling van de identificatiewerkzaam-

heden te komen. Er werd een werk-

groep geïnstalleerd waaruit later de

rampenstaf ontstond. Als eerste op-

dracht kreeg deze werkgroep het

samenstellen van een goed systeem

om identificatiewerkzaamheden te

kunnen uitvoeren. Praktische erva-

ringen van ambtenaren van de Itech-

nische recherche, aangevuld met ge-

gevens afkomstig uit Duitsland en

Oostenrijk (waar men op dat punt

reeds systemen had ontwikkeld) wa-

ren uitgangspunten bij de samenstel-

ling van de rampenkoffersets die in

1967 ter beschikking kwamen.

Momenteel beschikt de Rijkspolitie

over drie sets. Twee ervan taan ge-
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Peter van Beek:

'Je hand opsteken'

Peter van Beek (19) is wachtmeester

bij de Rijkspolitie met als standplaats

Rozenburg. Op 1 april j.l., vrijdags na

de ramp, was hij één jaar 'bij de baas' .

en maakte hij met een aantal jonge

kollega's deel uit van het beveiligings-

detachement dat op Schiphol dienst

deed. Vijf wachtmeesters (w.o. Peter

van Beek) werden op die dag belast

met het toezicht in en om de hangar

op Schiphol-Oost, waarin de kisten

met de stoffelijke resten van de

slachtoffers van de vliegramp stonden

opgesteld.

"Toen ik er naar toe moest, was ik

wel nerveus", zegt hij.

"Je kunt je namelijk geen voorstel-

ling maken van wat je gaat zien. De

eerste indruk van al die kisten is

imponerend. Je realiseert je dat het

nog maar pas allemaal levende men-

sen waren die in die kisten liggen.

Gelukkig voor mij had ik al enige

ervaring met slachtoffers van een

ongeval: op de eerste dag in de

politiepraktijk kreeg ik al te maken

met twee doden bij een aanrijding.

Maar desondanks ... ".

Toen op een gegeven moment duide-

lijk werd dat men, om de herkenning

van de slachtoffers in snel tempo

voortgang te laten vinden, assisten-

tie nodig had voor hand en span-

diensten werden vrijwilligers uit het

beveiligingsdetachement gevraagd.

Peter van Beek was niet de eerste

die zich opgaf: "Eerst probeer je

voor jezelf een excuus te vinden om

het niet te doen. Je vraagt je af of

dat werk een taak voor jou is. Uit-

eindelijk steek je je hand op, mis-

schien doe je dat wel om je groot te

houden".

Peter heeft geholpen waar het kon

en mogelijk was. De meest ingrijpen-

de karweien liet hij echter graag over

aan 'jongens die nog harder waren'.

De rouwdienst heeft hij niet bijge-

woond. Dat vindt hij niet erg.

"Vergeten doe ik het nooit", zegt hij.

reed bij de AVD te Driebergen en

een bij de Dienst Luchtvaart op

Schiphol. Bij de samenstelling van

de sets ging men uit van circa drie-

honderd slachtoffers: het grootste

aantal personen dat toen van een

passagiersvliegtuig gebruik kon ma-

ken. Bij de aanschaf van het mate-

riaal hield men rekening met de

mogelijkheid dat het eventueel elders

in de wereld zou moeten worden in-

gezet (bij vliegrampen). Daarom

werd de bagage uitgevoerd in licht-

gewicht-materiaal.

Mede naar aanleiding van de gebeur-

tenissen op Tenerife zal het aantal

koffersets met twee worden uitge-

breid (500 is ongeveer het aantal in-

zittenden van een Boeing 747).

"Bij de berging begint de identifi-

catie", zegt de heer Van Laar. "Daar-

om is er een foto- en nummering-

systeem ontwikkeld waar we gebruik

van kunnen maken vanaf het mo-

ment van de berging van de slachtof-

fers. Ik hoop dat we dat systeem in

de praktijk kunnen toepassen. Dat

hangt af van het feit of de plaatse-

lijke politiechef na de ramp de daad-

werkelijke beslissing van het hand-

haven van de status quo (waarvoor

de Luchtvaartrampenwet b.v. de mo-

gelijkheid biedt) heeft kunnen nemen.

Als de politieman vanaf de berging

het slachtoffer kan volgen, is de

mogelijkheid tot identificatie groter.

Daardoor wordt het de overheid mo-

gelijk gemaakt nog meer zekerheid

te verkrijgen over de identiteit van

het slachtoffer. Het is uiteindelijk de

overheid die de plicht heeft om na-

bestaanden op de hoogte te stellen."

durft u

zomaar
aan iedereen

te vertellen

wat u allemaal
te beveiligen heeft?

~
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INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,
brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:

Telefoon 01830-33377
Telex: 26525 hdr
Postbus 175 Gorinchem

~

terbo
• Complete kogelvrije

wagens

• Het kogelvrij maken van
surveillance-wagens

• Motor-schermen

• Terbo-schilden
(onbreekbaar en kogelvrij mat)

• ME-wagens als
afzet-container met

vele mogelijkheden
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reehorsterweg 30 - ede

tel. 08380-16475

15

Rp.org_RPM77_10_okt_nr.02_compri 277



Op de waterweg gezien . . . 17

Zomerproef met

crossmotoren

in surveillance .... 18

Installatie G. J. Feylbrief

als D.C. Nijmegen . . . . . . 19

Motorrijders AVD fietsten

2500 gulden bijelkaar 20

Film RP te Water

klaar voor gebruik . . . . • . 21

De Rijkspolitie in

de NOS-schijnwerpers 22

RP-Sport . . . . . 24

Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Boot, G. Helmendach,

U. de Lange, H. A. de Ruiter,

Th. Spelt.

Eindredactie:

A. Huizing.

Op de water~eg gezien ...

AMSTERDAM. - Personeel van de .

Rijkspolitie te Water in en rond

Amsterdam raakt niet zo gauw van

streek bij de aanblik van vreemd-

soortige vaartuigen, op de vaart ook

wel 'pieremachochels' genoemd. In

de beroemde grachten van onze

hoofdstad kan men vele misbouw-

seis aantreffen.

Onlangs signaleerde een patrouille

op het Binnen-IJ een nieuw feno-

meen: een varende caravan. De

voortstuwing van dit zelfbouwgeval

gebeurde door middel van een bui-

tenboordmotor, die door een gat in

""\.

~ :;:;;r",,~~~~?

~~. .•
'""'----

de voortstuwing gebeurde ... "

de bodem van de caravan, in het

water stak. De 'uitwatering' -

waarom spreekt men niet van 'in-

watering'? - bedroeg slechts 10

centimeter. Dat wil zeggen dat de

afstand tussen wateroppervlak en het

laagstepunt waardoor het water naar

binnen kan stromen deze afstand

bedroeg.

Op advies van de RPtW-ers heeft

de eigenaar het 'gevaarte' uit het

water gehaald en er de bestemming

voor gegeven die doorgaans voor

caravans geldt. (UdL)

"kam ikaze-caravan"

17
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Zomerproef met
crossmotoren
in surveillance

VAALS. - Holle wegen en bospaden

zijn voor de rijkspolitie in Vaals en

Gulpen geen onneembare hindernis-

sen meer bij het surveilleren. Sinds

kort hebben de twee groepen daar-

voor ieder een 250 cc crossmotor

Drie wachtmeesters (HuIsman, Kur-

vers en Silvius) hebben een speciale

aanvullende opleiding gekregen om

de machine te kunnen hanteren. De

motoren voldoen ook aan alle eisen

om op de gewone weg te kunnen rij-
den. "Met die motor kom je nu .op

plaatsen waar je met de surveillance-

auto niet of moeilijk kunt komen,

vooral als het geregend heeft. Je ver-

stoort de rust overigens nauwelijks.

Die motoren maken niet zo'n hels

kabaal als de echte wedstrijdmachi-

nes", aldus een van de wachtmeesters.

Tot 1 september konden de drie
wachtmeesters op de crossmotoren

patrouilleren. Toen liep de Limburgse
proef (tegelijk met een achttal proè-

ven aan de kust) af. De Algemene

Inspectie beslist daarna over de toe-

komst van deze vorm van patrouilleren.

(Uit: Algemeen Dagblad)

18

Met zwaailicht over
de kop geslagen

LOOSDRECHT. - Wat wit om de

neus, maar op een paar onbeduiden-
de schrammen na ongedeerd kropen

op 7 juli een opper en een wacht-

meester der rijkspolitie op de Nieuw-
Loosdrechtsedijk, uit hun totaal ver-

nielde wagen. De auto' was over de

kop gevlogen en ettelijke meters over

het wegdek door geschoven.

De politieauto was op weg naar

Breukelen en voerde zwaailicht en

rnaakte gebruik van geluidssignalen.

Een grote melkwagen stond aan de

reohterkant van de dijk geparkeerd;

veertien meter verderop links een per-
sonenauto die - ondanks de signalen

van de politieauto - optrok. Bij een

poging tot uitwijken raakte de politie-

auto de trottoirband en sloeg over de

kop. (Gooi- en Eemlander)

Vechtersbaas bijt
politieman in buik

BAARN. - Bij een vechtpartij op

het woonwagenkamp in Baarn heeft

een van de bewoners een politieman
in . zijn buik gebeten. Een andere

agent liep een blauw oog op. Tegen

een van de vechtersbazen is proces-

verbaal opgemaakt wegens mishan-

deling, onbehoorlijk gedrag en ver-
zet. (Gooi- en Eemlander)

slag van' afvalhout. Kollega J. A.

Jansen van de post Berlicum trad

(tijdelijk) vrijwillig toe tot het plaat-

selijke brandweerkorps.

Wachtmeester Jansen blust de brand

DEN BOSCH. - Materieel was er

voldoende, maar blussers waren er

te weinig toen in het Brabantse Ber-

licum brand was gemeld in een op-
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De sleutel van het districtsbureau

Nijmegen in een aantrekkelijke A.I.- I

verpakking voor de heer Feijlbrief.

Foto: Techn. rech. Den Bosch

Installatie G. J. Feijlbrief als O.C. Nijmegen

NIJMEGEN. - "Enthousiast, vol

goede moed en heel gaarne aanvaard

ik mijn nieuwe functie als comman-

dant van het district Nijmegen van

het korps Rijkspolitie", aldus de heer

G. J. Feijlbrief na zijn installatie

door de Algemeen Inspecteur.

Vele vertegenwoordigers van open-

baar bestuur, justitie en politie waren

op 31 augustus in "De Vereeniging"

te Nijmegen bijeen om deze plechtig,

heid 'bij te wonen.

"Ik bevind me in een wat wonder-

lijke positie", zei generaal P. J. Plat-

tel in zijn toespraak tot de nieuwe

d.c. en zijn echtgenote. "Gisteren

moest ik afscheid van u nemen op

de Algemene Inspectie, na een aan-

tal maanden op goede wijze met u te

hebben samengewerkt. Vandaag in-

stalleer ik u in mijn goede oude

district Nijmegen, waaraan ik als

voormalig commandant, zulke goede

herinneringen heb."

De heer Plattel zei in de twintig jaar

dat hij in het district had gewerkt

veranderingen te hebben opgemerkt:

"Er zijn andere bewoners gekomen.

De wit geschuurde klompen hebben

plaatsgemaakt voor witte boorden,

met alle complicaties van dien. Het

is echter goed om er te wonen en te

werken".

De heer Feijlbrief ging in op de

vraag: hoe komen we tot een zo

goed mogelijke politie ('Hoe kan de

diender zo goed mogelijk dienen?').

In dat verband merkte hij op: "Ik

geloof niet aan verzelfstandiging van

de politie. Binnen het korps Rijks-

politie gaan mijn gedachten uit naar

samenvoeging en samenwerking. In

de verhouding met de gemeentepolitie

denk ik aan -samenwerking.

Door gebruik te maken van betere

telefoonsystemen kunnen we komen

tot een betere bereikbaarheid van de

politie" .

De met ingang van 1 september 1977

benoemde d.c. Nijmegen was tot die

datum hoofd van de Inspectie Uit-

voerende Diensten van de Algemene

Inspectie. (AH)

~

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

19
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11 I-

I~ -

II~!,B;~."G""
Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HANDBORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN

DOORN BOS
TRANSPORT D.V.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa

ROTIERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

20

AVD'er Clé Kouwenhoven klopt oud.

wereldkampioen Piet van Heusden

'op de meet'.

Motorrijders AVD fietsten 2500 gulden bij elkaar

DRIEBERGEN. -- Tijdens een korte

stop van Olympia's internationale

ronde door Nederland zagen de leden

van het begeleidingsdetachement van

de groep motorsurveillance van de

AVD kans 2500 gulden bij elkaar te

fietsen.

In de Dorpsstraat van het Noordhol-

landse Nibbixwoud betwistten zes

leden van de organisatie van de tour,

zes juryleden en zes politiemensen

elkaar de eer van de overwinning.

Niet op superlichte rennersfietsen,

maar op oer-degelijke Hollandse

toer-karren.

Ploegleider Ben Vijge, die geassis-

teerd werd door een soigneur (=

strijker) en een mechanieker (=

fietsemaker), gooide als prominenten

in deze strijd de AVD'ers Honders,

Kouwenhoven, Bartol, Findhammer,

Raaphorst en Veenman. Het heldere

inzicht van de ploegleider en het

krachtige benenwerk van de deel-

nemende AVD'ers resulteerde in een

totaaloverwinning: ze wonnen alle

zes manches.

Commentaar van een van de deel-

nemende organisatoren van de ronde

n.l. oud-wereldkampioen Piet van

Heusden, die kort voor de 'meet'

werd voorbijgestreefd door Van Kou-

wenhoven: "Dit is me nog nooit

overkomen". Ik dacht: "Die haalt

me nooit meer in".

Het geldsbedrag heeft een goede, in

de wielersfeer passende bestemming

gekregen. Het is gebruikt voor aan-

schaf van fietsmateriaal voor blinden.

(Uit: 'RP-Alex')
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Om technische redenen

werd in dit nummer de

rubriek "Personalia" in

het midden van het blad

opgenomen,

in dienst getreden

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-5-'77: G. ten Boekel, schrijver i.t.d.

te Bergen-Bi nnen.

Per 1-12-'77: M. C. Onck, adj. com. A

te Schagerbrug.

DISTRICT ASSEN

Per 1-9-'77: J. Buitenweg, wmr. te Val-

thermond.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'77: J. A. v. Vliet, wrnr, 1e kl. te

Breda (rech. gr.); J. L. A. H. Weterings,

wmr. te Huybergen; H. Hooyschuur, wmr.

1e kl. te Breda (rech. gr.); R. A. de

Gronckel, wmr. 1e kl. te Breda (rech, gr.).

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-8-'77: Mej. C. Bragt, telefoniste te

Dordrecht.

Per 1-9-'77: P. L. Nagtzaam, wmr. 1e kl.

te Brielle.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-9-'77: C. A. W. J. Hellemons, wmr.

1e kl. te Eindhoven (rech. gr.).

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-9-'77: H. J. F. Hooites, wmr. 1e kl.

te Muntendam.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'77: M. H. E. M. Prinsen, wmr.

1e kl. te st. Michielsgestel.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 15-8-'77: Mej. J. v.d. Ven, typ.-A te

Leeuwarden (vkg).

Per 1-9-'77: A. B. Reitsma, wmr. 1e kl.

te Sexbierum.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-6-'77: H. J. F. J. Kuypers, schrijver

te Valkenburg.

Per 16-8-'77: R. W. Cuypers, schrijver-A

te Stein.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-9-'77: G. Moerman, wmr. 1e kl. te

Nijmegen (reeh.).

DISTRICT ROERMOND

Per 1-9-'77: K. P. A, v.d. Varst, wmr. 1e

kl. te Roermond (rech, gr.).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-9-'77: Mej. C. M. J. Bakker. schr.

i.t.d. te Vinkeveen:Waverveen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-9-'77: Mej. L. de Goede, wmr. 1e

kl. te Zwolle; N. Pronk, adj. corn.-A te

Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-8-'77: Mej. A. J. v. Barneveld, typ.

A o.a.o. te Driebergen.

Per 1-9-'77: A. A. M. Smulders, adm. hfd.

ambt, A te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-7-'77: A. L. Mauritz, adm. ambt. C

3e kl. te Aalsmeer.

Per 1-9-'77: Mej. H. G. Buddenberg, adm.

ambt. C 3e kl. te Nijmegen (st. RPtW).

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: N. J. v. Geldrop te Schoorl;

J. F. Kraakman te Schoorl; mej. B. A. M.

Kuip te Schoorl; P. M. Schoen te Schoorl;

J. Th. M. Berbee te Den Burg; G. J. Th.

Eilander te Wieringerwerf; H. J. Fabriek

te Wervershoof; H. A. Gerrits te Zuid-

Scharwoude; A. Greveling te Enkhuizen;

H. A. J. de Langen te Hoogwoud; M. W.

Mulder te Callantsoog; A. W. J. M. Vop-

pen te Heiloo; P. J. C. v. Rijn te Alk-

maar (vkg); W. A. M. v. Houten te Bar-

singerhorn; D. Bötzel te Bovenkarspel ;

J. Krijtenberg te Grootebroek; A. J. Wijn-

bergen te Schoorl.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: W. v.d. Berg te Oudeschild.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant:

Per 1-7-'77: P. W. Lit te Amsterdam (rech.

dienst).

tot opperwachtmeester:

Per 1-5-'77: J. M. A. Leideritz te Amster-

dam (reeh. gr.).

Per 1-7-'77: D. H. Leeuwis te Amsterdam

(park. pol.); A. Lintmeyer te Blaricum.

Per 1-8-'77: P. G. de Heer te Schiphol.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. Mihl te Zeevang ; H. Meijer

te Weesp.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: Th. J. M. Boerhof te Weesp;

B. J. v. Ekris te Uithoorn; K. C. D. Jon-

gejan te Aalsmeer; R. M. de Sain te

's-Graveland; J. F. J. Vermorken te Lands-

meer; G. Vink te Diemen; J. H. Valkerink

te Monnickendam; H. C. Weverling te

Edam; P. J. Voges te Amsterdam (vkg);

R. J. Bron te Aalsmeer; A. v. Bemmelen

te Weesp; F. Dekker te Midden-Beem-

ster.

DISTRICT APELDOORN

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6-'77: J. H. W. Fiet te Oldebroek.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-7-'77: H. van Houten te Heerde.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: J. Buurman te Gorssel; B.

H. P. Heinsbroek te Nunspeet; J. A. Kar-

per te Twello; H. W. A. Kiers te Lichten-

voorde; A. H. Q. van Loon te Eerbeek;

M. G. M. Tijdink te Heerde; G. van Veld-

huizen te Hoevelaken; S. Zondervan te

Eibergen; E. Kroon te Apeldoorn; J. de

Witte te Apeldoorn; G. Aalberts te Heerde;

mej. K. A. Hordijk te Heerde; F. B. M.

Lauwers te Heerde; mej. E. J. Stender te

Heerde; G. J. Dijkstra te Dronten; F. Lem-

s\!a te Brummen.

DISTRICT ASSEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: H. van Goor te Roden.

DISTRICT DORDRECHT

tot schrijver-A:

Per 1-6-'77: Mevr. M. L. Poss-de Leeuw

van Weenen te Dordrecht.

tot schrijver-A i.v.d.:

Per 1-8-'77: Mej. E. van Beek te Poortu-

gaal.

tot adjudant:

Per 1-8-'77: S. van der Velde te Goede-

reede.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: Th. W. Goes te Papendrecht;

J. van Heukelum te Papendrecht.

Per 1-9-'77: J. Waterham te Oud-Alblas.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-1-'77: J. P. van de Wiel te Vianen.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-8-'77: W. J. M. Top te Nuenen; E.

Vijg el te St. Oedenrode.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: F. B. M. Beerlage te Nuenen;

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

H. W. J. Snoeks te Bladel; D. C. J. Kits

te Eindhoven.

lot wachtmeester:

Per 1-7-'77: A. E. M. Rijnen te Gemert;

V. A. Smits te Gemert; P. M. M. Simons

le Gemert; A. P. M. Snoeren te Gemert;

J. P. Th. Spanbroek te Bergeijk; W. F.

H. Vaassen te Nuenen; F. S. M. v.d.

Zanden te Waal re; J. B. L. A. Jansen te

St. Oedenrode; C. J. J. M. Engel te

Gemert; J. G. A. Kersten te Beek en

Donk; P. W. M. Bouwman te Eersel; L.

A. J. Barten te Bladel; H. G. G. M. Dobek

te Bergeijk; J. N. G. Tummers te Bladel;

M. M. A. J. v.d. Eijnden te Luyksgestel;

J. Th. P. v.d. Meijden te Gemert; Th. W.

van Kampen te Nuenen; F. M. Th. Gelis-

sen te Reusel.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adm. ambt. C 2e kJ.:

Per 1-2-'77: J. Verbaan te 's-Gravenhage.

tot schrijver-A:

Per 1-9-'77: Mej. C. M. M. Hoogenes te

Berkel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: K. A. H. van Oeffelen te Hil-

legom; P. J. M. Tas te Oegstgeest; Th.

Passchier te Waddinxveen; T. A. van

Schafik te Bodegraven.

A
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-"77: H. G. Bruijnzeels te 's-Gra-

venhage; J. Oosterlee te Rijswijk; A. van

Velden te Rijswijk; J. Korbee te Sassen-

heim.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-1-'77: P. J. v.d. Heuvel te Maastricht

(staf).

Per 1-6-'77: J. H. C. Brouwerens te Dru-

nen; P. W. M. v. Deurssen te Bennebroek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-"76: P. N. J. Wels te 's-Hertoqen-

bosch (techn. rech.); F. G. Keser, te

's-Hertogenbosch (techn. rech.).

Per 1-2-"77: A. G. M. Janssen te 's-Her-

togenbosch (techn. rech.).

Per 1-5-'77: Ch. Huijer te 's-Hertogen-

bosch (rech. gr.).

Per 1-6-'77: J. T. J. Hoedemakers te

's-Hertogenbosch (techn. rech.).

Per 1-7-"77: J. B. Vos te Drunen; C. W.

Buscop te Cuyk.

Per 1-8-"77: B. M. G. Vermeulen te NisteI-

rode.

tot wachtmeester 1e kt.:

Per 1-7-'77: G. Ch. B. Mekenkamp te

Ravenstein; A. G. de Jong te Schijndel;

J. Konings te Werkendam; H. M. N. v.d.

Boom te Mill; J. H. Middelkoop te

's-Hertogenbosch (vkg).

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: W. Bos te Vlijmen; A. A. Th.

M. Bros te Boxmeer; H. J. M. Homers te

Schijndel; H. Heiblom te Rosmalen; R.

J. J. Honig te Rosmalen; G. B. Houben

te Rosmalen; M. M. F. Jansen te Ros-

malen; J. P. A. Nelissen te Vlijmen; K.

van Rangel rooy te Drunen; L. C. M.

Reizevoort te Nistelrode; H. F. M. Schoen-

makers te Oploo; P. A. Schouwenaars te

Dussen; F. M. Verboord te Rosmalen;

P. L. W. M. Vervoort te Cuyk; C. W. v.

Ballegooijen te Rosmalen; H. A. E. M.

v. Heereveld te Veghel; J. W. M. Simo-

nis te Veghel; W. Th. J. M. Stevens te

Rosmalen.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-6-'77: H. S. Grot te Den Bosch (st.).

DISTRICT LEEUWARDEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: R. G. Postma te Vlieland; J.

P. A. Hoogendoorn te Hallurn.

tot wachtmeester:

Per 1-7-"77: S. Brugge te Damwoude; M.

P. Doosje te Damwoude; P. Jaarsma te

Damwoude; P. P. Kimsma te Damwoude;

P. J. A. Zantman te Damwoude; E. I.

Atsma te Joure; D. ten Boer te Tzum;

R. B. Boersma te Sexbierurn; J. S. M.

Bouwhuis te Makkum; F. H. Dallinga te

Dokkum; G. L. Eefting te Menaldurn; G.

T. H. Gaastra te Stiens; M. Hartenberg te

Marssurn; G. R. Ciere te IJlst; H. Har-

mens te Metslawier; J. Visser te Sur-

huisterveen; W. Hoekstra te Oosterwotes:

H. Jipping te St. Annaparochie; S. Jongs-

ma te Zwaagwesteinde; M. v.d. Kamp

te Ferwerd; H. Postma te Koudurn; J. S.

Postma te Sexbierurn; F. G. Prins te

Dokkum; A. Regtop te Kollum; H. Th.

Sterken te Stiens; E. R. de Weerd te

Wommels; P. A. Zeilstra te Dantumadeel;

E. Sixma te Leeuwarden (vkg).

DISTRICT MAASTRICHT

tot adjudant:

Per 1-8-'77: L. G. H. Peerboom te Meche-

len.

tot wachtmeester:

Per 1-7-"77: P. J. Pattist te Schaesberg;

G. A. Stof te Born; H. A. de Jong te

Stein; J. A. F. de Koning te Nieuwen-

hagen; Th. Kroes te Beek (L.); W. A. J.

Morreau te Nieuwenhagen; K. M. B. Mul-

kens te Meerssen ; M. A. Voorbraak te

Nieuwenhagen; M. C. Dellink te Nieuwen-

hagen; J. H. Hondorp te Nieuwenhagen.

DISTRICT MIDDELBURG

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: P. F. Gelderland te Ter-

neuzen.

Per 1-9-'77: C. Nieuwenhuijzen te Nieuwer-

kerk.

i

GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!! Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO·LENING (nergens goedkoper) netto in handen 24 36 48 60 96

mnd. mnd. mnd. mnd. mnd.
Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de

2.500,- 125 89oplossing. Geen notarls- ol taxatIekosten (slechts 1'10 aisluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen 3.500,- 171 123

kuat u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract 5.000,- 242 173 138 117 86

bij dalende rente kosteloos om te zetten. I 8.000,- 383 271 215 180 132

I 10.000,- 475 336 265 223 162
Netto in handen 120 180 240 I 14.000,- 665 469 371 312 225

mnd. mnd. mnd. I 15.000,- 710 501 396 332 239

f 10.000,- f 134,74 f 17.000,- 805 565 448 376 269

f 15.000,- f 196,59 170,40 t 152,25 I 20.000,- 944 663 526 441 316

t 25.000,-' t 320,31 284,- t 245,50 t 25.000,- 1175 832 655 551 393

t 30.000,- t 3~2,17 340,80 t 294,60
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

t 60.000.- t 760,37 t 681,60 t 589,20

t 100.000,- t 1.246,12 t 1.136,60 t 982,-

B
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tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: J. S. Dalebout te Tholen;

H. Pladdet te Koewacht; A. W. van Tol

te 's-Gravenpolder; H. v.d. Poel te

Bruinisse.

DISTRICT NIJMEGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: F. A. M. Reyers te Gendt.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'77: J. W. M. Kant te Wamelte.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-6-'77: A. W. J. Weyers te Nijmegen

(rech.).

tot schrijver-A:

Per 1-7-'77: A. v.d. Voort te Eist.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'76: P. v. Engeland te Roermond,

(techn. rech.); J. C. Jansen te Roermond

(techn. rech.).

Per 1-4-'77: J. Schuur te Roermond

(techn rech.).

Per 1-6-'77: H. P. G. Janssen te Meerlo-

Wanssum; J. A. N. v. Oosterhout te Roer-

mond (techn. rech.).

Per 1-9-'77: G. A. J. v.d. Toorn te Maas-

bree.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: A. A. V. v. Heusden te St.

Odiliënberg; M. G. den Brok te Horst;

H. M. Bosch te Nederweert; G. P. M.

Bos te Echt; H. G. B. v. Muiken te Hel-

den-Panningen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: E. J. D. Nikkessen te Horst;

J. P. M. v. Bree te Swalmen; J. P.

Schijns te Swalmen; W. J. Kieft te Horst;

E. J. C. v.d. Klift te Horst; H. G. J.

Driessen te Heel; W. A. A. Megens te

Mook; J. H. A. Moers te Helden-Pan-

ningen; C. J. M. v. Rijsbergen te Horst;

H. Ph. M. M. Stevens te Horst.

DISTRICT ZWOLLE

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: H. E. Kamperman te Zwolle.

tot schrijver-A I.v.d.

Per 1-6-'77: Mej. A. M. Godeschalk te

Wijhe.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. hoofdambt.:

Per 1-5-'77: E. R. Pheifer te Voorburg.

Per 1-8-'77: J. Roozenburg te Voorburg.

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-7-'77: A. G. M. Peters te Utrecht.

Per 1-9-'77: J. W. G. Kellenes te Voor-

burg.

tot adm. ambt. A 1e kl.:

Per 1-7-'77: J. Nieuwstraten te Voorburg.

tot adm. ambt. B 1e kl.:

Per 1-7-'77: C. B. Morgenland te 's-Gra-

venhage; D. Kuik te Assen; Th. M. de

Bruin te Utrecht.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-9-'77: A. H. Pronk te Voorburg.

tot Rijksambt. 11I:

Per 1-9-'77: S. A. Slotboom te Driebergen.

tot schrijver-A:

Per 1-7-'77: N. A. C. Jansen te Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST:

tot Rijksambt. 11:

Per 1-2-'77: Mevr. G. M. Vullers te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-6-'77: Mej. M. J. de Jong te Drie-

bergen.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'77: Mevr. M. J. G. Kolkman-

Oosterhout te Driebergen.

DIENST LUVA

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'77: C. G. de Ronde te Schiphol.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-8-'77: J. Tadema te Schiphol.

Per 1-9-'77: Mevr. A. M. Jansen-Vogels

te Schiphol.

tol adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-10-'76: Mevr. J. A. M. Schildkamp-

v. Straalen te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adm. ambt. A 2e kl.:

Per 1-7-'77: P. Waaijer te Harlingen.

tot fotograaf B 3e kl.:

Per 1-8-'77: J. Coemans te Apeldoorn.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-8-'77: E. Zielstra te Leeuwarden.

tot opperwachtmeester:

Per 1-6-'77: G. Flobbe te Dordrecht.

Per 1-8-'77: B. J. v.d. Steeg te Nijmegen.

Per 1-9-'77: N. Zuidema te Den Helder.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-7-'77: E. Knoop te Willemstad; J.

W. Houbee te Enkhuizen; Th. A. W. van

Gemert te Vlissingen; H. J. v. Elzelingen

te Vlissingen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: G. S. Wassenaar te Utrecht;

H. v.d. Bos te Wemeldinge (Vlissingen);

J. W. M. Bot te Bruinisse (Willemstad);

R. Inia te Lobit (Nijmegen).

tot adm. ambt. A 1e kl.:

Per 1-4-'77: W. J. Schultz te Amsterdam

(st. distr.).

tot adm. ambt. C 3e kl.:

Per 1-9-'77: T. Bouwman te Sneek.

VERKEERSSCHOOL

tot adm. ambt. 1e kl.:

Per 1-7-'77: P. F. Puller te Bilthoven.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 15-7-'77: A. J. ten Nijenhuis, wmr. 1e

kl. van Z.-Scharwoude naar St. Pancras.

Per 1-8-'77: W. v.d. Berg, wmr. 1e kl. van

Den Burg naar Oudeschild.

Per 1-9-'77: J. P. A. Hoogendoorn, wmr.

1e kl. van Blokker naar Hallum; W. Nij-

boer, wmr. van Alkmaar (vkg) naar Joure.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 17-4-'76: N. v.d. Berg, owmr. van

Utrecht (st. distr.) naar Amsterdam (techn.

rech.).

Per 1-5-'77: C. D. Compaan, owmr. van

Amsterdam naar Diemen.

Per 1-7-'77: Th. J. M. Boerhof, wmr. van

opl.sch. naar Weesp; "B. J. v. Ekris, wmr.

van opl.sch. naar Uithoorn; K. C. D.

Jongejan, wmr. van opl.sch. naar Aals-

meer; R. M. de Sain, wmr. van opl.sch.

naar 's-Graveland; J. F. J. Vermorken,

wmr. van opl.sch. naar Landsmeer; G.

Vink, wmr. van opl.sch. naar Diemen; J.

H. Volkerink, wmr. van opl.sch. naar

Monnickendam; H. C. Weverling, wmr.

van opl.sch. naar Edam; P. J. Voges,

wmr. van opl.sch. naar Amsterdam (vkg);

R. J. Bron, wmr. van opl.sch. naar Aals-

meer; A. v. Bemmelen, wmr. van opl.scfi.

naar Weesp; F. Dekker, wmr. van opt.

SM. naar Midden-Beemster; G. F. Half-

weg', wmr. 1e kl. van Castricum naar Am-

sterdam; H. Sikkema, wmr. 1e kl. van

Diemen naar Amsterdam (rech.); G. de

Haan, wmr. 1e kl. van Weesp naar Am-

sterdam (vkg); E. Thalen, owmr. van

Weesp naar Kortenhoef; M. J. Hamelirik,

wmr. 1e kl. van Edam naar Volendam.

Per 1-8-'77: P. G. de Heer, wmr. 1e kl.

van Uitgeest naar Schiphol.

Per 1-9-'77: H. Lam, wmr. 1e kl. van Uit-

hoorn naar Amsterdam (techn. rech); M.

Rooyman, wmr. 1e kl. van Weesp naar

Schiphol (Luva); G. v. Heiningen, wmr. van

Amsterdam (vkg) naar Amsterdam (rech.

gr.).

Per 3-9-'77: R. Brüheim, wmr. 1e kl. van

Amsterdam (vkg) naar Driebergen (AVD).

Per 10-9-'77: T. Schmidt, wmr. van VoIen-

dam naar Dedemsvaart (Avereest, distr.

Zwolle).

DISTRICT ASSEN

Per 20-6-'77: R. H. Schoenmaker, wmr.

van Assen (vkg) naar AVD.

Per 1-7-'77: H. v. Goor, wmr. 1e kl. van

Gasselternijveen naar Roden.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-5-'77: A. M. C. v.d. Bosch, wmr. 1e

kl. van Eindhoven (vkg) naar 's-Hertogen-

bosch (rech. gr.).

Per 1-7-'77: A. E. M. Rijnen, wmr. van

opl.sch. naar Gemert; V. A. Smits, wmr.

van opl.sch. naar Gemert; P. M. M.

Simons, wmr. van opl.sch. naar Gemert;

A. P. M. Snoeren, wmr. van opl.sch.

naar Gemert; J. P. Th. Spanbroek, wmr.

van opl.sch. naar Bergeijk; W. F. H.

Vaassen, wmr. van opl.sch. naar Nuenen;

F. J. M. v.d. Zanden, wmr. van opl.sch.

naar Waalre; J. B. L. A. Jansen, wmr.

van opl.sch. naar St. Oedenrode; C. J.

J. M. Engel, wmr. van opl.sch. naar

Gemert; J. G. A. Kersten, wmr. van opl.

sch. naar Beek en Donk; P. W. M. Bouw-

man, wmr. van opl.sch. naar Eersel; L.

A. J. Barten, wmr. van opl.sch. naar

Bladel; H. G. G. M. Dobek, wmr. van

opl.sch. naar Bergeijk; J. N. G. Tum-

mers, wmr. van opl.sch. naar Bladel; M.

M. A. J. v.d. Eynden, wmr. van opl.sch.

naar Luyksgestel; J. Th. P. v.d. Meijden,

wmr. van opl.sch. naar Gemert; Th. W.

van Kampen, wmr. van opl.sch. naar

Nuenen; F. M. Th. Gelissen, wmr. van

opl.sch. naar Reusel; Th. Bakker, wmr.

van Waal re naar Balk; J. B. Bos, wmr.

1e kl. van Best naar Drunen.

Per 1-8-'77: J. H. Weusten, wmr. van

c
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Bakel naar Maastricht (meldk.); L. P. J.

Quaedvlieg, wmr. 1e kl. van Bergeijk

naar Eindhoven (vkg); W. J. M. Top,

owmr. van Eindhoven (vkg) naar Nuenen.

Per 1-9-'77: L. J. A. M. Daamen, wmr.

1e kl. van Rosmalen naar Eindhoven

(rech. gr.); A. C. J. Deliën, wmr. van

Budel naar Maarheeze.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-6-'77: F. Meuten, wmr. van Leider-

dorp naar Hoogmade.

Per 20-6-'77: T. W. M. Pirovano, wmr.

van Rijswijk naar Voorschoten.

Per 1-7-'77: R. v.d. Wateren, wmr. 1e kl.

van Haastrecht naar 's-Gravenhage; J.

R. Blokland, wmr. 1e kl. van Wateringen

naar Schoonhoven ; W. J. Scheuve, wmr.

1e kl. van Schoonhoven naar Bergschen-

hoek.

Per 1-8-'77: St. v.d. Velde, owmr. van

Waddinxveen naar Ouddorp; A. GeIder-

blom, adjudant van Pijnacker naar Oegst-

geest; P. J. M. Tas, wmr. 1e kl. van

Leiderdorp naar Oegstgeest; Th. Pas-

schier, wmr. 1e kl. van Hazerswoude

naar Waddinxveen; T. A. van Schaijk,

wmr. 1e kl. van Roelofarendsveen naar

Bodegraven.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-5-'77: H. E. Mooibroek, wmr. 1e kl.

van Leek naar Zuidhorn.

Per 1-6-'77: R. Hoofd, wmr. 1e kl. van

Appingedam naar Spijk.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-5-'77: A. C. M. v.d. Bosch van

Eindhoven (rech. gr.) naar 's-Hertogen-

bosch (rech. gr.).

Per 1-6-'77: J. H. C. Brouwerens, owmr.

van Vlijmen naar Drunen; M. G. J. Leune,

owmr. van Drunen naar Vlijmen; P. W. H.

v. Deurssen van Rosmalen naar Benne-

broek.

Per 6-6-'77: M. E. H. v.d. Bergh, owmr.

van Haps naar 's-Hertogenbosch (rech.

gr.).

Per 1-7-'77: J. I. B. Vos van Best naar

Drunen; W. Bos, wmr. van opl.sch. naar

Vlijmen: A. A. Th. M. Bros, wmr. van

opl.sch. naar Boxmeer; H. J. M. Homers,

wmr. van opl.sch. naar Schijndel ; H.

Heiblom. wmr. van opl.sch. naar Ros-

malen; R. J. J. Honig, wmr van opl.sch.

naar Rosmalen; G. B. Houben, wmr. van

opl.sch. naar Rosmalen; M. M. F. Jansen,

wmr. van opl.sch. naar Rosmalen; J. P.

A. Nelissen, wmr. van opl.sch. naar

Vlijmen; K. v. Rangelrooy, wmr. van opl.

sch. naar Drunen; L. C. M. Reizevoort,

wmr. van opl.sch. naar Nistelrode; H. F.

M. Schoenmakers, wmr. van opl.sch.

naar Oploo; P. A. Schouwenaars, wmr.

van opl.sch. naar Dussen; F. M. Ver-

boord, wmr. van opl.sch. naar Rosmalen;

P. L. W. M. Vervoort, wmr. van opl.sch.

naar Cuyk; C. W. v. Ballegooyen, wmr.

van opl.sch. naar Rosmalen; H. A. E. M.

v. Heereveld, wmr. van opl.sch. naar

Veghel; J. W. M. Simonis, wmr. van epI.

sch. naar Veghel; W. Th. J. N. Stevens,

wmr. van opl.sch. naar Rosmalen.

Per 1-8-'77: W. W. v. Boven, wmr. van

Boxmeer naar Aratem (techn. rech.) distr.

Nijmegen.

o

Per 1-9-'77: H. v.d. Veen, owmr. van

Wierden naar Werkendam; J. H. v. Dijk,

wmr. 1e kl. van Werkendam naar Roer-

mond (staf distr.); H. S. M. v.d. Mast,

owmr. van Den Dungen naar Horst.

Per 3-9-'77: L. J. A. M. Daamen, wmr.

1e kl. van Rosmalen naar Eindhoven

(rech. gr.).

Per 5-9-'77: G. M. F. Gladis, wmr. van

's-Hertogenbosch (vkg) naar A.V.D.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-7-'77: D. Visser, wmr. 1e kl. van

Veenwouden naar Leeuwarden.

Per 25-7-'77: F. J. Daelmans, wmr. van

Tzum naar Reeuwijk; H. Renema, wmr.

van Joure naar Bodegraven; A. F. Kees-

man, wmr. van Berlikum naar Noord-

wijkerhout; N. A. M. Heijmer, wmr. van

Surhuisterveen naar Diepenheim; G. F.

Louter, wmr. van Stiens naar Boven-

karspel; C. A. M. Nelis, wmr. van Sex-

bierum naar Blokker; J. E. v.d. Peet, wmr.

van St. Annaparochie naar Schoorl; B.

J. Blok, wmr. van Wommels naar Vries;

W. J. M. Harmsen, wmr. van Metslawièr

naar Heerde; R. Boon, wmr. van Fer-

werd naar Nunspeet; J. J. G. Kleist, wmr.

van Kollum naar Margraten; Joh. H. Stof-

fer, wmr. van Dokkum naar Nuth.

Per 15-8-'77: R. G. Postma, wmr. 1e kl.

van Midsland naar Vlieland.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-7-'77: P. J. Patlist, wmr. van opl.

sch. naar Schaesberg; G. A. Stof, wmr.

van opl.sch. naar Born; H. A. de Jong,

wmr. van opl.sch. naar Stein; J. A. F.

de Koning, wmr. van opl.sch. naar

Nieuwenhagen; Th. Kroes, wmr. van epI.

sch. naar Beek (L.); W. A. J. Morreau,

wmr. van opl.sch. naar Nieuwenhaqen:

K. M. B. Mulkens, wmr. van opl.sch.

naar Meerssen; M. A. Voorbraak, wmr.

van opl.sch. naar Nieuwenhagen; M. C.

Dellink, wmr. van opl.sch. naar Nieuwen-

hagen ; J. H. Hondorp, wmr. van opl.sch.

naar Nieuwenhagen.

Per 25-7-'77: J. J. G. Kleist, wmr. van

Kollum naar Margraten; J. H. Stoffer,

wmr. van Dokkum naar Nuth.

Per 1-8-'77: J. L. Weusten, wmr. van

Bakel naar Maastricht (meldk.); A. E.

F. Knez, wmr. van Elsloo naar Stein; H.

M. C. Peeters, owmr. van Stein naar

Elsloo; L. G. H. Peerboom, owmr. van

Ubach over Worms naar Mechelen; v.

Itlen, off. 2e kl. van Maastricht naàr

Nijmegen.

Per 5-9-'77: M. J. M. Lochtman, wmr. van

Nuth naar Maastricht (vkg).

Per ?? J. A. C. Kemp, wmr. 1e kl. van

Melick-Herkenbosch naar Maastricht (staf

distr.).

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-9-'77: C. Nieuwenhuijzen, wmr. 1e

kl. van Bruinisse naar Nieuwerkerk.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-8-'77: E. W. Berendsen, adm. ambt.

C 3e kl. van Doesburg naar Didam.

Per 1-9-'77: C. C. van Velzen, adm. ambt

2e kl. van Haaften naar Geldermalsen.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-6-'77: H. P. G. Janssen, wmr. 1e

kl. van Echt naar Meerio Wanssum.

Per 20-6-'77: J. H. Geenen, wmr. van

Roermond (vkg) naar Driebergen (AVD).

Per 1-7-'77: E. J. D. Nikkessen, wmr. van

opl.sch. naar Horst; J. P. M. v. Bree,

wmr. van opl.sch. naar Swalmen; J. P.

Schijns, wmr. van opl.sch. naar Swal-

men; W. J. Kieft, wmr. van opl.sch. naar

Horst; E. J. C. v.d. Klift, wmr. van epI.

sch. naar Horst; H. G. J. Driessen, wmr.

van opl.sch. naar Heel; W. A. A. Megens,

wmr. van opl.sch. naar Mook; J. H. A.

Moers, wmr. van opl.sch. naar Helden-

Panningen; C. J. M. v. Rijsbergen, wmr.

van opl.sch. naar Horst; H. Ph. M. M.

Stevens, wmr. van opl.sch. naar Horst; A.

J. M. Gausner, owmr. van Reuver naar

Swalmen.

Per 1-8-'77: E. W. T. M. Loermans, wmr.

van Echt naar Heel (Thorn).

Per 1-9-'77: G. A. J. v.d. Toorn, wmr. 1e

kl. van Baarlo naar Maasbree.

Per 15-9-'77: J. Bruinewad, owmr. van

Roermond (rech. gr.) (st. pl. Heel) naar

Zwolle (meldk.).

DISTRICT UTRECHT

Per 11-6-'77: G. Bergmeyer, wmr. 1e kl.

van Leusden-Z. naar Schalkwijk en Tuil

en 't Waal.

Per 1-8-'77. H. A. de Bruyn, wmr. van

Abcoude naar Meerkerk.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-7-'77: D. Jonkers, owmr. van Over-

dinkei naar Diepenveen; Joh. F. Leene,

wmr. 1e kl. van RaaIte naar Zalk; H.

Joh. Roks, wmr. 1e kl. van Zalk naar

Zwole (vkg); H. Scherpenhuizen, wmr.

1e kl. van RaaIte naar Zwolle (rech. gr.).

Per 9-7-'77: W. de Vries, wmr. 1e kl. van

Olst naar Wij he.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 17-5-'77: L. Smid, wmr. 1e kl. van

Vlissingen naar Dordrecht.

Per 1-6-'77: G. Flobbe, wmr. 1e kl. van

Wemeldinge naar Dordrecht; H. D. W.

de Jong, owmr. van Nijmegen naar Gouda.

Per 1-7-'77: G. S. Wassenaar, wmr. van

opl.sch. naar Utrecht; H. v.d. Bos, wmr.

van opl.sch. naar Wemeldinge; J. W. M.

Bot, wmr. van opl.sch. naar Bruinisse;

R. Inia, wmr. van opl.sch. naar Lobit.

Per 9-7-'77: A. W. Schwencke, wmr. van

Dordrecht naar Vlissingen.

Per 16-7-'77: E. v. Dee, wmr. 1e kl. van

Amsterdam (rech. gr. RPtW) naar Utrecht.

(RPtW).

Per 1-8-'77: L. H. Vos, owmr. van Maas-

bracht naar Lemmer; J. F. W. v.d. Berg,

wmr. van Willemstad naar Sneek; B. J.

v.d. Steeg, wmr. 1e kl. van Kampen naar

post Nijmegen; E. Zielstra, owmr. van

Harlingen naar Leeuwarden; A. H. Hunik,

wmr. 1e kl. van Zwolle (vkg) naar groep

Kampen; J. Trip, wmr. van Uithuizen naar

Amsterdam.

Per 1-9-'77: P. Hartog, wmr. 1e kl. van

Nijmegen naar Arnhem; J. M. Heinhuis,

wmr. van Jutphaas naar Arnhem (post

Vreeswijk); J. v. Zoodsma, wmr. van Has-

selt naar Sneek; N. Zuidema, wmr. 1e kl.

van Zutphen naar Den Helder.
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VAN OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

bevorderd tot wmr. per 1-10-'77 (opleiding

1-10-'76 Apeldoorn) naar

Y. C. Abma (v), Leeuwarden (Dantuma-

deel); J. S. W. de Back, Breda (Loon op

Zand); W. Bargeman (v). Nijmegen (Does-

burg); J. G. A. Batenburg, Utrecht (VIeu-

ten-De Meern); A. G. v.d. Berg, Zwolle

(Goor); M. W. Berns (v). 's-Hertogenbosch

(Rosmalen); H. G. A. M. Biere (v). Eind-

KLAS A, OPLEIDING 1976-IV

Voorste rij v.l.n.r.: W. A. te Hennepe, A.

M. C. J. van Engelen, P. Jurriens, Y. C.

Abma, Y. C. M. de Liefde, M. W. Berns.

Achterste. rij v.i.n.r.: Adjudant Wassens,

J. V.d. Meer, B. P. N. Zijp, K. Oosterom,

R. P. G. Heult, S. H. G. Goossens, W.

C. Keijzer, H. M. W. Fenien, J. G. A.

Batenburg, B. J. C. Böink, H. Lammerts,

H. W. M. Kuijer, owmr. van Loon.

hoven (Gemert); S. Boersma (v). Leeu-

warden (Dantumadeel); B. J. C. Böinck,

's-Hertogenbosch (Rosmalen); H. Bouw,

Apeldoorn (Heerde); J. van Bree, Dord-

recht (Oud Beijerland); D. P. de Bruijn,

Dordrecht (Oud Beijerland); F. A. Bus-

traan, Dordrecht (Oud Beijerland); J. W.

van Dalen, 's-Hertogenbosch (Rosmalen);

C. E. Doeven (v). Amsterdam (Aalsmeer);

G. C. van Doorn, Utrecht (Vleuten-De

KLAS B, OPLEIDING 1976-IV

Voorste rij v.i.n.r.: M. P. M. v. Oosten,

Hr. Witteveen, J. L. de Snayer, R. P.

Klaasman, T. W. Hein, J. A. V.d. Veen,

A. G. V.d. Berg.

Middelste rij v.l.n.r.: Adj. V.d. Maas, E.

M. Hesseis, B. H. ten Napel, B. M. Vos,

D. M. A. Ph. Gardeniers, E. J. Mande-

maker, J. P. Fellinger, owmr. Wekking.

Achterste rij v.l.n.r.: H. Bouw, J. S. W.

de Back, D. P. de Bruijn, E. Pastoor. C.

Ziekenoppasser, H. Leggedoor.

Meern); M. J. H. M. Elshout, RPtW

(Wemeldinge); A. M. C. J. v. Engelen (v),

Eindhoven (Gemert); J. P. Fellinger.

's-Gravenhage (Noordwijkerhout); H. M.

KLAS C, OPLEIDING 1976-IV

Knielend v.i.n.r.: P. A. Stuut, P. P. M.

Huveneers, T. P. J. Finger, F. J. Koridon,

A. Jansen, A. Leeraar en A. L. Heyden.

Middelste rij v.i.n.r.: Adj. P. L. Aerts, R.

de Vries, M. Vos, J. C. Meenink, W.

Bargeman, H. Klok, L. G. M. Hoogelan-

der, E. Hutten en owmr. T. A. Rietdijk,

Achterste rij v.l.n.r.: M. C. Witteveen

(sportdocent). J. H. Pellen, G. C. D.

Visscher, J. W. C. Willemse, F. A. Bus-

traan, P. P. J. Oussoren en T. H. Kuipers.

W. Fenten, Nijmegen (Doesburg); T. P.

J. Finger, Maastricht (Nieuwenhagen); J.

H. Fleer, Apeldoorn (Heerde); D. M. A.

Ph. Gardeniers (v), Maastricht (Nieuwen-

hagen); Y. I. M. E. M. van Gils (v), Breda

(Loon op Zand); S. H. G. Goossens, Nij-

megen (Doesburg); H. H. de Graaf, Ut-

recht (VIeuten-De Meern); T. W. Hein,

Zwolle (Goor); W. A. te Hennepe (v). Nij-

KLAS D, OPLEIDING 1976-IV

Van boven naar beneden en v.l.n.r.: Adsp.

P. C. Witte, H. H. de Graaf, J. J. T.

Remmink, A: A. Voois, R. G. J. A. Tim-

merman, M. J. H. M. Elshout en H. Was-

sing.

Adj. B. Krelt, adsp. Y. I. M. E. M. van

Gils, H. G. A. M. Biere, M. P. Keijzer, H.

W. M. School, S. Boersma, G. de Jong,

M. A. V.d. Wal, C. E. Doeven en owmr.

W. van Eijkeren.

Adsp. G. J. Lammers, G. C. van Doorn,

J. W. van Dalen, H. K. Lopers, J. P.

Pronk, G. J. C. Nipshagen en J. C. M. de

Vries.

megen (Doesburg); E. M. Hesseis (v),

Apeldoorn (Heerde); R. P. G. Heult, Roer-

mond (Horst); A. L. Heyden, Assen (Bei-

len); L. G. M. Hoogelander (v). 's-Her-

togenbosch (Rosmalen); E. Hutten, Zwolle

(Goor); P. P. M. Huveneers, Amsterdam

(Aalsmeer) ; A. Jansen, Dordrecht (Oud

Beijerland); G. de Jong (v), Leeuwarden

(Dantumadeel); H. C. de Jonge, Gronin-

gen (Marum); P. Jurriens (v), Apeldoorn

(Heerde); M. P. Keijzer (v), 's-Gravenhage

(Noordwijkerhout); W. C. Keijzer, Gronin-

gen (Marum); R. P. Klaasman. Breda

(Loon op Zand); H. Klok (v). Apeldoorn

(Heerde); F. J. Koridon, Amsterdam (AaIs-

meer); C. C. Krosenbrink, Eindhoven

(Gemert). T. H. Kuipers, Leeuwarden

(Dantumadeel); H. W. M. Kuijer, Utrecht

(Vleuten-De Meern); H. Lammerts, Gronin-

gen (Marum); A. Leeraar, Groningen

(Marum); H. Leggedoor, Groningen (Ma-

rum); Y. C. M. de Liefde (v), Leeuwarden

(Dantumadeel); E. J. Mandemaker (v),

Maastricht-N (Nieuwenhagen); J. C.

Meenink (v). Nijmegen (Doesburg); J. V.d.

Meer, 's-Hertogenbosch (Rosmalen); M.

E. v. Muiken, Eindhoven (Gemert); R. F.

Müller (v), Amsterdam (Aalsmeer); B. H.

ten Napel (v). Zwolle (Goor); G. J. C.

Nipshagen, Alkmaar (Schoori); M. P. M.

v. Oosten, Alkmaar (Schoori); K. Ooster-

om, Alkmaar (Schoori); P. P. J. Oussoren,

's-Gravenhage (Noordwijkerhout); R. Over-

KLAS 0, OPLEIDING 1976-IV

Onderste rij v.I.n.r.: J. Damme, Chr. C.

Krosenbrink, owmr. P. F. M. Bernauer

en M. E. van Muiken.

Middelste rij v.i.n.r.: Adj. E. Leurink, A.

M. C. M. Ramakers, H. C. de Jonge, R.

M. v . Maanen, R. Overdiep.

Achterste rij v.l.n.r.: Y. van Zuylen, R. F.

Müller, P. J. C. Roelandt, J. H. M. de

Wit, H. J. van Werven, J. van Bree.

diep, Breda (Loon op Zand); E. Pastoor,

's-Gravenhage (Noordwijkerhout); J. H.

Pellen, Zwolle (Goor); J. P. Pronk, Roer-

mond (Horst); A. M. C. M. (v), Roermond

(Horst); J. J. T. Remmink, Amsterdam

(Aalsmeer); P. J. C. Roelandt, Breda

(Loon op Zand); H. W. M. School (v),

's-Hertogenbosch (Rosmalen); J. L. de

Snaijer, Dordrecht (Oud Beijerland); P.

A. Stuut, Roermond (Horst); R. G. J. A.

Timmerman, Zwolle (Goor); J. A. V.d.

Veen, Assen (Beilen); G. C. D. Visscher,

Roermond (Horst); A. A. Voois, Dord-

recht (Oud Beijerland); B. M. Vos (v),

Utrecht (Vleuten-De Meern); M. Vos (v),

Assen (Beilen); J. C. M. de Vries, Maas-

tricht (Nieuwenhagen); R. de Vries,

's-Gravenhage (Noordwijkerhout); M. A.

V.d. Wal (v), Assen (Beilen); H. Wassing,

Alkmaar (Schoori); P. C. Witte, Utrecht

(Vleuten-De Meern); C. Ziekenoppasser,

Nijmegen (Doesburg); Y. van Zuijlen (v),

's-Gravenhage (Noordwijkerhout); B. P.

N. Zijp, Alkmaar (Schoori).

E
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Per 1-9-'77: M_ I. Roozekrans, wmr. le

kl. te Vreeswijk; A. Moust, adm. ambt.

C 2e kl. te Sneek.

VERKEERSSCHOOL

Per 1-5-'77: G. Visser, wmr. le kl. te

Bilthoven; G. Rodermond, adjudant te

Bilthoven; T. den Ouden, adjudant te

Bilthoven.

Per 1-6-'77: J. C. Verzijl, owmr. te Bilt-

hoven. .

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-8-'77: J. Nijsten, adjudant te Sus-

teren.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-4-'77: W. Kristelijn, adjudant te Mid-

delburg.

Per 1-7-'77: J. Boeije, adjudant te Mid-

delburg; C. J. Lermont, adjudant te Sas

van Gent; E. van Bunder, owmr. te Mid-

delburg; A. N. M. v. Meijden, adjudant

te Middelburg.

Per 1-8-'77: A. van Elsacker, wmr. le kJ.

te Brouwershaven.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-8-'77: Th. J. A. v. Rijt, wmr. le kl.

te Roermond (rech. gr.).

Per 1-9-'77: A. W. J. Lienen, owmr. te

Roermond (park. pol).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-9-'77: J. A. Sanderus, adjudant te

Wijk bij Duurstede; J. de Pagter, wmr.

le kl. te Oudewater.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-8-'77: Mevr. R. Cox-Heine, adm.

ambt. C le kl. te Driebergen.

de dienst verlaten

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-9-'77: J. de Boer, wmr. le kl. te

Alkmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-8-'77: J. M. v. Elsas, wmr. te

's-Graveland; M. A. Silder, owmr. te

Muiden; B. A. v. Dijk, adjudant te VoIen-

dam; A. Ponne, wmr. le kl. te Uithoorn.

Per 1-9-'77: F. H. W. Weber, owmr. te-

Uithoorn; E. Voulon, owmr. te Haarlem;

W. E. Meijer, owmr. te Amsterdam; G.

W. Holvast. owmr. te Amsterdam; P. M.

v.d. Grift, owmr. te Kortenhoef; P. A.

Heikens, adjudant te Midden-Beemster;

mej. P. H. M. v.d. Hoek te Uithoorn.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-9-'77: J. Cl. M. Bohemen, schrijver

te Apeldoorn.

DISTRICT DORDRECHT

Per 1-8-'77: B. L. Hokke, adjudant te

Goedereede te Ouddorp.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-6-'77: J. A. ten Haken, owmr. te

Rijnsaterwoude.

Per 1-8-'77: V. H. J. Dusink, adjudant te

Oegstgeest.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'77: C. L. Kattevilder, wmr. le kl.

te vast. det. Veldpolitie.

Per 1-9-'77: A. Zenderrust, wmr. te Den

Bosch (park. pol.).

in memoriam
Owmr.

P. A. v. Remortel

Ossendrecht

* 6-6-'18

t 17-9-'77

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-8-'77: J. Bout, adjudant te Wemel-

dinge; P. C. Nieuwenhuijse, owmr. te

Gouda; A. Reurekas, adm. ambt. C 3e

kl. te Amsterdam (staf distr.); P. H. v.

Gooi, wmr. le kl. te Dordrecht.

Per 15-8-'77: J. v.d. Stroom, wmr. le kl.

te Ridderkerk.

Parketw. A

P. M. Schouten

Amsterdam

* 15-2-'21

t 13-6-'77

Adm. ambt. 2e kJ.

J. Helmink

Eibergen

* 12-10-'19

t 9- 7-'77

VERGELIJK

ONZE TARIEVEN

f. 2.000,- 36 x f. 70,-

f. 3.000,- 12 x f. 270,-

f. 3.000,- 24 x f. 145,-

f. 3.000,- 30 x f. 120,-

f. 4.000,- 48x f. 110,-

f. 5.000,- 48 x f. 135,-

f. 6.000,- 48x f. 160,-

f. 8.000,- 42 x f. 235,-

f. 10.100,- 48x f. 265,-
f. 10.000,- 60 x f. 220,-

f. 15.000,- 48x f. 395,-

f. 21.000,- 60x f. 465,-

GELDLENINGEN

Snel en diskreet voor overheidspersoneel in vaste

dienst, tegen rente beneden de wettelijke tarieven.

Tussentijdse verhoging eri/of overname elders lopende

verplichtingen mogelijk. Kontant geld. Kwijtschel-

ding bij overlijden.

Bel bovenstaand nummer of schrijf (zonder postzegel) naar

antwoordnummer 173, 3800 VB-Amersfoort en u ontvangt

vrijblijvend dokumentatie met uitgebreide tabel.

F
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verplaatst

Distr. Middelburg: 1 res. wmr. (BGM)

overgeplaatst naar distr. 's-Gravenhage.

Distr. Den Boseh: 1 res. wmr. overge-

plaatst naar distr. Assen.

P. A. M. Meeuwisse van distr. Breda

naar distr. Apeldoorn.

geslaagd voor Geoefendman

P. van Asselt, L. de Bruin, H. A. M.

Domhof, A. J. Haak, Th. G. Rosendahl,

P. G. van der Vlies allen distr. Apel-

doorn; J. P. C. van Gompel, G. J. de

Jong, P. H. M. Stappaerts, L. J. A. Voogt,

J. C. Th. Wouters allen distr. Breda; W.

P. C. Arts, J. J. H. van Gemert, F. C. M.

van Gestel, A. Hermans, J. J. Hurkmans,

H. Schuurmans, A. J. W. Stevens, C. C.

G. Teunissen, F. L. C. Veron allen distr.

Eindhoven; R. M. I. Moeharram te distr.

's-Gravenhage; A. van der Helm, K. E.

Kremer, P. W. Niewold, K. Postma, S. A.

Wijngaarden allen distr. Groningen; A. J.

Boseh, A. J. G. Dreessen, H. J. W,

Pieters, P. J. M. Retrae, H. A. M. Stein-

schuld, Th. H. P. Wolfs allen distr.

Maastricht; C. W. Ganzeman, E. P. R. de

Houek, J. W. de Keijzer, I. P. de Kramer,

J. van Meurs, Th. L. van Morrelgem, J.

Sonnevijlle, A. Viergever allen distr. Mid-

delburg; J. W. A. G. Baats, W. H. Bolten,

H. C. A. M. van den Boom, L. J. Breu-

kers, W. C. Crommentuyn, H. P. School-

meesters, A. G. W. Verheijen allen distr.

Roermond; J. H. J. Boormans distr.

Maastricht.

Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-8-'77: K. Vroom, distr. Amsterdam;

Chr. H. Dirks, distr. Breda; J. P. van

Kuijck, distr. Breda; P. J. W. ten Brink,

distr. Utrecht; J. J. Woudstra, distr.

Zwolle.

Per 1-9-'77: P. Schouten, distr. Alkmaar;

J. G. Frijters, C. J. Joosen, J. de Keijzer

allen distr. Breda; C. J. Hollaar, J. M.

Mes, P. Oevermans allen distr. Dordrecht;

Th. S. Biesma, distr. 's-Gravenhage; S.

F. de Vries, distr. 's-Gravenhage; A. J.

Veldman, distr. Groningen; P. H. Verhoeff,

distr. Middelburg; C. Lekx, distr. Roer-

mond; H. G. de Jong, C. Vroege allen

distr. Utrecht.

Per 15-9-'77: A. C. Zwirs, distr. Alkmaar;

J. C. Hendrix, distr. Maastricht; G. Bos,

distr. Assen; Tj. R. Edes, distr. Leeu-

warden; G. Meijer, distr. Leeuwarden.

Per 1-10-'77: J. R. H. Schraa, distr. Mid-

delburg; J. J. M. van Baardwijk, J. J.

M. Smits, H. G. M. Smits, allen distr.

Breda; E. H. Dupuits, distr. Maastricht;

A. H. Thijssen, distr. Maastricht; Sj. van

Althuis, distr. Leeuwarden; C. Kikstra,

distr. Leeuwarden.

DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een

goedkoop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden inge-

lost. Geen behandelingskosten. Eigen termijnkeuze.

f 3.500,- 36 mnd. f 123,-

f 8.500,-' 48 mnd. f 230,-

f 12.000,- 60 mnd. I 271,-

f 18.000,- 60 mnd. I 401,-

f 30.000,- 96 mnd. f 488,-

2e hypt. Boot. Caravan etc.

I 15.000,- 96 mnd. f 245,-

I 30.000,- 120 mnd. ; 425,-

I 60.000,- 180 mnd. f 684,-

I 100.000,- 180 mnd. I 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING f 10,- tot I 500,- GOEDKOPER

dat kan als u ouder dan 24 jaar bent, uw auto jonger is dan

3 jaar, 5 jaar geen schade heeft gehad en geen 20.000 km

per jaar rijdt.

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

I 8.000,- W.A. I 151,-

All-risk f 354,-

f 10.000,- W.A. f 167,-

All-risk I 396,-

I 12.000,- W.A. I 175,-

Alt-risk I 438,-

I 17.000,- W.A. f 207,-

All-risk f 563,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk

bel vertrouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR
Van Goorsweg 3, Hlerden, lel. 03410- 1 44 23 - 1 67 10

Ermelo, lel, 03417- 61 50

'T)~llll'JIZI~N?
111~1~I)l~~~II~~

Hoofdkantoor: Hoofddorp
02503-15955

Bijkantoor: Veenendaal 08385-12164
Vestigingen: Aalsmeer 02977-24677

Nieuw Vennep 02526-2743. Lisse 02521-15603

Alphen aid Rijn 01720-75667

Tiel 03440-7854. Garderen 05776-707

verhuizers van huis uit!

geslaagd voor

Buitengewoon Geoefendman

H. c. Krijnen, A. P. van Merriënboer

allen distr. Breda; D. L. Souge, distr.

Dordrecht; A. G. M. Diender, M. L. van

Herwijnen, W. J. F. M. Nikkelen allen

djstr. Eindhoven; G. J. Kraaijeveld, distr.

's-Gravenhage; J. P. Kooi, C. van der

Ploeg, L. de Wit allen distr. Groningen;

G. J. Berns, A. F. G. in de Braek, B,

A. G. Dassen, G. F. Schlösser, M. M.

J. Stevens, P. H. Mercks. M. G. P. War-

nier allen distr. Maastricht; A. Botbijl.

J. P. Bustraan, P. W. Stoel allen distr.

Middelburg; N. G. de Buyser, H. M. M.

Gielen, P. A. Peeiers allen distr. Roer-

mond.

overleden

Res. wmr. C. A. Boots (GM) (26-7-'30/3-9-'77)

te distr. Den Boseh.

G
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Nieuwe wachtmeesters van de
opleidingsschool in Horn

(lichting 1976/11)

KLAS E. Voorste rij (v.l.n.r.): Unt. Berghs,

wmrs. Blom, Beaufort, Brugman, Borst,

Bogers, Engel, Brobbel, Bos, adj. Kurvers.

Middelste rij (v.l.n.r.): Owmr. Heugen, wmrs.

De Bot, Hamers, Aerssens, Bruijns, Bron,

Burema, Van der Bie, adj. Smit.

Achterste rij (v.l.n.r.): Wmrs. Van de Burg,

Dobek, Doesberg, Van de Berg, Appeldoorn,

Kroes, Bros en Bertens.

KLAS F. Voorste rij (v.l.n.r.): Unt. Berghs,

wmrs. v.d. Guchte, v. Dijk, Hof, Heiglom,

Cosijn, Houben, v. Ginkei, De Jong.

Middelste rij (v.l.n.r.): Wmrs. v.d. Eijnden,

Honig, Gründemann, Van Essen, Van Gemert,

adj. Hendriks, wmr. Heijne.

Achterste rij (v.l.n.r.): Wmr. 1e kl. Vervoort,

wmrs. Heemskerk, Van Rangelrooy, v.d. Bos,

Driessen, Gelissen, Melief, Janssen, Calicher,

adj. Smit.

Foto's: Frits van Duyl

KLAS G. Voorste rij (v.l.n.r.): Unt. Berghs,

wmrs. Kleine, Kuypers, Moers, Megens" Mul-

kens, Nelissen, Lemstra, Jonker. adj. Van

Honschoten.

Middelste rij (v.l.n.r.): Owmr. Lutgens, wmrs.

Morreau, Van Houten, Jansen, Koning, Van

Mier, Van der Meijden, De Jong, Van Lubeck,

Patist, de heer Werdens (docent L.O.).

Achterste rij (v.l.n.r.): Wmrs. Oostenveld,

Oldenbeuving, Van Os, Kort, Van Nuenen,

Markman en Lampert.

KLAS H. Voorste rij (v.l.n.r.): Unt. Berghs,

wmrs. Rijnen, Ruiterman, Smits, De Koning,

Stift, Schoenmaker, Van der Veer, adj.

Knoors.

Middelste rij (v.l.n.r.): Owmr. Bertlehem,

wmrs. Van Kampen, Reizevoort, Regeer,

Schietter, Van Rijsbergen, Overeijnder, de

heer Werdens (docent L.O.).

Achterste rij (v.l.n.r.): Wmrs. Stevens, Ren-

kens, Rensink, Phoelich, Simons, Snoeren,

Regeer en Peltenburg.

KLAS I. Voorste rij (v.l.n.r.): Unt. Berghs,

wmrs. Zonneveld, Volleberg, Visser, Vonken,

Spanbroek, Voorbraak, Vaassen.

Middelste rij (v.l.n.r.): Wmrs. Theunisse,

Schouwenaars, owmr. Bijl, wmr. Van de

Werkens, de heer Werdens (docent L.O.)

owmr. Van Hek, wmrs. scnuurbters, Turn-

mers, Van Tuyl.

Achterste rij (v.l.n.r.): Wmrs. Verboord, Van

de Zanden, De Wit, Vervoort, Van 't Veer,

Vallinga, Verlaan, De Vries.

H
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Film RP te Water
klaar voor gebruik

Foto's: RVD Filmdienst

UTRECHT. - "Deze film bevat

beelden van de werkzaamheden van

de Rijkspolitie te Water die ik, in de

lange tijd dat ik bij de dienst werk,

nog niet heb gezien". Op deze wijze

complimenteerde commandeur M. de

Ruiter de makers van de nieuwe

wervings-voorlichtingsfilm over de

Rijkspolitie te Water.

Op 2 augustus werd de film voor de

eerste maal vertoond. Vele belang-

stellenden, medewerkers, spelers en

figuranten zagen in een van de film-

studio's van Cinecentrum te Hilver-

sum beelden van politiemensen op

patrouille aan boord van hun vaar-

tuig, bij controles aan boord van

een eenvoudige en objectieve wijze

een indruk van de omvangrijke taak

van de Rijkspolitie te Water. Zij zal

worden gebruikt bij de informatie

over het werk van de politie in de

voorlichtings- en de wervingssfeer.

"Ik hoop dat de film kan bijdragen

tot het aanstellen van meer politie-

personeel, afkomstig van scheep-

vaart en watersport. Hun kennis van

de scheepvaart, waarvan de overheid

overigens gratis gebruik maakt, aan-

gevuld met onze politieopleiding is

nodig om de taak van de RP te

Water op de juiste wijze te verrich-

schepen, surveillerend in natuurge-

bieden, op de schaatsen en dreggend

op diep water. De rolprent, die on-

geveer 12 minuten duurt, geeft op

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Beeld uit de film: Politiële belangstelling voor een duwboot.

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.V.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Teleloon 070 • 81 4731

ten." (AH)

" . . ;;'~: ~'Jif.?::~,::i;;.~:;_.'. .'~:iib·'~
.' ...':, ,~:_.;.~... .•.. ' .,-.:-.,.. -,.' ~.~
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OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

De heer A. van den Bos (hoofd BPV)

overhandigt de heer M. de Ruiter de

eerste copie van de film "RPtW".

21
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Presentator Cees van Drongelen

De Rijkspolitie in
I

de NOS-schijnvverpers

LELYSTAD. - "Wat mij betreft

had het programma best een uur

langer kunnen duren", merkte pre-

sentator Cees van Drongelen op na

afloop van het anderhalf uur duren-

de radio-programma "Zoeklicht op

Nederland" van vrijdag 16 septem-
ber j.l.

In een direkte uitzending vanuit het

gemeenschapscentrum 'Agoras' in

Foto's: H. L. van Harrevelt (BPV)

Lelystad stond het korps Rijkspolitie

in deze aflevering centraal.

Door middel van vraaggesprekken

met de Algemeen Inspecteur, de

commandanten van de landelijke

diensten en van het district Zwolle,

schetste de presentator de luisteraars

een beeld van de organisatie en de

wijze van werken van het korps.

Tijdens het programma werd door-

22

Leesapparaat
Reinka's partner TRAFFIPAX is
specialist in fotografische verkeers-
kontrole. Produceert registratie- én ..
verwerkingsapparatuur. Deze projector
L 60 is een uitgesproken tijd- en
kostenbesparende hulp bij het uitlezen
van de volgeschoten kleinbeeldfilms.
Het briljante scherm onthult met zijn
vergrotingsfaktoren 8 of 18 letterlijk
alles wat de kamera vastlegde.
• Ook bij daglicht kunt U dit lees-
apparaat gebruiken.
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Programma-maker

Ben Dingerdis in de

reportagewagen.

Achter de knoppen hoofdtechnicus

Jacob Cats

geschakeld naar de politiepraktijk.

Verslaggever Rob Funcke was te

gast op het groepsbureau te Wychen

om met de leden van de groep te

praten over het functioneren van de

Rijkspolitie in de regio; AVRO- ,

reporter Gerard Zonder bevond zich

aan boord van de RP 29 op de

Waal om verslag te doen van de er-

varingen tijdens een patrouille van

Generaal Plattel 'in de lucht'. Naast

hem de heren M. de Ruiter (RPtW),

E.. E. Gerritsen (Luva), A. C. Vogel

(AVD) en C. H. Honooop (district

Zwolle)

Rob van Rees ... regio-informatie

Bij het beluisteren van de vraag-

gesprekken ben ik onder de indruk

gekomen van de grootte van het

korps." (A.H.)

23

een van de boten van de RPtW; de

radiomedewerkers Piet Grootendorst,

Cees Gravendaal en Hans Jansen be-

zetten posten in de Alex 402 (vlieg-

tuig), de Alex 25 (Porsche) en de

berichtencentrale van de AVD in

Driebergen om aktuele verkeersin-

formatie te verzorgen. AVD'er Rob

van Rees, bekend van de radio-ver-

keersinformatie op donderdagmorgen

voor de AVRO-microfoon, was aan-

wezig om de regio-informatie te

lezen.

De Rijkspolitiekapel luisterde het

geheel muzikaal op.

Voor het in de lucht brengen van

het programma had de NOS 22 per-

soneelsleden ingezet. Een vliegtuig

op 5000 foot boven de omgeving

van Rhenen diende als relaisstation

en zorgde dat de luisteraars alle

vraaggesprekken vanuit de diverse

buitenposten vlekkeloos konden ont-

vangen.

Programmamaker Ben Dingerdis:

"Zoeklicht op Nederland is een pro-

gramma waarin de regio of delen van

de regio nader worden belicht. Om-

dat de Rijkspolitie juist in die sfeer

werkt leek het ons een goed idee om

over dat deel van het politiewerk

een programma te maken.
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Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL n.v.
"

Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

RP-kollega Beaufort zwom
zich naar 2e plaats
bij N.P.S.B.-kampioenschappen

Op 31 augustus verschenen op de

Amsterdamse Bosbaan 86 mannen

en vrouwen aan de start van de

N.P.S.B.-zwemkampioenschappen om

twee kilometer af te leggen in de

categorieën vrije slag, schoolslag,

dames en heren.

De temperatuur van het open water

was niet al te hoog, daarom hadden

velen zich dik in de vaseline gezet.

De vrije slag leverde een overwin-

ning op voor H. J. Brink van de

Koninklijke Marechaussee, die de

2 km in 29 minuten en 45 seconden

aflegde. De vierde plaats was voor

RP-kollega E. Drenth van R.S.O.D.A.

(Amsterdam) met 32.13 min.

De overwinning bij de 2 km school-

slag ging naar P. Spijk van de Haagse

politie (34.02 min.); tweede werd de

jonge Rijkspolitiezwemmer A. J.

Beaufort van Luctor (36.24 min.).

Bij de veteranen deed W. P. van Zijl

van Luctor opnieuw van zich horen.

Met bijna 2 minuten voorsprong op

nummer twee legde hij beslag op de

eerste plaats (32.19 min.).

De Haagse mejuffrouw E. M. A.

Pattynamà werd winnares bij de

dames in 32.24 minuten.

Daar de H.P.S.V. over de snelste

zwemmers beschikte, gingen de

Hagenaars met de verenigingsprijs

naar huis. De tweede plaats was voor

de Rijkspolitiesportvereniging Luctor.

School Apeldoorn tweede
bij schoolzwemmen

Een zwemtreffen tussen vier politie-

opleidingsscholen over een afstand

van 1 kilometer werd gewonnen door

de thuisclub, de opleidingsschool van

Noord-Holland, met 79 punten. De

Rijkspolitieopleidingsschool uit Apel-

doorn werd tweede (84 punten). De

opleiding van de gemeentepolitie uit

Lochem nam de derde plaats in, ter-

wijl de Haagse politieschool als

laatste eindigde.

Karatekampioen Kallenbach (rechts)

demonstreert judo met karate.

Foto: Techn. Rech. Den Haag

Sportinstructeurs
praten bij op Papendal

VOORBURG. - In de week van

15 tot 19 augustus waren alle RP-

sportinstructeurs op Papendal bijeen

om op hun vakgebied bij te praten.

Men discussieerde over didaktiek

(lesgeven), differentiatie (het reke-

ning houden met aanleg, geoefend-

heid, leeftijd en interesse van de

sportbeoefenaar) en intensivering (het

meerdere malen beoefenen van diver-

se sportonderdelen).

Als gastdocenten traden bij dit jaar-

lijkse gebeuren op de heren R. van

Lummel en W. Westphal van het

CIOS in Overveen en de Europeese

karatekampioen J. H. Kallenbach,

die een kombinatie van Judo en

Karate demonstreerde.

• Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

• Aanleg van Wegen beplantingen

• Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

• Het aanbrengen van slijtlagen

24
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TEST UZELF:

Hoe staat het met
uw konditie 7

VOORBURG. - Hoe zit het met de

kracht, de snelheid, de beweeglijk-

heid en het uithoudingsvermogen

van de executieve Rijkspolitieman?

Binnenkort zal de konditietest wor-

den ingevoerd. Het zal dan voor uw

sportinstructeur en u mogelijk zijn

een beeld te vormen van uw fitheid.

Voor deze test zijn vier oefeningen

ontworpen, die de man of de vrouw

eens per half jaar moet uitvoeren.

Bij de beoordeling van de resultaten

die u heeft geboekt zal rekening wor-

den gehouden met leeftijd en ge-
slacht.

Oefening I.

Hoeveel meter kunt u in 12 minuten

lopen?

MANNEN:

tlm 29 jaar 30 tlm 39 jaar 40 tlm 49 jaar 50 tlm 59 jaar

tot 1600 m. tot 1500 m. tot 1400 m. tot 1300 m. o punten

1600 - 2000 m. 1500 - 1900 m. 1400 - 1750 m. 1300 - 1650 m. 25 punten

2000 - 2400 m. 1900 - 2300 m. 1750-2100 m. 1650 - 2000 m. 50 punten

2400 - 2800 m. 2300 - 2650 m. 2100 - 2450 m. 2000 - 2200 m. 75 punten

meer dan 2800 m. meer dan 2650 m. meer dan 2450 m. meer dan 2200 m. 100 punten

VROUWEN:

tlm 29 jaar 30 tlm 39 jaar 40 tlm 49 jaar 50 tlm 59 jaar

tot 1500 m. tot 1400 m. tot 1300 m. tot ]200 m. o punten

1500 - 1850 m. I-WO - 1750 m. 1300 - 1600 m. 1200 - ] 500 m. 25 punten

1850 - 2200 m. 1750 - 1950 m. ]600 - 1800 m. 1500 - 1700 m. 50 punten

2200 - 2350 m. 1950 - 2150 m. 1800 - 2000 m. 1700 - 1900 m. 75 punten

meer dan 2350 m. meer dan 2150 m. meer dan 2000 m. meer dan 1900 m. 100 punten

~
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Oefening 2.

Hoe vaak kunt u zich vanuit ligsteun

opdrukken?

-
MANNEN:

tJm 29 jaar 30 tJm 39 jaar 40 tJm 49 jaar 50 tJm 59 jaar

maximaal 2 x maximaal 2 x maximaal 1 x o x o punten

3 tJm 7 x 3 tJm 7 x 2 tJm 6 x 1 t/rn 5 x 25 punten

8 t/rn 14 x 8 t/rn 14 x 7 t/m 12 x 6 t/rn 9 x 50 punten

15 t/m 22 x 15 t/rn 20 x 13 t/rn 17 x 10 t/rn 14 x 75 punten

23 x of meer 21 x of meer 18 x of meer 15 x 'Of meer 100 punten

VROUWEN:

t/rn 29 jaar 30 t/rn 39 jaar 40 t/rn 49 jaar 50 t/rn 59 jaar

maximaal 4 x maximaal 4 x maximaal 3 x maximaal 2 x o punten

5 t/m 9 x 5 t/rn 9 x 4 t/rn 8 x 3 t/rn 5 x 25 punten

10 t/rn 19 x 10 t/rn 18 x 9 t/rn 16 x 6 t/rn 13 x 50 punten

20 t/rn 29 x 19 t/rn 27 x 17 t/rn 25 x 14 t/rn 19 x 75 punten

30 x of meer 28 x of meer 26 x of meer 20 x of meer 100 punten

Oefening 3.

Hoe veel situps kunt u in 30 sekonden

maken?

(Vanuit rugligging, met de handen

blijvend in de nek en de knieën blij-

vend opgetrokken ondereen hoek

van 45 graden, in zithouding komen)

MANNEN:

30 t/rn 39 jaart/rn 29 jaar

maximaal 13 x

14 t/m 17 x

18 t/rn 2] x

22 t/rn 25 x

26 x of

maximaal 12 x

13 t/rn 16 x

17 t/rn 20 x

21 t/rn 24 x

;...325 x of meer

.~:
/./

~

40 t/rn 49 jaar 50 t/rn 59 jaar

maximaal 11 x maximaal 10 x o punten

12 t/rn 15 x 11 tlm 14 x 25 punten

16 t/rn 19 x 15 tlm 18 x 50 punten

20 tlm 23 x 19 tlm 22 x 75 punten

24 x of meer 23 x of meer 100 punten

~•..., .._---.. .'~~.~..~...:-:"-:.::: :.:''':.::-::"":"

-~~:.

?"
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VROUWEN:

tJm 29 jaar 30 tJm 39 jaar 40 tJm 49 jaar 50 tJm 59 jaar

maximaal 12 x maximaal 11 x maximaal 10 x maximaal 9 x o punten

13 tJm 16 x 12 tJm 15 x 11 tJm 14 x 10 tJm 13 x 25 punten

17 tJm 20 x 16 tJm 19 x 15 tJm 18 x 14 tJm 17 x 50 punten

21 tJm 24 x 20 tJm 23 x 19 tlm 22 x 18 tJm 21 x 75 punten

25 x of meer 24 x of meer 23 x of meer 22 x of meer 100 punten

Oefening 4.

Hoe hoog kunt u (vanuit stilstand)

springen?

MANNEN:

tJm 29 jaar 30 tJm 39 jaar 40 tJm 49 jaar 50 tJm 59 jaar

maximaal 21 cm maximaal 19 cm maximaal 17 cm maximaal 16 cm o punten
22 tot 35 cm 20 tot 33 cm 18 tot 31 cm 17 tot 28 cm 25 punten
35 tot 45 cm 33 tot 43 cm 31 tot 41 cm 28 tot 37 cm 50 punten
45 tot 55 cm 43 tot 53 cm 41 tot 51 cm 37 tot 46 cm 75 punten
55 cm of meer 53 cm of meer 51 cm of meer 46 cm of meer 100 punten

VROUWEN:

tJm 29 jaar 30 tJm 39 jaar 40 tJm 49 jaar 50 tJm 59 jaar

maximaal 19 cm maximaal 18 cm maximaal 16 cm maximaal 15 cm o punten

20 tot 30 cm 19 tot 29 cm 17 tot 28 cm 16 tot 25 cm 25 punten

30 tot 40 cm 29 tot 37 cm 28 tot 35 cm 25 tot 32 cm 50 punten

40 tot 50 cm 37 tot 45 cm 35 tot 41 cm 32 tot 37 cm 75 punten

50 cm of meer 45 cm of meer 41 cm of meer 37 cm of meer 100 punten

Hoeveel punten?

Heeft u bij deze oefeningen steeds

100 punten behaald, dan verkeert u

in een zeer goede konditie. Houden

zo!

Een score van 75 punten wijst uit,

dat u er lichamelijk goed voor staat.

Reden tot ongerustheid is er nog niet

als u 50 punten heeft behaald. Het

is echter wel zaak dat u op de fiets

naar het bureau blijft komen, in

plaats van die 1500 meter per auto

af te leggen.

Als. u slechts 25 punten heeft be-

haald, is het tijd om uw fiets uit de

schuur te halen en hem voor gebruik

gereed te maken. De eerste rit dient

te zijn naar de kassa van het zwem-

bad om een abonnement te kopen

(en er dan ook druk gebruik van te

maken!).

Voor de mensen met nul punten

kunnen we alleen nog maar een kol-

lekte houden.

~"
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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.

Twaalf kollega's op het ere-schavotje

omdat ze ook buiten de politiesport

opmerkelijke prestaties leveren (RPm

juni/juli). Nou, denk je dan, dat is \ 50 FEUlllES PAPIER ~ CIGARETTES
gemiddeld in elke provincie een.
Maar wat zie je? Vijf Zuidlimburgers ROLT BETER· PLAKT BETER • BRANDT BETER

Wachtmeesters-kieken

In het dikke zomernummer werden

we verrast met niet minder dan ruim

drie pagina's vol foto's van nieuwe

wachtmeesters. Mensen die (nog)

niemand in het korps kent en voor

wie je pas belangstelling krijgt als

ze ergens geplaatst zijn. Het nut van

wachtmeesters-kieken lijkt dan ook

niet erg groot.

Ook de nieuwe wachtmeesters heb-

ben er nauwelijks iets aan, want ze

hebben diezelfde klassefoto(s} zelf al

eerder in hun bezit. De enigen die

het misschien leuk vinden om al die

prentjes gratis te verzamelen, zijn

wellicht de docenten van de school.

Maar ik geloof zeker dat de meeste

andere van de 10.000 abonnees op

dit blad (zo groot is de oplaag toch,

als ik goed ben ingelicht?) liever iets

anders op deze pagina's hadden ge-

zien.
H.G., Maastricht

• Er zijn meer van deze geluiden

ontvangen. Overwogen wordt de

foto's voortaan verkleind af te druk-

ken of ze helemaal weg te laten, ten-

zij een golf van protesten ons daar-

van weerhoudt. En wat de drukop-

laag betreft: die ligt inderdaad boven

de 10.000. Om precies te zijn: op
11.500 exemplaren.

Zuidlimburgers
e.xtra-sportief?

maken met elkaar bijna de helft van

alle sporters uit. Alsof Zuidlimburgers

zulke buitengewone sporters zouden

zijn. Vanwaar deze merkwaardige

diskriminatie? Niemand uit de distric-

ten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn,

Assen, Breda, Eindhoven, Den Haag,

Groningen, Middelburg, Nijmegen,

Roermond en Utrecht, maar wel vijf

uit district Maastricht, waar de re-

daktie-voorzitter toevallig (?) z'n

standplaats heeft.

Sportieveling, Groningen

• Alle info's hebben kandidaten uit

hun district of dienst genoemd en

daar is door de redaktie toen een

keus uit gemaakt. Gelet is alleen op

de interessantste sporten en funkties.

En daarbij kwam Zuid-Limburg met

z'n schaarbanen, wedvliegers, wieler-

coureurs, etc. nu eenmaal als meest

kleurrijke sportdistrict uit de bus.

Overigens zal de 'sportprijs' de vol-

gende keer wel in Nijmegen terecht-

komen, want daar is de redaktievoor-

zitter kortgeleden naar toe verhuisd.

(Red.)

Voo•.1tVÏeje ook d•.aait,
1tV8tje ook dftlait.

Met MascoHe

jJ
s ~~~~~,!

~(i I>
>. 2J
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Niet niks

U maakt wel een grapje met uw

tekening van de bijziende en de ver-

ziende mannen in de wachtkamer

van de oogarts, als u er onder zet

dat 'de gezondheidstoestand van de

leden van het korps over het alge-

meen goed is'.

Want in uw artikel lees ik toch ook,

"dat het veelal komt tot een voor-

tijdige afkeuring na langdurige ziekte-

perioden. Tn 1976 verlieten 65 per-

soneelsleden voortijdig de rijkspolitie-

dienst". Dat is toch niet niks ...

J.H.S.-d.B.

• Niettemin ligt het ziektecijfer in

het korps (41/2%) véél lager dan in

het bedrijfsleven (9,5 %). Dat is toch

óók niet niks. (Red.)

Advertenties

Staan er in het september-nummer

niet wat veel advertenties? Norma-

liter zijn het er meestal zo'n stuk of

10 pagina's en dat is nog wel te

harden. Maar nu waren het er wel

een stuk of 17. Had op die plaats

niet beter tekst kunnen staan?

Joh. B., Dordrecht

• Toename van het 'aantal adver-

tenties heeft alleen maar een gun-

stige invloed op het aantal tekst-

pagina's.

Tegenover 10 pagina's advertenties

staan doorgaans 24 tekstpagina's.

Het sept. no. met 17 advertentie-

pagina's 'had echter 31 tekstpagina's.

Meer advertenties betekenen dus

ook meer tekstpagina's. Overigens:

als ons blad helemaal geen adver-

tenties had, zou de abonnementsprijs

met minstens een tientje per jaar

hoger moeten worden. (Red.)

Gericht schieten
of raak schieten?

Uit het artikel over het Jaarverslag

1976 lees ik dat 88 maal gebruik

werd gemaakt van vuurwapens, in

41 gevallen werd een of meermalen

gericht geschoten. Maar er wordt niet

bij vermeld hoevaak er geraakt werd,

hetzij als resultaat van een gericht

schot, hetzij als noodlottig gevolg

van een niet gericht schot. Is het niet

.interessanter om te weten hoeveel

mensen door een schot getroffen -wer-

den dan het aantal patronen te tellen?

• Uw vraag is in de roos, maar het

Jaarverslag geeft daar geen antwoord

op. Misschien volgend jaar. (Red.)

H.H.

Shell helpt de

autokosten drukken.

32
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Toen hij werd bevorderd tot opper-

wachtmeester, moest hij verhuizen

naar een klein dorp in de Gelderse

Achterhoek. Het gehucht was ZO

klein, dat er voor de politie nauwe-

lijks iets te beleven viel. De inwoners

van de plaats waren grotendeels

boeren, die het de politieman niet

moeilijk maakten.

Het bureau was aan huis. De kers-

verse opper kreeg voor het vervoer

op de standplaats en voor de reis

naar het groepsbureau dat op zes

kilometer afstand lag een VLM

('Vltra Licht Motorrijwiel' volgens

de brieven) waar het mooie wel af

was.

Het gebeurde nogal eens dat de

berijder van de Vlm halverwege bleef

steken omdat het voertuig het niet

meer deed. De patrouillewagen van

de groep moest er dan aan te pas

komen om het onding op te halen.

Op een avond, het was al goed don-

ker, deed het ding het weer eens niet.

Er zat voor de opper niets anders op

dan de Vlm bij een boer te parkeren

,.~ //~ .

. ~' _'0J
fP1

~
~

-==-----=-- ----------- ------- ..•
~.

De IIUlml1

door G. A. Eijzenga - Engelmoer

tekening: G. Schut

en te voet naar huis te gaan. Onder-

weg zag de ijverige politieman toch

nog een overtreding: boer Hooikaas

bestuurde een paard en wagen zon-

der enige verlichting. De politieman

te voet liet het gerij stoppen en zei:

'Man, man. Wat doe je gevaarlijk

om zonder licht te rijden. Dat is toch

vragen om een bekeuring'.

Het antwoord van de boer was: 'Och

schei toch uut. Licht? Da's toch hier

neet neudig, d'r kump hier immers

binoa gin verkeer langs. Wat bin ie

toch een 'meneertien precies'. Het

kumpt nog zo varre dat wie achter-

lichies op de klompen mut draag'n!'

"

(I

I -qpgaé1~ 1. ;;l.

- ~'--'~•.
~

Een dag of wat later kon de opper

zijn gerepareerde Vlm gaan halen.

Qp de terugweg kreeg het verrekte

ding weer kuren. Deze keer haperde

er wat aan de stuurinrichting.

In een scherpe bocht reed de Vlm

op eigen houtje rechtdoor met een

sneltreinvaart het erf van een boer-

derij op, recht op de keukendeur

aan. Op het moment dat de brom-

fiets hij de deur was gekomen werd

deze geopend. Voordat de 'bestuur-

der' van de Vlm wist wat er aan de

hand was, stond hij met vervoermid-

del en al in de keuken tegen een

tafel. Stom verbaast keek boer Hooi-

kaas hem aan maar zei toen heel

nuchter: 'Ik hoef oe neet te vroag'n

binn'n te kommen, want ie bunt d'r

al.' Voor de politieman was er niet

veel lol aan; hij had schaafwonden

en een paar gekneusde ribben, en

die doen pijn als je lacht.

De boer begon te grijnren en zei:

'Man, man. Wat doe ie gevaarlijk.

W oar kan ik oe nou es een bekeu-

ring veur geev'n?'
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)

F. J. C. M. van Ellen, Nijmegen

(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

H. G. i. S. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

Mej. i. A. Pronk, Beilen

(landgroepen)

Th. Spelt, 's-Gravenhage

(staf district)

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

(landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(fotograaf B.P.V.)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

A. Huizing

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tei. 03380- 1 91 54

EINDREDACTIE:

Koen Aartsma

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tei. 08380- 1 91 54

LAY OUT

LIMA-studio, Heerenveen

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40 - Noordwolde (Fr.)

tei. 05612- 5 41

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, Dokkum

tei. 05190- 23 21

Postgiro 83 31 11

*Abonnementsprijs f 26,50 (inci. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
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GEMEENTE IIEEMSTEDE

De gemeente Heemstede telt ongeveer 27.000

inwoners.

Per 1 mei 1978 is te vervullen de funktie van

KORPSCHEF VAN GEMEENTEPOLITIE
(hoofdinspecteur, ambtenaar 1e klas)

Gedacht wordt aan een kandidaat in de leeftijd van

ca. 35 tot 45 jaar.

Sollicitanten zullen informatie ontvangen omtrent

de gemeente Heemstede, de profielschets en de te

volgen procedure die tot een benoeming zal moeten

leiden.

Zij die overwegen te solliciteren kunnen deze en

andere informatie eerst telefonisch of schriftelijk

aanvragen bij de burgemeester.

Belangstellenden worden uitgenodigd sollicitaties

met uitvoerige inlichtingen binnen 2 weken na de

verschijning van dit blad te zenden aan de burge-

meester van Heemstede. Op de enveloppe te ver-

meiden "Persoonlijk".

. . . onopvallende surveillance in Voiendam ,
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nieuwe ~ - t ..,
groeps·~•..._~
commandanten
Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Wittem de adjudant L. G. H.

Peerboom. Hij werd geboren op 10

december 1932 te Vaals en was sedert

1 januari 1974 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Ubach over

Worms.

Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als groepscommandant te

Muntendam de adjudant E. Warrink.

Hij werd geboren op 28 november

1925 te Drouwen en was sedert 1

januari 1973 rayoncommandant te

Bellingwolde,

Met ingang van 1 september 1977

aangewezen als commandant van de

groep Schoonebeek de adjudant K.

Luinge. Hij werd geboren op 21

november 1925 te Peize en was sedert

20 april 1974 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Gaasterland.

Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Goedereede de adjudant S. v.d.

Velde. Hij werd geboren op 21 mei

1932 te Herkingen en was sedert 1

april 1975 commandant van groep-

standplaatsrayon te Waddinxveen.

Met ingang van 1 juli 1977 aange-

wezen als commandant van de groep

Middelharnis de adjudant J. Kootstra.

Hij werd geboren op 24 augustus

1932 te Schelluinen en was sedert

1 juli 19.75 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Middelharnis.

Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Oegstgeest de adjudant A. Gel-

derblom. Hij werd geboren op 25

december 1930 te Pijnacker en was

sedert 16 oktober 1975 plaatsver-

vangend commandant van de groep

Pijnacker.

Met ingang van 1 september 1977

aangewezen als commandant van de

groep Lekkerkerk de adjudant P. A.

v. Dommele. Hij werd geboren op

13 september 1932 te Klundert en

was sedert 1 juli 1972 plaatsvervan-

gend commandant van de groep Lek-

kerkerk.

Met ingang van 1 september 1977

aangewezen als commandant van de

groep Reirnerswaal de adjudant W.

I. de Jonge. Hij werd geboren op 7

juli 1921 te Axel en was sedert 15

augustus 1972 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Reimerswaal.

Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Meerkerk de adjudant H. A.

de Bruijn. Hij werd geboren op 2

juni 1923 en was sedert 1 maart 1972

postcommandant te Abcoude.

Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Hoogwoud de adjudant J.

Siersema. Hij werd geboren op 7

april 1918 te Ulrum en was sedert

1 december 1974 plaatsvervangend

commandant van de groep Hoog-

woud.
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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
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Lettergreep-puzzel

Op elke stip moet één letter worden

geplaatst van de woorden die er-

achter staan omschreven. De ge-

vraagde woorden kunnen uit de hier-

onderstaande lettergrepen worden ge-

vormd:

a ach al dap de de de del der dier don e ei

ek gels kam kei ker la land las len men na

o on pa pan ped pen per pier ren res rig sa

sme ster ten ter ter tig ve ver ij.

Bij een, JUiste oplossing vormen de

beginletters een bekend gezegde.

Wie het gezegde heeft gevonden en

dit op een briefkaart (geadresseerd

aan Brahmsstraat 9, Eerbeek) ver-

meldt, dingt mee naar onze maande-

lijkse boeken- of platenbon van

f 25,-. Inzendingen tot uiterlijk 10

november 1977.

moedig;

ridders;

oliën;

groot, katachtig roof-

dier;

werkzaam, noest

ondergronds vertrek;

door water omgeven

land;

overblijfsels;

monster;

roeispaan van een kano;

duister;

bosvogel;

plaats bij Zwolle;.

op elke plaats;

schrijfgerei;

zomergroente;

hinderlijk;

niet vóór;

luchthalen;

zitten aan vingers en

tenen.

Kolommen-puzzel

Plaats in elke kolom 17 woorden

zodanig dat ieder volgend woord

steeds zoveel mogelijk de letters be-

vat van het daaraan voorafgaande

woord. De omschrijvingen luidden:

1. nachtrust; 2. meer; 3. vruchtennat; 4. lid

van het gezin; 5. klinker; 6. verbrande steen-

kool; 7. halsdoek; 8. moerassig; 9. woon-

plaats; 10. bloedbuis; 11. mannetjesbij; 12.

deel van de mast; 13. medeklinker; 14. zang-

noot; 15. gymnastiektoestel; 16. boomvrucht;

17. krachtig; 18. klinker; 19. bijwoordje; 20.

gordijnlat; 21. gele kleurstof; 22. metaalsoort;

23. voormaag van graanetende vogels; 24.

opstopper; 25. rivier in Italië; 26. klinker; 27.

deel van de Bijbel (afkorting); 28. schadelijk

insect; 29. stuk vis; 30. machine in de auto;

31. vet van de melk; 32. familielid; 33. voor-

zetsel; 34. medeklinker; 35. soort wollen stof;

36. geluid van een fietsband, die springt; 37.

vernis; 38. reeds; 39. klinker; 40. torenkraài;

41. deel van de boom; 42. latten kist; 43.

vuurpijl; 44. eetlust; 45. klein soort paard;

46. voorzetsel; 47. klinker; 48. oude maat;

49. huid; 50. niet weinig, heel wat; 51. ge-

brek.
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• Hoe komen we toch aan onze springende granaat?

• Reserve-RP: Kwestie van inzetten • Verkeersongeval

60 jaar geleden. Oud-marechaussee W. Scheil (links op

de foto) vertelt over zijn roemruchte jaren als ME-er.
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in dit nummer

Reserve-Rijkspolitie:

'Kwestie van inzetten'

Het korps Rijkspolitie telt meer

dan 3000 reservisten. Waarom doen

ze dit vrijwilligerswerk? Wat is de

zin ervan? Wat zijn het voor

mensen die dit doen? RPm laat de

reservisten aan het woord. Mèt

hun ideeën en wensen. Met hun

L.O.R. En mèt hun eigen kapel

pag. 6

Op de kiek bij een
verkeersongeval ...

Zo ging dat 60 jaar geleden, bij

Hulstberg in Limburg, nadat twee

dronken autopassagiers waren

verongelukt. De linker marechaussee

is de nu gepensioneerde RP-adjudant

W. Scheil (82) uit Gemert, die zijn

levensverhaal bij de politie vertelt

~ pq. ~

5
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Op een augustus van dit jaar telde het korps Rijkspolitie
3021 reserve-politiemensen. Allemaal vrijwilligers, die in

hun 'burger'-bestaan werken als winkelier, ambtenaar,
chauffeur, bouwvakker of tuinder. Eens in de veertien
dagen trekken ze op een avond het Rijkspolitie-uniform

aan om de oefenavonden bij te wonen. Daarnaast gaan
ze op min of meer geregelde tijden in het 'pak' de straat
op, om met een beroepspolitieman te surveilleren, of ze
fungeren op het groepsbureau als planton.
Wat zijn dat voor mensen, die reserve-wachtmeesters of

- wachtmeesters 1e klasse? Wat is hun taak? Waarom
doen ze dat vrijwilligerswerk? Wat denkt de beroeps-
politieman van hen? Wat is de zin van het bestaan van de
reserve-Rijkspolitie?

Reserve

Rijks-

politie

6
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ESTIE
VAN
INZEnE

door: A. Huizing

"De regering acht het geboden, dat

onder bijzondere omstandigheden in

de eerste plaats de beroepspolitie zo-

veel mogelijk wordt vrijgemaakt voor

de beteugeling van woelingen en om-

wentelingspogingen. Daarom heeft

zij de reserve-Rijks- en -Gemeente-

politie ingesteld.

Zij roept thans allen op, die van

goeden wille zijn, opdat zij, na een

korte opleiding, wanneer dit nodig

mocht zijn, toegerust met de vereiste

kennis en vakbekwaamheid, het ge-

zagsapparaat kunnen versterken en
er toe mede kunnen werken, het ge-

zag te handhaven". Aldus - in mei

1948 -- de toenmalige Minister van

Binnenlandse Zaken in een toespraak

voor de radio. De aanleiding van

deze oproep was duidelijk: In Tsjecho

Slowakije had een staatsgreep plaats-

gevonden. Naar de mening van vele

Nederlanders lag het communistische

gevaar om de hoek.

Velen meldden zich. Er waren ver-

zetsmensen bij, oud-militairen en bur-

gers die de oorlog aan den lijve had-

den ondervonden.

In 1956 waren er 6000 reserve-Rijks-

politiemensen. Het streefgetal was

6500. maar dat aantal heeft men

Optreden bij carnaval ... t:,.

<l ... en motorraces

7
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niet gehaald. Op ruim 6200 is het

aanbod blijven steken en daarna liep

de sterkte terug tot er in 1975 min-

der dan 3000 deel uitmaakten van de

Rijkspolitie. De toeloop is nu weer

groter.

Status en sensatie?

"De motivering van de aanstaande

reserve-politiemensen is gewijzigd",

zegt de heer J. K. Pietersma, hoofd

van het bureau reserve-Rijkspolitie.

Hij was zelf gedurende 22 jaar

reserve-politieman voordat hij de lege

stoel op de Algemene Inspectie ging

bezetten. Hij kent de sfeer en de

problemen in zijn bedrijf.

"Er is gelukkig nog een groot deel

dat uit idealisme dienst neemt. Men-

sen die blij zijn met onze vrijheid en

democratie en het handhaven van

recht en orde een vanzelfsprekende

zaak vinden. Een enkeling meldt zich

met een wat negatievere instelling.

Zij verwachten in het ~niform 'meer

te beleven'. Er zijn er ook die aan

het reserve-Rijkspolitieman zijn een

zekere status ontlenen. Tenslotte is

er een aantal dat simpel zegt: "Je

leert er wat",

De politieke spanningen van toen

voelt men niet meer zozeer. Er is

echter verband te leggen met 'ge-

zagshandhaving' ."

Beperkte taak

De wet geeft duidelijk aan wat er

van de vrijwillige politieman wordt

verwacht:

. . . om in tijd van oorlog, oorlogs-

Oefenavonden

gevaar, daaraan verwante of daar-

mede verband houdende buitenge-

wone omstandigheden, dan wel bij

rampen en

. . . bij ernstige ordeverstoringen van

landelijke of regionale omvang of bij

ernstige vrees voor het ontstaan daar-

van, onder andere omstandigheden,

hulpdiensten te verlenen bij de uit-

oefening van de politietaak.

"Onze reservisten hebben een be-

perkte politietaak", zegt de heer

Pietersma.

"Zij dienen zich derhalve in alle be-

scheidenheid op te stellen. Ander-

zijds heeft ons korps de plicht, de

mensen goed en gedegen te trainen,

zodat we met een gerust hart een

beroep op hen kunnen doen als die

hulp nodig is. Wij geven hen eens in

de veertien dagen les uit 'het Hand-

boek Reserve-Rijkspolitie', een boek-

werk dat enig inzicht geeft in de

politiestudie met wat Strafrecht,

Strafvordering, Staatsinrichting, Ver-

keer, Dienstvoorschriften. De instruc-

teur gaat echter niet te diep op de

onderwerpen in omdat de reserve-

politieman over het algemeen onder

leiding en verantwoordelijkheid van

een beroepspolitieman dienst doet.

Daarnaast is het van belang dat de

man zich op straat leert bewegen in

zijn uniform en dat hij leert om te

gaan met publiek.

Daarom roepen we hem op 'in

werkelijke dienst bij wijze van oefe-

ning' bij grotere evenementen: een

motorcross, een wielerronde, bij

carnaval, bloemencorso's en derge-

lijke. Men kan hem dan aantreffen

bij wegafzettingen, op parkeerplaat-

sen en bij verkeersregelingen.

9
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Een enkele maal is een aantal van

hen in werkelijke dienst opgeroepen,

zoals bij de watersnoodramp in 1953

en bij een ramp op beperkte schaal in

het Limburgse (DSM». Hun werk-

gever is verplicht hen daartoe de ge-

legenheid te geven. De overheid be-

taalt hun salaris en bovendien zijn

ze verzekerd. De laatste keer dat van

deze mogelijkheid gebruik is gemaakt,

was bij de recente gijzelingen. Toen

zijn er 150 reservisten in werkelijke

dienst opgeroepen om werkzaam-

heden te verrichten op de groepen

die door de bijstand in Drente danig

waren verzwakt".

Kwestie van inzetten

Binnenkort zal de nieuwe wervings-

brochure voor de reserve-Rijkspolitie

verschijnen, die als motto heeft mee-

gekregen 'Kwestie van Inzetten'.

"De werving van nieuw reserve-

personeel hangt deels af van de be-

langstelling die de groepen en distric-

ten daarvoor hebben. De van-mond-

tot-mond-reclame is erg belangrijk.

Door middel van de nieuwe brochure

kunnen we misschien meehelpen de

adspirant-reservist de juiste infor-

matie te verstrekken", zegt de heer

Pietersma.

"We merken bij de aanmeldingen dat

er een grotere belangstelling is van

de zijde van jonge mensen. Daar zijn

we erg blij mee omdat we een sterke

vergrijzing hebben meegemaakt.

Bovendien stijgt het gehalte van de

nieuwe reservist.

De mannen (er bestaan plannen om

ook vrouwen toe te laten) moeten

goed overwegen wat ze doen al-

vorens ze zich als reservist aanmel-

den. De man doet namelijk in zijn

eigen woonplaats dienst en dat kan

hem wel eens in een rollenkonflikt

brengen. Het kan gebeuren dat een

winkelier een klant moet korrigeren

of dat een werkgever zijn baas tot de

orde moet roepen. Je kunt natuurlijk

wel wat schuiven door de man prak-

tisch te laten oefenen in een naburige

gemeente, maar een plotselinge kon-

frontatie met een bekende blijft tot

de mogelijkheden behoren. In de

praktijk kan de beroepspolitieman

echter nare situaties voorkomen."

Dienstbaarheid

door F. M. C. Offermans

Als voorzitter van de Landelijke

Organisatie van Reservisten (L.O.R.)

van het korps Rijkspolitie ben ik van

mening dat deze vrijwilligers de aan-

dacht verdienen.

Zij verdienen waardering omdat zij

zich (merendeels uit ideële overwegin-

gen), op verzoek van de overheid, be-

langeloos beschikbaar stellen om de

reguliere politie, onder andere dan

normale omstandigheden, hulp te ver-

lenen bij de uitoefening van haar

taak. Zij volgen daartoe op vrije mid-

dagen en -avonden de theoretische

en praktische lessen tegen een ver-

goeding (anno 1977) van drie gulden

per oefening.

Ondanks hun bereidheid en inzet was

er de laatste jaren weinig of geen

belangstelling voor hen. Afbrekende

kritiek en negatieve publiciteit ten-

deerden meer naar afbraak dan naar

opbouw.

Het zal geen verwondering wekken,

dat de stemming onder de reservisten

bepaald niet enthousiast meer was.

Hun betrokkenheid bij en interesse

voor hun bezigheden bij de Rijks-

politie daalde.

Er bleek een 'Gideonsbende' onder

de vrijwilligers te zijn. Zij wilden ak-

tie gaan voeren om hun eigen stem

te kunnen laten horen bij autoriteiten

en instanties ter bevordering - in

goed overleg - van een duidelijker

taakstelling en werkzaamheid, ver-

beterde opleiding en aantrekkelijker

dienstvoorwaarden, maar ook ter

aktivering en kritische begeleiding

van de reservisten zelf.

De oprichting van de L.O.R. bracht

een bezinning op gang naar heroriën-

tatie en vernieuwing, zeker toen, na

persberichten in landelijke dagbladen,

de regering duidelijk en onomwon-

den besliste tot handhaving van de

reserve- Rijks- en -Gemeentepolitie.

Naar de mening van de L.O.R. mocht

van korpszijde worden verwacht dat

zij zou zorgdragen voor een maximale

geoefendheid en inzet van de reservis-

ten. .De reservist zou kunnen mee-

werken door 'present en paraat' te

zijn.

Met grote voortvarendheid zette de

L.O.R. daarop een struktuurschets

Reserve-Rijkspolitie op, waarin doel,

sterkte, indeling, oproep, inzet, theo-

retische opleiding, voortgezette en

praktische opleiding, vergoeding, uni-

formering en bewapening, promotie,

legitimatie en werving kort, zakelijk

werden belicht.

Dit schema werd de Algemeen In-

specteur op 3 april 1974 aangeboden.

De L.O.R. vroeg vervolgens op 30

mei 1975 een onderhoud aan bij de

Minister van Justitie om haar doel-

stellingen uiteen te zetten en de ge-

rezen gevoelens van onrust te kunnen

toelichten.

De Minister stelde er prijs op eerst

advies te ontvangen van een daartoe

in te stellen ambtelijke werkgroep,

waarin ook de Landelijke Organisatie

zou zijn vertegenwoordigd.

Binnenkort zal deze werkgroep advies

uitbrengen.

Het is stellig te verwachten, dat als

aan deze adviezen gehoor wordt ge-

geven de reservisten een krachtige

stimulans zullen krijgen. Zij zijn tot

dienstbaarheid bereid mits goed ge-

traind en voorzien van de juiste mid-

delen.

Het Korps Rijkspolitie zal meer dan

voorheen de zekerheid hebben dat

een goed reserve-apparaat klaar staat

wanneer het nodig is. 0

Het is de heer Pietersma bekend dat

er binnen de politie mensen zijn die

principiële bezwaren hebben tegen

het reserve-apparaat: "In het ver-

leden is het beladen woord 'brood-

roof' wel eens gevallen. Het is echter

geenszins de bedoeling om reservis-

ten in te zetten op plaatsen waar per-

soneelsgebrek is. Ze zijn niet aange-

nomen om gaten te vullen. Het is

echter voor het korps van belang te

weten dat er mankracht in reserve

is, waarvan men in tijd van nood ge-

bruik kan maken."

Een ander positief effekt ligt in de

sfeer van de public relations. De

11
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reservist staat positief tegenover de

politie en hij brengt zijn ideeën daar-

over naar buiten. In zijn gezin en op

zijn werk.

Wat de honorering betreft, zegt de

heer Pietersma: "Ik vind dat de waar-

dering van het vrijwillige werk van

de reservist best tot uitdrukking mag

komen in een goede financiële tege-

moetkoming. De man krijgt momen-

teel f 3,- per oefenavond. Daarvan

moet hij z'n koffie betalen. Misschien

is hij wel lid van de belangenorgani-

satie van de reservisten van de Rijks-

politie waarvoor hij contributie moet

afdragen. Mogelijk leest hij ook het

RP-magazine. Als we dan ook nog

de kosten voor een cadeautje voor

een jubilerende kollega of een pre-

sentje voor de instrukteur aan het

eind van de cursus verrekend heb-

ben, moet er onder de hand geld bij."

L.O.R.

In 1974 richtten de reservisten een ver-
eniging op, die in de sfeer van belan-

genbehartiging een spreekbuis kon

zijn voor de leden. Het was de Lan-

delijke Organisatie van de reserve-

Rijkspolitie die bij. de Minister van

Justitie aan de bel trok. Zij bood

hem een structuurschets voor de

reserve-Rijkspolitie aan waarin een

aantal vernieuwingen en wijzigingen

van de organisatie en het functio-

neren werden voorgesteld. Mede naar

aanleiding daarvan formeerde de

Minister een werkgroep die een aan-

tal knelpunten met betrekking tot de

reserve-Rijkspolitie ging bespreken.

J. K. Pietersma: "Het werd tijd dat

er iets ging gebeuren. De hele zaak

stond stil. Er werden geen initiatieven

genomen, noch in het land, noch op

de Algemene Inspectie.

Een van de onderwerpen in de werk-

groep is de opleiding. Wij willen

graag komen tot een eenvormigheid

in de opleiding zodat de mensen

over de gehele linie dezelfde mate

van geoefendheid hebben. Je ontmoet

reservisten die nooit praktisch kun-

nen werken, terwijl er kollega's van

hem zijn die elke week op pad gaan.

Er komen zaken aan de orde als de

rijbevoegdheid en de kwestie van hel

legitimatiebewijs.

aar mijn smaak dient de reservist

lees verder op pagina 1
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I:;. Plantondienst op het bureau

'V ... leren omgaan met publiek ...
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Nieuwsgierig naar hun ervaringen als reserve-Rijkspolitieman hebben we hen opgezocht. Twee reservisten.

C. F. H. Kerskes (res. RP'er vanaf 1948) uit Cuyk en R. H. Hartkamp (sinds drie jaar reservist) uit Oostvoorne.

Waarom geen

aangepaste taak?

door: A. Huizing

C. F. H. Kerskes is 57 jaar oud. Hij

was er in 1948 vlot bij om zich als

reservist te melden.

Hij is hoofd algemene zaken van een

bedrijf in Cuyk en binnen de reserve-

Rijkspolitie aktief op de groep Cuyk

en in de landelijke organisatie.

"Waarom ik reservist werd? Met de

ervaringen van de oorlog achter de

rug, lag het voor mij voor de hand

dat ik zou proberen het land bij de

handhaving van het gezag te helpen.

Ik was pal voor een reserve-politie-

apparaat dat ingezet kon worden in

tijden van noodzaak.

Voor de oorlog had ik al beroeps-

politieman willen worden. Als jon-

gen uit de Rotterdamse wijk Char-

lois keek je op tegen een politieman.

Het is er niet van gekomen en na de

oorlog hadden ze me niet nodig om-

dat ik de lengte niet had.

Het functioneren van de res. RP is

me later wel eens tegengevallen. De

verhoudingen tussen het reserve- en

Reservist C. F. H. Kerskes .

het beroepspersoneel liet veel te wen-

sen over. Het is me wel eens gebeurd

dat een 'beroeps' me bij een brand

wegstuurde toen ik mijn diensten

aanbood. Vele oudere politiemensen

beschouwden je als 'broodrovers'.

Gelukkig is dat nu anders. De jon-

gere politiemensen accepteren je veel

gemakkelijker. Het deed mij goed

dat een drietal jaren geleden de

L.O.R. werd opgericht. Daardoor

werd de mogelijkheid geschapen om

te vechten voor erkenning.

Binnen de groep Cuyk werken we

leuk. Als het dienstrooster wordt op-

gemaakt bekijkt de groepscomman-

dant al waar eventueel reservisten

ingepast kunnen worden om ervaring

in uniform op te doen. Dat dienst-

doen op straat is niet altijd even ge-

makkelijk. Bij evenementen als car-

naval voel ik me niet altijd als een

vis in het water. Het 'pak' geeft je

een bepaalde verantwoordelijkheid.

Een scheve schaats rijden is er niet

bij.

Het reservist-zijn is voor mij een

hobby. Het betekent dat je de men-

sen en de wet wilt dienen. Bij mij

speelt de gezagshandhaving daarbij

een duidelijke rol.

Ik zou graag willen dat de reserve-

Rijkspolitie een aan deze tijd aan-

gepaste taak kreeg. De uitsluitende

taak bij oorlog, oorlogsgevaar en

andere buitengewone omstandighe-

den spreekt velen niet meer zo aan.

Er zijn nu taken waarbij de reserve-

politie goed gebruikt zou kunnen

worden. Onze opdracht zou er daar-

om op gericht moeten zijn om de

beroepspolitieman meer bij te staan

bij het verrichten van werkzaam-

heden, zodat de vrijwilliger nu al

een bijdrage kan leveren bij de be-

veiliging van de maatschappij."

Politiediploma

R. H. Hartkamp is 34 jaar. Hij is

leraar aan een school voor mavo in

Brielle en doceert biologie, tekenen

en godsdienst. Hij maakt deel uit van

de groep Brielle van de 'Rijkspolitie.

"Als de Nederlandse politie vindt

dat ze haar taak alleen af kan en ik
overbodig word, lever ik mijn uni-

form zonder problemen in", merkt

de reservist nuchter op. "Ik ben niet

uit puur idealisme bij de reserve-

Rijkspolitie gekomen, maar uitslui-

tend met het idee dat ik de beroeps-

politie bij haar moeilijke taak mis-

schien een handje zou kunnen hel-

pen. Tijdens mijn studie voor leraar

heb ik overigens wel eens met het

idee gelopen om politieman te wor-

den.

Door mijn werk heb ik veel kontakt

met de jeugd. Het optreden in het

publiek geeft daardoor misschien

voor mij minder problemen dan voor

andere reservisten. Er waren wel wat

leerlingen van onze school die wat

vreemd opkeken toen ze mij in uni-

form zagen stappen, maar met dal

beeld zijn ze inmiddels al vertrouwd.

Binnen de groep waarin ik als reser-

vist werk, probeert men van de op-

leiding te maken wat er van te maken

valt. Maar desondanks vind ik dat

we teveel aan de oppervlakte blijven.

Waarom zouden vrijwilligers met in-

teresse niet opgeleid kunnen worden

voor het politiediploma?' •

Res. RP'er R. H. Hartkamp in dienst

bij de I-april feesten in Den Briel ,

13
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in het bezit te komen van zo'n moge-

lijkheid tot legitimeren. Men ver-

wacht van hem dat hij, als hij (niet

in werkelijke dienst) op iets stuit

waarbij wordt verwacht dat hij, als

reserve-politieman optreedt, hij dat

ook doet. Daarbij kan een legitimatie-

bewijs erg nuttig zijn. Overigens, men

geeft hem wel een uniform en een

wapen, waarom dan niet een legiti-

matiebewijs?

Voorts bespreekt men de taak van

de 'ambtenaar toegevoegd' in het

district. Het zijn vrijwel allen oud-

adjudanten die gedurende 22 uur per

week werkzaamheden voor de reser-

ve-Rijkspolitie verrichten. In de prak-

tijk blijkt dat aantal uren veel te laag

te zijn.

Een ander onderwerp van bespreking

is het plan om te komen tot een aan-

tal kaderplaatsen in de rang van

opperwachtmeester in districtsver-

band. In verband met de organisatie

van de groep, het onderdeel waarbij

de reservist is ingedeeld, kan de

reservist nu ten hoogste de rang van

wachtmeester l e klasse bereiken."

Het L.O. R. stelt in haar structuur-

schema voor de reserve-Rijkspolitie

een grotere taak te geven. Zoals het

er nu voor staat kan de reserve-

politie uitsluitend worden ingezet bij

oorlog of daarmee verwante omstan-

digheden en bij ordeverstoringen van

landelijke of regionale aard.

De vereniging wil de mogelijkheid

scheppen de reservisten in te zetten

bij kalamiteiten en evenementen van

plaatselijke aard. Men denkt aan in-

zet wanneer de plaatselijke politie

tijdelijk met tekorten kampt, b.v.

door detacheringen.

Van goeden wille

De heer Pietersma heeft de indruk

dat men tot een reserve-apparaat kan

komen, dat een goede bijdrage kan

leveren bij de uitvoering van, de

politietaak. "Voorwaarde is echter

dat we een goede selektie, opleiding

en training toepassen.

Het is niet redelijk en niet eerlijk om

bij voorbaat te zeggen 'Het zal wel

weer een reservist zijn' als er bij de

Rijkspolitie iets negatiefs te zien valt.

De reservist treedt misschien wat

minder ervaren op; hij is wat voor-

14

De groepscommandant roffelend in

de weer voor 'zijn' reservisten.

Ik vind het bijzonder positief dat er

3000 mensen zijn die er wat voor over

hebben om te komen helpen als de

beroepspolitie het niet meer alleen

af kan."

zichtiger en wat aarzelender. Er zijn

er echter ook die, bij de uitoefening

van hun bescheiden taak nauwelijks

van een beroepspolitieman te onder-

scheiden zijn. ... bij verkeersregelingen ...
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Twintig jaar reserve kapel

HORN. - Eens in de veertien

dagen op woensdagavond vullen

daverende muzikale klanken de

zaal van het Patronaatsgebouw in

het Limburgse Horn. Daverende

klanken die worden veroorzaakt

door de 45 leden tellende reserve-

Rijkspolitiekapel uit het district

Roermond.

Twintig jaar geleden - volgens het

68-jarige lid Crooymans al eerder -

gaf de toenmalige districtscomman-

dant in Roermond, wijlen majoor"

Boon, aanzet tot de spontane for-
matie van een muziekkapel uit de

leden van de reserve-RP.

Van de mensen die toen de kapel

vormden zijn er inmiddels velen ver-

dwenen; er zijn er nog zes over van

het eerste uur.

Het is een gezellige club van reser-

visten en oud-reservisten, aangevuld

met de dochters Marijn, Erna en

Henny van de tamboer-reservist P.

G. Jansen. Dirigent Cor Deneer, zal

wellicht binnenkort als reserve-adju-

dant het orkest leiden.

Bestuurslid Mooren: "De muzikan-

ten wonen allen in een straal van 60

à 70 kilometer van Hom. Eens per

veertien dagen zijn ze hier vrijwel

allemaal aanwezig om te repeteren.

De drumband oefent iedere week

met behulp van een bandrecorder in

Velden.

Ze treden vrijwel uitsluitend op in

het eigen district: bij bindingsavon-

den van reservisten, bij beëdigingen

en andere evenementen in Rijks-

politieverband.

De leden van de kapel beschikken

meestal over een eigen instrument; ze

dragen een bescheiden contributie

bij om de dirigent en de zaal te be-

talen. Velen van hen zijn tevens lid

van andere verenigingen. Een van

hen heeft zelfs een eigen blaaskapel."

De dames, dankzij persoonlijk in-

grijpen van generaal Plattel gekleed

in de strakke uniformpjes van het

vrouwelijke politiepersoneel, nemen

een bijzondere plaats in. Als tam-

boers laten ze zich duidelijk horen,

maar ze zouden ook graag toetreden

tot de rijen van de reservisten.

Dirigent Deneer geeft duidelijk de

toon aan; binnen korte tijd parelt

het zweet op zijn voorhoofd. Het

orkest is blij met de pauze waarin

een pilsje zich goed laat smaken.

Het orkest heeft inzinkingen gekend.

Er zijn momenten geweest waarop

men bijna besloot de club op te hef-

fen. Het is er gelukkig nooit van ge-

komen. Het muzikaal plezier heeft de

leden bij elkaar gehouden: twintig

jaar lang. Proficiat! (A.H.)

Foto: Techn. Rech. Utrecht
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MUIDEN. - "Het tekort aan per-

soneel wordt op de landgroepen het

sterkst gevoeld. Iedere bijstand die

het korps Rijkspolitie moet leveren

betekent een aanslag op de man-

kracht van de groepen in de Rijks-

politiegemeenten. Daarvan is de bur-

ger in de gemeente de dupe. Ik vind

dat er een regeling dient te komen

die de lasten op dat punt eerlijker

verdeelt", aldus de heer H. P. Nelis-

sen in zijn toespraak na zijn instal-

latie als commandant van het district

Amsterdam.

17
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19

20

In het sfeervolle Muiderslot waren

op 24 oktober j.l. de drie O's (open-

baar bestuur, openbaar ministerie en \

openbare macht) en vele andere be-

langstellenden in ruime mate aan-

wezig om deze installatie van de

voormalige districtscommandant van

de Rijkspolitie te Water te Amster-

dam bij te wonen.

De Algemeen Inspecteur zei het 'niet

gemakkelijke district Amsterdam'

met een gerust hart toe te vertrouwen

aan de nieuwe D.C. Hij ging in op

wat er van hem werd verwacht:

"N aast districtscommandant zult u

mens moeten zijn. U dient de goede

sfeer te handhaven. U moet kunnen

luisteren en overleggen met anderen

die medeverantwoordelijkheid dra-

gen. Het is niet belangrijk wát u bent,

maar hóe u bent". (A.H.)

Tien jaar opleiding
in Horn gevierd

HORN. - Met een 'vroegertje' voor

de adspiranten en een barbecue voor

het vaste personeel van de opleidings-

school is in Hom het lO-jarig be-

staan van de opleidingsschool van de

Rijkspolitie gevierd.

Op 1 oktober begon de school aan

haar derde periode van vijf jaar. De

adspiranten boden de direkteur van

de school ter gelegenheid van de

viering van het tweede lustrum een

kleuren-t.v. aan. Gezamenlijk namen

ze deel aan een feestelijke maaltijd

en vertrokken 's middags om een

uur met weekend-verlof.

In de aula van de opleidingsschool

nam het personeel 's avonds deel aan

een barbecue, opgesierd met een

muziekje en de mogelijkheid om een

dansje te maken. (vK)

Flakkeese kollega's
hadden goed hun brood

DORDRECHT. - Op de 'dag van

het brood' gingen ongeveer zeventig

mensen, allen op een of andere wijze

verwant aan het korps Rijkspolitie,

in Middelharnis (Goeree en Over-

flakkee) aan tafel, om deel te nemen

aan een grandioze broodmaaltijd.

Zes oktober is internationaal uitge-
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roepen tot 'dag van het brood'. Op

die dag zoeken de bakkers de publi-

citeit. Zij maken steeds op verschil-

lende wijze reclame voor hun produk-

ten. Vorig jaar verzorgde men op

Flakkee een uitgebreide broodmaal-

tijd voor de voltallige gemeenteraad

van Middelharnis. Dit jaar pakte

men de zaak nog groter aan. Alle

politiemensen, inclusief het admini-

stratieve personeel, met vrouw, ver-

loofde en wat dies meer zij, werden

uitgenodigd voor een Bourgondische

broodmaaltijd.

Er werd van alles opgediend: krerite-

brood, puntbroodjes, maanzaadbol-

len enz. enz. met daarbij volop beleg

en dranken.

Dat de korps arts weinig met de

politiemensen van het voormalige

eiland te doen heeft, kwam toen wel

uit. Onvoorstelbare hoeveelheden

brood en broodprodukten werden

soldaat gemaakt. Doordat het brood-

feest van zeven tot tien uur duurde,

kwamen zelfs de traagste eters aan

bod. De organisatoren hadden eer

van hun werk. "De beste bakkers

van Nederland wonen op Flakkee",

vinden onze broodetende kollega's

van Flakkee. (v.d. L.)

Krampachtige brief
van een weg coureur

ZWOLLE. - De verkeersgroep van

het district Zwolle ontving onder-

staande brief van een geverbali-

seerde weggebruiker.

".M.H.

I k geef toe, dat ik 31-7-77 te hard

gereden heeft. De oorzaak was er ook

voor. Namelijk. Ben 's morgens naar

ziekenbezoek naar ziekenhuis (Zie-

kenzorg te Enschede) geweest. Daar

ligt mijn schoonvader met een ge-

broken heup. Onderweg naar huis

kreeg ik kramp in de maag. Was aan

diaree.

Thuis aangekomen zeg ik nog: "Ge-

lukkig, de wagen is sneller dan de

maag." Maar vanmorgen, toen kreeg

ik jullie kaart wordt het anders. De

broek was schoon, maar de porte-

monnaie wordt leeg?

Wat deden jullie in zo'n geval?"

18

Commandeur M. de Ruiter

nam afscheid van het korps

AMSTERDAM/APELDOORN. -

Op 29 september heeft de heer M.

de Ruiter in Amsterdam afscheid

genomen van 'zijn' Rijkspolitie te

Water. De dag daarop schudde hij

op de opleidingsschool in Apeldoorn

als plaatsvervangend Algemeen In-

specteur van het korps Rijkspolitie

velen van binnen en buiten het korps

de hand ter gelegenheid van zijn

functioneelleeftijdsontslag.

De laatste 'waterjeiten'

Voordat de commandeur per 1 okto-

Districtscommandant Nijmegen

(RPtW) R. den Breejen (volgens het

weekblad 'Schuttevaer' de nieuwe

commandant van de RPtW) neemt

afscheid van de commandeur.

RP 47 en RP 35 ·in hun element

ber de dienst verliet stelde hij op 19

en op 26 september nog een viertal

nieuwe schepen iri gebruik. In Wil-

lemstad en in Sneek droeg hij de

RP 59, RP 46, RP 35 en RP 47 met

een gezamelijke waarde van ca. an-

derhalf miljoen gulden over aan de

bootbemanningen van de groepen

Vlissingen, Sneek en Groningen.

Bij de overdracht van de twee vaar-

tuigen in Willemstad zei hij: "De

vloot van de Rijkspolitie te Water

verkeert thans in een goede conditie.

In de toekomst zal er misschien iets

meer ruimte zijn voor meer zeewaar-

dige schepen waardoor de wateren

voor de kust meer aandacht kunnen

krijgen". (A.H.)
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I.

Direkteur P. H. Borra bij de opening van de kaderschool:

APELDOORN. - "Het is een illusie te menen dat voor
politiekaderleden, functionerend in een steeds in bewe-
ging zijnde samenleving, een cursus van acht weken voor

de toekomst voldoende houvast zou bieden. Ik ben van
mening dat we met het huidige systeem niet op de goede
weg zijn. We moeten zorgen voor een vervolg". Aldus de

direkteur van de kaderschool van het korps Rijkspolitie,
de heer P. H. Borra, bij de officiële opening van zijn
school op 13 oktober j.1.

RlJKSPOLITIEKADERSCHOOL BESTAAT AL 15 JAAR

De kaderopleiding zoals die nu functioneert, bestaat in feite al 15 jaar.

In de jaren '50 leidde de Centrale Kaderopleiding in Bilthoven vrijwel

uitsluitend wachtmeesters 1e klasse, die thuis niet konden studeren, op

voor het politiediploma '13.
Van 1950 tot en met 1962 organiseerde men vormingscursussen voor

nieuwbenoemde groepscommandanten. Daarvoor had men in de winter-

maanden in Amersfoort een jeugdherberg gehuurd.

Rond 1960 groeide het inzicht dat elk aankomend kaderlid naast het

voldoen aan formele eisen voor de naast hogere rang, een aanvullende

opleiding en vorming behoefde, gericht op de vervulling van een kader-

functie.

Te beginnen in 1963 hield men daartoe een aantal proefcursussen in

het Kaderpaviljoen op het terrein van de vroegere opleidingsschool van

de Rijkspolitie in Arnhem.

Een interdepartementale werkgroep van Justitie en Binnenlandse Zaken,

stelde in 1965 een rapport op waarin de ervaringen met deze cursussen

waren verwerkt. Voorts kwam de werkgroep met een aantal aanbe-

velingen en suggesties voor de inhoud van de kaderopleiding. De ge-

middelde leeftijd van de cursisten was toen 45 jaar.

In 1967 werd de Kaderschool een zelfstandig onderdeel en verhuisde

in 1970 naar het Rijkspolitiegebouw aan de Sarphatistraat in Amster-

dam. Deze huisvesting bleek niet ideaal. Vanaf 1 januari 1975 kon wor-

den gestart met de opvang van kadercursisten in de gecombineerde huis-

vesting van opleidingsschool en kaderschool in 'de Wijert' aan de

Arnhemseweg 346 in Apeldoorn.

In de nieuwe behuizing kan de school nu ca. 300 cursisten per jaar ont-

vangen. Hun gemiddelde leeftijd is inmiddels gezakt naar 30 jaar.

Neventaken van de kaderschool zijn:

1e. opleiding en vorming en voortgezette vorming van 'mentoren

nieuwe stijl'.

2e. opleiding, vorming en voortgezette vorming van docenten ten be-

hoeve van de diverse scholen van het korps. Een voorstel daartoe

is bij de Minister ingediend.

Hij stelde voor, de kaderleden de ge-

legenheid te bieden zich tijdens hun

loopbaan een redelijk aantal malen

buiten de werksituatie te bezinnen

op eigen functioneren. Een organi-

satie analoog aan de mogelijkheden

die voor politieofficieren zijn ge-

schapen.

Over' de kaderopleiding zei hij: "Wij

dienen ons er van bewust te zijn, dat

het aan de school ter sprake ge-

brachte van zaken omtrent mens,

organisatie en maatschappij konse-

kwenties heeft. Daarom is het be-

gonnen. Cursisten, waarop een be-

roep wordt gedaan tot het mede

dragen van verantwoordelijkheid,

waarmee gesproken wordt over leider-

schap, over inspraak, overleg en

medezeggenschap, over de behoefte

tot zelfontplooiing van medewerkers,

dienen die zaken niet uitsluitend op

zichzelf te betrekken, doch ook op

hun chefs in de werksituatie. Het kan

wel eens spanningen geven, als kader-

leden theorie en praktijk vergelijken.

Een chef is echter slecht gebaat bij

trouwe volgelingen die hem niet met

positieve kritiek tegemoet treden".

Reorganisatie en politietaak

. Mr. A. J. Fonteijn, directeur-gene-

raal van de Directie Politie van het

ministerie van Justitie, die de kader-

school (bij afwezigheid van de minis-

ter) officieel in gebruik stelde, merkte

met' betrekking tot de reorganisatie

van de politie op: 'Ik meen dat je de

Nederlandse politie niet kont toe-

spreken met: 'We gaan de hele boel

reorganiseren; jullie, Rijks- en Ge-

meentepolitie, verdwijnen. We gaan

een heel nieuw soort politie maken'.

Vervolgens een jaar of acht dat niet

doen en dan vaststellen dat die reor-

ganisatie nog vijf of tien jaar kan

duren. De verbinding van de reorga-

nisatie van de politie met een nieuwe

bestuurlijke reorganisatie brengt mee

dat eerst het totstandkomen van de

laatste moet worden afgewacht.

Overigens raak ik er meer en meer

van overtuigd dat de politietaak niet

zozeer lijdt onder het ontbreken van

19
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een nieuwe organisatie als aan een

tekort aan personeel."

iBij de afbakening van de politietaak

stelde hij: "'De politie dient, in dub-

bele betekenis van het woord, in ons

land onder de burgerij een gevoel

van veiligheid te handhaven, eigen

richting tot een voor die burgerij

aanvaardbaar peil terug te dringen.

Onder eigen richting versta ik dan

mede het begaan van overtredingen

en misdrijven. Dat brengt mee dat

het uitoefenen van geweld in vredes-

tijd een politietaak is. Het betekent

niet dat de politie, ingebed in hun

organisatie en onder hun verantwoor-

delijkheid, geen gebruik zou mogen

maken van bijstand van militaire

eenheden en middelen. Bijstand door

anderen behoort uitzondering te zijn.

Daarom dient de politieman zodanig

te zijn opgeleid en uitgerust dat het

normaal te verwachten geweld dat

moet worden gekeerd in de hand kan

worden gehouden. Deze theorie over-

plantend op de praktijk van vandaag

brengt mee dat de politie beter moet

worden voorbereid en uitgerust op

die taak.

Uitgaande van mijn poging tot taak-

afbakening zal de politie binnen die

taak hulp moeten verlenen aan hen

die deze behoeven. Hulpverlening

daarbuiten is geen politietaak."
(A.H.)

Team Zwolle winnaar
bij schietwedstrijden
voor reservisten

Foto's: Techn. Rech. Utrecht

UTRECHT. - Op 24 september

heeft het team van de reservisten uit

het district Zwolle kans gezien de

eerste plaats te behalen bij de korps-

schietwedstrijden voor districtteams

in Utrecht.

Reservist R. Gielen uit Roermond

was bij de persoonlijke prijzen met

vijf 'rozen' al zijn kollega-schutters te
goed af.

Onder bijzonder goede weersomstan-

digheden waren 64 schutters met hun

begeleiders uit 16 districten op de

schietbaan van 'Fort De Bilt' bijeen

20

om schietend een weg te banen naar

de prijzentafel.

De commandant van het district

Utrecht, Jhr. B. W. F. de Beaufort,

reikte na afloop namens de Alge-

meen Inspecteur de prijzen uit.

Deze prijsuitreiking vond plaats met

muzikale omlijsting van de kapel van

de reserve-Rijkspolitie uit Roermond.

Bij de teams namen de districten

Zwolle (139 punten), Assen en Apel-

doorn (beide 138 punten) de eerste

drie plaatsen in.

Bij de wedstrijden om de persoonlijke

prijzen werd R. Gielen uit Roermond

le (50 punten), M. Seur uit Breda

2e (49) en T. Bralts uit Apeldoorn

3e (48).

R. Gielen op weg naar de eerste prijs

v

II De wisselbeker voor Zwolle
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Geldprijs voor goed
idee van rechercheur

Foto: Techn. Rech. Den Bosch

DEN BOSCH. --L Op 23 september

overhandigde generaal Plattel aan

technisch rechercheur Hennie van

Meurs van de technische recherche

Den Bosch een geldsbedrag en een

oorkonde. Dat was de stoffelijke

waardering voor Van Meurs' ontwerp

van een afdrukraam ten behoeve van

de fotodienst van de politie.

Het idee is door het Rijk gewaar-

deerd met het grootste bedrag dat

ooit aan een korpslid werd verstrekt.

Aangetoond is dat men met dit af-

drukraam arbeid en kosten kan spa-

ren. Het idee is inmiddels door het

rijk overgedragen aan de industrie,

waar men reeds is begonnen met de

produktie ervan.

Generale belangstelling voor de

vinding.

Opvang-eenheid
Leeuwarden gehuisvest
op niveau

LEEUWARDEN. - Sinds juli van

dit jaar vinden de jonge kollega's

van de opvang-eenheid in het district

Leeuwarden in het voormalige rust-

oord 'Talma' te Veenwouden een

onderkomen op niveau. Zolang een

daartoe bestemde woning nog niet

beschikbaar is, vinden daar tevens de

arrondissements-OvJ en de plaats-

vervangend commandant van de

vliegbasis Leeuwarden een tehuis.

De opvang-eenheid voor hun 'huis'.

Het bord hebben ze el" zelf laten

plaatsen. V

Reservist signaleerde
ontsnapte gevangene

ASSEN. - Een tevredenheidsbetui-

ging van de Algemeen Inspecteur was

de waardering voor het optreden van

de reserve-wachtmeester R. J. Mulder

bij de aanhouding van een ontvluchte

gedetineerde.

In juni reed Mulder door het Drentse

Diever. Over de politieband in zijn

auto hoorde hij dat uit een van de

strafgevangenissen in Veenhuizen

iemand was gevlucht. De voortvluch-

tige zou gebruik maken van een grijze

Ford-Transit. Toen de reservist korte

tijd daarna te Dieverbrug reed, zag hij

een auto die voldeed aan het signale-

ment dat hij voor de radio had ge-

hoord. De wagen reed in de richting

Meppel. Mulder volgde het voertuig

in de hoop onderweg een politie-

patrouille te treffen. Onderweg verliet

de Ford-Transit tweemaal de rijks-

weg, vermoedelijk omdat de bestuur-

der in de gaten had dat hij werd ge-

volgd.

In de buurt van Zwolle had Mulder

nog steeds geen politie gezien. Via

een praatpaal nam hij kontakt op

met de Wegenwacht die hem door-

verbond met de AYD. Van deze ge-

legenheid maakte Mulder gebruik

om het kenteken dat in het politie-

signalement niet was genoemd door

te geven.

Op het verkeersplein bij Hoevelaken

kon kort daarna de Ford-Transit

worden aangehouden en de ont-

vluchte gedetineerde worden ingere-

kend. En .passant legde men toen

ook nog beslag op een hoeveelheid

vlees die in de auto werd aangetrof-

fen en die door een inzittende vrouw

was gestolen. (FS)

21
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VERKEERSBORDEN

WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 Ol"

wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijllg - 20 kg

- meelwielen

- politle-stopclaks

- ongevalslandaards met
supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- verkeersvesten voor
Gemeentepolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaaIlampen en
explosievrije handlampen

- Zweedse politie handschijnwerpers

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- Dynalile handschijnwerpers

- batons, fakkels

- Twlnsonic Iicht- en
geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van
politie-auto's, enz. enz.

r ~

-I 1\

-
ilOI!!~~B,~.".m,

Tel. 077 - 32546 (6 lijnen)

voor

• VERKEERSBORDEN

• DRANGHEKKEN
Uw RP-type 9- en 19-spijlig 20 kg

• ONGEVALSNOODBAKENS

• VERKEERSKEGELS 5 maten

• VEILIGHEIDSVESTEN

• HANDSCHIJNWERPERS Dynalite

• PARKEERPALEN, neerklapbaar

• RETROFLEKT. FOLIE, TEXTIEL,

STICKERS, LETTERS, CIJFERS

• STOPSEIN - HAND BORDEN

• VERKEERSSPIEGELS

• ZWAAI- en KNIPPERLICHTEN

• MEETWIELEN en FAKKELS

• VERKEERSLICHTEN

ook met radiografische besturing

• ALLE WEGBEBAKENINGSARTIKELEN
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Om tuin, of dwaalspoor" ..

ALKMAAR. - De pet paste ook de reiziger die aan de politie in

Den Oever het volgende berichtte:

Adj. de Rijks Politie

Den Oever

Weledele Gestrenge Heer,

Ter gelegenheid aan een familie bezoekje in Friesland, datum

19-4-'77, Terugreisende naar Amsterdam, wachtende op de bus NZH

bij U ter Plaatsen. Omgeving Vlieterstr garage kwam ik ook kort in

de nabijheid van het bureau Rijkspolitie. Alwaar, op een parkeer-

plaats op dit tijdstip, diverse grote vrachtouto's, waaronder zoutzuur,

cement, coca kola. Kortom, er verscheen ook 2 X met koe mest op-

geladen vrachtouto's, in zeer dunnen, 1/2 of 8/4 toestand. Zodat de

af te leggen Rij Route besmeurd wordt.

Vermoed word

Betreffende, het fingeren van geur. Nieuwe methode om de coco-

cent harddrug-eet. om de tuin, of dwaalspoor te leiden. Doormiddel

van koe mest transporten via via verkeerswegen. In zeer natte toe-

stand. Den Oever kort nabij de RP post Afsluitdijk Rustplaats vracht-

vervoer diverse Restaurant.

Mijn gedachten gingen, in verband hier omtrent, mogenlijk, naar

de geur versprijding ter zaken Smokkel Herowïene, eet.

Zonder al te zeer op Uw ambtsbezigheden te treden, U

Adj mogenlijk een aanwijzing te kunnen geven. Die althans voor-

koming van Finggerende strekking kunnen leiden.

Naam en adres van deze vrachtvervoerders zijn mij Niet
bekend.

Zulks doende met

Verschuldigde beleefdheid

Hoogachtende,

Gratis tanken in Schoonebeek

Foto: Techn. Rech. Groningen

ASSEN. - De Rijkspolitie in het

oliedorp Schoonebeek heeft aan de

Nederlandse Aardolie Maatschappij

concessie verleend om in de tuin van

het groepsbureau te boren naar 'het

zwarte goud'.

Dit gebaar heeft de leden van de

groep geen windeieren gelegd, want

zij kunnen nu bij hun toren gratis

tanken.

De narigheden door de spuiter van

oktober 1976 zijn op deze wijze

ruimschoots vergoed. (F.S.)
Men doet goede zaken bij het

groepsbureau

Rp.org_RPM77_11_nov_nr.03_compri 318



langs de ~ weg gezien

Er liep een proef van samenwerking

tussen een politie-helikopter en de

Rijkspolitie te Water, dat wisten we.
Maar dat daarom de roepletters van

Politiepaard voorkomt

bekeuring

Dat politiepaarden goed gedresseerd

zijn blijkt uit deze foto.

De opzet om een bekeuring van de

radar-snelheidscontrole te ontlopen

is niet bewezen.

Ingezonden door de

AYD-surveillanten

Maaskant en Tanis

het vliegtuig ook waren aangepast,

dat was ons niet bekend ...

Ingezonden door K. Bakker te Grouw

'Verboden voor
bromfietsen ... ?'

DEN BOSCH. - Deze 'onmoge-

lijke' bordencombinatie trof een kol-

lega aan in een gemeente in het

district Den Bosch, waarvan we de

naam liever niet noemen. Men heeft

beterschap beloofd.

i'4
de Moel bv
wegenbouw maatschappij

alkmaar,· postbus 150
bergerweg 150

(072) - 27027· telex 57356

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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Kollega Doosje

werd 'Us Mem'

LEEUWARDEN. Tijdens de

Agrarische Dagen te Franeker had

het optreden van de vrouwelijke kol-

lega M. P. Doosje, toen behorend tot

de opvanggroep Dantumadeel van

het district Leeuwarden, tot gevolg

dat ze werd benoemd tot 'Us Mem'

('onze moeder'), zoals de erenaam

luidt die in het verleden zowel een

Friese edelvrouw alsook het stand-

beeld van de Friese stamboekkoe

kregen toebedeeld.

De opvang-eenheid was in Franeker

ingezet om dienst te doen bij dit ge-

beuren. Juffrouw Doosje reikte na

afloop de eigenaren van bekroonde

koeien een bloemetje uit.

Handjeklap om een koe? ~

Redaktieraad RPm

ondergronds

Foto: H. L. van Harrevelt (BPV)

VALKENBURG. Eens per twee

maanden komen de leden van de

24

redaktieraad van het RP-magazine

bijeen om het reilen en zeilen van

het maandblad van het korps Rijks-

politie te bespreken, kritiek te spuien

en de redaktieleden suggesties mee

te geven.

Op ]4 oktober was er zo'n bijeen-

komst in het Limburgse Valkenburg.

Na afloop ontving de burgemeester

van Valkenburg-Houthem, de heer

P.· P. M. Gilissen, de raad in een

exclusieve ruimte ondergronds in de

beroemde grotten. (A.H.)
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Onze 80-ers

Gesprekken met

kollega's uit

de vorige eeuw

I

Na het leven-in-beeld van dorpsveldwachter Dirk Rietdijk
starten wij een serie gesprekken met mensen uit de

vorige eeuw: gepensioneerde politiemannen van boven
de 80 jaar, een rijksrechercheur, een Brabantse veld-

wachter, een hoofdkommissaris uit Groningen, een mare-
chaussee. Allen mensen die als aktief politieman de

periode tussen de beide wereldoorlogen hebben mee-
gemaakt.

In dit nummer wordt de rij geopend door W. J. Scheil te

Gemert, die van 1917 -1939 bij het wapen der Koninklijke

Marechaussee diende, en in 1953 het Korps Rijkspolitie
als adjudant verliet.

"Niet slaan, Scheil!
Ik kom ook uit Zierilaee •••"
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Vermanend heft hij z'n rechterwijs-

vinger. De jochies die hij net tevoren

stevig heeft toegesproken omdat ze

voor z'n deur met klinkers gooiden,

kijken even op naar de oude man

achter het raam, rennen dan joelend

weg. Het bloed van de oud-groeps-

kommandant in Gemert kroop weer

even waar het niet meer kon gaan.

Even heeft hij zijn natuurlijke gezag

gewerkt, maar weldra wordt de bal-

dadigheid voortgezet. "Respekt voor

ouderen is niet meer vanzelfspre-

kend", zegt de 81-jarige heer SchelI,

"ja, die dingen zijn allemaal veran-

derd. Wat is er eigenlijk niet veran-

derd ... "

Nu màg er ook wel iets veranderen

in zestig jaren. Want zolang is het al

weer geleden dat oud-adjudant

Schell als 20-jarige jongeling politie-

man werd.

Dat was in 1916, tijdens de eerste

wereldoorlog, toen Nederland gemobi-

liseerd was. Dienstplichtige Willem

Scheil die in het mooie Zierikzee

werkte als timmerman, werd opge-

roepen voor de militaire dienst. Het

betekende dat hij nooit meer naar

het eiland Schouwen zou terugkeren.

Want na drie maanden dienst be-

sloot Scheil een verbintenis voor zes

jaren aan te gaan bij het wapen van

de Koninklijke Marechaussee.

Schande voor de familie

"Ja, waarom ging je bij de marechaus-

see ... Och, als jongen was er in

Zierikzee en op Schouwen natuurlijk

niet zo veel te doen. Je was jong

en je wilde wel eens wat meer be-

leven. En dan werd het je in dienst

natuurlijk mooi voorgespiegeld. Thuis

vonden ze het verschrikkelijk, toen

ik vertelde dat ik wou tekenen voor

zes jaar. Ik mocht eerst niet eens

meer thuiskomen. Dat was een

schande, als je dieven ging vangen en

moordenaars. Ja, mijn vader was een

zelfstandige slager en had goed z'n

brood en was een vakman in eer
en deugd. In onze kring ging je niet

bij de politie. Dat was alleen als je

nergens anders voor deugde. Dan

werd je een zwerver of je tekende

voor de Oost of je ging bij de politie.

Zo dachten ze er bij mij thuis over.

Nou had je in die dagen ook mensen

26

Scheil in uitgaanstenue met platte pet en siersabel die je feitelijk niet mocht

dragen.

bij de politie die inderdaad nergens

voor deugden. Heel domme kerels

soms ook. Die meer spieren dan her-

sens hadden. Een dorpsveldwachter

die iemand had bekeurd die artikel

461 had overtreden, voor het zich

bevinden op verboden grond; die

schreef ijskoud in zijn p.v.: 'wegens

overtreding van de Grondwet'. En

ik heb ook eens een jonge kollega

gehad die iemand had bekeurd die,

tegen een muur had staan wateren.

Ik zei: 'Man, wat heb je weer half

werk geleverd. Je weet toch dat je

het voorwerp waarmee de overtre-

ding gepleegd is, in beslag had moe-

ten nemen?' En verdomd, hij zei: '0

ja?' Als ik hem niet tegengehouden

had, zou hij het nog zijn gaan halen

ook.

Ja, dat peil is gelukkig later wel ver-

beterd. Nou viel dat vroeger ook niet

zo op.' Als je een stevig postuur had

en je maakte een beetje indruk, dan

was je al een hele Piet. De mensen

hadden al gauw ontzag voor je.'

De dienst of het meisje

In Maastricht kreeg Schell een op-

leiding van twee maanden en werd

vervolgens bij de brigade Sleenaken

(Siebengewald) geplaatst. De mare-

chaussee had in die dagen 4 divisies,

onderverdeeld in distrikten en briga-

des. "Ik was bij de 2e Divisie, in het

zuiden, op een salaris van f 490,-

per jaar. Daar ging dan nog f 30,-

kostgeld af, want je woonde in de

kazerne."

In Sleenaken ging hij meteen aan de

studie voor onderofficier.

"Dat moest je wel, want bij de

marechaussee mocht je alleen trou-

wen als je onderofficier was en een

aanstelling had. Moet je tegenwoor-
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dig eens om komen. Ze hebben nu

vaak eerder een trouwring om dan

een streep op de mouw. Maar goed,

als je dan onderofficier was, dan

moest je nog zien dat je een aanstel-

ling als opper kreeg. Dat betekende

in de praktijk meestal, dat je moest

wachten tot er een opper was over-

leden.

Je kon ook niet trouwen met wie je

maar wilde. Je moest naam en adres

van je verloofde opgeven aan je

kommandant en dan werd er een

antecedenten-onderzoek ingesteld.

Want de vrouw van een marechaussee

moest van goed gedrag zijn. En pas

als je officiële toestemming kreeg,

mocht je in ondertrouw gaan. Als er

een baby op komst was, kon je die

toestemming wel vergeten. Ja, en als

je geen toestemming had gekregen,

dan moest je kiezen tussen de dienst

of het meisje."

Als marechaussee kon je worden op-

geroepen om bijstand te verlenen, als

er relletjes waren of stakingen. Daar

weet Scheil van mee te praten. Want

hij was er bij toen in Amsterdam het

aardappeloproer plaatsvond. En bij

de bootwerkersstaking in Rotterdam.

En bij de zinkwitstaking in Maastricht.

De normale bewapening (cilinder

revolver, klewang en gummistok)

werd dan uitgebreid met karabijn en

wapenstok. Want er moest vaak hard-

handig worden opgetreden. Voor

Scheil was dat geen probleem.

"Als je jong bent, zie je geen ge-

vaar", zegt hij nu en schudt z'n

grijze hoofd bij zoveel jeugdige over-

moed.

Hij herinnert zich nog dat ze ingezet

werden om op te treden tegen de

stakende bootwerkers in de Rotter-

Scheil liet zich rond 1919 fotograferen. Tenvijl hij voor de toto binnen was

werd zijn fiets, die niet afgesloten voor de zaak stond, gestolen.

damse havens. Op het moment dat

de marechaussees hun sabels trokken

en de eerste meppen vielen, hoorde

Scheil een jonge man schreeu-

wen: "Niet slaan, Scheil, ik kom ook

uit Zierikzee!" Dat was een jongen

uit mijn geboorteplaats, die me her-

kend had. Nou, ik heb me even inge-

houden ... 'Donder dan ook op.' riep

ik ... en toen hij 'ern smeerde ben ik

maar weer verder gaan hakken. Ja,

zo deed je dat in die dagen."

Nu hij op die tijd terug kijkt, doet hij

dat ~et gemengde gevoelens. Ener-

zijds geniet hij opnieuw van het

jeugdsentiment, van de tijd dat hij

jong was en sterk en gevreesd. Ander-

zijds is er een lichte gêne over het

harde optreden, ook tegen mensen

die van armoede en honger in op-

stand waren gekomen.

"Je stond er niet bij stil. Je deed je

plicht, dat was je immers zo bijge-

bracht. Nu zeg je: eigenlijk stond je

veel dichter bij die arme drommels

waar je tegen op moest treden dan

bij de hoge heren voor wie je de op-

stand kwam onderdrukken. Ik zou

het later ook niet meer gekund heb-

ben. Maar toen, in die jonge jaren,

dacht je daar niet bij na. Toch wel

raar eigenlijk. Want zelf had je thuis

ook armoede. Alle ambtenaren had-

den vroeger armoede, ook de kom-

miezen. Dan was je blij, als je een

maand paleiswacht kreeg bij het Loo

in Apeldoorn. Want dat betekende

een extraatje van f 4,- per dag. En

dat was veel in die dagen. Nee breed

hadden we het niet. Je liep in je uni-

form omdat je altijd in dienst was,

maar ook omdat er gewoon geen

burgerpak af kon. Ja had je eten en

drinken, je woonde goed en je kon

net zo'n beetje je kinderen groot

brengen. Je had vaak geen cent op

zak. En dan was je blij met de sigaar

die je kreeg."

"Een groot avontuur"

Verkeer was er nauwelijks in die

jaren '20 en '30. Ingewikkelde pro-

blemen waren er evenmin. "Je moest

voornamelijk toezicht houden op de

sluitingstijden van café's, openbare

dronkenschap en stroperij. Nou, dan

kwam je met een strenge blik, of een

waarschuwing of - als het niet an-

27
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ders kon - een flinke mep met de

gummistok of sabel een heel .eind

op streek.

Maar vrij was je nooit. Twee keer

per dag op patrouille, telkens 4 uur,

ook 's nachts. Op de fiets of te voet.

En verder was je de hele dag - en

nacht - beschikbaar, ook zaterdags

en zondags. Elke zondag was het

prijs: want in Limburg had je bijna

elke zondag wel een wijfeest of een

kermis in de omgeving. En dat be-

tekende extra uren maken. Je was

bijvoorbeeld op de kermis van 2 uur

's middags tot 2 uur 's nachts. Dan

had je alle kroegen leeg. Kwam je

op de fiets thuis, lag er een briefje.

Dokter had gebeld: er was een vecht-

partij geweest. Dan begon je meteen

met het onderzoek. De hele nacht

door tot 's morgens 8 of 9 uur, dan

even slapen en de volgende dag weer

doorgaan met dat onderzoek. Je had

een best leven, maar je was altijd in

dienst. De enige vrije tijd waar je als

marechaussee recht op had, bestond

uit 12 dagen verlof per jaar."

In Limburg waar hij zijn langste tijd

als marechaussee doorgebracht heeft,

heeft hij een fijne tijd gehad: "Lim-

burgers zijn hartelijk en niet haat-

dragend. Je had veel met de stroperij

te maken. 't Was één groot avontuur.

Je beleefde veel in het jachtveld. Je

maakte wat mee. Wist u dat iemand

die zelfmoord pleegt, nog z'n zaad

schiet? Ja, dat maakte je allemaal

mee."

"Kleingeestigheid"

Na vele jaren in diverse plaatsen te

hebben gediend, werd opperwacht-

meester W. J. ScheIl verplaatst naar

Simpelveld. waar hij negen jaren zou

blijven, gevolgd door Beek (L.), waar

hij het begin van de oorlog mee-

maakte.

Zijn laatste tien dienstjaren voltooide

hij in het uniform van de Rijkspolitie.

Eerst als opper in Wanssum (2 jaar),

daarna als plaatsvervangend groeps-

kommandant, later als groepskom-

mandant in Gemert. In 1953 ging hij

met f.l.o. 'en nam vervolgens een baan

bij een verzekeringsmaatschappij. Hij

geniet nu dus al bijna 25 jaar pen-

sioen en dat bevalt hem best. Hij

weet zich als weduwnaar uitstekend

te redden in z'n eigen huis, laat hel

Met kolbak en de bewapening van karabijn, cylinderrevolver en wapenstok

was je in 'oorlogstenue'. Aldus getooid gingen de '[annen' naar oproer en

relletjes.

Aan de smalle koppel hoorden patroontassen voor patronen voor de karabijn

en revolver.
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koken en wassen aan z'n dochters

over die in de buurt wonen en

komt dagelijks uren te kort. Want

met name zijn timmermansbloed is

weer gaan stromen. Fraai figuurzaag-

werk valt er te bewonderen in de zij-

kamer, waar enorme vogelkooien,

lampjes en andere dekoratieve din-

gen staan te wachten. Soms verkoopt

hij ervan, vaak ook geeft hij ze kado.

Een bijzonder vitale man, die de

politiek nauwgezet bijhoudt, de

nieuwste ontwikkelingen volgt, z'n

dagblad spelt en ook weet wat er bij

de politie te koop is. Als ons gesprek

plaatsvindt, staan de kranten juist

bol van korruptie bij de Amsterdamse

politie.

"Ach", zegt Scheil, "ik heb daar toch

zo m'n gedachten over. We hebben

hier geen klassejustitie, maar ik weet

wel dat een gewone jongen niet de-

zelfde behandeling in de gevangenis

krijgt als die multimiljonair die daar

Verkeersongeval onder Hulstberg
in Limburg.

op beschuldiging van oorlogsmisda-

den zit. Natuurlijk is er wel kor-

ruptie, in alle kringen, ook bij de

politie. Maar ik ben er zeker van dat

het uitzonderingen zijn. En dat het

de kleine man is, die gepakt wordt

en dat de groten buiten schot blijven.

Ik vind het goed dat de politieman

die steekpenningen aangepakt heeft,

wordt ontslagen. Maar als ik dan

hoor, dat een hooggeplaatst persoon

die veel meer heeft aangepakt, niet

wordt vervolgd, dan heb ik toch een

naar gevoel. Ja, dat valt toch niet te

rijmen? En wat ik óók vind, is dat

de politiekommandanten méér achter

hun mensen moeten staan. Niet dek-

ken wat fout is, maar wel de ver-

antwoordelijkheid durven nemen. Bij

ons bij de marechaussee stonden de

officieren achter je. Dat was dan ook

mijn mooiste tijd."

Een wijs woord uit die jaren is de

oud-adjudant altijd bijgebleven:

Twee inzittenden, een man en een vrouw, beiden dronken kwamen om het leven. Dat was de eerste keer dat Scheil

bij een sectie aanwezig moest zijn. Zelden rust, ook toen al, adviseerde hem om eerst maar een paar cognacjes te

nemen "Dan kun je er beter tegen".
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"Kleingeestigheid en vitterij moet, als

verbitterend werkend, met zorg wor-

den vermeden". Dat stond in zijn

Dienstvoorschriften.

"Als iemand per ongeluk iets deed,

maakte je geen proces-verbaal. Je

was er niet om de mensen te pesten,

maar om ze te helpen. Niet bang zijn

om een verbaal te maken, maar wel

zinvol. Geen kleingeestigheid en vit-

terij." Een stelling die een deel van

zijn leven is geworden. Kennelijk

toch niet zo'n ongezonde leefwijze,

want Scheil is er op 5 juni jl. 81 jaar

oud mee geworden. Met glans.

Toen wij de heer Scheil neven-

staande tekst ter inzage had-

den gezonden, ontvingen wij

het verhaal terug met het vol-

gende briefje:

gedichtje bij: een ware gebeur-

tenis. Misschien kan het ge-

plaatst worden."

Ter illustratie van de innerlijke

gevoelens van een man die als

een keiharde houwdegen kon

optreden, drukken wij dit ge-

voelige gedichtje met genoegen

af.

Op 12,November '54,

Zo rondom het middaguur,

Bereikte mij de trieste tijding:

Zwerver stervend in een schuur.

In de mooie, wijdse Kempen

- prachtig is daar de natuur -

vond ik inderdaad een zwerver,

dicht nabij zijn laatste uur.

Zielig zag ik hem daar liggen

op wat bossen roggestroo,

onder slechts een schamele

deken:

Piet er-Jan van Tongerlo,

Zo nam 'k hem toen in mijn

armen,

vlijde hem in de auto neer.

Zachtjes reed men naar het

Gasthuis,

wellicht voor de laatste keel'.

Door de goede liefdezusters

werd hij vlug naar bed

gebracht

en verzorgd met heel veel

liefde,

juist zoals ik had verwacht.

Arme, moegestreden zwerver,

eindelijk vind je hier nu rust.

Zeker al heel lang geleden

heb je in zo'n bed gerust,

Dokters hulp mocht niet

meer baten,

daarvoor was hij te vel' heen.

Op de dertiende November

ging hij zacht naar Jezus heen.

Stilletjes is hij begraven,

in mijn oog welde een traan.

Zo kwam onverwacht het einde

van zijn zwervende bestaan.

W. J. Scheil

Gemert, 76-10-1977

"Met genoegen de inhoud van

de stukken gelezen. Ik voeg

hier nog een door mij gemaakt
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Onr.e zeskamp ploeg bezondigt zich

aan zoete pepmiddelen voor 'nieuwe

energie' \l

Rijkspolitie Stein
winnaar zeskamp

MAASTRICHT.. - Onder enthou-

siaste aandacht van ruim 3000 be-

zoekers eindigde een afvaardiging

van de groep Stein van de Rijks-

politie op 24 september j.l., onder

aanvoering van de Beekse vrouwe-

lijke kollega Marion Senden, als

eerste bij een Zeskamp, die werd ge-

houden in het Steinderbos te Stein.

De Rijkspolitie-zeskampploeg. be-

staande uit acht wachtmeesters en

vier echtgenotes van kollega's, ge-

coacht door opper Geelen uit Ur-

mond, hadden in deze zeskamp (die

door de recreatiestichting van Stein

was georganiseerd) drie punten voor-

sprong op de bezetters van de tweede

plaats, t.w. de recreatiestichtingen

van Stein en Urmond.

Foto: Peter Roozen/

Limburgs Dagblad

Zevenbergen winnaar
zaalvoetbaltournooi

BREDA. - In oktober j.l. zag de

groep Zeven bergen kans om aan het

eind van een geslaagd zaalvoetbal-

tournooi beslag te leggen op de eerste

plaats en daarmee de 'Wisselbeker

der Samenwerkingsverbanden' te win-

nen.

In de sporthal 'De Leede' te Roosen-

daal organiseerde het district Breda

dit tournooi voor de tweede maal.

Ingrijpen van de scheidsrechters bleek

zo nu en dan wel nodig omdat de

spelregels bij deze steeds populair-

der wordende sport nogal verschilt

van het veldvoetbal.

32

Sportinstructeur door

kogel gewond

DEN HAAG. - Onlangs werd sport-

instructeur W. P. van Zijl bij het af-

nemen van sportproeven aan het

hoofd getroffen door een 73/4 kilo-

gram wegende kogel.

Aanvankelijk leek het zich slecht

aanzien, doch na overbrenging naar

een ziekenhuis in Leiden bleken de

letsels mee te vallen, waardoor Van

Zijl binnenkort weer in de gelegen-

heid zal zijn zijn lessen te vervolgen.

Bereden groep Hulshorst
eerste bij ruiterwedstrijden

WASSENAAR. -- Bij de op 21 sep-

tember j.l. gehouden ruiterwedstrij-

den voor de beredenen van het korps

Rijkspolitie werd de groep Hulshorst

winnaar als best geplaatste groep bij

het springen en de cross country.

Het springconcours individueel lever-

de een overwinning op voor G.

Hogendorp (groep Hulshorst). Bij de

cross country veroverde F. Thies

(groep Hoogeveen) de eerste plaats.

Op het schitterend gelegen landgoed

'Voorlinden' te Wassenaar werden

het jaarlijkse springconcours en de

cross country voor bereden groepen
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van de Rijkspolitie georganiseerd.

De bekende Rotterdamse parcour-

bouwer Van Leeuwen had, rekening

houdend met het materiaal dat bij

de Rijkspolitie in gebruik is, op het

vrij natte terrein de hindernissen

niet al te hoog gehouden.

Bijzonder veel pech had de heer C.

A. de Jongste (groep Wassenaar), die

met zijn paard 'Maikel' het spit moest

afbijten. Door weigeringen en mis-

sprongen verdween deze combinatie

uit de strijd, zodat de groep Was-

senaar al meteen in de problemen

raakte.

Aan het eind van de ochtend werd

G. Hogendorp, na een barrage, met

zijn paard 'Ramses' met 0 strafpun-

Een der deelnemers tijdens het nemen

van een hindernis bij het springcon-

cours

De Algemeen Inspecteur reikt de

wisselbeker uit aan de adjudant J.

A,. van de Kamp (groep Hulshorst]

ten bij het springen tot winnaar uit-

geroepen. Hij had het parcours afge-

legd in 39 seconden. J. W. Wester-

huis (groep Boxtel) met 'Nieky' kreeg

ook geen strafpunten maar deed er

48 seconden over en werd tweede.

De derde plaats was voor F. Smit

(groep Hoogeveen) met 'Rocco' met

o strafpunten en een tijd van 53.3

seconden.

De groep Bilthoven behaalde bij het

springen de groepsprijs, tweede werd

de groep Boxtel en derde de groep

Bergen.

De stijlprijs bij het springen was voor

J. A. v.d. Kamp (groep Hulshorst)

met 'Goudster.

In de middag werd de cross country

gehouden. Dit spektakulaire ruiter-

gebeuren leverde voor F. Thies met

'Balder ' in 5.39 min. de overwinning

op. Tj. E. de Vries (groep Bergen)

met 'Smoky werd met een tijd van

6.12 min. tweede en de derde plaats

was voor G. Hogendorp (groep Huls-

horst) met 'Rarnses' in 6.14 min.

De groepsprijs bij dit onderdeel was

voor de groep Hoogeveen. Tweede

werd de groep Hulshorst en derde de

groep Boxtel.

Aan de cross country nam ook een

. afvaardiging van de Haagse politie

deel. A. A. Bodegom met 'Dzjenghis'

bleek bij hen met 5.52 min. de snel-

ste. J. Reuvers met 'Marc' en P. A.

Verstraten met 'Brandy' werden

tweede en derde met tijden van

respectievelijk 6.12 en 6.22 minuten.

durft u

zomaar

aan iedereen

te vertellen

wat u allemaal

te beveiligen heeft?

~

~,

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,

brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

GRATIS INFORMATIE VOORAF:

Telefoon 01830-33377

Telex: 26525 hdr

Postbus 175 Gorinchem

Wieldrukmeter voor
voertuigen,
Weegt snel en betrouwbaar.
2 typen: weegbereik tot
10 ton per wiel,
weegbereik tot 30 ton
per wiel

Voor uuvoenge inlichtingen

b.v.Technische Handelmaatschappij

Akkerman & Co Mercunusweg 20
Den Haag Telefoon 070-85 43 00

Postbus 19030
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DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een

goedkoop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden inge-

lost. Geen behandelingskosten. Eigen termijnkeuze.

I 3.500,- 36 mnd. I 123,-

I 8.500,-' 48 mnd. I 230,-

I 12.000,- 60 mnd. I 271,-

I 18.000,- 60 mnd. I 401,-

f 30.000,- 96 mnd. I 488,-

2e hypt. Boot. Caravan etc.

I 15.000,- 96 mnd. I 245,-

I 30.000,- 120 mnd. i 425,-

I 60.000,- 180 mnd. f 684,-

I 100.000,- 180 mnd. I 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING I 10,- tot I 500,- GOEDKOPER

dat kan als u ouder dan 24 jaar bent, uw auto jonger is dan

3 jaar, 5 jaar geen schade heeft gehad en geen 20.000 km

per jaar rijdt.

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

f 8.000,- W.A. I 151,-

All-risk I 354,-

f 10.000,- W.A. I 167,-

All-rrsk I 396,-

I 12.000,- W.A. I 175,-

All-risk I 438,-

I 17.000,- W.A. f 207,-

All-risk I 563,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk

bel vertrouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR
Van Goorsweg 3, Werden, tel. 03410- 1 4423 - 1 6710

Ermelo, tel. 03417- 61 50

leiden, Pesthuislaan 7, tel. 071-134241

Nederlandse krijgsgeschiedenis

Modernisering van de expositie vindt ononderbroken

plaats, waardoor geleidelijk een goed beeld ontstaat

van de krijgsgeschiedenis der "lage landen" van ca.

4500 v. Chr. tot 1953.

Geopend: ma tjm vr 09.00-17.00 uur

zo 13.00-17.00 uur

Gesloten: 1 jan., 30 apr., 3 okt, 25- dec.

Delft, Korte Geer 1, tel. 015-124126

Studiecollectie Militair Materieel

Geschut, pantservoertuigen, draagbare wapens, vuur-

leidingsapparatuur, verbindingsmiddelen en munitie.

Bezoek uitsluitend na telefonische afspraak.

PERSONALIA

In dit nummer ontbreekt de

rubriek personalia daar de

daarvoor benodigde gege-

vens niet tijdig werden ont-

vangen.

Puzzelpret

met De Genestet

In het op de tekening afgebeelde ge-

heimschrift is een dichtwerk van De

Genestet verscholen, zij het enigszins

gewijzigd. Om dit terug te kunnen

vinden, moet Ll weten, dat elk zelfde

vierkantje steeds een en dezelfde let-

ter voorstelt. Hebt u eenmaal een

letter te pakken, dan is het niet zo'n

toer de andere ook te vinden en daar-

mee het gedicht. Er is alleen wat ge-

duld voor nodig.

Oplossingen op een briefkaart (uiter-

lijk 10 december 1977) sturen aan:

Puzzelredacteur RP-magazine,

Brahmsstraat 9, Eerbeek.

Veel plezier en veel succes!

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 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.
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Toegift

Tenslotte nog een toegift van enkele

(niet te moeilijke) puzzeltjes waarvan

geen oplossing behoeft te worden in-

gezonden.

Voo•.wie je ook d•.aait,
1tVBtje ook d•.aait.

Met MascoHe
3xbete •..

Lettergreepraadsel: Eén lettergreep

per vakje invullen. 1-2-3slechte om-

standigheden; 3-4-5 soort gedenk-

teken; 4-5-6 vernieling van kerk-

beelden in de zestiende eeuw; 6-7-8

beschadiging ten gevolge van zeer

harde wind; 7-8-9 onverwacht nadeel.

Doorlopend lettergreepraadsel: In elk

vakje één lettergreep invullen 1-2

wanordelijke toestand; 2-3 aanwij-

zend voornaamwoord; 3-4 over-

winning; 4-5 geploeter; 5--1 zich

zorgen maken.

Straatnaampuzzel (voor de jeugd):

Hoe heet deze straat en in welke

stadswijk is deze straat te vinden? I \ 50 FEUILLES PAPIER ~ CIGARETTES
Zet de letters van de twee afgebeelde

naambordjes in de juiste volgorde. I ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER

----------

~
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Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Dordrecht (RP te water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen

(staf district)

P. K. de Geus, Apeldoorn

(kaderopleiding)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res. RP)

Mej. J. A. Pronk, Beilen

(landgroepen)

Th. Spelt, 's-Gravenhage

(staf district)

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

(landgroepen)

H. L. van Harrevelt, Utrecht

(fotograaf B.P.V.)

REDACTIE-SECRETARIAAT:

A. Huizing

Persburo AD, Postbus 399, Ede

tel. 08380- 1 91 54

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 8331 11

*Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
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GEMEENTEPOLITIE HEERLEN

Bij de justitiële dienst van. het politiekorps wordt

gevraagd een

TECHNISCH

OPSPORINGSAMBTENAAR

Betrokkene zal, naast het verrichten van technische

recherchewerkzaamheden, als 1e man verantwoor-

delijk zijn voor het funktioneren van de afdeling

technische recherche.

Vereisten:

- bij voorkeur ruime ervaring als technisch

rechercheur, terwijl ervaring als taktisch recher-

cheur tot aanbeveling kan strekken;

- een algemene en technische ontwikkeling op

minstens MAVO/MTS niveau;

- leeftijd tenminste 30 jaar;

- goede kontaktuele eigenschappen en schrifte-

lijke uitdrukkingsvaardigheid.

Het niveau van de funktie is bepaald op techno

ambtenaar 1e kl. / techno hoofdambtenaar (salaris

f 2.740,- - f 3.697,-). Inpassing zal afhankelijk zijn

van de mate waarin de kandidaat aan de vereisten

voldoet en zal in nader overleg worden geregeld.

Voor technische opsporingsambtenaren is de FLO-

regeling van toepassing.

Een op de funktie gericht psychologisch onderzoek

kan deel uitmaken van de selektieprocedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer

drs. H. J. Heyboer, hoofd justitiële dienst, tel. 045-

712511.

Sollicitaties, gericht aan de burgemeester van

Heerlen, dienen binnen 14 dagen te worden gezon-

den aan de commissaris van politie, Burg. Gijzels-

laan 1, Heerlen.
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Kerstmis met alle geweld ...

In de donkere weken voor Kerstmis hebben zestig kursisten van de

RP-kaderschool in Apeldoorn gediskussieerd over een allesbehalve

vredig, maar wel aktueel en benauwend vraagstuk: het terrorisme, waar

we steeds pijnlijker mee worden gekonfronteerd.

Drie op dit terrein deskundige heren kwamen daarvoor naar Apeldoorn:

kolonel W. Frackers (plvv. algemeen inspekteur van het Korps), mr. H.

Koning (lid van de Tweede Kamer voor de VVD) en dr. H. M. Vos (lector

in de ethiek aan de Theologische fakulteit van de Rijksuniversiteit

Utrecht).

Het werd een levendige diskussie.

RP-magazine was erbij en verwerkte de boeiendste gedeelten tot het

omslagartikel van dit nummer.

V.l.n.r.: De heren Frackers, Koning, Vos en Borra (dir. kaderschool)

5
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DWORDT DE STERKE ARM D

W. Frackers: "Door allerlei politie-

chefs wordt bij openingen van buro's,

op kongressen, e.d. naar mijn mening

overmatig aandacht besteed aan de

hulpverlening, alsof men zich wil af-

zetten tegen het verleden. Er zijn vor-

men van hulpverlening ontstaan waar

ik moeite mee heb. Neem bijvoor-

beeld de rayon-agent in Den Haag.

Daar wordt in wezen getolereerd,

dat de man zijn opsporingstaak zo

weinig mogelijk behoeft uit te oefe-

nen. Door dat van hem te verlangen

breng je op zijn minst bij hem als

beëdigd opsporingsambtenaar een ge-

wetensconflict te weeg. En misschien

krijg je wel mensen die bewust

deze richting op willen en die het

vermijden van de opsporingstaak

Vraag: De heer Frackers heeft ge-

steld dat de politieman als gevolg van

de buitengewone aandacht die ge-

geven wordt aan de hulpverlenende

taak, minder opgewassen zou zijn

tegen extreem geweld. Wij hebben

de indruk dat we met meer middelen

en ook met meer tijd beslist opgewas-

sen zouden zijn tegen vormen van

extreem geweld. Het is ons niet dui-

delijk wat de grote aandacht voor de

hulpverlenende taak hier mee te

maken heeft.

niet onaangenaam is. Bij al de aan-

dacht op deze kant van onze politie-

taak bestaat de kans dat het hulpver-

leningsaspekt te veel bodem vindt bij

de jongere politieman. Omdat je in

de ontwikkeling, op jongere leeftijd,

je sociaal bewogen weet op te stel-

len. Wanneer je ouder wordt en er-

varing hebt opgedaan. kun je daar

wat afstand van nemen. kan je het

evenwicht ook in jezelf terugvinden.

Welnu, in die ontwikkelingsfase van

de jongeman zou de mogelijkheid

bestaan dat hij inderdaad teveel met

die hulpverlenende kant van onze

taak wordt gekonfronteerd. Dáárdoor

ontstaat een mentaliteit bij hem die

- en er zijn op het ogenblik in het

korps al voorbeelden te over - in-

derdaad met zich mee rengt dat de

mensen schrikken al ze

lijke geweldsituati

Op zichzelf is dat 00 - hee

lijk. En je kunt je a-

daar niet wat aan gedaan

Moet er niet een bepaalde _ leidi

plaatsvinden? In d ze maa hap

wordt alles voor on geregeld:

je kreatie tot je krematie. 'a de

Mavo, zó onder moeders rokken van-

daan, gaan we naar de politie hooI.

Zó uit de politieschool gaan , e naar

de landgroep. Oók daar i alle oor

ons geregeld. Daar wordt dan weer

precies gezegd wat onze taak is,

wat we moeten doen, wat onze dienst-

uren zijn. Onze rechtspositie is vol-

ledig uitgekiend, een groot voor-

recht, maar alweer helemaal geregeld.

We barsten van de zekerheden. Ter-

wijl het politievak louter onzeker-

heden meebrengt. Dat moet dan

uitgeoefend worden door een man die

helemaal vastzit aan een ala van

zekerheden. Dat brengt konflikten

met zich mee. \ e hebben het met de

gijzelingen gezien. we zien het nu

ook weer. zelf bij heel bek ame

mensen: dat ze terug hrik ten. als ze

plotseling voor ge el au ko-

men te taan. Heel '" J lijk. maar

wel een feit: poli . die zich

afvrag n: waar i-_

Dat gevaar zi

man d ie ,,-~p."n,"",

d

e . J

Dr. v op in---I
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E HELPENDE HAND VERZWAKT?
gaan, want ik ben juist een geweldig

voorstander van die hulpverlenings-

taak. Ik ben van mening dat de politie

wel een stok achter de deur moet

hebben, maar die stok bij voorkeur

moet laten staan. Waarmee ik bedoel

te zeggen: ik verwacht van die hulp-

verleningstaak van de politie wellicht

in een zachte vorm een zodanige

visie, een dusdanige kennis van wat er

gebeurt in een bepaalde wijk in een

bepaalde stad, dat door een intenser

kontakt er ook veel meer vertrouwen

van de burgerij uit naar de politie

toe ontstaat. Zodat daardoor uit-

eindelijk de greep op de samenleving

veel groter wordt, zonder dat dit een

bedreiging hoeft te zijn voor die

samenleving. Als er onbehagen be-

staat en je onderdrukt dat, kan het-

zelfde gebeuren als met een snelkook-

pan waarvan je de deksel vastbindt.

Dan loop je het gevaar dat de hele

zaak uit elkaar barst. Als ik dan ook

hoor over een uitbreiding van het

politiekorps en dergelijke, dan ga ik

daarmee akkoord, als dat gepaard

gaat met een verzachting van de taak

van de politie. Maar als het gepaard

gaat met de eis om de bevoegdheden

van de politie en dergelijke uit te

breiden, dan vraag ik me af: waar

zijn we mee bezig? Welke problemen

ten 'van de

zekerlfillm. Terwijl het

politie vak veel

onzekerheid met

zich mee brengt

moeten in deze maatschappij worden

weggedrukt?"

Frackers: "Ik ben niet tegen een

hulpverleningstaakje, ik geloof juist

dat die alle goeie kanten in zich

bergt. Men zegt weleens, de politie-

taak verenigt zich maar in één man;

dat is de opsporingsambtenaar op

straat, de politieambtenaar. En die'

kan kiezen op een bepaald ogenblik.

Ik denk bijvoorbeeld aan een drug-

gebruiker die een opstootje veroor-

zaakt, zo'n man kan ik aanhouden en

meenemen, dan heb ik mijn hand-

havingstaak. Ik kan op dat zelfde mo-

ment ook beslissen: die man is ziek,

hij moet verder geholpen worden in

een inrichting. Dan kies ik heel be-

wust. Het kan best zijn dat ik de ene

keer voor hulpverlening kies en de

andere keer voor handhaving. Dat

vind ik het grote goed van de politie.

Je moet zeer genuanceerd optreden.

Maar dat neemt niet weg dat je ook

bereid moet zijn om geweld toe te

passen als het nodig is."

Koning: "Ik begrijp de tegenstelling

in dit geval niet helemaal. Ik begrijp

niet hoe - als voor de hulpverle-

ningstaak aandacht gevraagd wordt

- dat in de persoon van de politie-

te

funktionaris kan gaan botsen met de

harde aanpak die noodzakelijk is bij

terreurbestrijding en de opsporing

van de harde kriminaliteit. Ik zie niet

hoe het aandacht vragen van hogere

politiefunktionarissen voor het aspekt

van de hulpverleningstaak, in de ziel

van de politieambtenaar tot proble-

men kan leiden bij de opsporing van

zeer duidelijk kriminele aangelegen-

heden."

Frackers: "Ik geloof dat als je tegen-

over harde kriminaliteit komt te

staan, je in staat moet zijn je hard

op te stellen en doortastend te zijn.

Aan de ene kant streel je iemand

over zijn bol en aan de andere kant

gebruik je de roede."

Pas door ervaring kun je die beide

aspekten met elkaar verenigen en kan

je ook pas kiezen voor wat je op

een bepaald ogenblik doet. Maar

wanneer door overmatige aandacht

aan een van de twee taken de ge-

dachten teveel daarop gespitst wor-

den, dan deinzen we voor de andere

taak terug. Hetzelfde zou zijn, als

wij teveel in de handhavingssfeer

worden opgevoed. dan zouden wij

die hulpverlenende taak wel eens heel

ver van ons weg kunnen schuiven ... "

"
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Is terreur-
bestrijding
niet een taak
voor
specialisten?

10

Vraag: Zijn onze Bijzondere Bij-

standseenheid (BBE) en het Lande-

lijk Bijstands Team (LBT) niet vol-

doende om de terreur te bestrijden?

Moet die speciali atie niet worden

doorgezet? Moet de gewone politie-

man in de wijk en op traat niet juist

gewoon dóórgaan met zijn werk, ook

maatschappelijk ~ erk?

Frackers: "Wij moeten allemaal de

algemene politiefunktie beleven. Wij

moeten ons niet v tpinnen op een

aspekt daaruit. andaar ook dat ik

zelf een fervent tegen tander ben van

een relpolitie die werkelijk 24 uur

per dag zich voor reidt op reIsitua-

ties, maar verder ook geen andere

taken heeft. Bij de BBE' jui t ge-

kozen voor men n die dit naast hun

normale politietaak doen. óók om het

evenwicht te bewaren in hun eigen

funktioneren. Al u ze", : (]) e en ~\'e

niet naar een verder zaande iali-

satie, dan zeg ik: in ;e zere zin. m r

met mate. En nóóit te '0 eh'

uitoefenen van de aleern
funktie. Als u dan z - : die _

politieman moet maar- ge' ;; d

gaan, dan hoop ik 'oor u dat - al

u gewoon doorgaa met uw werk in

de gemeenschap \ aar dat geweld dan

niet zo naar voren treedt - u dan

niet op een bepaalde dag toch met

dat zware geweld- gekonfronteerd

wordt. Wat dán? Ik zeg niet dat u

dan meteen de oplo ing bij de hand

hebt en dat u meteen adekwaat kunt

reageren, maar u moet er wél op

voorbereid zijn. U moet dan niet een

mentaliteit hebben dat u dan zegt:

ik vlucht want ik kan die taak niet

aan. Ik wil helemaal niet zeggen dat

wij allemaal onmiddellijk uitgerust

moeten worden met allerlei wapens

en dat we voortdurend argwanend

om ons heen moeten kijken. Maar we

moeten ons er zo langzamerhand wel

van bewust zijn, dat wij met deze

zaken gekonfronteerd kunnen wor-

den. Dat geldt niet alleen de grote

stad, want er zijn op het ogenblik tal

van voorbeelden van dat, óók in het

Rijkspolitiegebied. situaties kunnen

ontstaan dat u met terroristen gekon-

fronteerd kunt worden."

Biedt de
huidige
geweldinstruktie
voldoende
ruimte aan de
politieman?

in _.ederland geen

wel duidelijk ge-

zie de regering

d misdaad of het

e n grote politie-

"Ik ge verschil

~ n '" en een
gr e e li ie op het

ogen r - - en een liti taat die ont-

taat doorda aan de itie bevoegd-

heden \ 'orden toeze zend die onvol-
doende runnen - rden getoetst en

daarom niet p n in een -;'echt staat.

Het aantal politieamb naren is op

zichzelf niet bepalend voor de vraag

of we te maken heb en met een

politiestaat. Bepalend i de wijze

waarop de politie be oegdheden toe-

gekend krijgt en van be oegdheden

gebruik maakt. Ik ben het met de

heer Frackers eens dat de huidize

bevoegdheden van de politie niet b~-

hoeven te worden uitgebreid.

Men kan zelfs de vraag stellen - en

mijn fraktie in de Kamer stelt die

vraag ook - of de uitgebreide politie-

bevoegdheden zoals die nu in de

nieuwe Wapenwet zijn omschreven,

niet te ver gaan. Daar zullen we het

dan in de volksvertegenwoordiging

ook nog wel met de regering - welk

kabinet er dan ook zit - gaan be-

zien. Maar dat is niet het punt.

Gevoel van onveiligheid

Nederland is een land w
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tal politieambtenaren in verhouding

tot het aantal inwoners in de vrije

westerse wereld het laagst is. Wat dat

betreft kan er heus nog wel wat meer

politie bij, zonder in een politiestaat

te vervallen. Er heerst - al dan niet

terecht - bij de bevolking op zekere

terreinen een gevoel van onveiligheid

dat voor een deel in de hand wordt

gewerkt door wat men er over ver-

neemt via de publiciteitsmedia. Het

ene publiciteitsmedium besteedt er

meer aandacht aan dan het andere.

Je kunt dan ook zien dat de lezers

van bepaalde kranten waarin veel

staat over kriminaliteit, een onveiliger

gevoel hebben dan kranten waar daar-

over minder wordt geschreven.

Ik geloof dat het politie-apparaat in

Nederland wel uitbreiding behoeft

zonder dat wij daarmee dan ook in

die politiestaat vervallen.

Ik geloof ook, dat de technische uit-

rusting van de politie zeker verbeterd

kan worden. Met name de technische

uitrusting van bijvoorbeeld voertui-

gen en kogelvrije vesten die in harde

akties juist dringend noodzakelijk

zijn. Ik noem slechts als voorbeeld

Drenthe, waar twee surveillance-

wagens in de rijkspolitiegebieden

's-nachts dienst doen. Die kunnen

dan worden opgeroepen, maar dat

geeft bij de bevolking niet dat veilige

gevoel dat men zou kunnen hebben

als men meteen politie in het eigen

dorp zou kunnen opbellen in plaats

van een antwoordapparaat <tehoren.

Aan dat soort zaken zou wel wat ge-

daan kunnen worden, onder andere

door de uitbreiding van het aantal

politieambtenaren, zonder dat we ook

maar op enigerlei wijze het gevoel

krijgen dat we in Nederland in een

politiestaat terecht komen."

Minder goed wapen?

Koning: "Oh nee, ik heb wel de ge-

weidsinstruktie mee helpen opstellen,

maar ik ben bepaald geen wapendes-

kundige. Ik heb wel gelezen dat de

huidige wapens die de politie ter be-

schikking staan wat minder goed

zouden zijn. Ik heb begrepen dat

het huidige pistool niet zo geschikt
.? "IS •...

Frackers: "Ik vrees dat welk wapen

wij ook nemen, er altijd stromingen

zullen blijven die het vorige wapen

wel of niet geschikt vonden en die

het nieuwe wapen niet of wel ge-

schikt vinden. Ik geef toe dat het

huidige wapen een aantal nadelen

heeft. Een interdepartementale be-

wapeningskommissie heeft dat duide-

lijk gesignaleerd. Aan de hand van

de eisen die door die kommissie zijn

opgesteld is men op zoek naar een

nieuw wapen dat aan al die gebrui-

kerseisen voldoet. Dat is een moeilijke

zaak. Verder kan ik - misschien

nog tot uw geruststelling - zeggen

dat wij in het voorjaar hopen te be-

ginnen met een proef in het distrikt

Den Haag, waarbij 's avonds en

's nachts als de buro's niet bezet zijn,

de telefoons van die buro's automa-

tisch zullen worden doorverbonden

met de meldkamer in Den Haag. Zo-

dat iedereen die dan een landgroep

of een post belt automatisch de meld-

kamer krijgt, van waaruit onmiddel-

lijk maatregelen genomen kunnen

worden."

Dr. Vos: "Ik begrijp de motieven van

de demonstrerende vrouwen van

politieagenten. Ik begrijp ook de

reaktie van politiemensen die plotse-

ling door terroristische akties gaan

inzien dat hun baantje toch niet zo

fijn is als ze weJl.icht ooit gedacht

mochten hebben. Ik heb er natuurlijk

begrip voor dat zij wat meer zeker-

heden willen hebben tegenover deze

'vlugschietende jongens' in de samen-

leving. Maar ik vraag we wel af of

je die zekerheid kunt krijgen door het

uitbreiden van de bevoegdheden van

de politie, of door uitbreiding van het

korps. Eigenlijk heb ik niet de indruk,

dat hier een kruid tegen gewassen is.

Onjuist bevel

Nog even een kleine opmerking: er

korritvin deze maatschappij momen-

teel erg veel geweld voor. Dat is zeer

te betreuren. Als het goed is, is de

politie een instantie die het geweld

in onze maatschappij heeft gemono-

poliseerd. Er is maar één instantie

die onder bepaalde omstandigheden

geweld mag gebruiken en dat is de

politie. Ik vind het daarom verdraaid

belangrijk dat een maatschappij de

politie kritisch op de vingers kijkt.

Dat is bijzonder belangrijk, want bij

de politie werken mensen die fouten

kunnen maken."

Frackers: "Ik geloof niet dat wij

direkt behoefte hebben aan nieuwe

bevoegdheden. Met onze huidige ge-

weldsinstruktie kan de politie goed

uit de weg. Ik ben er altijd bijzonder

gelukkig mee geweest. Sinds '66 heb-

ben wij de kans gekregen met elkaar

te praten over de geweldsinstruktie en

de konsekwenties daarvan. Op alle

politiescholen is daar over onder-

wezen en over gediskussieerd. Het

Sept. '77 - Nederlandse politie jaagt op terroristen
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heeft een stuk bewustwording bij de

politie teweeg gebracht die er naar

mijn mening zeker toe heeft geleid

dat ook in dit opzicht de politie even-

wichtig optreedt. Dat is het grote

goed van de huidige geweidsinstruk-

tie, die ons voldoende bevoegdheden

geeft - zelfs verplichting oplegt -

zoals je die eigenlijk elders niet

vindt. Naar mijn mening is het dan

ook bepaald niet nodig die bevoegd-

heden uit te breiden."

Vraag: Ik praat niet over uitbreiding

van de bestaande bevoegdheden, maar

ik wil er op wijzen dat het ook voor-

komt dat de bestaande bevoegdheden

niet toegepast mogen worden.

Koning: "Verklaart u nader."

- Wij bedoelen het woonwagen-

kamp Den Bosch - ja, 't is een

detail, maar toch wel een sprekend

voorbeeld. In verband met interne

regelingen is het onze mensen niet

toegestaan daar een kijkje te gaan

nemen. Het onderzoek houdt dan

ook bij de rand van het woonwagen-

kamp op.

Koning: "Dat is juist een van de

zaken waar ik de ministers van Justi-

tie en van Binnenlandse Zaken ten

aanzien van het niet surveilleren door

de gemeentepolitie van Krimpen aan

de IJssel bij de Zuidmolukse wijk bij

het Molukkendebat verwijten heb ge-

maakt. Ik vind het onjuist als de po-

litie wordt onthouden over haar hele

grondgebied op te treden omdat dat

een rechtsongelijkheid tussen de bur-

gers tot stand brengt. Rechtsongelijk-

heid waar ik pertinent tegen ben. Als

dus dit bevel zo gegeven is, dan vind

ik dat een onjuist bevel en ik zeg dat

maar in alle duidelijkheid."

RECHTSPOSITIE

Kan de regering er begrip voor op-

brengen dat er fouten gemaakt wor-

den wanneer de politie plotseling met

geweld moet optreden? En hoe is dan

de rechtspositie van de betrokken

politieman geregeld?

Mr. H. Koning: "De regering kan

hier zeker begrip voor opbrengen.

Het gedrag van de politieambtenaar

in kwestie wordt getoetst aan de be-

palingen van de ambtenarenreglemen-

ten die gelden voor de politie en

eventueel aan het Wetboek van Straf-

12

recht. In dit wetboek zijn gronden

voor rechtvaardiging en strafuitslui-

ting te vinden die door de minister

van Justitie in voorkomende gevallen

praktisch altijd worden gehanteerd in

het belang van de politieambtenaar.

Oók in die gevallen - dat is mijn

ervaring - dat er twijfel mogelijk is

over het optreden van de betrokken

politiefunktionari . Om een legeruit-

drukking te gebruiken: het voordeel

is in dit geval altijd voor de schutter.

In geval van twijfel gaat de politie-

ambtenaar vrij uit. méér vrij uit dan

wellicht het geval zou zijn geweest

met iemand anders die niet met het

gezag van de politie is bekleed. De

neiging op de ministeries Justitie en

Binnenlandse Zaken is bepaald aan-

wezig om de politieman te dekken,

juist vanwege zijn buitengewoon

moeilijke positie in zo'n situatie. Dat

moet natuurlijk redelijkerwijze kun-

i.en. Maar aangezien iemand die te

goeder trouw handelt over het alge-

meen redelijkerwijs opereert, kan die

op de bescherming van de overheid

voor zijn handeling rekenen. Ik ben

in 1964 op de afdeling Juridische

Zaken van de belastingdienst betrok-

ken geweest bij de oplossing van een

zaak, waarin de douane in Brabant

iemand had doodgeschoten. Daar is

geen strafrechtelijke vervolging uit

voortgevloeid - terecht niet. Er is

óók niet een disciplinaire vervolging

uit voortgevloeid - terecht niet.

Want de man stond praktisch gespro-

ken geheel in zijn recht. U ziet in

dergelijke situaties dat zowel bij de

vragen die in de Kamer gesteld wor-

den als bij het beoordelen van het

optreden van de ambtenaar een grote

mate van ruimte wordt gelaten. Ik

weet wel, dat het stellen van Kamer-

vragen bedreigend werkt. Maar u

ziet in die gevallen ook altijd dat in

de antwoorden van de Minister de

politieman in de praktijk wordt ge-

dekt. Hij behoeft dan ook op dat punt

niet zoveel zorgen voor zijn rechts-

positie te hebben."

Frackers: "Ik zou dit nog met een

voorbeeld kunnen staven. Ik herinner

me, dat in 1966 bij de Amsterdamse

politie en het O.M. veel klachten

tegen politieambtenaren binnen kwa-

men, waarvan tenslotte geen enkele

klacht gehonoreerd is. Dat wil niet

neggen dat een klacht wanneer die

De risico's wor
terecht is niet gehonoreerd moet wor~

den. Het geeft wel aan hoe de chefs

bij de politie in Amsterdam en hoe

later het O.M. hebben gereageerd op

die klachten, die meestal onvoldoen-

de grond hadden. Ik zeg u dit omdat

je uit politiekringen vaak wel hoort,

dat men zich bedreigd voelt als men

moet optreden. En dat men. als er

klachten zouden komen dan niet be-

handeld zou worden volgen de regel

die uitgaat van de goede trouw van

de politieambtenaar."
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beelden waaruit blijkt dat die over-

heid inderdaad achter de politie staat.

In diezelfde tijd waarvan ik daarnet

sprak was er een dodelijk ongeluk

door gebruik van vuurwapens van een

ambtenaar van de gemeentepolitie en

een van de Rijkspolitie. Dat heeft

toen aanleiding gegeven tot meer

Kamervragen en daarvan is wel het

gevolg geweest dat er toen nieuwe

geweldsinstrukties voor de gemeente-

politie, voor de Rijkspolitie èn voor

de douane tot stand is gekomen."

'den groter, maar wie dekt de politieman?
Vraag: De heren Koning en Frackers

hebben voorbeelden uit 1964 en '66

aangehaald. Maar we zijn nu in

1977 ...

Koning: "Mag ik u wel zeggen, dat

de situatie sindsdien in uw voordeel

is veranderd? In de jaren zestig was

bijvoorbeeld De Telegraaf - die

toch opiniemakend is in bepaalde

kringen - zeer duidelijk anti-politie.

Men schreef over 'de schietdienders'.

Terwijl dit ochtendblad nu duidelijk

achter het politie-optreden staat.

Maar zelfs toen - terwijl die anti-

politie mentaliteit heerste in de lan-

delijke pers en voor een deel ook in

de Kamer, zoals uit de wat deni-

grerende vraagstelling bleek - zelfs

toen heeft de overheid de politieman

gewoon gedekt. En in dat opzicht is

de situatie veel gunstiger voor u ge-

worden. Die is mentaal véél gunsti-

ger, óók in de Kamer, óók bij de

regering. Dat wil niet zeggen dat be-

paalde zaken niet rechtgezet moeten

worden, maar er zijn talloze voor-

13

Rp.org_RPM77_12_dec_nr.04_compri 341



Rp.org_RPM77_12_dec_nr.04_compri 342



Rp.org_RPM77_12_dec_nr.04_compri 343



ZOUDEN WE TERRORISTISCHE

DADEN KUNNEN VOORKOMEN?
sen pachter en degene die de grond

pacht, door middel van het geweer."

Vraag: De heer Vos heeft gesteld,

dat door kontakt te houden met ter-

roristen, de terroristische daden voor-

kómen kunnen worden. Hoe stelt u

zich dat kontakt voor?

Vos: "Ik weet niet of ik me zo uit-

gedrukt heb, maar het gaat er vooral

om, het kommunikatie- en tolerantie-

niveau van de samenleving zo hoog

mogelijk te houden. Met alle groepe-

ringen, vooral ook met die groepe-

ringen die minder leuke dingen zeg-

gen over de staat. Ik geloof dat je op

die manier terrorisme kunt voor-

kómen. Dat je dus de onvrede en

dergelijke tijdig signaleert en dan

inderdaad probeert de konfrontatie

aan te gaan. Hoe lang hebben we niet

om de Ambonezen heen gelopen.

Laten we eerlijk wezen: je zag wel

overal "Ambon moet vrij" op muren

gekalkt maar dat is nooit serieus ge-

nomen. Het lijkt inderdaad dat we in

een samenleving leven waarin men-

sen gewapenderwijs propaganda moe-

ten maken voor hun standpunt. Dat

is erg triest. Dat zou eigenlijk anders

moeten wezen in een demokratische

samenleving, dat weet ik.

Het is in Latijns Amerika net zo.

Terrorisme heet daar gewapende pro-

paganda. Daar doen ze dus niks an-

ders dan pleiten voor sociale recht-

vaardigheid, voor andere bezitsver-

houdingen, andere verhoudingen tus-

Frackers: "Ik kan me voorstellen dat

de vraagsteller ook bedoelt te zeg-

gen: zélfs in het geval dat we te laat

zijn, zélfs in het geval dat we alle

kansen hebben gemist, hoe moeten

we dan de terrorist opvangen?"

Vos: "Ik geloof dat het ook met het

geweer op je borst nog mogelijk is te

zeggen: ja we zijn te lang aan het

probleem voorbij gegaan, we moeten

kijken wat er gedaan kan worden. We

moeten serieus over het probleem

onderhandelen. Dat zou ook nog

mogelijk zijn."
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Veldpolitie :
een vak
voor liefhebbers
Tekst: A. Huizing

Foto's: H. L. van Harrevelt (BPV) en Techn. Rech., Arnhem

Langs de bosrand rijdt langzaam een

grote, oude auto van een gerenom-

meerd Amerikaans merk. Hij stopt.

Een portier gaat open en een man

met een grote vaalbruine hond stapt

uit.

Met een gebaar dat de richting aan-

geeft stuurt de man de hond het wei-

land in. De haas rent weg. De hond

baant in een snelle achtervolging met

grote sprongen achter het wild door

de weilanden. Het dier is ziende

21
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blind. Behalve het wild ziet hij niets

en niemand. De haas wamt ziender-

agen ingehaald en is gedoemd te ver-

liezen. In een laatste poging het vege

lijf te redden, verandert hij van rich-

ting en snelt o.nder een afzetting van

prikkeldraad daar. De hond ziet de

afrastening niet en stormt er in wilde

vaart tegen aan. Hij valt achterover,

staat op en schudt een paar maal ver-

baasd zijn op. De haas' heeft een

veilig heenkamen gezocht. De eige-

naar roept zijn hand terug om te ver-

trekken.

Inmiddels zijn twee auto's van weers-

kanten de grote Amerikaan genaderd.

De man van de hand weet dat hij is

ontdekt. Hij springt in zijn wagen,

start en dreigt een van de naderende

auto's in elkaar te rijden. Het blijft

bij een dreigend gebaar. Daarna rijdt

hij achteruit, stapt, springt uit zijn

vervoermiddel en zet het door de wei-

landen op een lopen. Inzittenden van

de twee auto's die hem hebben klem-

gereden springen hem na een korte

achtervalging op z'n nek en hebben

hem na een korte worsteling val-

ledig onder controle. De hand kijkt

verwonderd tae.

De veldpolitie van Maarn heeft een

beoefenaar van de (verboden) 'lange

jacht' op heterdaad betrapt.

Milieu- en veldpolitie

Er zijn bij de Rijkspolitie vijf groepen

veldpolitie. Ze zijn te vinden in

Maarn, Maasbracht, Boxtel, Zundert

(met een past in Hansweert) en

Elspeet (met pasten in Ommen en

Almen). De organieke sterkte van de

vijf eenheden bedraagt 46 man (22

rijkspolitiemensen en 24 velddienst-

assistenten). De feitelijke sterkte kamt

neer ap 39 'veldwerkers' (16 en 23).

"Daar komt zeer waarsahijnlijk in de

komende jaren verandering in. Er is

een plan ingediend am tot een groep

veldpolitie per distriot te kamen",

zegt jhr. B. W. F. de Beaufort, dis-

trictscommandant te Utrecht. Hij is

de 'vader' van de velddienst. Hij was

cammandant van het eerste detache-

ment velddienst van de Rijkspolitie

dat in 1955 in het district Apeldoorn

op poten werd gezet en is goed vaar

een paar 'eigen' verbalen per jaar.

"De politieman van de landgroep

heeft te weinig tijd vaor velddienst.

22

.oe Visserij-, Vogel- en Jachtwet ko-

men te weinig aan bod. Daarbij kamt

dat de taken in het veld zijn toege-

namen. Denk maar aan de atuurbe-

schermingswet, de wetten en maat-

regelen die zijn gemaakt met betrek-

king tot de milieubescherming.

Bovendien hebben we veel te ma-

ken met overtredingen van Wapen-

en Vuurwapenwet. Er is een cam-

missie geweest die de problematiek

met betrekking tot het veldwerk

heeft bestudeerd en besproken met

de districtscornrnandanten. Het resul-

taat van dat overleg was een advies

. aan de minister an justitie om te

kamen tot de oprichting van een

groep 'Milieu- en Veldpalitie' per

district. DLt zou inhouden een uit-

breiding van het personeelsbestand

van 46 naar 177 man. Op de Alge-

. mene Inspectie i dat advies goed

ontvangen. Men heeft mij echter be-

richt dat een snelle uitbreiding tot

177 man op korte termijn niet moge-

lijk is, in verband met personeelsge-

brek op de landgroepen. Ik vind dat

dit argument ten dele niet opgaat.
Een groot deel van het personeels-

bestand van de te formeren groepen

kunnen we immer van 'buiten' aan-

trekken en ze als elddienstassistent

in dienst nemen.

Men heeft voorgesteld de realisering

van de groepen na 1979 in een vlot

'tempo. te laten plaatsvinden. Vaar

het jaar 1978 stelt men vaar de pas-

ten Omrnen en Hansweert aan te

wijzen als groep (voorlopige sterkte

4 man) "in de districten Zwolle en

Middelburg om zodoende reeds een

aanzet te maken met de uitbreiding .

. De .Milieu- en Veldpolitie' zal geen

taken van de groepen overnemen.

Het moet geen afvangen van vliegen

worden. Zij zullen uitsluitend als

assitentie-eenheden vaar de groepen

dienen. Daarom moeten we zorgen

voor een goed overleg tussen de

landgroepen en de mensen van de

velddienst. Hun optreden zal een

taakverIichting voor de groepen tot

gevolg hebben."

Velddienstassistenten

De velddienstassistenten verrichten

een groot deel van de taak van de

veldpolitie. Het zijn mannen van het

vak. Vaak zijn het voormalige jacht-

opzichters, die na een strenge selektie

hun intrede doen bij de Rijkspolitie.

Als onbezoldigd ambtenaar van het

korps Rijkspolitie hebben ze opspo-

ringsbevoegdheid.

Meer taken, vooral voor de milieubescherming
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"Er bestaat een enorme belangstel-

ling voor de funktie van velddienst-

assistent", merkt jhr. De Beaufort

tevreden op, "vandaar dat we daar

voor nooit lang vakatures hebben.

Ze zijn van een hoog peil. Je staat er

verbaasd van van wat ze thuisbren-

gen. Ze kennen de gebruiken en ge-

woonten in het veld, ze weten waar

ze de wapens moeten zoeken en heb-

ben ervaring. Daardoor kunnen ze

zelfstandig optreden. Het gezin is er

op ingesteld dat ze veel op onaan-

gename uren op pad zijn. Moeder

moet op de meest onverwachte mo-.

menten met eten op tafel komen,

~en er tegen kunnen dat ze midden in

de naoht een paar koude voeten tegen

zich aan voelt.

Er wordt gewerkt aan de verbetering

van de positie van de assistent. Toen

we pas begonnen was hun rang schrij-

ver-A. Met veel moeite en pijn is dat

later C 11 geworden, nu zijn we bezig

om de mensen die al enige tijd rnee-:

draaien de status van C I te geven.

Hun situatie zal dan zijn als die van

de technische assistenten bij de ver-

keersgroepen, waar de mogelijkheid

eveneens bestaat om na verloop van

enige tijd een kleine promotie te ma-

ken". Men wil ook komen tot een kor-

te scholing van velddienstassistenten.

Uitbreiding tot 177 man?

"Er zijn wilddieven die je zo ondersteboven rijden ... "

,Jhr. De Beaufort vindt de eerste op-

vang belangrijk: "Het is nu nog wel

eens zo dat de assistent na zijn aan-

stelling in een auto gezet wordt met

de mededeling: 'Rijden maar'. Dat

'kunnen we niet hebben. De eerste

-opvang is belangrijk. Men moet be-

hoorlijk gecoacht worden in zijn

werk; bovendien is het o.a. van be-

, lang dat je eens een rechtzitting mee-

maakt en leert hoe je je daar dient

te gedragen."

De velddienstassistent draagt (nog)

geen uniform. "Ze hebben recht op

een uniformbesoherming", vindt de

DC. "Het komt wel. Een voorstel

voor een uniform, identiek aan dat

van de parketpolitie (met een ander

embleem) is al geruime tijd geleden

ingediend. We wachten alleen nog op

de afkondiging en dat duurt zo lang."

Risico's

"Het vak brengt nogal wat risico's

met zich. De tijd dat de stroper op

een sportieve wijze zijn verlies ver-

werkte is voor een deel voorbij", zegt

adjudant De Jongh van de groep-

veldpolitie in Zundert. "Er is een

kategorie wilddieven die er niet tegen-

op zien geweld tegen je te gebruiken.

Je moet erg goed opletten en oppas-

sen dat ze je niet ondersteboven kun-

nen rijden.

Ik vind echter dat je voor dat soort

stropers niet uit de weg mag gaan.

Dat is niet eerlijk tegenover de man

die het stopteken niet negeert. Ge-

lukkig zijn er ook die ons optreden

zonder meer accepteren. Waarmee ik

niet wil zeggen dat ze, nadat ze be-

trapt en met een verbaal beloond zijn,

het stropen zullen laten".

Kontakten

Er komen veel tips binnen bij de

veldpolitie. Ze komen van jachtop-

zichters, landbouwers, kollega's van

groepen of van gemeentepolitie.

Er zijn er ook die anonieme bood-

schappen bij de mannen van de veld-

politie deponeren. Die tipgevers zijn

vaak bang voor repressailles van de

kant van de stroper. "De mensen zijn

bang om ons in te lichten", zegt De

Jongh. "We hebben gehoord van boe-

ren die bedreigd waren met het ver-

minken van vee (bijv. door het af-

snijden van uiers) in de wei. Vandaar

die anonieme tips. Daarom is het van

belang dat men ons weet te vinden.

Overdag, 's avonds en 's nachts. Zo-

iets werkt via een meldkamer naar

mijn mening niet".

23
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Een nacht op pad
met

de veldpolitie
Er heerst een volkomen stilte in het

dorp als om half twaalf de mannen

van de veldpolitie het Brabantse Zun-

dert verlaten. Ze zijn getipt dat in

het Land van Heusden en Altena

's nachts tussen twee en vier uur ge-

stroopt wordt met lichtbakken. Ze

besluiten er een nachtje aan te wa-

gen. Ze gaan posten.

Warm gekleed en goed bewapend

zoeken ze in hun onopvallende ver-

voermiddel de weg naar de jacht-

opziener van het terrein die de nacht

met hen in 'het veld zal doorbrengen.

Op de achterbank zit de surveillance-

hond. De lamp ligt binnen bereik om

snel een stopteken te kunnen geven.

Het lijkt een ontspannen rit. Men

praat over het werk, de jacht en met

voldoening over de ervaringen van de

vorige nacht toen op twee verdach-

ten, een auto, twee lange honden, een

lichtbak en zeven stuks wild de hand

kon worden gelegd.

Ondertussen heeft men oog voor

aktiviteit en in het veld. Vanaf de

weg letten de mannen van de veld-

dienst scherp op zaken waarvoor de

gewone automobilist geen oog heeft.

Het licht in het huis van de jacht-

opziener gaat kort na twaalf uur uit.

De polder lijkt verlaten. In de verte

ziet men slechts de verlichting van

kruispunten en van wegen. Overigens

is het donker.

Op een zijweg, tegen de rand van

een boomgaard, vindt de auto een

onopvallende plaats. Er worden wat

voorbereidingen getroffen en over-

legd hoe de gang van zaken zal zijn

als er stropers mochten opdagen: de

automobilist krijgt een stopteken.

Mocht hij doorrijden, dan komt hij

de surveillanceauto tegen die plotse-

ling midden op de weg staat. Een

tocht door de berm zal voor de ban-

Stropersuitrusting: geweer met kijker-

vizier en geluiddemper, lichtbak en

walkie-talkie.

den van de auto desastreuze gevolgen

hebben. "Daarna zien we wel weer".

Het wordt stil. Zachtjes klinken uit

de auto de berichten van de meld-

kamer Breda. De (64-jarige!) jacht-

opziener vertelt zijn verhalen. Een

wonderlijk vak dat van jachtopziener.

Enerzijds een geweldige liefde voor

de natuur. Anderzijds de instelling

te kunnen doden ten behoeve van de

wildstand in zijn bewakingsgebied

van wild dat zwak of ziek is of van

honden die hun jachtinstinkt volgen.

Flarden wolken snellen in de don-

kere novembernacht langs de hemel.

De maan vertoont zich achter mat-

glas. Men is het er over eens dat dit

uitstekend weer is om te lichtbakken.

In het weiland maken koeien vreem-

de hoestgeluiden. Het droge blad

van de bomen langs de weg valt rui-

send. De gloeiende as van sigaar en

sigaret verlichten zo nu en dan het

gezicht van de mannen.

Dan is het wachten. Wachten op de

stropers die met de auto langzaam

langs de akkers zullen rijden en met

een sterke lamp de velden zullen af-

tasten op zoek naar wild. Hazen en

konijnen, door het felle schijnsel ver-

blind, zullen als uitgehouwen in steen

stil houden om daarna te worden

geraakt door het lood uit het jacht-
geweer.

We turen in het donker. Late auto-

mobilisten in de verte worden met

de ogen gevolgd. Plotseling is er be-

weging op de stille landweg. Een

auto nadert met grote snelheid. Het

lijkt niet op een illegale jager. We

duiken weg. De auto passeert. "Die

zal wel dronken zijn", merkt iemand

teleurgesteld op.

Kwart over drie. De verhalen zijn

verteld en de chocolademelk is op.

De spullen worden verzameld. We

gaan nog eens kijken in de polder.

Binnendoor gaat het. Over aarde-

donkere weggetjes en langs stille

boerderijen. Om vier uur is het wel-

letjes. De jachtopziener zoekt een

plaatsje op naast zijn vrouw. De veld-

politie gaat terug naar Zundert. Ze

lijken niet teleurgesteld. Dat is een

vergissing. Ze hadden de wilddief

graag gepakt want ze weten dat hij

terug zal komen. Vanavond, morgen

of volgende week. Een van die keren

zullen ze er ongetwijfeld getuige

van zijn.

Nu zit de dienst er op. Ze gaan
slapen.

25
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Wat ontbreekt er aan visie bij de

Rijkspolitie dat de surveillancehond-

geleider en zijn hond nog steeds

worden gediscrimineerd?

Bij elk goed uitgerust gemeentelijk

politiekorps is een hondenbrigade

niet meer weg te denken. Er wordt

een efficiënt gebruik gemaakt van

deze honden bij de Nederlandse

Spoorwegen, het Luchtmachtbewa-

kingskorps, de Koninklijke Land-

macht, de detachementen Veldpolite,

de Philips bewakings- en beveiligings-

diensten en talrijke particuliere be-

veiligingsdiensten.

In 25 jaar is er bij de Rijkspolitie

in de wijze van dienstdoen van de

surveillancehondgeleider en zijn hond

vrijwel niets veranderd (enkele min-

der belangrijke faciliteiten buiten be-

schouwing gelaten). Er wordt nog

even amateuristisch doorgesukkeld

als in 1950!

Dat is jammer. Er zou een veel

beter gebruik van de diensthond ge-

maakt kunnen worden. Te denken

valt aan plaatsing van surveillance-

hondgeleiders bij groepen. Bij elk

m.e.-peloton hoort een groep sur-

veillancehondgeleiders met gecertifi-

ceerde diensthonden, die buiten

m.e.-verband volledig ingezet kunnen

worden bij de uitoefening van de

dagelijkse dienst.

Daarvoor is echter nodig dat er een

goede organisatie komt. Er zouden

opleidingscentra moeten komen on-

der leiding van de allerbeste instruc-

teurs. De honden dienen door het

Rijk te worden aangekocht. Jonge,

enthousiaste politiemensen moeten

hiervoor een goede opleiding krijgen.

Ook nu zijn er Rijkspolitiemensen

die het opbrengen een hond aan te

schaffen en in eigen tijd opleiden. De

geleider van een gecertificeerde hond

krijgt drie uur diensttijd per week om

"zichzelf met de hond in 'goede con-

ditie te brengen en te houden". Om

de hond goed afgericht te krijgen,

wordt er centraal en onder goede

leiding geoefend.

Tot voor kort kon voor het vervoer

naar zo'n opleidingscentrum een be-

Miskenning

van de
surveillancehond
en zun
geleider?

door: H. van de Broek

Oud-adjudant der Rijkspolitie

scheiden kilometervergoeding wor-

den geïncasseerd. Deze regeling is

echter vervallen. öë leiders van

oefengroepen krijgen geen vergoeding

voor hun werkzaamheden. Zelfs de

reiskosten zijn voor eigen rekening .

Een controversieel verschil tussen de

hoofdbesturen van de twee politie-

hondenverenigingen (hoewel elk on-

der voorzitterschap van een rijks-

politie-officier) is waarschijnlijk de

oorzaak dat de surveillancehondge-

leider bij het korps Rijkspolitie niet

de plaats krijgt die hij verdient. Het

is jammer dat er zoveel oudere en

jonge politiemensen, die met zeer veel

enthousiasme en ambitie met hun

hond oefenen en werken, daarvoor

niet de juiste erkenning krijgen.
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Korps gaat wellicht ook

surveillancehonden aankopen

In principe kan ik het met de in-

houd van het artikel van de heer

H. van den Broek betreffende sur-

veillancehonden bij het Korps

Rijkspolitie wel eens zijn. Ik meen

echter dat een en ander toch

nadere toelichting behoeft.

In tegenstelling tot hetgeen in de kop

en de aanhef wordt gesuggereerd, is

er bij het Korps noch van misken-

ning, noch van discriminatie van sur-

veillancehondgeleiders en hun honden

sprake, Wel kan worden gezegd dat

in het verleden onvoLdoende aandacht

is besteed aan de ontwikkelingen op

dit gebied en het gelijke tred houden

daarmee. Dit vindt vooral zijn oor-

zaak in de mogelijkheden die het

Besluit surveillancehonden daartoe

bood (en nog biedt) en de animo die

voor het werken met een surveillan-

cehond bestond.

Het is een gunstige ontwikkeling dat

de laatste paar jaren meer jonge

politieambtenaren de africhting van

een hond ter hand nemen. Daardoor

stijgt het aantal honden dat ter be-

schikking van de dienst komt nadat

de geleider daarmee het certificaat

surveillancehond heeft behaald, nog
steeds.

Met een groot aantal honden waar-

voor toestemming tot het africhten

wordt verleend, wordt echter nimmer

een certificaat surveillancehond be-
haakl.

Hierbij zij aangetekend, dat een ge-

leider die een hond met toestemming

van de Algemeen Inspecteur in af-

richting heeft, hiervoor gedurende

een jaar en 6 maanden een dagver-

goeding ontvangt. Hiermee neemt het

Rijk dus een belangrijk deel van de

africhtingskosten voor zijn rekening.

Dat het Korps Rijkspolitie geen hon-

denbrigades telt is een gevolg van de

structuur van dat Korps. De perso-

neelsleden die met een surveillance-

hond willen werken hebben door het

hele land verspreid hun standplaat-

sen en maken deel uit van de groe-

pen waarbij zij zijn ingedeeld. Boven-

dien is de liefhebberij voor het wer-

ken met honden in verschillende stre-

ken van het land zeer gering of na-

genoeg nihil, zodat daar - althans

onder de huidige omstandigheden -

geen honden brigades zouden kunnen

worden gevormd.

De punten waarop kritiek wordt ge-

leverd zijn thans in studie. De moge-

lijkheid is niet uitgesloten dat binnen

afzienbare tijd de surveillancehonden

- evenals dat met de speurhonden

het geval is - door het Rijk zullen

worden aangekocht. De daarvoor

aangewezen geleiders ontvangen dan

een dagvergoeding voor de kosten

van onderhoud van de hond; honde-

hok, dresseermiddelen enz. zullen dan

door het Rijk worden aangeschaft.

Thans ontvangt een surveillancehond-

geleider een dagvergoeding ter tege-

moetkoming in de kosten, nadat hij

hond en hondehok uit eigen midde-

len heeft aangeschaft. Dit vergoedings-

bedrag (waarin afschrijving van hond

en hondehok, diergeneeskundige be-

handeling en voedingskosten, van lid-

maatschap van een dresseerclub en

van de Koninklijke Nederlandse Po-

litiehond Vereniging of de Neder-

landse Bond voor de Diensthond zijn

verdisconteerd) is uiteraard hoger dan

het aan de speurhondgeleiders te be-

talen vergoedingsbedrag.

Indien aanschaf van surveillancehon-

den door het Korps doorgang vindt,

moet worden bezien of de surveil-

Iancehondgeleiders dan bij de groepen

ingedeeld moeten blijven of dat groe-

door J. Jorritsma,

hoofd afd. Toez. Alg. Diensten A.I.

pen hondengeleiders (eventueel te-

zamen met de speurhondgeleiders)

moeten worden gevormd, bijv. bij elk

district een dergelijke groep.

Bij M.E.-inzet zou een dergelijke

"groep surveillancehonden" - afhan-

kelijk van de omstandigheden en de

aan het M.E.-peloton verstrekte op-

dracht - voor een M.E.-optreden

kunnen worden ingezet. In studie is

nog of bij een M.E.-peloton even-

tueel een eenheid surveillancehonden

organiek moet worden ingedeeld.

Voorts heeft nimmer een regeling

bestaan, waarbij een vergoeding voor

het reizen met de hond naar oefen-

plaatsen was geregeld. Derhalve kon

ook geen kilometervergoeding wor-

den gedeclareerd. Dit is een onjuiste

visie. De enige mogelijkheid om reis-

kosten in rekening te brengen (naar

maatstaven van openbaar vervoer) is

voor het reizen met de hond naar een

plaats waar een geschiktheidsender-

zoek (keuring voor het certificaat)

plaatsvindt, indien met toestemming

van de Algemeen Inspecteur aan een

dergelijk onderzoek wordt deelge-

nomen.

Die toestemming kan geacht worden

te zijn verleend als de Algemeen In-

specteur toestemming heeft verleend

tot het in africhting hebben van de

hond die aan het geschiktheidsender-

zoek wordt onderworpen. Of als bin-

nen de daarvoor gestelde termijn van

2 jaar en 3 maanden met de betref-

fende hond waarvoor de Algemeen

Inspecteur toestemming heeft ver-

leend tot gebruik in de dienst, een

nieuw certificaat moet worden be-

haald. Men heeft in het verleden reis-

kosten voor het reizen naar oefen-

plaatsen gedeclareerd en deze werden

ten onrechte vergoed. Hieraan is,

toen dit werd ontdekt, een eind ge-

maakt.

27
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'ER MOET IETS
GEBEUREN'
Op 24 oktober maakte een dele-

gatie van de Aktiegroep Politie-

vrouwen uit Eindhoven haar op-

wachting bij 'politie'-minister mr.

W. F. de Gaaij Fortman. Bij die ge-

legenheid bood initiatiefneemster

Thea de Heus de bewindsman een

petitie aan met ruim 3600 hand-

tekeningen van (vooral) politie-

vrouwen die zich ongerust maken

over de toenemende risico's van

hun echtgenoot bij de uitoefening

van zijn taak.

"Ik ken die risico's", zegt mevrouw

De Heus. Ze was zelf ruim drie jaar

agente bij de gemeentepolitie in Hel-

mond. Haar man werkt bij de ge-

uniformeerde dienst van de gemeen-

tepolitie Eindhoven. "Ik weet waar

een politieman zo nu en dan voor

staat. Daar dacht ik wel eens aan

als ik 's avonds thuis was en mijn

man dienst had. Maar ja, je mag

nooit uitsluitend op je zelf afgaan.

Je kunt er dan wel eens met andere

vrouwen van politiemannen over

praten, maar tot diepgaande gesprek-

ken komt het nooit".

De gewelddadige dood van de Ut-

rechtse brigadier Kranenburg bewoog

haar tot aktie: "Ik dacht: dit wordt

te gek. Ik wilde weten hoeveel vrou-

wen er met zo'n zelfde gevoel van

ongerustheid rondlopen. Met een

gevoel van onmacht. Je weet dat er

iets moet gebeuren, maar wat kun je

er in feite aan doen.

Ik heb er over gepraat met een aan-

tal vrouwen en toen hebben we via

een berichtje in een plaatselijk dag-

blad laten weten dat we een bijeen-

komst hadden belegd voor veront-

ruste echtgenotes. 's Zaterdags stond

dat in de krant en 's maandags was

die vergadering. Dat weekend is het

hier een gekkenhuis geweest. De

telefoon ging de gehele dag. Er kwa-

men mensen van radio, t.v. en krant.

Wat ik voor de regio had bedoeld,

bleek landelijk aan te slaan. Ik wist

toen nog niet wat ik moest zeggen.
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We hadden af te wachten hoe de

bijeenkomst zou verlopen. Bovendien

probeerden de mensen van de pers

je uitspraken te ontlokken over tech-

nische zaken waar ik niet deskundig

in ben. Daarom hebben we de media

afgehouden.

Kontakt met minister

Op maandagavond was de bijeen-

komst. Ruim honderd dames waren

aanwezig. Vrouwen van politiemen-

sen van Rijks- en gemeentepolitie uit

de regio Eindhoven. Er was ook een

niet-politievrouw op komen dagen.

(' Als de politie niet goed is uitgerust

en bewapend, hoe moeten wij als

burger, die door die politie be-

schermd moet worden, ons dan wel

voelen?).

Op de vergadering was de centrale

vraag: Wat kunnen we doen?

Thea de Heus: "We kwamen tot de

konklusie dat een handtekeningen-

aktie het beste zou zijn. We wilden

een petitie aanbieden aan de minister

met deze handtekeningen als onder-

steuning. Geen gedoe met spandoe-

ken en zo. We wilden kontakt met

de bewindsman; met hem praten over

datgene wat ons bezig houdt. Van

de politiebonden hebben we veel

steun gehad. Zij waren blij dat er

van een andere, onverdachte kant iets

werd gedaan aan het probleem waar

zij al zo'n lange tijd zonder waar-

neembaar resultaat aan werkten.

Kamerleden van CDA, VVD en

D '66 reageerden. Zij waren bereid

hun medewerking te geven. Van die

mogelijkheid hebben we tot nu toe

geen gebruik gemaakt. We wilden

het graag zelf doen, zonder de poli-

tieke tint die het krijgt als je een

kamerlid inschakelt.

Mevrouw Kranenburg, de weduwe

van de omgekomen brigadier, bood

haar diensten aan. Zij heeft voor ons

het bezoek aan minister De Gaaij

Fortman gearrangeerd.

Uit de vele reakties die binnenkwa-

men kon je merken dat ons pro-

bleem niet alleen vele vrouwen bezig

hield, maar ook veel ouders van

kinderen die bij de politie werken.

Je voelde dat er iets bij de mensen

leefde van: de politiemensen kunnen

hun werk niet meer goed doen. Dat

wat ze doen, komt niet overeen met

wat ze willen doen. De meeste politie-

mannen stonden achter de aktie. Er

waren er echter ook die vonden dat

ze zelf hun boontjes wel konden dop-

pen".

De aktiegroep kon en wilde niet in

details treden. Men wilde in het al-
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De delegatie poliiievrouwen werd

op het Binnenhof ontvangen door

de minister van Binnenlandse Za-

ken, mr. W. F. de Gaaij Fortman,

geflankeerd door de beide direk-

teuren-generaal van politie, mr. J.

M. de Graaf (links) en mr. A. J.

Fonteijn; Tweede van rechts op de

foto: mevrouw Thea de Heus.

door A. Huizing

foto: ANP

gemeen spreken over zaken waar al

zo lang door de bonden op was ge-

hamerd en waar, zoals het zich liet

aanzien, niets van zou komen.

In de petitie vroeg men daarom aan-

dacht voor de volgende zaken:

l . Betere waarborgen voor veiligheid

en bescherming van de politieman.

2. Stringentere toepassing van de

wapenwetgeving en betere bewape-

ning van de politiemensen.

3. Meer steun van regering en volks-

vertegenwoordiging.

4. Uitbreiding van de sterkte der

politiekorpsen.

5. Verbetering van de weduwenuit-

keringen.

6. Een meer op de praktijk gerichte

primaire opleiding.

De handtekeningen kwamen er. De

twaalf vrouwen in Eindhoven en de

40 kontaktpersonen in alle delen van

het land zorgden voor bijna 3700

stuks binnen drie weken.

Wat bedoelt de aktiegroep met haar

voorstellen?

Thea de Heus: "Je moet de uitrus-

29
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"ER MOET IETS GEBEUREN"

ting van de politieman aanpassen

aan de toeneming en verharding van

de kriminaliteit. Je zou de harde

krimineel voor moeten blijven, maar

dat kan niet. Maar naar mijn mening

staat de politie stil, terwijl de harde

kriminaliteit doorgaat in zijn ontwik-

keling. aast uitru ting en bewape-

ning moet je ook denken aan op-

leiding. Er moet meer gedaan wor-

den aan benadering technieken. (Er

wordt nu vanuit gegaan dat je nooit

met een wapen in de hand een auto

mag kontroleren).

Men valt de politieman af. Als hij

goed optreedt dan zwijgt iedereen.

Zo gauw er iets fout gaat blaast men

hoog van de toren.

aar mijn smaak mogen de bevoegd-

heden van de politie wel wat ruimer

worden en vooral duidelijker om-

schreven. Het is nu wel eens zo dat

hij bij een optreden moet nadenken

van welke bevoegdheid hij in de ge-

geven situatie gebruik mag maken,

maar dat kan wel tot gevolg hebben

dat hij met zijn optreden te laat

komt.

Ik weet het, het i verschrikkelijk

moeilijk om een goede tussenweg te

vinden, maar laat er in ieder geval

iets gebeuren".

Wal vindt zij van de controle op de

politie?

"Er zijn er die uit mijn woorden be-

grepen dat ik een politiestaat, of iets

van dien aard zou voorstaan. Dat is

beslist niet het geval. Ik vind alleen

dat je als politieman moet bijblijven

bij de kriminaliteit. Het mag beslist

niet zo zijn dat de politieman zijn

optreden niet hoeft te verantwoorden.

Ik weet dat je al politieman of

-vrouw in je vak meer risico's loopt

dan de gemiddelde burger. Ik ben

ook bereid om die risico's te accep-

teren. Maar ik vind wel dat je ze tot

een minimum moet beperken. Dat is

een van de redenen tot de oprichting

van de aktiegroep."

Begrio

De ontvangst van de dames op het

ministerie van binnenlandse zaken

was boven verwachting. Thea de

Heus: "Je bent gespannen. Je gaat

er tenslotte niet iedere dag op visite.

We hebben een bijzonder goed ge-

sprek gehad. Behalve de minister

waren ook de direkteuren-generaal

van politie, de heren De Graaf (Biza)

en Fonteijn (Justitie) aanwezig. Men

begreep onze ongerustheid. In een

open overleg, dat een uur duurde,

konden we onze petitie bespreken.

Men heeft ons verzekerd dat ver-

schillende onderwerpen bij hen al

lang een punt van be preking waren

en er met voortgang aan zou blijven

werken.

Toen ik 's avonds voor Brandpunt

hoorde dat ons gesprek in een goede

zakelijke sfeer had plaatsgevonden,

vond ik dat fijn om te horen."

Discussie

Wat is het nul geweest van de aktie?

Thea de Heus: "De mensen zijn er

over gaan praten. Niet alleen de

agenten in de wacht en de korps-

leidingen. Ik kreeg de indruk dat

men, doordat wij onze ongerustheid

naar buiten brachten, dieper over de

problemen is gaan doordenken.

De aktiegroep is nu 'op rust'. We ont-

plooien geen aktiviteiten, maar we

houden wel in de gaten wat er met

onze politie gebeurt. Mocht het

nieuwe kabinet er niets mee doen,

dan zullen we ons zeker laten horen.

Persoonlijk heb ik het een goede

ervaring gevonden. ik heb er veel

van geleerd. In de tijd dat we aktief

waren heb ik geleerd om beter te

luisteren. Luisteren naar allerlei men-

sen en over allerlei onderwerpen. Ik

heb ook dingen gehoord waarvan ik

later dacht: dat had ik beter niet

kunnen weten. Maar daar stap je dan

maar weer overheen ten behoeve van

de aktie. Als ik tevoren geweten had

wat er allemaal aan zo'n aktie vast-

zit, dan had ik er waarschijnlijk wel

even over moeten nadenken alvorens

er aan te beginnen."
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MERCKWAERDIGE
RP-GEBOUWEN

KASTEEL AMMESOYEN

In de fraai gerestaureerde boerderij

bij het kasteel Ammersoyen vindt

de vijf man sterke post Ammer-

zoden (groep Maasdriel) van de

Rijkspolitie haar onderkomen 'op

stand', samen met de beheerder

van het kasteel, de heer Van

Duimen.

Trots lorent het kasteel Ammersoyen

te Ammerzoden boven de haar om-

ringende landerijen uit. Het kasteel

beheerst reeds sedert vele eeuwen

het landschap van de Bommeler-

waard.

Wanneer men op een mooie herfst-

dag geniet van de op deze plek al-

om aanwezige stilte, kan men nau-

Kasteel Ammersoyen met boerderij

waarin het postbureau is onderge-

bracht.

welijks vermoeden dat dit kasteel zo

vaak betrokken is geweest bij roerige

twisten in de Middeleeuwen en nog

lang daarna.

Er zijn aanwijzingen, dat het kasteel

Ammersoyen kort voor 1350 is ge-

sticht door de toenmalige heer Van

Ammersoyen, Arnd van Herlaer. De

uitgang 'oyen' in de naam Arnrner-

soyen betekent zoveel als 'weilanden

door: A. v.d. Scheur

foto's: Techn. Rech. Arnhem

7

aan de rivier'. Men vermoedt dat de

Ammer de rivier was waaraan de

weilanden lagen. Het kasteel Arnrner-

soyen is met het Muiderslot in ons

land het best bewaarde kasteeltype,

dat hier kort voor 1300 is geïntro-

duceerd (waarschijnlijk afkomstig uit

Frankrijk). Het is opgebouwd uit een

vierkant ommuurd plein met tegen

de achterzijde bet voornaamste

woongebouw; haaks daarop twee zij-

vleugels en aan de voorkant een ver-

bindend poortgebouw met vier ronde

hoektorens. T n Nederland is dit ideale

kasteeltype van de latere middel-

eeuwen vrij zeldzaam.

De meeste kastelen in Nederland zijn

dikwijls ontstaan uit één toren. Door

een geleidelijke groei vertonen zij

31
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vaak een onregelmatige aanleg.

Liefdesprobleem

Kort na 1387 kwam het kasteel in

het bezit van de Gelderse hertog

Willem I, daarna van Reinaid IV. In

1424 werd het gekocht door het ge-

slacht Van Broekhuysen en in 1496

vererfde het op een tak van het be-

kende geslacht Van Arke!.

!n ]5l3 is het kasteel belegerd door

troepen van de landvoogdes Marga-

retha van Savoye, in de strijd tussen

de Habsburgers en hertog Karel van

Gelre. Waarschijnlijk is er toen schade

aangericht, maar groter was de

schade tengevolge van een brand in

1590, waarbij de slotheer Joris van

Arkel zo zwaar werd gewond, dat hij

enige dagen later overleed. Over

deze brand is later de legende ont-

staan. Joris van Arkel zou een doch-

ter hebben gehad. die verliefd was

geraakt op een jongeman die men

als schoonzoon niet acceptabel vond.

De oplossing van die dagen was: de

dochter naar het klooster. De avond

tevoren was er een feest als afscheid

van het wereldlijk leven. Tijdens dit

feest brak brand uit. Het was natuur-

lijk aangestoken door de onwelkome

schoonzoon, die men met de dochter

te paard heeft zien vluchten. Niemand

32

Boerderij mei ingang naar het pos/-

bureau van Ammer zoden

heeft ooit meer iets van hen ver-

nomen.

Romantische veranderingen

Algeheel herstel van het kasteel had

eerst omstreeks ] 650 plaats. Nadien

is er weinig meer aan het kasteel ver-

anderd. Dat was ook het gevolg van

het feit, dat Amm rsoyen in 1693,

toen de laatste Van Arkeloverleed

in Zuidnederlandse handen vererfde:

Van Lichtervelde (1693)), Van ViIste-

ren (1740), de Ribaucourt (1792) en

Woelmont (1ge eeuw).

De nieuwe eigenaren bleven niet

meer permanent op het kasteel, dat

verder in hoofdzaak aan rentmees-

ters werd overgelaten. Zo ontsnapte

het aan de 18e-eeuwse modernise-

ringsdrang.

Een korte opbloei had plaats in het

midden van de 1ge eeuw onder de

Belgische baron Arthur de Woelmont,

die in bescheiden mate enige roman-

tische veranderingen aanbracht.

a verkoop in ] 873 werd Ammer-

soyen Clarissenklooster. Deze nieuwe

bestemming liet het kasteel vrijwel

onaangetast. Alleen dempte men kort

voor 1900 de grachten en bouwde
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men tegen de westzijde een grote

kapel, later uitgebreid met een recto-

raat. Tijdens de kloosterperiode was

het kasteel voor iedere belangstel-

lende hermetisch gesloten. Maar in

1944, toen het dorp door beschietin-

gen van de overzijde van de Maas

af vrijwel te gronde ging, kreeg de

bevolking in het kasteel een veilig

onderdak. De meters dikke muren

bleken bestand tegen modern granaat-

vuur. Vanzelfsprekend was de schade

wel aanzienlijk en de Clarissen trok-

ken na de bevrijding naar elders. Een

deel van het kasteel diende tijdelijk

als gemeentehuis, de kapel als R.K.

kerk. Later was er enige tijd een was-

machinefabriek in gevestigd.

Spreeuwpotten

In ] 957 kon de stichting 'Vrienden

der Gelderse Kastelen' het kasteel

aankopen. Een onderzoek dat aan

de restauratie voorafging leverde ver-

rassend veel middeleeuwse gegevens

op in de achtervleugel. Dit gedeelte

werd zoveel mogelijk teruggebracht

naar de situatie van voor de brand

van 1590. De aanbouwsels uit de

Clarissentijd zijn afgebroken en de

grachten zijn weer uitgegraven.

In de beide zijvleugels is sinds 1974

het gemeentehuis van Ammerzoden

ondergebracht. In de achtervleugel

vindt men een taveerne voor de be-

zoekers van het kasteel. Bovendien

is er op de bovenverdiepingen een

museum met een enorme kollektie

vondsten die bij het uitgraven van

de gracht tevoorschijn zijn gekomen.

Vrijwel alle voorwerpen die in een

tijdsbestek van ca. 1380 tot 1900 in

de gracht waren gegooid of gevallen

konden worden geborgen. Daarbij is

o.a. een bronzen schenkkan van rond

1400, fragmenten van drinkbekers uit

1581, twee zilveren zak-toiletgarni-

turen uit de 16e eeuw, spreeuwpot-

ten uit de 17e en talloze andere

zaken.

Het kasteel is te bezichtigen van 1

juni tot ] september.

In 1977 lieten ca. 13.000 belangstel-

lenden zich rondleiden. Een bezoek

aan het fraaie kasteel en zijn bij-

gebouwen is zeker de moeite waard.

Voor het postbureau vond men bij

het uitgraven van de grachten de

sporen terug van een verdiept ge-

legen tuintje dat in oude stijl werd

hersteld.
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Nachtwacht
in Assen
In september ging het ME-peloton

Zwolle voor de zoveelste maal op

toernee. Deze keer diende het illus-

tere gezelschap de gemeentepolitie

van Assen versterken bij het bewaken

van het gerechtsgebouw in de Drentse

hoofdstad.

Een tot nu toe onbekend gebleven

kopstuk had bedacht dat de knullen

uit Zwolle, over het algemeen wak-

kere knapen, de 'nachtwacht' zouden

doen. Aldus geschiedde.

'n Uurtje op' en 'n uurtje af' was het

tempo waarin dat zou gebeuren.

Elk uur een aantal kilo's kogelvrij

spul op je nek, een kilo of wat wapen-

spul om je lichaam, een pond ver-

bindingsmateriaal ergens op of in en

een kilo Yankeestaal op je kop.

Dat gaaf je niet in je kouwe kleren

zitten. De nachten waren lang en

zwaar. Dat vond Iurrie, een deel van

de inventaris van de i\1.E-Zwolle ook.

Gelukkig had een heldere opper-

wachtmeester bedacht dat elke ME-er

's nachts drie uur op rust kon. JUffie

zag dat wel zitten. Toen de lang ver-

wachte pauze voor JUffie aanbrak,

ging hij op zoek naar een geschikt

plaatsje om even de ogen te sluiten.

Na in het gemeentehuis van Assen

(waar de ME 's nachts werd onder-

gebracht) op onderzoek te zijn ge-

weest, vond hij z'n stekkie. In een

prachtige kamer met hoogpolig,

100% wol en kamerbreed tapijt, met

grote tafels en anatomisch gevorm-

de stoelen bleef hij achter, ,:n Zacht

plekkie onder de tafel, dat is wel

iets", moet JUffie gedacht hebben.

Hij gleed onder de tafel al gauw in

Morpheus' armen, met in het voor-

uitzicht dat om zeven uur de dag-

ploeg zou komen aflossen om daar-

na echt te kunnen gaan slapen.

Om zeven lfur kwam inderdaad de

aflossing. Maar waar was Iurrieî Z!

Het voltallige ME-peloion wachtte

geduldig gedurende een korte tijd.

Jurrie komt wel eens vaker wat laat,

omdat hij op de meest ongelegen

'n Ware belevenis beschreven
door ME-er D. Bakker

momenten wel eens naar die plaats

moet waar zelfs de keizer te voet

gaat. Toen de tijd verstreken was die

doorgaans voor dit karwei benodigd

is, werd men wel wat ongerust. Het

gemeentehuis werd daarop vakkun-

dig, op een op de COME geleerde

wijze, doorzocht . .. op die ene

kamer met het hoogpolige tapijt na.

Jurrie wist van de prins geen kwaad.

Z'n kollega's. wier oogjes reeds stevig

van de slaap begonnen te branden,

vertrokken. "Iurrie komt wel thuis",

stelden ze zich zelf gerust ..

Jurrie werd om een uur of acht wak-

ker. Hij hoorde stemgeluid. Hij open-

de z'n ogen en zag rondom zich keu-

rig gepoetste schoenen en broeks-

pijpen met messcherpe vouwen.

Toen hij de stemmen, die daar ken-

nelijk bij behoorden, eens goed be-

luisterde, kwam hij tot de conclusie

dal hij vermoedelijk met lieden te

doen had die eerder te porren waren

voor een bridge-drive met sherry dan

voor een flipperkast met pils.

Aan de tafel, waaronder Jurrie z'n

slaap verblijf had gevonden, was in

volle hevigheid een gewichtige ver-

gadering aan de gang!

"Wat nu te doen", dacht Iurrie. Hij

besloot voorlopig de vergadering niet

te storen en zich onder de tafel te

blijven ophouden. Naarmate de ver-

gadering langer duurde, kreeg de

verdwaalde ME-er het steeds warmer.

Eén vail de gewichtige heren, ken-

nelijk ook niet erg uitgeslapen, zakte

steeds verder in zijn anatomisch ge-

vormde stoel onderuit en strekte zijn

benen om in die positie de besprekin-

gen over zich heen te laten komen.

Iurrie kreeg een pas gepoetste por in

zijn ribbenkast. De verzakte heer

gluurde verbaasd onder de tafel en

keek recht in het geschrikte gezicht

van onze Jurrie. Wie van de twee

het meeste schrok is niet duidelijk.

Door slaap en baardgroei zag Jurrie

er niet op z'n voordeligst uit.

Hilariteit rondom. De ME-er kroop

snel onder de tafel vandaan. Mom-

pelde nog sneller enkele verontschul-

digingen, griste karabijn en plunje-

baal uit zijn slaapverblijf en verliet

pijlsnel z'n hoogpolige slaapkamer

met buitenmodel bedstee om elders

in Assen z'n veldbed op te zoeken ...

•
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Aan deze INFO-INTERN

werkten mee:

G. A. Boot, P. H. M. Claessen,

J. Hardenberg, G. J. Helmendach,

W. van Middelkoop, H. A. de Ruiter,

Th. Spelt en D. G. v.d. Witte.

Eindredaktie:

A. Huizing.

De Edo Bergsma ANWB-prijs voor Korps Rijkspolitie

king met de dienst Luchtvaart.

Springen de witte Porsche-brigades

het meest spektaculair in het oog als

de korrekte beschermers van de vei-

ligheid van velen op de snelwegen;

de werkers- op de achtergrond zijn

niet minder aktief.

De Rijkspolitie te Water geniet een

grote mate van populariteit bij de

watersport beoefenaars, om de vele

vormen van hulp die zij op het water

verleent. Pleziervaarders die op een

of andere manier in overtreding zijn

worden op plezierige manier, op hun

falen gewezen. "

Van het korps Rijkspolitie in haar

totaliteit mag worden gesteld, dat de

• Louis van Gasteren over zijn

kennismaking met de Rijks-

politie:

Foto's: H. L. van Harrevelt (BPV)

DEN HAAG. - "Ik ben een beetje

trots en heel erg dankbaar dat u het

werk van de wachtmeester op de

groep naar voren heeft gebracht. Dat

u het schouderklopje in de vorm van

de 'Edo Bergsma-ANWB-prijs' niet

alleen' heeft bedoeld voor de rijks-

politiemannen op glanzende machines

en aan boord van mooie boten".

Met deze woorden reageerde de alge-

meen inspecteur, de heer P. J. Plattel

nadat hij uit handen van de voorzit-

ter van de A.N.W.B., mr. H. W.

Bloemers de 'Edo Bergsma-ANWB-

prijs', bestaande uit een penning en

een geldsbedrag groot f 2500,- in

ontvangst had genomen.

Op 23 november waren in het Haagse

hotel 'Promenade' vele belangstellen-

den onder wie een delegatie uit alle

geledingen van de Rijkspolitie aan-

wezig bij de uitreiking van de prijs

en vier ANWB-ondersoheidingen.

Deze vier onderscheidingen gingen

naar de schrijver/verzamelaar van

volksverhalen drs. J. R. W. Sinninghe,

de cineast Louis van Gasteren, de

Vereniging tot Behoud van Natuur-

monumenten, de Landelijke Vereni-

ging tot Behoud van de Waddenzee

en het Reoreatieschap "De Marre-

krite".
Jhr. mr. M. P. M. van Karnebeek,

voorzitter van de adviescommissie gaf

de volgende motivering voor de toe-

kenning van de prijs: "Ik spreek uit ervaring. Ik her-

inner me ooit eens aangehou-

den te zijn door. een van de

mannen van de Rijkspolitie.

Je schrikt. Je kijkt snel op je

kilometerteller en maakt voor

jezelf een berekening dat het

wel eens honderd gulden' kan

gaan kosten. Maar dan komt

er zo'n jonge politieman. Hij

doet het portier open en stelt

zich voor: 'Mijn naam is De

Jong'. Spontaan had ik willen

zeggen: 'Van Gasteren. Zeg het

maar jong, wat zijn je moeilijk-

heden'. Maar dat kon ik nog
net inslikken."

"In deze dagen van steeds toenemend

verkeer op land- en waterwegen heeft

de ANWB zijn hoogste jaarlijkse on-

derscheiding met nadruk willen toe-

kennen aan een overheids- Wegen-

en Waterwacht, zoals die dag en

nacht wordt betrokken door mannen

die het politionele van hun taak ook

weten te vertalen in menselijke bij-

stand. Het is de Rijkspolitie in haar

totale op weg- en watertoerisme ge-

richte aktiviteiten die een dergelijke

onderscheiding toekomt. Dat zijn dus

de mannen van de Algemene Ver-

keersdienst, de wachtmeesters van de

zogeheten landgroepen en de Rijks-

politie te Water, in nauwe samenwer-

37
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diensten die het korps verleent aan Beëdiging van tien RP-officieren
verkeer en toerisme niet genoeg kun-

nen worden gewaardeerd."

Middels enkele technische ingrepen

kon de generaal per mobilofoon

rechtstreeks kontakt opnemen met de

directeur van het bur,eau van de

Stichting Sociaal Fonds Departement

van Justitie de heer A. G. C. v.d.

Elshout om hem mede te delen dat

het geldsbedrag ter beschikking van

het fonds zou komen.

De in de hotel-hal opgestelde Rijks-

politie-kapel verzorgde voor alle aan-

wezigen een serenade.

De Edo Bergsma

ANWB-prijs

Edo Bergsma was 53 (!) jaar

voorzitter van de ANWB. Zijn

naam, gekombineerd met de

afkorting ANWB, is gegeven

aan een prijs die ten doel heeft

de waardering toi: uiting te

brengen voor grote verdiensten

en uitzonderlijke initiatieven op

het door de ANWB bestreken

maatschappelijk en kultureel

gebied.

De penning die behoort tot de '

prijs is geslagen naar het ont-

werp van Cephas Stauthamer

heeft als randschrift een citaat

van Horatius: 'De vlucht van

een vogel overtreft verre de

wijdte van zijn nest'.

38

APELDOORN. - Op het terrein

van de primaire opleidingsschool te

Apeldoorn zijn op 27 september tien

(van de NPA afkomstige) officieren

beëdigd door de Algemeen Inspec-

teur van het korps Rijkspolitie.

Deze beëdigingsplechtigheid vond

plaats temidden "Van de adspiranten

van de opleidingsschool.
./

Foto: A. L. van Ooyen

Beëdigd werden de officieren der

Rijkspolitie 2e klasse: J. J. Bulthuis,

B. Bolt, A. A. M. Hellemons, G. H.

M. Lugger, S. E. N. M. Flemrninks

Smid, A. G. de Bruijn, W. J. A. van

Uden, mr. J. F. Severs, mevr. mr. T.

Schravemade-Koerselman en mevr.

mr. M. Bronkhorst. (AdJ)

Welkom bij Amerikaanse kollega's

In het meinummer van het RPm

maakten wij melding van de plannen

om voor politiemensen in 1978 rei-

zen naar Amerika en Engeland te

organiseren. Tientallen kollega's toon-

den zich geïnteresseerd voor-de reis

over de oceaan. Voor de reis naar

Engeland was vrijwel geen belang-

stelling.

Het programma voor een verblijf in.

'de nieuwe wereld' heeft thans zijn

definitieve vorm gekregen. Het ge-

zelschap vertrekt op 31 mei a.s. en

keert op 15 juni op Schiphol terug.

Tijdens het IS-daagse verblijf in de

USA zal men de steden Chicago,

Washington, Quantico en New York

City aandoen.

In Chicago zal men bezoeken bren-

gen aan het geboortehuis van Al

Capone, de Chicago Fire Academie,

de City Hall County Building en

Arnerika's grote krantenconcern Chi-

cago Tribune. Voorts is er een ont-

vangst op het Chicago Police Depart-

rm nt.

In Washingtoni behoort een bezoek

aan het Witte Huis tot de mogelijk-

heden. Op het FBI Headquaters

kan men een lezing bijwonen en deel-

nemen aan een rondleiding.

In Quantico brengen de Nederlandse

gasten een bezoek aan The FBI

National Academy. Er zal gelegen-

heid zijn om (praktijk-) lessen bij te

wonen.

In New York City tenslotte zijn er

ontvangsten op het Police Head-

quaters en de Police Academy New

York.

Liefhebbers kunnen van decgelegen-

heid gebruik maken om opnamen

van televisie-programma's in de, NBC-

studio's bij te wonen. Tijdens party's

en diners is er gelegenheid om kon-

takten te leggen met Amerikaanse

kollega's. Daarnaast is er tijd om

Amerika op eigen houtje te 'doen'.

Aan de reis kan worden deelgenomen

(door zowel IPA- als niet-IPA-leden)

met echtgenoot (-note), verloofde,

vriend of vriendin.

De prijs voor de reis bedraagt

f 1750,- (exclusief luchthavenbelas-

ting f 36,- en annuleringsverzeke-

ring f.75,-).

Voor boekingen kan men kontakt

opnemen met J. W. M. Stoop te

Krimpen aan de IJssel, Ratelaar 62,

tel. 01807 - 1 8791. (AH)
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Nieuwe wervingsbrochure

RP-reservisten

Uniformen voor

AVO-burgers

DRIEBERGEN. - U kent ze wel:

de mensen van de AVD die zorgen

dat de materialen zoals afzethekken,

mobilofoonapparatuur, portofoons

enz. bij u komen. Sinds kort kunnen

ze hun 'burgerkloffie' thuis laten

want ze beschikken over een van

dienstwege verstrekt uniform.

Gekleed in sportieve kleding, be-

staande uit een blauwe blazer (met

badge waarop een geborduurde

leeuwJ, waaronder een lichtblauw

overhemd met een donkerblauwe

stropdas en gestoken in een grijze

pantalon, dat alles gecompleteerd

door een platte pet (met rijkswapen),

zult u hen binnenkort ontmoeten.

VOORBURG. - In het november-

nummer stelden wij u reeds een

nieuwe wervingsbrochure voor de

reserve-Rijkspolitie in het vooruit-

zicht. Thans is de folder op de Alge-

mene Inspectie (bureau res. RP) be-

schikbaar. Het boekje, in kleuren-

druk, geeft op zakelijke wijze de be-

nodigde informatie voor de aan-

staande reserve-Rijkspolitieman weer.

De brochure kreeg het motto 'Kwestie

van inzetten' mee en kwam in samen-

werking met de Rijksvoorlichtings-

dienst tot stand. Foto: Fotodienst AVD

Een mutatie wonderlijke dingen. Met een zo be-

kende getuige moet het toch mogelijk

In het district Maastricht gebeuren zijn de dader te vinden?!

Verdachte

PRO CES - VER B A A L.

(onbekende dader/~

oal>ûeD4o

Aard van het feit Openbare 8CbeDnia van d••• rbOAZ'hoid.

••1'Ur.el 239 0",,",,1' 1 VOIl bet 11etboolt v •••• st1'nf1'eoh\.Artikel

o Plaats waar gepleegd

Iklturr. waar-op gep1ceCd 13 Depteober 1977.

OUlpen, op de Koninc .('3 Spe.nje.

Inb.:l:;l~/;·_·n{lm(;r. Jl10tS.

PRETTIGE K,ERSTDAGEN

en

GELUKKIG NIEUWJAAR

wensen u:

B.V. Wegenlijnbedrijf

MARKEER - SCHIEDAM

Calandstraat 121

Postbus 369

Tel. 010 - 378177* -150871

Afdeling ENSCHEDE:

Tel. 053 - 317669- 314008

*
VOOR ALLE

WEGMARKERINGEN,

PARKEERTERREINEN,

PARKEERGAR~GES

in

VERF en

THERMOPLAST

*
Verwijderen van

oude markeringen

Handelsonderneming

MEUVAS - SCHIEDAM

Calandstraat 121

Postbus 369

Tel. 010 -150871 - 378177*

SPECIALITEITEN:

WEGPUNAISES in

oranje, geel en wit

RUBBER

VERKEERSGELEIDEPALEN

in oranje, wit, geel,

wit-rood-wit

ZEER LAGE PRIJZEN
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Luchtige felicitatie

Foto: A. L. van Ooyen

De adspiranten van klas A (opleiding

1976/II schijnen goed in hun relaties

te zitten. Want direkt na de beëdiging

op 23 september, verscheen - pre-

cies getimed - boven het terrein van

de opleidingsschool te Apeldoorn een

vliegtuig met sleep, die als opschrift

droeg: 'R.P. KLAS A: PROFICIAT'.

Onze info eindigt zijn zijn bericht

met de (voor insiders kennelijk vol-

doende duidelijke) toevoeging: "Ja,

zo gaat dat als de vrouwelijke adspi-

ranten een verloofde hebben die 'be-

roepsspeler' is. Dan gooi je er uiter-

aard wat tegenaan." (AdJ)

Onfortuinlijke lifter
in Harlingen

HARLINGEN. - Terwijl de jonge

politie-adspiranten in de binnenstad

druk doende waren het horizontale

verkeer in goede banen te leiden,

stokte het vertikale verkeer in de

politieschool. Dat werd een lid van

de huishoudelijke dienst de heer H.

G. Galerna noodlottig. Hij zat name-

lijk in de lift van het nieuwe lege-

ringsgebouw dat 1 oktober in gebruik

werd genomen. Halverwege weigerde

de installatie elke op- en neergaande

beweging, ondanks alle verwoede

Wat broedt de AVO
nu weer uit?

Foto: Fotodienst AVD •

DRIEBERGEN . - Het terrein van

de Algemene Verkeersdienst is kort-

geleden voorzien van een hoog hek-

werk om al te nieuwsgierigen bui-

ten de poort te kunnen houden. De

reakties van de mannen van kolonel

Vogel kwamen, zoals viel te ver-

wachten, al gauw. Zij zagen in het

AVD-complex van nu een 'vogel-

reservaat' voor gevederde vrienden

van diverse pluimage.

Desondanks blijft het 'reservaat' zo-

als het was: gastvrij.

42

pogingen van de eenzame inzittende.

Ten einde raad trachtte hij de wereld

door middel van klopsignalen te

attenderen op zijn benarde positie.

Pas na een half uur miste men de

heer Galerna en werd een speuraktie

ingezet die al snel leidde in de rich-

ting van de weigerende lift. Kort

daarop kon men het slachtoffer uit

zijn .politionele cel bevrijden. De

schade bij dit benauwde ongemak

bleef beperkt tot een vernielde stof-

zuigerslang, die tot het einde voor

het kloppen was gebruikt. Aan vegen

en zuigen komt dit overigens flexibele

onderdeel niet meer toe.

(Uit: Harlinger Courant)

Huwelijk in

vogelvlucht

ROERMOND. - Ze waren niet uit-

genodigd voor de trouwpartij. Met

een bevel tot huiszoeking bij zich

kwamen kollega C. van Dommelen

en de controleurs Vogelwet W. J. G.

Brinkmans (res. RP'er) en J. van der

Lely op de ochtend voor de bruiloft

toch aan de deur. Het resultaat van

hun bezoek was dat de vader van de

bruid, een aantal opgezette vogels en

een flobert-geweer met bijbehorende

munitie kwijt raakte en een proces-

verbaal rijk werd.

Er waren aanwijzingen dat de man

beschermde vogels prepareerde en

daar wilden de mensen van de Vogel-

wet wel eens wat meer van weten.

Aanvankelijk ging men voorbij aan

de inhoud van een kast in de ouder-

lijke slaapkamer omdat de bruids-

tooi daarin voor de bruidegom ver-

borgen werd gehouden. Toen de

bruid met haar ouders op een ge-

geven moment in de kamer waarin

de kast stond verdwenen en de deur

achter zich sloten voelde men nattig-
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heid. En, ja hoor, buiten zag een

van de opsporingsambtenaren dat de

bruid via het raam in ochtendjas en

pyama de benen wilde nemen. Toen

de speurders tenslotte in de slaap-

kamer kwamen zagen ze hoe dochter-

lief, nog steeds in dezelfde kleding,

zich nogal stijfjes voortbewoog. ('Ik

heb mijn bruidsjapon aan onder m'n

ochtendjas').

Een van de controleurs besloot haar

op haar weg naar de auto van haar

verloofde te volgen en zag hoe de

aanstaande echtgenoot zijn lief te

hulp schoot om haar, met stijve be-

nen, in de auto te krijgen. Daarna

stoof het duo, achtervolgd door de

steeds nieuwsgieriger wordende con-

troleur weg. Tijdens de rit werd er

een flobertgeweer uit de auto ge-

worpen. Deze had zus verborgen ge-

houden in haar pyamabroek.

Inmiddels hadden de wachtmeester

en zijn metgezel ontdekt dat ze via

een luik in de kast op de vliering van

het huis kon" komen waar pa een

werkplaats bleek te hebben voor het

prepareren van vogels die waren be-

stemd voor export naar het buiten-

land.

Verdriet om poezen

's-GRAVENDEEL. - De wmrs. C.

E. van Esch en M. van Dijk van de

groep 's-Gravendeel maakten een

plaatje van deze nieuwe verkeers-

borden op de Schenkeldijk in hun be-

wakingsgebied.

De oorzaak van de dringende ver-

zoeken om snelheidsbeperking was

duidelijk. In een week was de familie

twee trouwe .huisgenoten (katten)

kwijtgeraakt, doodgereden door snel-

rijdende auto's.

Eendenpaar

ZWOLLE. - Op 16 september

trouwde Sake Tuinsma van de groep

Brederwiede met zijn Joke. Sake is

een verwoed liefhebber van 'deusje-

voos'. De kollega's van de groep

staken de koppen bij elkaar en be-

dachten een manier om het aan-

staande echtpaar op gepaste wijze

naar het stadhuis te vervoeren. Een

oude, onttakelde 'eend' werd de

trouwkoets. 'Willempie' was de chauf-

feur en twee kollega-wachtmeesters

bleken bereid enige risico's te nemen

door als palfrenier op de achterbum-

per van het vehikel plaats te nemen.

Ook deze eend bleek het slachtoffer

te zijn geworden van botulisme: hij

moest gesleept worden door een

landbouwtrekker. (DB.)

Nieuwe info's in
Breda en Nijmegen

De heer P. de Bruin is de nieuwe

info voor het RP-magazine in het

district Breda. Hij volgt H. J. Kloeze-

man op die onlangs met f.l.o. ging.

De Bruin is te bereiken op het

districtsbureau te Breda, telefoon-

nummer 076 - 22 4061 (thuis 01654-

1527).

De heer A. van de Scheur heeft zich

bereid verklaard als info op te treden

in het district Nijmegen. ,~ange tijd

hebben we het daar zonder informant

moeten doen. Bijdragen voor het RP-

magazine worden ingewacht bij het

distriotsbureau Nijmegen, telefoon-

nummer 080 - 22 82 73 (thuis 08894-

77 73).

Groep Oud-Beijerland

won f 100.000,-

DORDRECHT. - Vermoedelijk is

het aantal loterij-clubjes bij de Rijks-

politie niet te tellen. Zij bestaan uit

groepen deelnemers die (vrijwel)

iedere maand een klein bedrag bij-

eenbrengen voor een of meer loten

van de Staatsloterij, in de hoop eens

het zoet van een flinke prijs te mogen

smaken. Er zijn er ook die minder

vertrouwen hebben in het lot. Vaak

is hun motto: Als ik niet meedoe heb

ik elke maand zeker een 'eigen geld'.
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De 22 vasthouders van de groep Oud

Beijerland keken op 21 november blij

verrast op toen hun lot goed bleek

voor 'de honderdduizend'. Men heeft

aan dit feit een (bescheiden) feestje

geknoopt.

Vruchtgebruik van
Frans-Duitse geit

GRONINGEN. - De trek van de

stad naar het platteland is genoeg-

zaam bekend. Onder die trekkers

zitten soms figuren waarvoor de vlag

binnen kan blijven.

Hij en zij streken neer in het Gro-

ningse dorpje Zijldijk. op korte af-

stand van Eemshaven: een Frans-

man en een Duitse. De plaatselijke

bouwvereniging was best bereid een

leegstaande woning te verhuren,

waar dit internationale paar in kon.

Hun bezittingen waren schamel. Wat

niet ontbrak was een kleine veestapel:

een hond, een poes en een geit.

Het paar vond dat al deze viervoe-

ters gelijke rechten hebben: ook de

geit mocht gebruik maken van de

woongelegenheid. Met stoffer en blik

ben je tenslotte heel wat mans.

Alles verliep vredig, tot de politie

kwam opdagen met allerlei vervelen-

de vragen over verblijfsvergunningen

en 'zo. Zelfs van het internationale

telexbedrijf werd gebruik gemaakt.

Toen donkere wolken zich samen-

pakten boven het internationale ge-

zelschap, verdween men met de noor-

derzon, maar ... de geit bleef achter.

Wat nu te doen? De bouwvoorschrif-

ten van de groepsbureaus voorzien

niet in een schutstal. Kollega Tros

van de groep Loppersum (die het in-

middels hogerop heeft gezocht: hij

werkt nu bij de staf van het district)

vond een bewoner van de gemeente

't Zand bereid het dier op te nemen,

zij het dan wel niet in de woonkamer.

Dat liep allemaal prachtig tot het

dier belangstelling ging krijgen voor

het andere geslacht. Mocht Tros zijn

Frans-Duitse protegée het gezelschap

van een Nederlandse minnaar ont-

Tros en Puister zijn tevreden geiten

houden? Het verlossende woord

kwam van kollega Puister van de

recherchegroep Groningen, die

vreemdelingenzaken behartigt. Deze

vond dat vruchtgebruik was toege-

staan. Daarna verliep alles volgens

de regels der natuur. Moeder geit

schonk enige tijd later het leven aan

twee geitjes. Hoe ze genoemd zijn?

Gewoon Tros en Puister. (RM)

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

DISTRICT ALKMAAR

L. OTTEN,
Bureau: Kennemerstraat 128, Alkmaar
tel. 072 - 1 8600 (thuis: 02207 - 1 77 97).

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, Amsterdam
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 210 52).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, Apeldoorn
tel. 05760 -1 3344 (thuis: 05206 - 87 22).

DISTRICT ASSEN

F. SCHOLTENS,
Bureau: Beilerstraat 127, Assen
tel. 05920 - 17888 (thuis: 05920 - 51174).

DISTRICT BREDA

P. DE BRUIN,
Bureau: Kraanstraat 5-b, Breda
tel. 076 -12 40 61 (thuis: 01654 - 15 27).

DISTRICT DORDRECHT

A. P. VAN DER LINDE,
Postbus 174, Dordrecht
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 5 63 43}.

DISTRICT EINDHOVEN

E. P. M. VAN DOORN,
Bureau: Ekkerstraat 2, Eindhoven
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 61 56).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

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

DISTRICT GRONINGEN

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

DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg SOA, Den Bosch
tel. 073 - 124481 (thuis: 04192 - 38 95)

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, Leeuwarden
tel. 05100- 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 95)

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-44, Maastricht
tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 1311)

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, Middelburg
tel. 01180·28085 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, Nijmegen
tel. oao - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 73).

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,
Bureau: Eu-ropalaan 031, Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18 24).

DISTRICT UTRECHT

Vacant.

DISTRICT ZWOLLE

G. A. V.d. HORST, .
Bureau: Stationsstraat 9, Zwolle
tel. 05200 -1 06 25 (thuis: 05200 - 31568).

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, Amsterdam
tel. 020·26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr. 41,
tel. 05178 - 56 41 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1, Horn (post
Baexem) '.
tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 -14 71).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03
(thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 348, Apeldoorn
tel. 055· 23 09 59 .

DIENST LUCHTVAART

L. MULLER,
Bureau: Schiphol, postbus 7577
tel. 020 -174555 (thuis: 02977·26903).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. A. DE RUITER,
Bureau: Hoofdstraat 54, Driebergen
tel. 03438 - 42 42 (thuis: 030·7622 73).

ALGEMENE INSPECTIE .

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

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid, Bilthoven
tel. 030·784848 (thuis: 02155 - 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
SI. Annastraat 26, Naarden
tel. 02159·4 25 79
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Rijkspolitie wint
Zeeuwse CdK-beker

MIDDELBURG. - De jaarlijkse

schietwedstrijden om de CdK-beker

voor personeel van de Rijks, en ge-

meentepolitie in Zeeland, die op 18

november in Terneuzen werden ge-

houden, zijn gewonnen door het RP-

team van Noord- en Midden-Zeeland.

De tweede, derde en vierde plaatsen

waren voor de gemeentepolizie Vlis-

singen, Goes en Terneuzen. Als vijfde

en zesde eindigden de Rijkspolitie

Zeeuws Vlaanderen en de Verkeers-

groep. De gemeentepolitie Middel-

burg sloot de rij.

De heer Rijnberg (gempo Vlissingen)

bleek de sterkste schutter. Van Kaam

en Hamelink van de Rijkspolitie wer-

den tweede en derde bij de individuéle

wedstrijden.

West.
korps-schietkampioen

Op 24 oktober j.l. vonden op de

schietbanen 'Gorselseheide' de (uitge-

stelde) schietkampioenschappen voor

het korps plaats, die door de S.R.G.A.

(afd. Oost) waren georganiseerd.

Winnaar werd het team West I. Bij

de wedstrijden 'individueel' werd kol-

lega W. Ruitenbeek (West II) win-

naar op karabijn en ging D. Cop-

poolse (West I) bij het onderdeel

pistool schieten met de eer strijken.

Op de ideale (windstille) baan in de

najaarszon bij een temperatuur van

20 graden was de stemming uit-

stekend. De resultaten waren nave-

nant. Zowel in de personele- als in

de team wedstrijden was er spanning

te over. Met geringe verschillen volg-

den de schutters elkaar in de eind-

stand op.

Aan het eind van de dag was de

stand bij de teams: eerste West J

met 477 punten, West Il eindigde

met 469 punten op de tweede plaats.

Gastheer Oost, vorig jaar ongenaak-

baar eerste, moest nu met 465 punten

met de derde plaats genoegen nemen

terwijl de equipes van Zuid (463 pun-

ten) en Noord (451 punten) met de

vierde en de vijfde plaats de thuis-

reis aanvaardden.

De uitslag bij het karabijnschieten

'persoonlijk' luidde:

1. W. Ruitenbeek (West 11) met 192

punten, . 2. K. A. M. Eikelenboom

(Zuid) 190 punten en 3. H. J. Brandse

(West I) 188 punten.

Bij het pistoolschieten eindigde D.

Coppoolse (West J) met 184 punten

als eerste, D. Westerhof (Noord)

werd met 183 punten tweede en M.

J. Nieuwland (West II) bezette de

derde plaats met 182 punten.

Kollega J. C. Verkerk (Zuid) was

de enige die kans zag om in één serie

vijftig punten te behalen. Bij het

pistoolschieten raakte hij vijf maal

de roos.

(N. Pronk, secr. S.R.G.A.)

Nijmegen eerste
bij 40 + -tournooi

GOUDA. - Op 19 oktober j.l. zag

het 40-plus volleybalteam van Nijme-

gen kans als eerste te eindigen bij

de RP-wedstrijden voor ouderen die

in Gouda werden gehouden. Tweede

werd het team van Zwolle en als

derde eindigden de kollega's uit Den

Haag.

De organisatoren van RPSV Luctor

moesten op het laatste moment zor-

gen voor een alternatief speelpro-

gramma, doordat niet minder dan

zeven teams het zonder enig bericht

af lieten weten.

Bloemheuvel

volleybaltopper

DEN HAAG. - Bij districtsvolley-

balwedstrijden, waaraan verschillende

teams van .ons korps deelnamen viel

het spel van kollega A. Bloemheuvel

uit Moordrecht zodanig op, dat hij

zich een plaats verwierf in het NPSB-

volleybalteam.

Bloemheuvel heeft sinds augustus van

dit jaar diverse wedstrijden met het

politie-topteam gespeeld.

Ook stond hij in de basisopstelling

tegen België. Zijn burger-vereniging

OTTE V.C. uit Capelle aan de IJssel

is terecht trots op haar topspeler, Ook

Kolonel Paul-beker

voor Boskoop

DEN HAAG. - Kollega H. Scheer

van de groep Boskoop kon op 16

november de 'kolonel Paul-beker' uit

handen van de DC Den Haag in ont-

vangst nemen, nadat zijn team als

eerste was geëindigd bij een zaalvoet-

baltournooi die in sporthal "De Zuid-

plas" te Moordrecht werd gehouden.

Zaalvoetbal begint een razend popu-

laire, sport te worden binnen het

korps. Meer en meer organiseren

groepen onderling wedstrijden. Echter

niet elke gemeente beschikt over een

sporthal of zaal, zodat uitgeweken

moet worden naar elders.

In Moordrecht kruisten tien teams,

onder leiding van twee KNVB-scheids-

rechters, de heren Oenema en Brag-

gaar, de degens ..De eindstand was:

1. Boskoop; 2. Noordwijkerhout;

3. Algemene Inspectie.

Luctor suksesvol bij
nationale meerkamp

DEN HAAG. - Een kampioen, een

eerste en een tweede plaats in de

B-klasse, een eerste plaats bij de

'veteranen en een tweede plaats bij de

dames waren de resultaten voor

'R.P.S.V. Luctor' bij de nationale

kampioenschappen meerkamp van de

Ned. Politie Sportbond die op 29

september te Zoetermeer werden ge-

houden.

Nationaal kampioen werd de Rijks-

politie-kollega P. G. Meijdam. Op de

onderdelen 100 m, verspringen, kogel-

stoten, speerwerpen, hoogspringen en

800 m behaalde hij 3708 punten.

G. Nentjes van het Rotterdamse Her-

mandad werd tweede met 3638 pun-

ten en J. Braaksma van de politie uit

Noordwijk werd derde met 3102 pun-

ten.

In de B-klasse ging de overwinning

naar de RP-hoogspringer Leo Poirot.

G. Driessen van Luctor werd tweede.

Bij de veteranen won onze Haagse

sport-instrukteur W. P. van Zijl.

Tweede werd de Arnhemmer C. J.

van der Pol en derde Th. Bouma van

A.P.G.S.

K. Hoeve (A.P.G.S.), M. G. E. M.

Hoogervorst (Luctor) en H. C. Win-

kel (H.P.S.V.) bezetten de eerste drie

plaatsen bij de dames.
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nieuwe. -t ~
groeps·~-a..._~
commandanten
Met ingang van 1 augustus 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Vlissingen der Rijkspolitie te

Water de adjudant J. Slabbekoorn.

Hij werd geboren op 28 april 1924 te

Schore en was sedert 1 mei 1975

plaatsvervangend commandant van

de groep Vlissingen der Rijkspolitie

te Water.

Met ingang van 15 september 1977

aangewezen als commandant van de

groep Oploo de adjudant G. W. J.

Ooms. Hij werd geboren op 2 juni

1926 te Cuijk en was sedert 1 juli

1971 commandant van de post Beers.

Beers.

Met ingang van 1 oktober 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Beemster de adjudant E. Chr.

Schouten. Hij werd geboren op 5

april 1932 te Den Helder en was

sedert 8 november 1976 2e plaats-

vervangend commandant van de

groep Langedijk.

Met ingang van I oktober 1977 aan-

gewezen als commandant van de

groep Losser de adjudant W. Bos.

Hij werd geboren op 2 april 1923 te

Zeist en was sedert 1 september 1974

plaatsvervangend commandant van

de groep Stein.

Met ingang van 1 oktober 1977 aan-

gewezen als commandànt van de

groep Edam-Volendam de adjudant

P. v.d. Spek. Hij werd geboren op

6 september 1923 te Rotterdam en

was sedert 1 april 1969 plaatsvervan-

gend commandant van de groep

Edam.

Met ingang van 1 oktober 1977 aan-

gewezen als commandant van de

recherchegroep Breda de adjudant A.

Boer. Hij werd geboren op 19 maart

1931 te Giethoorn en was sedert 1

december 1976 plaatsvervangend

commandant van de recherchegroep

Breda.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Groenlo de adjudant J. H.

Olthof. Hij werd geboren op 16

december 1918 te Hengelo en was

sedert 1 december 1968 plaatsver-

vangend commandant van de groep

Groenlo.

ALGEMENE
AAIIEMINGSMAATSCHAPPIJ
D. BLANKEVOORT & ZN B.V.

BLOEMEN DAAL

adres : postbus 19

telegr. : diblavo

tel. : 023 - 25 91 31

telex : 41276 blavo nl.

baggerwerken

pijpleidingen

infrastructuurwerken

verhuur baggermateriaal
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nieuwe~-t ~
groeps·~Il.._~

commandanten

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

verkeersgroep Breda de adjudant F.

L. Otten. Hij werd geboren op 3 juni

1922 te Tilburg en was sedert 18 mei

1974 hoofd surveillance afdeling van

de verkeersgroep Breda.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Monnickendam de adjudant M.

Visser. Hij werd geboren op 20

augustus 1923 te Gaasterland en was

sedert 1 januari 1973 plaatsvervan-

gend commandant van de groep

Monnickendam.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Kollumerland de adjudant ::....

Groendijk. Hij werd geboren op 6

november 1924 te Ferwerd en was

sedert 1 mei 1971 plaatsvervangend

commandant van de groep Kollumer-

land.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Oostflakkee de adjudant A.

Andeweg. Hij werd geboren op 15

januari 1932 te Strijen en was sedert

1 september 1975 plaatsvervangend

commandant van de groep Lisse.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Schoonhoven de adjudant A.

F. Bals. Hij werd geboren op 1 sep-

tember 1922 te Wouwen was sedert

1 juni 1974 commandant van de

groep Maasdriel.

Met ingang van 1 november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Zierikzee de adjudant J. Hoek-

man. Hij werd geboren op 16 januari

] 925 te Noordgouwe en was sedert

3 januari 1970 plaatsvervangend

commandant van de groep Zierikzee.

Met ingang van ] november 1977

aangewezen als commandant van de

groep Schagen de adjudant N. Ven-

niko Hij werd geboren op 15 novem-

ber 1919 te Heiloo en was sedert 12

oktober 1968 plaatsvervangend com-

mandant van de groep Schagen.

ALARM EQUIPMENT SUPPLlES NEDERLAND B.V.

Koningsweg 9, 's-Hertogenbosch, Tel. 073-123111,139839,140923
AES

e wenst u allen

prettige feestdagen en een voorspoedig 1978

NEDERLAND B.V.
Specialisten In beveiliging tegen: inbraak, overval en brand

Exclusieve vertegenwoordiging van systemen voor terreinbewaking
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in dienst getreden

DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'77: C. H. de Vries, wmr. le kl.

te Dronten.

DISTRICT BREDA

Per 1-6-'77: J. H. A. M. Hurkmans, adm.

ambt. C 2e kl. te Zundert (gr. veldpol.).

Per 1-8-'77: J. G. M. L. Spaninks, schrijver

te Goirle.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-10-'77: J. M. W. A. Reulens, wmr.

te Bergeyk.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-6-'77: H. A. Vos, rijksambt. 111(on-

derhoudsmonteur) te Groningen.

Per 16-6-'77: A. Buitendam, adm. ambt.

C 3e kl. te Loppersum.

Per 18-7-'77: J. van Wijland, schrijver te

Marum.

Per 1-10-'77: J. Punter, wmr. le kl. te

Nieuwe Pekela.

Per 16-10-'77: D. E. Wortman, wmr. le kl.

te Appingedam.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-11-'77: W. C. H. M. Helmons, wmr.

le kl. te Vlijmen.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 1-10-'77: M. Bosma, wmr. le kl. te

Joure; H. P. de Graaf, adm. ambt. C

3e kl. te Leeuwarden.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-9-'77: Mevr. E. J. Oudenaarden-

Bruin, telefoniste te Zwolle.

Per 1-10-'77: A. Rougoor, wmr. le kl. te

Raaite; H. H. Beyer, adm. ambt. C 3e kl.

te Zwolle.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 16-5-'77: Mevr. C. M. Boos-Brekel-

mans, schrijver-A te Driebergen.

Per 16-7-'77: G. Rijpkema, RA 11 te Drie-

bergen.

Per 1-9-'77: C. Houtman, adm. ambt. C

2e kl. te Driebergen.

bevorderingen

DISTRICT ALKMAAR

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: M. Smit te Kleine Sluis.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: D. J. Brink te Grootebroek;

W. Dijkema te Blokker; J. Dijkstra te Anna

Paulowna; P. W. Hoek te Wieringermeer;

E. D. L. de Jong te Schermer; R. H. M.

Kuulkers te Texel; J. G. Miedama te

Wieringen; J. J. N. Oud te Schoorl; D.

Schaap te Medemblik; J. Schröder te

Bergen.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: M. P. M. v. Oosten te

Schoorl; G. J. C. Pipshagen te Schoorl;

H. Wassing te Schoorl; R. Oosterom te

Schoorl; B. P. N. Zijn te Schoorl.

DISTRICT AMSTERDAM

tot adjudant Techn. Rech,:

Per 1-10-'77: A. Kuyper te Utrecht; G. v.

Munster te Utrecht.

tot adjudant st. distr. Amsterdam:

Per 1-10-'77: J. P. Klaasse te Amsterdam.

tot adjudant:

Per 1-10-'77: E. Chr. Schouten te Beem-

ster; P. v.d. Spek te Edam-Volendam.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: A. J. Analbers te Amster-

dam; M. Smit te Anna-Paulowna; A. J. H.

v. Genderen te Amsterdam.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: P. P. A. Speet te Amster-

dam (vkg).

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: G. E. Doeren te Aalsmeer;

R. F. Müller te Aalsmeer; F. J. Koridan

te Aalsmeer; J. J. T. Remmink te Aals-

meer; P. P. M. Huveneers te Aalsmeer.

DISTRICT APELDOORN

tot adjudant:

Per 1-10-'77: B. E. Slatius te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-7-'77: J. H. J. Dirks te Apeldoorn.

Per 1-10-'77: A. van Burg te Lelystad.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: D. A. Prins te Twello; R.

Kempes te Aalten ; N. van der Knokke te

Hattem; J. Kraan te Swifterbant; A. J.

Rorye te Lelystad; H. R. Draayer te Nij-

kerk; J. Wijgmar. te Eibergen; Tj. de

Walle te Lichtenvoorde; G. Kroes te Put-

ten; P. Nieuwhof te Elburg; J. F. de Jong

te Klarenbeek.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: H. Bouw te Heerde; J. H.

Fleer te Heerde; H. Klok te Heerde; mej.

P. Jurriëns te Heerde; mej. E. M. Hes-

seis te Heerde.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-9-'77: Tj. Bralts te Nijkerk.

DISTRICT ASSEN

tot adjudant:

Per 1-10-'77: J. Lutter te Assen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: F. Klok te De Wijk.

Bij de Opleidingsscholen te

Harlingen en te Apeldoorn

zijn op korte termijn vacatures

te vervullen in de functie van

(hulp-)docent.

Hiervoor komen in aanmer-

king wachtmeesters 1e klasse

met een Politiediploma B.

Informaties kunnen recht-

streeks (telefonisch) worden

ingewonnen bij de respec-

tieve Directeuren of hun ver-

vangers.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: H. Elzer te Nieuwlande; J.

Fokkens te Peize; D. Drogt te Roden; P.

de Lange te Sleen; R. Groen te Assen

(vkg); F. Thies te Hoogeveen (ber. gr.);

H. N. Brons te Assen (vkg); J. Homan te

Ruinen; W. T. Stegeman te Ruinen; H.

Meijer te Roden; K. A. Doesburg te Rolde;

T. Dolfin te Ruinerwold; H. Kuipers te

Smilde; W. H. Meertens te Assen.

DISTRICT BREDA

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: M. W. J. Wachter te Breda;

J. M. H. G. Beaard te Berkel-Enschot;

A. J. van Osta te Bosschenhoofd; W. D.

Bouman te Prinsenbeek: A. C. van Wijnen

te Breda (vast det. veldpol.).

tot wachtmeester le kl.:

J. C. F. M. Otlen te Dongen; H. Pieters

te Teteringen; H. Boer te Klundert; D. P.

van den Burg te Steenbergen; H. J. van

der Zaan te Breda; W. Th. Baan te Goirle:

A. J. F. Seesing te St. Willebrord; Th.

P. M. Moerenhout te Fijnaart.

tot parketwachter-A:

Per 1-2-'77: B. J. Houwer te Breda (park.

pol.).

tot adm. ambt. C le kl.:

Per 1-7-'77: H. W. Günthardt te Made en

Drimmelen.

DISTRICT DORDRECHT

tot adjudant:

Per 1-11-'77: D. Stout te Middelharnis.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: F. J. Th. Janssen te Dord-

recht; C. J. Duran te Vianen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: J. J. P. de Ruiter te Brielle;

A. Ista te Papendrecht; J. L. Alblas te

Hendrik Ido Ambacht; H. Verkerke te

Oud-Beijerland.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: A. A. Voois te Oud-Beijer-

land; J. L. de Snaijer te Oud-Beijerland;

D. P. de Bruijn te Oud-Beijerland; A. Jan-

sen te Oud-Beijerland; F. A. Bustraan
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te Oud-Beijerland; J. van Bree te Oud-

Beijerland.

DISTRICT EINDHOVEN

tot adjudant:

Per 1-11-'77: E. A. J. Rlenie te Eindhoven

(vkg).

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: J. P. C. M. de Bont te Bladel.

Per 1-10-'77: Th. F. v . Oorschot te Hooge-

loon.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: A. A. G. v.d. Dobbelsteen

te Asten; L. W. F. Doomernik te Beek

en Donk; R. J. W. Sneters te Bladel; G.

J. H. Melis te Bergeijk; L. H. J. Timmer-

mans te Gemert; T. W. A. W. Heijms te

Budel.

Per 1-11-'77: J. P. v. 't Klooster te Beek

en Donk.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: Ch. C. Rozenbrink te Gemert;

A. M. C. J. van Engelen te Gemert; H.

G. A. M. Biere te Gemert; M. E. van

Muiken te Gemert.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

tot adjudant:

Per 1-10-'77: N. v.d. Stel te 's-Graven-

hage; D. E. Sauer te 's-Gravenhage.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: R. Davidis te Rijnsaterwoude.

Per 1-10-'77: E. P. Onink te De Kaag; L.

Kool te Maasland; A. E. Riep te Wad-

dinxveen; P. Hopman te Reeuwijk; J. C.

M. Warmerdam te Wassenaar; P. S. van

Luik te 's-Gravenhage.

Per 1-11-'77: J. Kleine te Rijnsbrug.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: Mej. M. Chr. C. G. Driessen

te Noordwijkerhout; mej. M. G. E. M.

Hoogervorst te Leiderdorp; mej. P. C.

M. Redegeld te Hazerswoude; A. J.

Beaufort te Warmond; A. Th. M. v.d.

Burg te Schoonhoven; E. C. Calicher te

Schoonhoven ; A. van Dijk te Noordwijker-

hout; H. W. Markman te Noordwijker-

hout; G. J. Oldenbeuving te Valkenburg;

B. M. W. Ruiterman te Bleiswijk; R. L.

Stift te Berkel en Rodenrijs; J. H. v.d.

Veer te Lisse; Fr. J. van 't Veer te Pijn-

acker: P. de Vries te Nieuwkoop; J. Vis-

ser te Rijswijk; V. J. Rippens te Noord-

wijkerhout; P. C. J. van der Weijden te

Noordwijkerhout; H. Regeer te Rijswijk.

Per 1-10-'77: E. Pastoor te Noordwijker-

hout; R. de Vries te Noordwijkerhout:

M. P. Keijzer te Noordwijkerhout; J. P.

Fellinger te Noordwijkerhout; P. P. J.

Oussoren te Noordwijkerhout; IJ. van

Zuijlen te Noordwijkerhout.

tot adm. ambt. C 1e kl.:

Per 1-8-'77: M. J. E. Wolbrabe-Petersen

te Leiderdorp.

DISTRICT GRONINGEN

tot adjudant:

Per 1-8-'77: E. Wamink te Muntendam.

Per 1-9-'77: G. Jeurink te Groningen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-76: H. Scholten te Groningen.

Per 1-10-'77: J. K. Siepel te Stedum.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: J. H. Koopman te Midwolde;

J. van der Laan te Zuidhorn; H. van

Duinen te Eenrum; J. W. Drok te Appinge-

dam; L. J. Mulder te Appingedam; L. J.

van de Maar te Marum; J. Hijkeus te

Leek.

tot lot09raal-B 1e kl.:

Per 1-6-'77: J. M. Boer te Groningen

(techn. rech.)

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-6:'77: Mej. F. Wiersma te Marum.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:

Per 1-10-'77: P. J. v.d. Vught te St.

Michielsgestel.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: C. A. M. v.d. Horst le Rook;

W. H. v . Meurs te 's-Hertogenbosch.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: M. A. L. J. Louwenberg te

Wanroij; J. Bakker te Drunen; J. J.

Heerschop te Drunen; H. J. Raauw te

Berlicum; F. J. Ch. Verheijen te Mill; J.

C. Versteeg te Werkendam; F. P. C. v.d.

Grijp te Boxtel; A. A. Rosenbrand te

Drunen J. Spiegelenberg te Gellen; A.

J. v . Arnelsvoort te Schijndel.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: J. v.d. Meer te Rosmalen;

M. W. Berns te Rosmalen; B. J. Ch.

Boinik te Rosmalen; J. W. van Dalen te

Rosmalen; H. W. M. School te Rosmalen;

L. G. M. Hoogelander te Rosmalen.

DISTRICT LEEUWARDEN

tot adjudant:

Per 1-11-'77: L. Groendijk te Kollumer-

land.

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: H. de Vries te Marssum.

Per 1-10-'77: H. Scholle te Kollumerzwaag.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: Th. Bakker te Balk; D. J.

Talman te Menaldum; S. J. Kalma te

Leeuwarden; S. Hoekstra te Kollum; W.

J. Briel te Oudemirdum; N. Beuving te

Leeuwarden (vkg); J. P. de Noo te W,-

Terscnelling; C. A. Hellinga te Witmar-

sum; O. Mesken te Joure; R. Tjeerdsma

te Mantgum; H. B. Ritzema te Bolsward.

DISTRICT MAASTRICHT

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: D. P. Groenewegen te Maas-

tricht.

Per 1-10-'77: C. Hermens te Schaesberg;

W. H. Sikkenga te Margraten; R. H.

Przybylski te Meerssen.

tot wachtmeester 1e kl.:

Per 1-10-'77: L. J. Jansen te Ubach over

Worms; J. M. A. Pardavi te Meerssen;

J. M. Peters te Maastricht; G. Th. Her-

mans te Simpelveld.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: D. M. A. P. Gardeniers te

Nieuwenhagen; E. J. Mondemaker te

Nieuwenhagen; Th. P. J. Finger te Nieu-

wen hagen ; J. C. M. de Vries te Nieuwen-

hagen.

Voo •.1tVÏeje ook d•.aait,
1tV8tje ook d•.aait.

Met Mascotte
3xbete •.•

50 FEUILLES PAPIER ~ CIGARETTES

ROLT BETER. PLAKT BETER. BRANDT BETER
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• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

ROTTERDAM

Breevaartstraat 3 - 5

Telefoon 155066

DOORN BOS
TRANSPORT n.v.

voor

bijzondere transporten

per dieplader

door

geheel Europa
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DISTRICT MIDDELBURG

tot adjudant:

Per 1-9-'77: W. S. de Jonge te Kruiningen.

Per 1-10-'77: D. R. Millenaar te Middel-

burg.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: J. P. v. Schaik te 's-Heeren-

hoek; J. Bom te Kruiningen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: A. J. G. van Mer te Sas van

Gent; J. W. Ooms te SI. Maartensdijk;

J. Soer te Ovezande; K. van der Bie le

Westkapelle; J. M. I. Brobbel te Krui-

ningen; G. P. A. Lampaert te Klooster-

zanoe: K. Verlaan te Sluis; N. P. van

Essen te Middelburg; H. A. van Tuyl te

Middelburg.

DISTRICT NIJMEGEN

tot adjudant:

Per 1-9-'77: H. C. Arntz te Nijmegen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: G. L. A. Kuypers te Maas-

bommel; J. W. A. M. Rutjes te Nijmegen;

A. Vink te Garneren.

tot wachtmeester le kt.:

Per 1-10-'77: H. L. van Laanen te Ulft;

H. Holtslag te Arnhem; H. F. M. Bouw-

meister te Angerlo; J. W. Reessink te UIII;

W. Gerritsen te Beek; H. W. G. Meurs

te Didam; C. T. J. de Groot te Nijme-

gen; T. Verbeek te Zuilichem.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: Mej. Chr. Kaasjager te Does-

burg; P. O. Grimm te Rozendaal; W.

Kleine Deters te Wijchen: mej. A. van der

Honing te Groesbeek; mej. H. H. Kroos-

hof te Didam; A. W. H. Phoelich te Beu-

ningen; J. M. E. J. Renkens te Beek; J.

M. J. Theunisse te Kesteren; D. J. van

Rosmalen te Buurmalsen; D. M. van

Treyen te Malden; R. C. A. Warringa te

Doesburg; J. M. van Roest te Nijmegen:

L. J. M. Witjes te Nijmegen; H. Balen

Blanken te Gendt; J. G. J. Berendsen te

Druten; M. Bezembinder te Groesbeek;

M. A. Binsma te Leeuwen; R. A. M. Bloem

te Doesburg; A. G. M. Brandts te Maas-

driel: P. A. J. Daniels te Doesburg; E.

F. J. Eibers te Eist; J. F. B. Freriks te

Ewijk; G. J. H. Groen te Haatten; A. H.

B. Hoytink te Kerkdriel; J. H. M. Maas

te Doesburg ; R. J. B. M. Rooks te Duiven

Per 1-10-'77: S. H. G. Goossens te Does-

burg; W. A. te Hennepe te Doesburg; H.

M. W. Fenten te Doesburg; J. C. Mee-

nink te Doesburg; C. Ziekenoppasser te

Doesburg ; W. Bargeman te Doesburg.

DISTRICT ROERMOND

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: G. ·.A. J. v.d. Toorn te

Maasbree; J. J. Vassen te Roermond

(techn. rech.); R. H. Przybylski te Meers-

sen; L. Th. J. Quak te NeQerweert.

tot wachtmeester 1e kt.:

Per 1-10-'77: B. J. M. Bouwhuis te Swal-

men; J. H. Hermans te' Echt; C. J. J.

Deckers te Gennep; J. H. Peerenboom te

Horst; P. E. T. Bouten te Roermond (vkg);

J. B. Brandsma te Horst; P. J. Vink te

Roermond (techn. rech.); R. G. M. Peters

te Nederweerl.

tot wachtmeester:

Per 1-10-'77: A. M. C. M. Ramakers te

Horst; R. P. G. Kruijf te Horst: J. P.

Pronk te Horst; P. H. Stuut te Horst; G.

C. D. Visscher te Hors!.

DISTRICT UTRECHT

tot adjudant:

Per 1-8-'77: G. ter Brugge te Doorn.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: G. Smit te Utrecht; G. K. D.

Wensma te Utrecht; J. J. Hoogendoorn

te IJsselstein.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: G. J. v. Setten te Breukelen;

W. P. Periot te Maarssen; J. L. W. Ven-

drig te Bilthoven (vkg); mevr. J. M. Bar-

neveld-Brauns te Maarssen; L. A. M.

Oosterom te Eist; L. A. M. v. Asselen fe

Maarn; W. G. F. Roeflel te Kockengen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: H. Bruinemeijer te Mijdrecht;

J. Diepenveen te Eemnes; R. de Graaf te

Vleuten; K. Hoekstra te Linschoten; J. N.

de Jong te IJsselstein; W. Koster te

Houten; J. W. Laven te Maartensdijk; T.

A. C. Nelissen te Vleuten: E. Muyss tll

Vleuten; H. Chr. Schipper te Vinkeveen;

Th. B. Smedes te Leusden-Z; J. F. M.

Sophie te Vleuten; R. D. Coolegem te

Vleuten; F. A. Breed te Driebergen; C.

van Ee te Doorn; R. M. de Vries te 8un-

schoten; E. G. Brugman te Oudewater:

A. A. Peitenburg te Bunnik; A. G. Voeten

te Rhenen; A. Wamsteeker te IJsselstein.

DISTRICT ZWOLLE

tot adjudant:

Per 1-10-'77: A. Huisman te Vriezenveen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: H. Scherpenhuizen te Zwolle.

tot wachtmeester le kt.:

Per HO-'77: G. H. M. Nijhuis te Heeter;

J. H. Koeslag te Borne; G. W. Kasper

te Staphorst: Th. W. M. Klarenbeek te

Schalkhaar: A. H. Rieks te Zwolle (vkg);

R. Th. C. Oosterlaken te Tubbergen; P.

Douwes te Zwolle (vkg); A. J. Pool te

Zwolle (vkg); W. Keddeman te Zwolle

(vkg).

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: R. J. A. Damhuis te Goor;

P. W. Doosje te Giethoorn; H. G. Kette-

lerij te Goor; H. v.d. Kolk te Zwartsluis:

J. Chr. M. v . Limbeek te Wij he; W. F.

M. Pillen te Den Ham; F. J. Ruiter te

Dalmshoite; J. Schra te Rijssen; H. B.

J. Schulte te Olst; Th. Weerkamp te Wier-

den; H. G. F. Oude Engberink te Zwolle

(vkg); C. v.d. Eist te Goor; H. Kobes te

Goor; H. Joh. de Kleine te Goor; A. v.

Lubek te Tubbergen; R. Rensink te Goor;

A. J. J. Oude Wesselink te Rijssen; G.

Tusveld te Dedemsvaarl.

ALGEMENE INSPECTIE

tot adm. hoofdambt.:

Per 1-6-'77: J. S. M. van Knippenberg te

Voorburg.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

tot opperwachtmeester:

Per 1-9-'77: G. M. Knijfl Gladpootjes te

Driebergen; H. Hadderingh te Driebergen;
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S. J. Moerland te Driebergen; G. M. Hen-

drikx te Driebergen; J. H. Hameter te

Driebergen; M. e. Duindam te Drieber-

gen; P. Keijzer te Driebergen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: G. A. Baardwijk te Drie-

bergen; Joh. Siecker te Driebergen; H.

J. Westerhof te Driebergen; P. A. A. v.

Doorn te Driebergen; B. H. M. Swaak

te Driebergen ; M. J. J. Straub te Drie-

bergen; H. J. Dijkslag te Driebergen : T.

v.d. Brink te Driebergen.

tot wachtmeester:

Per 1-7-'77: J. F. M. Gründemann te Drie-

bergen; A. W. van Doorn te Driebergen.

C.O.M.E.

tot adjudant:

Per 1-12-'77: Fr. J. Hageman te Neerijnen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: R. L. Serné te Neerijnen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: A. J. Plugers te Neerijnen;

A. A. A. Malis te Neerijnen; J. W. Wil-

lemstein te Neerijnen.

LUVA

tot adjudant:

Per 1-1-'77: J. de Haan te Rotterdam; B.

van Dalen te Schiphol ; W. M. Justus te

Schiphol; W. R. van Keulen te Beek.

tot opperwachtmeester:

Per 1-1-'77: M. B. Vast te Eelde.

Per 1-8-'77: P. G. de Heer te Schiphol.

OPLEIDINGSSCHOOL

tot adjudant:

Per 1-1-'77: D. Obbes te Apeldoorn.

Per 1-12-'77: H. Keizer te Apeldoorn.

Per 1-1-'78: P. L. van Kekem te Harlln-

gen; G. W. Assendelft te Horn.

tot opperwachtmeester:

Per 12-1(}-'77: H. W. de Jong te Harlingen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot adjudant:

Per 1-1(}-'77: F. J. v. Dokkum te Vlissin-

gen; J. Slabbekoorn te Vlissingen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: G. C. van Keuken te Har-

lingen.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-10-'77: W. C. Woudenberg te IJmui-

den; e. v.d. Ster te Gouda; e. J. Rote-

ring te Amsterdam; J. E. Valkema te Den

Helder; E. F. Temmeninek te Remmers-

waal.

VERKEERSSCHOOL

tot opperwachtmeester:

Per 1-10-'77: e. van Ravenhorst te Bilt-

hoven.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'77: J. de Haas te Bilthoven; D.

J. van Dijk te Bilthoven.

tot schrijver-A:

Per 1-9-'77: D. A. M. de Bruijn te Bilt-

hoven.

verplaatsingen

DISTRICT ALKMAAR

Per 1-10-'77: J. Missink, wmr. van Ven-

huizen naar Eefde; W. v. Diermen, wmr.

van Avenhorn n. Nieuwegein; A. Blaauw-

broek, wmr. van Havelte naar Blokker;

H. J. v.d. Pol, wmr. van Blokker naar

Nibbixwoud; P. Verbree, wmr. van Scher-

merhorn naar Alkmaar; E. Chr. Schouten,

owmr. van Alkmaar naar Beemster; M.

Smit, owmr. van Halfweg naar Kleine

Sluis; N. J. v. Geldrop, wmr. van Schoorl

naar Zwaag; J. 1:. Kraakman, wmr. van

Schoorl naar Dirksh"orn; B. A. M. Kuip,

wmr. van Schoorl naar Bergen Binnen; P.

M. Schoen, wmr. van Schoorl naar Eg-

mond aan Zee; M. P. M. v. Oosten, wmr.

van opl.sch. naar Schoorl; G. J. e.
Pipshagen van opl.sch. naar Schoorl; H.

Wassing, wmr. van opl.sch. naar Schoorl;

R. Oosterom, wmr. van opl.sch. naar

Schoorl; B. P. N. Zijn, wmr. van opl.sch.

naar Schoorl.

Per 1-11-'77: J. R. Sweers, wmr. van Ben-

nebroek naar Al kmaar.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'77: J. de Ruiter, wmr. van Castri-

cum naar Diemen; R. Bordewijk, officier

le kl. van Amsterdam naar Den Haag;

J. v.d. Meulen, wmr. le kl. van Duiven-

drecht naar Amsterdam; G. v. Heuningen,

wmr. van Amsterdam (vkg) naar Amster-

dam (reeh. gr); A. J. v. Belzen, wmr. 1e

kl. van Aalsmeer naar Amsterdam (vkg);

R. A. de Vos, wmr. van Monninckendam

naar AVO; E. Chr. Schouten, adjudant

van Alkmaar naar Beemster; M. Smit,

owmr. van Halfweg naar Anna Paulowna;

A. Riezebos, owmr. van Weesp naar

Zwartsluis; e. E. Doeren, wmr. van opl.

sch. naar Aalsmeer; R. F. Müller, wmr.

van opl.sch. naar Alsmeer; T. J. Koridon,

wmr. van opl.sch. naar Aalsmeer; J. J.

F. Remmink, wmr. van opl.sch. naar Aals-

meer; P. P. M. Huveneers, wmr. van

opl.sch. naar Aalsmeer.

Per 1-11-'77: T. v.d. Berg, wmr. van lipen-

dam naar Weesp; D. J. Schaag, wmr. van

Aalsmeer naar Alg. Insp.; J. R. Sweers,

wmr. van Bennebroek naar Aalsmeer.

DISTRICT APELDOORN

Per 1-10-'77: H. J. W. Casteel, wmr. van

Lichtenvoorde naar Wezep; H. A. L. Fre-

riks, wmr. van Heerde naar Lichtenvoorde.

DISTRICT ASSEN

Per 1-10-'77: F. Klok, wmr. 1e kl. van

Peize naar De Wijk.

DISTRICT BREDA

Per 1-9-'77: J. M. H. G. Beaard, wmr. 1e

kl. van St. Willebrord naar Berkel-En-

schot; A. J. van Osta, wmr. le kl. van

Dongen naar Bosschenhoofd.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-6-'77: A. H. H. M. Valckx, wmr. 1e

kl. van Waal re naar Gemert.

Per 1-8-'77; J. M. v. Ginneken, adjudant

van Gemert naar Eindhoven (st. distr.).

Per 1-9-'77: J. P. e. M. de Bont, owmr.
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van Budel naar Bladel.

Per 5-9-'77: J. P. Th. Tielemans, wmr.

van Eindhoven (vkg) naar AVO.

Per 1-10-'77: Ch. C. Rozenbrink, wmr. van

opl.sch. naar Gemert; A. M. C. J. van

Engelen, wmr. van opl.sch. naar Gemert;

H. G. A. M. Biere, wrnr. van opl.sch.

naar Gemert; M. E. v. Muiken, wmr. van

opl.sch. naar Gemert; C. J. J. M. Engel,

wmr. van Gemert naar Budel; J. T. P.

v.d. Meijden, wmr. van Gemert naar

Someren; V. A. Smits, wmr. van Gemert

naar Erp; A. P. M. Snoeren, wmr. van

Gemert naar Waal re; Th. F. v. Oorschot,

owmr. van Helvoirt naar Hogeloon; L. P.

J. Quaedvlieg, wmr. 1e kl. van Bergeijk

naar Eindhoven (vkg); M. A. Hendriks,

wmr. 1e kl. van Eindhoven naar Hapert.

Per 1-11-'77: G. P. H. Heesters, wmr. 1e

kl. van Gemert naar Eindhoven (vkg).

Per 28-11-'77: H. W. M. Spaan, wmr. van

Eindhoven (vkg) naar Roermond (vkg).

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-8-'77: A. C. v.d. Pluijn, wmr. 1e kl.

van Den Bosch (vkg) naar Apeldoorn

(opl.sch.).

Per 1-10-'77: H. Heiblom, wmr. van Ros-

malen naar Drunen; R. J. J. Honing, wmr.

van Rosmalen naar Heeseh; G. B. Hau-

ben, wmr. van Rosmalen naar Vegher;

M. M. F. Jansen, wmr. van Rosmalen

naar St. Anthonis; J. B. J. Ploumen,

wmr. van Amstenrade naar Oirsbeek; P.

J. v.d. Vught, adjudant van Schijndel

naar St. Michielsgestel ; Th. F. v. Oor-

schot, wmr. 1e kl. van Helvoirt naar

Hoogeloon; J. v.d. Meer, wmr. van opl.

sch. naar Rosmalen; M. W. Berns, wmr.

van opl.sch. naar Rosmalen; B. J. Ch.

Boinik, wmr. van opl.sch. naar Rosmalen;

J. W. van Dalen, wmr. van opl.sch. naar

Rosmalen; H. W. M. School, wmr. van

opl.sch. naar Rosmalen; L. G. M. Hooge-

lander, wmr. van opl.sch. naar Rosmalen;

P. H. v. Herpen, wmr. 1e kl. van 's-Her-

togenbosch (vkg) naar Bilthoven (verk.

sch.).

Per 29-10-'77: A. A. Rosenbrand, wmr. 1e

kl. van Drunen naar 's-Hertogenbosch

(reeh.).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Per 1-10-'77: A. E. Riep, wmr. 1e kl. van

Bodegraven naar Waddinxveen; L. N. Pon-

sioen, wmr. 1e kl. van Woubrugge naar

Willeskop.

Per 1-11-'77: R. Tameling, wmr. 1e kl. van

Benthuizen naar Overdinkei ; A. Andeweg,

owmr. van Lisse naar Oude Tonge.

DISTRICT GRONINGEN

Per 1-8-'77: E. Warrink, owmr. van Bel-

lingwolde naar Muntendam.

Per 15-8-'77: T. S. Cusiel, wmr. van

Grootegast naar Groningen (reeh. gr.).

Per 1-9-'77: P. Hanenburg, wmr. van

Zuidhorn naar Grijpskerk.

Per 5-9-'77: L. J. Alberda, wmr. van Gro-

ningen naar Bergen (L.); C. A. de Bruin,

wmr. van Groningen naar A.V.D.

Per 1-10-'77: Tn. Woudwijk, parketw.-A

van Groningen naar Leeuwarden; J. K.

Siepel, wmr. 1e kl. van Schildwolde naar

Stedum; H. Kaman, owmr. van Grijps-

kerk naar Stap horst.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per 14-5-'77: T. v.d. Brug, wmr. van Leeu-

warden (vkg) naar Tubbergen.

Per 1-8-'77: J. ten Hoopen, owmr. van

St. Jacobiparochie naar Mantgum ; J.

Visser, owmr. van Marssum naar Fra-

neker; J. L. Mulder, wmr. van Ooster-

wolde naar Makkinga.

Per 15-8-'77: Sj. Larooij, wmr. van Dok-

kum naar Midsland.

Per 1-9-'77: K. Luinge, owmr. van Balk

naar Schoonebeek: H. de Vries, wmr. 1e

kl. van Koudum naar Marssum; J. v. Dijk,

owmr. van Anjum naar Metslawier; J.

K. Groen, wmr. 1e kl. van Buitenpost

naar Damwoude.

Per 1-10-'77: D. Bloemsma, wmr. 1e kl.

van Oosterwolde naar Leeuwarden (vkg);

B. Hulzinga, wmr. van Joure naar Borger;

H. E. v. Bijnen, wmr. 1e kl. van Frane-

ker naar Harlingen; H. Scholte, wmr. 1e

kl. van Koudum naar Kollumerzwaag; D.

J. Talman, wmr. 1e kl. van Menaldum

naar Dordrecht (RPtW); P. Jaarsma, wmr.

van Damwoude naar Ferwerd; S. Brugge,

wmr. van Damwoude naar Koudum; P.

J. A. Zantman, wmr. van Damwoude naar

Lemmer; M. P. Doosje, wmr. van Dam-

woude naar Bolsward: P. P. Kinsma,

wmr. van Damwoude naar Veenwouden.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-9-'77: O. P. Groenewegen, wmr. 1e

kl. van Grathem (AVO) naar Maastricht

(vkg).

Per 1-10-'77: H. H. A. Habets, wmr. 1e

kl. van Voerend aal naar Maastricht; M.

C. Dellink, wmr. van Nieuwenhagen naar

Beek; J. H. Hondrop, wmr. van Nieuwen-

hagen naar Stein; J. A. F. de Koning,

wmr. van Nieuwenhagen naar Suste ren ;

W. A. J. Morreau, wmr. van Nieuwen-

hagen naar Meerssen ; M. A. Voorbraak,

wmr. van Nieuwenhagen naar Eijsden; J.

O. Noorloos, wmr. van Valkenburg naar

Voerendaal ; W. Bos, adjudant van Stein

naar- Losser; C. Hermens, owmr. van

Nieuwenhagen naar Schaesberg; W. H.

Sikkenga, owmr. van Gulpen naar Mar-

graten; R. H. Przybylski, owmr. van Echt

naar Meerssen; D. M. A. P. Gardeniers,

wmr. van opt.sch. naar Nieuwenhagen:

E. J. Mandemaker, wmr. van opt.sch. naar

Nieuwenhagen; Th. P. J. Finger, wmr.

van opt.sch. naar Nieuwenhagen; J. C.

M. de Vries, wmr. van opt.sch. naar

Nieuwenhagen.

DISTRICT MIDDELBURG

Per 1-10-'77: J. P. van Schaik, wmr. 1e

kt. van Oosterland naar 's-Heerenhoek;

J. Bom, wmr. 1e kt. van Hulst naar Krui-

ningen.

1) ook voor al uw rnaat-torce-s
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DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-10-'77: A. J. Borsch, wmr. van Op-

heusden naar Kesteren; G. L. A. Kuijpers,

wmr. te kl. van Maasdriel naar Maas-

bommel.

DISTRICT ROERMOND

Per 1-10-'77: W. J. Riel!, wmr. van Horst

naar Meerts-Wanssum; E. J. C. v.d. Riet!

wmr. van Horst naar Strien; E. J. D.

Mikkezen van Horst naar Heijthuizen; C.

J. M. Rijsbergen, wmr. van Horst naar

Helden; H. P. R. M. Stevens, wmr. van

Horst naar Maasbracht; G. A. J. v.d.

Toorn, owmr. van Baarlo naar Maasbree;

G. M. v. Kruisbergen, wmr. van Echt naar

Roermond (vkg); L. Th. J. Ouak, owmr.

van Echt naar Nederweert; A. M. C. M.

Ramakers, wmr. van opl.sch. naar Horst;

R. P. G. Kruijf, wmr. van opl.sch. naar

Horst; J. P. Pronk, wmr. van opl.sch.

naar Horst; P. H. Stuut, wmr. van opl.

sch. naar Horst; G. C. D. Visscher, wmr.

van opl.sch. naar Horst; D. T. T. Gertsen,

wmr. le kl. van Gennep naar Roermond

(staf).

Per 1-11-'77: H. J. G. Roernen.. wmr. van

Horst naar Sevenum; H. W. M. Spaan,

wmr. van Eindhoven (vkg) naar Roer-

mond (vkg).

DISTRICT UTRECHT

Per 1-8-'77: H. G. V. Dam, wmr. van

.Jutphaas naar Nunspeet.

Per 1-9-'77: E. H. Duzink. wmr. van Eern-

nes naar Marum; Joh. M. Heinhuis, wmr.

van Jutphaas naar Vreeswijk (RPtW).

Per 3-9-'77: W. P. v. Kuyk, wmr. le kl.

van Bunschoten naar De Bilt (rech.); M.

T. W. Tiehuis, wmr. le kl. van Rhenen

naar De Bilt (rech.).

Per 16-9-'77: W. Jansen. wmr. le kl. van

Vreeswijk naar Pullen.

Per 1-10-'77: P. C. G. Donselaar, wmr.

le kl. van Wijk bij Duurstede naar Bilt-

hoven (vkg); T. A. C. Melissen, wmr. van

Vleuten naar Rhenen; J. F. Sophie, wrnr.

van Vleuten naar Wilnis; R. de Graaf,

wmr. van Vleuten naar Wijk bij Duur-

stede; E. E. Muijs, wmr. van Vleuten

naar Loosdrecht; J. C. Hoogendoorn, wmr.

le kl. van Jutphaas naar Loosdrecht.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-8-'77: A. H. Hunik, wmr. van Zwolle

naar Kampen (RPIW).

Per 1-9-'77: J. V. Zoodsma, wmr. van

Hasselt naar Sneek (RPtW); H. v.d. Veen,

owmr. van Wierden naar Werkendam;

Per 3-9-'77: W. A. Olthof, wmr. van Stad

Delden naar Ootmarsum.

Per 1-10-'77: A. Huisman, owmr. van

Vroomshoop naar Vriezenveen; W. Th.

Havinga, wmr. le kl. van Vroomshoop

naar Zwolle rech. gr.); B. Reidinga, wmr.

van Urk naar Raaite; P. H. Boekhout,

wmr. van Dedemsvaart naar Koudum; R.

Joh. A. iJamhuis, wmr. van Goor naar

Denekamp; C. v.d. Eist, wmr. van Goor

naar Schalkhaar; R. Rensink, wmr. van

Goor naar Urk; H. Joh. de Kleine, wmr.

van Goor naar Wierden; H. Kobes, wmr.

van Markelo (Goor) naar Goor.

?er 1-, ;-'77: A. Veldhuizen, adm. ambt.

C le kl. van Wierden naar Voorburg; G.

Markus, wmr. le kl. van Zwolle naar

Nijmegen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'77: W. van Diermen, wmr. van

Scheemer (Iandgr.) naar Nieuwegein

(RPtW); G. C. Nauta, wmr. van Nijmegen

naar Kampen; T. Ferwerda, wmr. le kl.

van Amsterdam naar Zaandam; D. J. Tal-

man, wmr. van Menaldum naar Dord-

recht; F. J. v. Dokkum, adjudant van

Hansweert naar Vlissingen; W. Dijkstra.

wmr. le kl. van Sneek naar Leeuwarden;

A. Roezebos, owmr. van Weesp naar

Zwartsluis. -

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9-'77: D. P. Groenewegen, owmr.

van Grathem naar Maastricht (vkg).

de dienst verlaten

DISTRtCT ALKMAAR

Per 1-10-'77: A. Verseput, owmr. te De

Koog.

Per 1-11-'77: D. Scheringa, wmr. te Op-

meer.

DISTRICT AMSTERDAM

Per 1-10-'77: H. Grapendaal. wmr. te

Uitgeest; E. J. van Schooten, owmr. te

Oosizaan; R. J. van Druten te Amsterdam ..

DISTRICT ASSEN

Per 1-11-'77: J. C. van der Walle, adm.

ambt. C le kl. te Beilen.

DISTRICT BREDA

Per 1-8-'77: M. P. C. M. van Dijk, schrijver

i.t.d. te Goirle.

DISTRICT EINDHOVEN

Per 1-11-'77: P. B. M. Koenders, adm.

ambt. C le kl. te Eindhoven.

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'77: J. Hoogvliet, adjudant te

St. Michielsgestel.

Per 1-11-'77: F. A. Obbens, owmr. te

's-Hertogenbosch; J. H. Eeuwes, wmr. le

kl. te Cuyk; F. I. B. Voorveld, parketw.

te 's-Hertogenbosch.

DISTRICT LEEUWARDEN

Per1-11-'77: L. Boer. ïïdfudant te Rinsu-

mageest.

DISTRICT MAASTRICHT

Per 1-10-'77: J. G. Bokkers, adjudant te

Beek.

Per 1-11-'77: J. H. Römkens, wmr. le kl.

te Born; J. H. F. Haeneu, wmr. le kl.

te Maastricht.

DISTRICT NIJMEGEN

Per 1-11-'77: Koningsbrugge, schrijver-A

te Wijchen.

DISTRICT ROERMOND

l'e-r 1-10-'77: B. Wielstia, adjudant te

Horst; J. M. Timmermans, adjudant te

Heijthuisen.

Per 1-11-'77: W. G. G. v. Haren, wmr. le

kl. te Herkenbosch.

DISTRICT UTRECHT

Per 1-11-'77: H. J. H. Slootman, wmr. te

Bilthoven; J. P. den Hartigh, wmr. le kl.

te Amerongen.

DISTRICT ZWOLLE

Per 1-10-'77: A. Verdonk, wmr. le kl. te

Zwolle (vkg).

GRATIS INFORMA TIE VOORAF:

Telefoon 01830-33377

Telex: 26525 hdr

Postbus 175 Gorinchem

~

~

INTERSAFETY

STAAL GORKUM B.V.

inbraak,

brand en bedrijfsbeveiligingssystemen

durft u

zomaar

aan iedereen

te vertellen

wat u allemaal

te beveiligen heeft?

Per 1-11-'77: Mevr. E. Jonge Roerink-

Vermooten, schrijver-A te Zwolle (staf);

J. Kraak, owmr. te Balkbrug; S. Kleen,

wmr. le kl. te Staphorst.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Per 1-9-'77: Mevr. Joh. Rieder-Koster,

adm. ambt. C 2e kl. te Driebergen.

Per 1-11-'77: J. G. C. Melker, wmr. le

kl. te Driebergen; D. H. Poldervaart, ad-

judant te Driebergen.

RIJKSPOLITIE TE WATER

Per 1-10-'77: J. Maliepaard, adjudant te

Dordrecht.

Per 1-11-'77: W. Leeuwenstein, adjudant

te Gorinchem.

Wmr. le kl.

M. H. Urlings

Thorn

'* 3- 6-'52

t 19-10-'77

in memoriam

Wmr.

J. Kroon

Beesd

'* 17-12-'56

t 15-10-'77

59

Rp.org_RPM77_12_dec_nr.04_compri 374



• Markering van Politievoertuigen

• Uniek bedrijf voor schade-auto's

• Reparatie in rekordtijd

• Takelwagen dag en nacht beschikbaar

Reserve Rijkspolitie

aangenomen

Per 15-10-'n: A. J. van der Hoorn, distr.

Den Haag; Th. M. van Denderen, distr.

Den Bosch; H. J. C. van der Linden, J.

A. M. Wolfs, H. M. Heesakkers, N. J.

Oostrom, L. W. Kerdijk, J. G. J. M. Holt-

mann, P. C. M. Meeuwis, allen distr.

Breda; P. M. J. Waals, G. Vullers, H. H.

G. Kirkels allen distr. Roermond; H. van

der Boeren, P. Ramakers, J. H. H. Wen-

ders, G. P. M. Eggen, J. M. Eijkelen-

berg, H. J. Benden allen distr. Maastricht;

D. Scherphof, distr. Zwolle; K. Beukema,

distr. Assen.

Per 1-11-'n: F. J. Santing, distr. Dord-

recht; J. Kooiman, distr. Dordrecht; P.

A. J. Loijens, distr. Breda; L. M. F. Chr.

van Aken, distr. Maastricht; H. Schut,

distr. Apeldoorn; K. Buitenhuis, distr.

Apeldoorn; H. Moes, distr. Groningen.

verplaatst

distr. Alkmaar: 1 res. wmr. (GM) overge-

plaatst naar distr. Amsterdam.

distr. Dordrecht: 1 res. wmr. overgeplaatst

naar distr. Middelburg.

distr. Nijmegen: 1 res. wmr. (GM) over-

geplaatst naar distr. Den Haag.

In distr. Assen zijn 6 res. wmr. geslaagd

voor Geoefend man en 5 res. wmr. ge-

slaagd voor Buitengewoon geoefend

man

geslaagd voor Geoefendman

H. van der Velde, G. Slot, H. Oosten-

brink, J. Briggeman allen groep Beilen;

K. Kreeft, H. G. Komduur allen groep

Westerbork.

geslaagd voor

Buitengewoon Geoefendman

J. F. Th. Penning, verkeersgroep; R.

Kaspers, J. Hilbrands, G. L. van Dam-

alen groep Gieten; J. Peters, groep Bei-

len.

RODACO

TDTAL

TOT AL Nederland N.V. is de Nederlandse vestiging

van de "Compagnie Française des Péuoles", één van

's-werelds grootste internationale oliemaatschappijen.

In Nederland jong, dynamisch en gestaag groeiend.

TOT AL levert o.a. benzine, olie en andere produkten

aan de automobilist, de industrie en diverse instel-

lingen.

TDTAL
Het hoofdkantoor van de verkoopmaatschappij TOTAL Nederland N.V. is:

Blekerstraat 12 te Rotterdam. Tel. 010 -14 43 55. Depots in: Arnhem, Hengelo,

's-Hertogenbosch, Rollerdam -Petnis en Vlissingen. . .....
De TOTAL Reiiineoeri] is gevestigd in het Sloegetned nebï] v îissingen.

Ook voor alleen plaatwerk zijn wij uw aangewezen adres.

Besparing van kosten en tijd. Belangrijk voor u en ons.

Meer dan 1000 m2 bedrijfsruimte.

Spuiten en drogen in een stofvrije cabine met

gebruik van uitsluitend originele fabriekslakken.

Ook voor het moffelen van allerhande objecten

geven wij u gaarne prijsopgave.

RODACO B.V. RADARSTRAAT 10

CAPELLE aId IJSSEL (west)

Telefoon 010 - 506533 - 50 14 57 prive
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Om straks nog

energie te hebben

werkt Mobil aan

de ontwikkeling

van nieuwe.

Het zoeken naar

aardse bronnen

gaat onverminderd

voort.

Om nooit zonder

te zitten.

Wel om er zuinig

op te zijn.

Mobil
altijd

energiek

Ter inleiding van de jaarlijkse Euro-

visie-uitzending die tussen kerst en

nieuwjaar wordt opgenomen uit een

vermaard circus, heeft onze puzzel-

tekenaar daar alvast een kijkje ge-

nomen.

U kent het recept: van links naar

reohts en van boven naar beneden

woorden invullen waarvan de beteke-

nissen in de puzzel zelf zijn omschre-

ven, hetzij met woorden, hetzij met

een cijfer dat in de tekening aangeeft

welk woord bedoeld wordt.

Als alles is ingevuld, telt u hoeveel

maal de letter I in uw oplossing voor-

komt. Dat getal op een briefkaart ge-

schreven en geadresseerd aan Brahms-

straat 9 in Eerbeek, doet u meedin-

gen naar onze hoofdprijs van deze

maand: een boeken- of platenbon

van f 50,-.

RPm's beeldwoordpuzzel

Inzenden vóór 10 januari 1978.

Veel plezier en veel sukses!

VETH LEVERT U HET "UNIFORM" VOOR UW AUTO'S

Gespecialiseerd in surveillance-
en verkeersongevallenwagens

voertuIgen voor M. E.

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.

AMSTERDAMSEWEG 38c

ARNHEM - TEl. 085-435141
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KIV/ERIN

FI?IESJANP

VOORZE73EL

MIINT VIS

Vermenigvuldig uw winst! K E R S T

FEE S T

Als de vorige puzzel is opgelost, kan

men ook gerust de tanden zetten in

onze kombinatie-reken puzzel, waar-

van het leeuwendeel wordt gevormd

door een vermenigvuldiging. Ook

hier weer letters die door cijfers ver-

vangen moeten worden:

Wie het laatste getal heeft gevonden

en dit op een briefkaart schrijft aan

onze puzzelredaktie (Brahmsstraat 9,

Eerbeek), dingt mee naar onze 2e

prijs van f 25,-, in de vorm van een

boeken- of platenbon.

------x

---------+

7 8

+VREDE

Oplossingen
oktober-nummer

Kolommen-puzzel:

1. slaap; 2. plas; 3. sap; 4. pa;

5. a; 6. as; 7. das; 8. dras; 9.

adres; 10. ader; 11. dar; 12. ra;

13. r; 14. re; 15. rek; 16. kers; 17.

sterk; 18. e; 19. er; 20. roe; 21.

oker; 22. koper; 23. krop: 24. por;

25. Po; 26. 0; 27. O.T.; 28. mot;

29. moot; 30. motor; 31. room; 32.

oom; 33. om; 34. m; 35. laken; 36.

knal; 37. lak; 38. al; 39. a; 40. ka;

41. tak; 42. krat; 43. raket; 44. trek;

45. ket; 46. te; 47. e; 48. el; 49.

vel; 50. veel; 51. euvel.

Lettergreep-puzzel:

In het lettergreepraadsel komen

achtereenvolgens deze woorden:

dapper, edelen, smeren, panter,

ijverig, kelder, eiland, resten, on-

dier, peddel, donker, ekster, Kam-

pen, overal, papier, salade, lastig,

achter, ademen, nagels.

De spreuk luidt: De spijker op de

kop slaan.

Winnares werd mevrouw

D. J. Freederiks-Kuiper,

Sjuxumerweg 35,

Loppersum.

Oplossing

november-puzzel

Er is een tijd van komen, er is

een tijd van gaan, dat hebt ge

meer vernomen, maar hebt ge het

ook verstaan?

De Genestet

Winnaar werd de heer

J. P. Kooi (res. RP),

Badweg 2, Loppersum.
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